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Matka dwójki dzieci jadąc do pracy
zginęła w tragicznym wypadku o
niejasnych przyczynach
str. 13

Groźnie na „trójce”
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str. 2

Rosną galerie

Wybory dla wybranych

str. 8

Gwałt w klatce

Nie wszyscy ciepliczanie mogli
głosować na swoich faworytów
str. 3
Z PIERWSZEJ STRONY

Prowokacyjna premiera
Teatru Odnalezionego
str. 11

Galeryjny biznes w centrum
Jeleniej Góry z jednej strony
cieszy. Cóż innego bowiem
niż handel było w dziejach
stymulatorem postępu i rozwoju? Z drugiej strony – jeśli się
weźmie pod uwagę smutne doświadczenie pustawego Pasażu
Grodzkiego – wyrastające jak
grzyby po deszczu galerie pozostawiają cień niepokoju. Czy
aby nie będzie tak, że molochy
staną, ale pies z kulawą nogą
tam nie wejdzie? Rynek jest
trudny a konsument, w znacznej większości – ubogi. Trudno
tymczasem domniemywać, że
inwestorzy galerii postawią na
taniochę z Chin… W naszym
mieście wciąż brakuje bodźca
dla handlu drobnego, dobijanego z jednej strony przez
hipermarkety, a z drugiej przez
politykę właścicieli, którzy nie
dość, że miewają ceny jak z
sufitu, to jeszcze wybór nieciekawy. Przy tym wszystkim
najsmutniejszy jest pusty plac
po rynku na Kilińskiego. Już
11 lat nic się tam nie dzieje.
A przecież – przy tych wszystkich zawirowaniach – spokojnie mogłoby działać tanie
targowisko.
Konrad Przezdzięk
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NA TOPIE
Janusz Nykiel
koncertmistrz Filharmonii
Dolnośląskiej

Tytułowi piątkowego koncertu w
Filharmonii Dolnośląskiej „Arcydzieła
muzyki kameralnej” towarzyszyło równie ważne dopełnienie: Janusz Nykiel i
jego goście. Koncertmistrza Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej
bywalcom placówki nie trzeba przedstawiać bliżej. Jeleniogórzanin z urodzenia,
tu w Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia im. Moniuszki szlifował
wybitne uzdolnienia wiolinistyczne, z
których zasłynął już jako uczeń. Później
– po studiach – doskonalił warsztat i
zdobywał doświadczenie zagranicą. Do
Jeleniej Góry wrócił przed kilku laty i ma
się świetnie: wciąż w szczytowej formie,
czego dał dowód w miniony piątek. A o
koncercie piszemy na stronie 7.
(tejo)
FOT. TEJO

Etaty

O NIEJ SIĘ MÓWI
Alicja Raczek
p. o. dyrektor Książnicy
Karkonoskiej

Regionalne Centrum Informacji i
Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska wchodzi w trzeci rok działania
wciąż będąc prężną placówką kultury,
z której oferty korzystają mieszkańcy
miasta i powiatu. Imprez nie brakuje:
spotkania autorskie z ciekawymi pisarzami z kręgu lokalnego i krajowego to
tylko część aktywności KK. W miniony
piątek po raz kolejny Książnica pokazała, że stać ją na organizację wydarzenia
niebanalnego, przedsięwzięcia pod
nazwą „Żywa biblioteka” . Wielka w tym
zasługa całego personelu, którym – po
przejęciu sterów od Marcina Zawiły –
kieruje Alicja Raczek.
(tejo)
FOT. ARCHIWUM

DZIŚ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

po likwidacji
Czternastu nauczycielom zwolnionym w ramach likwidacji
Zespołu Szkół przy Uzdrowisku
Cieplice (Sanatorium Małgosia)
zostaną zaproponowane miejsca
pracy w innych placówkach
oświaty – poinformowała na
wtorkowej sesji rady Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta
miasta. Radni uściślili uchwałę
o intencji likwidacji placówki
po niewielkich poprawkach
wniesionych przez wojewodę dolnośląskiego. Szkoła i sanatorium
dla dzieci będzie działało tylko do
końca sierpnia.
(tejo)

Prolog wiosny: na
placu zabaw na
Wzgórzu Kościuszki.

Czołówka na krajowej „trójce”
Między Piechowicami i
Szklarską Porębą, tuż za
restauracją Barok, doszło w
minioną sobotę przed godz.
10 do czołowego zderzenia
dwóch aut. Poszkodowaną
kobietę przewieziono do
szpitala.

Prolog
Strażacy
wiosny:
usuwają
na skutki sobotniego wypadku.
placu
Na krajowej
zabaw „trójce”
na
nie tylko w tym miejscu
Wzgórzu
jest bardzo
Kościuszki.
niebezpiecznie

– Mężczyzna kierujący pojazdem Nissan jadący z kierunku
Szklarskiej Poręby nie zachował odpowiedniej prędkości, w
wyniku czego wpadł w poślizg
zjeżdżając na przeciwny pas ruchu i uderzając w pojazd marki
Volkswagen Polo,
jadący do Szklars k i e j P o r ę b y.
Volkswagenem
kierowała kobieta, która została
przewieziona do
szpitala. Kierowcy byli trzeźwi.
Kierujący nissanem nie doznał
poważniejszych
obrażeń – poinformował
sierżant Robert
Jaśkielewicz z
jeleniogórskiej
drogówki. Stan
zdrowia poszkodowanej nie jest
znany, wiadomo jedynie, że
w szpitalu spędzi co najmniej
t ydzień. Przyczyny i okoliczności wypadku
wyjaśni policja.
(Agrafka)
FOT.
AGRAFKA

O „Żywej bibliotece”
przeczytasz na stronie
10.
… tak długo oczekiwanej
przez wszystkich. Czy wiosna
zacznie się wiosenną aurą?
Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że z racji jej nadejścia
nie zabraknie imprez: w ZSO
nr 1 odbędą się tradycyjne
„Zeromalia”. Z kolei w parku
na Wzgórzu Kościuszki ma
odbyć się rytualne uśmiercenie Marzanny, a w Parku
Norweskim – zamknięcie zimy
w termosy. Wszystko dziś (poniedziałek, 21 marca) po południu. W związku z tzw. dniem
wagarowicza wzmożoną czujność zapowiada policja. Będą
sprawdzane miejsca publiczne
a także lokale gastronomiczne, w których osoby nieletnie
mogą „witać” wiosnę czymś
alkoholizowanym….
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Z łupem w bagażniku

