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Śmierć

na Spółdzielczej

Tragicznie zakończył życie
około 60-letni mieszkaniec Jeleniej Góry, którego w minioną
sobotę wieczorem potrącił samochód marki Renault prowadzony
przez 22-letniego kierowcę. Był
trzeźwy. Do zdarzenia doszło
w Jeleniej Górze na krajowej
„trójce” w pobliżu Osiedla Pomorskiego. Uderzenie pojazdu było
tak silne, że pieszego odrzuciło
na około 50 metrów od pasów.
Zwłoki były zmasakrowane. Policja prowadzi dochodzenie, które
ustali, czy wypadek wydarzył
się na zebrze, czy też poza nią.
Miejscowi mieszkańcy od lat podnosili kwestię niedostatecznego
oświetlenia ulicy Spółdzielczej.
Mówiono też o brawurze kierowców i niefrasobliwości pieszych.
W chwili zdarzenia padał śnieg i
było ślisko. Jest prawdopodobne,
że wszystkie te czynniki nie
pozostały bez wpływu, na to co
się stało. Po wypadku „trójkę”
zamknięto dla ruchu, który przywrócono późnym wieczorem.
(Agrafka)
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Z PIERWSZEJ STRONY

Emerytura pana Mirosława
Skowrońskiego ma wymiar
symbolu. Nieczynny zakład pod
zegarem przy ul. 1 Maja zostawił
za bramą historii epokę, kiedy
najbardziej się liczyły cnoty ludzkie: pracowitość, uprzejmość,
uśmiech. Ich przykładem świeci
właśnie ten Jeleniogórzanin,
który – mimo przeciwności losu
i postępu lat – przez sześć dziesięcioleci z lupą w oku naprawiał
wymagające precyzyjnej ręki czasomierze. Dobroć pana Zegarmistrza promieniuje na wszystkich:
kiedyśmy zamieścili na portalu
Jelonki.com informację o końcu
Jego kariery, posypały się komentarze. O dziwo: same grzeczne i
pozytywne! Żaden człowiek ostatnio nie wywołał tak ciepłych i jednocześnie nostalgicznych emocji.
Dużo zdrowia, panie Mirosławie!
Dziękujemy za wszystko.
Konrad Przezdzięk
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PLUS TYGODNIA

W miniony piątek panią Lucynę w sali toastów USC w
ratuszu przyjął prezydent miasta Marcin Zawiła. Powód: w
Christchurch w Nowej Zelandii jeleniogórzanka wywalczyła
tytuł wicemistrzyni w rzucie oszczepem. Zawodniczka
podkreślała, że nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie jej trener,
Andrzej Szymański, który nauczył ją metody rzucania i
wspierał ją we wszystkich problemach, jakie pojawiają się
po drodze. – Mimo choroby ma pani energię kilku pełnosprawnych osób – pokreślił Marcin Zawiła wręczając pani
Lucynie upominki i czek na pięć tysięcy złotych. Wicemistrzyni świata teraz będzie przygotowywała się do olimpiady
w Londynie. W minionym roku wywalczyła cztery złota:
trzy za rzut kulą, dyskiem i oszczepem w Mistrzostwach
Polski w Bydgoszczy oraz złoty medal w rzucie kulą na
halowych mistrzostwach Polski.
(Angela)
FOT. TEJO

Jacek Jaguś
bluesman

Płyta pochodzącego z Jeleniej Góry zespołu
J.J.Band, zawierająca nagrania utworów
Tadeusza Nalepy, a zatytułowana „Blues”,
okazała się najlepszym w Polsce krążkiem wg
ankiety czytelników kwartalnika „Twój Blues”
– Blues Top 2010. Znany nie tylko rodzimym
fanom bluesa Jacek Jaguś wraz z przyjaciółmi (Magda Piskorczyk, Karolina Cygonek,
Maciek Lipina, Bartek Szociński) nagrali na
płycie dzieła „ojca polskiego bluesa” Tadeusza
Nalepy, pochodzące z wczesnego okresu działalności grupy Breakout. Zdaniem znawców
pokazali spojrzenie współczesności na tamte,
liczące ponad 40 lat utwory. Jak się okazuje,
trafili w gusty słuchacza! Płyta sprzedaje się
świetnie. Jak gra i śpiewa Jacek Jaguś (wraz z
Maciejem Sawiczem), można było przekonać
się podczas styczniowego koncertu charytatywnego w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Studenci wandalami

W nocy z 16 na 17 lutego pijani
wandale zniszczyli wyposażenie
oraz elewację wiaty przystankowej.
Tabliczkę z nazwą przystanku wzięli
sobie na pamiątkę. Zatrzymała ich
policja. Chuliganami okazali się
studenci jednej z jeleniogórskich
uczelni, którzy w ten sposób „czcili”
pomyślnie zdane egzaminy. Żacy,
którzy spowodowali straty ponad
1300 zł, trafili do policyjnego aresztu. Grozi im może kara nawet do
pięciu lat więzienia.

Skopał auto. Ot tak sobie

16 lutego na jednej z ulic w
Jeleniej Górze 22-letni pijany mężczyzna skopał bez żadnego powodu
zaparkowany samochód. Uszkodził
lusterko oraz porysował lakier
na drzwiach czym spowodował
straty w wysokości 355 zł. Sprawcą
uszkodzenia mienia okazał się 22letni jeleniogórzanin. Za swój czyn
odpowie przed sądem.
(KMP)

Przyspieszenie na linii SKM
Szybka kolej miejska była
jednym z haseł kampanii wyborczej obecnego prezydenta
miasta. Marcin Zawiła zapowiada, że nie spocznie i zrobi
wszystko, aby SKM ruszyła
na tory.
W miniony czwartek Marcin Zawiła
spotkał się we Wrocławiu z marszałkiem
województwa dolnośląskiego i przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych.
Marszałek Rafał Jurkowlaniec ma
zobowiązać Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne do przygotowania
możliwie pilnie

VOLKSWAGENEM W BMW

46–letni kierowca VW w miniony
piątek po godzinie 17.00 na skrzyżowaniu ulicy Grottgera z al. Wojska
Polskiego w Jeleniej Górze wjechał w
auto marki BMW.
Niemal o zmierzchu sprawca wyjeżdżał z
podporządkowanej ul. Grottgera. Nie ustąpił
pierwszeństwa prawidłowo jadącemu aleją Wojska Polskiego kierowcy BMW. Samochody zderzyły się. Okazało się, że kierowca volkswagena
prowadził pojazd po pijanemu: miał 1,2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja
zatrzymała sprawcy prawo jazdy. Kierowca za
spowodowanie kolizji i jazdę w stanie nietrzeźwym odpowie przed sądem. Grozi mu kara do
dwóch lat więzienia i utrata uprawnień.
(Angela)
FOT. TEJO

analizy stanu linii kolejowej, inwentaryzacji urządzeń i określenia ich stanów
technicznych.
Zaprezentowano przykłady i kosztorysy budów przystanków: jeden nie powinien kosztować więcej niż 200 tys. zł.
Na niektórych („Tesco”, „Kościół Łaski”)
mogłyby też zatrzymywać się pociągi do
Lwówka i Węglińca, co może podnieść
rentowność przewozów. Kolejnym etapem przygotowań jest sprawdzenie, czy
ta inwestycja wymaga istotnych zmian
w planach zagospodarowa-

Lucyna Kornobys
wicemistrzyni świata

nia. Ważna też jest prędkość, jaką będą
mogły osiągać składy. W założeniu
optymistycznym dzięki SMK z centrum miasta do Piechowic można by
dojechać nawet w 20 minut. Aktualnie
czas przejazdu autobusem wynosi dwa
razy tyle.
(RED)
FOT. MATERIAŁY
WYBORCZE M. ZAWIŁY

Sprawca
był pijany!

O przecieraniu szlaków
medalowych mówił trener pani Lucyny, Andrzej
Szymański.

Trudne początki
– Kiedy zaczynaliśmy współpracędrogi do sukcesu
trochę się obawiałem, ponieważ to

był mój pierwszy kontakt z niepełnoMarcin Zawiła
sprawną zawodniczką. Okazało się
jednak, że udało nam się poprawić
stem trenerem grupy lekkoatletycznej
technikę, a jej wyniki przerosły
nasze najśmielsze oczekiwania. Je- rzutów młodzieży i chciałbym by moi
młodzi zawodnicy mieli w sobie tyle
zaparcia i chęci do samodzielnej pracy,
Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła jak Lucyna, która jest tyranem pracy.
wspomniał też o stworzeniu w przy- Te wszystkie sukcesy to jej wyłączna
szłości miejsca, w którym mogliby zasługa, ja zaproponowałem tylko
technikę, która okazała się skuteczna
trenować jeleniogórscy lekkoatleci. – powiedział Andrzej Szymański.
– Rzucać zaczynałam w 2009
Jednym z proponowanych miejsc
jest stadion przy ul. Grunwaldzkiej, roku, kiedy jeszcze nie widziałam, jak
fachowo trzyma się oszczep. Wówczas
który obecnie należy do Agencji Mienia zdobyłam złoty medal w kuli i dwa
Wojskowego, a który miasto zamierza brązowe medale za rzuty oszczepem
przejąć. Obecnie trwają rozmowy na i dyskiem – wspomina pani Lucyna
Kornobys.
ten temat.
(Angela)

Ostatni dzwonek dla kandydatów
Termin zgłaszania kandyda- „Uzdrowisko Cieplice” jest obowiązkiem
tów na radnych Cieplic upływa ustawowym. Wprawdzie tradycją jest, że
zgłoszenia na kandydatów do rozma25 lutego.
itych organów samorządowych najczęPóki co – zgłoszenia kandydatów ściej napływają w ostatnich dniach, ale
są niezbyt liczne, a konieczność usta- przypominamy, że do zamknięcia list
nowienia Rady Jednostki Pomocniczej pozostało już tylko kilka dni.
(RED)

„Macie panowie na flaszkę!”
Popełnił wykroczenie w ruchu drogowym i, aby uniknąć
konsekwencji, zaproponował policjantom pieniądze na
wódkę.
W miniony czwartek policjanci ze Szklarskiej Poręby zatrzymali 42-letniego
mieszkańca Szczecina podejrzewanego o próbę przekupstwa policjantów na
służbie. Sprawca zaparkował swojego mercedesa przy ulicy 1 Maja w miejscu
niedozwolonym. Policjanci za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym
zaproponowali mu mandat karny w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny, pouczając go jednocześnie o prawie odmowy jego przyjęcia. Kierowca oświadczył,
że bardzo się spieszy. Podszedł do radiowozu i oświadczył: „Macie panowie na
flaszkę” i będzie po sprawie”. Trafił do policyjnego aresztu. Za próbę przekupstwa
policjantów na służbie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
(KMP)

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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BLOKOWANIE AUT PRZED RATUSZEM

Zakaz dla wszystkich, mandaty nie dla władzy

Samochód zastępczyni
prezydenta Zofii Czernow i
inne auta zostały w miniony
wtorek „zaobrączkowane”
przezstrażnikówmiejskich,bo
ich właściciele nie zaparkowali
zgodnie z przepisami. Ale kary
nie zapłacili. Skończyło się na
upomnieniu.
Strażnicy miejscy wykorzystali fakt,
że w ratuszu odbywało się posiedzenie
rady miasta i przed magistratem stanęło więcej pojazdów niż zwykle. Nie
wszystkie zmieściły się na parkingu,
część stanęła na terenach przyległych.
A tam parkować nie wolno – nawet

wewnętrzną.
Właściciele aut, na których strażnicy
założyli blokady, z pewnością zdziwili
się, bo do tej pory parkowali w ten
sposób bez żadnych konsekwencji. To
się jednak zmieniło. W miniony wtorek
funkcjonariusze SM nie mieli skrupułów i unieruchamiali nieprawidłowo
stojące samochody.
Blokady trafiły także na te pojazdy,
które nie miały widocznego zezwolenia
na wjazd. Wśród pechowych kierowców
znalazła się Zofia Czernow, zastępczyni
prezydenta miasta, której renault clio
spięto blokadami. Dla równowagi „obrączkę dostał” też samochód jednego z
dziennikarzy.

Skończyło się na upomnieniu. Pani wiceprezydent zaparkowała prawidłowo,
ale zapomniała o pozostawieniu w
widocznym miejscu upoważnienia
do wjazdu przed ratusz.
Strażnicy miejscy tłumaczą tymczasem, że nawet mając zezwolenie nie
wolno parkować poza miejscem do
tego wyznaczonym. A że nie wszystkie auta się tam mieszczą? To już
nie problem SM. Blisko jest parking
wielopoziomowy. Funkcjonariusze
straży dodają przy tym, że całkowity
zakazi postoju dotyczy też przeciwnej
strony ratusza (dawne Podcienia
Maślane).
(tejo/Angela)

Jak nas poinformował prezydent
Marcin Zawiła,
zezwolenia na
wjazd pr zed
ratusz mają
tylko zastępcy prezydenta, on
sam, a także radni. – Moje

W styczniu Hubert Papaj, zastępca prezydenta,
konsultował z policją i strażą miejską zmiany w
ruchu na placu Ratuszowym.
mając zezwolenie. Zgodnie z nową orgaZa wykroczenie w ruchu drogowym
nizacją ruchu i znakami nie tak dawno należy się pouczenie lub częściej mandat,
temu postawionymi, plac Ratuszowy ale nikt ze wskazanych kary nie zapłacił.
poza parkingiem traktuje się jak drogę

W miniony piątek patrol Straży
Miejskiej zastał leżącego mężczyznę
na pasie zieleni, pomiędzy jezdniami
al. Jana Pawła II. Nogi „delikwenta”
wystawały na szosę. Powodował
utrudnienia w ruchu, ale przede
wszystkim stwarzał zagrożenie
zarówno dla siebie jak i kierujących
pojazdami. Od leżącego mężczyzny
wyczuwalna była silna woń alkoholu.
Nie był w stanie poruszać się o własnych siłach, a na zadawane pytania
odpowiadał bełkotliwie i niezrozumiale. Nie miał przy sobie żadnego
dokumentu tożsamości, a komunikacja słowna była niemożliwa, więc
nie udało się ustalić jego personaliów.
Nietrzeźwy został przewieziony przez
patrol SM do Komisariatu I Policji i
osadzony w PDOZ. Dodajmy, że nie
jest to odosobniony przypadek, kiedy
służby mundurowe ratują zdrowie, a
nawet życie osobom, które nadużyły
alkoholu.
(AWSM)

Znak z błędem. Mają poprawić

Bus wypadł
z drogi
Kierowca jednego z jeleniogórskich przewoźników stanie przed sądem za spowodowanie poważnego zagrożenia
dla swoich pasażerów.
W miniony piątek rano o godzinie
7.20. 47- letni kierowca mercedesa
sprintera najprawdopodobniej jechał
z nadmierną prędkością. Na śliskiej i
oblodzonej drodze w Wojcieszycach
stracił panowanie nad kierownicą, wypadł z drogi, a pojazd przewrócił się na
bok. Dwie osoby zostały przewiezione
karetkami pogotowia do szpitala. Po
badaniach zostały jednak wypuszczone
do domu. Kierowca busa był trzeźwy.
W ostatnich dniach doszło do kilku
innych zdarzeń drogowych, których

Zoﬁa Czernow zapomniała zostawić
upoważnienia w widocznym miejscu.
Zdjęcie ze stycznia 2011.

najczęstszą przyczyną było najechanie na
tył poprzedzającego samochodu oraz nieuwaga kierujących.
Policja apeluje do zmotoryzowanych,
by dostosowali prędkość do warunków,
jakie pojawiły się na drogach.
(Angela)

– Przez opady śniegu i niską temperaturę obecnie drogi są oblodzone i
śliskie. Warto pamiętać, że w takich
warunkach wydłuża się droga hamowania, dlatego apelujemy do kierowców
o rozsądek i zmniejszenie prędkości –
mówi podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy policji jeleniogórskiej.

Zapisy trwać będą najpewniej od 1
Trwają przygotowania do
wprowadzenia możliwości kwietnia, co oznacza, że pełen bilans
elektronicznych zapisów dzie- miejsc w przedszkolach i informacja –
ci do przedszkoli miejskich. czy w jakiej placówce są jeszcze wolne

Maluchy z jeleniogórskiej „dwójki”.

tów nie wychwycił. – Nastąpiła
pomyłka w firmie wykonującej
tablicę informacyjną. Oczywiście
w t ym miejscu powinien być
przedział czasowy od 6-11 i od 1722. Osoby, które zawieszały znak
również nie zauważyły błędu.
Postaramy się jak najszybciej to
zmienić, prawdopodobnie już w
poniedziałek (21 lutego) zawiśnie
poprawna tablica informacyjna –
poinformował nas w miniony piątek Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze.
(Agrafka)
FOT. TEJO

Nasz człowiek
na dachu świata

Do przedszkoli elektronicznie

Najprawdopodobniej już w marcu
zostanie ogłoszona taka procedura, co
oznacza i ułatwienia dla rodziców, i ułatwienia dla administracji oświatowej.
Specjalny program pozwoli bowiem
na bieżąco bilansować potrzeby i możliwości przyjęć dzieci w przedszkolach
w różnych częściach miasta, w dodatku – nie będzie potrzeby zapisywać
„asekuracyjnie” dzieci do dwóch, czy
trzech różnych przedszkoli.

Co miał na myśli autor
tabliczki wiszącej pod znakiem zakazu postoju? Napis
umieszczony jest przy ulicy
Jasnej, obok Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze. Widnieje tam napis : Nie dotyczy
zaopatrzenia do 3,5 ton dmc
w godz. 6-17 i 17-22. Nielogiczności nikt z decydenFot. Archiwum

Za dużo wypił i (po)legł

prywatne auto
zostawiam na
wielopoziomowym parkingu
przy ulicy Pijarskiej i inni urzędnikom
radzę to samo – podkreślił szef
Jeleniej Góry.

miejsca – będzie znana tuż po zakończeniu zapisów, około 20 kwietnia.
W zależności od rozwoju sytuacji
rodzice, których dzieci nie dostaną
się do upatrzonego przedszkola, będą
mogli ewentualnie wybrać inne, najdogodniejsze ze względu na miejsce
zamieszkania, czy pracy, bez kłopotliwego i irytującego poszukiwania takich
możliwości przez telefon.
(RED)
FOT. TEJO

Znany podróżnik i himalaista z Jeleniej Góry Rafał Fronia uczestniczy w
wyprawie na Broad Peak, mierzący 8047
metrów szczyt w Karakorum. Jak informuje
Muzyczne Radio, które na bieżąco śledzi
postępy ekspedycji, wspinacze (Rafał
Fronia i Jacek Gawrysiak) 18 lutego doszli na wysokość 7150 m
n.p.m., gdzie jest obóz nr 3. Tam
przygotowywali się do założenia
biwaku szturmowego. Pozostali
uczestnicy wyprawy znajdują się
w obozie nr 2 (6 200 m n.p.m.).
Broad Peak należy do jednych z
najtrudniejszych ośmiotysięczników. Pięć dotychczasowych
prób zimowych wejść zakończyło się fiaskiem.
Rafał Fronia
(RED)

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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GROZI MU KARA DOŻYWOTNIEGO WIĘZIENIA

Utopił sąsiada w szambie
W ostatnich dniach sprawa trafiła
do jeleniogórskiego sądu okręgowego. Podejrzany o zabójstwo Janusz U.
to 22-letni kawaler z gimnazjalnym
wykształceniem i niemal nieposzla-

kowaną opinią. Notowany był tylko
raz, w 2009 roku za posiadania przy
sobie narkotyków.
W rodzinnej miejscowości Janusz
U. był znany jako bardzo dobry

sować się” przy
sąsiad, któr y
SPRAWCA PRZEKONANY,
dużej ilości alkonikomu nie odŻE POBITY UMARŁ,
mówił pomocy. WRZUCIŁ GO DO SZAMBA. holu, a po libacji
Taki był też kilka JEDNAK 50-LATEK JESZCZE zostali odwiezieni
przez kolegę do
godzin przed zaŻYŁ, BO SEKCJA ZWŁOK
bójstwem, kiedy WYKAZAŁA, ŻE POWODEM rodzinnej Starej
z 50-letnim są- ŚMIERCI BYŁO UTONIĘCIE. Kamienicy.
Z zeznań
siadem pomaświadka – kiegał znajomym
w wykopkach w miejscowości Nowa rowcy wynika, że atmosfera pomięKamienica. Po zakończonej pracy dzy mężczyznami zepsuła się już w
mężczyźni postanowili „zrelak- samochodzie. Pokłócili się i doszło

SAMORZĄDOWCY NA KONFERENCJI W KAMIENNEJ GÓRZE

Będą walczyć o S3!
W miniony piątek odbyło się spotkanie zorganizowane przez poseł Marzenę Machałek i posła do
Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutko poświęcone opóźnieniu w budowie drogi ekspresowej S3 w naszym regionie. Przybyli goście podpisali „Księgę
argumentów”, która trafi do Prezesa Rady Ministrów.
O wydarzeniu informuje nas Biuro
Poselskie M. Machałek. Na konferencję
przybyli parlamentarzyści z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Adamem
Lipińskim na czele, przedstawiciele
14 samorządów z regionu jeleniogórsko-legnickiego, radni wojewódzcy

i reprezentanci Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Tomasz Stokłosa – kierownik projektu S3
Legnica – Lubawka przedstawił stan
przygotowań do realizacji tej inwestycji,
po jego wystąpieniu rozgorzała
dyskusja.

Podsumowując konferencję poseł Marzena Machałek podziękowała przedstawicielom
samorządów i instytucji, które zaangażowały się w przygotowanie „Księgi argumentów”. Wyraziła nadzieję, że solidarny głos mieszkańców Dolnego Śląska, którzy
ponad partyjnymi sporami jednoczą się w obronie inwestycji S3 będzie usłyszany
w Warszawie.

Wiceprezydent
Legnicy, pani
Jadwiga
Zienkiewicz
podkreślała,
że zapisanie budowy trasy S3 w

rządowym programie na okres po roku
2013, może spowodować, że nie znajdą
się nią środki z nowego okresu programowania Unii
Europejskiej.
Maria Piwko,
zastępca burmistrza Jawora, mówiła o
negatywnych
skutkach
prowadzenia
ruchu drogą
krajową przez
centrum jej
miejscowości
Ważne słowa
padły też ze
strony burmistrza Kamiennej Góry Krzysztofa Świątka – „S3 to nie tylko droga do naszego
rozwoju, to droga życia – powiedział
samorządowiec.
(RED)
FOT. BPGM

między nimi do szarpaniny, ale kiedy
wysiedli z pojazdu wyciszyli emocje.
Jak się później okazało, Janusz U.,
uspokoił się tylko na chwilę. Kiedy
kierowca odjechał, mężczyzna zaczął
bić starszego kolegę, a kiedy ten przewrócił się, kopał go po całym ciele
łamiąc mu kilka żeber. Na koniec
zadał mu kilka ciosów kamieniem
w głowę.
Następnie sprawca przekonany, że
pobity umarł, wrzucił go do szamba.

Jednak 50-latek jeszcze żył, bo sekcja
zwłok wykazała, że powodem śmierci było utonięcie. 12 dni po zdarzeniu
matka ofiary zgłosiła zaginięcie
na policji. Dwa tygodnie później
ciało odnaleziono w przydomowym
szambie. Sprawca przyznał się do
winy. Teraz w więzieniu może zostać
nawet do końca życia. Wszystko w
rękach sądu.
(Angela)

Stachu w krainie kangurów
Fot. STANISŁAW DĄBROWSKI

Trzeciego marca przed Sądem Okręgowym w Jeleniej
Górze stanie 22-letni Janusz U., mieszkaniec gminy Stara
Kamienica, który 3 października minionego roku najpierw
dotkliwie pobił swojego sąsiada, a następnie wrzucił go do
szamba, w którym 50-latek utonął. Obaj panowie w tragicznym dniu byli po imprezie suto zakrapianej alkoholem.

Jeleniogórski obieżyświat
Stanisław Dąbrowski dotarł
w końcu tam, gdzie jeszcze
go nie było: do Australii.
Podróżnik z grodu Krzywoustego
był na antypodach w styczniu. Kiedyśmy się tu zmagali ze skutkami zimy,
w Australii w pełni panowało lato.
Kontynent stereotypowo kojarzony z
kangurami (zdjęciu poniżej ich mięso
z przezna-

Szesnastolatków skusiła wódka i gotówka

czeniem na kebab) i Aborygenami
stanowił do tej pory białą plamę na
mapach wojaży pana Stacha. W
końcu – udało się! Dla relaksu i na
pamiątkę podróżnik przysłał nam
kilka zdjęć. Niektórymi dzielimy się z
Państwem mając nadzieję, że barwną
gawędą o Australii Stanisław Dąbrowski uraczy wszystkich miłośników
swoich przeciekawych i bogato
ilustrowanych
gawęd z różnych stron
świata!
(tejo)

Plebiscyt Plus Roku 2010 – pierwsze głosy
Wyróżnijcie ludzi, którzy do swoich codziennych zajęć dokładają gorliwość serca i poczucie spełniania misji.
Jacek Jakubiec, kustosz z Dworu Czarne, zgromadził już 38 kuponów
i lideruje w naszej zabawie. Dalsze osoby w kolejności: Alicja Dusińska (21
głosów), Maja Włoszczowska (20 głosów), Andrzej i Renata Marchowscy
(sześć kuponów) Agata i Wacław Dzidowie (pięć głosów), Grzegorz
Jędrasiewicz – jeden głos. Co tydzień do końca marca drukować będziemy
kupony plebiscytowe z wolnym miejscem na nazwisko Waszego faworyta, a także listę naszych kandydatów.
KUPON PLEBISCYTOWY
Wkrótce plebiscyt trafi także na łamy
PLUS ROKU TO:
........................................ portalu www. jelonka.com, aby dać
także szansę internautom w wyborze
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
osoby, która w minionym roku wyróże-mail...............................
niła się w sposób szczególny.
...........................
Zapraszamy do udziału w naszej
..........................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
zabawie!
w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Redakcja Jelonki.com

den z jeleniogórskich barów. Ich
łupem padło kilkadziesiąt butelek
wódki różnych marek i pieniądze.
Wszystko o wartości blisko 4000
zł. – Jak się później okazało,
chłopcy ukryli lup w murowanym
grillu na działce rodziców jednego
z nich – poinformowała podisnp.
Edyta Bagrowska z Komendy

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

Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Teraz o dalszym losie
nieletnich złodziei
zadecyduje sąd rodzinny.
(KMP)
FOT. POLICJA

Franciszek Kopeć – szef zarządu
regionu Solidarności
Grzegorz Jędrasiewicz – edukator
BWA
Halina Kot – wizytator
Helena Jankowska – bohemistka
Henryk Gratkowski – rektor Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
Jacek Jakubiec – kustosz Dworu
Czarne
Jan Kochanowski – aktor Teatru Cinema
Jan Owczarek – pedagog poeta
Janusz Wielocha – lider Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci z Zespołem Downa

Fot. STANISŁAW DĄBROWSKI

Jak ustalili
funkcjonariusze, szesnastoletni
złodzieje w
n o c y z 16
na 17 lutego
włamali się
i okradli je-

Fot. Konrad Przezdzięk

Policjanci zatrzymali dwóch nieletnich, którzy włamali się
do jednego z jeleniogórskich barów i go okradli. Ich łupem
padł alkohol i pieniądze (łączna wartość blisko 4000 zł.)

Jerzy Wiklendt – fotografik
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
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W kamiennych rewitalizowanego Parku Zdrojowego płynie
termalna woda o temperaturze około 80 stopni Celsjusza.
Para, która się tam unosi, wzbudza
ciekawość ciepliczan. Urząd miasta
wyjaśnia, że są to geotermalne prace
badawcze, które potrwają do maja.
Badania prowadzi firma Hydropol-

wiert z Wrocławia w ramach budowy
Term Cieplickich”. Woda pobierana
jest na różnych głębokościach i pod
ciśnieniem o wiele większym, niż będzie
zasilała aquapark. Badania zakończą
się w maju. Termy (koszt 50 milionów
złotych) natomiast mają być gotowe z
końcem tego roku.
(Angela)
FOT. J. LEWICKI
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Spotkajmy się w Dworze Czarne!

To się opłaca
Nieruchomości przy ulicy
Warszawskiej, na któr ych
dzierżawnie gospodaruje od
lat jeleniogórska delegatura
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, należą
do Skarbu Państwa. Miasto
zamierza przekazać skarbowi
inne nieruchomości, aby – w
razie ewentualności sprzedaży
gruntów – więcej na tym zyskać.
Bowiem, w przypadku zbycia
nieruchomości państwowych,
w kasie miasta zostaje jedynie
20 procent wartości. Co innego,
jeśli dany grunt w całości jest
„miejski”. W tej sprawie prezydent Marcin Zawiła rozmawiał
z Waldemarem Kulaszko, wojewódzkim inspektorem ochrony
środowiska. W grę wchodzą
nieruchomości, na których
działała policja.
(Angela)

Debata dla tych, któremu na
sercu leży przyszłość zamku
i jeleniogórskiego osiedla,
już 25 lutego.
Sprawa wynikła poniekąd za sprawą
Jelonki.com. Po publikacji tekstu Jacka
Jakubca dotyczącego przyszłości dworu
Czarne, na naszym internetowym forum „zagotowało się” od komentarzy.
Jednym z postulatów było zorganizowanie spotkania „w realu”, aby zainteresowani sprawą mogli oko w oko
przedstawić swoje racje. I
taka debata będzie już w
nadchodzący piątek.
Jak zapowiada Jacek
Jakubiec, społeczny kustosz Dworu Czarne i
prezes Fundacji Kultury
Ekologicznej, debata
zacznie się 25 lutego o
godz. 17. 30. Natomiast
już od godz. 16 dwór bę-

Olenderek z
Wrocławia.
Debata jest
otwarta.
(tejo)

dzie otwarty dla wszystkich. Podczas
spotkania nie zabraknie prezentacji
gospodarza, dyskusji, wspólnego
zdjęcia, występów artystycznych
oraz luźnych rozmów w działającej
już w byłych włościach
Schaffgotschów restauracji Corte Nero
Oliwka. Moderatorem będzie pan
Jerzy

Fot. Konrad Przezdzięk

Gorące badania w zdroju

21 lutego 2011 r.

Jacek Jakubiec
zaprasza na debatę

BLISKI KONIEC SZKOŁY PRZY SANATORIUM DZIECIĘCYM

Likwidacja z ciężkim sercem
Radni na wtorkowej (15 lutego) sesji podjęli intencyjną uchwałę, która otwiera
drogę do likwidacji szkoły
podstawowej oraz gimnazjum działających przy
Sanatorium Dziecięcym
„Małgosia” w Cieplicach.
Zdaniem opozycji to także
krok do likwidacji turnusowego leczenia uzdrowiskowego dzieci, które nie
będą mogły przyjeżdżać do
zdroju, gdzie nie ma stałej
placówki oświaty.

cji.
Argument „za”: brak dzieci. – W
szkole pracuje 21 osób, a uczniów
bywa w porywach trzydziestu.
Utrzymanie placówki kosztuje
350 tysięcy złotych (miasto) i 400
tysięcy (uzdrowisko). Dzieci więcej
nie będzie, bo taka jest tendencja
ogólna: rodzice coraz rzadziej wysyłają swoje „pociechy” na długie
leczenie poza domem, bo są inne
możliwości. – Padają tak znane
sanatoria dziecięce jak Rabka, a
wiele dzieci, choć ma skierowania,
na leczenie nie dociera – podkreślał
prezydent Marcin Zawiła.
Jego zastępczyni Zofia Czernow
dodała,
że tylko dla 14 nauczycieli
Choć sprawa była od początku
przesądzona, a o zamiarach likwi- szkoła przy „Małgosi” jest jedynym
miejscem pracy. Pozostali mają
dacyjnych całej „Małgosi”
tam tylko „godziny”. Miaprzesądził nowy własto postara się zrobić
ściciel Uzdrowiska
wszystko, aby dla peCieplice (jedna ze
dagogów „etatowych”
spółek KGHM), poznaleźć miejsce w
stawienie uchwały
innych placówkach.
intencyjnej wzbuWś r ó d r a d n y c h
dziło sporo emoopozycy jnych
wątpliwości nie
zabrakło. Najwięcej do powiedzenia
miał Miłosz Sajnog (Razem dla Jeleniej Góry), były
zastępca prezydenta.
Zdaniem rajcy dając
przyzwolenie na

likwidację szkoły przysanatoryjnej miasto stwarza precedens
ułatwiający Uzdrowisku Cieplice
zaprzestanie leczenia dzieci w trybie turnusowym. Bowiem takowy
– znacznie bardziej skuteczny rehabilitacyjnie – można organizować
tylko wtedy, kiedy podmiot leczący
zapewnia najmłodszym zajęcia w
szkołach. – Rada nie może bronić
interesu ekonomicznego właściciela zdroju, któremu coś się nie
opłaca, ale powinna bronić dobra
mieszkańców, w tym najmłodszych pacjentów – podkreślał
radny Miłosz Sajnog dodając, że
zarząd spółki Uzdrowisko Cieplice niejako stawia radnych „pod
murem”.
Na to oburzał się prezydent
Zawiła wypominając radnemu, że
ten – jako zastępca pre-

zydenta – mówił o likwidacji szkoły z punktu widzenia jej nieopłacalności. – Miasto nie jest przeciw
leczeniu dzieci w Cieplicach. Jeżeli
pojawi się podmiot, który taką
chęć zadeklaruje, pomożemy mu
– argumentował Marcin Zawiła
dodając, że u podstaw intencji

nuować działalności leczniczej w
tym zakresie. – Chcemy wesprzeć
kadrę szkoły i nie zostawić jej
bez pracy, bo szkoła i tak ulegnie
likwidacji, bo nie będzie kogo
uczyć – dodał Marcin Zawiła.
W końcu radni przy sprzeciwie
klubu Razem dla Jeleniej Góry

Radni nie bez wątpliwości
otworzyli drogę do likwidacji
lecznictwa dziecięcego w
Cieplicach.

Miłosz Sajnog jako zastępca
prezydenta nie sprzeciwiał się
planom likwidacji. Zmienił zdanie
jako radny.
likwidacji leży przede wszystkim i Oliwera Kubickiego z Prawa i
świadomość, iż nowy właściciel Sprawiedliwości uchwałę przyjęli.
uzdrowiska nie zamierza konty- Oczywiście nie oznacza to na-

Ryszard Kiełek:
jestem na „nie”!

Ryszard Kiełek z dziećmi
w „Małgosi”. Styczeń 2011

tychmiastowej likwidacji szkoły.
Będzie ona działała de facto do
31 sierpnia tego roku. Uchwała
intencyjna uruchamia jedynie
proces wygaszania funkcjonowania placówki.
Rada miasta będzie musiała wiosną podjąć jeszcze jedną uchwałę

Ten Kawaler Orderu Uśmiechu już
raz protestował przeciwko likwidacji
„Małgosi”. Teraz Ryszard Kiełek przypomina swoją postawę. – Zwróciłem
się z prośbą do KGHM- nowego właściciela uzdrowiska Cieplice o rozważenie możliwości utrzymania profilu

dziecięcego sanatorium „Małgosia”.
.Zaproponowałem objęcie patronackie np. fundacji Anny Dymnej „Mimo
wszystko”. itd. To że do tej pory nie
było pełnego obłożenia „Małgosi”, to
niestety nieudolność marketingowa
uzdrowiska. To samo dotyczy malej
ekspansji na kontrakty NFZ .Dorośli

zapominają że dzieci chroni międzynarodowa konwencja praw dziecka i
nasz rodzimy kodeks, który mówi że
dzieci mają prawo do ochrony zdrowia w szerokim wymiarze na równi z
dorosłymi – pisze Ryszard Kiełek na
forum Jelonki.com
FOT. COOLAZOOCH

Rajcy podjęli jeszcze jedną „oświatową”
decyzję wyrażając zgodę na połączenie Zespołu Szkół Elektronicznych z
Gimnazjum nr 3. O sprawie szeroko
informowaliśmy w innym materiale.
Dziś wzbudziła niewiele kontrowersji
głównie natury formalnej. Nikt z radnych nie sprzeciwił się, ale głosowano
pod nieobecność kilku radnych, którzy
opuścili salę.
tyczącą faktycznej likwidacji. Jednak – jak zastrzegł prezydent Zawiła – jeśli w tzw. „międzyczasie”
pojawią się sygnały o możliwości
przedłużenia działania „Małgosi”,
miasto wycofa się z zamiaru zamknięcia szkoły. Jednak taki bieg
sprawy jest mało prawdopodobny.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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„Jak”…. koncert dla wybranych
Koncert grupy Stare Dobre
Małżeństwo w Jeleniej Górze, już w marcu br.
O tym jak poezja śpiewana przez
„małżeństwo” z prawie trzydziestoletnim stażem podnosi z kolan
będzie można się przekonać już w
piątek, 19 marca o godz. 18.00. Na
koncercie grupy nie może zabraknąć wszystkich tych, którzy lubią
przenieść swoją wrażliwą duszę w
wyjątkowy świat wyobraźni. Pochylić głowę w głębokiej refleksji
nad słowami pełnej magii poezji.
Będzie to spotkanie nie tylko z
twórczością wielkich poetów, ale
również z piękną muzyką. Wyjątkowości każdemu koncertowi
dodaje aktywna obecność „kręgu
wt ajemniczonych”, wiernych
fanów, którzy tworzą zgrany chór
towarzyszący artystom podczas
koncertu. Przygaszone światła,
muzyka, pieśń, akustyka filharmonii, poezja, gitara i głosy…
wiele głosów ludzi śpiewających
w mroku.

TIK ZAPRASZA NA BAL MASKOWY
Nero na Dworze Czarne organizuje
maskowy bal karnawałowy. Przebranie – jak to na tego typu imprezie
bywa – jest pożądane. Koszt 70
złotych od osoby.
(RED)

„zDolne Ślązaczki” z Jeleniej Góry
Bartosz Czyżewski i Mikołaj Kłak, szóstoklasiści ze Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Puchalskiego z Cieplic zostali laureatami finału VIII Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”. Dołączył też do nich Rafał
Rzempała z SP nr 11.