W miniony czwartek policjanci pełniąc służbę w Sosnówce
zatrzymali do kontroli drogowej
43-letniego kierującego samochodem marki VW Golf. W aucie obok
kierowcy siedział 21-letni pasażer.
Uwagę funkcjonariuszy zwróciły
różnego rodzaju elementy miedziane, którymi załadowany był
cały tył pojazdu.
Jakież było zdziwienia policjantów, gdy w bagażniku znaleźli jeszcze jednego pasażera, 31-letniego
mieszkańca gminy Podgórzyn.
Policjanci ustalili, że sprawcy chwilę wcześniej skradli przewożone
elementy miedziane z jednej z
remontowanych restauracji w okolicy. Skradzione przedmioty zwrócono właścicielowi. Sprawcom za
kradzież grozi kara nawet do pięciu
lat pozbawienia wolności.
(KMP)

Bo nie miał czym wrócić
Polic janci zatr zymali
mieszkańca Bogatyni, który w styczniu tego roku
ukradł w Jeleniej Górze
dwa samochody o wartości
około 20 tysięcy złotych.
Był to VW Corrado oraz
BMW.
– Mężczyzna twierdził, że nie
miał czym wrócić do domu, w
związku z tym ukradł BMW. Po drodze na jednej ze stacji paliw zatankował paliwo za 70 zł, a następnie
uciekł. W trakcie jazdy na zakręcie
śmierci w Szklarskiej Porębie 30latek wypadł autem z drogi i dacho-

wał. Pozostawił samochód i uciekł.
W trakcie czynności policjanci
w samochodzie zatrzymanego
zabezpieczyli urządzenie służące
do pokonywania zabezpieczeń
elektronicznych w samochodach
– informuje podinspektor Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(KMP)

Sprawca trafił do policyjnego aresztu.
Za kradzieże z włamaniem grozić mu
może nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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NIE WSZYSCY MIESZKAŃCY CIEPLIC GŁOSOWALI NA KANDYDATÓW DO RADY DZIELNICY

Wybory dla wybranych

Atmosfera okresu przedwyborczego
w niczym nie przypominała gorączki
związanej z jesiennymi wyborami
do samorządu. Agitację kandydaci
prowadzili na forach internetowych, a
jedyne spotkanie, na które zaproszono
Jelonkę, zorganizowało Stowarzyszenie
Miłośników Cieplic.
– Cieplice, czyli dzielnica Jeleniej
Góry, będą miały swoich przedstawicieli w postaci rady jednostki pomocniczej, która jest radą społeczną, a więc
nietypową. Pełni funkcję doradczą.
Mam nadzieję, że taka rada zjednoczy
mieszkańców Cieplic. Będziemy tymi
ludźmi, którzy będą rozmawiać o
sprawach Cieplic z radą główną w
Jeleniej Górze. Jesteśmy jedyną taką
grupą osób „Miłośników Cieplic”, która
się zjednoczyła i wystawiła 15 kandydatów – powiedział Robert Futerhendler,
wiceprezes SMC.
– Wierze, że Cieplice mogą być
lokomotywą Jeleniej Góry, takim mo-

torem napędzającym rozwój zarówno
turystyki, jak i gospodarki. Niestety, nie
będziemy mieli bezpośredniego wpływu na budżet, ale możemy walczyć o
sprawy Cieplic i proponować różnego
rodzaju przedsięwzięcia. Priorytetem
jest kompleksowe przebadanie wód
termalnych, ale również ważne są
mniejsze sprawy, takie jak pomalowanie elewacji na placu Piastowskim
– dodał R. Futerhendler.
Członkowie SMC nie kryli zaniepokojenia faktem, że wbrew uchwale
rady miasta, prezydent Jeleniej Góry
nie zapewnił w środkach masowego
przekazu informacji, które miałyby
zachęcić mieszkańców do wzięcia
udziału w głosowaniu i wskazały im
lokale wyborcze. Wprawdzie na oficjalnej stronie miasta wieści o tym były, ale
przedstawione w sposób zagmatwany.
Wisiały też obwieszczenia na murach i
słupach. Ale czy to wystarczyło?
O tym przekonamy się po podaniu
wyników wyborów, w tym frekwencji.
Do momentu oddania tego numeru

Jelonki.com do druku,
wybory cieszyły się
umiarkowanym zainteresowaniem. Choć nie
brakowało ciepliczan,
którzy bardzo głosować
chcieli, ale nie mogli. W
wyborach mogli wziąć
udział jedynie osoby
mieszkające na wyznaczonych ulicach, położonych niedaleko centrum
Cieplic. – Ustalony został
obszar uzdrowiskowy,
w skład którego wchodzi 7 obwodów i 7 lokali
wyborczych, ponieważ
wybierana jest rada
„Uzdrowiska Cieplice”
– poinformowała Mirosława Michułko,
dyżurna Miejskiej Komisji Wyborczej.
W błąd mieszkańców wprowadzili
sami kandydaci, którzy sugerowali, że
wybory dotyczą mieszkańców dzielnicy Cieplice, a nie jak się okazało terenu
uzdrowiskowego. Mieszkańcy np. ulicy

Fot. Agrafka

Mieszkańcy uzdrowiskowej
dzielnicy miasta wybierali
wczoraj swój społeczny samorząd. Spośród 51 kandydatów
wskazywali piętnastu, którzy
mają zasiąść w radzie dzielnicowej i pracować w niej za
darmo. Jednak nie wszyscy
ciepliczanie mogli oddać swój
głos na faworyta i byli tym
oburzeni. Sami kandydaci
przed głosowaniem nie byli
zbyt aktywni.

Wierzę, że Cieplice mogą być
lokomotywą Jeleniej Góry –
mówi Robert Futerhendler,
wiceprezes SMC.

Junaków 2, których budynek przylega
– To jest paranoja, mieszkam w
do Obwodowej Komisji Wyborczej Cieplicach, a nie mogę zagłosować w
numer 35 znajdującej się przy ulicy Ju- wyborach. To jest jakiś poważny błąd
naków 2a, nie
organizacyjny. Jest to dla mnie niezroznazumiałe. Tu zawsze głosowałem
do rad, do sejmu, na prezydenta i myślałem, że będę
mógł także zagłosować
na radnych Cieplic.
Mieszkam naprzeciwko komisji obwodowej. Z tego chyba
wynika, że nie jeW lokalu komisji
steśmy z Cieplic. No
trudno myślałem, że
wyborczej w
spełnimy z żoną swój
Przedszkolu nr 14.
Częściowe wyniki głosowania poznamy dziś (poniedziałek 21 marca). Pełne – nieco później. O 15 mandatów Zainteresowanie
obowiązek obywatelski, a jednak nie udało
walczy 51 kandydatów. Zwycięzcy zasiądą w radzie dzielnicy i nie będą pobierali diety za swoją pracę.
przed południem –
się. Bardzo się zawiodłem
Pierwsze posiedzenie nowej rady dzielnicowej odbędzie się pod koniec marca w ratuszu.
średnie.
– wyznał pan Eugeniusz, miesz-

pojazdu z pieszym niemal w
każdej sytuacji
winny będzie
kierujący pojazdem. Oczywiście, w każdym
przypadku każdy ewentualny
konflikt będzie
oceniany indywidualnie, niemniej w „strefie
zamieszkania”

Na ulicy Konopnickiej
chwile, kiedy nie ma
samochodów, są nieliczne
Problem nowy nie jest i poradzić nie może sobie z nim
– jak dotąd – żadna ekipa
samorządowa. Intensywny
ruch aut tam, gdzie praktycznie powinno go nie być,
czyli na deptaku miejskim
określanym także jako trakt
śródmiejski: ulicach 1 Maja
i Konopnickiej oraz niektórych sąsiednich.
Czy obecnym władzom uda się
temu zaradzić? Zmiany w organizacji ruchu w centrum Jeleniej Góry,
które wejdą z dniem 15 kwietnia, z
pewnością przyczynią się do wzrostu
poczucia bezpieczeństwa i w dużym
stopniu uporządkują komunikację.
To słowa zastępcy prezydenta Jeleniej
Góry Huberta Papaja cytowane w
komunikacie urzędu miasta. Zmiany
mają polegać na określeniu tego
obszaru za STREFĘ ZAMIESZKANIA
z wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami.

Pojęcie „strefa zamieszkania” oznacza,
że pieszy w jej
obszarze ma
bezwzględne
pierwszeńs t wo p r z e d
wszystkimi pojazdami (kierujący MUSI
ustąpić pieszemu w każdym
przypadku).
Dziecko do 7. roku życia może korzystać z drogi w takim obszarze
bez opieki dorosłych, maksymalna
prędkość każdego pojazdu nie może
przekraczać 20 km/h, itp.
W praktyce oznacza to m.in., że
w przypadku jakiejkolwiek kolizji

pieszy jest uczestnikiem ruchu specjalnie chronionym – poinformował
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
(RED)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

W Jeleniej Górze „strefa zamieszkania” będzie wytyczona w rejonie placu Ratuszowego, ulicy 1 Maja i Konopnickiej oraz na fragmentach ulic przyległych. Jej granice
będą specjalnie oznaczone.

Tymczasem ciepliczanie, którzy
znaleźli się na listach wyborczych
chcieliby, aby Cieplice stały się perełką
Jeleniej Góry. – Aby były bardziej samodzielne, tak jak w latach 70. Jest bardzo
dużo rzeczy do zrobienia w Cieplicach.
Przede wszystkim należy odnowić elewacje budynków, naprawić chodniki i
ulice. Zadbać o szybką budowę basenu
termalnego, który jest przyszłością nie
tylko Cieplic, ale także Jeleniej Góry.
Wody termalne są drugą po Śnieżce,
największą atrakcją naszego regionu
i należy to jak najbardziej wypromować. Jednak woda uzdrowiskowa nie
powinna być jedynie dla kuracjuszy,
ciepliczanie powinni mieć zniżki na
korzystanie z termalnych wód – powiedziała Halina, mieszkanka Cieplic.
(Agrafka)

Na gościnnych występach

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA ŚRÓDMIEJSKIM TRAKCIE

Piesi pod specjalnym nadzorem

kaniec
ulicy
Wolności 208
w Cieplicach.

leźli się na listach wyborczych i nie
mogli oddać głosu. Wiele osób pytało
się z żalem, czy w takim razie już nie
mieszkają w Cieplicach.

30-latek, który do Jeleniej Góry
przyjechał z Warszawy, ma na koncie co najmniej pięć kradzieży na
terenie jednej z jeleniogórskich placówek medycznych. W styczniu tego

roku kradł chorym telefony komórkowe, dokumenty i pieniądze. Nie
jest wykluczone, że mężczyzna ma
na koncie więcej takich przestępstw.
Policjanci ustalają pokrzywdzonych

oraz poniesione przez nich straty.
30-latek trafił do policyjnego aresztu. Za kradzieże grodzi kara do
pięciu lat więzienia.
(KMP)

Więcej o nas MDK „Jelonek” kuźnią talentów

w TVP?

W ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów
z Kotliny Jeleniogórskiej, urzędów miast i gmin oraz starostwa z przedstawicielami TVP
Wrocław. Powód? Zaprezentowanie możliwości promocyjnych
regionalnej telewizji w kilku
zakresach. Zastępca prezydenta
Hubert Papaj zwrócił uwagę,
że jesteśmy zainteresowani
każdą formą promocji, jednak
słabością tej oferty jest fakt, że
TVP Wrocław nie stwarza możliwości odbioru swoich audycji
na większości obszaru Kotliny
Jeleniogórskiej. Samorządowi
zależy oczywiście na promowaniu regionu w telewizji publicznej, jednak ma nadzieję, że TVP
Wrocław znajdzie się platformie
cyfrowej pokrywającej cały obszar Kotliny Jeleniogórskiej. Dodajmy, że sprawa marnej jakości
sygnału TVP Wrocław ciągnie
się od wielu lat. Wciąż zresztą
zauważa się śladową obecność
Jeleniej Góry i okolic na antenie
publicznej TV.
(RED)

Młodzieżowy Dom
Kultury „Jelonek”
w Jeleniej Górze
jako jedna z trzech
placówek powiatu,
znalazł się na mapie Miejsc Odkrywania Talentów.
Poinformowała
o tym Katarzyna
Hall, minister edukacji narodowej.