Fot. Coolazooch

Pozwolili na zakazane

trzyosobowych,
czyli 63 graczy!
Taka duża liczba uczestników
wymusiła przeprowadzenie turnieju z podziałem na etapy, w
wyniku których
ostatniego dnia
zmierzyło się
ze sobą osiem
najlepszych drużyn.
W finale, który
rozegrał się 17 lutego, po zaciętych
meczach (i wydłużonej liczbie
rund i map) wyłoniono trzy najlep-

Tłumy młodzieży przed
salą informatyczną w czasie
fe r i i z i m o wych? Tak,
bo zezwolono młodzieży na działania, które na co
dzień w szkole
są na cenzurowanych.
Na niecodzienny koncert do
Filharmonii Dolnośląskiej w
Jeleniej Górze zaprasza Agencja Koncertowo-Wydawnicza
Aleksandra Głownia.
Bilety w cenie 45 zł można
jeszcze nabyć w kasie Filharmonii, w Sklepie Muzycznym
DEMO i u Koordynatora Sprzedaży pod nr tel. 601-42-98-57
ts

Na co dzień propagują „sportowy”
styl życia i jazdę na rowerze oraz
na nartach. Ale od święta chcą się
też zabawić. Mowa o Towarzystwie
Izersko-Karkonoskim, które w nadchodzącą sobotę w restauracji Corte

KOMPUTEROWE STRZELANKI W SZKOLE

Finał odbył się we Wrocławiu w
siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i został zorganizowany w ramach Dolnośląskiego
Systemu Wspierania Uzdolnień. Jak nas
informuje Lilianna Wiska, nauczycielka
z „szóstki”, do ścisłego finału dostało
się i otrzymało tytuł laureata dwóch
uczniów placówki: Bartosz Czyżewski
i Mikołaj Kłak. – W części ustnej
prezentowali projekt opisujący ich
osobiste zainteresowania. Bartek
przedstawił historię skrzypiec,
a Mikołaj opowiadał o swojej
pasji, jaką jest saga „Gwiezdne
Wojny” – przekazuje Lilianna
Wiska.
Dzięki temu sukcesowi
chłopcy zyskali, oprócz ogromnej satysfakcji, zwolnienie z
kwietniowego, obowiązkowego
sprawdzianu kompetencji po
klasie szóstej. Uczniowie szóstki,
a także jeden z uczniów SP nr
11 - Rafał Rzempała byli jedynymi
reprezentantami naszego miasta
i powiatu jeleniogórskiego z tym
konkursie.
Gratulujemy!
(RED)

Dyrekcja Zespołu
Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach
umożliwiła uczniom zorganizowanie w czasie ferii zimowych rozgrywek w popularne gry komputerowe
w oparciu o sprzęt stanowiący bazę
dydaktyczną szkoły. Pod warunkiem, że uczniowie-organizatorzy
przygotują plakaty informacyjne,
opracują i opublikują regulamin
rozgrywek, przygotują komputery

W imprezę zaangażowało się również
wielu nauczycieli, którzy sprawili, że
oczekujące na swoje mecze drużyny
mogły skorzystać z centrum multimedialnego, z rozłożonych do gry stołów
pingpongowych oraz zwiedzić pracownię urządzeń mechatronicznych.

do pracy oraz zaproszą do zabawy również młodzież z
okolicznych gimnazjów.
Na spełnienie warunków nie
trzeba było długo czekać. Spośród
organizowanych w szkole rozgrywek największym zainteresowaniem cieszyła się gra Counter Strike
1.6. Zgłosiło się do niej aż 21 drużyn

sze drużyny. Na pierwszym miejscu
znalazła się ekipa HeaD Hunter
(Dawid Krachel, Kamil Krachel i
Kacper Lis), drugie miejsce zdobył
Pan a trzecie Karelma + Fampa
sQuad.
(coolazooch)
FOT. COOLAZOOCH

Maraton z kinem niezależnym
W kinie LOT rozpoczął się
w miniony czwartek 14.
Międzynarodowy Festiwal
Filmowy ZOOM „Zbliżenia”.
Ceremonię otwarcia uświetnił krótki recital jeleniogórskiej grupy Jazz Avenue JG.
Impreza w polsko-czeskich
klimatach z 73 filmami z
wielu krajów zakończyła się
w niedzielę, już po zamknięciu numeru Jelonki.
Kino MARYSIEŃKA nieczynne,
więc impreza po raz pierwszy w
swojej historii „rozgościła się” w
przestronnych wnętrzach LOT-u.
Na piętrze urządzono kawiarnię, na
parterze – recepcję. I wszystko byłoby
w porządku, gdyby nie chłód. Ale
w końcu liczono, że rozgrzewająco
zadziałają filmy. Tych
nie zabrakło.
Projekcje
odbywały

S. Motyl-Cinkowska oznajmiła taksię bowiem
że zmianę w składzie jury, któremu
codziennie aż
przewodniczył Sławomir Fabicki:
do soboty.
Ceremonię
otwarcia rozpoczął tercet
Jazz Avenue
JG w składzie:
Marcelina
Bienkiewicz
(wokal), Róża Wysocka (piano) oraz Roman Kołodziej
(bas). Grupa klimatyczną muzyką z krainy jazzu zadbała o
dobry nastrój. Widzów powitała Sylwia Motyl-Cinkowska,
dyrektorka Osiedlowego Domu
Kultury, współorganizatora
imprezy.
Opowiedziała o imprezach
towarzyszących (w tym
roku nowością były warsztaty animacji filmowej Mo- W kategorii „Made in Karkonosze” pokazano film
niki Kuczynieckiej, gdzie Grzegorza Pakulskiego, filmowca i dokumentalisty z
tworzywem twórczym jest…
Jeleniej Góry zatytułowany „Powrót do mojego świaplastelina). Warsztatowicze
uczyli się także pod- ta”, na którym autor uwiecznił wizytę w pracowni
staw krytyki (Wa- Pawła Trybalskiego, znanego artysty malarza.
cław Kołodyński)
oraz filmowania
chorego Witolda Kona zastąpiła
(Piotr MatwiejAnna Głowińska, specjalistka
czyk).
od filmu animowanego.
Po ceremonii otwarcia, w której w
przeciwieństwie do dwóch ostatnich
edycji nie pojawiły się władze
miasta, widzowie mieli okazję
zobaczyć kolejny blok kon-

kursowy. Złożyły się nań, między
innymi, produkcje hiszpańskie, w
tym świetna animacja „Alma” oraz

intrygująca fabuła „Ta sama stara
historia”, o bezrobotnym aktorze,
który w bardzo niekonwencjonalny
sposób zarabia na życie w miejskich
autobusach Barcelony.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Festiwal zakończył się w niedzielę, 20 lutego, galą i rozdaniem nagród. O tym
przeczytacie na www.jelonka.com lub w kolejnym wydaniu naszego tygodnika.
O imprezie także na stronie 31.
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Tchnienie wolności!
Półmetek ferii zimowych za
uczniami. Przed nimi – kolejny i ostatni już tydzień lutowej
laby. Ci, którzy zdecydowali się
na udział w półkoloniach organizowanych przez miejskie
placówki kultury, na nudę nie
narzekają.

tkania są potrzebne. Dlatego
co roku dzieci na półkoloniach
takich zajęć mają co najmniej
kilka, w tym z policją, strażą
miejską, strażą graniczną czy
strażą pożarną.
Wprawdzie pod koniec minionego tygodnia spadł śnieg
i ucieszył stęsknione za nim
dzieci, ale „silniejszą” pokusą
Na zimowisku w Osiedlowym Kul- dla najmłodszych jeleniogótury na Zabobrzu przebywa ponad
60 dzieci, dla których przewidziano
mnóstwo atrakcji. W planie – spektakle
teatralne, jeden w wykonaniu Teatru
Dobrego Humoru z Wałbrzycha, a
drugi – Zdrojowego Teatru Animacji
(„Entliczek pentliczek” w Pałacu w
Wojanowie). O edukację teatralną
najmłodszych zadbał też aktor Teatru
im. Norwida Jacek Paruszyński, który
poprowadził warsztaty.
Do tego dwa wyjazdy do stadniny
koni na Czarnym i w Komarnie. Jeśli
spadnie śnieg, odbędzie się kulig. Gdy
śniegu nie będzie, zorganizowane
zostaną przejażdżki na koniach. Nie zabraknie ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Relaks będzie też w basenie przy SP nr
11. – W miniony piątek dzieci wyruszyły
na wycieczkę do Szklarskiej Poręby, aby
odwiedzić Szałas Walonów – mówi
Wiesława Pogorzelska, instruktorka
z ODK.
Wprawdzie ferie w Jeleniogórskim
Centrum Kultury – jak co roku – przebiegają w klimatach artystycznych (pod
Zbiorowa fotograﬁa półkolonistów z MDK
hasłem „Księga pięciu zmysłów”), w
„Jelonek”
minionym tygodniu wydarzeniem dla
dzieci były pogadanki o bezpieczeństwie
z funkcjonariuszami
straży: granicznej i
miejskiej. MunduroCZAS NA ZIMOWISKACH
wi zadbali o atrakcyjLECI SZYBKO. DO
ną formę przekazu.
KOŃCA ZIMOWYCH FERII
– Przewodnik psa
POZOSTAŁO SIEDEM
służbowego przedDNI. JAK ZAPEWNIAJĄ
stawił dzieciom, jak INSTRUKTORZY, NA PEWNO
NIE BĘDZIE WIAŁO NUDĄ.
należy się zachować
w przypadku napaZimowe wakacje bez nudy w ODK
ści czworonoga na
człowieka. Zaprezentowaliśmy również
Tegoroczny karnawał jest wyjątkowo
urządzenia, które wydługi
(potrwa do początku marca). Nic
korzystujemy w naszej
zatem dziwnego, że korzystają z tego ci,
codziennej pracy, tj,
którzy czasu wolnego mają mnóstwo. A
kamizelkę kuloodportak jest w przypadku spędzających ferie
ną, kask kewlarowy,
zimowe w mieście dziewcząt i chłopców.
noktowizor, termoJak co roku z oferty MDK skorzystało
wizor czy wykrywacz
kilkadziesięcioro dzieci w różnych
metali. – mówi Joanna
grupach wiekowych.
Zakrzyk, zastępca KoW miniony
mendanta Placówki
piątek wszyscy
Straży Granicznej w
uczestnicy ziJeleniej Górze.
rzan wypoczywających w MłodzieżoMaria Szubart z Jeleniogórskiego wym Domu Kultury „Jelonek” był bal mowych półkolonii przez
Centrum Kultury przyznaje, że takie spo- karnawałowy.
dwie godziny
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struktor tańca. Brzmiały znane rytmy
disco, a dziewczęta i chłopcy wariowali
na parkiecie sali tanecznej. Bal to,
oczywiście, tylko jedna z rozrywek,
jaką proponuje MDK. Oprócz tego jest
mnóstwo konkursów, wycieczki i wiele
innych atrakcji.
(Agrafka, Angela, tejo)
FOT. ANGELA,
AGRAFKA, TEJO

Super Duo – Opania i Zborowski

balowali. Imprezę animowali Ewa Bąk
oraz Grzegorz
Gigiel, in-

W tym tygodniu odwiedzimy dzieci z innych zimowisk, w tym MDK „Muflon” w
Sobieszowie. Relacja – za tydzień.

Pogadanka o
bezpieczeństwie w JCK.

W ostatni poniedziałek marca,
w ramach II edycji Jeleniogórskiej
Sceny Kabaretowej będziemy
mogli spotkać się w wybitnymi aktorami – Marianem Opanią i Zbigniewem Zborowskim. Pomimo, iż
niebywały talent obu panów można podziwiać w wielu rolach dramatycznych, mistrzowski poziom
umiejętności aktorskich widać
również w genialnie zagranych

postaciach komediowych. Daru
rozśmieszania Super Dua będzie
można zasmakować podczas koncertu, na którym artyści zaprezentują wybrane piosenki kabaretowe
przeplatane anegdotami zza kulis
i planu filmowego, okraszone
najlepszymi dowcipami Kabaretu
Starszych Panów i kabaretu 60.
Miłośników tradycyjnego kabaretu na DOBRY kabaret zaprasza

Agencja Koncertowo-Wydawnicza
Aleksandra Głownia.
Bilety w cenie 35 zł, 40 zł i 55 zł
można kupić: w kasie Teatru im.
C.K. Norwida w Jeleniej Górze,
w Sklepie Muzycznym DEMO, na
stronie www.agencjasolo.pl i u
Koordynatora Sprzedaży pod nr
tel. 601-42-98-57.
ts
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PIERWSZA OFIARA ŚMIERTELNA „ŚWIŃSKIEGO” CHORÓBSKA

13 lutego w Powiatowym
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zmarł 30letni jeleniogórzanin, u
którego wykr yto wir us
grypy typu A/H1N1. Okoliczności śmierci nie są do
końca jasne, więc pacjentom w oczy zajrzała psychoza, ale lekarze radzą,
by nie wpadać w panikę.
O śmierci trzydziestolatka wiadomo niewiele. Dyrekcje szpitali
zasłaniają się brakiem upoważnienia do udzielania informacji
na temat konkretnego pacjenta i
przebiegu jego choroby. Z wieści
przekazanych nam przez sanepid
wynika, że mężczyzna chorował
od końca stycznia: trafił najpierw
do jeleniogórskiego szpitala na
SOR, a potem na pulmonologię.
Miał poważne problemy z oddychaniem i wysoką gorączkę.

Dlaczego zmarł?

Siódmego lutego karetką pogotowia został przetransportowany

do szpitala w Kamiennej Górze,
gdzie miał być podłączony do
respiratora (wszystkie jeleniogórskie urządzenia były zajęte). Sześć
dni później zmarł.
Na forum jelonki.com anonimowy internauta (najpewniej z
rodziny) napisał:
– Miał zdiagnozowane zapalenie płuc. Kiedy opuszczaliśmy
szpital czuł się bardzo dobrze.
Zjadł obiad z bratem, a w nocy
przestały pracować nerki. Był
wcześniej zdrowym człowiekiem,
na nic nie chorował. Można było
zrobić testy, a nie prześwietlenia i
uśpić zanim się zmęczył chorobą.
Gdybyśmy wiedzieli, to narobilibyśmy hałasu i może nadal walczyłby o życie, miałby szansę na
przeżycie. Dlaczego nie zrobiono
mu testów i okłamywano rodzinę?
Teraz trzymiesięczna córka nigdy
nie pozna taty, a czteroletnia panienka na próżno będzie szukała
taty, najlepszego człowieka pod
słońcem.”
– Pobrana próbka do badań
potwierdziła obecność wirusa
AH1 N1. Jest to pierwszy śmier-

telny przypadek zachorowania
na naszym terenie – powiedziała
Lilianna Ślawska, zastępca dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.

Pytania bez odpowiedzi

Jak w takim szpitalu mogło
nie być wolnego respiratora?
Ile jest takich urządzeń? Czy i
kto przebada rodzinę zmarłego?
Jaki był przebieg choroby i jaka
faktyczna przyczyna zgonu? Na
te, oraz wyszczególnione w cytowanym komentarzu pytania, nie
otrzymaliśmy odpowiedzi.
– Nie będę się wypowiadał na
temat konkretnego pacjenta i
przebiegu jego leczenia, bo nie
jestem do tego upoważniony.
Ilość respiratorów jest w naszym
oddziale zgodna z wymogami.
Gdyby tych urządzeń było więcej, na pewno bylibyśmy z tego
zadowoleni. Pracujemy jednak
na sprzęcie, który mamy – powiedział Zbigniew Markiewicz,
zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Jelenie Górze.

Od początku sezonu czyli od 1 września 2010 roku w całej Polsce na grypę i wirusy grypopodobne zmarło 60 osób. Nie ma natomiast informacji, ile z tych osób zostało zaatakowanych na wirus A/H1N1. Przebieg tej choroby jest bardzo podobny, jak w innych
przypadkach grypy. Gorączka powyżej 38,5 stopnia Celsjusza czy duszności, złe samopoczucie, osłabienie, utrata świadomości,
podwyższone ciśnienie krwi, ból i zawroty głowy itp. Przy wystąpieniu takich objawów należy zgłosić się do lekarza.

Skuteczny sposób
na rudery

Przy ul. Zamenhofa na remonty czekają
kolejne secesyjne kamienice
– Zwiększyliśmy kwotę dofinansoDo końca marca wspólnoty mieszkaniowe jele- wania z 200 do 300 tys. zł. Zmieniona
niogórskich zabytkowych została też uchwała dotycząca tych
kamienic mogą się starać o dotacji. Teraz wspólnoty, które złożą
dofinansowanie do połowy
kosztów modernizacji tych
obiektów.
Taką szansę już w minionym
roku wykorzystała wspólnota
mieszkaniowa przy ul. Zamenhoffa, która dzięki wsparciu miasta
wyremontowała elewację zabytkowego, secesyjnego budynku.
Warunkiem na uzyskanie wsparcia
z budżetu jest zgoda na remont
wszystkich lokatorów, wpis obiektu do ewidencji zabytków oraz
dobrze sporządzony i w terminie
złożony wniosek.

– Jeśli okaże się, że będzie większe
zainteresowanie, uruchomimy kolejne
pieniądze. Chcemy zachęcić wspólnoty do korzystania z tych środków
i konsekwentnie prowadzić tę akcję
odnowy zabytkowych kamienic W
przyszłości miasto chce uruchomić
dofinansowania dla wspólnot z budynków niezabytkowych, ale znajdujących
się w strefach chronionych (np. Rynek
czy stare miasto). Obecnie sprawdzane
są możliwości prawne tych planów –
uzupełnił szef miasta.
wniosek, otrzymają refundację kosztów po zakończeniu prac zabytkowych
i akceptacji konserwatora zabytków.
Dzięki temu wspólnoty będą mogły
szybciej odzyskać wyłożone pieniądze i
nie będą musiały zaciągać tak wielkich
kredytów – powiedział Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry. Zgłosiły się juz
pierwsze wspólnoty mieszkaniowe.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Fot. Archiwum

Grypa nie dżuma
Zachować czujność

Lekarze i pracownicy sanepidu
apelują by w okresach zwiększonego ryzyka zachorowań, które
na naszym terenie przypadają od
września do października oraz
od grudnia do połowy lutego
zwiększyć swoją czujności oraz
wystrzegać się skupisk ludzi. Poza
tym należy przestrzegać zasad higieny przy kichaniu czy kasłaniu.
Warto też korzystać ze szczepień,
po które można zgłaszać się nawet
teraz. Lekarze przekonują, że o corocznym szczepieniu nie powinni
zapominać osoby starsze po 65
roku życia i przewlekle chore, z
zaburzoną odpornością, kobiety
w ciąży i małe dzieci. Na zachorowanie narażone są również osoby
przepracowane.
– Każda szczepionka zawiera
co najmniej trzy różne antygeny
różnych wirusów, najnowszych
i wywołujących pandemię. Jest
ona przygotowywana co roku
według wytycznych Światowej
Organizacji Zdrowia, tak by była
skuteczna na dany sezon. Ma ona
skuteczność około 90 procentową.
Jeśli więc po szczepieniu nawet
zachorujemy, przebieg choroby
będzie o wiele bardziej łagodny
– mówi lek. med. Ewa WodoklisKaczyńska, specjalista medycyny
rodzinnej. Pani doktor dodaje,
żeby nie lekceważyć objawów

Zdaniem lekarzy lepiej zapobiegać niż
leczyć, dlatego warto się zaszczepić.
grypy i tak czy owak – jeśli są naszym terenie grypa zaczyna poniepokojące (duszności i wysoka woli wygasać. Nie ma powodu do
gorączka) udać się do lekarza. paniki, ale czujnym należy być.
Angela
Uspokaja jednocześnie, że na

W Polsce od 1 do 7 lutego na grypę różnego rodzaju zachorowało niemal 70 tys.
osób. Na terenie byłego województwa jeleniogórskiego od 1 stycznia do 14 lutego
odnotowano 610 przypadków zachorowań.

Można kopcić w „akwarium”

Od minionej soboty w jednym z najpopularniejszych
pubów w mieście przy kawie, drinku, piwie czy lampce wina można swobodnie
„puszczać dymka”. Ale tylko w specjalnej „komorze.
Jesienią ubiegłego roku w całej
Polsce weszła w życie nowelizacja
ustawy dot. ochrony zdrowia zakazująca m.in. palenia papierosów w
lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Zakaz ten może zostać
częściowo zniesiony w przybytkach
większych niż 100 m kw., o ile znajdzie się w nich „specjalna strefa dla
palaczy”. Właśnie taką udostępniono w sobotę w pubie Metafora.
Zgodnie z pierwotnym założeniem, sala ta nie powstała stricte
z myślą o klientach palących. – Już
dawno chcieliśmy wydzielić w Me-

taforze osobną
„salę kominkową”, w której
klienci mogliby poczuć się
bardziej komfortowo. I tak
też się stało. To,
że postawiona
przegroda oraz
specjalna wentylacja, którą
udało nam się
stworzyć, niesie
za sobą korzyści
dla palaczy, jest
rzeczą dodatkową. Dążymy do
tego, by każdy
znalazł tu swoje
miejsce – mówi
nam Jacek Jacak, manager pubu.
Osoby palące w zdecydowanej
większości są one zadowolone z
faktu, że w ich ulubionym miejscu
na powrót „można palić”. W gronie palących „sala kominkowa”
zyskała nazwę „akwarium”: duże,
przeszklone drzwi oraz ścianki
działowe oddzielają salę od pozostałej części lokalu.
– Zawsze lubiłem przychodzić
do Metafory, choć odpuściłem
sobie trochę z chwilą wprowadzenia tego nieszczęsnego zakazu.

„Wyrwa”
na ulicy Jeleniej

Dwóch nieznanych sprawców napadło w sobotę po
południu na starszą kobietę w centrum miasta.
Do zdarzenia doszło około godz.
17 przy ulicy Jeleniej, nieopodal
popularnego pubu. Według relacji
świadków starsza pani została
napadnięta przez dwóch nieznanych bandziorów, którzy wyrwali
jej torebkę i uciekli. Kobieta – nie
wiadomo, czy wskutek pchnięcia,
czy też z innych powodów – upadła. Uderzyła głową o krawężnik.
Lekarz wezwanego pogotowia
ratunkowego stwierdził poważny uraz głowy. Poszkodowaną
zabrano do szpitala. Sprawców
poszukuje policja.
(RED)
Oczywiście, nieszczęsnego dla
nas, palących – mówi Grzegorz
Drumiński, stały klient. Przeciwnego zdania są ci, którzy palić nie
lubią: – No to Metafora odpada!
– ucina Kazimierz Piotrowski z
Jeleniej Góry.
Petr
FOT. PETR

Palarni w ratuszu brak

… a palący radni okupują toalety magistratu, w których palić wszakże nie można, a
„cichcem się” pali. Zwłaszcza podczas sesji rady miasta. Powodzeniem wśród palaczy
(wśród nich w czołówce jest prezydent miasta Marcin Zawiła), cieszy się też zakątek
„pod schodami” na piętrze. Panowie i Panie, do Metafory dwa kroki. Zapalić, a przy
tym kawę wypić czy ciastko zjeść można. Swobodnie i „na legalu”.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Gdyby malkontenctwo było to- drudzy nieustannie wietrzą „spiski”,
warem na „eksport”, Jelenia Góra z albo przynajmniej „teorie spiskowe”,
powodzeniem mogłaby pełnić funkcję mające, rzecz jasna, nam wszystcentralnego ośrodka Polski, a przynaj- kim zaszkodzić. I z których i jedni, i
mniej Dolnego Śląska, z którego towar drudzy czekają na jakieś niezwykłe
wydarzenia, na wstępie poszukując
ten byłby eksportowany.
Malkontenctwo jeleniogórzan ewentualnych winnych niezwykłych
urosło dzisiaj niemal do rangi kryzysu wydarzeń, które, jeżeli zmian żadnych
światopoglądowego, o którym mówi nie przyniosą, co byłoby wszakże
się sporo, i o którym wspomnieć zgodne z założeniem „malkontenta”,
należy także w „słowie pisanym”. Bez przynajmniej będzie można skrywzględu na to, iż z pozoru temat ten tykować. Samemu, co oczywiste,
może wydać się zgoła trywialny i okle- pozostając nieskazitelnym i jakże
pany, poruszać go trzeba choćby na za- przewidującym. – A nie mówiłem –
sadzie podejmowania paradygmatu, powiedziałby przecież malkontent.
Do polityki się jednak odwoływał
który musi, podkreślam, być analizowany i interpretowany, albowiem stał nie będę. Odwołam się jednak do,
się problemem istotnym dla tutejszej moim zdaniem, sztandarowego przyspołeczności, co więcej, społeczność kładu „malkontenta społecznego”,
któremu ni w
tę charakteryzującym w oczach lu- TU, W STOLICY KARKONOSZY, ząb i wydarzedzi z „zewnątrz”. NARZEKA SIĘ NA WSZYSTKO nia kulturalne, i
miejskie, i nawet
Popadliśmy w
I WSZYSTKICH. CO
życie prywatne
chorobę, która,
WIĘCEJ, W NARZEKANIU
u boku „ukochaniestety, objawia
TYM, JAK MOŻNA SĄDZIĆ,
nego” partnera.
się postrzeganiem
ZNAJDUJE SIĘ PERFIDNĄ
Do tych, którzy
wszystkiego jedyWRĘCZ SATYSFAKCJĘ.
w rozmaitych
nie w czarnych
przedsięwziękolorach. Chorobę, albowiem malkontenctwo jest ciach udziału nie biorą, albowiem
chorobą, i to chorobą bardzo wynisz- jeżeli „tu”, na tym gruncie się one
odbywają, z gruntu są „złe”. Za tanie,
czającą społeczny „organizm”.
Biorąc pod uwagę definicję malkon- za drogie, za ciche, za głośne, przetenctwa, nawet najgorszy malkontent widywalne, bądź nie – „złe”, koniec
szybko stwierdzi, iż przeciętny jelenio- i kropka.
W postawach takich osobników
górzanin definicji tej przykładem jest
iście podręcznikowym. Rzecz jasna, „kryje się perfidna satysfakcja z
ma „on” powody do narzekań – jak bycia ponurakiem, z mniemania, że
każdy, jednakże „on” nie tyle narzeka, nigdy dobrze nie będzie; satysfakcja
ile w ogóle nie chce dostrzec jakich- ze zrzucenia ciężaru niepowodzeń
kolwiek pozytywnych przejawów oraz odpowiedzialności za siebie
rzeczywistości, w której przyszło mu samego na „los”, na sytuację, na
żyć. O ile konstruktywne narzekanie innych ludzi! To samo tyczy się
może, czasami, być „dobre”, w sensie, również życia prywatnego, albomoże sugerować jakieś sposoby na wiem gdy rozczarują się drugim
rozwiązanie konkretnego problemu, człowiekiem, wtedy argumentują:
o tyle „nasze” narzekanie jest swego a jednak miałem rację, nie można
rodzaju ucieczką w niezadowolenie i mu było ufać. Nawet, gdy ufać było
krytykanctwo, które wszystko tłuma- można”, mówił mi Jacek, kolega,
czą, wyjaśniają, a co najgorsze, uspra- psycholog.
Tak czy siak, jeleniogórską spowiedliwiają nas samych. Oczywiście,
na zasadzie egzekutywy, a może raczej łeczność na szeroką skalę cechuje w
imperatywu kategorycznego w posta- chwili obecnej tworzenie ujemnego
ci: jest źle i lepiej nie będzie, obojętnie obrazu Jeleniej Góry, „ujemnego” i
niebezpiecznego, gdyż tworzonego
co bym zrobił czy byśmy zrobili.
Innymi słowy, jeleniogórzanie są na zasadzie „tak jest i będzie”, zwal„chorzy” i źli absolutnie na wszystko. niającej od usiłowań, aby Jelenią
No, może nie wszyscy, ale że zdecy- Górę uczynić lepszą i rozgrzeszającej
dowana większość, o tym „wszyscy” z egoizmu. Mamy problem, to pewwiemy. Wiedzą i miejscy włodarze, i ne. Ja się jednak pytam, dlaczego?
Piotr Iwaniec
zwykli obywatele, z których i jedni i

Po co dyskusje?

Na wtorkowej sesji rady
miasta doszło do dwóch spięć
s ł ow nyc h m i ę d z y J e r z y m
Lenardem, szefem rady miasta, a radnym Krzysztofem
Mrozem z Prawa i Sprawiedliwości. Prze wodniczący
„zrugał” rajcę, że ten zadaje
pytania, które były już zadawane podczas obrad komisji.
Z kolei K. Mróz odciął się,
że nie ma czasu, aby być na
każdej komisji, a jako radny
– ma prawo pytać o wszystko.
Naszym zdaniem pan przewodniczący – z ogromnym
dlań szacunkiem – troszkę się
zagalopował, bo przecież na
sesjach jest też publiczność.
No i są media, które przecież
nie stworzą tekstu z milczenia. Choć pewnie jakoś by
się to dało napisać. Z drugiej
strony jako okoliczność łagodzącą należy potraktować
gorliwą nadktywność radnego Krzysztofa Mroza.
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– Panie prezydencie, nie wiem,
co robić!

– Jeden z urzędników zasugerował
się, że mamy Balaton

TIK i jazda!

Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie.
Uff! Ten słowny tasiemiec,
któremu lideruje Zbigniew
Leszek, przestanie w końcu
robić za ćwiczenie w dykcji
dla spikerów radia i telewizji,
bo cykliści i narciarze skrócili
nazwę do wdzięcznego TIK:
Towarzystwo Izersko-Karkonoskie. Doszły nas słuchy, że
uczyniono w geście obrony
przed saneczkarzami, kajakarzami, piłkarzami, biegaczami, akrobatami i i innymi
grupami, które koniecznie
chciały uwzględnienia w
nazwie swojej pasji. Nic z
tego! Jest TIK. I tak już pozostanie!
(anzol)

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

– i wszystkie oznaczenia naniósł
na mapę Węgier…

Magdalena Kwasiuk, naczelnik wydziału architektury i urbanistyki, Huber Papaj, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Paw
pstrokaty
Jeśli ktoś by chciał u nas nakręcić przekonujący film, którego
akcja przebiegałaby w niedalekiej
przeszłości, z trudem znalazłby
wiarygodne plenery. To, co jeszcze
bez kłopotu mogłoby „zagrać”
na planie lat temu parę, dziś zbyt
daleko poszło do przodu (lub do
tyłu), aby naśladować krajobrazy
czasu przeszłego.
Rzeczywistość zmienia się. Coraz
mniej jest miejsc, w których czas się
zatrzymał. Choć w Jeleniej Górze
znajdziemy takich całkiem sporo,
ale mimo wszystko z dodatkiem
szczegółów bądź to świadczących
o nowoczesności, bądź – o zaniedbaniu, którego wcześniej nie było.
Wszędzie niemal, gdzie cywilizacja

jeszcze trwa, wyrósł las anten satelitarnych. A tam, gdzie ludzie już
się wynieśli (z różnych przyczyn),
wszystko wali się przypominając
raczej zapomniany skansen niż
miasto.
Anteny satelitarne, jeszcze nie
tak dawno temu powód do dumy
właścicieli i zewnętrzny próbnik
ich statusu materialnego, to dziś
coraz częściej pordzewiałe talerzyska. Coraz mniej użyteczne,
bo wypierane przez okablowania
oferujące obraz FHD i inne „udogodnienia”. Już nie wspomnę,
że wszystkie takie telewizyjne
instalacje trafiają w cień miernoty
coraz większej ilości programów. I
niebawem – jak tak dalej pójdzie –

telewizja będzie albo dla głupców, dostosowania planu (czytaj: przebudowy kawałka miejskiej infraalbo dla desperatów.
Talerzyska, które w połączeniu z struktury) takiego obrazu stworzyć
sypiącymi się tynkami zaniedbanej się nie da. Potrzebne albo atelier,
substancji jeleniogórskich domostw albo dobry materiał archiwalny z
stanowią swoisty symbol upadku. wstawionymi weń „przebitkami”.
Zapytacie: czy rzeczywiście to
Wszystkiego. Bo i domów nie ma
komu podźwignąć ze stanu agonal- zmiany „na plus”. Fakt, że tynk na
nego, portfele właścicieli „satelit” łeb nie leci (choć ostatnio na Suteż w kondycji są marnej, a o pro- deckiej poleciał, tyle że nie na łeb,
ale na chodnik
gramie telewi– szczęściem
zyjnym właśnie
PO DWUDZIESTU LATACH
nikt nie przenapisałem.
OD UWOLNIENIA DUCHA
chodził), nie
To jest ciemWCIĄŻ
oznacza, że jest
na strona miej- PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SIĘ NIE NAUCZYLIŚMY UBRAĆ
świetnie. Bo jak
skiego oblicza.
GO W SZATY ESTETYKI.
tak przy jrzeć
Nie można też
się naszemu
popadać w dramatyzm, bo przecież Jelenia Góra traktowi śródmiejskiemu, prow wielu przypadkach zmienia się duktowi turystycznemu numer
na lepsze. Miernikiem tych zmian jeden, bajzel aż rzuca się w oczy.
niech będzie hipotetyczna chęć I nie chodzi tu bynajmniej o psie
nakręcenia na miejskim deptaku odchody czy wszechobecny pofilmu osadzonego w realiach choć- zimowy syf. Rzecz w bałaganie
by sprzed 20 lat. Bez gruntownego przestrzennym.

Tu już nie ma anten satelitarnych, są za to pstrokate szyldy, wielobarwne niczym paw wypuszczony po imprezie o zróżnicowanym,
aczkolwiek zbyt obfitym menu.
Tłumaczyć to można wyposzczeniem przez czas ascetycznej
komuny, która nie pozwalała na
szyldową inwencję twórczą na
miejskich murach. Ludzie przedsiębiorczy wypuszczeni z klatki
ograniczeń jęli z początkiem lat
90. miasto po swojemu zdobić. I
tak już zostało, jeśli o styl chodzi,
bo przecież firmy i sklepy zmieniły
się niemal wszystkie. A wiele z
nich zmiotły równie pstrokate
wizualnie banki. I salony telefonii
komórkowej.
Po dwudziestu latach od uwolnienia ducha przedsiębiorczości
wciąż się nie nauczyliśmy ubrać
go w szaty estetyki. Rzecz jasna,
nie jest to zjawisko li tylko jeleniogórskie. Zastanawiam się, co

to by było, gdyby rzeczywiście
przestrzegano pewnych reguł i
zaleceń konserwatorskich. Narzucenie porządku, biorąc pod
uwagę wyrywny charakter Polaka
szaraka, z pewnością skończyłoby
się werbalnym (a może i nie tylko
werbalnym) linczem dla pomysłodawców Przepisy te są jednak
na tyle pogmatwane, że wolna
amerykanka ma się świetnie.
Wciąż brakuje nam poczucia
piękna ogólnego. Nie takiego na
zasadzie, że u mnie balkon odmalowany, a u sąsiada – zgniły i niech
się sypie. Temu poczuciu nie stworzyło się też możliwości zaistnienia
poprzez zaszłości różne, choćby
nieprzemyślaną sprzedaż mienia
komunalnego za liche pieniądze.
Jednak wszystko przed nami i
przyszłością. Cóż bowiem znaczy
te 20 lat w 900-letnich dziejach
miasta…
Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NIE TYLKO PRZEZ DZIEDZICTWO SCHAFFGOTSCHÓW

Wędrówka na „koniec świata”

Stanisław Firszt
oraz Emil Mendyk
zaprosili zebranych
na wycieczkę w krainy
wyobraźni
… a wszystko w Antykwariacie&Galerii pod Arkadami,
który w drugą środę lutego
„przeżył” natarcie tłumów
żądnych przeżycia ciekawej
przygody intelektualnej:
wędrówki Drogą Świętego
Jakuba oraz odkrycia rąbka
tajemnicy tyczącej niemal
nieznanych do tej pory zaka- Smutne
marków dawnego klasztoru zaszłości
Niestety, wskutek zawiroCystersów w Cieplicach.

wań historycznych, jedynie niewielki
ułamek tamtych zbiorów zachował się
w Jeleniej Górze do dziś. Większość
eksponatów, w tym niezwykle cenne
trofea z bitwy pod Wiedniem (jeden z
Schaffgotschów dowodził oddziałami
króla Jana III Sobieskiego) – w tym
siodło Kara Mustafy – zasiliło inne muzea w Polsce. Tyczy to także potężnego
księgozbioru, który trafił do bibliotek
w innych miastach. Dziś odzyskanie
tamtych skarbów praktycznie jest
niemożliwe: można myśleć tylko o
wypożyczeniu lub zaprezentowaniu
w sposób multimedialny. St. Firszt w
swoim tekście szczegółowo opisał, jak
z Cieplic na początku lat 50. XX wieku
wywożono cenne dzieła. – Zachowały
się kompletne dokumenty dotyczące
tamtych zdarzeń – wyjaśnił.
Starania o pozyskanie depozytów
będą na pewno łatwiejsze już od wiosny przyszłego roku. Na ten czas bowiem, zgodnie z terminarzem robót,
ma zostać oddana do użytku nowa
(choć w sumie stara) siedziba
Muzeum Przyrodniczego,
które znajdzie się w
kupionej przez
miasto części
byłego
klasztoru pocysterskiego.
Szef MP, który ma
zamiar „zrekonstruowania” przynajmniej w
części dawnej kolekcji, uświadomił przy okazji, że klasztorem
Miecz, którym ścięto
niegdyś był tylko ten fragment, który
dziś za takowy się uważa. Klasztor
Ulricha Schaffgotscha w
zawierał w sobie znaczną część nieRatyzbonie, nie jest już
ruchomości położonych w centrum
cieplickim eksponatem: w Cieplic, z których część już dziś nie
ubiegłym roku traﬁł tu jako istnieje.

Stało się to za sprawą gości, których – już na czternastym tego typu
spotkaniu – w gościnnych i klimatycznych wnętrzach Antykwariatu
„Silva Rerum” przywitała gospodyni
tego miejsca, Beata Czystołowska.
Spotkanie prowadził Ivo Łaborewicz, kierownik oddziału jeleniogórskiego Archiwum Państwowego
i prezes Towarzystwa Przyjaciół
Jeleniej Góry, a prelegentami byli:
Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum
Przyrodniczego, oraz Emil Mendyk,
przewodnik sudecki i saksoński,
filozof, dziennikarz, tłumacz języka
niemieckiego, prezes stowarzyszenia Przyjaciół Dróg Św. Jakuba w
Polsce.
– Schaffgotschowie byli pionierami
współczesnych muzealników, a poprzez założenie gabinetu osobliwości
stworzyli podwaliny pod rozbudowę
kolekcji, która osiągnęła imponujące
i trudno wyobrażalne dziś rozmiary –
mówił Stanisław Firszt o dziedzictwie
magnackiego najmożniejszego rodu,
który onegdaj władał niemal całą
Kotliną Jeleniogórską. Czynił to przy
okazji prezentacji swojego artykułu
zamieszczonego w najnowszym
Roczniku Jeleniogórskim. Nawiązał
też do więzów między dziejami
Schaffgotschów a rozwojem naszych
ziem, które doznały najpełniejszego
rozkwitu w czasach cesarstwa
pruskiego (XIX wiek)

depozyt.

Kompleks pocysterski z lotu ptaka. Po remoncie to
miejsce ożyje.

Prelegent pokazał też zebranym, jak
wyglądają wnętrza przyszłej siedziby.
Wielu widziało je po raz pierwszy. –
Sam nie miałem pojęcia, jak tam jest
w środku. Byłem tam pierwszy raz
trzy lata temu – powiedział Stanisław
Firszt. Otóż okazuje się, że
w historycznych wnętrzach
dosłownie „pełną parą” działała
pralnia uzdrowiskowa, która „pompowała” wilgoć w wiekowe mury. Był
tam też agregat ze zbiornikiem
paliwa, a także graciarnia, którą „urządzono” w dawnej
bibliotece. Na oryginalnych półkach
składowano
masy złomu i
innych
nikomu
„niepotrzebnych” rupieci. Ale nie
tylko. Wśród nich dyrektor Firszt znalazł zakurzone
zabytkowe XIX-wieczne makiety
Karkonoszy, o których pisał Wincenty
Pol po swoim pobycie w Cieplicach.
Dziś jest już tam posprzątane, a
stosunkowo najmniej zniszczeń zauważono w pomieszczeniach dawnej
obrony cywilnej. Wnętrza, które będą
wymagały remontu, są już do niego
przygotowane. Pod warstwami farb
z pewnością są dawne malowidła
(widać ich fragmenty). Obecnie trwają
prace projektowe, a wiosną ruszą
„mokre” roboty. Samo muzeum ma
być gotowe za rok, ale – jak mówi
Stanisław Firszt – aby nadać placówce
pożądany kształt (urządzenie ekspozycji, wypożyczenie eksponatów), trzeba
będzie kilku lat.

Jakubowym szlakiem

Emil Mendyk, z kolei, opowiadał
o coraz bardziej popularnym
pielgrzymowaniu Drogą Świętego Jakuba
do Santiago de
Compostela
(uznawanego za
pielgrzymi cel
zwany też „końcem
świata” ((Finis Terrae, Fisterra)) w
Autonomiczn e j

Sudeckiej i
Opolskiej. Dla pasjonatów wędrówka
którymś z tych szlaków,
to świetna propozycja na uduchowione wakacje. Sudecka Droga
św. Jakuba wiedzie przez Jelenią Górę,
a szczególnie bogaty w symbole związane z patronem jest odcinek
do Lubomierza, gdzie – na
przykład w Radomicach w
miejscowym kościele św.