stwarzają warunki do konfrontacji z
innymi. Sukcesy młodych wykonawców związanych z MDK mają zasięg
Tytuł „Miejsca Odkrywania Talen- nie tylko lokalny i krajowy, lecz także
tów” świadczy o tym, że placówka międzynarodowy. Ostatnio „flagowym” zespołem, który rozsławia MDK
przyczynia się do promocji i
„Jelonek”, jest Paka Buziaka.
wspierania uzdolnionych
(tejo)
dzieci i młodzieży – naFOT.
TEJO
pisała minister K. Hall w
okolicznościowym liście.
Danuta Sitek, szefowa
W poniedziałek, 21
MDK „Jelonek” podkreśla, że wyróżnienie jest
marca, o godz. 16
zasługą nauczycieli, którzy
przed siedzibą MDK
z oddaniem pracują
przy ulicy Skłodowz uczniami szczególnie zdolnymi
skiej-Curie 12 nastąpi
wzbogacając ich
odsłonięcie tablicy,
umiejętno-

Danuta Sitek i Paka Buziaka
podczas występu na gali w ZSO
ś c nr
i 1.

którą placówka otrzymała wraz z listem z
Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
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PROFANACJA GROBÓW NA CMENTARZACH

Na co komu krzyż
Kierownik cmentarza komunalnego o kradzieży krzyży został
poinformowany przez pana Zbigniewa Plebana, który przyszedł
odwiedzić grób swojej zmarłej
małżonki. Zauważył brak krzyża

na nagrobku. Okazało się, że skradzionych zostało około dziewięciu
krzyży pasyjnych (z podobizną
Jezusa) z Cmentarza Komunalnego
przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej
Górze. Liczba poszkodowanych

osób może być jednak większa.
Kradzieże jakiś czas temu miały
miejsce w Cieplicach.
– Skradziono tam około dwudziestu sześciu krzyży mosiężnych.
Prawdopodobnie krzyże sprze-

w Jeleniej Górze: – Jak na razie mamy kilka zgłoszeń od pokrzywdzonych. Może być ich więcej. Jak do tej pory nie wszyscy złożyli
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na ich szkodę. Zgłoszenia dotyczą kradzieży krzyży lub ich elementów. W związku z
zaistniałą sytuacją wysłane zostały dodatkowe patrole w okolice cmentarzy w Jeleniej Górze i Cieplicach. Policjanci legitymują
osoby przenoszące i przewożące elementy metalowe, jak również funkcjonariusze sprawdzają źródło pochodzenia przewożonych
przez nich elementów. Prowadzimy kontrole punktów skupu złomu. W godzinach popołudniowych i nocnych wprowadzono
dodatkowe patrole.

Koniec muzeum w dawnej formie
Po zmianie struktury KPN
i likwidacji gospodarstwa
pomocniczego, zapadła
decyzja o zamknięciu Muzeum KPN. Gromadzone
przez lata eksponaty będzie można zobaczyć dopiero w czerwcu 2012 r. i
to w Karpaczu na Wilczej
Porębie.
Zabytkowy budynek przy ul.
Chałubińskiego w Jeleniej Górze
jest obecnie przystosowany do
celów informacyjno-edukacyjnych.
Wskutek zmian organizacyjnych
KPN nie może już czerpać przychodów z gospodarstwa pomocnicze-

go, a takim było muzeum.
Eksponaty (w tym stare
zdjęcia, eksponaty roślin,
zwierząt czy owadów)
przeniesiono więc do modernizowanego budynku
przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu,
który będzie służył jako centrum informacyjne i edukacyjne
parku. Zostanie także dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Otwarcie planowane jest w
czerwcu. – Nie jest to jednak nowa
siedziba muzeum, bo jako takiego
muzeum w ogóle nie będzie – mówi
Marek Dobrowolski z Karkonoskiego Parku Narodowego.
(Angela)

Policjanci zatrzymali dwóch
nieletnich na gorącym
uczynku kradzieży
paliwa z samochodu
ciężarowego. Takiego
samego przestępstwa
dopuścił się 18–letni
mężczyzna. Złodzieje
pochodzą z gminy
Podgórzyn.

Paliwo drożeje.

To kradną

W budynku (przykład architektury śląskiej) dokonana zostanie wymiana dachu, elewacji, okien i drzwi. Zmieni się również układ funkcjonalny pomieszczeń wewnątrz, ale
zachowana zostanie bryła obiektu. Wokół wybudowane zostaną też ścieżki edukacyjne
prowadzące na teren parku.

Uwaga na drogach!
W miniony piątek ran przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze doszło
do kolizji drogowej, w której zawinił
kierowca opla corsy. Wyjeżdżając na
ulicę nie ustąpił on pierwszeństwa
kierującemu samochodem marki
Renault Laguna. Sprawca został
ukarany mandatem i 10 punktami
karnymi. Około godz. 8.00 natomiast
pod koła innego pojazdu na ulicy Nowowiejskiej wbiegł jelonek. Zwierzę
zginęło na miejscu. Ludziom w obydwu przypadkach nic się nie stało.
(Angela)

Sprawcy (14 i 16 lat)
zostali zatrzymani
w minionym tygodniu w jednej
z miejscowości
gminy Podgórzyn na gorącym uczynku
kradzieży z
włamaniem
do samochodu ciężarowego marki MAN.
Chłopcy
wyłamali

Chiński market w byłym kinie „Marysieńka”

Za przestępstwo ograbienia gro- krzyżach pozostały jedynie ich
bu i miejsca spoczynku grozi kara cienie.
Karolina Jankowska,
pozbawienia wolności od sześciu
Martyna Olender
miesięcy do ośmiu lat. Policjanci
FOT. KAROLINA
prowadzą czynności zmierzające
JANKOWSKA, MARTYNA
do ustalenia sprawcy lub sprawOLENDER
ców. Tymczasem po mosiężnych
zamek korka wlewu w zbiorniku
z paliwem i ukradli około 30 litrów
oleju napędowego na szkodę jednej
z firm. Policjanci zabezpieczyli
również pojemnik ze skradzionym
paliwem oraz narzędzia , które
posłużyły im do
popełnienia
przestępstwa.
S p r a w cy kilka dni
wcześniej w
podobny sposób
ukradli paliwo z
autobusu. Młodzi
przestępcy zostali
umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka
w Wałbrzychu, a za
popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem
rodzinnym.