Wspólnocie Galicji
(Hiszpania). I
choć pielgrzymów, którzy
co roku pod ej m uj ą
pątniczy
t r u d
przemaszerowania całej
trasy (z
Jakuba i KataJeleniej
Sieć szlaków Świętego
rzyny,
znajduje
Góry zajsię zabytkowy
Jakuba gęstnieje nie tylko
muje to
tryptyk ołtarzowy
w naszym regionie.
ponad trzy
z roku 1510 z patromiesiące, a
nami świątyni. Takich
były w Antykwaskarbów jest znacznie
riacie osoby, które
więcej!
mają „w nogach” to
doświadczenie) przybywa,
okazuje się, że wiele jakubowych skar- Z ciemności do jasności
Emil Mendyk interesująco opowiabów – o czym nie każdy wie – jest w
dał o trudzie pielgrzymowania i o przenaszym regionie lub w pobliżu.
Ich popularyzacji posłużą na pewno życiach wewnętrznych, które odczuwa
trzy właśnie wydane przewodniki po człowiek na pątniczym szlaku. – Jest to
drogach świętego Jakuba: Żytawskiej, najpierw droga ku ciemności (czyli na

zachód, gdzie chowa się słońce), ale
powrót kieruje się na wschód, czyli ku
oświeceniu – mówił prelegent. Dodał,
że jest wiele świadectw nawrócenia
dzięki pielgrzymce.
To także szkoła milczenia: bywa,
że na szlaku mówi się bardzo mało.
Jak głosi hasło viae sacrae (świętej
drogi) – to podróżowanie przez
wieki w zadumie. – Kiedyś pątnicy
mieli worek, kij i tykwę, dziś mają
plecaki i kijki nordic walking, ale
idea pozostaje wciąż taka sama –
usłyszeliśmy. Okazało się przy tym,
że oznakowanych charakterystyczną muszlą dróg świętego Jakuba w
Polsce przybywa.
Co więcej: powstają też schroniska
dla pątników: taki obiekt buduje się

na przykład w podlubańskim Henrykowie, znanym z najstarszego w Polsce drzewa: cisu. Sama pielgrzymka,
co oczywiste, łączy walory duchowe
z czysto turystycznym odkrywaniem
świata. Ku rozwadze dla odważnych
i nie bojących się odcisków!
Spotkanie – jak zwykle – połączone
było z promocją książek i zakończyło
się po długiej dyskusji zebranych z
bohaterami popołudnia.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
FOT. MAREK TKACZ
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Przez teatr do świadomości
4 marca 2011 o godzinie 19.00
w Sali Novej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury przy ul. 1
Maja 60 zaprezentowany zostanie spektakl młodzieżowej
grupy teatralnej z Bautzen p.t.
„Krew aniołów i koty z wieży
Eiffla“.
Inscenizacja jest częścią Projektu
„Nie odwracaj się” zrealizowanego
w 2010 W dzielnicy Bautzen, Gesundbrunnen. Jego celem jest pomoc
nastolatkom pochodzącym z rodzin
migrantów zamieszkujących tę część
miasta. Dzięki różnym metodom pracy
mają oni możliwość konfrontacji z realiami i refleksji nad własnym życiem.
Idea projektu opierała się na założeniu,
że młodzież pracuje w znanym sobie
środowisku, a powstający
performance
wyra-

Wieczór teatralny w Jeleniej Górze zorganizowany jest w ramach Projektu „Od
fundamentów po szczyty” 2010-2012
realizowanego przez Jeleniogórskie
Centrum Kultury we współpracy z
Socjokulturalnym Centrum e.V. Bautzen
i Miastem Bautzen. Patronem medialnym
jest portal i tygodnik Jelonka.com
sta z ich własnych doświadczeń. W
efekcie historie nastolatków zaprezentowane zostały w ramach spektaklu
młodzieżowej grupy teatralnej p.t.
„Krew aniołów i koty z wieży Eiffla – 4
obrazy o tęsknocie” oraz towarzyszącej
mu wystawy.
Grają: May Li Dang, Alin Matejo
– uczennice szkoły średniej w Gesundbrunnen, oraz tancerki ze Stowarzyszenia Leuchtturm-Majak e.V: Maria
Krainikov i Valentina Zadonskiy. Całość
opracował pedagog teatralny Andreas
Kochte Donath z Sieci na rzecz
Demokracji i Odwagi.
(RED)

21 lutego 2011 r.
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Literatura i muzyka lekarstwem na wzrok
Osoby cierpiące na różne
choroby oczu, przede wszystkim jaskrę, spotkały się dziś
w Książnicy Karkonoskiej,
aby zintegrować się przy
słowie mówionym i śpiewanym. Okazja to karnawał i
potrzeba kontaktu.
Inicjatorem spotkania był Polski
Związek Niewidomych, którego
prezes zarządu jeleniogórskiego pani
Danuta Musiał zaprosiła w imieniu
społeczności organizacji twórców
zrzeszonych w Jeleniogórskim
Klubie Literackim. Z Wrocławia przybył t akże
prezes Stowarzyszenia
Chor ych
na Jaskrę
Ryszard
Irena
Piwnik.
– ChcieHryncewiczliśmy nie
Chlebna
t ylko za-

prezentować naszą
twórczość, lecz także
uświadomić ludziom,
że cierpiący na jaskrę
też mają swoją organizację – powiedział
Jan Hanc z JKL.
Zebrani zapoznali się z fragmentami „kryminału” pióra
Beaty Rokickiej zatytułowanego „Okno”. Autorka przeczytała także wiersz nagrodzony pierwszym miejscem
na konkursie walentynkowym.
Swoje wiersze w różnych kli-

Osoby niedowidzące lub niewidome
korzystają aktywnie z działającej przy
Książnicy Karkonoskiej wypożyczalni
„książki mówionej”.

matach: od idylli poprzez miłość aż
do smutku i nostalgii czytała także
Irena Hryncewicz-Chlebna, poetka,
prozatorka a także wiceprezes Jeleniogórskiego Klubu Literackiego.
Jan Hanc przypomniał przy okazji,
że JKL będzie w tym roku obchodził
30-lecie istnienia. Jego początki
wiążą się z Jeleniogórskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym,
a pierwszym prezesem był nieżyjący
już dr Jerzy Kolankowski.
Zebrani oklaskiwali też zespół
wokalny „Marzenie”. Grupa działa
społecznie od dwóch lat i już ma
sukcesy, choćby pierwsze miejsce

na Przeglądzie
Zespołów
Śpiewaczych
okręgu
wałbrzyskiego.
(tejo)

Jan Hanc

Trzeci wiek nie rdzewieje!
– Jak nasiąknie
czymś skorupa to
i dobra stara….
No właśnie, co?
Rymowanka nie
sprawi Państwu
kłopotu, jak i
nie sprawiła
ponad 500 osobom, które dziś
pośród salw
śmiechu oklaskiwały świetny premierowy
występ kabaretu „Bella Mafia”,
któr y pokazał
ostre pazury satyry medycznej w
Filharmonii Dolnośląskiej.
„Epidemia śmiechu”, bo tak
zatytułowano premierowe przedsta-

wienie (już ósme) kabaretu „Bella Mafia”, nie
potrzebowała reklamy i nagłośnienia.
Przybyło więcej
widzów niż
mieści
duża sala
Filhar-

monii
Dolnośląskiej:
zabrakło
wieszaków w
szatni i foteli, a
publiczność sialejnej „konfiguracji”
dała na schodach.
Dla niektórych nie obsadowej, ale – co ciekawe – każda
świetnie sprawdza się na estradzie.
starczyło miejsca.
Kabaret działa w ko- Grupę tworzą pasjonaci dobrego

humoru, którzy potramoże, ale nie tylko. Pacjentom też
fią śmiać się nawet z
się dostało!
własnych słabości. I
Do tego przeplatanka zanie jest to śmiech
bawnych skeczy z podtekstem
pust y, bo wynisensualnym, monologów i
kający z ciętych
piosenek z kabaretów dawdowcipów, często mocno „popieprzonych”,
ale bez smaku
goryczki, gdy
się z pieprzem
przesadzi.
Tym razem
na tapetę stars i p a ń s t wo ,
którzy nie boją
się nowych wyzwań i na co
dzień studiują
w Karkonoskim
Uniwersytecie
Trzeciego Wieku,
wzięli zdrowie i
wszystko, co się z
nim wiąże. Dostało
się więc naszemu
nych,
niewydolnemu sysw tym z
temowi, zwłaszcza w
czasów międzywojnia. Z tekstami,
finałowej piosence o szalonej które może trącą myszką, ale nie trakaretce, która jedzie i dojechać nie cą wdzięku. Zwłaszcza w takim wy-

konaniu! Powiało elegancją kabaretu
w dawnym stylu, a sądząc po reakcjach widowni (nie zawsze w wieku
„trzecim”) podobało się wszystkim.
Był też wątek walentynkowy, papierowe czerwone serduszka dostały
damy na widowni, wśród których
były, między innymi, Zofia
Czernow, zastępczyni
prezydenta miasta,
Alina Obidniak, cesarzowa Teatrów
Ulicznych oraz Janina Peikert, primator KUTW.
Konrad
Przezdzięk

– Życzymy, aby wam śmiech towarzyszył i wieczorem, i o poranku, kiedy
się obudzicie! – usłyszeli widzowie
na koniec. – Kocham cię, moja „Mafio”! – Janina Peikert dziękowała
obdarowanym licznymi bukietami
kabareciarzom: Ani, Bogusi, Hance,
Lidce, Krysi oraz Jankowi i Mietkowi,
stanowiącym mniejszościową męską,
choć nieodzowną podporę. Ogromne
brawa!

Fot. Konrad Przezdzięk
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Draństwo systemu

Fot. Konrad Przezdzięk

WBREW ZAPOWIEDZIOM SAMORZĄD CHCE ŁĄCZYĆ SZPITALE

Kadr z konferencji w siedzibie PiS. Nie ulega wątpliwości, że konﬂikt
wokół szpitala ma drugie dno: polityczne.
Poroniony pomysł, skandal,
demonstracja siły władzy –
tak określano doniesienie o
połączeniu szpitali „Wysoka
Łąka” w Kowarach i Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
na nadzwyczajnej konferencji prasowej zwołanej przez
polityków Prawa i Sprawiedliwości.

W ruch poszła
zawartość starych szaf, piwnic
i zapomnianych
strychów. Podczas
Karkonoskiego Slalomu Retro zorganizowanego wspólnie
z Czechami w minioną sobotę pod
hasłem „Sport łączy ponad granicami”, przydało
się wszystko.
W konkursie
uczestniczyli zawodnicy, zarówno z Czech, jak i z
Polski, którzy prezentowali stroje retro i sprzęt
narciarski sprzed 40 lat.
– Po raz pierwszy startuję
w „Slalomie Retro”. Namówili
mnie do tego rodzina i przyjaciele. Strój mam z piwnicy
po dziadku. Narty mają 42 lata,

Fot. Agrafka

Tydzień temu pisaliśmy, ku przestrodze, że – zgodnie z obawami
załogi kowarskiego szpitala – fuzja
z placówką jeleniogórską jest co
najmniej niepożądana. Wtedy urząd
marszałkowski ustami rzeczniczki
zapewnił, że o łączeniu być mowy nie
może. Tymczasem w minioną środę w
Jeleniej Górze członek zarządu województwa Jerzy Łużniak oświadczył,
że procedurę scalenia szpitali właśnie
rozpoczęto.
Samorządowiec zapewnił, że po
fuzji szpitale będą funkcjonowały w
swoich siedzibach czyli w Jeleniej Górze i Kowarach. Całością będzie zarządzał jeden dyrektor, Stanisław

Woźniak, który będzie pracował na
pół etatu w każdej z placówek. Marian
Krakowiak, dyrektor szpitala Wysoka
Łąka ma zostać natomiast jednym z
wicedyrektorów.
– Nie ma innego rozwiązania na
oddłużenie jeleniogórskiej placówki.
Obecnie ten szpital jest zadłużony
na około 50 mln zł – zaznaczył Jerzy
Łużniak. Dodał, że samorząd wybrał
opcję likwidacji szpitala w Jeleniej
Górze i połączenia go z kowarskim,
aby móc skorzystać z rządowych
pieniędzy tzw. planu B.
Jerzy Łużniak: – To pozwoli na
przejęcie przez samorząd całego
długu szpitala w wysokości 50 mln zł,
ale i odzyskanie z tytułu zobowiązań
publiczno-prawnych około 21 - 22
mln zł po przekazaniu wszystkich
dokumentów do Ministerstwa Zdrowia, Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Samorząd przekonuje, że ta decyzja
Kowarom nie zaszkodzi, a wojewódzkiemu pomoże. Ma być to początek
pozytywnych zmian dla placówki.
Ta wieść jak grom runęła na załogę
szpitala „Wysoka Łąka” w Kowarach,

którą do Jeleniej Góry zaprosili polity- działał samodzielnie zapewniając
cy Prawa i Sprawiedliwości. – To sta- opiekę i skuteczne leczenie pacjentów
wianie nas przed faktem dokonanym z chorobami płuc i gruźlicą. Teraz
zabrakło dobrej woli
– oburzają się zaintereso– powiedziała pani
wani. Posłanka Marzena
doktor.
Machałek przypomniała,
Dodała także, iż
że załogę w ubiegłym
kiedy wspomniała o
roku zapewniono, że fuzji
zaletach klimatu miejnie będzie. I dodano „w tej
sca, gdzie znajduje się
kadencji”. Teraz mamy
szpital, to ją wyśmianowy rok i fuzja jest.
no. – Wmawiano mi,
Dr Maria Lewandowże teraz leczy się lekaska-Holewik, najstarszy
mi, a nie klimatem.
stażem lekarz na „WysoTymczasem to właśnie
kie Łące”, nie rozumie
unikalne powietrze
decyzji samorządu. – Daw tym rejonie było
waliśmy sobie świetnie
jednym z powodów
radę, a nasz szpital dobrze

W sprawie fuzji wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wiadomo, co będzie z jedyną
w regionie Poradnią Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc. – Obawiamy się, że nasi pacjenci
po leki i na badania będą musieli jeździć do Wrocławia – powiedzieli przedstawiciele
załogi „Wysokiej Łąki”. W Kowarach panuje przekonanie, że urząd marszałkowski
chce się szpitala pozbyć, a fuzja to pierwszy krok w tym celu. Mało kto wierzy też w
zapewnienia Jerzego Łużniaka, że „załodze nic nie grozi”. Sam polityk samorządowy
przyznał, że rozmowy ze związkowcami „będą trudne”.

Na deskach z jajem i retro

Na scenie prowadzone były konkursy dla publiczności, a także występował
zespół muzyczny „Łużyczanki”, któremu wtóruje kapela grając na akordeonie,
gitarze elektroakustycznej, bębnie, tarze oraz tamburynie. Grupie szefuje
Teresa Kęska, a kierownikiem muzycznym jest Jerzy Pawłowski.

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!
Przemysław Baranowicz (83 głosy) pozostaje liderem w
plebiscycie.

powiedział nam
Łukasz z Kowar.
Do Szklarskiej
Poręby dotarła
także liczna i kolorowa reprezentacja Towarzystwa
Izersko-Karkonoskiego z swoim
liderem Zbigniewem Leszkiem w
uroczym cylindrze
i turkusowym surducie. Barwny i
osobliwy był także

marynarka z roku 1965. Najważniejsza
nie jest wygrana, tylko dobra zabawa –

powstania tej placówki – usłyszeliśmy. W samych superlatywach o
szpitalu mówił Bogdan Chewa, jeden
z pacjentów.
Obaw przed fuzją nie kryją związkowcy. Jak mówi Anna Szymczak,
szefowa NSZZ „Solidarność” i jednocześnie pielęgniarka na jednym z
oddziałów, ludzie boją się o miejsca
swojej pracy. – Powiedziano nam,
że zwolnień nie będzie, ale szybko
dodano, ze grupowych – podkreśla Anna Szymczak. Załoga w te
zapewnienia nie wierzy. Czy będzie
zatem strajk? – To ostateczność –
nie wyklucza działaczka związków
zapewniając, że personel w żadnym
wypadku nie zgodzi się na proponowane zmiany.
W ostrych słowach o posunięciu
urzędu marszałkowskiego wypowiadają się politycy. – To stawiania
wozu przed koniem – argumentuje
radny Tadeusz Lewandowski. – Na
razie nie ma żadnych podstaw
prawnych do fuzji, a decyzje zarządu są na pograniczu prawa, jeśli nie
bezprawne – dodał. Radny dodał,
że oczekuje odpowiedzi na swoją

interpelację w sprawie łączenia. –
To poroniony pomysł, który nie daje
gwarancji poprawy w Kowarach,
za to stawia szpital na przegranej
pozycji – dodał T. Lewandowski.
Radny ma jednak nadzieję, że
Sejmik Wojewódzki nie przyjmie
tej propozycji. – Liczę na sprzeciw
SLD – dodał rajca.
– Składam rezygnację z członkowstwa w radzie społecznej szpitala – oświadczył radny powiatowy
Eugeniusz Kleśta. Jak mówi, nie
chce firmować swoim nazwiskiem
bezprawia i „draństwa systemu”.
– Odwołanie dyrektora wymaga
zasięgnięcia opinii rady, a nikt nas
o zdanie nie pytał. Przez cztery lata
nie wpłynęła tymczasem ani jedna
skarga na szpital czy jego załogę –
dodał radny Kleśta. Bardzo mieszane
uczucia wzbudziło też powołanie na
nowego szefa Stanisława Woźniaka,
dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze. Ma on kierować
„Wysoką łąką” zatrudniony na pół
etatu. – Nie wyobrażamy sobie, jak to
zrobi – usłyszeliśmy od zebranych.
(Angela/tejo)

Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Berlińska promocja

korowód pozostałych narciarzy. – To
mój drugi slalom. Jadę razem z moimi
dwoma braćmi. Narty mają już około
100 lat – dodał 60-letni Roman Jaworski
z Piechowic.
– Startujemy już po raz szósty. Dziś
hasłem przewodnim jest zero plastiku.
Nawet tyczki z chorągiewkami były z
drewna. Zawodnicy jeżdżą nie tylko
na zabytkowych nartach, lecz także na
saniach rogatych. Pod wieczór
ku niebu wzleciały „płonące”
lampiony – powiedziała Marlena
Grochowska z Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który slalom zorganizował.
Agrafka

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

Drugi jest Andrzej Rojek (49), trzeci – Dariusz Dąbrowski (15 kuponów). Dane głosującego:
Dalsza kolejność: Kazimierz Pichlak (14), Wiesława Wolska, (12),Ryszard Imię, nazwisko, adres
Kędra (10), Agnieszka Dojs (9), Ewa Koksanowicz (5), Agnieszka Janczyszyn e-mail...............................
(4), Agata Kreutzer (3), Jarosław Niziołek (2), Małgorzata Turowska (2), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Kuncewicz (1).
Chciałbyś wyróżnić Twojego lekarza? Wypełnij kupon i przynieś go bądź .....................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach
wyślij na nasz adres. Zabawa potrwa do końca lutego. Zapraszamy!
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
Redakcja z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Byli najlepsi

Jury (Irena Kubera, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie, Ivo
Zapletalik, partner czeski Slalomu Retro, Robert Szuber, prezes Lokalnej Organizacji
Turystycznej oraz Elżbieta Pawłowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie), oceniało ogólny ubiór i sprzęt, styl zjazdu, ogólną prezentację
uczestnika oraz czas przy miejscach ex-aequo.
Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. Wśród kobiet wygrała Barbara Cygon, a
najlepszym z panów był Czech Petr Rykr. W osobnej kwalifikacji pań z samorządu
triumfowała Beata Holek, z kolei na najwyższym podium przedstawicieli mężczyzn
stanął Przemysław Wiater. Wreszcie młodzież i wygrana Marceli Wiater.

W Galerii Globetrotter w Berlinie
trwa promocja turystyki aktywnej
regionu jeleniogórskiego, która będzie
prezentowana do 26 lutego. Wystawa,
we współpracy z Polskim Ośrodkiem
Informacji Turystycznej w Berlinie,
odbywa się pod hasłem „Polnisches
Riesengebirge aktiv das ganze Jahr
über”. 23 lutego o 20.00 odbędzie
się oficjalna prezentacja z udziałem
Jana Wawrzyniaka, dyrektora POIT

w Berlinie, Jacka Włodygi, starosty
jeleniogórskiego oraz przedstawicieli samorządów oraz mediów. Na
zakończenie promocji, 26 lutego od
12.00 do 18.00 godziny przewidziane
są prezentacje ofert aktywnego wypoczynku przez firmy turystyczne.
Przedsięwzięcie realizowane jest w
ramach porozumienia o wspólnej
promocji powiatu jeleniogórskiego
oraz miast i gmin: Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska Poręba, Kowary,
Podgórzyn, Mysłakowice, Piechowice,
Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie i
Stara Kamienica.
(Agrafka)
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Remigiusz Bosman
Ostatnio
zauważyłem
zmianę ceny na
rachunku. Jak
na Jelenią Górę
takie ceny są za
wysokie, ale nie
można z tym,
niestety, nic zrobić.

Acyryl Kaczmarski

Ceny są ogromne, do tego nie
ma segregacji odpadów. Zrozumiałbym, gdyby ten wzrost wynikał z faktu, że
na wysypisko
trafiałyby posortowane śmieci.
A tak, płacimy
horrendalne
sumy nie wiadomo za co.
Notowali: Dominika
Dominiak i Marcin
Szafrański

Jelcz do lamusa

Nowy wóz strażacki za około
800 tys. zł jeszcze w tym roku trafi
do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sobieszowie. Miastu udało się
pozyskać dofinansowanie na ten
cel z unijnego programu EWT
Polska – Saksonia. Strażacy z OSP
Sobieszów wraz z niemieckim
partnerem z Boxberg wezmą także
udział w licznych szkoleniach. W
2010 r. strażacy spod Chojnika wyjeżdżali do 120 pożarów. Korzystają
z ponad 20-letniego Jelcza, który się
psuje i pali jak smok.
(Angela)

Zbadają smog

Miasto ma plany, aby w Cieplicach wprowadzić mobilne badania
zanieczyszczenia powietrza. Póki
co analizy są prowadzone z punktu
stacjonarnego i znacznie przewyższają dopuszczalne normy. Jak
mówi Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry, badania mobilne pozwolą na dokładniejsze określenie
poziomu obecności toksycznych
substancji i skuteczniejsze przeciwdziałanie problemowi.
(tejo)

Jechał za szybko

W minioną środę Kierowca
pojazdu marki Audi A3 nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze, w wyniku
czego najechał na tył samochodu
ciężarowego marki MAN. Sprawca został ukarany mandatem i 6
punktami karnymi. Obaj kierowcy
byli trzeźwi – poinformowała
podisnp. Edyta Bagrowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(Agrafka)

Na przełomie stycznia i lutego mieszkańcy Jeleniej
Góry po raz pierwszy odczuli
wprowadzone na początku
roku 20-procentowe podwyżki za wywóz śmieci. Jeleniogórzanie wyliczają, że jedno
wiadro odpadków kosztuje
ich 4,5zł. Firmy zajmujące
się wywozem nieczystości
wzrost cen tłumaczą wyższymi kosztami i opłatami za
składowanie.

W tej sprawie zadzwonił do nas
m.in. pan Piotr Kulsewicz z Jeleniej
Góry, który nie krył oburzenia. Jego
zdaniem obecna wysokość opłaty za
wywóz śmieci to lichwa. Wylicza on,
że miesięcznie wyrzuca do kontenera
około 10 wiader nieczystości, za które
płaci ponad 45 zł.
– Do stycznia br. za tę samą ilość
śmieci płaciłem 36,88zł, teraz płacę
45,36 zł. Jest to wzrost ceny o 23
procent. Jedno wiadro śmieci kosztuje mnie 4,5 zł, za które w promocji

Ratownicy górscy znów w
trudnej sytuacji finansowej.
Proszą o wsparcie w postaci
darowizny procenta od podatku dochodowego.

Ratunkowego była w stosunkowo
komfortowej sytuacji ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzymywała corocznie 15 procent
wpływów ze sprzedaży biletów wstępu
do Karkonoskiego Parku Narodowego.
Do ubiegłego roku Karkonoska Gru- Ale od tego roku takiej możliwości
pa Górskiego Ochotniczego Pogotowia zabrakło. Tymczasem dotacje z bu-

mogę kupić 10 kg ziemniaków –
mówi jeleniogórzanin.
W tej samej sprawie dzwoniła do
nas również pani Łucja z Jeleniej
Góry, emerytka. Ona z kolei przelicza cenę śmieci na wartość leków i
jedzenia.
Od stycznia firma Simeco pobiera
miesięcznie od jednego mieszkańca
niemal o 3 zł więcej. W minionym
roku opłata za osobę wynosiła 10,65
zł, obecnie jest to kwota 13,50.
Cena liczona za metr sześcienny
wzrosła natomiast niemal
o 4 zł. Mieszkańcy, którzy
korzystają z usług Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, do grudnia
minionego roku płacili 10,7
zł, a teraz płacą 13,54 zł.
Metr sześcienny odpadów
kosztuje natomiast ponad
4 zł więcej niż poprzednio.
Firmy zajmujące się wywozem śmieci tłumaczą,
że wzrost cen wiąże się z
podwyżką kosztów, w tym
paliwa, części zamiennych
i napraw samochodów itp.
oraz opłat za składowanie
odpadów.
– Wszystko idzie do góry,
dżetu państwa starczają goprowcom
na pokrycie kosztów działalności w
60 procentach. – Pozostałą kwotę
jesteśmy zmuszeni do pozyskiwania z
innych źródeł – mówią ratownicy.
– Podczas gdy ratownictwo górskie
w Polsce jest nieodpłatne, ofiarowanie
przez Was 1% podatku na rzecz Gru-

Jak jest gdzieindziej?

W Zgorzelcu firmy zajmujące się wywożeniem śmieci za składowanie metra sześciennego odpadów płacą około 53 zł. Mieszkaniec Zgorzelca za odbiór odpadów płaci
natomiast około siedmiu złotych brutto. Firmy z Lwówka Śląskiego za składowanie
m3 odpadów płacą około 62 zł, a jeden mieszkaniec płaci 9,41 zł brutto. Podobne
stawki są w Wałbrzychu, gdzie składowanie 1100 litrów odpadów kosztuje 50 zł. Tyle
samo za składowanie odpadów płacą też firmy z Legnicy, które rozliczają się od metrów
sześciennych. Cena za składowanie odpadów dla Jeleniej Góry jest nawet wyższa niż
we Wrocławiu, gdzie miesięczna opłata za 1100 litrów nieczystości wynosi 191 zł.
py Karkonoskiej
GOPR jest
jednocześnie wsparciem tradycji, idei
profesjonalnego ratownictwa górskiego, ludzi, którzy nie bacząc na pogodę,
o każdej porze dnia i nocy idą w góry
ratować ludzkie życie... Zostań jednym

Procencik dla GOPR

Fortuna za jawor. Na skrzypce
W wyniku licytacji Nadleśnictwo Śnieżka sprzedało
metr sześcienny wysokiej
klasy drewna jaworowego
za rekordową cenę 26 tysięcy 740 złotych.
– Metr sześcienny drewna jaworowego bardzo wysokiej jakości,
pochodzącego z terenów Nadleśnictwa Śnieżka został sprzedany
lutnikowi za 26 tysięcy 740 złotych.
To jawor falisty, a jego wspaniałe i
jakże cenne właściwości to m.in.
układ słoja, dzięki któremu można

Fot. Archiwum

To jest skandal! Uważam,
że to jest za
dużo, wychodzi
ponad 100 zł
za domek jednorodzinny, to
jest coś niepoważnego. Nie ma
osobnych pojemników na surowce
wtórne i wszystko się wyrzuca do
jednego pojemnika.

wydobyć piękny rezonans drżących dr Bogdan Szumowski,
strun. Dlatego też z kawałka drew- nadleśniczy z Nadlena pochodzącego z ponad 120- śnictwa Śnieżka.
(Agrafka)
letniego jawora powstaną pięknie
brzmiące skrzypce – poinformował

Warto podkreślić, że w standardowym obrocie metr
sześcienny drewna jaworowego kosztuje od 200 do 300
złotych. Najwyższą cenę jaką udało się wywalczyć na tego
rodzaju licytacjach to 22 tysiące złotych, które trafiły do
Nadleśnictwa w Krośnie. Powodzeniem oprócz drewna jaworowego cieszą się również kłody dębowe, modrzewiowe,
czy też bukowe.

Pożar

od nagrzewnicy?
Ponad dwie godziny zajęło strażakom zgaszenie dwóch ciągników,
które spaliły się w nocy z wtorku na
środę na parkingu stacji paliw Orlen
przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej
Górze.
Pół godziny po północy ogień pojawił się
najpierw w kabinie ciągnika siodłowego z naczepą marki Volvo. Od niego zapalił się stojący
obok pojazd marki Mercedes, w którym zapalił
się przód. Z nieoficjalnych źródeł udało nam
się ustalić, że płomienie mogły pochodzić od
nagrzewnicy ciężarówki. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi policja.
(Angela)
FOT. ŁUKASZ PŁOCKI
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więc i ceny wywozu śmieci też mu- składowiska w Kostrzycy, ale jako
siały wzrosnąć. Trzeba też zaznaczyć, „zwykły klient”. Po przystąpieniu do
że obecnie wywozimy o wiele więcej Związku Jelenia Góra mogła by liczyć
na inne zasanieczystości. W
dy współpracy.
roku poprzednim
CENA ZA SKŁADOWANIE
Mimo wnowywieźliśmy o
ODPADÓW DLA JELENIEJ
ponad 3 tys. ton GÓRY JEST NAWET WYŻSZA szenia przez
więcej niż w 2009 NIŻ WE WROCŁAWIU, GDZIE miasto składki,
roku. Poza tym MIESIĘCZNA OPŁATA ZA 1100 byłoby to opłacalne.
wzrosła też cena
LITRÓW NIECZYSTOŚCI
Do 2020 roku
składowania odWYNOSI 191 ZŁ.
natomiast zgodpadów ze 176,50 zł
nie z unijnymi
na 191,65 zł – tłumaczy Michał Kasztelan, prezes Miej- dyrektywami wszystkie miasta w
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Polsce będą miały obowiązek utylizowania około 70 procent odpadów.
Komunalnej w Jeleniej Górze.
Z końcem stycznia prezydent Obecnie jeleniogórskie odpady są
Jeleniej Góry Marcin Zawiła prowa- składowane, a nie utylizowane. Żeby
dził rozmowy z przedstawicielami to zmienić niezbędne będą inwestyZwiązku Gmin Karkonoskich o cje na budowę zakładów utylizacji.
przystąpieniu stolicy Karkonoszy Dla Jeleniej Góry i powiatu będzie to
do związku. Zdaniem władz miasta koszt około 100 mln zł, z czego część
jest to szansa na obniżenie kosztów będą musieli pokryć mieszkańcy w
składowania odpadów. Jelenia Góra odpłatach za wywóz śmieci.
Angela
od wielu lat korzysta bowiem ze

REKLAMA

Jolanta
Siedlecka

Brudy złota warte

Fot. Konrad Przezdzięk

Za drogo
za śmieci?

21 lutego 2011 r.

z nas – podaruj 1%.Więcej informacji
można uzyskać na stronie internetowej www.gopr.org/podatek - czytamy
w piśmie przesłanym przez GOPR do
naszej redakcji.
(RED)

Chciał dać w łapę
Prowadził auto pijany i nie
miał ważnego pozwolenia na
przewóz towarów. Mowa o 58letnim mieszkańcu powiatu
jeleniogórskiego, którego policjanci zatrzymali w Radomierzu
podczas akcji „Truck”. Kierowca
ciężarówki zaproponował mundurowym tysiąc złotych łapówki.
Bezskutecznie. Trafił do aresztu.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za próbę przekupstwa
policjanta grozi kara nawet do
10 lat więzienia. Podczas akcji
policjanci skontrolowali 67 pojazdów ciężarowych, w tym 10
autobusów, busów przewożących
osoby. Zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym
stanem technicznym pojazdów
lub brakiem badań technicznych,
a 17 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za
popełnione wykroczenia.
(KMP)

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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Czas tyka każdego
Najstarszy zegarmistrz w
Jeleniej Górze, pan Mirosław Skowroński, prowadzący od 1951 roku zakład
przy ulicy 1 Maja, zakończył działalność. Zasłużony
dla Jeleniej Góry 83–letni
rzemieślnik przeszedł na
zasłużoną emeryturę.
Z FORUM JELONKI.COM
Tempus

Czas jest pojęciem względnym.
Niektórzy uważają , że czas to
pieniądz. Inni - zakochani , czasu
nie mierzą. Inni na wszystko mają
czas. A dla innych czas już właśnie
mija. Dla tych co odeszli czas już
minął. Dla niektórych czas się po
prostu zatrzymał do nich należy
niewątpliwie Pan Mirosław. 100
lat Panie Skowroński ! A kto
przywróci teraz stracony czas
Jeleniej Górze?

Ja

Kolejna legenda Jeleniej Góry
odchodzi na emeryturę. Będzie
brakowało Pana Mirosława i
ciepłych jego słów do petentów
na ul. 1-go Maja. Zawsze życzliwy, uprzejmy uśmiechnięty.
Chyba każdy ma ciepłe słowa
pełne uznania dla wieloletniej pracy Pana Mirosława.
Długich lat życia! I niech Pan
będzie przekonany ze zawsze
każdy zegarek będzie zawsze
tykając sławił Pana imię. Wyrazy
szacunku

Norymbergia

Wszystkiego najlepszego na
zasłużonej emeryturze. To był
kawał solidnej roboty. Dziękuję za
parę lat punktualności. Pamiętam
Pana dokładnie mimo że od 25 lat
mieszkam poza granicami kraju.
Naprawiał Pan mój pierwszy zegarek komunijny 33 lata temu. Juz
od dziecka fascynowałem się tym
zakładem, stojąc przed wystawa z
obwarzankiem w reku.

@

Każda wizyta w pracowni Pana
Mirosława była dla mnie miłym
przeżyciem. I ten rozbrajający
napis na ladzie: „zegarków elektronicznych nie naprawiam” - o ile
dobrze pamiętam treść tego szczerego oświadczenia... Coraz mniej
Prawdziwych Zegarmistrzów:
nadchodzi era monterów zegarków i wymieniaczy bateryjek...
Przemijają nakręcane zegary, jak
auta na korbę...

KONIEC ERY PANA ZEGARMISTRZA

– Oczywiście
przyjechałem, z
końcem lutego 1946
roku, było cieplutko
jak na luty. Pierwszy
raz w życiu zobaczyłem wtedy góry
i zauroczyło mnie
bardzo to miasto.
Wujek porozumiał
się z zegarmistrzem,
który przyjechał z
Ostrowa Wielkopolskiego. To Ferdynand Walawender,
który miał zakład
przy ulicy Stalina
1, czyli obecna Wolności 1, gdzie teraz
znajduje się sklep z
obuwiem. Był tam
wywieszony zegar
uliczny, którego już
też teraz nie ma.
Tam uczyłem się do
egzaminu czeladniZakład pana Mirosława Skowrońskiego
czego – snuje opowieść Zegarmistrz.
po 60 latach zakończył działalność. Słynął
Później zrobił
także z czasowych wystaw eksponatów z
maturę w Liceum
kolekcji Władysława Stasieńki.
dla Pracujących
imienia Stefana
hadłowe, Skowroński.
Żeromskiego. Następnie zatrudnił
– Fachu nauczyłem się w miastecz- się w Spółdzielni Zegarmistrzów i
wybijające
g o d z i n y, ku Goniądz na Białostoczczyźnie Optyków, przy ulicy 1 Maja 14 (teraz
s t o ł o w e , nad rzeką Biebrzą. W roku 1943 jest to numer 24). Zdał egzamin
kredenso- byłem tam zatrudniony jako uczeń u mistrzowski na zegarmistrza, który
we, budziki, miejscowego zegarmistrza i uczyłem uprawniał do szkolenia uczniów.
zegary ręcz- się zawodu. Potem szef wyjechał do – W 1957 spółdzielnia uległa rozne, kieszon- Białegostoku, gdzie również mnie wiązaniu i tylko ja tu zostałem, prokowe, stopery, zatrudnił. W 1945 roku trafił do Gdań- wadziłem działalność prywatną,
szachowe, ze- ska, gdzie także prowadził zakład naprawiałem różnego rodzaju
gary używane zegarmistrzowski. Tak więc w 1945 zegary i szkoliłem uczniów.
na stadionach, mieszkałem i uczyłem się zawodu w W tejże pracowni, która
czy też na pero- dzielnicy Gdańska Wrzeszcz. Później miała swoje
Każdy, kto był u pana Mirosława
mój wuj, który przyszedł z wojskiem pomieszczew zakładzie, zapamięta nie tylko ryt- nach.
– Pracowałem tu od 1951 roku, od do Jeleniej Góry, a był z zawodu me- nia także na
miczną melodię upływającego czasu
graną tykaniem i dzwonieniem zega- 60 lat. Do Jeleniej Góry przyjechałem chanikiem samochodowym, tu został piętrze pracowarów stojących i wiszących w pomiesz- z Białostoczczyzny w 1946 roku. Była zdemobilizowany i otrzymał ponie- ło niegdyś około 20
czeniu. Zapamięta także klasę i uprzej- wtedy wczesna wiosna. Ruch na ulicy miecki warsztat w Łomnicy. Zaprosił osób. W tej chwili
mość gospodarza, człowieka z innej 1 Maja był dużo większy, teraz można mnie – wspomina pan Mirosław.
ja jestem tu niczym
epoki. Rzemieślnika, który stał się by go nazwać sennym. Wtedy jeździły
ostatni Mohikanin
tramwaje i
ikoną „Majówki”,
– uśmiecha się Miromiędzy innymi,
sław Skowroński.
PAN MIROSŁAW OBIECUJE,
dzięki jednemu
Zegarmistrzostwo
ŻE ZROBI WSZYSTKO, ABY
z ostatnich zegato zawód dający
ZEGAR NA „MAJÓWCE”
rów ulicznych, o
wiele satysfakcji,
ZOSTAŁ NA SWOIM
który dbał przez
ale także wymaMIEJSCU I DZIAŁAŁ.
lata. Chronometr
gającej od zegardobiega setki. Kiemistrza ogromdy się zepsuł, pan
nej cierpliwości i
Mirosław zorganizował kwestę na auta. Do tego pełprecyzji.
naprawę urządzenia. Jeleniogórzanie no sklepów i jeszMirosław
dawali pieniądze bez wahania. – Ze- cze więcej towarów.
Skowroński:
gar musi być! Co to za „Majówka” bez Działania wojenne
– Mój
zegara? – argumentowali. No i zegar ominęły Jelenią Górę.
wrócił. O jego los chcieli zadbać nawet Byłem bardzo zainternauci na specjalnym profilu uroczony Kotliną
na facebooku. A chronometr tyka Jeleniogórską
wciąż. Aż wytykał emeryturę jego – powiedział
nam Miopiekuna.
Mirosław Skowroński naprawiał rosław
rożne zegary m.in. ścienne zegary wa-

kolega, także zegarmistrz, naprawiając kiedyś bardzo drogi zegarek
szwajcarski, robił to przy otwartym
oknie, przez które wleciała mucha.
Do nóżek tego muszyska niespodziewanie przykleiła się bardzo
maleńka i delikatna część: kotwica.
Zegarmistrz prosił muchę, żeby
zostawiła tę kotwicę, niestety owad
odleciał wraz z drogą częścią. Sam
wiele razy musiałem godzinami
klęczeć na ziemi w poszukiwaniu
zagubionej mikroskopijnej części
lub wiele czasu spędzać na „badaniu
schorzeń” zegarów, które na pozór
miały wszystko w należytym porządku, jednak nie działały. Najstarszym moim zegarem jest „kukułka”,
ma już około 150 lat i jeszcze kuka i
prawidłowo wskazuje czas.
Zakład pana Mirosława znany jest
także z wystaw okolicznościowych,
na które składają się eksponaty z
kolekcji pana Władysława Stasieńki,
zapalonego zbieracza. Ekspozycje
najczęściej organizowano przy
okazji uroczystości patriotycznych.
Obydwaj panowie we wrześniu
2008 roku odebrali nadane przez
jeleniogórską radę miejską tytuły
Zasłużonych dla Jeleniej Góry. Teraz
pan Mirosław udaje się na zasłużoną
emeryturę. Być może we wnętrzach
jego pracowni urządzi się optyk.
Agata Galas
FOT. AGATA GALAS
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. ARCHIWUM

Stefan Weker

Pan Mirosław jest dla mnie
wzorem postępowania i rzetelności w bardzo szerokim tego słowa
znaczeniu. Wiele wiem na ten
temat z własnych obserwacji, bo
był czas gdy byłem jego uczniem
i pracownikiem. Tego czego się
od niego wtedy nauczyłem, nie
tylko w kwestii technicznej, ale
zwyczajnej, ludzkiej, nigdy nie
zapomnę i zawsze będę mu za
to wdzięczny. Człowiek jak okręt
płynący po bezkresnych oceanach
zastawia po sobie ślad - kilwater od nas, czasami dużo młodszych
zależy jak długo ten ślad będzie
widoczny.

W miejscu, gdzie stoi budynek, w
którym miał zakład pan Mirosław, do
1945 roku znajdowała się pracownia
zegarmistrzowska, a także optyk,
jubiler i złotnik. W 1956 roku sypiącą
się kamienicę rozebrano i zbudowano
nieudolną „replikę” Zachowało się
jednak wyposażenie dawnego zakładu.
Na zdjęciu – ulica Kolejowa (później 1
Maja) w 1945 roku.

Mirosław Skowroński we wrześniu 2008 roku
otrzymał tytuł Zasłużonego dla Jeleniej Góry.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Upiory przeszłości
stach przed wiekami. Podczas najazdu
Szwedów czy Lisowczyków na Śląsku
to w piwnicach toczyło się miejskie
życie. Słyszałem, że to właśnie dlatego
są one tak głębokie i rozbudowane, bo
długotrwała wojna wymusiła niejako
podziemną

– Tam jest trup! – wysapał
Starzecki, który zziajany
wrócił czym prędzej do Inge
i Teodora. – Panie Stefanie!
Sam pan wyglądasz jak upiór
i mówisz, żeś truposza widział!? – odparował Drzewiecki. – Papierosa! Dajcie
mi papierosa! – rzucił dysząc
Stefan. Na szczęście w torbie,
która została „na górze”, były
klubowe włożone tam przez
Szlachcica. No i zapałki, o
które tak bardzo martwił się
w piwnicznej czeluści.

który na moment zapomniał, aby
zgrywać twardziela.
– Wiele na to wskazuje. Chociaż po
10 latach powinno się zachować coś z
odzieży. No i wiadomo, że harcerz na
taką wyprawę raczej poszedł z nożem
fińskim. Bo czy w mundurze? Tego nie
wie nikt, ale niekoniecznie – dywagował Drzewiecki. – Pamiętam tamtą
sprawę, głośno o niej było. Wiadomo,
że plotek więcej niż prawdy. Ludzie gadali, że pod ziemią skrył się cały oddział
niemiecki! A siły reakcyjne potajemnie
dostarczają szkopom żywności. Ci zaś
mieli cierpliwie czekać, aż faszyści ich
uwolnią, kiedy dojdzie do wybuchu
trzeciej wojny światowej – wspominał
z ironią w głosie Teodor.
– No i pewnie tego chłopca zjedli
na obiad, bo „siły reakcyjne” nie miały
gdzie dla nich ukraść żarcia w tej
powojennej nędzy – zarechotał „czarnohumorzasto” Starzecki. Towarzysze
niedoli uśmiechnęli się w dusznym
półmroku piwnicy. – Faktem jest, że
chłopak tam wlazł i już nie wylazł.
Znałem jego matkę. Poczciwa kobiecina. Tak się tym przejęła, że wzięła
i dwa lata po chłopaku zeszła z tego
świata. A ojca nie miał. Zaginął podczas
wojny. Przepadł bez śladu: jak kamfora.
Wyszedł pewnego poranka z domu i
już nie wrócił. No, ale wtedy to nie było
nienormalne. Zresztą i teraz się czasem
zdarza – westchnął Drzewiecki.

opowiadał Drzewiecki.
Stefan zapalił jeszcze jednego papierosa. – Wyczytałem, że sieć podziemi
w miastach takich jak Jelenia Góra,
jest niesłychanie rozbudowana… –
powiedział po dłuższej
przerwie, w której trakcie kapanie wody ze
sklepienia połączone z
głuchą ciszą w reszcie
pomieszczenia, stało się
upiornie męczące. – Tak.
Ten trup zresztą to wcale
nie muszą być resztki
doczesne nieszczęsnego
skauta. Może to jakiś
Niemiec, który w panice chował się tu przed
– Ja tam nie pójdę za żadne skarby!
frontem? Wiecie, byłem
– pisnęła Inge słuchając chaotycznej
tu, kiedy szkopy zaczęły panikować!
opowieści Stefana z pierwszego „etapu”
Dantejskie sceny się tu wyprawiały! –
podziemnej „wycieczki”. – Jesteś, panie
ściszył głos Drzewiecki.
kolego, pewien, żeś widział nieboszStefan przypomniał sobie opowieści
czyka? – z niedowierzaniem pytał
stróża Wacława o wisielcach na szkolDrzewiecki. – Tak jak pana widzę! – zdenym i ratuszowym strychu. Ale to byli
nerwował się Stefan niedowiarstwem
ideowcy, którzy poprzez stryczek dawali
słuchacza. – Jak mówię, że trup, to
dowód ślepemu zaufaniu wodzowi
trup! Same kości! Jak w laboratorium!
Hitlerowi. Skoro Adolf strzelił sobie w
– dodał.
łeb w berlińskim bunkrze, to dla nich
– Pamiętacie, jak ten, jak mu tam,
świat nie miał już czasu przyszłego.
Szlachcic opowiadał o chłopcu, harceCzyżby szkielet w piwnicach należał
rzu, co poszedł w 1946 eksplorować
do jakiegoś pojedynczego fanatyka? –
piwnice i już nie wrócił? I że go nigdy nie
Jeśli nawet tak, to musieli go „ogołocić”
odnaleźli – grobowy głos Inge zabrzmiał
nasi. Nie sądzę, aby bez niczego poszedł
dziwnym pogłosem. Mężczyźni skinęli
zabić się do piwnicy – wątpiąco odparł
głowami. Stefan – kiedy był tam niżej,
Starzecki.
na dole – w ogóle nie powiązał szkieletu
–
Ale
czy
on
wszedł
do
piwnic
w
tych
– Ale, panie kolego Stefanie, szkielet
z opowieścią gospodarza mieszkania,
który udzielił im schronienia. – Myślicie, kamienicach, dziadku? – rezolutnie może być dużo, dużo starszy niż się
że… że to on? Teraz, po 10 latach? Nie, zapytała Inge. Drzewiecki wzruszył
nie. To jakiś koszmar! – jęknął Starzecki, ramionami. – Nie wiadomo. Podobno
gdzieś w obrębie starego miasta. Wleźli
tam całym zastępem: siedem, osiem
osób. Wszystkim się odechciało po paru
metrach i pouciekali. Tylko on jeden
twardo poszedł. Tak przynajmniej potem mówili. I z tego, co pamiętam, sami
przeczyli sobie, co do miejsca, gdzie
zagłębili się w te przeklęte piwnice.
Sprawa zresztą była głośna, ale bardzo
szybko ucichła. Podobno UB kazało
wszystkim mordy na kłódkę! Wkrótce panu wydawało! Na oko nie oceni pan
zresztą „pozałatwiano” różne prze- wieku kości. A jeleniogórskie podziemia
niesienia rodzicom tych ancymonów. wykorzystywano już w XVII wieku! –
Tak, że w parę miesięcy po tamtych dociekał Drzewiecki, który „wygodnie”
przygodach wszystkich rozproszono usiadł na jakiejś starej skrzynce i oparł
po całej Polsce. Np., a jak już mówiłem, się o zmurszałą ścianę. – Kiepsko mi szło
matka tego nieszczęśnika sama się z historii – awansem usprawiedliwił
przeniosła… na inny świat – mrocznie się Stefan. – Ależ to przecież nieważne.
Słyszał pan o kanałach podczas Powsta* „Skarb Wrocławia” to oddane przez ludność Dolnego Śląska do depozytu cenne przedmioty, nia Warszawskiego?! – było to raczej
stwierdzenie niż pytanie, ale Starzecki
zgodnie z wydanym w 1944 r. zarządzeniem ministerstwa finansów III Rzeszy. Kosztowności odpowiedział twierdząco. – Któżby nie
nigdy nie odnaleziono, za to mniej lub bardziej prawdopodobnych przypuszczeń dotyczących słyszał… – mruknął.
– A są tacy, są! Ale nie to chciałem
miejsca ich ukrycia było sporo. Jedno z nich wskazywało, że Skarb Wrocławia Niemcy schowali
w tajemniczych labiryntach wykutych w Górze Sobiesz. Do dziś temat budzi wiele emocji, powiedzieć. To nie był nowy sposób na
przetrwanie wojny! Tak samo wykorzyzwłaszcza wśród pasjonatów zagadek przeszłości i poszukiwaczy skarbów.
stywano piwnice w oblężonych mia-

egzystencję! Ludzie przechodzili z kamienicy
do kamienicy piwnicami, bo bali się
wyjść. Tylko najodważniejsi zajmowali
się aprowizacją, co niejednokrotnie
przypłacali głową – kontynuował Drzewiecki szukając na ślepo fajki.
Dopiero po chwili uświadomił sobie,
że nie siedzi w wygodnym fotelu w swoim zagraconym pokoju na czwartym
piętrze kamienicy, co na
karku ma ponad dwa stulecia. Tylko kilkadziesiąt
metrów niżej w miejscu, o
którym jeszcze kilkanaście
godzin wcześniej nawet
nie myślał. – Ot życie! Jakież ty nieprzewidywalne!
– szepnął w duchu sam
do siebie.
– Myśli pan, Teodorze,
że to trup z tamtych czasów? – zapytał Starzecki
tonem naiwnego chłopca.
I spojrzał na pogrążoną w dumaniu
Inge, która po cichutku śledziła dialog
mężczyzn nie odezwawszy się ani
słowem. Nie bała się jednak, ani nie
zdradzała tak bardzo widocznych
na początku „dyskusji” symptomów
paraliżującego strachu.
– Nic nie myślę, młody człowieku.
Zastanawiam się tylko, co robić dalej.
Mamy dwa wyjścia: albo odpuszczamy,
wracamy do Szlachcica i czekamy, aż
nas zatrzyma milicja, albo szukamy
przygody tutaj! – uśmiechnął się wbrew
sobie. – Zdaję sobie sprawę, że oba
wyjścia są fatalne, niemniej pozytywem
tej naszej sytuacji jest fakt, że jest z niej
jakiekolwiek wyjście! – dodał rozweselająco. – Jesteś mistrzem pocieszania,
dziadku – bezbarwnie powiedziała
Inge. Drzewiecki dobył z torby
po kawałku chleba i sera, o
który zadbał Szlachcic.
Jedli w milczeniu nie bacząc na szczurze zapachy i
trupią perspektywę, która
czaiła się niżej. – Jedno jest
pewne: od bardzo dawna tam
nikogo nie było – wybełkotał
Stefan z ustami pełnymi pieczywa. – To będziemy pierwsi! Kto wie, może czeka tam
na nas Skarb Wrocławia*?! – zaśmiał
się Drzewiecki. – Dziadek to nigdy
dobrego humoru nie traci?! – zapytała
retorycznie Inge. – Wojna dziecino,
wojna, a raczej to, że ją przeżyłem,
nauczyła mnie znajdować kolory
nawet tam, gdzie ich nie ma – odparł
mężczyzna. – Ależ bym sobie popykał
fajkę! – mruknął cichutko.
*****
Szlachcic zmęczony trudną nocą i
równie niełatwym porankiem usnął
na swojej kozetce z wystającymi sprężynami. Śniło mu się, że jest na strzelnicy.
W młodości należał do bractwa strzeleckiego we Lwowie, z czego był niezwykle
dumny. Tyle że jego strzelecka pasja
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kończyła się na „pokazówce” paradnego stroju i zdobnej broni, z której nigdy
nie umiał zrobić pożytku.
Strzelał fatalnie z powodu wady wzroku. A że był typem koguta i bawidamka,
wcale mu to nie przeszkadzało: ważne,
że mundur wzbudzał zainteresowanie u
białogłów. Albo tak się przynajmniej wydawało Szlachcicowi. Bo tak naprawdę
to żadna panna nie zwracała nań uwagi:
był raczej uosobieniem anty-amanta. W
dodat-

ku dawał
się poznać jako
sknera i kutwa.
Ale wcale to
nie przeszkadzało mu
żyć iluzją o
swojej doskonałości.
Dopiero
jak przyszła
mobilizacja, stanął
na głowie, aby nie
iść do wojska.
Panicznie bał
się strzałów! I
właśnie tamtego lipcowego
popołudnia,
kiedy burza już
odchodziła w
niebyt, śniło mu
się, drzemiącemu
na rozpadającej się kozetce w pokoju kamienicy
przy ulicy Kopernika w
Jeleniej Górze, że strzelał
pudłując za każdym razem. Kiedy się obudził,
coś strzelało. Nie. Coś
waliło. Dokładniej:
ktoś walił pięściami w jego drzwi.
– Otwierać! –
przytłumiony rozkaz
nie znosił
sprzeciwu.
Drzwiecki
z
tr udem
utrzymując równowagę (przed snem wypił
dwie szybkie setki wódki) poczłapał do drzwi. Zamazane
postaci. Cholera! Zapomniał
o okularach.
– Dwóch mężczyzn i kobieta? Byli tu?
– Nie przypominam sobie
– mruknął Szlachcic. – A kiedy
mieli być?
Za chwilkę czuł, jak traci równowagę, przelatuje w powietrzu i
boleśnie uderza głową o wieszak.
I przyjmuje mocny cios w twarz.
W ustach słodki smak krwi.
– Już mi ci, dziadu parszywy,
przypomnimy!
Głuche trzaśnięcie drzwi i
zamazane postaci przestąpiły
próg mieszkania.
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, gdzie
znajduje szkielet…
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Andrzej Patlewicz
MUARIOLANZA –
“Muafrika””
wydawnictwo: Falami/
Sonic Records

Każde podejście do nowego projektu jest przemyślane a przy
tym niebanalne. Podobnie dzieje
się z ich najnowszym albumem
„Muafrika”. Zawiera 12 kompozycji w dużej części należących do
gitarzysty, wibrafonisty Mariusza
Muzyka Mauriolanzy wykracza Orzełowskiego, grającego dodatkopoza stricte jazzowy charakter. wo na różnego rodzaju instrumen-

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Kryminał w DKF

22 lutego (wtorek) Dyskusyjny
Klub Filmowy „KLAPS” zaprasza
do Książnicy Karkonoskiej na film,
klasyczny kryminał z dreszczykiem
i akcją zatytułowany „Bullitt” w reż.
Petera Yatesa. Obraz choć pochodzi
sprzed bez mała 40 lat, wciąż fascynuje. Początek seansu o godz. 16 w
sali konferencyjnej KK.

ZTA: spektakle inaczej

Z powodu choroby aktora Zdrojowy
Teatr Animacji zmienia harmonogram przedstawień w nadchodzącym
tygodniu. Anonsowany na 22 lutego
spektakl „Czarownice w bibliotece”
(Książnica Karkonoska), został przeniesiony na 25 lutego. Z kolei 23 lutego zamiast sztuki „O ósmej na arce”
(Pałac Wojanów), odbędą się dwa
przedstawienia „Entliczek pentliczek”.
Na pierwsze (godz. 10) nie ma już biletów, ale można skorzystać z „seansu” o
godz. 11. 30. ZTA przeprasza za zmiany
i zaprasza na widownię!

Rzecz o szweklendystach

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza
na spotkanie Klubu Religioznawczego
„Kastalia” zatytułowane „Szwenkfeldyści na Pogórzu Kaczawskim”.
Gościem Sandry Nejranowskiej-Białki
będzie historyk, pracownik Muzeum
Regionalnego w Jaworze - Mirosław
Szkiłądź. Początek o godz. 17.00 w
sali teatralnej ODK przy ul. Krzysztofa
Komedy-Trzcińskiego 12.

Potęga gwiazdy…

… Mercedesa – oto tytuł kolejnej
prelekcji w ramach propozycji Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach. O
niemieckim mieście opowie i przybliży
doń na zdjęciach Kamil Basiński. Początek o godz. 19.00 w muzeum przy
ul. Wolności 268. Wstęp wolny!

Rzeźba i fotografia w BWA

Osobliwe rzeźby Ryszarda Zająca a
także niecodzienne fotografie wykonane w podczerwieni przez Krzysztofa
Kuczyńskiego, można podziwiać na
parterze i piętrze Galerii Biura Wystaw
Artystycznych. Ekspozycja czynna do
dnia 28 lutego od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00, w soboty w
godz. 10.00-16.00, bilety w cenie 2 zł.

Bard na Dzień Kobiet

Warto już dziś pomyśleć o prezencie
dla damy w dniu jej święta. 8 marca w
Pałacu Hotelu Staniszów w ramach
„Muzykaliów Staniszowskich” wystąpi Leszek Długosz, znany krakowski
pieśniarz i bard, związany onegdaj
z „Piwnicą pod Baranami”. Artysta
zaprezentuje program zatytułowany
„W oczekiwaniu wiosny…”. Organizatorzy proponują do tego wyśmienitą
kolację, a po szczegóły odsyłają na stronę http://www.palacstaniszow.pl
(RED)

POP ROCK & JAZZ

tach. Płyta jak sam
tytuł inspirowana jest
Czarnym Lądem. Nie
bez znaczenia jest też
obecność brytyjskiego producenta Mad’a
Profesora. Muzycy
(Mariusz Orzełowski, Marcin Babko,

Dominik Mietła,
Sylwester Walczak ,
Pierre) otworzyli się
na nowe instrumentarium co zresztą
b a rd z o w y r a ź n i e
słychać na tej nowej
płycie. Jeden z utworów „Lakulumulu”

Wróciła zima! Na fotografiach w „Alibi”
Z i m a
A my zimy nie lubimy!
widziana
Zwłaszcza teraz, kiedy do
o k ie m auwiosny coraz bliżej, ale i
t
orki nie
do końca najchłodjest groźna,
niejszej pory
mroźna i odroku jeszcze
pychająca. Jej
grubo pooblicze chanad miesiąc!
r a k t e r y z uj e
Polubimy
raczej blask
jednak zilodowej „biżuterii”, uderzająmowe epizody
cy oglądających
zamknięte w kablaskiem słońca
drach zdjęć Małodbijającym się
gorzaty Bączek,
w soplowych
które od wiszą
figurach. Jest
w mrocznym
też oczywiwnętrzu Pubu
ście śnieg,
„Alibi” przy
k t ó r y
ulicy Krótkiej
„usiadł”
Małgorzata Bączek i Katarzyna Titow-Gawryłojek
w Jeleniej Gówygodnie
podczas wernisażu.
w zapomniarze.
Utrzymane
w sk r o m n e j
palecie bar w
lub monochromatyce fotografie Małgorzat y
dalekie są jednak
od stereotypowego
wyobrażenia krajobrazu zimowego
kojarzonego ze śniegiem po pachy, czy
też pejzażu górskiego
z zaśnieżonymi szczytami. Autorka wprawdzie sfotografowała kilka
ujęć tradycyjnych, jednak
najbardziej skoncentrowała się na
szczegółach.
Detale – jak to detale – na pozór niedostrzegalne, nie uciekną przez wnikliwym okiem obserwatora, który w
pozornie nieciekawej bryłce lodu, czy

też
soplu upatrzy małe dzieło sztuki
stworzone siłą natury. Taką obserwatorką okazała się Małgorzata Bączek,
dla której zimowa wystawa jest drugą
autorską ekspozycją. Pierwszą,
„Mistrz i Małgorzata”, można było
zobaczyć podczas ubiegłorocznego
„Foto-ruszenia”.

KOBIETA I DIABEŁ W GRAFICE
12 lutego w Muzeum
Przyrodniczym w
Cieplicach odbył się
wer nisaż graf ik
Marka Tomasika
„Kobieta słucha
diabła” połączony z koncertem.
Każda z 123
grafik, której
na plan pierwszy
wysuwa się kobieca tematyka, sama w sobie opowiada
pewną historię, każda jest też podpisana, co w całości tworzy cykl i
jednocześnie opowiadanie o jednej
kobiecie, Ewrywomen, za pomocą
wielu kobiet. Autor do stworzenia
tego cyklu wykorzystał collage
rysunków, fragmentów własnej fo-

trębacz Artur Majewski i perkusista
Kuba Suchar. Muzycy inspirują
się dokonaniami takich mistrzów
jak Don Cherry, Ed Blackwell czy
Max Roach. W interesujący sposób
tworzą muzykę akustyczną, podraMikrokolektyw jest duetem po- sowaną syntezatorowym minimowstałym w 2004 roku, który tworzą ogiem, samplerem jak i różnego
rodzaju perkusjonaliami. Eksplorują

MIKROKOLEKTYW –
„Revisit”
wydawnictwo: Delmark
Records

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

tografii, własnych obrazów oraz
tekstur. Do tajemniczego
świata twórczości
Marka Tomasika wprowadził koncert w
wykonaniu zaprzyjaźnionego
zespołu Andrzeja
Hałabudy, który zagrał autorskie teksty
artysty. Kto nie zdążył
jeszcze zapoznać się z tą
nowatorską formą połączenia grafik z opowiadaniem, może ją obejrzeć w
Muzeum Przyrodniczym (Pawilon Norweski w Cieplicach),
gdzie wystawa będzie czynna do
27 lutego.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
regiony zarezerwowane dla dźwiękowego impresjonizmu.
Współpracowali z wieloma chicagowskimi
jazzmanami m.in. z
Rob’em Mazurkiem i
jego Exploading Star
Orchestra. Nie bez

nym miękkim
fotelu, tworząc
dodatkową, choć
z pewnością
zimną i mokrą
poduchę.
Jak powiedziała autorka, znaczna
większość
prac powstała w
Cieplicach.
Warto więc wstąpić
do pubu przy ulicy Krótkiej nie
tylko w celu konsumpcji trunków
i napitków, lecz także po „coś miłego” dla oczu i ducha. Dodajmy, że
ciekawym uzupełnieniem wystawy
jest naścienne malowidło Katarzyny
Titow-Gawryłojek.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

zdobył sobie już sporą popularność
podobnie dzieje się z kolejnym
singlem „Halo Halo – jestem blisko”
w którym słychać głosy naszych
czołowych wokalistów m.in. Kasi
Nosowskiej, Zbyszka Hołdysa, Józefa Skrzeka, liderów Lady Pank (
Jana Borysewicza, Janusza Panasewicza) oraz Jacka Lachowicza. To

POP ROCK & JAZZ
muzyka sięgająca do afrykańskich
korzeni. Nie bez wątpienia zespół i
ten właśnie krążek wysoko oceniony został przez środowisko muzyki
jazzowej, jak i alternatywnej
Andrzej Patlewicz

SDM w Filharmonii Dolnośląskiej
19 marca na estradzie
Filharmonii Dolnośląskiej
koncert dla fanów brzmień z
krainy łagodności. O godz. 19
wystąpi grupa, której nikomu
przedstawiać nie trzeba: Stare
Dobre Małżeństwo. Początek
o godz. 19. Bilety już w sprzedaży!
(RED)
FOT. TEJO

Trochę Krakowa w Kowarach
12 marca br. (w sobotę) w
Miejskim Ośrodku Kultury
w Kowarach wystąpi Przemysław Branny. Ten aktor i
pieśniarz na
stałe związany jest z
krakows k i m
Teatrem
Ba-

Na recital Przemysława
Brannego zaprasza Stowarzyszenie Miłośników
Kowar. Bilety w cenie 30
zł - wyłącznie w przedsprzedaży. Rezerwacja biletów do
1 marca br. (wtorek), tel.
661 059 894.

gatela.

Przemysław Branny, laureat
II Nagrody Publiczności na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 93
we Wrocławiu oraz I Nagrody
Festiwalu Piosenki Polskiej 94 w
Opolu, stał się znany ze współpracy z Piotrem Rubikiem oraz
powszechnie rozpoznawalny
dzięki wylansowanemu przebojowi „Niech mówią, że to nie jest
miłość”, który w duecie z Olgą
Szomańską wyśpiewał Bursztynowego Słowika 2005 w Sopocie.
W 1997 roku nagrał solową płytę
„Że ty, że ja je t’aime”.
W kowarskim MOK-u w czasie
swojego koncertu Przemysław
Branny zaprezentuje piosenki z
filmów przedwojennych i polskich
kabaretów oraz najpiękniejsze
utwory o miłości. Obok artysty
wystąpi także aktorka Anna
Branny, która w listopadzie
ub. r. gościła w Kowarach ze
spektaklem muzycznym „Do
Ciebie szłam… z Kabaretu
Starszych Panów”.
(Accipiter)
FOT. ORGANIZATOR

Plakat zbliżył Polaków i Czechów
W Muzeum Karkonoskim
można do końca miesiąca
oglądać wystawę „Plakat
zbliża”, na którą składają
się prace profesora Lecha
Majewskiego z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie,
Justyny Czerniakowskiej,
a także Karela Miška i jego
studentów reprezentujących
stronę czeską.

szewski, który jest twórcą polskiej
szkoły plakatu. Wystawa została przygotowana przez Galerię Lewandowski
w Pradze i pokazano ją w Instytucie
Polskim.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

To pierwsza i ostatnia tegoroczna
wystawa w głównej placówce
Muzeum Karkonoskiego. Od marca
do grudnia z powodu modernizacji
budynek przy ulicy Matejki w Jeleniej Górze zostanie zamknięty.

– Wystawa jest kolorowa, pełna
wyszukanego dowcipu. Prezentowane
są plakaty współczesne, które dotyczą
teatru. Warto samemu przekonać się
i porównać pracę artystów polskich
oraz czeskich – mówi Gabriela Zawiła,
dyrektor Muzeum Karkonoskiego.
Lecha Majewskiego i Karela Miška
łączy wspólny mistrz: Henryk Tomaznaczenia ich najnowszy album rekomendowany przez
chicagowskie jazzowe gwiazdy został
wydany nakładem
legendarnej chicagowskiej wytwórni
Delmark. Wśród 11

pomieszczonych na płycie utworów
to wspólne kompozycje obu muzyków pisane zarówno indywidualnie
jak i w duecie. Całość zamyka ich
wspólnie napisana kompozycja
“Gift”, która idealnie współgra z tytułem. Ten muzyczny podarunek to
surowe brzmienie trąbki i perkusji,
w którym obaj muzycy uzyskują

największą ekspresję i swobodę. Ich
pełen tradycyjnej awangardy jazz
przemieszany z post rockiem brzmi
jak prawdziwy Mikrokolektyw z
jakieś odległej przyszłości. Warto
zaprzyjaźnić się z tym albumem
choć na chwilę.
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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Fotograficzna wyprawa dookoła świata

Dziś (21 lutego) o 19.00 na
deskach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida
odbędzie się koncert
jubileuszowy Aloszy
Awdiejewa, który
zaprezentuje autorski repertuar
muzyczny m.in.
z n a j n ow s z ej
płyty „Alosza na
Bis”. Awdiejew, z
pochodzenia Rosjanin, jest artystą
wszechstronnym,
językoznawcą oraz
znawcą kultury rosyjskiej. Na początku swej
artystycznej kariery związany
był z kabaretem „Piwnica Pod Baranami”. Na koncie ma już wydanych
9 płyt oraz 6 filmów. Rocznica 70
urodzin, które niedawno obchodził,
jest okazją do wielu refleksji, które
muzyk przelał na płytę „Alosza na
Bis”, nagraną w 2010 roku (właśnie
ukazała się w sprzedaży). Organizatorzy zapowiadają, że w programie

Jubileusz
Awdiejewa
Alosza Awdiejew, wraz z zespołem, przedstawi wiązankę swoich
najpopularniejszych utworów, którą,
jak na lingwistę teoretyka i praktyka
przystało, okrasi brawurową i interaktywną konferansjerką.
(Agrafka)
FOT. JELONKA.COM

Me Myself and I! Wycmokana muzyka
Niesamowity zestaw
zdjęć dokumentalnych
przedstaw i a j ą c yc h
fragmenty
napotkanej
r zeczywistości, które są opowieścią o
ludziach
i miejscach: takie prace składają się na wystawę prac
Emilii Tomkiewicz–Sadownik, którą można oglądać
w Galerii Skene w Teatrze
im. Norwida.
Janusz Jaremen i autorka zapraszają do
obejrzenia wystawy.

Wystawę będzie można oglądać do
20.03.2011 r.

razem ze swoim mężem. Podczas
9-miesięcznej wyprawy przebyli
z aparatami ponad 70 000 km.
Odwiedzili Mongolię, Rosję, Chiny,
Hong Kong, Nepal, Indie, Filipiny,
Indonezję, Nową Zelandię, Chile,
Peru, Boliwię i Ekwador. Historię
powstania prac przybliżył oraz licznych gości powitał Janusz Jaremen
z Fundacji Magna Silesia, która
opiekuje się Galerią Skene.
Autorka prac jest absolwentką
Wyższego Studium Fotografii Afa.
Od 7 lat pasjonuje się fotografią. W
fotografii dokumentalnej interesuje
ją twórczość m.in. członków agencji
Magnum, w tym mistrza Henriego
Cartera-Bressona oraz czeskiego
Wszystkie prace powstały pod- Jindricha Streita.
(Coolazooch)
czas podróży dookoła świata, w
FOT. COOLAZOOCH
którą wybrała się w 2008 roku

27 lutego o godzinie 19.00 w
Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów (w budynku
Politechniki) odbędzie się
koncert finalistów III edycji
programu „Mam Talent” Me
Myself and I – w składzie
Magdalena Pasierska – głos,
Michał Majeran - głos, efekty
oraz human beatbox.
Grupa, prawie całą swoją muzykę
realizuje na żywo głosem. Jeżeli
myślałeś, że wszystkie te buczenia,
cmoknięcia, syknięcia, mlaski, sapnięcia, świsty i mruki, które czasami
robisz do siebie rano przed lustrem

Bilety w cenie 30 zł do nabycia tylko w
przedsprzedaży:
* Przystań Twórcza- Cieplickie Centrum
Kultury – ul. Ściegiennego 5/7
* Centrum Informacji Turystycznej –
Cieplice, Plac Piastowski 36
* Centrum Informacji Turystycznej –
Jelenia Góra, ul. Bankowa 27
to nie muzyka – byłeś w błędzie! Organizatorem koncertu jest Przystań
Twórcza-Cieplickie Centrum Kultury.
Więcej informacji na stronie internetowej www.cieplice.org
(Coolazooch)

Osoba, która jako pierwsza odpowie na pytanie: „Skąd pochodzi grupa Me Myself
and I i kiedy powstała?” otrzyma podwójne zaproszenie na koncert.
Odpowiedzi przesyłać w dniu 21.02.2011 (poniedziałek) na adres: lena@jelonka.
com z dopiskiem w temacie „konkurs Me Myself and I”. Nagroda do odbioru w naszej
redakcji przy ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro).
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Księżak bez szans, pewne zwycięstwo Sudetów
Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza walczący o
awans do fazy play–off bez
trudu pokonali 12. ekipę
tabeli II–ligi koszykarzy
Księżaka Łowicz 75:52. Od
początku spotkania na parkiecie dominowali jeleniogórzanie, kontrolując w
pełni przebieg wydarzeń na
boisku.
Od początku pojedynku jeleniogórzanie dyktowali tempo gry, nawet
na chwilę nie oddając prowadzenia.
Wymianę ciosów za 3 punkty lepiej
rozegrali podopieczni Taraszkiewicza, którzy po 7 minutach prowadzili
18:8. W tym czasie cztery faule zanotował kapitan Sudetów Czekański i
trener był zmuszony posadzić go na
ławkę. Pierwsza kwarta zakończyła
się wynikiem 21:13.
W drugiej części gry najaktywniejszym zawodnikiem na parkiecie był
Samiec, który przyczynił się do 20punktowego prowadzenia tuż przed
przerwą (43:23). Od tego momentu
do głosu doszli goście, którzy wykorzystując nieskuteczność Sudetów, w

ciągu pięciu minut zanotowali
serię 13:0. Gdy
na tablicy wyników zrobiło
się 43:36 kibice ocierali oczy
ze zdumienia,
jednak było to
maksimum
możliwości
podopiecznych
Cezarego Włuczyńskiego w
spotkaniu przeciwko ekipie
Focus Mall.
Do ostatnich
minut niepodzielnie rządzili jeleniogórzanie. Dzięki zespołowej
grze powiększali przewagę, nie
dopuszczając do niepotrzebnych
emocji w końcówce. Ostatnią kwartę miejscowi wygrali 22:11, a całe
spotkanie 75:52. W trakcie meczu
trenerzy Taraszkiewicz i Włuczyński
zgłaszali wiele zastrzeżeń, co do
poziomu sędziowania dwójki: Baranowski – Dytko, jednak były to jedyne
emocje, jakie tego dnia towarzyszyły

spotkaniu Sudetów z Księżakiem.
Focus Mall Sudety Jelenia Góra - KS
Księżak Łowicz 75:52 (21:13, 22:12,
10:16, 22:11)
Sudety: Wilusz (16), Samiec (15),
Matczak (15), Ł. Niesobski (14),
Czekański (7), Minciel (6), Kozak
(2), R. Niesobski, Kiełbasa
Księżak: Nogalski (11), Rajkowski (11), Malona (9), Snochowski
(8), B. Włuczyński (8), Burza (3),

1. Florentyna Pleszew 24
2. Stal Ostrów Wlkp. 24
3. Sudety Jelenia Góra 24
4. Nysa Kłodzko
23
5. MKS Skierniewice 23
6. Britam Gliwice
24
7. WKK Wrocław
24
8. Alba Chorzów
23
9. Politechnika Poznań 24
10. Politechnika Opole 24
11. Pogoń Prudnik
24
12. Księżak Łowicz
24
13. Śląsk Wrocław
24
14. KK Bytom
24
15. Pogoń Ruda Śląska 24
16. Politech. Częstochowa 23

45
42
41
39
38
38
37
34
34
34
33
33
32
31
29
29

1.220
1.150
1.093
1.082
1.066
1.021
1.038
0.976
0.975
0.942
0.954
0.924
0.935
0.925
0.910
0.867

Kucharek (2), Drelich, Aniszewski,
Pawłowski
Wyniki 24. koStal Ostrów Wlkp. - WKS Śląsk
lejki:
Wrocław 74:66
Open Florentyna Pleszew - PoliWKK Wrocław - AZS Politechnika
technika Opolska 73:49
Poznań 77:64
KK A-Bild Bytom - Britam Gliwice
Pogoń Ruda Śląska - KS Pogoń
73:77
Prudnik 78:86
Focus Mall Sudety Jelenia Góra (Przemo&MDvR)
Księżak Łowicz 75:52
Fot. T. Raczyński

Koszykarki wracają z Gdańska na tarczy
Daleka podróż koszykarek,
które na pierwsze spotkanie
rundy play–out udały się do
Gdańska, zakończyła się
sportową klęską. Karkonosze uległy AZS–owi Uniwersytet Gdański 49:107!

najszybciej zapomnieć. Kluczowym
powodem klęski była nieskuteczność
zawodniczek Karkonoszy, które
na 62 rzuty z gry trafiły zaledwie
19-krotnie. Rywalki na 75 prób wykorzystały 46. Doliczyć do tego
należy też 13 punktów z rzutów
osobistych rywalek, takim oto sposobem miejscowe zdeklasowały ekipę
O występie jeleniogórzanek na z Jeleniej Góry, wygrywając różnicą
gdańskim parkiecie trzeba będzie jak 58 punktów!

Zwycięstwo Karkonoszy w Turnieju Młodzików
Dziesięć zespołów składających się z piłkarzy rocznika
1998 i młodszych stanęło na
starcie zawodów zorganizowanych przez klub Karkonosze Jelenia Góra. Mistrzostwo padło łupem drugiej
drużyny Karkonoszy, która
w finale pokonała 2:1 Wisłę
Płock. Trzecie miejsce zajął
jeleniogórski KKS.

Mecz o 5 miejsce

Victoria Świebodzice – UKS Pieńsk
2:1

Mecz o 3 miejsce

Javoria Jawor – KKS Jelenia Góra
0:3

Finał

Karkonosze Jelenia Góra II – Wisła
Płock 2:1

Nagrody indywidualne

Tabela grupy A

Najlepszy zawodnik: Adam Radwański – Wisła Płock
Najlepszy bramkarz: Michał Rebkowiec – KKS Jelenia Gora
Najlepszy strzelec: Mateusz Cieslik –
Karkonosze Jelenia Gora
Najmłodszy zawodnik turnieju: Filip
Samak – Chojnik Jelenia Gora
Tabela grupy B
Najładniejsza bramka turnieju: Syl1. Karkonosze Jelenia Góra II – 4 – wek Wersocki – Karkonosze Jelenia
7 – 12:1
Gora
2. Javoria Jawor – 4 – 7 – 4:0
Najlepiej wykonujący rzuty karne:
3. Victoria Świebodzice – 4 – 3 – 3:9 Mateusz Cieslik – Karkonosze Jelenia
4. Orzeł Lubawka – 4 – 0 – 1:10
Gora
(MDvR)
1. Wisła Płock – 4 – 10 – 14:1
2. KKS Jelenia Góra – 4 – 8 – 6:3
3. UKS Pieńsk – 4 – 7 – 5:6
4. Chojnik Jelenia Góra – 4 – 3 – 2:4
5. Karkonosze Jelenia Góra I – 4 –
0 – 1:14

Mecz o 7 miejsce

3".:
Serafin
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Orzeł Lubawka – Chojnik Jelenia
Góra1:4
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Podopieczne Jerzego Gadzimskiego
najkorzystniej wypadły w pierwszej i
trzeciej kwarcie, przegrywając różnicą
9 „oczek” (16:25, 15:24). Druga i czwarta odsłona sobotniego meczu była
sportowym nokautem popełnionym
na młodych zawodniczkach ze stolicy
Karkonoszy. Akademiczki z Gdańska
nie odpuszczały do końca, o czym
dobitnie świadczy wynik ostatniej
części gry (34:9). Najlepszą koszykarką
kolejki w grupie D wybrano Natalię
Rościszewską, która w spotkaniu z jeleniogórzankami zdobyła 17 punktów,
miała też 6 zbiórek i 9 asyst.
AZS Uniwersytet Gdański - MKS
MOS Finepharm Karkonosze Jelenia
Góra 107:49 (25:16, 24:9, 24:15,
34:9)

MKS: Podgajna 16, Kowalczyk 9, Pawlukiewicz 8,
Szczęśniak 7, Piwowarczyk
6, Kowiel 2, Iwanowicz 1,
Łuczak, Wójtowicz
W tabeli MKS pozostanie
na ostatniej pozycji z dorobkiem 8 pkt. po 7 meczach.
W następnej kolejce nasze
koszykarki podejmą bezpośrednie rywalki w walce
o ligowy byt - AZS II PWSZ
Gorzów Wlkp. Spotkanie
odbędzie się w środę, 23
lutego o 19:30 w hali przy
ul. Sudeckiej.
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak

Wieści różnej treści
Nie było mocnych
na szczypiornistki
„jedynki”

Komplet czterech zwycięstw
zapisały na swoim koncie
zawodniczki Gimnazjum nr 1
podczas turnieju piłki ręcznej
organizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze.
Klasyfikacja końcowa: 1.
Gimnazjum nr 1 – opiekun:
Łukasz Niesobski, 2. Gimnazjum nr 3 – opiekun: Wiesław
Tylenda, 3. Gimnazjum/ZSO1
– opiekun: Justyna Rosik, 4.
Gimnazjum nr 4 – opiekun:
Małgorzata Rokita Rybarczyk,
5. Gimnazjum nr 2 - opiekun:
Artur Kosiński. Skład zwyciężczyń: Sara Michalewicz,
Anna Herbut, Sylwia Jasińska,
Paulina Stachowicz, Weronika
Nalepa, Angelika Kurzynoga,
Laura Prystrom, Aleksandra
Ostrowska, Magdalena Ochota,
Kinga Brzezik, Agata Dopiel,
Natalia Lewińska, Magdalena
Lasota

Wiele emocji podczas
zawodów Jibbing Jam

Po raz pierwszy w naszym
mieście odbyły się freestylowe
zawody snowboardowo–narciarskie w technice jibbing. Na
Placu Ratuszowym pojawiło
się kilku czołowych polskich
jibberów, co gwarantowało
widowiskowość i wysoki poziom sportowej rywalizacji.
Eliminacje wyłoniły czołową ósemkę zawodów, która
zaprezentowała się licznie
zebranej publiczności podczas
wieczornego finału. Zacięta
walka o podium trwała aż do
ostatniego zjazdu. Ostatecznie
zwycięzcą pierwszego Jibbing
Jam Jelenia Góra został Mateusz Zielonka, wyprzedzając
Kajetana Kaleniaka i Radka
Czostkiewicza.