Z kolei policjanci z Karpacza
zatrzymali 18-letniego mieszkańca
jednej z miejscowości w gminie
Podgórzyn, który ma na koncie co
najmniej sześć kradzieży paliwa
po wcześniejszym włamaniu się do
pojazdów. W marcu złodziej włamał
się do czterech samochodów, skąd
ukradł około 200 litrów paliwa.
Mężczyzna oświadczył, że sprzedał
je mieszkańcom tej samej gminy.
Ponadto z jednej z prywatnych
posesji ukradł rower oraz próbował
włamać się do innego pojazdu, aby
ukraść paliwo. Nie udało się, bo został
spłoszony. –Teraz za popełnione
przestępstwa grozić mu może kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności – poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(KMP)

Niemal codziennie na stacjach benzynowych w mieście i regionie zdarzają się kradzieże
paliwa przez kierowców, którzy tankują i uciekają nie zapłaciwszy za towar. Nie zawsze
takich sprawców udaje się złapać policji.
Fot. Archiwum

Z nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze skradziono kilka mosiężnych
krzyży. Już wcześniej doszło do podobnych kradzieży na cmentarzu w Cieplicach. Rodziny
zmarłych składają doniesienia o popełnieniu przestępstwa. Sprawców bezczeszczenia
nagrobków szuka policja.

dawane są na
złom. W związku
z zaistniałą sytuacją wystosowaliśmy pismo do
policji z prośbą
o wzmożenie patroli w
okolicach cmentarzy –
mówi Janusz Brzuśnian,
kierownik Cmentarza
Komunalnego w Jeleniej
Górze.
Poszkodowani zgłosili sprawę na policję.
Spisane zostały notatki
i rozpoczęto procedurę
poszukiwania złodziei. –
Cmentarz powinien być
lepiej strzeżony, a zarząd
powinien zadbać o porządek. Należy uczulić ludzi na podejrzane
osoby i zachowania. To, co się
stało, jest dla mnie nie do pomyślenia. Nie mogę się z tym pogodzić
– mówi Zbigniew Pleban.

Negocjacje chińskich przedsiębiorców z właścicielem
obiektu, gdzie mieściło się kino Marysieńka są na etapie wstępnej umowy. Wszystko
jednak wskazuje na
to, że już od lipca br.
ten budynek definiKino „Marysieńka” na
tywnie przestanie się
początku lat 80. XX
kojarzyć z kinematografią. Kino Mary- wieku.
skimi przedsiębiorcami. Wiadosieńka skończyło długą
mo
natomiast, że w nowym sklepie
działalność w grudniu
rozmowy dojdą do skutku, chiński
minionego roku. Wcześniej budy- market zostanie otwarty w lipcu będzie można kupić zarówno
nek trafił w prywatne ręce. Aktual- – mówi Tomasz Charłampowicz, chińską odzież, jak i buty, sprzęt
AGD, ozdoby czy zabawki.
nie trwa tam kompleksowy remont. właściciel obiektu.
(Angela)
–
Zamierzam
wynająć
ten
lokal.
Właściciel nie chce jak na razie
Czy w przyszłości przedszkolakom
FOT. KONRAD
Niewykluczone, że będzie tam pro- zdradzić na jaki okres zamierza
budynek, w którym przez ponad
PRZEZDZIĘK
wadzony chiński market. Obecnie podpisać umowę najmu z chiń100 lat było kino, będzie się z nim
prowadzone są rozmowy w tym
kojarzył?
temacie z przedsiębiorcami z Chin,
którzy otworzyli już takie punkty w
Kino „Marysieńka” mieszczące się przy ul. 1 Maja służyło polskim widzom od 1946
To nie tytuł najnowszego filmu, ale przyszłość obiektu z historią. Jeśli rozmowy obecne- różnych miastach w Polsce. Jestem
go właściciela i chińskich przedsiębiorców dojdą do skutku, w dawnej sali kina od lipca na etapie wstępnej umowy i jeśli roku, pierwsze seanse oglądano tu w 1909 roku.

zacznie działać chiński market.
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WCIĄŻ WIELE EMOCJI WOKÓŁ ŁĄCZENIA SZPITALI

Samorządy popierają fuzję

Opinia radnych jeleniogórskich w
sprawie fuzji jest wymagana, ale
nie jest wiążąca.
wybierają inne placówki,
a w Kowarach chorych
jest zbyt mało. Brak dofinansowania „Wysokiej Łąki” oznaczałby,
wg pełnomocnika R.
Szełemeja, realną
możliwość wycofania się Narodowego
Funduszu Zdrowia z
kontraktowania usług
medycznych.
– Byt szpitala byłby
zagrożony! – ostrzegł mówca. – Nieskorzystanie z szansy, jaką daje fuzja, byłoby
grzechem zaniechania! – podkreślili pomysłodawcy. Radni usłyszeli przy tym,
że owszem – sytuacja szpitala w Jeleniej
Górze nie jest dobra, ale jego oddłużenie
jest absolutną koniecznością. R. Szełemej
dodał także, że przyszłość medycyny
leży w dużych i wieloprofilowych centrach medycznych, a nie w mniejszych
ośrodkach mono-profilowych, jakim
jest „Wysoka Łąka”. W tym przypadku

Romuald Szełemej i Jerzy
Łużniak argumentowali
konieczność połączenia
placówek.
Opinię tyczącą fuzji szpitali:
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze i Wysokiej Łąki w Kowarach
wyrazili w miniony wtorek (15
marca) radni jeleniogórskiej
rady miasta. Jednocześnie
do zaopiniowania był także
fakt, że szpital w stolicy Karkonoszy zostanie formalnie
zlikwidowany. Dyskusja była
gorąca, ale w rajcy nie powiedzieli „nie”.
Do magistratu zaproszono Jerzego
Łużniaka, wicemarszałka dolnośląskiego, dr Romana Szełemeja, pełnomocnika zarządu województwa ds.
restrukturyzacji szpitali, a także Stanisława Woźniaka, dyrektora połączonych
szpitali oraz Zbigniewa Markiewicza,
zastępcę szefa SW.
Jerzy Łużniak na wstępie przedstawił
znane już powody, dla których szpitale
powinny zostać połączone. Najważniejsze: oddłużenie Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze, którego wierzytelności
sięgnęły już 50 milionów złotych. Do
tego także znaczące dofinansowanie
na rozwój usług w zakresie pulmonologii i ftyzjatrii. Zaznaczył przy tym,
że o marszałkowskich planach muszą
wypowiedzieć się samorządy zarówno
Kowar jak i Jeleniej Góry, choć dla
organu prowadzącego nie musi być to
opinia wiążąca.

W dyskusji – choć nie zabrakło
akcentów zrozumienia dla fuzji (każdy
chciałby, aby szpital oddłużyć) – radni
wyrazili wiele sceptycyzmu. Oliwer Kubicki z Prawa i Sprawiedliwości wezwał
do ogólnego sprzeciwu i przedstawił zestawienie działania dwóch szpitali. Wynikało z tego, że kowarska placówka jest
w świetnej kondycji (ku zadowoleniu pacjentów i personelu), natomiast szpital
jeleniogórski – ledwo się trzyma: tonie w
długach, jest niewydolny, a załoga trwa
w konflikcie z dyrekcją. Radny zwrócił
uwagę, że proponowane
rozwiązanie nie sięga do
przyczyn złej sytuacji, a Rada powiatu „za”
jedynie łagodzi jej skutki 17 marca radni powiatowi zebrali się na sesji w celu
i finalnie nic nie da.
wydania opinii na temat projektu połączenia Szpitala
Roman Szełemej ripostował radnemu Kubic- Wojewódzkiego w Jeleniej Górze ze szpitalem „Wysoka
kiemu, że w Kowarach Łąka” w Kowarach. – Po przedstawieniu argumentów
wcale tak kolorowo nie oraz dyskusji radnych, rada wydała pozytywną opinię.
jest. Szpital był dobry – owszem – ale kilka lat temu, Radni wszystkich klubów podkreślali, że będą się
choć świetny personel przyglądać kwestii osłony socjalnej, aby koszta ludzkie
i bogate tradycje ma do były jak najmniejsze. Część osób straci pracę, ale taka
dziś. Pochodzący sprzed
ponad 100 lat obiekt coraz reorganizacja ma także na celu zmniejszenie zatrudczęściej nie spełnia wy- nienia w działach administracyjnych, aby usprawnić
mogów współczesnej me- zarządzanie i administrację, w celu zmniejszenia
dycyny. I przynosi straty:
350 tysięcy złotych w roku kosztów. Starostwo szuka alternatyw dla osób, które
ubiegłym. Coraz częściej stracą pracę w wyniku fuzji – poinformował Andrzej
zdarza się, że pacjenci z Więckowski z zarządu powiatu.
diagnozami chorób leczo(Agrafka)
nych w „Wysokiej Łące”

PLEBISCYT PLUS JELONKI
Wyróżnijcie ludzi, którzy do swoich codziennych zajęć
dokładają gorliwość serca i poczucie spełniania misji.
Alicja Dusińska otrzymała już 55 kuponów wyprzedziła w
klasyfikacji Jacka Jakubca, dotychczasowego lidera, który ma
o pięć głosów mniej. Dalsza kolejność: Maja Włoszczowska (30
głosów), Olga Stankiewicz (11) Andrzej i Renata Marchowscy (10
Agata i Wacław Dzidowie (8), Grzegorz Jędrasiewicz (6) i Ryszard
Kiełek (5). Co tydzień do końca marca drukować będziemy kupony
plebiscytowe z wolnym miejscem
KUPON PLEBISCYTOWY
na nazwisko Waszego faworyta,
PLUS ROKU TO:
........................................ a także listę naszych kandydatów.
Plebiscyt jest już dostępny na www.
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
jelonka.com.
e-mail...............................
Zapraszamy do udziału w naszej
...........................
zabawie!
..........................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Redakcja
Jelonki.com

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
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bliższa ideałowi jest Jelenia Góra.
Choć – jak zaznaczył R, Szełemej
– nikt nie jest pewien, czy ta kuracja da uzdrawiające efekty. – To
wyzwanie dla zarządu i załóg obydwu szpitali - usłyszeliśmy. Jednak
pełnomocnik przedstawił kilka
przykładów podobnych działań w
dolnośląskich placówkach, gdzie
skutki były pozytywne.
Taka argumentacja nie przekonała niektórych radnych. Krzysztof
Mróz (PiS) miał obawy, co do znaczenia „likwidacji”, bo choć będzie
tylko formalna, to jednak sprawi, że
mieszkańcy mogą czuć się niepewnie
„bez własnego szpitala”. Wyraził też
niepokój co do losów pracowników,

Przeciw był radny Oliwer Kubicki.

„Wysoka Łąka”
woła o pomoc!

którzy
zostaną zwolnieni
(90 osób).
Zastępcy prezydenta Zofia Czernow i
Hubert Papaj przekonywali tymczasem,
że podczas posiedzenia rady społecznej
szpitala wojewódzkiego
związkowcy wyrazili akceptację co do planów
Solidarność – „przeciw”
Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność łączenia. Ponieważ sesja
rady była transmitowana
negatywnie zaopiniował projekt uchwały Sejmiku przez jedną z telewizji,
Wojewódzkiego, który otworzy drogę do scalenia przedstawiciele szpitalSzpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz kowar- nych związków zawodowych zadzwonili do
skiej „Wysokiej Łąki”. Związkowcy wytknęli autorom radnego Miłosza Sajnoga
uchwały, między innymi, brak gwarancji przejścia (Razem dla Jeleniej Góry),
wszystkich pracowników do nowego, powstałego po twierdząc, że żadnej zgody
oficjalnie nie wyrażali.
fuzji podmiotu z zachowaniem nabytych uprawnień i
Radny Ireneusz Łojek
zachowaniem poziomu wynagrodzeń. W projekcie nie zastanawiał się, jak szpital
ma też określenia czasu i sposobu wyrównania różnic po fuzji poradzi sobie z
zatrzymaniem zadłużenia
płac, które dziś dotyczą zarobków personelu z Kowar wobec Zakładu Ubezpiei Jeleniej Góry.
czeń Społecznych, który
Jeleniogórska Solidarność zauważa przy tym ko- jest największym wierzyplacówki. Radny
nieczność uzgodnienia z załogami reformowanych cielem
Rafał P. Szymański (PiS)
szpitali tzw. pakietu socjalnego z zabezpieczeniem z kolei chciał wiedzieć, jak
nabytych praw pracowniczych. Wprawdzie deklaracje placówka poradzi sobie
bilansowaniem usług,
na ten temat pojawiały się w wypowiedziach, które zskoro
dziś na żadnym
pomysłodawcy fuzji udzielali mediom, a także podczas poziomie tego bilansu
spotkań z pracownikami, ale nie zostały zawarte w brak.
Ostatecznie radni wyżadnym dokumencie.
razili pozytywną opinię co