Dobry występ
Agnieszki Cyl

Magdalena Neuner wygrała
biathlonowy bieg ze startu
wspólnego na dystansie 12,5
km zaliczany do klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata.
W amerykańskim Fort Kent
zawodniczka MKS–u Karkonosze Jelenia Góra uplasowała
się tuż za czołową „10”. Zwyciężczyni popełniła jeden błąd
na strzelnicy i wyprzedziła o
23,6 s swoją rodaczkę Andreę
Henkel, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej biatlonowego Pucharu
Świata. Na trzeciej pozycji do
mety przybiegła Białorusinka
Daria Domraczewa. Agnieszka
Cyl zapisała na swoim koncie
dwa pudła tracąc do Neuner
niewiele ponad 2 minuty i zajmując ostatecznie 11. lokatę. W
klasyfikacji generalnej Henkel
ma 753 punkty, wyprzedzając o dziewięć „oczek” Finkę
Kaisę Maekaeraeinen. Nasza
zawodniczka plasuje się na 22.
pozycji – 329 punktów.
(MDvR)
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Bądź jak Tomasz Sikora – „Celuj w Igrzyska”
Narodowy Program Rozwoju
Biathlonu „Celuj w Igrzyska” wspólnie z Viessmannem poszukuje młodych
talentów. W założeniu jego
pomysłodawców jest to program sportowo–społeczny,
adresowany do młodzieży
trenującej biathlon – dyscyplinę niezwykle ważną dla
polskiego sportu, dzięki
wielu sukcesom pozytywnie kojarzoną społecznie
i dobrze odbieraną przez
polskie media.
Medale Igrzysk Olimpijskich i
Mistrzostw Świata wywalczone we
wspaniałym stylu przez Tomasza
Sikorę przemawiają do wyobraźni
młodych ludzi, dlatego też zaproszenie wybitnego polskiego biathlonisty
do przyjęcia funkcji ambasadora
programu. Do udziału w programie o sukcesach na miarę Tomasza
zaproszone zostały wszystkie biath- Sikory.
To właśnie spośród tych młodych
lonowe kluby sportowe, w których
trenują młodzi sportowcy marzący sportowców w ciągu najbliższych lat

zostaną wyłonieni zawodnicy, którzy
będą reprezentować biało czerwone
barwy na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w 2018 roku. Jak pod-

się z założeniami dwóch niezwykle ważnych dla polskiego sportu
programów sportowo-społecznych
stworzonych i konsekwentnie rozwijanych przez Polski Związek
Narciarski i Centrum Promocji AKPol. Narodowy Program Rozwoju
Skoków Narciarskich „Szukamy
następców Mistrza” i Narodowy
Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” uznawane
są ze względu na swój zasięg oraz
oddziaływanie społeczne za jedne
z najbardziej udanych i pozytywnie
odbieranych przez środowiska sportowe i media tego typu przedsięwzięć
w Europie.
Funkcję ambasadora programu
przyjął jeden z najlepszych zawodników w tej dyscyplinie sportu na
świecie – Tomasz Sikora. W 1993
roku, mając 20 lat, odniósł swój
pierwszy wielki sukces zdobywając
złoty medal Mistrzostw Świata juniokreślają twórcy projektu idea olim- rów w Ruhpolding, na dystansie 10
pijska jest jedną z najważniejszych km. Później przyszły kolejne sukcesy:
złoto seniorskich Mistrzostw Świata
rzeczy w całym przedsięwzięciu
Główne idee programu pokrywają we włoskiej Anterselvie w biegu na
20 km wywalczone w 1995 roku

Uczniowie SP 8 rywalizowali w trójboju sprawnościowym
Blisko 40. uczniów wzięło udział w trzeciej edycji
Trójboju Sprawnościowego
zorganizowanego w środę
16 lutego w SP 8. Zawodnicy
rywalizowali w czterech
kategoriach: dziewczęta ze
szkoły podstawowej, chłopcy ze szkoły podstawowej,
dziewczęta open oraz chłopcy open.

lizacji musieli wykazać się takimi
zdolnościami motorycznymi jak:
szybkość, zwinność, siła oraz wytrzymałość i koordynacja. W tym
roku młodzi sportowcy rywalizowali
w następujących konkurencjach: 1.
strumieniowy tor sprawnościowy,
2. tor unihokeja, 3. przerzucanie
piłek lekarskich przez skrzynie
gimnastyczną.

nastycznej, przejściu po drabinkach
gimnastycznych wytyczonym torem,
zawiśnięciu na linie, rzutów do
kosza, poruszania się w leżeniu
przodem oraz przenoszeniu piłek
lekarskich.

zwycięzców nagrodzonych pamiąt- Chłopcy open:
I miejsce: Dominik Wojtaszek
kowymi dyplomami.
II miejsce: Adrain Musiał
Ostateczna klasyfikacja III III miejsce: Łukasz Gumienny

i srebro na tym samym dystansie
podczas Mistrzostw Świata w Oberhofie – 2005. Do tego dorobku
należy doliczyć również srebrny
krążek wywalczony na Igrzyskach
Olimpijskich w Turynie w biegu
masowym.
37-letni Polak ma na swoim koncie
pięć zwycięstw w cyklu Pucharu
Świata, po dziewięć razy plasował
się na drugiej i trzeciej pozycji. W
niedzielę 13 lutego 2011 stanął na
podium po raz 23 - wywalczył drugie
miejsce w biegu ze startu wspólnego
podczas Pucharu Świata w amerykańskim Fort Kent.
„Viessman CUP” - nowe zawody, nowe wyzwania. W sezonie
2010/2011 w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Biathlonu „Celuj w Igrzyska” zostanie rozegrany
cykl zawodów „Viessmann CUP” dla
młodzieży - dziewczęta i chłopcy z
kategorii junior młodszy (1993-94) i
młodzik (1995-97) spotkają się dwukrotnie w Szklarskiej Porębie.
(MDvR)
Fot. M. Gałka

Organizatorem zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Paweł
Łukaszewicz.
(MDvR)
Fot. Użyczone

Feryjnego Trójboju
Sprawnościowego:

Dziewczęta ze szkoły podstawowej:
Polegał na prowadzeniu krążka I miejsce: Natalia Cetler
w slalomie oraz wykonaniu 3 lub 4 II miejsce: Marta Stachostrzałów do bramki.
wiak
Tor strumieniowy:
III miejsce: Justyna MuSkładał się z próby kozłowania Próba przerzucania piłek
siał
Tegoroczny trójbój wymagał od piłki koszykowej w slalomie, przejprzez
skrzynie
zawodników ogólnorozwojowego ściu po zwieszonej ławeczce gimPolegała na pokonywaniu skrzy- Chłopcy ze szkoły podstaprzygotowania. Uczniowie w rywani gimnastycznej równocześnie wowej:
przenosząc nad nią piłkę lekarska I miejsce: Norbert Zaleszczyk
w ilości 4 serii.
II miejsce: Ernest Mochól
Pre World Uphill Trophy to Program zawodów:
Podczas wszystkich konkurencji III miejsce: Michał Pabian
rywalizacja była bardzo zacięta, losy
przedsięwzięcie sportowe, 26 lutego, start: 8:30
które będzie próbą gene- Limit czasu na osiągnięcie najwyż- wygranej w całym trójboju ważyły Dziewczęta open:
ralną przed największym szego punktu nartostrady Lolobry- się do ostatniej trzeciej konkuren- I miejsce: Monika Michalcji, która wyłoniła ostatecznych czyk
w historii wydarzeniem gida: 1h
Limit czasu na ukończenie biegu:
w biegach narciarskich w 2h
Polsce. Zimą 2012 roku Dekoracja: 10:15

Tor unihokeja:

Zbliża się Pre World Uphill Trophy

do Szklarskiej Poręby zawita Puchar Świata FIS w
biegach narciarskich, a na
malowniczej i zarazem niezwykle wymagającej trasie
SkiAreny Szrenica pojawią
się najlepsi biegacze i biegaczki narciarskie z całego
świata.

Weź udział w największym turnieju piłkarskim w Polsce

Informacje o
zamknięciach tras na czas
rozgrywania zawodów:

nartostrada Puchatek będzie zamknięta do 9.00, przy mecie częściowo do 12.00
nartostrada Lolobrygida będzie zamknięta do 10.30 na całej długości
nartostrada Śnieżynka będzie zaPlanowane miejsce rozegrania mknięta do 9.30
zawodów zostało bardzo pozytywnie ocenione przez władze FIS i nikt Uruchomienie wyciągów
nie ma wątpliwości, że będziemy
– SkiArena Szrenica świadkami jednego z najlepszych
widowisk sportowych na świe- 26.02.2011
cie. Będzie to bieg, który połączy Wyciąg krzesełkowy /dwuosobowy/
morderczy podbieg pod górę Alpe - pierwsza sekcja- 8.45
Cermis w Val Di Fiemme znany Wyciąg krzesełkowy / dwuosobowy/
z cyklu Tour de Ski oraz równie - druga sekcja - 9.00
wyczerpujący i wymagający zjazd. Wyciąg Karkonosz Ekspres - 9.30
Miejsce rozegrania biegu – SkiAre- Orczyk WN4/5 /na Hali Szrenicna Szrenica oraz profil trasy dają kiej/ - 8.30
również możliwość obserwacji z Orczyk WN3 /równoległy do II sekcji
bliska zmagań sportowców przez wyciągu na Szrenicę/ - 9.00
dużą grupę widzów. Start i meta do Orczyk WN6 /na Świątecznym
Biegu pod Górę będą usytuowane Kamieniu/ - 10.00
u stóp Szrenicy przy dolnej stacji Wyciąg Baby Lift - 12.00
(MDvR)
wyciągu.

Startuje XI edycja Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”. Zwycięzcy potrenują w
jednej z najlepszych szkółek
piłkarskich świata – Ajaxie
Amsterdam.
Turniej rozpocznie się w połowie kwietnia. Najpierw rozgrywki
wystartują na etapie gminnym i
powiatowym. Następnie zwycięskie
drużyny zmierzą się w jednym z 16
finałów wojewódzkich. Najlepsze zespoły z poszczególnych województw

w lipcu i sierpniu wyjadą na obozy
szkoleniowe, podczas których rywalizować będą o awans do finału.
Finał XI Turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”
zostanie rozegrany we wrześniu, a
w październiku zwycięzcy wyjadą
do Amsterdamu. Na miejscu nie
tylko obejrzą mecz Ajaxu, ale także
wezmą udział w zajęciach szkółki
piłkarskiej, w której zaczynało wielu
znakomitych piłkarzy.
Zapisy do udziału w turnieju już
się rozpoczęły i będą trwać do końca
marca. Drużyny liczące od 6 do 12 zawodniczek lub zawodników w wieku

do 10 lat, mogą być zgłaszane przez
trenerów i nauczycieli. Najłatwiej jest
to zrobić poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie
www.zpodworkanastadion.pl. Dodatkowe informacje udzielane są
również pod numerami telefonów:
22 551 22 41 oraz 33 870 84 55.
W ubiegłym roku w całym kraju
w turnieju wzięło udział 40 tysięcy
dzieci. Nagrodą dla zwycięzców
był wyjazd do Mediolanu, gdzie
zwiedzili słynny stadion San Siro,
na którym na co dzień grają Inter
i Milan. W 2009 roku młodzi zawodnicy mogli podziwiać sławny

Real Madryt na Santiago Bernabeu.
Rok wcześniej dzieci zobaczyły
reprezentację Anglii, grającą na
legendarnym stadionie Wembley,
a w 2007 r. nagrodą główną w
turnieju była wizyta na Camp Nou
i obserwowanie w akcji klubu FC
Barcelona.
Organizatorem Turnieju jest
Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym firma Tymbark.
Patronat honorowy nad Turniejem
objęli: UEFA, Grassroots oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
(MDvR)

Zmarł Roman Jezierski – legenda jeleniogórskiego szczypiorniaka
W nocy 13 lutego po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 57 pod jego wodzą święciła największe Ręcznej w Polsce oraz wieloletnim
lat odszedł w lubińskim szpitalu najbardziej doświadczony triumfy w historii klubu. Dwukrot- szkoleniowcem juniorskiej i młonie sięgnęliśmy po brązowe medale dzieżowej kadry narodowej kobiet.
trener żeńskiej piłki ręcznej – Roman Jezierski.
Roman Jezierski pochodził z
Malborka, swoją karierę trenerską
rozpoczynał w 1978 roku w Gdańsku, gdzie pracował w miejscowym
Starcie. Przez 13 lat trenował Zagłę-

mistrzostw Polski, dotarliśmy też do
bie Lubin, zdobywając z zespołem półfinału europejskiego Challanege
dwa srebrne i brązowy medal Cup.
mistrzostw Polski. W latach 2003Roman Jezierski był członkiem
2005 prowadził drużynę MKS-u Rady Trenerów Związku Piłki
Vitaral Jelfa Jelenia Góra, która

Jeszcze na początku lutego powołał
skład młodzieżowej kadry kobiet
na konsultację szkoleniową, której
niestety nie doczekał.
(MDvR)
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2011-02-11 15.00 - 2011-02-18 14.00 – Ogłoszeń 900

OGŁOSZEŃ 900
PRACA
DAM PRACĘ
AVON biuro w J.Górze - Potrzebujesz
dodatkowej gotówki? Chcesz mieć
dostęp do tańszych kosmetyków lub
mieć je za darmo?. Nie ma zobowiązań
i opłat wpisowych. Torebka Batyckiego
może być TWOJA. 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 - dodatkowa praca, fajne
zarobki - ul. Piłsudskiego 43E. Codziennie do godz. 17.00 - 665 733 378

ORIFLAME - wpisowe 1 zł - Oriﬂame wpisowe 0 zł - tylko u mnie .
Zapraszam do Programu witamy dla
nowych konsultantów oraz wyrobienia sobie kartę klubowicza za 1 zł GG
12499228 zapraszam serdecznie
PODEJMĘ współpracę z fryzjerką w zakładzie kosmetycznym. Jelenia
Góra, ul. Morcinka 43 - 888 530
355
PRZYJMĘ kelnerkę - wymagane
doświadczenie, j. niemiecki. Praca w
centrum Jeleniej Góry. CV kierujemy
na jjacak@wp.pl - 504 699 338
ZAKŁAD produkcyjny - zatrudni
pracownika do l. 25, wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B - 603
800 255
ZATRUDNIMY kucharza - wymagane doświadczenie. CV kierujemy
na jjacak@wp.pl - 504 995 338

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.

ZLECĘ transport do Lipska - w Niemczech. Potrzebny samochód z plandeką o długości paki powyżej 6 m
- 791 922 005

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
BYŁY komandos - zdrowy, dyspozycyjny, prawo jazdy, bez nałogów.
Podejmę każde zadanie - 783 411
148
EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny,
bez nałogów, z prawem jazdy - szuka
zajęcia - 793 657 899
MĘŻCZYZNA, 24 lata - dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, własne
auto. Wykonuję prace remontowe na
umowę o pracę - 722 294 769
PODEJMĘ się wycinki drzew - czyszczenia łąk, ugorów - w zamian za
pozyskane drewno - 695 430 884
POLONISTKA, redaktor - podejmie
pracę w szkole, wydawnictwie lub w
biurze - 886 704 103
POSIADAM auto kombi, wolny czas podejmę pracę - 602 123 657
POSZUKUJĘ pracy stałej lub... dorywczej. Posiadam Mercedes
Sprinter - 883 082 477
STOLARZ - 20 lat doświadczenia,
podejmie stałą pracę na umowę - 501
617 713

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.

ZARADNA, uprzejma i uśmiechnięta studentka podejmie pracę od czwartku
do poniedziałku, nie tylko w Jeleniej
Górze. Posiadam książeczkę sanepidu
i prawo jazdy kat. B - 793 733 388

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
CHŁODNICE samochodowe - chłodnica wody, klimatyzacji najtaniej. Nowe
chłodnice samochodowe do każdego
auta w najlepszych CENACH - 509
231 320
CZĘŚCI - tanio - zderzaki, atrapy,
błotniki, lampy, progi i inne części karoseryjne do twojego auta. Najtaniej na
rynku - 509 231 320
FORD Mondeo - 1993/2000 rok, silniki,
skrzynie biegów, części blacharskie i
mechaniczne, elementy wnętrza, szyby
i inne - 724 989 953
GPS Tom Tom - nowy. Cena 150 zł 792 642 748
GPS turystyczny - GARMIN eTrex żółty, stan bardzo dobry, z uchwytem do
samochodu. Niska cena - 607 307 911
LAMPY przednie do Opla Astry - 1992
rok, hb z kierunkowskazami. Cena 100
zł za komplet - 723 778 997
NISSAN Primera P10, P11 - półosie z
przegubami, rozrusznik, aparat zapłonowy, pompa ABS, tylna klapa oraz inne
części z demontażu - 883 011 213
NISSAN Sunny 1.7 D van - 1996 rok wszystkie części - 609 272 704
NOWE amortyzatory - mega promocja
na nowe amortyzatory samochodowe.
Szukasz amorów w naszym sklepie
kupisz je najtaniej - 509 231 320
OPEL Astra - wszystkie części z demontażu - 511 209 408
OPEL Astra TD - 1995 rok, wszystkie
części - 794 015 149
OPEL Vectra - wszystkie części - tanio.
Możliwość transportu - 723 383 263
SILNICZEK do tylnej wycieraczki - VW
Polo. Cena 100 zł - 792 118 845
SILNIK do Forda Fiesty - 1996 rok,
przebieg 128000 km. Cena 250 zł - 788
371 982
SKODA Felicja 1.9 D - skrzynia biegów,
pompa wtryskowa, rozrusznik, pompa
wspomagania, przedni pas - 665 167
150
SKRZYNIA biegów do VW Golf - tel.
kontaktowy - 661 429 408
TICO - wszystkie części z demontażu,
możliwość wysyłki - 693 828 283

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
KOŁYSKA VW Golf II 1.6 D - 1985 rok.
Pilnie - 663 641 330
LAMPA przednia - od strony pasażera
do Fiata Cinquecento - 509 776 089
MISKA olejowa do Opla 1.7 D - 1997
rok, silnik Isuzu - 669 416 368

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
ALUFELGI 14 do Opla - 4 szt. - (4 śruby)
+ opony letnie używane. Cena 400 zł 504 134 878
ALUFELGI Borbet 16 - 5x100. z 3
oponami 215/40/16. Cena 600 zł do
negocjacji - 795 547 723
FELGI 17 ﬁrmy OZ - z oponami - 695
839 957
FELGI aluminiowe 15 - 5 sztuk wraz z
oponami - okazja - 607 958 396

FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
OPONY Hankook Dyna pro - 4x4
205/75r15 terenowe lub do busa bieżnik
b.dobry komplet 4 sztuki b.tanio - 515
115 032
OPONY letnie - 2 szt. - 195/65/15
Barum, po dwóch sezonach. Cena 120
zł. Stan bardzo dobry - 600 501 194
OPONY nowe i używane - 757 893
651

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTA do 400 zł - całe, stan obojętny.
Również bez OC i przeglądu. Własny
odbiór. Tylko SMS - 531 866 612
AUTO bez papierów - do 600 zł. Karoseria mało ważna, byle by jeździł - 506
618 821
AUTO w cenie do 1000 zł - okazyjnie,
może być uszkodzone lub bez opłat 723 633 964
AUTO za rozsądną cenę - stan obojętny,
gotówka od ręki, własny transport - 511
209 408
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
DOSTAWCZY skrzyniowy - Kupię
dostawczy ze skrzynią o długości
min. 3,5m do 13 tyś zł (Ducato,
Boxer, Jumper) - 605 925 109
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
KAŻDE auto - samochody powypadkowe, uszkodzone i całe. Również
angliki. Posiadam własny transport
- 507 736 710
KAŻDE auto - stan i opłaty nie są
istotne - 795 562 250
KAŻDE auto - stan obojętny. Opłaty
nieważne - 795 562 360

KAŻDE auto - uszkodzone, powypadkowe. Do wyrejestrowania. Umowa
kupna sprzedażny - 605 190 922
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka od
ręki - 722 128 501
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
SALONOWE auta - od 1 lub 2 właściciela, w dobrym lub bardzo dobrym
stanie. Gotówka od ręki. Zawsze aktualne - 664 200 250
SAMOCHÓD z rocznika 2000/2004 - z
automatyczną skrzynią biegów - 728
818 842
SKUP aut wszystkich - gotówka od ręki
- 790 303 603
SKUP całe i powypadkowe - mogą być
bez opłat, odbieram własnym transportem, również angliki - 693 828 283
WSZYSTKIE auta - gotówka od ręki
własny transport - 787 009 777
WYPADKOWE osobowe - dostawcze - w całości, na części. Odbieram
własnym transportem. Zaświadczenia
do wyrejestrowania. Gotówka od ręki
- 531 588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
ALFA Romeo 156 2.5 - 1998 rok, benzyna + gaz, 190 KM, ABS, 2 poduszki,
elektryczne szyby, podgrzewane i elektryczne lusterka, klimatyzacja, 2 pary
kół - 509 784 122
ANGLIK, 2004 rok - stan bardzo dobry,
przebieg 102 tys. mil. Cena 12500 zł 601 789 295
AUDI 80 1.6 - 1991 rok, benzyna.
Użytkowany przez kobietę. Stan dobry.
Opłacony. Cena 3500 zł. Jelenia Góra
- 888 530 355

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
AUDI 80 1.8 - 1991 rok, składak, 2 letnia
instalacja gazowa. Problemy z elektryką.
1000 zł - 697 124 797
AUDI A3 2007 DSG - 1.9TDI 105KM
przebieg 120 tys., serwisowany cena
49900, skrzynia DSG climatronic, pełna
elektryka, ABS, ESP, przygotowany do
rejestracji opłacony - 75 76 78 835, 501
035 988
AUDI A4 1997 - 1.6 benzyna, przebieg
142 tys., cena 12900 klimatyzacja,
wspomaganie, elektryczne szyby i
lusterka, przygotowany do rejestracji
opłacony - 75 76 78 835, 501 035 988
AUDI A4 1999 - 1.8 benzyna, przebieg
160 tys., serwisowany, cena 14900, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
stan bardzo dobry, przygotowany do
rejestracji opłacony - 75 76 78 835,
501 035 988
AUDI A8 - na części lub w całości i
Opla Calibrę - brak przeglądu, ważne
ubezpieczenie - 530 209 917
BMW 318 - E36 rok 1996, poj.1,8,
uszkodzony - 661 692 660
BMW 318 E36 1.8 - 1996 rok. Auto ma
uszkodzony immobilizer - nie odpala 661 692 660
BMW 320D, 2003 - 2.0D 150 KM,
przebieg 160 tys., serwisowany, bezwypadkowy, cena 26900, zarejestrowany
klimatyzacja, elektryka, ABS,ASR, stan
idealny - 75 76 78 835, 501 035 988
BMW E30 316 1.6 - 1990 rok, benzyna,
ważne przegląd i OC. Cena 2300 zł 669 012 645
CITROEN Berlingo Multispace 1.9 D
- 1999 rok, 5 osobowy, kolor niebieski.
Cena 8000 zł lub zamiana na VW, Audi,
Honda - 793 199 383
CITROEN ZX - 1993 rok, instalacja
gazowa. Ważny przegląd i OC. Auto w
dobrym stanie technicznym. Tanio - 505
131 645
CORSA B 1.2 na części - wszystkie
części z demontażu, możliwość wysyłki
- 693 828 283
DAEWOO Lanos - w najbogatszej wersji
tego auta. 2000 rok, przebieg 78 tys.
km - 697 799 240
DAEWOO Tico - 1997 rok, kolor śliwkowy, stan dobry. Cena 1700 zł, ważne
ubezpieczenie i OC. Sprzedam lub
zamienię z małą moją dopłatą - 884
133 272
FIAT 126 elegant - 1995 rok, ważne
opłaty, stan bardzo dobry, po kapitalnym
remoncie. Komplet kół lato i zima. Nowy
akumulator - 692 608 409
FIAT 126p - 1999 rok, ważne OC i
przegląd. Immobilizer, komplet kół lato/
zima -700 zł i Skoda 105 - benzyna +
gaz. Ważne OC i przegląd - 650 zł. Oba
do negocjacji - 504 666 746
FIAT Cinquecento 900 - 1993 rok, LPG,
stan bardzo dobry. Komplet kół lato/
zima. Ważne OC i przegląd. Cena 1200
zł do negocjacji - 504 666 746
FIAT Cinquecento 900 - 1996 rok, ubezpieczony. Cena 1200 zł do negocjacji
- 601 924 778
FIAT Ducato Maxi - blaszak. 1999 rok,
komplet opon zima/lato. Przebieg 180
tys. Km. Cena 10000 zł do uzgodnienia
- 500 761 662
FIAT Seicento GO 1.1 - 2003 rok,
pierwszy właściciel , salonowy, 100%
bezwypadkowy. Przebieg 26 tys. km.
Cena 7900 zł - 792 055 657
FORD Escort 1.3 - sportowy, super
stan. Car Audio, tuba, wzmacniacz, 2
komplety kół, felgi. Ważne opłaty. Dużo
nowych części. Tanio - 723 383 263
FORD Escort 1.4 - 1992 rok, opłacony.
5 drzwi, centralny zamek, szyberdach.
Cena 1100 zł - 510 242 940
FORD Escort 1.4 - 1992 rok, opłacony.
Cena 900 zł - 510 242 940
FORD Escort 1.6 kombi - 1996 rok,
benzyna. W całości, na części. Cena
650 zł - 796 551 829

FORD Escort 16V - 1997 rok, stan bardzo dobry. Pełna elektryka, klimatyzacja,
automat. Cena 4100 zł do negocjacji
- 721 483 350
FORD Fiesta - rocznik produkcji 1995,
przebieg 120 tys. km, stan bardzo dobry,
silnik 1.1 benzyna, bardzo ekonomiczny
ok. 5l/100km. Auto jest w ciągłe eksploatacji, nie wymaga wkładu ﬁnansowego.
Jako dodatkowe wyposażenie auto
posiada. Radio mp3 + 4 głośniki, autoalarm, dwa komplety kół. waskipp@
gmail.com - 880 816 343
FORD Fiesta 1.3 - 1994 rok. Cena 2000
zł - 796 473 417
FORD Focus 1.8 kombi - 1999 rok,
benzyna, ghia, klimatyzacja, elektryczne
szyby, ABS, ASR. Przebieg 148 tys. km,
użytkowany prywatnie, Cena 11000 zł
do negocjacji - 662 001 657
FORD Fusion 1.4 - 2006 rok, benzyna.
Salon Polska, serwisowany, klimatyzacja. Jeden właściciel. Cena 19900
zł - 501 526 082
FORD Mondeo 1.8 MK2 - sedan/limuzyna, 96 rok, benzyna, kolor srebrny.
Pierwszy właściciel w kraju od 2008
r. Gorąco zachęcam do zakupu - 792
256 427
FORD Mondeo 1.8 TD kombi - 2000 rok,
aktualny przegląd i ubezpieczenie, niebieski. Uszkodzony lekko tylny zderzak.
Cena 5800 zł - 510 250 607
FORD Mondeo 2002 - 1.8 benzyna,
przebieg 110 tys., serwisowany bezwypadkowy, cena 17900, klimatyzacja
elektryczne szyby, ABS, przygotowany
do rejestracji opłacony - 75 76 78 835,
501 035 988
FORD Transit 2.5 D - 1998 rok, 5 osobowy. Pierwszy właściciel w kraju. Stan
dobry. Cena 7000 zł - 501 007 531
GOLF III czerwony - 10/94 rok, instalacja
LPG z 2009r., 2pp, wspomaganie, lekki
tuning. Cena 3700 do negocjacji - 504
629 671
HONDA Civic 1.5 16V - V generacji.
1994 rok, srebrna, do małych poprawek
blacharskich. Świeżo opłacone OC i
przegląd. Cena 2300 zł do negocjacji
- 722 128 501
KTM SX 85 - 2005 rok, w bardzo dobrym
stanie technicznym - 798 444 550
MAZDA 323 1.6 sedan - 1993 rok, LPG,
opłacona, na chodzie. Uszkodzony tył 510 242 940
MAZDA 323F 1.5 - 1998 rok, model po
liftingu. Klimatyzacja, ABS, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, 5
drzwi, alufelgi. Stan bardzo dobry, zarejestrowany, ekonomiczny. Cena 6900
zł - 783 835 913
MAZDA 626 2.0 TDI - 1998 rok - 602
123 657
MAZDA MX3 1.6 - 1994 rok, benzyna,
garażowany, bogato wyposażony. Cena
6200 zł - 512 227 179
MERCEDES 123 2.0 D - 1982 rok,
opłacony, sprawny. Sprzedam lub
zamienię na coś w gazie. Cena 1300
zł - 505 689 621
MERCEDES 124 kombi - czarny
2.3+GAZ 1991 rok. Automat, elektryka,
nivo, klimatyzacja, niestety nie działa 509 231 320
MERCEDES 124 KOMBI 2.3 + gaz
- 1991 rok. automat, elektryka, nivo,
klimatyzacja niestety nie działa. CENA
6500 do negocjacji - 509 231 320
MERCEDES A170 1.7 CDI - srebrny,
4 poduszki powietrzne, ASR, elektryka,
podgrzewane fotele, centralny zamek,
wspomaganie, nowe opony. Cena 9900
zł, do rejestracji - 783 835 913
MERCEDES Sprinter 2.3 D - 1998 rok,
średni, wysoki. Uszkodzone wspomaganie, do poprawek - 510 242 940
MOTOR Yamaha FZR 600 - czarna,
przerobiona na street ﬁghter. Bez dokumentów. Cena 2200 zł - 601 957 396
NISSAN Micra - 2004/2005 rok, przebieg 61 tys. km. 5 drzwi, klimatyzacja,
bogate wyposażenie. Kupiony w Polsce.
Opony letnie i zimowe - 606 605 115

NISSAN Micra 2010 - 1.2 benzyna,
przebieg 9 tys., cena 29900 autko na
fabrycznej gwarancji, klimatyzacja,
elektryczne szyby, ABS, wspomaganie
przygotowany do rejestracji opłacony 75 76 78 835, 501 035 988
OPEL Astra - 1992 rok, nowy przegląd i
OC. Stan techniczny bardzo dobry. Cena
1650 zł do negocjacji - 698 858 688
OPEL Astra - 1996 rok, sprawny technicznie. OC i przegląd. Tu i tam podmalowany, drobne usterki. Niebieski. Cena
2450 zł do negocjacji - 724 111 870
OPEL Astra 1.4 kombi - po remoncie
silnika. 1993/19xx rok - 603 055 948
OPEL Astra F 1.4 16V - 1996 rok,
przebieg 215 tys. km. Stan dobry,
ważny przegląd i OC. Cena 3000 zł do
negocjacji - 782 358 636
OPEL Astra II 2.0 DTI - 2004 rok, przebieg 145000 km, pełna dokumentacja.
Sprowadzony, nieopłacony, stan bardzo
dobry. Cena 15000 zł - 784 805 582
OPEL Corsa B - 1994 r. 5 drzwiowy,
serwisowany, zadbany - pierwszy właściciel, cena 4200 zł - 793 310 035
OPEL Kadett - 1991 rok, aktualne
ubezpieczenie i przegląd. Cena 1300
zł - 601 924 778
OPEL Omega 2.5 TDS - klimatyzacja,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach.
Opłacona i zarejestrowana. Cena 5500
zł do negocjacji - 693 264 154
OPEL Omega 2.6 - 1992 rok, benzyna
+ gaz sekwencja. Cena 1400 zł do
negocjacji - 606 964 123
OPEL Tigra - 1995 rok, przebieg 192 tys.
km. Ważny przegląd i ubezpieczenie di
11.2011 r. Do poprawek lakierniczych.
Sprawny. Cena 2700 zł do negocjacji
- 725 503 810
OPEL Tigra 1.4 - 1995 rok, zarejestrowana, stan bardzo dobry. Cena 4950
zł - 503 984 663
OPEL Vectra 1.8i - 1994 rok, benzyna + LPG. Stan dobry. Niezawodny,
oszczędny (9-12l LPG/100km). Przegląd i OC do VIII 2011 r. Cena 3500 zł
do uzgodnienia - 500 208 807
PEUGEOT 406 kombi 1.8 16V - 1998
rok, z gazem sekwencyjnym, zarejestrowany, klimatyzacja, elektryka - 693
639 889
POLONEZ 1.6 - 1995 rok, gaz. VW
Passat 1.6 D - 1985 rok lub części - 698
275 441
QUAD Bashan - 2010 rok, 150 pojemności, automatyczna skrzynia biegów +
wsteczny. Uszkodzona przednia lampa.
Cena 3500 zł - 669 012 645
RENAULT Clio 1.2 - 1991 rok, energy 65
KM. Ważny przegląd i OC. Cena 1200
zł - 518 219 235
RENAULT Laguna 2.0 - 1998 rok,
benzyna, z możliwością przerobienia
na gaz. Centralny zamek. Auto ekonomiczne. Cena do uzgodnienia - 783
812 411
RENAULT Laguna 2.0 kombi - 1997 rok,
opłacony, alufelgi, uszkodzona skrzynia.
Sprzedam lub zamienię na inny, najlepiej
diesel. Cena 3500 zł - 726 805 811
RENAULT Laguna 3.0 kombi - 1997 rok,
LPG, bogate wyposażenie. Stan bdb.
Cena 5500 zł - 697 690 914
RENAULT Master 2.8 TDI - 2000 rok,
stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia
- 666 292 949
RENAULT Scenic 1.6 - 2000 rok,
przebieg 148 tys. km, czerwony, najbogatsza wersja wyposażenia. Auto
sprowadzone, w stanie idealnym. Cena
9500 zł - 883 565 520
RENAULT Scenic 2007 - 1.5 DCI, przebieg 150 tys., serwisowany, cena 29900,
bezwypadkowy, klimatronic, pełna
elektryka, stan idealny przygotowany
do rejestracji, opłacony - 75 76 78 835,
501 035 988
ROVER 216 1.6 16V - 1993 rok, 115 KM,
elektryczne szyby i lusterka, szyberdach.
Po stłuczce, ale jeździ. Cena 700 zł do
negocjacji - 724 124 265
ROVER 220 SDI - 1998/1999 rok, 105
KM, alufelgi, elektryczne szyby, autoalarm, centralny zamek, immobiliser,
airbag, radio CD/MP3. Cena 6700 zł
- 691 140 854
SAMOCHÓD - stan dobry - 1996 rok,
kolor granatowy. Cena 1200 zł - 506
955 180
SEAT Arosa 2002 - 1.0 benzyna przebieg 107 tys., cena 10900 serwisowany
stan idealny elektryczne szyby wspomaganie, ABS, przygotowany do rejestracji
opłacony - 75 76 78 835, 501 035 988
SEAT Toledo 1.6 - 1995 rok, benzyna +
LPG, hak. Brak OC i przegląd - cena 700
zł. Oraz VW Polo 1.3 - 1994 rok, benzyna. Brak OC i przeglądu - cena 700 zł.
Oba do negocjacji - 504 666 746
SKODA Fabia 2000 - 1.4 MPI, przebieg
96,tys., cena 9900, wspomaganie, ABS,
elektryczne szyby i lusterka, zarejestrowany, ubezpieczony kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501
035 988

SKODA Felicia - 1.9 D KOMBI rok 2000
bezwypadkowa - 723 529 370
SKODA Felicja GLX 1.9 D - wspomaganie kierownicy, centralny zamek, relingi,
hak, halogeny, 2 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby. Bezwypadkowy 723 529 370
SKUTER Piaggio Zip - 1992 rok, odblokowany, zielony, sprawny, oryginalny
- włoski. Cena 1500 zł - 782 250 742
SKUTER Sym Symply - kupiony w
salonie, 65 ccm. Nowa głowica, tłok,
pierścienie, wariator, sprzęgło, pasek.
Odblokowany. Cena 2200 zł - 661
813 115
SUZUKI Baleno 1.3 16V - 1999 rok,
pełna elektryka. Cena 4800 zł - 721
362 549
SUZUKI Grand Vitara 2005 - 2.0HDI
110KM przebieg 140 tys. serwisowany,
cena 39900, 4x4, klimatyzacja, pełna
elektryka ABS, przygotowany do rejestracji opłacony - 75 76 78 835, 501
035 988
TOYOTA Corolla 2.0 D4D - 2004 rok, 5
drzwiowa, kolor graﬁtowy, 8 poduszek
powietrznych, webasto, alarm, klimatyzacja. Cena 25900 zł - 793 731 224
TOYOTA Corolla 2005 - 2.0 D4D
115KM, przebieg 150 tys., serwisowany
cena 30900, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, przygotowany do
rejestracji, opłacony - 75 76 78 835,
501 035 988
TOYOTA Corolla E11 - 1998 rok,
benzyna + LPG. Cena 6800 zł - 603
134 598
VOLVO 240 - 1994 rok, benzyna + gaz,
wersja amerykańska. Klimatyzacja,
automat, kolor kawowy. Przebieg 80 tys.
mil - 697 469 604
VW Golf II 1.6 TD - stan dobry. Cena
1500 zł - 723 529 284
VW Golf III 1.4 - 1995 rok, ekonomiczny.
2 drzwi, ciemno zielony, komplet opon.
Cena 4990 zł - 792 236 222
VW Golf IV 1.4 - 1999 rok, benzyna.
Stan bardzo dobry, niebieski. Do opłat
- 505 223 708
VW Golf IV 1.9 TDI - zielony metalik,
pełna elektryka, szyberdach. Do opłat.
Stan bardzo dobry - 505 223 708
VW Passat 1.9 D kombi - do napraw
mechanicznych. Sprzedam lub zamienię na Audi B3. Cena 2700 zł. Ważne
opłaty - 781 961 593
VW Passat 1.9 TDI - 2000 rok. Cena
12500 zł. Czarny, zadbany - 697 805
107
VW Passat B3 - 1991 rok, benzyna +
LPG, 90 KM, bezwypadkowy, zadbany.
Opony + felgi lato/zima, centralny zamek
na pilota (klucz scyzoryk). Cena 3200
zł - 791 406 116
VW Passat B5 1.9 TDI - 1997 rok, 110
KM - 695 839 957
VW Polo - 1992 rok, opłacone OC i przegląd - 700 zł. I drugie VW Polo w całości
lub na części - 500 zł - 504 666 746
VW Polo 1.0 - 2000 rok, czarny, 3
drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, ABS,
wspomaganie kierownicy. Cena 8500
zł - 796 353 610
VW Polo 1.4 TDI - 2003 rok, serwisowany w ASO, po wymianie rozrządu.
Komplet kół letnich. Cena 14900 zł bez
dodatkowych opłat - 692 529 907
VW Polo 1.4 TDI - 2003 rok, srebrny
metalik, klimatyzacja, elektryczne szyby
i lusterka. Zadbany, po wymianie olei,
ﬁltrów. Ważny przegląd. Cena 18500
zł - 691 389 290
VW Polo 1.9 SDI - 2000 rok, po liftingu.
Kolor ciemny wiśniowy, lakier perła.
Silnik ekonomiczny, spalanie w trasie 4,5
litra na 100 km - 665 776 097
VW Polo 1.9 SDI - 2000 rok, stan
bardzo dobry. 3 drzwiowy, 2 poduszki
powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, komputer. Ciemna wiśnia - 665
776 097
VW Polo coupe 1.1 - 1992 rok, na
chodzie, opłacony. Cena 600 zł - 510
242 940