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

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

do zmian:
w obydwu

– Pracownicy szpitala gruźlicy i chorób
płuc „Wysoka Łąka” w Kowarach oraz
pacjenci tegoż szpitala zwracamy się
do wszystkich, którym zależy na niezależnym istnieniu szpitala, o wszelką
pomoc – napisano w skierowanym
do marszałka Rafała Jurkowlańca
liście otwartym. Załoga broni w nim
swojego szpitala obawiając się, że
fuzja to początek jego końca i droga
do utraty ponad 100 miejsc pracy w
Kowarach – Od kilku lat pracownicy
kowarskiego szpitala włączyli się w
jego ratowanie. Rezygnacje z „13”
pensji, maksymalne obniżenie premii
oraz funduszu socjalnego to tylko
niektóre z przykładów działań załogi aby
szpital przetrwał złe czasy – czytamy.
– Załoga szpitala „Wysoka Łąka” jest
zdesperowana względem metod, jakie
narzucają nam rządzący w naszym
województwie. Prosimy o zachowanie
„Wysokiej Łąki” – jako niezależnego
szpitala, i o pomoc w jego rozwoju –
kończą list pracownicy i pacjenci WŁ.
Całe pismo – na www.jelonka.com
przypadkach „za” było dwunastu radnych, pięciu sprzeciwiło się, a dwóch
– wstrzymało się od głosu. Do innych
tematów dzisiejszej sesji wrócimy w
osobnych doniesieniach.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

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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JAK UCZYNIĆ MIASTO I OKOLICE PRZYJAZNE ROWERZYSTOM

Daleko do raju dla cyklistów

Jeżdżę rowerem codziennie, niezależnie od pogody – mróz, słońce,
śnieg, deszcz, świątek, piątek i niedziela. Trudno mi nazwać nasze miasto
przyjaznym dla cyklistów, a o ukutym

prowadzone
chaotycznie.
Na mapce –
trzy kolor y.
Niebieski –
drogi rowerowe
istniejące, czerJelenia Góra nie jest
wony – budowamiastem przyjaznym
ne i różowy – planowane. Najwięcej
dla rowerzystów. O
jest różowego, co
tym świadczy mapka.
wcale nie znaczy, że
na
jest różowo… Wiedzą
potrzeby proo tym, na szczęście,
pagandy i wskutek sukcesów
samorządowcy, którzy
pani Mai Włoszczowskiej haśle związanym z rowerową stołecznością jeszcze przed nadejściem lata chcą
od razu miałem złe zdanie. Niech zrobić „coś”, by miasto nie musiało
zilustruje to mapka, jaką rowerowym wstydzić się swojej rowerowej „stodziennikarzom przekazano podczas łeczności”.
Jeżdżę rowerem głównie po mieroboczego spotkania w ratuszu.
Trasy rowerowe wokół Jeleniej ście. Łamię mnóstwo przepisów
Góry nie tworzą logicznej całości, – przyznaję otwarcie. Sunę chodnikasą poszarpane, niedokończone, mi, przejeżdżam przez pasy, bywa, że

Pamiętajcie o ogrodach
To hasło
kolejnej debaty obywatelskiej, na którą
do Dwor u
Czarne zaprasza Fundacja
Kultury Ekologicznej. Anons
skierowanych
jest do tych,
którym bliska jest sztuka kształtowania i pielęgnacji krajobrazu, zarówno
jako hobby lub dziedzina działalności
zawodowej. Kustosz dworu i szef
FKE Jacek Jakubiec zapozna
zainteresowanych z propozycjami, mającymi na celu zmiany w
pejzażu „Czarnego”. – Liczymy
też, że dla zamierzeń tych uda
nam się pozyskać partnerów z
sektora usług i wykonawstwa
tej branży. Chętnie udzielimy
bliższych wyjaśnień oraz
przekażemy założenia projektu pod hasłem „Ogród
Czarne ‘2012” – zapowiada Jacek Jakubiec. Debata
zacznie się o godz. 17, w
piątek, 25 marca. Kontakt
mailowy pod adresem: fke.
prezes@gmail.com lub pod
telefonem komórkowym :
514-1720212.
(RED)

Dla bezpieczeństwa lepiej jeździć chodnikiem

Wylanie pasów asfaltu dla rowerzystów przed
zebrami ułatwiłoby przejazd jednośladów.
kuratorium, musiałyby parkować
wzdłuż chodnika. Albo – najlepiej
– wcale. Takie „kontrpasy” można
wprowadzić na wielu jeleniogórskich ulicach jednokierunkowych.
Inny problem to progi zwalniające: położone na całej szerokości
jezdni zmuszają rowerzystę do
podniesienia cielska na siodełku,
bo inaczej… no wiadomo, co się
dzieje. A wystarczy zostawić metrową przestrzeń dla cyklistów
właśnie. A jeszcze gdyby tak udało
się przynajmniej na niektórych odpowiednio szerokich chodnikach
wydzielić ich część dla jednośladowców… Szczyty marzeń.

głosy zainteresowanych. Wszystkie
opinie, zarówno Wasze, jak i nasze
– rowerowych dziennikarzy – zostaną przeanalizowane. I w miarę
możliwości wprowadzone w życie.
Nad rowerową polityką miasta ma
czuwać „oficer” rowerowy. Ale jak
zastrzega urząd, musi być to osoba
z wykształceniem inżynierskim i
przy okazji znająca od podszewki
problemy cyklistów. Oby tym razem
się udało, a hasło, że Jelenia Góra jest
rowerową stolicą Polski nie wywoływało ironicznego uśmieszku.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

UCZNIOWIE POMOGLI OFIAROM KATAKLIZMU

Gest dla Haiti
Gimnazjaliści i licealiści z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 zebrali się po
pięć złotych i wysłuchali w
miniony piątek okolicznościowego koncertu talentów
dedykowanego potrzebującym dzieciom na wyspie,
którą przed kilkoma miesiącami dotknęło trzęsienie
ziemi.