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
FORD Mondeo - 1,8 1994 rok, benzyna
+ gaz na diesel - 608 523 556

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
KAWALERKA komunalna - atrakcyjna,
po kapitalnym remoncie, w centrum - na
większe z dopłatą lub zadłużone - 505
124 995
MIESZKANIE 3 pokojowe - 74 m2, przy
ul. Bogusławskiego, komunalne, CO
koks. Zamienię na mniejsze 2 pokojowe,
mogą być piece, w zamian za spłatę
zadłużenia - 691 258 991
MIESZKANIE 77 m2 - po remoncie,
parter. 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
kotłownia, piwnica, ogród 100 m2, garaż
- na działce 100 m2. Zamienię na dom w
ok. Jeleniej Góry - 605 590 330

MIESZKANIE komunalne - 50,70 m2
parter - na większe. Własne CO, po
kapitalnym remoncie - 785 192 300
MIESZKANIE komunalne - po remoncie, 39 m2. Pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój, garaż 20 m2 pod mieszkaniem. Zamienię na większe - 781
562 674
MIESZKANIE komunalne - w Jeleniej
Górze, 32 m2. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka + pomieszczenia gospodarcze.
Zamienię na większe, również komunalne - 601 729 909
MIESZKANIE kwaterunkowe - 3 pokojowe 49 m2 z balkonem, 2 piętro (zadłużone),w spokojnej dzielnicy Jeleniej
Góry, blisko centrum na dwie kawal
- 603 970 014
MIESZKANIE na Zabobrzu - 3 pokojowe, rozkładowe, 70 m2. Nowe okna,
drzwi. Słoneczne, ciche. Zamienię na
mniejsze z dopłatą lub sprzedam - 665
504 557
MIESZKANIE własnościowe - 40 m2,
w centrum Jeleniej Góry na większe 692 955 835

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
APARTAMENT w centrum - wyposażony, luksusowy. Najem 1600 zł, opłaty
licznikowe, kaucja, Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604-508-308
DUŻE powierzchnie - na atrakcyjnych
warunkach wynajmę duże powierzchnie
w budynku handlowo-usługowym zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. 1
Maja. - 697 397 297, 75 75 229 80
DUŻE powierzchnie - na atrakcyjnych
warunkach wynajmę lokale usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena najmu
już od 30,00 PLN za 1 m2 - 697 397 297,
75 75 22 980
GARAŻ - UL. Sudecka - 609 291 334
KAWALERKA - duża - 600 zł plus
media, ogrzewanie gazowe. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
KAWALERKA - umeblowana - 35 m2,
stałe łącze internetowe, miejsce parkingowe, spokojna okolica - 516 218 935
KAWALERKA - umeblowana - tel.
kontaktowy - 500 323 200
KAWALERKA 40 m2 600 zł - okolice
centrum, umeblowana. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
KAWALERKA 600 zł - 40 m2, umeblowana, pokój, kuchnia z jadalnią,
łazienka, WC. 600 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 609 043 414
KAWALERKA 600 zł 40 m2 - duża umeblowana, ul. Jagiełły w jeleniej Górze,
ogrzewanie gazowe, 600 zł plus media.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
KAWALERKA centrum JG - ładna 600
PLN + media - 693 503 602
KAWALERKA dla studenta - osoby
pracującej. W Cieplicach, 17 m2. 400 zł
czynsz + opłaty, kaucja. Lic. 8151 - 600
258 703
KAWALERKA w centrum - nowa,
umeblowana, parking. Kontakt po godz.
11.00 - 691 266 299
KAWALERKA w Piechowicach - mieszkanie 27 m2, po remoncie, bardzo
ciepłe. Jasne, umeblowane. 560 zł +
rachunki - 502 821 954
KAWALERKA w Sobieszowie - umeblowana - 660 339 568
KAWALERKA z balkonem - umeblowana, ciepła, słoneczna - 661 750 016
KAWALERKA za 600 zł - z rachunkami. Piechowice. Nowa, ciepła, miłe
otoczenie. Lub mieszkanie 32 m2 - 694
741 103
LOKAL - Zabobrze - na atrakcyjnych
warunkach wynajmę lokal usługowy
zlokalizowany w Jeleniej Górze przy
ul. Karłowicza - dzielnica Zabobrze.
Parter, duże witryny, osobne wejście.
REWELACYJNA cena - 697 397 297,
75 75 229 80
LOKAL 54 m2 - w nowej kamienicy w
ścisłym centrum Jeleniej Góry. Wynajmę
na gabinet lub biuro. 40 zł za m2 - 518
827 350
LOKAL handlowo-usługowy - w centrum. Kontakt po godz. 11.00 - 691
266 299
LOKAL na handel, biuro, usługi - 65 m2,
przy ul. 1 Maja - 603 976 000
LOKAL na Zabobrzu - 49 m2 za 1500
zł. Na biuro, handel, usługi lub gabinet.
W cenie centralne ogrzewanie. Obok
ZUS-u. Atrakcyjny, wolny od zaraz - 601
954 165
LOKAL pod biuro - bądź gabinet 27 m2
w Jeleniej Górze przy ulicy Mickiewicza
w nowym budownictwie po kapitalnym
remoncie. Istnieje możliwość przystosowania na dowolną działalność. - 793
345 622
LOKAL pod działalność gospodarczą
- 24 m2, przy pętli autobusowej na ul.
Morcinka - instalacja alarmowa, okna
antywłamaniowe, panele podświetlane
- 531 588 567
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LOKAL usługowy - 1 Maja przy pasażu
lokal na zakład fryzjerski, kosmetyczny,
inny. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 - 502 045 638, 756 436 052
LOKAL usługowy w centrum - Jeleniej
Góry, pow. 33 m2. Atrakcyjna lokalizacja
- 697 690 914
LOKAL usługowy Zabobrze - na atrakcyjnych warunkach- zlokalizowany w
Jeleniej Górze (dzielnica Zabobrze).
Parter, osobne wejście, duże witryny.
OKAZJA Lokal idealny dla fryzjerki
i kosmetyczk - 697 397 297, 75 75
22 980
LOKAL w centrum - Jeleniej Góry, pow.
35 m2 - 697 690 914
LOKAL w centrum - okazja - 60 m2 za
1500 zł - 607 055 801
LOKAL w Jeleniej Górze - na działalność handlową lub usługową. Pow.
handlowa 56 m2. Parking, woda, prąd.
Czynsz 1200 zł/m-c - 790 249 437
LOKAL w ścisłym centrum - 60 m2.
Tanio - 605 912 099
LOKAL za 1000 zł - około 30 m2 po
remoncie, dwa pomieszczenia parter od
strony ul. Drzymały. 1000 zł z mediami.
Bez pośredników - 889 898 898
LOKAL za 1700 zł - w centrum - na
biuro, handel lub usługi np. gabinet.
Lokal użytkowy 40 m2, z witryną, atrakcyjny, wyposażony. Wolny od zaraz - 601
954 165
LOKALE w centrum - okazja - na
atrakcyjnych warunkach wynajmę lokale
usługowe zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena
najmu już od 30,00 PLN za 1 m2 - 697
397 297, 75 75 229 80
LUKSUSOWE mieszkanie - o wysokim
standardzie w centrum Jeleniej Góry.
1500 zł Zapraszamy na prezentację. Lic.
4566 Euro-Dom - 695 999 963
MAGAZYN 100 m2 - rampa, biuro,
plac manewrowy, dozorowane Jelenia
Góra - 604 569 485
MAGAZYN 100 m2 - rampa, pomieszczenie biurowe Jelenia Góra - Okopowa
6 - 604 569 485
MAGAZYN 220 m2 - biuro, pomieszczenie sanitarne, duża brama nadaje się na
hurtownie, skład magazynowy, warsztat
samochodowy - 604 569 485
MAGAZYN 550 m2 - magazyn-hale 550
m2, rampa, biura, pom. socjalne plac
manewrowy, ogrodzone, dozorowane
pomieszczenie składa się z 2-ch hal
220m i 330 m ul - Okopowa JG - 604
569 485
MAŁA kawalerka - przy ulicy Morcinka.
Pokój, łazienka, aneks kuchenny, umeblowana - 501 541 503
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
MIESZKANIA 2 pokojowe - 56 m2,
nowoczesne, z aneksem, w centrum okolice dworca zachodniego. 1000 zł +
liczniki - 603 749 800
MIESZKANIE - bardzo atrakcyjne
- słoneczne, 3 pokojowe, 60 m2, częściowo umeblowane, w nowym budynku
za Kauflandem. Gustowna łazienka,
osobne WC, kuchnia na wymiar. Dzwonić po godz. 20.00 - 791 608 227
MIESZKANIE - słoneczne, umeblowane
54 m2, 2 pokoje, I piętro, duży balkon
- Zabobrze - czynsz 850 zł + opłaty +
kaucja - 531 041 501
MIESZKANIE - umeblowane - bezpośrednio, 3 pokojowe - ul. Złotnicza. 1200
zł + liczniki - 694 408 782
MIESZKANIE - umeblowane, bezczynszowe. 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
parking. W spokojnej dzielnicy Cieplic.
W cenie ogrzewanie + liczniki - 502
351 405
MIESZKANIE 2 pokojowe - częściowo
umeblowane, łazienka, kuchnia... - 782
232 589
MIESZKANIE 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka - parter. 1200 zł + media - 697
269 127
MIESZKANIE 2 pokojowe - ładne, umeblowane, na Zabobrzu. Dla pary. 870 zł +
liczniki + kaucja 900 zł - 667 657 025
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu. 1100 zł + media - 511 792 268
MIESZKANIE 2 pokojowe - nieumeblowane, Zabobrze III, I piętro, 52 m2. Cena
do uzgodnienia - 607 100 937
MIESZKANIE 2 pokojowe - od zaraz,
35m2, na Zabobrzu. Środkowe, słoneczne, piękny widok. Umeblowane,
aneks kuchenny, balkon. 700 zł + opłaty
- 888 882 635
MIESZKANIE 2 pokojowe - słoneczne,
nowoczesne z umeblowanym aneksem
kuchennym - okolice centrum. 1000 zł +
media - 603 749 800
MIESZKANIE 2 pokojowe - umeblowane, na Zabobrzu. 800 zł + media +
kaucja - 607 155 777
MIESZKANIE 2 pokojowe - umeblowane, na Zabobrzu. 800 zł + świadczenia - woda, prąd i gaz - 508 269 503
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Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum
- u. 1 Maja. 700 zł + liczniki + kaucja.
Bezczynszowe - 695 898 335
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum,
nowe, umeblowane, parking. Kontakt po
godz. 11.00 - 691 266 299
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
umeblowane, w Jeleniej Górze przy
ul. Złotniczej 9 (nowe budownictwo).
Czynsz 900 zł + liczniki - 665 350 003
Mieszkanie 2 pokojowe - z łazienką
i przedpokojem, taras z widokiem na
góry. Osobne wejście. Pkt sanitarny.
Małżeństwu pracującemu. Bez głośnych
nałogów - 607 762 723
Mieszkanie 2 pokojowe centrum stylowe, umeblowanie i wyposażone 50
m2 na minimum rok czasu. Cena 1500
zł. Euro-dom Lic. 4566 - 695 998 658 .
695 999 963
Mieszkanie 3 pokojowe - kuchnia,
łazienka. Umeblowane, 56 m2, najlepiej
dla studentów - ul. Zana - 601 764 236
Mieszkanie 3 pokojowe - okolice Akademii Ekonomicznej, 1100 zł plus media.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 3 pokojowe - okolice
Małej Poczty, wyposażone. 1300 zł +
media - 798 763 002
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Cieplic - 601 794 937, 601 773 707
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
z tarasem dla 6 studentów od marca 691 731 273
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze,
ul. Kiepury - 605 533 862
Mieszkanie 3 pokojowe centrum
- umeblowane, 1100 zł plus media.
Sudety. lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 3 pokojowe w centrum dwa 3 pokojowe mieszkania w Centrum
Jeleniej Góry. Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkanie 34 m2 - ul. Szymanowskiego, po remoncie. 2 pokoje, kuchnia
umeblowana. 1100 zł + media. Od
marca - 608 625 998
Mieszkanie 4 pokojowe - 120 m2,
blisko centrum, umeblowane. 1200 zł z
ogrzewaniem + liczniki + kaucja - lub na
osobne pokoje - 757 533 463
Mieszkanie 4 pokojowe - czteropokojowe nieumeblowane w Cieplicach
do wynajęcia dla osoby prywatnej lub
firmy - 695 692 942
Mieszkanie 40 m2 - okolica Małej
Poczty. Od 1 marca - 793 611 068
Mieszkanie 40 m2, 600 zł - duża,
umeblowana kawalerka, 600 zł plus
media, ogrzewanie gazowe. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 98 m2 - 4 pokoje dla
studentów lub dla rodziny. W centrum
miasta - 535 500 611
Mieszkanie 98 m2 - kuchnia, łazienka,
salon, sypialnia - blisko centrum - 531
912 906
Mieszkanie od zaraz - 2 pokojowe,
35 m2, na Zabobrzu, środkowe - 609
110 494
Mieszkanie w całości - 3 umeblowane
pokoje, wyposażona łazienka i kuchnia
- od zaraz - 663 232 354
Mieszkanie w centrum - 3 pokoje, I
piętro, świeżo odnowione. Dobre dla
rodziny lub studentów. 1000 zł + media
- 661 683 645
Mieszkanie w domku - z ogrodem, na
Słonecznej Dolinie - 507 030 071
Mieszkanie w Parku Sudeckim - 36
m2, 2 pokoje, balkon - 512 965 703
Mieszkanie w Piechowicach - 50 m2,
3 pokoje. Tanio porządnym lokatorom.
500 zł plus ogrzewanie prąd, gaz, woda
- 793 023 535
Mieszkanie, ul. Kiepury - Zabobrze
III. 2 pokoje, kuchnia, łazienka. 36 m2.
Duży balkon, I piętro. Dogodne położenie. Negocjacja ceny wynajmu - 756
422 446
Piętro willi w Cieplicach - 3 pokoje,
balkony. Czynsz, kaucja po 1380 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
Pokoje dla firm - tanio - w centrum
Jeleniej Góry. Możliwa faktura VAT 695 898 335
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 - 756 421 203
Pokój - duży i umeblowany - z balkonem, Internet i TV, w 2 pokojowym
mieszkaniu na Zabobrzu, koło szpitala.
Od zaraz - 796 522 796
Pokój 1 osobowy - szukam współlokatorki do dużego, umeblowanego
mieszkania (dwa pokoje i salon z
kuchnią). Mała Poczta. 400 zł + opłaty
- 515 000 117
Pokój 2 osobowy - umeblowany z
balkonem - 785 951 336
Pokój dla osoby pracującej - używalność kuchni i łazienki - 781 496 470

og£oszenia
Pokój dla pary - lub dwóch studentek
w mieszkaniu studenckim w centrum.
300 zł od osoby + media - 663 226
009
Pokój w centrum - niezależny, nowy
Internet, parking. Kontakt po godz. 11.00
- 691 266 299
Pokój w centrum miasta - przy Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze - 508
469 168
Pokój w mieszkaniu studenckim - w
centrum. 250 zł + liczniki - 663 226 009
Połowa domu - w Jeleniej GórzeCieplicach, z ogrodem, balkonem - słoneczne - 603 139 918
Połowa lokalu - wynajmę kosmetyczce 25 m2, w gabinecie odchudzania
- ul. Kopernika. Cena do uzgodnienia
- 793 771 795
Pomieszczenia - na magazyn lub
działalność. Okolice centrum - 605
672 906
Pomieszczenie magazynowe - 62
m2, przy drodze wylotowej z Jeleniej
Góry. Teren strzeżony - 508 222 781
Salon handlowy - w centrum miasta,
pow. 660 m2, parter, nowy obiekt. Niedrogo. Lic. 8151 - 600 258 703
Wolne miejsce w pokoju - 2 osobowym, od zaraz. Dla dziewczyny, w
mieszkaniu studenckim, 2 pokojowym,
po całkowitym remoncie, w pełni umeblowane. Blisko centrum. Cena 350
zł - 667 061 893
Zakład - wyposażony w obrabiarki
do metalu lub przekażę obecną działalność usługową - remont sprężarekobrabiarek. Cieplice - 667 092 127

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Hala minimum 300 m2 - dla firmy
poszukujemy hali bądź lokalu użytkowego na terenie Jeleniej Góry 300 m2.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Lokal minimum 270 m2 - dla firmy
poszukuję pilnie lokalu użytkowego parter. Sudety. lic. 1749 - 509 626 989
Para bez nałogów - poszukuje mieszkania, min. 2 pokoje. Od marca/kwietnia,
w cenie do 700 zł + liczniki, w Jeleniej
Górze. Niekoniecznie umeblowane 664 213 765
Szukam lokalu - pod produkcję, min.
200 m2, ogrzewanego, najlepiej poza
miastem - 665 492 180
Szukam pół lokalu - na prowadzenie
usług kosmetycznych - 795 356 780

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Bliźniak, szeregówka - za gotówkę,
bardzo pilne, w Jeleniej Górze lub okolicy z komunikacją MZK. Nieruchomości
Rychlewski - 667 219 752
Dom w Łomnicy - w rozliczeniu oddam
mieszkanie w Łomnicy 55 m2. Pośrednikom dziękuję - 531 866 612
M2 na Zabobrzu - do 120000 zł, z
wyremontowaną kuchnią i łazienką. Bez
pośredników. Pilne - 517 263 198
Mieszkanie - Zabobrze - dla konkretnego klienta mieszkanie 4-pokojowe
Euro-Dom lic. 4566 - 790 279 526
Mieszkanie 2 pokoje - na Zabobrzu
- zdecydowany klient z gotówką Lic.
5877 - 515 285 788
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrze I lub II do II piętra dla klienta z
gotówką pilne. Nieruchomości Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach
do II piętra na Os. Orlim lub XX lecia dla
klienta z gotówką. Marles Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu
- najlepiej po remoncie ale nie koniecznie. Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe - bezczynszowe. Parter lub I piętro, z ogrodem,
w Jeleniej Górze. Do remontu. Bez
pośredników - 609 563 928
Mieszkanie 3 pokojowe - dla klienta z
gotówką na Zabobrzu do 75 m2. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 4 pokojowe - z ogrodem,
parter lub piętro w Jeleniej Górze bliskiej
okolicy. Bardzo pilne. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie do 38 m2 - lub kawalerka
na Zabobrzu, w centrum. Gotówka - 514
000 838
Mieszkanie duże - pilnie poszukuję
dla konkretnego klienta mieszkania ok.
100 m2 w kamienicy z zachowanym
starym stylem, może być do remontu
lub wyremontowane. Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie M3 - w Jeleniej Górze
lub obrzeżach do 210000 zł. Parter
lub 1 piętro z ogródkiem lub garażem.
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie w Cieplicach lub okolicy
- do 100000 zł - 727 228 304

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie z ogródkiem - dla klientki
z gotówką poszukuję 3 pokojowe, parter
/Jelenia Góra, peryferie miasta/. Lic.
9549 - 726 290 939
Pomieszczenie gospodarcze magazynowe do 50000 zł, w Jeleniej
Górze lub okolicy - 665 471 066

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
1/2 domu 100.000 zł - parter domu 54
m2, działka 1500 m2, nieruchomość do
remontu. cena do negocjacji. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Apartament - komfortowo urządzony, w bardzo wysokim standardzie
apartament o powierzchni 80 m2 przy ul.
Kochanowskiego w Jeleniej Górze - 609
086 800,75 75 22 980
Apartament w centrum - dwupoziomowy wykończony 60 m2 z balkonem i
oknami od południowej strony. NPartner
Lic. 4917 - 604 869 172
Apartament w JG - Sprzedam wraz z
kompletnym wyposażeniem, luksusowo
urządzony APARTAMENT o pow. 80 m
kw, przy ul. Kochanowskiego w Jeleniej
Górze - 609086800,75-75-22-980
Bezczynszowa kawalerka - bardzo
ładna - 35 m2 kawalerka na II piętrze w
wyremontowanej kamienicy. Cena 120
tys. Jeldom Lic. 14557 - 602 727 242
Bliźniak - Czarne nowy - cena 355000
zł do wykończenia wewnątrz. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308
Bliźniak - Połowa bliźniaka na Osiedlu
Czarnym. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 501 090 928, 75 64 360 51
Bliźniak w Cieplicach - w bardzo
dobrej lokalizacji, cena do negocjacji
NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Budowlane w Miłkowie - Działki
budowlane, piękne widokowo, pow.
1200 - 1900 m2, uzbrojone w wodę
i kanalizację. 75 zł/m2 do negocjacji.
Sudety. lic. 1749 - 509 626 989
Budynek 300 m2 - warsztat, magazyn, zaplecze mieszkalno-socjalne 100
m2, stacja paliw. Działka 32ar. Wszystkie
media. Pławna - 504 201 580
Budynek mieszkalno - usługowy Jelenia Góra ul. Sobieskiego, 120 m2,
parking pilnie sprzedam Lic. 3198 - 693
539 968
Dochodowe solarium - w centrum
Jeleniej Góry, kompletnie wyposażone
- 697 690 914
Dom - 135 m2 5 pokoi, taras kominek,
ogrzewanie na eko-groszek na działce
1200 m2 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - 135 m2 powierzchni, 5 pokoi,
taras kominek na działce 1200 m2, 6
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Dom - atrakcyjna cena - bardzo ładny
nowy dom. Piękna działka. Bardzo
dobre materiały. 160 m2, garaż. Duży
taras. Bardzo atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles, Lic. 13045 - 607
797 911
Dom - cena 2900 zł/m2. Możesz mieć
nowy dom, z ogrodem 450 m2, w
dobrym sąsiedztwie i lokalizacji przy
drodze Zgorzelec-Jelenia Góra, 9 min.
Od miasta - 796 489 565
Dom - Jelenia Góra - duży, z lokalem
użytkowym do małego wykończenia.
420.000 zł. Sudety. lic. 1749 - 509
626 989
Dom - okolice - nieruchomość 120
m2, działka 2600 m2, na posesji garaż
wolno-stojący. Atrakcyjna cena 350.000
zł do negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom - stan surowy - w okolicach
Jeleniej Góry. Dom stoi na działce o
powierzchni 1329 m2. Pokryty jest
dachówką ceramiczną. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Dom - stan surowy o powierzchni 122
m2 na dobrze nasłonecznionej działce
1329 m2 w okolicy Jeleniej Góry. Polecamy! Euro-dom. Lic. 4566 - 695 998
658 . 695 999 963
Dom - w ok. Jeleniej Góry, pow. całkowita 200 m2, działka 2600 m2. W
rozliczeniu może być mieszkanie.
Lic.14414 [wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedając] - 660
359 500
Dom - wolnostojacy w Cieplicach . Nieruchomości Karkonoskie. Lic.6327 - 501
090 928, 75 64 36 051
Dom - z 2000 r. 160 m2, ogrzewanie
gazowe + kominek. Polecam Marcin
Chaszczewicz. Lic. 14414 [wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca] - 660 359 500
Dom 180 m2 - z 2000 r. stan bardzo
dobry, 3 sypialnie. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz Lic.
14414. [Wynagrodzenie pośrednika w
pełni opłaca strona sprzedająca] - 660
359 500

Dom 180 m2 - z 2000 r. w Jeleniej
Górze, stan bardzo dobry. Lic. 14414.
[wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca] - 660 359
500
Dom 180.000 zł - Okolice Jeleniej Góry,
ok 10 km, 105 m2, działka 2000 m2,
nieruchomość do remontu. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Dom 220.000 zł - 25 km od Jeleniej
Góry, 150 m2, parter. salon z aneksem,
pokój, łazienka, piętro. 3 pokoje, garderoba. Działka 1 HA. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Dom 230 m2 - rok budowy 2000, nowa
technologia, podpiwniczony, spokojne
osiedle. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
Dom 230.000 - Okolice Jeleniej Góry,
kierunek Wleń, pow. 150 m2, parter. salon z aneksem, pok. gościnny,
łazienka; piętro.3 sypialnie, garderoba,
działka 1 ha. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom 450 000 zł - nowo wybudowany
160 m2. Bardzo ładnie położony. Do
wykończenia wewnątrz. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607
797 911
Dom blisko centrum - położony 7 minut
drogi od centrum Jeleniej G. Zadbany,
ogrzewany gazem i kominkiem, działka
1700 m2 spokojna okolica, doskonała
cena. LIC 9549 - 501 736 644
Dom do remontu - 4 km od Lubomierza 120 m2 na dużej nasłonecznionej
działce 4700 m2. Cena 145000 zł.
Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 509 156 552
Dom do zamieszkania - nowy, w Piechowicach, 260 m2. Działka 520 m2.
Spokojna okolica, „osiedle młodych”.
Bez pośredników - 514 395 194
Dom na wsi - 120 m2 do remontu na
ładnej dużej działce 4700 m2. Cena
145000 zł. Nieruchomości Grzywińscy
Lic 998. - 509 156 552
Dom na wsi - 250 m2 pow. użytkowej,
5 pokoi po remoncie z działką 8300 m2
- 509 626 989
Dom na wsi - piękny, stylowy dom po
kapitalnym remoncie, działka 8300 m2.
460.000 zł do negocjacji. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Dom na wsi - po remoncie z dużą
działką 8300 m2, 5 pokoi, ok 20 km od
Jeleniej Góry, 460.000 zł do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Dom na wsi - za niewielkie pieniądze.
Do remontu. Działka 14 ar, na wzgórzu.
Wojciechów - 609 279 479
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni,
3 sypialnie, salon, jadalnia, kuchnia 2
garaże na działce 1200 m2 w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom w Cieplicach - 240 m2 powierzchni,
6 pokoi na działce 450 m2 z pomieszczeniem gospodarczym np. na sklep,
usługi. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Dom w Cieplicach - 270 m2 powierzchni,
6 pokoi, 2 łazienki, pomieszczenie na
własna działalność na działce 450 m2 N.
Rychlewski lic. 9549 - 667 219 752
Dom w J. Górze - 4 pokoje, kominek,
oddany w 2000 r. Lic. 14414 [wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca] - 660 359 500
Dom w Karpaczu - duży z pokojami do
wynajęcia blisko wyciągu. NPartner. Lic.
4917 - 604 869 172
Dom w Podgórzynie - 2 garaże, działka,
do remontu. Lic. 5877 - 500 122 445
Dom w Podgórzynie - dom po remoncie
wewnątrz o pow. całkowita. ok. 250 m2 5
pokoi, działka 467 m2. Atrakcyjna cena
- 360 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom w Podgórzynie - dom po remoncie
wnętrza ok. 250 m2 ,5 pokoi, działka
467 m2. Atrakcyjna cena - 360 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski Lic. 9549 602 732 135
Dom w Podgórzynie - z 2000 r. stan
bardzo dobry, 4 sypialnie. Zapraszam
na prezentację. Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414. [Wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca] - 660
359 500
Dom w stanie surowym - Jeżów
Sudecki działka 1350 m2, pow. 150
m2, otynkowany z oknami i drzwiami,
Mysłakowice działka 1000 m2 pow. 158
m2 Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Dom w Świerzawie - połowa bliźniaka,
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 zabudowie szeregowej - na
os. Czarnym. Cena 420000 zł - 501
737 086
Dom wiejski 220 m2 - 4 km od Jeleniej
Góry. Działka 2200 m2. Cena 299000
zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552

Dom z 2005 r. ok. 10 km od JG - 160
m2 na działce 1700 m2, okolice Jeleniej
Góry w atrakcyjnej cenie. Lic.9549 - 726
290 939
Dom z garażem - pow. użytkowa 200
m2,+ sad, ogród, ziemia 3150 m2.
Piękny widok na góry - miejscowość
Wojcieszyce - 790 507 032
Dom z lokalem użytkowym - budynek
wolno stojący z garażem. Pow. użytkowa budynku - 205,00 m2. Parter.
wiatrołap, salon, kuchnia, korytarz,
pralnia, łazienka, wc, natrysk, Piętro. 5
pokoi, łazienka z WC. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom Zalew Bukówka - nowy dom nad
zalewem Bukówka, pow. mieszkalna
196 m2, działka 6246 m2. Zaproponuj
swoja cenę. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom, stan surowy - zamknięty okna
PCV w kolorze złoty dąb, instalacja
elek. i kan. ścianki działowe. pow. 140
m2 na działce 900 m2. Npartner Lic.
4917 - 604 869 172
Domek wiejski w Trzcińsku - uroczy.
Cena 400000 zł - 781 902 010
Duże do remontu - Pierwsze piętro ul
Wolności 93 m2, 180 000 do negocjacji.
Lic. 5877 - 500 122 446
Duże powierzchnie - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam duże powierzchnie w budynku handlowo-usługowym
zlokalizowanym w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja - 697 397
297, 75 75 22 980
Duże powierzchnie usługowe - w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1
Maja. Cena już od 2.800,00 PLN netto
za 1 m2 - 697 397 297, 75 75 229 80
Duży dom - z budynkiem gospodarczym, położony na działce 1890 m2 - w
Rybnicy - 608 476 183
Działka - położona w bocznej części
Jeżowa, w sąsiedztwie znajduje się
nowo wybudowane domy a ładnej
architekturze spokojna i cicha dzielnica.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 602-49-567
Działka 1300 m2 - przy wejściu na
Chojnik w Sobieszowie. Bez pośredników - 792 352 145
Działka 5000 m2 - przy głównej drodze na Szklarską Porębę idealna pod
zabudowę przeznaczoną pod turystykę
jak również pod pięknie położony dom.
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Działka 6 ha 250.000 zł - 5000 m2
budowlanka, pozostała część rola.
Wrzeszczyn. Sudety. Lic. 1749 - 609
043 414
Działka budowlana - 1000 m2, Jeżów
Sudecki. 100.000 zł. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Działka budowlana - Jeżów Sudecki.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327
- 519-562-869
Działka budowlana - w Miłkowie,
media na działce, ładny widok 75 zł m²
sprzedam lub zamienię - 504 699 338

Działka budowlana - w pełni uzbrojona, centrum Jeżowa Sudeckiego.
120.000 zł. Bez pośredników - 509
626 989
Działka budowlana - w Wojcieszycach
o powierzchni 4271 m2. Tanio - Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Działka budowlana 1000 m2 - w
doskonałej lokalizacji, dojazd droga
asfaltową, dostęp do mediów. w Jeżowie Sudeckim. Bez pośredników - 667
219 752
Działka budowlana 52 000 zł - z
dostępem do mediów, dobrym dojazdem, pięknie położona w Radomierzu
1500 m2 lub 2200 m2 po 35 zł/m2 do
negocjacji. N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Działka budowlana 85 000 zł 3000 m2. Bardzo ładnie położona.
Wszystkie media. Ciekawa lokalizacja
w Jeleniej Górze. Serdecznie polecam
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Działka budowlana 906 m2 - z
dostępem do mediów w dobrej lokalizacji w Jeżowie Sudeckim. 87 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Działka budowlana Dziwiszów Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327
- 519-562-869
Działka budowlana i stawy - 1,5 ha
działka budowlana plus 1,5 ha stawy.
Cena 200.000 zł do negocjacji. Sudety.
Lic. 1749 - 609 043 414
Działka budowlana Jeżów Sudecki
- - położona w ciekawej części Jeżowa
z dobrym dojazdem. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 602-749-567
Działka budowlana Staniszów - 3600
m2, dojazd droga asfaltową. 100.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Działka budowlana w Jeżowie - 1000
m2, kierunek Czernica. 100.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Działka Jeżów Sudecki 80 zł/m2 - bardzo ładnie położona. Płaska. Widok na
góry. 2200 m2. Bardzo atrakcyjna oferta.
Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
Działka Komarno - Piękna działka w
Komarnie z widokiem na góry 6500 m.
Cena 35zł. /m2 Jeldom Lic. 14557 - 602
727 242
Działka w Karpaczu - 3249 m2 idealna
na pensjonat lub dom jednorodzinny. Ul.
Sarnia, wszystkie media, ładny widok,
doskonały dojazd. Rychlewski Nieruchomości Jelenia Góra. Lic 9549 - 501
736 644
Działka w Kopańcu - 11 zł./m2, bardzo
dobra lokalizacja (widoki) Polecam Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 [wynagrodzenie pośrednika opłaca w pełni strona
sprzedająca] - 660 359 500
Działka w Piechowicach – działka
7300 m2 z budynkiem granitowo-ceglanym za jedyne 60zł/m2 na trasie do
Szklarskiej Poręby. Prąd na działce.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Działka w Sosnówce - działka rolna
3000 m2, częściowo zalesiona, nie
ma planu, jest decyzja o warunkach
zabudowy. Działka widokowa, 50 zł/m2.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Działki - budowlane na obrzeżach
Jeleniej Góry z mediami. Euro-dom Lic.
4566 - 695 998 658 . 695 999 963
Działki budowlane - 1000 m blisko
centrum Cieplic. Lic. 5877 - 500 122
446
Działki budowlane - w Wojcieszycach
o powierzchni 10ha. Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 637
Działki od 40 PLN/m2 - w Sosnówce
w rewelacyjnej cenie. Świetne miejsce
na budowę domu. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 512 598 361
Działki od 50-180 zł/m2 - Cieplice,
Jeżów Sudecki, Miłków, Kostrzyca,
Dziwiszów, Ścięgny, Piechowice, Trzcińsko, Czernica, Mysłakowice- polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Działki w Dziwiszowie - Działki budowlane /początek Dziwiszowa/ 80 zł za m2.
Lic. 9549 - 726 290 939
Garaż murowany - w centrum Jeleniej
Góry - ul. Zamenhofa - 510 124 844
Garaż w centrum - sprzedam lub
wynajmę garaż w centrum Jeleniej Góry
(przy ul. Groszowej) - 601 441 959
Garaż w centrum miasta - murowany,
posiada instalację elektryczną. Dobra
lokalizacja. Atrakcyjna cena. Więcej
informacji pod tel. - 607 730 188
Gospodarstwo rolne - idealne na
agroturystykę. Zagrody, wypas. Piękna
okolica. Z ziemią lub bez. Pławna Górna
- 504 201 580
Grunt rolny 2 zł/m2 - Grunt rolny 7,5
ha, okolice Jeleniej Góry, cena do negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989

og£oszenia / reklama
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Grunty rolne - tanio - w okolicach
Jeleniej Góry w różnych miejscowościach z planem zagospodarowania lub
bez. Ceny już od 4 złotych. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
Hala w okolicach Jeleniej Góry - o
pow. 1400 m2, na działce o pow. 6910
m2 - 603 485 237
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Kamienica w Świerzawie - 110 m2,
4 pokoje, kuchnia, łazienka z lokalem
usługowym na parterze przynoszącym
stały dochód, za jedyna 195000 zł polecam Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Kawalerka - 27 m2 na Zabobrzu
I w czteropiętrowym bloku. 85000 zł.
[wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca]. Jeldom Lic.
14557 - 666 830 830

Kawalerka - 37 m2 w kamienicy z
windą budowanej w 2009roku, drugie
piętro z balkonem przy ul. Kopernika.
Sprzedaż z całym wyposażeniem. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka - komfortowa po remoncie 26 m2. Środkowa, bardzo ciepła.
Może być na mieszkanie, biuro, gabinet. Duża łazienka. Czynsz 57 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - Kostrzyca - 29 m2.
Po remoncie. Bezczynszowe. Piwnica,
komórka, ogródek. Polecamy! Eurodom. Lic. 4566 - 695 998 658 . 695
999 963
Kawalerka - na I-piętrze 35,6 m2
w budynku wielorodzinnym. Blisko
centrum miasta. Okna nowe PCV. Kuchnia osobna. Ogrzewanie co-gazowe.
Czynsz 50 zl/m-c. N. Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - na Zabobrzu III - 28 m2.
Pokój z wyjściem na balkon. Na podłogach panele. Mieszkanie środkowe,
ciepłe, słoneczne. Czynsz 191 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - nowa - w kamienicy z
2009 r, z windą w centrum Jeleniej Góry.
37 m2 z balkonem, drugie piętro z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka - o powierzchni 28 m2
w centrum z umeblowaniem NM5877
- 500 122 447
Kawalerka - Os.Orle, po kapitalnym remoncie, parter. Lic. 5877 - 500
122 445
Kawalerka - po generalnym remoncie 27 m2. Nowa kuchnia w zabudowie.
Mieszkanie ciepłe, środkowe. Okna
nowe. Blok ocieplony IV-piętrowy na
Zabobrzu. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-071

Kawalerka - po gruntownym remoncie 35,78 m2 w budynku wielorodzinnym.
Kuchnia duża z meblami w zabudowie.
Cicha okolica, blisko do centrum. Czynsz
36 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po kapitalnym remoncie 35 m2. Na II-piętrze w zadbanej
kamienicy. Ogrzewanie co-gazowe.
Czynsz 45 zł/m-c. Blisko do centrum.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - w centrum miasta 47
m2. Nadaje się na biuro! Polecamy.
Euro-dom Lic. 4566 - 695 998 658 .
695 999 963
Kawalerka - w Cieplicach na
I-piętrze 38,52 m2. Budynek 8-rodzinny
w dobrej lokalizacji. Budynek ogrodzony
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - Z balkonem 38 m2.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 501 090 928, 75 64 36 051
Kawalerka 27 m2 - po kapitalnym
remoncie, w Jeleniej Górze. Sprzedam
lub zamienię na większe w Sobieszowie
- 793 691 133
Kawalerka 30 m2 - w Miłkowie. Tylko
56000 zł. Lic. 10750 - 883 372 524
Kawalerka 85 000 zł - 27 m2
czwarte piętro w bloku Zabobrze I. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka 85 000 zł - 27 m2 do
remontu, z możliwością modernizacji,
czwarte piętro Zabobrze I. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka 85 tys. - pokój z aneksem, po remoncie, Zabobrze Karłowicza. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 - 502 045 638, 75 64 36 052
Kawalerka Cieplice - po remoncie,
trwają prace wykończeniowe przy
modernizacji łazienki. Ogrzewanie
gazowe - piec 2 funkcyjny, okna nowe
PCV. Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
6327 - 519 562 869
Kawalerka Janowice Wielkie - 33
m2, po kapitalnym remoncie, w dobrej
lokalizacji. OKAZJA. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 601 556 494,
75 64 36 052
Kawalerka na Placu Ratuszowym - I
piętro - 792 876 455
Kawalerka Sobieszów - w odrestaurowanej kamienicy I piętro. Lic.
5877 - 500 122 446

Kawalerka w centrum - 32 m2,
pierwsze piętro w kamienicy, przy Pl.
Ratuszowym. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Kawalerka w Sobieszowie - po
kapitalnym remoncie, 32 m2, pierwsze
piętro w dobrej lokalizacji. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka Zabobrze - parter,
ekonomiczna 26 m2, Lic.5877 - 500
122 446
Kawalerka Zabobrze 3 - komfortowa
kawalerka, 27 m2, po remoncie. Zaproponuj swoją cenę - 609 043 414
Komfortowa szeregówka - 82 m2, 4
pokoje luksusowo wykończona, kuchnia
w zabudowie, kominek, ogródek, w
spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Lokal - przemysłowo-usługowy w
Jeleniej Górze przy ruchliwej ulicy o pow.
402 m2. Trzy pomieszczenia wysokie na
3 metry z możliwością podwyższenia.
Cena do negocjacji! Euro-dom. Lic. 4566
- 695 998 658 . 695 999 963
Lokal użytkowy w centrum - 102 m2
na I piętrze, obecnie funkcjonuje jako
trzy samodzielne gabinety lekarskie,
po kapitalnym remoncie w 2007 roku.
N.GRZYWIŃSCY Lic. 998 - 505 074
854
Luksusowa szeregówka - z ogródkiem. na Zabobrzu, po kapitalnym
remoncie. 100 m2. kuchnia, 4pokoje, 2
łazienki, ogród, balkon, miejsce postojowe - 888 221 321
M2 78 m2 - okazja - o powierzchni 78
m2 w najlepszej dzielnicy Jeleniej Góry.
Okna PCV, ogrzewanie CO węglowe.
Mieszkanie do remontu. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
M2 Mysłakowice - po remoncie. 66
m2, dwa pokoje. I piętro. Bardzo ładna
łazienka. garaż. Serdecznie polecam.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607
797 911
M3 po remoncie - 65 m2 - 609 655
488
Mieszkania - Zabobrze II - IX piętro
2 pokoje 54 m2, Parter 3 pokoje 70 m2,
VIIp 3 pokoje 64 m2, VIp 2 pokoje 36 m2,
Ip 3 pokoje 72 m2 Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania Zabobrze II 36 i 48
m2 - Xp 2 pokoje 48 m2 za 138000
zł, łazienka po k. remoncie, okna PCV
do odświeżenia. VIp 2 pokoje 36 m2
do remontu tylko kuchnia- 125000 zł.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962

Mieszkanie - 124 tys. - przy Placu
Ratuszowym - 2 pokoje, 32 m2 na I piętrze. Jeldom. Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie - 2 pokoje Jelenia Góra
- Cieplice Osiedle Orle I piętro Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 501 090
928, 75 64 36 051
Mieszkanie - 2 pokoje Zabobrze - IIp,
ul. Karłowicza, 39 m2, Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie - 2 pokojowe - Wyczółkowskiego - w małym bloku na parterze
39 m2, ogrzewanie piecem c.o. w piwnicy. Cena 130000 zł. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie - 2 pokojowe na Zabobrzu 35 m2 z balkonem. Do odświeżenia. Widoki na panoramę miasta i góry.
Polecamy Euro-dom. Lic. 4566 - 695
998 658 . 695 999 963
Mieszkanie - 3 pokojowe Zabobrze-II,
wysoki parter, balkon, blok po termomodernizacji. Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie - 39 m2, parter ul. Wyczółkowskiego do modernizacji, 119.000 zł.
Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie - 4 km od Jeleniej Góry na
pierwszym piętrze z ogrodem i garażem.
Cena 85000 zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Mieszkanie - 4 pokojowe 75 m2 w
Pilchowicach. Bezczynszowe, ogrzewanie kominkowe, taras, garaż. Okazja!
Euro-dom Lic. 4566 - 695 998 658 .
695 999 963
Mieszkanie - 40 m2 z balkonem
(widoki na park, góry) w Cieplicach.
Stan bardzo dobry. Zapraszamy na
prezentację! Euro-dom. Lic. 4566 - 695
998 658 . 695 999 963
Mieszkanie - 5 pokojowe 75 m2 w
centrum Szklarskiej Poręby za rozsądną
cenę. Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie - Cieplice - śliczne 41 m2,
stan idealny do wprowadzenia, w cenie
meble -kuchnia, szafa komandor, rozkładowe, pomieszczenia niezależne, duży
balkon. Zapraszam, mieszkanie warte
uwagi. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie - Cieplice 2 pokoje 47 m2
- Podgórzyńska słoneczne po remoncie
blisko parku norweskiego, czynsz 130
zł, cena 155000 zł do sporej negocjacji
- warte obejrzenia Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - dwupokojowe na Zabobrzu o powierzchni 54 m2, III piętro,
gotowe do zamieszkania NM. Lic. 5877
- 500 122 447

24

21 lutego 2011 r.

OG£OSZENIA

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1.KAWALERKA – CENTRUM – PO REMONCIE – 120 000zł!
Do sprzedania kawalerka o powierzchni 36m2 w nowym budownictwie. Stan
techniczny bardzo dobry. Lokal oferuje duży, przestronny pokój, kuchnia
umeblowana, łazienka w pełni wyposażona, w przedpokoju zabudowa typu
komandor.Mieszkanie ciepłe ( dobrze ocieplone) z ogrzewaniem gazowym
piecem 2-funkcyjnym. Wysokość pomieszczeń ok.2,5m. Nowe okna z PCV
, instalacje itp. Na podłodze w salonie wykładzina dywanowa a w pozostałej
części płytki ceramiczne.Na ścianach gładzie gipsowe. Gotowanie na kuchence
gazowej. W cenie mieszkania istniejące umeblowanie i wyposażenie. Budynek
to dwupiętrowa niewielka ( 6 lokatorów) kamienica nowo wybudowana w 2008r.,
zadbana i dobrze utrzymana. Dach dwuspadowy prawie płaski kryty papą.
Parkowanie w podwórku obok budynku.Zarządza wspólnota, czynsz miesięczny to ok.50zł. w tym f.remontowy.
Udział w częściach wspólnych i gruntu w użytkowaniu wieczystym 15,72%.Niezła lokalizacja blisko ścisłego
centrum miasta. Lokal możliwy do wykorzystywania na biuro.Interesująca oferta. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318.
2.MIESZKANIE DWUPOKOJOWE PO REMONCIE – CENTRUM – 129 000zł!
Mieszkanie na terenie miasta Jelenia Góra o pow. 35 m2 położone na drugim
piętrze w kamienicy na obrzeżach centrum. W mieszkaniu znajduje się salon z
aneksem kuchennym, sypialnia ok. 9,30m2, łazienka razem z toaletą ok. 3,75m2
oraz przedpokój. Ogrzewanie centralne gazowe piec dwufunkcyjny. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie wymienione wszystkie instalacje, drzwi i okna, w łazience nowe
sanitariaty, kabina prysznicowa zamontowane przyłącze do pralki automatycznej
na podłodze i ścianach kaﬂe. Na podłogach zostały zachowane oryginalne deski.
Atutem mieszkania są niskie koszty utrzymania czynsz w wysokości 45 złotych.
Do mieszkania przynależy piwnica. Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu sklepów, komunikacji miejskiej, szkoły
i przychodni. Mieszkanie do zamieszkania. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Leszek Środecki
790 418 318.
3.MIESZKANIE DWUPOKOJOWE – ZABOBRZE – 149 000zł!
Bardzo ładne, rozkładowe mieszkanie o powierzchni 39 m2, na Zabobrzu
I. Usytuowane na drugim piętrze w bloku czteropiętrowym. Składa się z
przedpokoju, dużego pokoju gościnnego połączonego z widną kuchnią,
drugiego mniejszego pokoju oraz łazienki z wc na podłogach panele, ściany
pokryte gładzią. Ogrzewanie z sieci bez opomiarowania, ciepła woda z
junkersa gazowego. Mieszkanie słoneczne i ciepłe po remoncie wymieniona
instalacja wodno-kanalizacyjna oraz gazowa . Opłaty miesięczne wynoszą 263
zł . Do mieszkania przynależy piwnica. Bardzo dobra lokalizacja, w pobliżu,
sklepów, komunikacji miejskiej, szkoły, przychodni. W mieszkaniu pozostają
meble lokal wymaga jedynie lekkiego odświeżenia. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318.
4.ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA 54 000zł!
Działka budowlana położona w miejscowości Siedlęcin na nowo powstającym
osiedlu domków jednorodzinnych. Działka o powierzchni 1000m2 na wzgórzu
dobrze nasłoneczniona z pięknymi widokami,uzbrojona w wodę i prąd.Działka
sąsiaduje z siedmioma podobnymi działkami. Grunt atrakcyjny ze względu
na swoje położenie widoki oraz cenę. Serdecznie polecam Leszek Środecki
790 418 318.
5.MIESZKANIE W CENTRUM
Bardzo ładne mieszkanie dwupokojowe w
centrum miasta. Lokal o powierzchni ok. 45m2 składa się z dużego, ustawnego
i słonecznego salonu z wyjściem na loggię, mniejszego pokoju, kuchni z
zabudowanymi meblami, łazienki z wanną i wc oraz korytarza z dużą szafą
typu komandor. Mieszkanie po generalnym remoncie. Zostały wymienione
wszystkie instalacje, nowe okna PCV, na podłogach panele na ścianach
gładzie. W łazience glazura nowego typu. Mieszkanie przytulne i zadbane.
W cenę mieszkania wliczone jest pełne umeblowanie, które znajduje się w
mieszkaniu. Czysta i zadbana klatka schodowa. Miejsce parkingowe przed
budynkiem. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie w centrum miasta.
Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam Paulina Geremek 607 797 911
6.MIESZKANIE W KARPACZU PO REMONCIE Z OGRODEM 250 000zł!
Bardzo ładne, duże mieszkanie po kapitalnym remoncie. Lokal o powierzchni
62m2 składa się z dwóch dużych, słonecznych pokoi, bardzo ładnej przestronnej kuchni z zabudowanymi meblami bardzo dobrej klasy z granitowymi
blatami, łazienki z wc i natryskiem oraz korytarza. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, nie zamieszkane. W mieszkaniu zostały zbite tynki i położone
nowe, wszystkie instalacje zostały wymienione, nowe okna PCV bardzo
dobrej jakości. Na podłogach w pokojach panele wysokiej klasy, w kuchni,
korytarzu i łazience terakota. W łazience glazura nowego typu. Do mieszkania
przynależny ogródek do którego wychodzi się z jednego z pokoi. Ogrzewanie
z pieca dwufunkcyjnego. Mieszkanie do sprzedania z całym wyposażeniem.
Miejsce parkingowe przy budynku. Blisko centrum Karpacza. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam .Paulina Geremek 607 797 911
7. 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE - Kiepury 3 pokoje 66
m2 - po k. remoncie, z zabudowa
kuchenną, szafa komandor, możliwością
pozostawienia wyposażenia mieszkania. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
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 - piękne i słoneczne - z
meblami gratis. 56 m2, ul. Różyckiego,
wieżowiec. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie. Cena 200000 zł - 728 301
908
MIESZKANIE - piękne i słoneczne - z
meblami gratis. 56 m2, ul. Różyckiego,
wieżowiec. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie. W budynku bezpłatna siłownia. Cena 195000 zł - 728 301 908
MIESZKANIE - w Karpaczu 2 pokojowe
62 m2 po kapitalnym remoncie. Niskie
opłaty miesięczne, spokojna okolica.
Euro-dom Lic. 4566 - 695 998 658 .
695 999 963
MIESZKANIE - wraz z kompletnym
wyposażeniem, luksusowo urządzony
apartament - 80 m2, przy ul. Kochanowskiego w Jeleniej Górze - 697 397 297,
75 75 22 980
MIESZKANIE - wyjątkowe - 3 pokojowe
60 m2 w spokojnej części miasta. Dużo
zieleni, wspaniałe tereny spacerowe.
Polecamy! Euro-dom Lic. 4566 - 695
998 658 . 695 999 963
MIESZKANIE - Wzg. Roweckiego M2
- 37m2, 1 piętro, na podłogach panele.
Czynsz 220 zł. KODEX 10721 - 513
060 568
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 130 m2 - 4 pokoje, 2
kuchnie, łazienka - centrum miasta,
dobra lokalizacja pod wynajem. Do
remontu. Istnieje możliwość podnajęcia
garażu - 607 730 188
MIESZKANIE 130 tys. Zabobrze - na
II piętrze na Zabobrzu I , 2 słoneczne
pokoje. Cena do negocjacji Jeldom Lic.
14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 135 000 zł - dwa pokoje,
rozkładowe, kuchnia z oknem. Bardzo
ładne widoki. Mieszkanie do odświeżenia. Atrakcyjna cena oraz lokalizacja.
Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
MIESZKANIE 161 000 zł - trzypokojowe 65 m2, blisko centrum miasta. Do
wykończenia w trakcie remontu. Bardzo
atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
MIESZKANIE 2 pokoje - tanio - 36 m2,
parter. Lic. 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE 2 pokoje 160 000 zł Jelenia Góra do sprzedaży mieszkanie
3-pokojowe o pow. 50,80 mkw. położone
na czwartym piętrze w bloku na Zabobrzu. Nieruchomości Pindyk Lic. 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
MIESZKANIE 2 pokoje 85 000 zł - przestronne 65 m2 położone na pierwszym
piętrze w bliskiej odległości od Jeleniej
Góry. Nieruchomości Pindyk. Lic. 96 - 75
75 235 05; 607 270 989
MIESZKANIE 2 pokoje Jelenia Góra
- położone na I piętrze w kamienicy
blisko Centrum miasta. Składa się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie do remontu.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327
- 519 562 869
MIESZKANIE 2 pokoje Kadetów - nowe
56 m2 na I piętrze. Lic. 5877 - 500
122 446
MIESZKANIE 2 pokoje na Zabobrzu
- przytulne mieszkanko, rozkładowe,
słoneczne z pięknymi widokami. Tylko
135 000 zł. Mieszkanie do odświeżenia.
Polecam. Nieruchomości Marles, Lic.
13045 - 607 797 911
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35 m2 po
remoncie, słoneczne, rozkładowe, niskie
opłaty do zamieszkania. Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35 m2, II
piętro, na Zabobrzu II. Bez pośredników
- 692 460 189
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35.2 m2, IX
piętro - ul. Moniuszki, Zabobrze II - 609
712 595
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38,3 m2,
na I-piętrze w budynku wielorodzinnym
w centrum. Nowe okna, drzwi, podłogi i
gładzie na ścianach. Ogrzewanie co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071

MIESZKANIE 2 pokojowe - 39 m2 na
Zabobrzu rozkładowe, słoneczne, niskie
opłaty do zamieszkania. Nieruchomości
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 45 m2 w
budynku wielorodzinnym jednopiętrowym. Kuchnia osobna. Mieszkanie bardzo jasne. Okolice Morcinka, doskonała
lokalizacja. Cena 139 000 zł. N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 45 m2 w
budynku wielorodzinnym w okolicy
Morcinka. Kuchnia osobna, nowe okna
i podłogi. Czynsz 280 zł/m-c. Cena 139
000 zł Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 49,7 m2,
z balkonem, czwarte piętro w bloku,
Zabobrze II. 148 000 zł. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - 49.2 m2, na
I piętrze w budynku II piętrowym - os.
Górnicze. Kuchnia jasna, przedpokój,
łazienka z WC, okna PCV. Budynek po
remoncie, ogrzewanie gazowe, piec 2
funkcyjny - 604 287 244
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50 m2, 2
pokojowe z balkonem w Piechowicach.
Lic. 5877 - 500 122 470
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54 m2 na
Zabobrzu. Rozkładowe, słoneczne,
zadbane z balkonem. Okna nowe PCV
na podłogach panele. Czynsz 338
zł/m-c. Zwroty za ogrzewanie. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54 m2 w
bloku na Kiepury. Środkowe, rozkładowe, bardzo funkcjonalne z balkonem.
Kuchnia osobna na podłogach panele.
Czynsz 180 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo
ładne po remoncie 38,3 m2. Na I-piętrze
w budynku wielorodzinnym blisko
centrum. Nowe okna, drzwi, podłogi.
Ogrzewanie co-gazowe. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - bezczynszowe, rozkładowe, po remoncie. W
Barcinku 13 km od Jeleniej Góry. cena
90000 zł - 665 467 333
MIESZKANIE 2 pokojowe - komfortowe,
po kapitalnym remoncie, z wyposażeniem - 795 614 687
MIESZKANIE 2 pokojowe - ładne,
39 m2, po remoncie - ul. Różyckiego.
Właściciel - 514 000 838
MIESZKANIE 2 pokojowe - na II-piętrze
42,7 m2 w budynku wielorodzinnym.
Budynek II-piętrowy po remoncie, blisko centrum. Ogrzewanie co-gazowe.
Czynsz 200 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu, 38 m2, do remontu. Wymieniona
stolarka okienna. Tanio. Właściciel - 608
341 701
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu. Atrakcyjna cena - 695 034 321
MIESZKANIE 2 pokojowe - nowe, 50
m2, z balkonem - ul. Moniuszki, garaż w
podziemiu. Sprzedam bez pośredników.
Właściciel. Jelenia Góra - 600 721 484
MIESZKANIE 2 pokojowe - po kapitalnym remoncie, Zabobrze. 40 m2, z
balkonem, II piętro. Cena 135000 zł. Lic.
4566 - 695 999 449
MIESZKANIE 2 pokojowe - po remoncie
bardzo ładne o 38,3 m2. Na I-piętrze
w budynku wielorodzinnym, blisko
centrum. Mieszkanie środkowe, ciepłe,
jasne. Czynsz 191 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - Sobieszów
- kamienica II piętro, 50,4 m2 zadbane.
Ogrzewanie gazowe. Cena 124 tys. zł.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 2 pokojowe - w kamienicy
na parterze 71 m2, blisko centrum.
Rozkładowe, słoneczne po częściowym
remoncie. Kuchnia osobna. Czynsz 165
m2. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - Wyczółkowskiego - w niewielkim bloku na parterze
39 m2 do niewielkiego remontu. Piec.
c.o. w piwnicy. Cena 119 tys. zł. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 2 pokojowe 150 000 zł Jelenia Góra – Zabobrze do sprzedaży
mieszkanie 52 m2 położone na XI piętrze w wieżowcu. Nieruchomości Pindyk.
Lic. 96 - 75 75 235 05; 607 270 989
MIESZKANIE 2 pokojowe w Piechowicach - 45 m2, rozkładowe, słoneczne,
niskie opłaty, blok po termomodernizacji
do zamieszkania, atrakcyjna cena. Marles Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe Zabobrze 36 m2 na IIIp po remoncie, okna PCV,
panele cena 129,000 NPartner Lic. 3198
- 693 539 968
MIESZKANIE 3 pokoje 165000 zł - z
niezależnym wejściem 71 m2 położone
na parterze domku kilkurodzinnego w
Piechowicach. Nieruchomości Pindyk.
Lic. 96 - 75 75 235 05; 607 270 989

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

MIESZKANIE 3 pokoje Cieplice - w 2
rodzinnym domu, ciekawe. Lic. 5877 500 122 445
MIESZKANIE 3 pokoje Kiepury - Śliczne
mieszkanie po kapitalnym remoncie,
rozkładowe, 3 pokojowe, do zamieszkania od zaraz. 220.000 zł do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989

PRENUMERATA

MIESZKANIE 3 pokoje w Cieplicach bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe
w Cieplicach. Blisko park. Rozkładowe
po remoncie. Atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318

MIESZKANIE 3 pokoje z garażem - z
balkonem, ul Moniuszki. Garaż murowany w cenie mieszkania. 180.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 3 pokojowe - 48 m2, IV
piętro, bez windy. Zabobrze, ul. Różyckiego. Cena 159000 zł do negocjacji.
Bez pośredników - 664 514 276
MIESZKANIE 3 pokojowe - 51 m2, I
piętro, okna PCV, ocieplony budynek.
Cena 185000 zł. Bez pośredników - 502
415 233
MIESZKANIE 3 pokojowe - 61 m2,
III piętro, okolice Wyczółkowskiego,
Hofmana, z wyposażeniem, do wprowadzenia, cicha i spokojna okolica J.G
- KODEX - 513 059 468

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 - 70 m2,
rozkładowe, słoneczne, po remoncie,
I piętro, Zabobrze II do zamieszkania.
Nieruchomości Marles Lic. 13045 - 790
418 318

MIESZKANIE 3 pokojowe - piękne,
słoneczne, z meblami gratis. 56 m2,
ul. Różyckiego, wieżowiec. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie. Cena 200000
zł - 728 301 908

MIESZKANIE 3 pokojowe - na I-piętrze
70 m2 w budynku 5-rodzinnym. Budynek 2-piętrowy blisko centrum. Na
podłogach panele. Czynsz 75 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 - na Zabobrzu I, 43 m2, I piętro - 501 418 766

MIESZKANIE 3 pokojowe - w centrum.
Wysoki standard. Cena 250000 zł. N.
City. Lic. 5908 - 695 034 321

Już od teraz
E
OGŁOSZENIA W RAMC

5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
160 znaków
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2. Aby ogłoszenie ukazał
należy
a,
onk
Jel
iku
odn
Tyg
w
przy ul. M. C.
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akc
red
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zgłosić się
Skłodowskiej 13/2

MIESZKANIE 3 pokojowe - w Jeżowie
Sudeckim 53 m2. Możliwość dzierżawy
ogródka, komórka obok budynku, niskie
opłaty miesięczne. Euro-dom. Lic. 4566
- 695 998 658 . 695 999 963
MIESZKANIE 3 pokojowe 227 000
zł - przestronne około 70 m2, położone
na czwartym piętrze na Zabobrzu. Nieruchomości Pindyk Lic. 96 - 75 75 235
05; 607 270 989
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 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 3 pokojowe 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 3 pokojowe z ogrodem
- dwu rodzinny budynek, 70 m2, pilnie
sprzedam NPartner Lic. 3198 - 693
539 968
MIESZKANIE 3 pokojowe Zabobrze Jelenia Góra do sprzedaży mieszkanie
3 pokojowe 50,80 m2, położone na
czwartym piętrze w bloku na Zabobrzu. Nieruchomości Pindyk licencja
96 - cena 169 000 zł - 75 75 235 05;
607 270 989
MIESZKANIE 35 m2 za 55000 zł - 35
m2, I piętro, nowe okna PCV, instalacje
wymienione, czynsz 103 zł, centrum
Kowar. Kodex. Lic. 10721 - 513 060
568

MIESZKANIE 37 m2 - atrakcyjne, jak
nowe. Zabobrze, ul. Różyckiego. Sprzedam najlepiej bezpośrednio. Cena do
uzgodnienia. Pilne - 509 266 386
MIESZKANIE 38 m2 - 2 pokoje, pierwsze piętro w wieżowcu, Zabobrze I. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 4 pokoje z tarasem - 4
pokojowe z tarasem ok 15 m2 oraz
przynależnym ogródkiem o pow. 200
m2. Nieruchomość na 1 piętrze, cena
do negocjacji. 320.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 4 pokoje z werandą po remoncie o pow. 89 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka oraz 3 pomieszczenia przynależne (weranda, piwnica, 3
komórki). 350.000 zł. Sudety. lic. 1749
- 509 626 989
MIESZKANIE 4 pokojowe - 141,2 m2.
Całe piętro domu 2-rodzinnego po częściowym remoncie. Ogrodzona posesja,
działka zagospodarowana. Ogrzewanie
co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
MIESZKANIE 4 pokojowe - ul. Kiepury,
IIIp. stan bardzo dobry, 77 m2. Polecam
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414. [wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca] - 660 359 500
MIESZKANIE 4 pokojowe - ul. Kiepury, stan bardzo dobry, IIIp - 77 m2.
Lic.14414 [wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca] 660 359 500
MIESZKANIE 4 pokojowe - ul. Noskowskiego, 79 m2. 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 4 pokojowe w Karpaczu
- w kamienicy, rozkładowe na I piętrze
ok. 90 m2 w ścisłym centrum. Cena
370000 zł. N. Rychlewski. Lic. 9549 602 732 135
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Mieszkanie 48 m2 - w Łomnicy - 691
442 547
Mieszkanie 51 m2 - bezczynszowe, z
balkonem, ogródkiem i dużym garażem
- 663 136 720
Mieszkanie 53 m2 - 3 pokoje pierwsze piętro w kamienicy w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 53 m2 za 114 000 zł - 3
pokojowe, pierwsze piętro w kamienicy,
w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 54 m2 - 3 pokojowe ,
słoneczne z widokiem na góry. proponowana cena 159.000. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie 59 m2 za 140 000 zł mieszkanie 3 pokojowe, trzecie piętro
w bloku Jelenia Góra. N. Rychlewski.
Lic. 95459 - 667 219 752
Mieszkanie 61 m2 za 133 000 zł 61 m2, I piętro, 2 pokoje, do remontu,
KODEX - 513 059 468
Mieszkanie 62 m2 - 3 pokoje po
remoncie, rozkładowe, wysoki parter z
balkonem, ul. Kiepury, Zabobrze III. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 62 m2 za 199 000 zł - 3
pokojowe z balkonem po remoncie, IX
piętro w wieżowcu z pięknymi widokami
przy Ul. Kiepury. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 63 m2 - bardzo ładne,
rozkładowe, 63 m2, dwa balkony, VII
piętro, Zabobrze. Cena 225000 zł do
negocjacji. Bez pośredników - 695
882 803
Mieszkanie 63 m2 206.000 zł - po
remoncie,3 pokoje, środkowe, ciepłe,
ul. Kiepury. 206.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 65 m2 - z ogródkiem,
na wsi, 15 minut od centrum Jeleniej
Góry - tylko 85000 zł. Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Mieszkanie 66 m2 Mysłakowice - po
kapitalnym remoncie. Ciekawa lokalizacja. Dwa pokoje, garaż. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie 69,50 Szklarska Poręba
- 3 pokojowe położone na parterze w
budynku wielorodzinnym. Do nieruchomości przynależy piwnica oraz garaż.
Zapraszam na prezentację. 265.000
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 70 m2 blisko centrum
- na parterze. Rozkładowe. Po remoncie do odświeżenia. Słoneczne. Dwa
pokoje. Można zrobić trzeci pokój.
Polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie 70 m2 Zabobrze 3 - 3
pokojowe, bardzo ładne w zabudowie
szeregowej w dobrej cenie. Lic. 5877
- 515 285 788
Mieszkanie 72 m2 z ogródkiem
- mieszkanie, parter dwurodzinnego domu, 3 pokoje w pobliżu
centrum Jeleniej Góry. 200 000
zł. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 76 m2 - w centrum 793 283 056
Mieszkanie 90 m2 za 256 000 zł
- bardzo ładne 4 pokojowe, kuchnia
w zabudowie, dwie szafy, duży taras
w Dziwiszowie, 5 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 97 m2 za 256 000
zł - 4 pokojowe z dużym tarasem
na pierwszym piętrze, po kapitalnym remoncie, 5 km od Jeleniej
Góry N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie bezczynszowe - niedrogo, pośrednikom dziękuję - 515
368 051
Mieszkanie Cieplice - 3 pokoje 54 m2 balkon z widokiem na góry,
propozycja ceny 159.000. Lic. 11965
- 509 949 961
Mieszkanie Cieplice - 3 pokoje Pl. Piastowski 72 m2, stan do wprowadzenia atrakcyjne mieszkanie.
Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie Cieplice - w willowej
dzielnicy, 63 m2 na parterze z ogrodem NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie Cieplice 47 m2 i 60
m2 - IIp 2 pokoje 47 m2 po remoncie,
Ip 60 m2 w domu 4-o rodzinnym 3
pokoje po k. remoncie, I p 3 pokoje
51 m2 Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie czteropokojowe - na
Zabobrzu, 86 m2, cena do negocjacji
NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie dla Ciebie - 61 m2,
3 pokojowe w Lubaniu. Balkon,
piwnica, możliwość dokupienia
garażu. Atrakcyjna cena 122000 zł
do negocjacji! Euro-dom. Lic. 4566
- 695 998 658 . 695 999 963
Mieszkanie dwupokojowe - niedaleko centrum, 43m2 na II piętrze po
remoncie NM5877 - 500 122 447

og£oszenia
Mieszkanie dwupokojowe 41 m2 - w
Jeleniej Górze po kapitalnym remoncie
solidnie wykończone. Cena 136000 zł.
Nieruchomości Grzywińscy Lic 998. 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe 45 m2
- okolica Małej Poczty. Cena 139000
zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic 998
- 509 156 552
Mieszkanie Grabowskiego - 3 pokojowe o powierzchni 120,40 m² położone
w centrum Jeleniej Góry w przedwojennej willi. Mieszkanie znajduje się
na wysokim parterze. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 506 154 079
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. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie Jelenia Góra - w bloku
przy ul. Różyckiego, po przeprowadzonym remoncie. Położone na I piętrze,
ogrzewanie miejskie, niskie koszty eksploatacji mieszkania. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 519 562 869
Mieszkanie Kiepury 69 m2 - tanio
- do odświeżenia, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wc. 225.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie M2 78 m2, okazja - do
remontu o powierzchni 78m2 w kamienicy. Spokojna i zielona okolica, blisko
park. Okazja! Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 na Placu Ratuszowym - 32 m2 i 35,5m2 na pierwszym
piętrze na Placu Ratuszowym. Okazja!
Jeldom Lic. 14557 - 666 830 830
Mieszkanie M3 w Karpaczu - po
remoncie - 609 131 450
Mieszkanie M3 Zabobrze - po
kapitalnym remoncie, 56 m2, z pełnym
wyposażeniem pilnie sprzedam. Iwona
Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie M3 zielona okolica - w
bloku o powierzchni 61 m2 w bloku.
Spokojna i zielona okolica. Mieszkanie
po generalnym remoncie. Dobra cena.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie małe 2 pokojowe, balkon
- wyremontowane mieszkanie 35 m2 na
Zabobrzu II, II piętro, blok 4-piętrowy,
w cenie pozostaje całe wyposażenie.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości Otti
Lic .13225 - 603 491 335
Mieszkanie Miłków - usytuowane na
I piętrze w przedwojennej kamienicy.
W dobrym stanie technicznym, po
przeprowadzonym remoncie. Łazienka
łącznie z wc. Nieruchomości Karkonoskie Lic.6327 - 519-562-869
Mieszkanie Moniuszki 47 m2 - 2
pokoje z balkonem, atrakcyjne wykończenie. Nowy blok. Parking dla mieszkańców. Winda. 195 tys. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740. - 503 021 047
Mieszkanie Moniuszki 47 m2 nowe - 2 pokojowe, balkon. Atrakcyjnie
wykończone. Nowy budynek, parking
dla mieszkańców. Winda. 195 000.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740
- 503 021 047
Mieszkanie na Orlim - 3 pokojowe 51
m2, pierwsze piętro w bloku Cieplice. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie na Orlim - 51 m2, 3
pokoje pierwsze piętro w bloku po
termomodernizacji. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie na Placu Ratuszowym
- 3 pokojowe. 55 m2, IV piętro, CO
miejskie, strych, piwnica, ładna klatka.
Przestronne, ciche. Zdjęcia na maila.
Cena 187000 zł. Bez pośredników 883 943 511
Mieszkanie na Zabobrzu - 37 m2,
2 pokoje, IV piętro. Cena 130000 zł 601 490 021
Mieszkanie na Zabobrzu - śliczne,
3 pokojowe, po kapitalnym remoncie.
Wszystkie instalacje wymienione.
Sprzedam z całym wyposażeniem. 56
m2 za 195000 zł - 728 301 908
Mieszkanie Park Sudecki - nowe
dwupokojowe 50 m2 z balkonem od
strony południowej. Cena 245000 zł.
NPartner - 604 869 172
Mieszkanie Park Sudecki 60 m2
nowe - stan deweloperski. 2 pokoje,
garderoba. Balkon. 195 tyś. do negocjacji! Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie po remoncie - 77 m2,
parter. 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
kotłownia, piwnica, ogród 100 m2,
garaż - na działce 100 m2 - 605 590
330
Mieszkanie po remoncie - atrakcyjne, jak nowe. Zabobrze, ul. Różyckiego, 38 m2. Sprzedam najlepiej
bezpośrednio. Tanio - pilnie - 509
266 386
Mieszkanie przy Kiepury - 63 m2 na
trzecim piętrze z dużym balkonem. Do
wprowadzenia. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
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Mieszkanie stylowe 101 m2 - po
remoncie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
doskonała lokalizacja pod kancelarię,
gabinety itp. Mieszkanie z balkonem i
oszkloną werandą. Zaproponuj swoja
cenę. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie stylowe 101 m2 - świetnie
nadające się pod gabinet lub kancelarię,
3 pokoje z balkonem oraz oszklona
werandą. Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie Szklarska Poręba 120m
okazja - 120 m2 w ścisłym centrum. Rozkładowe na drugim piętrze kamienicy,
nie wymaga remontu. 3 duże pokoje,
ogromna kuchnia. Niewysokie koszty
eksploatacji. Garaż. Nieruchomości
Rychlewski lic. 9549 - 512 598 361
Mieszkanie trzypokojowe na Kiepury
- Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie tylko 110.000 zł - dwupokojowe na I piętrze, środkowe przy Karłowicza. Nieruchomości GRZYWIŃSCY.
Lic. 998 - 505 074 854
Mieszkanie ul. Złotnicza - 3 pokojowe
w Jeleniej Górze. Okna PCV, drzwi
wewnętrzne drewniane, nowe drzwi
zewnętrzne. Podłogi wykładzina oraz
kafle. Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
6327 - 519-562-869
Mieszkanie w centrum - Dwa pokoje.
do sprzedaży z całym umeblowaniem.
Bardzo atrakcyjna cena. Rozkładowe i
słoneczne. Serdecznie polecam. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607
797 911
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry, do remontu, bez pośredników 519 610 316
Mieszkanie w Cieplicach - 30 m2
blisko centrum Cieplic. Bardzo ładne,
zadbane. Nie wymaga dodatkowych
nakładów finansowych. Polecamy!
Euro-dom. Lic. 4566 - 695 998 658 .
695 999 963
Mieszkanie w Cieplicach - na pierwszym piętrze 80 m2 z dwoma balkonami
do remontu w zielonej części miasta.
Nieruchomości Grzywińscy Lic 998. 509 156 552
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 4 pokojowe, 105 m2. Piętro w domu 2 rodzinnym, garaż, działka własnościowa 363
m2. Bez pośredników - 502 083 874
Mieszkanie w Karpaczu - Po generalnym remoncie. 62m2 TYLKO 250
000zł!. Rozkładowe. Zabudowana
kuchnia, granitowe blaty. Wyjście na
ogród z jednego pokoju. Bardzo atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie w Kowarach - 40.5 m2, 2
pokojowe + 15 m2 (możliwość adaptacji). Cena 65000 zł. Bez pośredników
- 505 111 240
Mieszkanie w Pilchowicach - 3
pokojowe o pow. 71 m2. Dużo zieleni,
spokojna okolica, ogródek. Polecamy
Euro-dom Lic. 4566 - 695 998 658 .
695 999 963
Mieszkanie w Pilchowicach - 75
m2 na pierwszym piętrze z balkonem
(bezczynszowe) z ogrodem i garażem.
Cena 149000 zł. N. Grzywińscy 998 509 156 552
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 63
m2, w centrum. Tanio - 607 055 801
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie
- bardzo ładne, czyste i zadbane. Bardzo atrakcyjna oferta. 5 pokoi 75m2.
Centrum miasta. Serdecznie polecam.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607
797 911
Mieszkanie w ścisłym centrum - na
II piętrze kamienicy, w ścisłym centrum
J. Góry - 71 m2 po remoncie. Cena
176000 zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie willowe Cieplice - 4
pokoje, parter, po remoncie. Lic. 5877
- 500 122 445
Mieszkanie Wzg. Roweckiego M2 - o
powierzchni 37 m2, 2 pokoje, 1 piętro,
okna częściowo wymienione, na podłogach panele, ogrzewanie miejskie,
czynsz 220 zł. OKAZJA. KODEX 10721
- 513 060 568
Mieszkanie za 114 000 zł - 53 m2, 3
pokoje w kamienicy w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
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 - Kolberga II
p, 3 pokoje 66 m2, Noskowskiego- parter 3 pokoje po k. remoncie 70 m2, VIIp
3 pokoje 64 m2, I piętro 3 pokoje 72 m2.
IXp 2 pok. 54m2 Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze 3 - o
powierzchni 54 m2, dwupokojowe do
zamieszkania, cena do negocjacji NM.
Lic. 5877 - 500 122 447

Mieszkanie Zabobrze 3, 63 m2 po kapitalnym remoncie, ul. Kiepury.
220.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie Zabobrze 48 i 36 m2
- VIIp 2 pokoje 36 m2 do remontu
tylko kuchnia. X piętro 2 pokoje 48 m2
łazienka po remoncie, reszta mieszkania
do odświeżenia. polecam Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie, 1-go Maja 40 m2 - 2
pokojowe na pierwszym piętrze, może
być na biuro. N. Rychlewski Lic. 9549 667 219 752
Mieszkanie, 50 m2 za 148 000 zł ładne, rozkładowe, z balkonem, czwarte
piętro w bloku Zabobrze II. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie, 64 m2 za 169 000 zł - 3
pokojowe z balkonem na wysokim parterze, Zabobrze II. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Nowoczesny dom - 4 pokoje, 142
m2 powierzchni, działka 1411 m2.
Wspaniała lokalizacja, piękne widoki.
Polecamy ! Euro-dom Lic. 4566 - 695
998 658 . 695 999 963
Nowy pensjonat - przy szlaku na
Zamek Chojnik, 300 m2. 15 pokoi. CO
gazowe, restauracja 100 m2, letni bar,
duży parking. Cena 1,5 mln zł. Chata
pod Chojnikiem - 604 223 245
Pałac w Jeleniej Górze - blisko centrum do remontu kapitalnego, projekt
oraz pozwolenie gratis, duża działka.
Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
869 172
Parter domu - Parter domu wolno
stojącego, pow. mieszkalna 60 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica.
mieszkanie po kapitalnym remoncie z
ogrodem 800 m2. Sudety. Lic. 1749 509 626 989
Parter domu 119 m2 - 74 m2 pow.
mieszkalnej, 4 pokoje, garaż ogródek
w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Parter willi Cieplice - 3 pokoje, 66 m2
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie
gazowe, ogródek i miejsce parkingowe,
dom ocieplony. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Połowa domu w Piechowicach - 100
m2, z dużym ogrodem o pow. 8 arów.
Doskonała lokalizacja. Pośrednikom
dziękuję - 796 777 454
Powierzchnie w centrum - okazja duże powierzchnie usługowe w ścisłym
centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja.
Cena już od 2.800,00 PLN netto za 1
m2 - 697 397 297, 75 75 229 80
Pół bliźniaka - w Jeleniej Górze-Cieplicach, może być dwupokoleniowy. 6
pokoi, garaż. Dobra lokalizacja, widok
na góry. Cena 395000 zł. Gaz + kominek
- 603 139 918
Pół domu w Ścięgnach - cena 2000 zł
za m2 - 607 115 770
Rewelacyjna działka - Sosnówka.
Piękna działka widokowa. Płaska i nasłoneczniona. Bardzo atrakcyjna cena.
Polecam Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 512 598 361
Rezydencja w Łomnicy - Dom 175
m2, dwa budynki gospodarcze po 63
m2, wiata ogrodowa, oczka wodne
na działce o pow. 9400 m2. Polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Szeregówka - 82 m2, 4 pokoje
kuchnia w zabudowie z wyposażeniem
na działce 156 m2 w spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Szeregówka - komfortowa - Cieplice
- pow. 246 m2, 6 pokoi, działka 430 m2
efektownie i ze smakiem wykończone.
cena 495 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Szeregówka- komfortowa - Cieplice - 246 m2, 6 pokoi, działka 430
m2 efektownie wykończona. cena 485
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Szeregówka na Zabobrzu - z ogródkiem. 100 m2, wykończona luksusowo,
po kapitalnym remoncie - 888 221 321
Szeregówka w Podgórzynie - 5
pokoi, salon + kominek, garaż, ogród.
Cena 500000 zł do negocjacji - 606
403 271
Ścisłe centrum - I piętro 74 m2 2
pokoje, kuchnia z jadalnią, garaż, 2
piwnice, strych do adaptacji około 30
m2, dobra cena. Mieszkania wymaga
remontu. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Tanie mieszkania i lokale - użytkowe
blisko centrum Jeleniej Góry. Sprzedaż
bez pośredników. Mieszkania 1, 2 i 3
pokojowe - 510 124 844
Warsztat samochodowy - w
Kostrzycy. Sprzedam lub wydzierżawię
- 605 237 860
Wojcieszów mieszkanie - I piętro
67 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka + 2
pokoje letnie na II piętrze z osobnymi
wejściami o 24m2, w cenie 70000 zł
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962

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

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYJĄTKOWY dom - 200 m2 na działce
o pow. 1410 m2 w okolicy Lubania.
Taras, drzewka owocowe, 6 pokoi, nowe
instalacje. Atrakcyjna cena! polecamy!
Euro-dom Lic. 4566 - 695 998 658
WYPOSAŻONY sklep zoologiczny - w
Kostrzycy. Sprzedam lub wydzierżawię
- 605 237 860
ZABUDOWANA działka w Kostrzycy mieszkalno-usługowa, 1700 m2 - 605
237 860
ZAKŁAD z zawieszoną działalnością remont maszyn i sprężarek lub przekwaliﬁkować na inną działalność. Sprzedam
lub wydzierżawię. W Cieplicach - 667
092 127

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
20 letnia, młoda - lekko puszysta, z
biuścikiem 5 - zaprosi do siebie zdecydowanych Panów - 723 075 829
23 latka, zgrabniutka brunetka - zaprasza do siebie fajniutkich Panów - 887
603 012
32 letni, przystojny mężczyzna - chętnie
pozna kobietę do spotkań - bez zobowiązań. Stan cywilny bez znaczenia.
Dyskrecja. Możliwy stały układ. Tel./
SMS - 607 468 959
33 letni brunet - dla starszych kobiet. Nie
oczekuję sponsoringu - 727 504 377

38 letni, samotny - pozna kobietę - 692
425 609
DOJRZAŁA z klasą - i dużym biustem.
Dyskretnie - 667 424 672
DYSKRETNIE spotkam się z Panią do 60 lat, w wiadomym celu. Zrobię co
zechcesz. Ja, 37 lat - 21 cm. Uwielbiam
miłość francuską i seks. Spotkania
płatne - 794 189 046
FILIGRANOWA blondyneczka - dyskretnie - 661 771 698
JESTEM Asia, mam 24 latka - zapraszam do siebie fajnych panów. Jestem
zgrabną brunetką - 785 437 531
JESTEŚ mężczyzną dojrzałym i kulturalnym? Zapraszam w bardzo dyskretne i
eleganckie miejsce. Panowie poniżej 30
lat nie dzwonić - 796 849 950
KAWALER, 34 lata - wyższe wykształcenie, 180 cm wzrostu, pozna dziewczynę z Jeleniej Góry - 794 417 789
LEKKO puszysta Magda - 23 lata, z biuścikiem 3, lubiąca sex i miłość francuzką
- zaprosi panów do swojego dyskretnego mieszkanka - 667 442 085
ŁADNA Natalia, 23 lata - zaprosi również starszych panów do siebie. 100%
dyskrecja - 723 953 066
ŁADNA, zgrabna, zadbana - zaprosi 889 810 079
MŁODA para - dla dyskretnych par.
Tylko SMS - 785 352 938
MŁODY 20 latek - dla dojrzałych Panów.
Spełnię Twoje fantazje - 721 283 974

MŁODY, dość przystojny, miły - lubisz
być lizana i nie tylko? Anal, oral i co tylko
lubisz. Oczekuję sponsoringu. Odpiszę
na SMS - 796 489 564
MŁODY, przystojny, szczery - chętnie
pozna kobietę, która mnie zasponsoruję.
Proszę o poważne tel./SMS. Dyskrecja,
stały układ - 607 468 959
MŁODY, wysoki, przystojny - pomoże
ﬁnansowo szczupłej, atrakcyjnej lasce
- 883 418 736
PAN dla kobiet - zapraszam na sex
spotkanie, bez sponsoringu. Odp. na
SMS - 511 314 891
PIĘKNA, szczupła Adriana - 27 lat,
zaprosi starszych panów. Dyskretnie u
mnie - 603 675 162
PIOTR, 32 lata - dla kobiet - do 60 lat.
Zapraszam. Cenię dyskrecję - 607
468 959
POMOGĘ ﬁnansowo - ładnej dziewczynie do 28 lat z Jeleniej Góry lub okolic.
Przystojny, 38 lat. Odpowiem na SMS
- oddzwonię - 888 842 257
POZNAM dziewczynę - w wieku do 33
Lat - 796 557 422
POZNAM Pana domatora - w wieku
do 60 lat. Wesoła i nieśmiała brunetka.
Proszę o kontakt tel. Na SMS nie odpisuję - 507 845 299
POZNAM samotną dziewczynę - z Jeleniej Góry lub okolic - 661 900 991

POZNAM samotną panią - 45-59 lat
do stałego, dyskretnego związku. Mam
32 lata i fascynują-kręcą mnie dojrzałe.
Nie szukam sponsorki. Najlepiej pierw
SMS - 698 804 218
POZNAM zadbaną, miłą Panią - ja po
40, zadbany. Przystojny, dyskretny - 509
910 698
PRZYSTOJNY, szczery - chętnie pozna
kobietę do spotkań bez zobowiązań.
Proszę o poważne tel./SMS. Dyskrecja, stały układ. Stan cywilny, wiek bez
znaczenia - 607 468 959
PUSZYSTA 40 latka - z bardzo dużym
biustem. Dyskretnie - 667 424 672
ROZWIEDZIONY, lat 47 - szuka pani
do lat 45, w celu założenia poważnego
związku. Tylko poważne oferty - 603
130 438
STARSZY pan pozna chłopaka - do
40 l. Chętnie z grupa inwalidzką - 601
874 549
SZUKAM bezpruderyjnej pani - 50-60
lat, do sex-kontaktów. Dzwoń po godz.
20 lub wyślij SMS - 723 646 920
SZUKASZ dyskrecji, higieny kultury?
Zadzwoń i spotkaj się z uroczą blondynka o kobiecych kształtach. Tylko
dojrzali panowie - 796 137 052
TOMEK - pan dla kobiet - dojrzały. Wiek
30 lat, 185 cm wzrostu, 81 kg wagi. Nie
odp. na SMS. Tylko poważne oferty 725 331 339
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UROCZA Angela - delikatnym dotykiem
rozpali Twoje zmysły. Dyskrecja - 661
432 551
UROCZA blondynka - z dużym biustem,
o rubensowskich kształtach, zaprasza
Panów od 40 lat. Młodsi panowie nie
dzwonić - 883 427 396

USŁUGI
BUDOWLANE
ARANŻACJE, remonty - łazienki,
mieszkania. Gładzie, regipsy, malowanie, podłogi. Szybko i solidnie - 880
992 649
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej - 608 658 351
BRUKARSTWO - wszelkie prace
budowlane - 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
BUDOWY domów - tanio i solidnie - 605
209 140
BUDOWY domów - w rozsądnej cenie
- 605 209 140
CENTRALNE ogrzewania, podłogówki
- kominki, instalacje wodno-kanalizacyjne. Uzgodnienia. Wymiana kuchni
i kotłów. Prace ogólnobudowlane,
wykończeniowe. Nadzory budowlane
- 781 465 274

CENTRALNE ogrzewanie - montaż centralnego ogrzewania wodkan, gaz. Ogrzewanie podłogowe,
kominki - tanio szybko i solidnie
- 696 484 516
CIESIELSTWO i dekarstwo - profesjonalne - 605 209 140
CZYSTO, szybko i solidnie - gładzie,
tynki, panele, malowanie, regipsy i
inne prace remontowo wykończeniowe. Konkurencyjne ceny. Dzwoń
już dziś - 513 556 324
DACHY, remonty - nowe pokrycia
dachowe każdego typu, okna połaciowe, rynny, obróbki blacharskie
- 530 820 869
DEKARSTWO - blacharstwo-ciesielstwo - wykonujemy wszelkie
pokrycia dachowe od A do Z, w tym
okna obróbki i docieplenia - 693
788 140

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska

êlzwêzrêspjlhujoêpê|z|nv~jo
êsNê¥±ê¥¨¾¥¦ªêqênI
{êª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢ª±êêª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢¢

vmly{hêlk|rhjquh®
kshêhizvs~lu{~ênptuhq|t
{®
ì 
ì ê ê
ì 
ì 
ì Xêêê
ì 

ê ê®
ì êê±ê±ê±ê ¾ ±ê ±ê
ê±ê êêê
ì ê ê
ì 
ì ±ê±
kshêhizvs~lu{~êhzhkupjlqêzrvêh~vkv~lq

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

zlykljupl
hwyhzht
···

êêê¾®êÍê

28

21 lutego 2011 r.

Dekarstwo-blacharstwo
- wykonam tanio i solidnie wszystkie
prace dekarskie, obróbki blacharskie,
wstawianie okien połaciowych, wszelkie
naprawy - 697 791 853
Glazura - wykonujemy profesjonalne
usługi w zakresie glazury, mozaiki, marmuru i granitu - 669 317 786
Glazura - zawodowo i niedrogo - 530
725 729
Hydraulik - awarie - instalacje,
montaż pieców, kominków, instalacji
sanitarno-gazowych, CO. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 695 929 873
Hydraulik - awarie - montaż pieców,
kominków, instalacje. sanitarno-gazowe,
CO. Ogrzewanie podłogowe. Naprawy
pieców, junkersów. Usuwanie awarii 695 929 873
Instalacje elektryczne, hydraulika
- remonty, budowa domów, adaptacje.
Docieplenia poddaszy - 695 112 363
Instalacje hydrauliczne, CO gazowe, para, klimatyzacja, spawanie
gazowe, wodno-kanalizacyjne, kotłownie przemysłowe itp. - 664 810 257
Kolektory słoneczne - profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych do ciepłej
wody - szybko, tanio i solidnie. Nowość.
Ruszyły dotacje można uzyskać 44%
dotacji na inwestycje - 696 484 516
Kominki - obudowy nowoczesne,
rustykalne, portale. Pod życzenie klienta
- 665 143 652
Kominki - wkłady kominowe - montaż
kominków i wkładów kominowych.
Stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704
Kompleksowe remonty - gładzie
na mokro, tynkowanie, malowanie,
tapetowanie, płytki, sufity podwieszane
ITD - 608 026 379
Kompleksowe remonty - i wykończenia wnętrz. Solidnie, z gwarancją
- 668 321 943
Kompleksowe remonty - mieszkań
biur pensjonatów - 605 209 140
Koparka CAT 320 BL do wynajęcia 1.6 kubika, w pełni sprawna. Gotowa do
pracy - 695 061 065
Koparko-ładowarka - fachowe i
szybkie usługi - 500 110 534
Koparko-ładowarka - usługi,
roboty ziemne, wykopy, zbieranie
humusu, równanie terenu, wyładunek
palet (widły) profesjonalnie i szybko 785 535 629
Koparko-ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240
653
Malowanie mieszkań - i klatek schodowych. Tanio - 663 194 389
Malowanie, płytki, panele - zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych - 609
342 963

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

Malowanie, płytki, panele - zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych.
Konkurencyjne ceny i fachowe wykonanie - 785 257 842
Minikoparka - Bobcat z operatorem
do wynajęcia - 793 240 653
Mini-ładowarka - Bobcat 2.8t. z
operatorem - 793 240 653
Murowanie oraz remonty - usługi
budowlane. Solidnie oraz dokładnie 785 733 650
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
Piece c.o.- tanio - montaż, sprzedaż
pieców c.o. Węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon, a przyjadę i wycenie. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług 696-484-516
Pokrycie dachów - i naprawa dachów.
Szybko, tanio i solidnie - 663 194 389
Prace remontowo-budowlane - kontakt tel. - 508 451 743
Profesjonalne remonty - budowa
od podstaw, tynki maszynowe, dekarstwo, rozbiórki i burzenie obiektów
budowlanych, elewacje, ocieplenia
budynków - 781 974 255
Przyjmę zlecenie budowy domu - oraz
wykonam prace remontowo-budowlane.
Firma Kolbud - 601 852 210

Remonty - kompleksowe - malowanie, gładzie, płytki, ścianki i sufity g/k,
hydraulika, panele, murowanie itp. Tanio,
szybko, fachowo - 516 048 225
Remonty - kompleksowo - kompleksowo usługi remontowo - budowlane
- tanio, szybko i solidnie. Bezpłatne
porady, bezpłatna wycena - 608 026
379
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 - 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, kafle,
zabudowy gk, panele i inne. Możliwość
zobaczenia moich prac - 792 616 142
Remonty mieszkań - gładzie, panele,
glazura, regipsy, malowanie, hydraulika,
biały montaż - 783 952 008
Remonty mieszkań i sklepów - tarasy,
układanie glazury, hydraulika, regipsy,
panele, gładzie, malowanie, tapetowanie.
Szybko, tanio i solidnie - 501 404 098
Remonty mieszkań, adaptacje wnętrz
- gładzie, regipsy, sufity podwieszane,
panele i inne prace wykończeniowe.
Składanie mebli - 509 529 965
Remonty oraz drobne naprawy - prace
ogrodowe i porządkowe, także w nietypowych porach. Karpacz i okolice - 506
140 865
Renomax - ogólnobudowlane usługi remonty mieszkań, domów, docieplenia,
elewacje... - 606 508 723
Rozbiórki i wyburzenia - Firma
wykona szybko i fachowo rozbiórki i
wyburzenia - 793 240 653
Spawanie gazowe - rur do gazu,
centralnego ogrzewania itp. Uprawnienia - własny sprzęt Montaż inst.c.o.
Wszelkiego rodzaju usługi, gdzie
potrzebny jest spawacz czy hydraulik
- 696 484 516
Tanie grzejniki - c.o., podgrzewacze
wody pojemnościowe, przepływowe.
Tania armatura do inst. c.o. Wystarczy
zadzwonić-przyjadę, wycenię, zamontuję - 696 484 516
Tynki maszynowe - gipsowe i cementowo-wapienne. Tanio i profesjonalnie
- 667 934 227
Tynki maszynowe - tradycyjne, gipsowe, elewacje - 667 209 886
Tynki strukturalne, malowanie - tapetowanie, gładzie, hydraulika. Wykonujemy prace wykończeniowe - tanio,
czysto i solidnie - 509 061 763
Układanie paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
Usługi budowlane - malowanie,
gładzie, tapeta, kafle, regipsy, panele
itp. - 500 155 687
Usługi budowlane - wykańczanie
wnętrz, panele, malowanie, szpachlowanie. Glazura od 30 zł za metr - 665
733 354
Usługi budowlane i remontowe - mieszkań i budowa domów pod klucz itp. Płytki,
regipsy, tynki maszynowe, poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793

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
Usługi hydrauliczne - miedź, alupex, pp,
instalacje, remonty, awarie - 792 258 041
Usługi hydrauliczne - usuwanie awarii
- 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką - Catapiler
- 601 789 268
Usługi koparko-ładowarką - wywrotka.
Rozbiórka, wyburzenia - 669 935 107
Wykonam remont łazienki - od podstaw. Rozbiórka, przebudowa, instalacje,
glazura, biały montaż, doradztwo oraz
aranżacja wnętrza. Solidnie i rzeczowo
- 661 874 918
Wynajem rusztowań elewacyjnych typu plettak i windy dekarskiej. Remonty
dachów i inne prace budowlane - 693
104 420
Wypożyczamy szalunki i stemple budowlane oraz świadczymy usługi - 515
922 135
Wywrotka - do wynajęcia - transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653
Zdun - wykonam piece, kuchnie, kominki,
dom od podstaw - 887 095 801
Zduństwo - budowa i przebudowa
pieców kaflowych i trzonów kuchennych,
budowa kominków i pieców chlebowych,
renowacja i przebudowa pieców zabytkowych - 666 738 298

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf - 500 zł - fotografia ślubna.
Promocja na terminy luty - maj 2011.
Zadzwoń - 721 073 430
Fotografia ślubna - okolicznościowa
- niskie ceny. Dwoje fotografów. Wideo
filmowanie. Dojazd do 100 km. Wiele
atrakcji - 666 198 421

EDUKACJA
Anglik - English Alive. Przygotowanie
do matury, konwersacje. Dzieci uczone
przez poezję i śpiew - 506 209 866

Ekonomia matematyczna - dobre
korepetycje. Nie czekaj, aż eko-mat Cię
pokona. Dzięki mnie ten przedmiot będzie
łatwy - 505 999 246
Język angielski - korepetycje - możliwy
dojazd do ucznia na terenie Jeleniej Góry
i okolic - 721 582 574
Język niemiecki - korepetycje - profesjonalnie, młoda nauczycielka języka
niemieckiego udzieli korepetycji - bez
stresu, ale efektywnie i w nowatorski
sposób - 609 609 521
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 - na górze
róże, na dole storczyki - udzielam korków
z matematyki. Liceum, matura i studia
wyższe - 697 164 349
Matematyka - korepetycje - na wszystkich poziomach. Wieloletnie doświadczenie. Przygotowanie pedagogiczne. Od 30
zł/godz. - 607 304 106
Matematyka - korepetycje - w zakresie
do szkoły wyższej oraz z fizyki i chemii na
poziomie gimnazjum. Rzetelnie i dokładnie
- 663 903 235
Matematyka - z dojazdem do ucznia
- inżynier. Duże doświadczenie. Najskuteczniejsze techniki nauczania, miła
atmosfera. Lepszego korepetytora nie
znajdziesz - 509 503 125
Matematyka na wesoło - po angielsku,
poprzez gry i zagadki. Cały zakres prowadzi anglik BSc maths - 506 209 866
Napiszę prezentacje maturalne - z
języka polskiego - 509 677 766
Rozwiązywanie zadań - ze wszystkich dziedzin matematyki (gimnazjum,
średnia) oraz całki i pochodne (studia).
Całość odbywa się drogą elektroniczną
- szybko - 691 929 251
Wszystkie przedmioty - korepetycje od szkoły podstawowej, po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu
Jelenia Góra - 600 153 322

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - kompleksowe usługi elektryczne - 505 157 091

USŁUGI
MUZYCZNE
Jedna osoba zagra - do tańca - 609
299 524
Tani zespół muzyczny - profesjonalnie różne okazje, ogniska, wesela, dancingi,
akordeon, saksofon - 609 272 704

Wesela, przyjęcia, imprezy - muzyka
wokalno-instrumentalna, akordeonowa.
Różny repertuar + zagraniczny. Profesjonalnie i na żywo. Ceny umowne - 757
533 921
Zagram do tańca - dancing, wesela,
bankiety. Atrakcyjne ceny - 699 912 174
Zespół „Pieszczochy” - Zespól „Pieszczochy”, specjalnością naszą są wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar. - 604 186 987
Zespół Music Party - oferuje profesjonalną oprawę muzyczną wesel i bankietów - 605 450 117
Zespół muzyczny Elear - 3 osobowy
skład. Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341
Zespół Muzyczny NewRomantic wesela, zabawy. Tanio i profesjonalnie.
Akordeon przy rożnych okolicznościach
- 607 155 787
Zespół muzyczny R&A - wesela, dancingi, imprezy okolicznościowe. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
Zespół muzyczny Topaz - profesjonalna
obsługa bali karnawałowych, wesel, studniówek, zabaw - 605 289 939
Zespół Sunny Duo - wesela, bankiety.
Prowadzenie imprez, doświadczenie.
Duży repertuar. Demo w Internecie. Ceny
łagodne - 609 851 863
Zespół Ultimatum - wesela, imprezy
firmowe, karaoke. Zapraszamy na przesłuchania na żywo - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się starszą osobą - lub
dzieckiem. Mogę pilnować u siebie całodobowo - 511 553 370, 781 050 813
Doświadczona emerytka - bez nałogów, troskliwie zaopiekuję się chorym
bez nałogów - za pensję zamieszkując.
Zgorzelec i okolice - 725 150 039

USŁUGI
RÓŻNE

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

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

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

ALICJA Kowalska - Biuro Rachunkowe
- KO-ALA - pełen zakres usług księgowych i ﬁnansowych. rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY
i wiele innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@onet.
eu lub 601 837 677
ANTYKI i współczesne - renowacja
mebli, tapicerstwo - 504 476 123
AUTO naprawy - blacharskie, lakiernicze, zawieszenia, rozrząd, konserwacja
i inne. Tanio - 607 390 709
BIURO Rachunkowe - poprowadzi
księgowość ﬁrmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-ﬁnansowej - 601 837 677
BIURO Rachunkowe - tanio - 605
248 272

BIURO Rachunkowe „JALO” - Danuta
Soltysiak - kompleksowe i rzetelne
usługi księgowo-kadrowe. Atrakcyjne
ceny - 509 505 401
CIASTA, torty, ciasteczka - na wesela
i każdą okazję - domowe wypieki - 783
032 865
DRZWI wejściowe Gerda, Porta, DRE
- sprzedaż ratalna. Bezpłatny pomiar i
transport, profesjonalny montaż. Gwarancja, faktura VAT - 607 720 825
FIRMA oferuje usługi - indywidualna
opieka, zakupy na telefon, sprzątanie
- 693 595 051
HYDRAULIK - serwis junkersów, montowanie instalacji grzewczo-wodnej,
alu-pex, miedź, rury zgrzewalne pp,
serwis junkersów i pieców, naprawy 793 511 444
INSTALACJE alarmowe - telewizja
przemysłowa cctv, domofony. Projektowanie, wycena, montaż, serwis.
Profesjonalnie. Duże doświadczenie
- 607 644 406
JUNKERSY, piece - serwis, przeglądy, konserwacje, naprawy. kotłów i
junkersów. Montaż kotłów, kuchenek i
junkersów. Tanio, szybko i profesjonalnie
- 695 929 873
KASOWANIE błędów. Fiat, Alfa, Lancia - ABS, airbag, silnika. Podłączenie
do komputera, analiza wyników - 505
999 246
KONSERWACJE podwozi samochodowych - przeglądy podwozi po
zimie. Naprawy i serwis samochodowy.
Naprawa układów hamulcowych. Dobre
ceny - 500 378 140
KONSERWUJĘ dźwigi - podnośniki
koszowe, hydroklapy, dźwigniki warsztatowe - 502 508 265
KONSOLIDACJA Kredytów do 150000
- na 10 lat bez zabezpieczeń. Zapraszamy BTF ul. Konopnickiej 14 /2
I - piętro - 510 171 225
KREDYTY dla ﬁrm - do 500000 zł bez
zabezpieczeń. Zapraszamy BTF - ul.
Konopnickiej 14 /2 I, piętro - 510 171
225
KREDYTY dla ﬁrm - do 500000 zł, bez
zabezpieczeń. Atrakcyjne oprocentowanie od 8 procent. Zapraszamy - 510
171 225
KREDYTY gotówkowe - do 150000
zł dla każdego. Zapraszamy BTF - ul.
Konopnickiej 14 /2, I- piętro - 510 171
225
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
KSIĄŻKI okolicznościowe - urodziny,
rocznice, zaproszenia ślub, komunia.
Ręcznie robione - na zamówienie.
Polecam - 530 791 054
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę ﬁrm - 782 020 635
KURS nauki jazdy - pojazdy do szkolenia. Mitsubishi Colt i Nissan Micra - 668
717 536

LOT Szybowcem - ze mną przeżyjesz
„uniesienie” zrób sobie lub komuś prezent polec ze mną szybowcem łagodnie
jak ptak - instruktor - 607 232 258
NAJTAŃSZE ubezpieczenia w okolicy - OC, AC i inne. Szukasz kredytu?
Sprawdź nas. Dla Ciebie i Twojej ﬁrmy
- ul. Cieplicka 83 - 698 338 596
NAPRAWA komputerów - WEMM
Komputery. Konserwacja, modernizacja.
Zgrywanie VHS na DVD. Odzyskiwanie
danych. Dojazd i naprawy u klienta.
Znajdź nas w sieci - 798 468 007
NAPRAWIĘ komputer - wgram oprogramowanie, usunę wirusy, podłączę
podzespoły w komputerze. Kontakt
telefoniczny lub SMS - 721 644 265
OFERUJĘ wycinkę i pielęgnację drzew
oraz wszelkie prace wysokościowe z
podnośnika koszowego P-183, wysięg
18m. Tanio, szybko, pewnie. Na życzenie - 502 508 265
PISANIE opowiadań - autorskie opowiadania dla dzieci i dorosłych. Na życzenie
- 724 844 894
PODNOŚNIK koszowy 20 m - wynajem,
usługi. Magnus Jelenia Góra - 517
799 703
POMOC drogowa - 506 536 136
POMOC w założeniu firmy - 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
POPROWADZĘ księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
POŻYCZKI chwilówki - kredyty w domu
klienta, minimum formalności - 512
272 929
PRAWO jazdy w LOK - ceny do negocjacji. Szkolenie na dwóch samochodach wymaganych na egzaminie - 500
060 742
PROJEKTOWANIE stron internetowych
- oraz tworzenie wizualizacji 3D - 791
611 869
PROSTOWANIE felg - aluminiowych i
stalowych - 502 351 181
ROBIENIE altanek i drewutni - szybko,
tanio i solidnie - 663 194 389
SALA biesiadna - bankietowa - na 60
osób, ogród, 8 pokoi. Super lokalizacja
- 694 258 713
SERWIS anten satelitarnych - montaż,
usterki, platformy, tnk. Atrakcyjne ceny
- 781 957 491
SERWIS RTV-SAT - domowe naprawy
telewizorów, montaż anten satelitarnych.
Gwarancja oraz niskie ceny. Dojazd
i diagnoza gratis. Zapraszamy - 721
009 695
SPAWANIE plastików - wszystkich
rodzajów - 603 093 631
STOLARNIA ILOMAT oferuje - drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne, schody, okna
euro, witryny sklepowe, podłogi 3 warstwowe, więźbę, ogrodzenia oraz inne
wyroby z drewna - 510 172 932
STRONY WWW - tel. kontaktowy - 724
844 894
STUDIO Haft Komputerowy - ul. Sobieszowska 10 - 505 155 529
SZAFY wnękowe - z drzwiami suwanymi, meblozabudowy, meble kuchenne,
hotelowe - 500 452 760
SZAFY, zabudowy wnęk, kuchnie - na
wymiar - wykonam tanio i solidnie.
Projekt i doradztwo bezpłatne - 517
469 065
SZYCIE i modelowanie firan - oraz
zasłon. Sklep „Firaneczka” - Jelenia
Góra, ul. Kiepury 60 - 604 703 165
ŚLUSARSTWO - naprawa, wymiana,
otwieranie zamków. Spawanie stali,
żeliwo, kwasoodporne - 792 972 237
TANIE piece - kotły. gazowe, węglowe,
miałowe, olejowe, eko-groszek - tanio.
Montaż, sprzedaż, serwis. Zadzwoń.
Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać 695 929 873

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 28 lutego 2011 a od 29 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.

TOCZENIE w drewnie - tel. kontaktowy
- 606 778 341
USŁUGI księgowe dla spółek - Usługi
księgowe dla spółek - biuro rachunkowe
- 601 837 677
USŁUGI podnośnika koszowego P-183
- wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie.
Na życzenie klienta wystawiam również
faktury VAT - 502 508 265
USŁUGI rachunkowe - profesjonalnie
poprowadzę księgowość - podatkowa
książka przychodów i rozchodów,
ryczałt, ZUS. Pomoc w założeniu ﬁrmy
- 790 715 145
WODOMIERZE - wymiana, plombowanie. Dla klientów Wodnika. Fachowo,
szybko i tanio - 601 798 039
WYNAJEM rusztowań - tel. kontaktowy
- 607 860 418
ZE mną przeżyjesz „uniesienie” - zrób
sobie lub komuś prezent - poleć ze mną
szybowcem jak ptak - instruktor - 607
232 258

USŁUGI
SPRZĄTANIE

KARCHER - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej. Faktury
VAT - 75 76 72 773, 603 646 803
KARCHER - podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie dywanów i tapicerki
samochodowej oraz meblowej. Profesjonalnie, tanio i szybko - 756 420 315,
609 600 807
MYCIE okien - solidnie - 506 119 537
PRANIE dywanów, tapicerki - meblowej
i samochodowej. Wysoka jakość oraz
profesjonalny sprzęt ﬁrmy Karcher. Bezpłatny dojazd do klienta - 609 373 583

USŁUGI
TRANSPORTOWE
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice 075 75 182 55, 607 222 369
BUS 1.1t z kierowcą - miłym i uczynnym,
przewiezie szybko i niedrogo - 607
232 258
BUS 6 osobowy - DVD, klimatyzacja.
Obsługa imprez, wyjazd na beatyﬁkację
- 695 199 404
BUS, laweta, przyczepa - transport
koni oraz profesjonalny przewóz mebli,
antyków. Polska-Europa. Mówimy po
niemiecku i angielsku - 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
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
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WOSK, depilator a może... - najwyższa pora, by zacząć żyć bez depilatora. Zadbaj teraz o to, by w wakacje
nie martwić się zbędnymi włosami.
Jelenia Góra-Cieplice, ul. Wolności
237 - 757 552 420
WSZELKIE uslugi fryzjerskie - 20-100
zł, makijaż okolicznościowy 40-80 zł,
stylizacja paznokci, tipsy żelowe 40-70
zł, parafina, stopy itd. z dojazdem
7dni w tygodniu do godz. 22.00 - 667
130 673

ZA DARMO
ODDAM
MATERAC - 120x200 używany w
dobrym stanie oddam - 602 626 861

ZA DARMO
PRZYJMĘ
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
NORYMBERGIA, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI - miasto, kraj,
Europa. Ekipa do pianin, sejfów, antyków itp. - 601 240 582
PRZEPROWADZKI i transport - PL-UE.
Soboty-niedziele - rabat - 660 468 908
PRZEPROWADZKI Polska-Europa profesjonalna obsługa i zawsze do celu
- 601 240 582
PRZEWOZY osobowe - do Austrii i
Niemiec, z adresu na adres - 757 812
746, 604 672 112
PRZEWOZY osobowe - Polska-NiemcyHolandia - 757 896 051, 515 288 606
SEVEN Legnica - przejazd - w każdą
sobotę przejazd do klubu Seven w
Legnicy tam i z powrotem bus 6 osób
- 695 199 404
TRANSPORT do 700 kg - tanio - 607
720 825
USŁUGI transportowe i przeprowadzki
- kompleksowe 10% taniej - 601 561
366
VW Transporter T4 long - podejmę
współpracę na stałe lub dorywczo.
Własna działalność - 691 466 704

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
KOLCZYKOWANIE ciała od 30 zł bezboleśnie, bezpiecznie, ze znieczuleniem, sterylnie. Licencja, gabinet w
centrum Jeleniej Góry - 883 943 511
MASAŻ - klasyczny, sportowy, rehabilitacja. Potrzebujesz pomocy?
Terapeuta dojedzie do Ciebie - 785
467 606
MASAŻ, sauna, laseroterapia magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia, rehabilitacja, komputerowe
odchudzanie, vibroacustic-migrena,
depresja, nerwica - 600 106 329
PROTEZY dentystyczne - naprawa
protez bezpośrednio. Jelenia Góra, ul.
Jasna 4/1, I piętro - 600 258 703
PRZEDŁUŻANIE i zagęszczanie rzęs
- cena 120-150 zł - 663 500 608
REHABILITACJA w domu pacjenta
- ćwiczenia czynne, bierne, masaże.
Zadzwoń i umów się na wizytę. Niskie
ceny - 792 963 630
STUDIO urody Katarzyna Rudnicka ul. Elsnera 3c, Jelenia Góra zaprasza
na zabiegi pielęgnacyjne, upiększające, masaże - 695 184 912

KUCHENKA gazowa - nadająca
się do użytki. Pilne potrzebna - 609
494 710

RÓŻNE
SPRZEDAM
BALSAM perfumowany - Euphoria
Blossom Calvin Klein 200 ml. Cena
74 zł - 609 580 713
BIAŁA suknia ślubna - rozm.38,
kupiona w salonie. Okazja 300 zł. Stan
bardzo dobry. Marczów koło Wlenia 664 492 829
DREWNO kominkowe i opałowe pocięte i porąbane od 110 zł za m.
Dowóz gratis - 798 428 031
DREWNO na rozpałkę - świerkowe,
połupane w wiązkach. Suche. Cena
2,50 zł
GRZEJNIKI z zaworami termo - 16
szt., stan bdb. Cena 80 zł/szt. - 693
639 889
KOCIOŁ centralnego ogrzewania
- Eckol-1N-8ZB - elektryczny - 512
428 630
KSIĄŻKI w języku polskim - z przełomu IXI i XX w., w tym część I wydania
trylogii H. Sienkiewicza - 757 462 233
- wieczorem
MEBLE gastronomiczne - szafki i
stoły ze stali nierdzewnej - różne rozmiary. Basen dwukomorowy, warnik,
podwójny toster ryﬂowany, zamrażarki
450L - 533 780 801
MŁODY, czarny pies - brązowe łapki
- 696 144 980
NOKIA E66 - na gwarancji - 601
578 247
NOWE okna z PCV - wymiar 110x150
cm x 6 szt. Super cena - 607 720
825
ORGANY Yamaha Electone HS-5
- plus ławka w komplecie. Zdjęcia
prześlę na e-mail. Cena 950 zł do
negocjacji - 886 863 642
PERFUMY, kosmetyki, chemia gosp.
- dla każdego duże rabaty. Zapraszamy - ul. Piłsudskiego 43e. Możliwość dochodowej współpracy - 665
733 378
STARE książki - polskie i niemieckie
(1900-1917 r.) - 662 663 458
SUKIENKA komunijna - na wzrost
142 cm, wianek, rękawiczki. Cena 80
zł - 506 060 728
SUKNIA ślubna - ze wszystkimi
dodatkami. Cena do uzgodnienia 694 367 274
SZCZENIĘTA Shih-Tzu - cena 650
zł - 502 101 448
TRZY świeczniki Decuopage - z
drewna litego. Wymiary pod. 6x6 cm,
wys. 10+13+16, wkłady w komplecie.
Cena 40 zł - 609 580 713
UBRANKA dla dziewczynki - 0-1 rok
(prawie nowe) oraz wózek, nosidełko
i inne akcesoria. Bardzo tanio - 507
254 323
WÓZEK 3 w 1 Austin Coletto - gondola, spacerówka i fotelik. Wszystkie
elementy montowane na stelażu.
Torba, folia, osłona na nóżki. Cena
700 zł - 667 556 801

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, obrazy, srebra, szkło,
broń - 695 702 259

ZGUBIONO/
ZNALEZIONO
ZAGINĘŁA czarna torebka - z dokumentami - dnia 12 lutego o godz. 16.00.
Uczciwego znalazcę proszę o kontakt
- 508 418 809
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Tonąca w cieniu drzew i krzewów nasadzonych tam, gdzie niegdyś biegła sucha fosa miejska zasypana na początku XIX wieku: taka jeszcze do niedawna była dzisiejsza ulica Bankowa. Najpierw deptak dla pieszych z rezydencjami bogatych mieszczan (Promenada)
zatracała stopniowo swoją elitarność. Ale to tu montowano i obalano pomniki, zarówno za niemieckich jak i polskich czasów. Ulica Hitlera, później aleja Wolności i al. 15 Grudnia, w 1993 roku stała się Bankową. Wcześniej, bo w 1969 roku zniknęły stąd tramwaje. Dziś
zawalony samochodami trakt w niczym nie przypomina swego pierwowzoru. Znaczna większość drzew wyschła, niektóre obaliły wichry, a po dawnej fosie i plantach pozostały jedynie skromne zieleńce. Można jedynie powspominać patrząc na stare fotografie.
(tejo)
FOT. MAREK TKACZ
FOT. ARCHIWUM KAZIMIERZA PIOTROWSKIEGO
FOT. WROCŁAW. HYDRAL.COM
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MACIEJ MALEŃCZUK & PSYCHODANCING!

Lepiej być nie mogło

tegrować – czego bynajmniej
nie zabrakło podczas „widowiska” w Jeleniej Górze.
Co charakter yst yczne, już
pierwsze takty, które wyszły spod
ręki Maleńczuka & Psychodancing

Cyprian Wólkiewicz w hotelu Fenix. Czy
oszalała? Jak
najbardziej. I
to w dosłownym tego
słowa znaczeniu. „Szalał”

12 lutego w Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze odbył się koncert Macieja Maleńczuka & Psychodancing. Jak było? Tłumnie,
niezwykle klimatycznie, w
rytmie biesiadnej piosenki, słowem – był to koncert
najwyższych lotów.
– Mam nadzieję, że Filharmonia
Dolnośląska dziś oszaleje – mówił
Maciej Maleńczuk podczas mitingu poprzedzającego koncert,
który moderowali Piotr Iwaniec i

zespół, „szalała” również
publika, która – co jest
bez wątpienia nie lada
fenomenem,
albowiem
społeczność
jeleniogórska
pod względem liczebności na tego
typu wydarzeniach muzycznych
zazwyczaj zawodzi – tłumnie przybyła do Filharmonii Dolnośląskiej.
„Szalano” na stojąco, choć miejsca
były siedzące, „szalano” solo, jak

również w parach – choć do „szaleństwa” w filharmonii miejsca
niewiele. Było niezwykle, zarówno
pod względem muzycznym, jak
i klimatu, w który wprawił nas
„psycho-dancing” Macieja Maleńczuka et consortes. I chwała im za

Microexpressions”, mega emocje

to.
Bez względu na fakt, czy
„lubi się” Maleńczuka, czy
też nie, jednego odmówić
mu nie można. Art ysta
t en, potraf i
bowiem nie
t ylko grać i
śpiewać, ale
i nakręcać publikę, by grała
i śpiewała wraz z nim. Maleńczuk nie występuje, Maleńczuk stwarza widowisko
sceniczne. Widowisko, które
w największym stopniu ma in-

skim (wokal, gitara, elektronika) oraz
Szymonie Szczęśniaku (elektronika,
perkusja), którzy tworzą aktualny skład
W miniony czwartek w restauracji Orient Express w Jeleniej Górze odbył się koncert for- grupy, grają z prawdziwą pasją.
– Tworzymy eklektyczną muzykę,
macji „Microexpressions”, przygotowany w ramach inauguracji 14. Międzynarodowego
nawiązującą do indie, synthpopu, postFestiwalu Filmowego ZOOM Zbliżenia..
punku, elektroniki i ambientu. Muzyka
– Choć ZOOM Zbliżenia kojarzy się ideą festiwalu jest także promocja Śląska. Dotyczyła ona jeleniogórskiej
tego typu daje niemalże nieograniczone
przede wszystkim z kinem niezależnym, młodych muzyków z regionu Dolnego formacji „Microexpressions” – powiedział Marek Oleksy, koordynator
festiwalu.
Czy rzeczywiście warto? Jak najbardziej, albowiem „Microexpressions” to
niewątpliwie jeden z tych zespołów z
regionu, który bez względu na przeciwności losu cały czas pnie się w górę,
zyskując coraz to nowych fanów nie
tylko w Polsce, lecz także za granicą. Ci
muzycy, mowa tu o Michale Stambul-

O Festiwalu ZOOM Zbliżenia czytaj także
na stronie 7

dosłownie porwały zebranych do wspólnej zabawy. Piski, krzyki, ironiczne komentarze artystów, niemalże
dialog pomiędzy „gwiazdą”
i jego fanami – oto co cechowało wczorajszy koncert.
Koncert, o którym się nie
zapomina.
– Bawiliście się dobrze,
co nie? My również bawiliśmy się zaj...biście! – rzucił
na koniec Maleńczuk. I
„rzucił” trafnie, albowiem
takiej zabawy w Jeleniej
dawno nie było. „Szmira”,
„komercha”, „chłam” – ci
wszyscy, którzy zarzucali
Maleńczukowi rzeczy podobne w komentarzach
pod zajawkami na temat
koncertu, grubo się pomylili. „Chłamu” i „szmiry” nie było. Było genialnie,
koniec i kropka. Maciej Maleńczuk
& Psychodancing w Filharmonii
Dolnośląskiej – niepodważalny
dowód na dobrą kondycję nie tylko
rodzimej sceny muzycznej, lecz
także jeleniogórzan, którzy, jeżeli
chcą, nadal potrafią się bawić.
Widowiskowe i tyle.
Piotr Iwaniec
FOT. PETR
FOT. JAKUB THAUER

Autor z Maciejem Maleńczukiem podczas
brieﬁngu w Hotelu Fenix.

możliwości, dlatego też, nasze koncerty
niejednokrotnie zaskakują publikę, są
dynamiczne, żywiołowe, nieprzewidywalne – wyjaśnił Szymon Szczęśniak.
Podczas koncertu „Microexpressions”
było i żywiołowo, i nieprzewidywalnie.
Czasami melancholijny, a niekiedy
wręcz piekielnie ekspresywny wokal

Michała Stambulskiego w połączeniu
z elektroniką, perkusją i krótkimi, charakterystycznymi dla ambientu frazami
melodycznymi w wykonaniu Szymona
Szczęśniaka wzbudzał wśród publiczności prawdziwy dreszcz emocji.
Petr
FOT. PETR

32

21 lutego 2011 r.

Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