Jakby było mało nieszczęść, paraliżujące wieści dotarły z Japonii, gdzie
naród także walczy ze skutkami
kataklizmów – powiedział Grzegorz
Lustyk, zastępca dyrektora ZSO nr 1,
otwierając koncert, z którego dochód
w całości zostanie przeznaczony na
pomoc młodym Haitańczykom.
Młodzież z ZSO nr 1 pokazała nie
tylko szczodre serca, lecz także przy
okazji pochwaliła się swoimi talentami muzycznymi. Wystąpili czołowi
„żeromscy” wokaliści: Do– Wprawdzie od tamtej tragedii rota Malczewska, Michał
w Haiti minęło już sporo czasu, ten Klementowski, Jakub
kraj wciąż potrzebuje wsparcia. Kopaniecki i Michał

Piasecki. Na fortepianie
zagrał Jakub Walicki, a
cudownym brzmieniem
gitary klasycznej oczarował słuchaczy Wojciech
Obarzanek. Nieco mocniejsze „uderzenie” zafundował publiczności
na gitarze elektrycznej
Robert Wiski. Zagrał
także zespół rockowy.
Tłem muzyki była preBak, opiekunka koła i nauczycielka
zentacja multimedialna
ukazująca zniszczenia w Haiti, a ZSO nr 1.
(tejo)
także skutki pomocy niesionej przez
Fundację Polska-Haiti.
Przygotowania do koncertu charytatywnego
na rzecz młodych Haitańczyków zaczęły się
dużo wcześniej. Już po
samym trzęsieniu ziemi
szkolnemu kołu Caritas udało się zebrać
ponad 900 złotych ze
spontanicznie zorganizowanego kiermaszu
ciast – mówi pani
Małgorzat a

Grzegorz Lustyk wyraził wdzięczność samorządowi za organizację koncertu, a podziękowania szczególne skierował
do Zuzanny Bućko, uczennicy która w ramach działalności w Amnesty International, przyczyniła się do zaistnienia
wydarzenia. Można być pewnym, że młodzież z „Żeroma” choćby symbolicznie o Japończykach cierpiących z powodu
kataklizmów także pamiętać będzie.

Fot. Konrad Przezdzięk

Co zrobić, by Jelenia Góra nie
była rowerową
stolicą Polski
tylko w haśle
promocyjnym, ale miastem z prawdziwie dla
rowerzystów
przyjaznym? Niech określą
to sami dosiadający cichych
jednośladów, a samorząd –
wyciągnąwszy wnioski – postara się o realizację postulatów zainteresowanych.

nie uznaję drogi jednokierunkowej.
Miałem szczęście, bo jeszcze mnie
nikt na gorącym uczynku nie przyłapał. Te wszystkie moje drogowe
grzechy mogłyby zostać objęte „odpustem zupełnym”, gdyby – zgodnie z
możliwościami po nowelizacji prawa
o ruchu drogowym – w Jeleniej Górze
ułatwiono rowerzystom życie. A jest
to możliwe.
Rzecznik urzędu Cezary Wiklik,
podobnie jak „zroweryzowani”
dziennikarze, czuje problem, bo sam
się na dwóch kółkach bardzo często
porusza. I podobnie jak my – łamie
przepisy. Paradoksalnie często po to,
aby przejechać bezpiecznie. Niemożliwe jest bowiem – bez wskoczenia
na chodnik – spokojne pokonanie
wielu odcinków dróg w naszym
mieście – choćby skrzyżowania Jana
Pawła II z ulicą Grunwaldzką. No,
samemu jeszcze da się przejechać,
ale podczas rodzinnej wycieczki? To
już niekoniecznie.
Jednym z miejsc specjalnej troski
jest przejazd przez ulicę Piłsudskiego
u wlotu w Bankową. Oczywiście – po
pasach. Często – chcąc jechać w stronę Armii Krajowej – krótki odcinek
Piłsudskiego pokonujemy pod prąd.
Chodnik wąski, droga też, bo auta ściśle – jedno obok drugiego – parkują
po obu stronach traktu.
Jakie rozwiązanie? – Ano takie:
przy zebrze wylewamy „przejazd” dla
rowerzystów, który jest jednocześnie
prożkiem zwalniającym dla zmotoryzowanych. Ulicę pokonujemy bez
„kolizji” z wysokimi krawężnikami.
Ten sposób może znaleźć zastosowanie na wielu tego typu przejściach,
które można uczynić „pieszo-rowerowymi”.
A co z jazdą pod prąd? Można
zorganizować „kontrpas”, rozwiązanie często stosowane w miastach rowerzystom przyjaznych.
Tyle że wtedy auta po stronie ulicy
Piłsudskiego, gdzie znajduje się

To tylko garść przykładów. I otwarcie dyskusji o rowerowych i realizowalnych potrzebach. Czekamy na
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Muzyka kameralna to najwyższy etap wtajemniczenia
zarówno dla twórcy jak i dla
odbiorcy. Składają się na nią
dźwięki osobiste, namacalne,
mniej liczne, a jednocześnie
kipiące mocą kreacji kompozytora, który w tej indywidualnej formie wypowiedzi
odkrywa głębię własnej psychiki. O tym można się było
przekonać w miniony piątek
podczas koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej.
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KAMERALNIE I GENIALNIE W FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ

który – choć
osadzony jeszcze w realiach
i nor mach
dziewiętnastego stulecia
z Mozartem
jako muzycznym idolem
i Mahlerem
jako duchowym przewodnikiem,
był jednoczeTytułowi „Arcydzieła muzyki kameśnie „przedralnej” towarzyszyło równie ważne dowcześnie”
pełnienie: Janusz
Nykiel i jego goście
(czytaj na stronie
2). Koncertmistrz
FD zaprosił do tego
kameralnego koncertu dość liczne
grono wykonawców. Wieczór podzielono na dwie
części. W pierwszej melomani
usłyszeli rzadko
grywany Kwintet
klarnetowy A-dur
Maxa Regera. Partię klarnetu zagrał
Andrzej Zwarycz.
Wystąpiły ponadto
Irina Movlian-Cidwudziestowieczny jeśli chodzi o
choń (drugie skrzypce), Barbara Puformę i harmonizowanie.
kalska (altówka) i Małgorzata Golian
A. Więckowski zaznaczył, że kame(wiolonczela). Oczywiście – pierwsze
ralistyka w większości przypadków
skrzypce grał gospodarz wieczoru –
twórców stanowi ostatni, finałowy
Janusz Nykiel. W sumie wszyscy tworzą
etap kreacji. Tak też i było w przypadku
zespół A Quattro.
Regera, który oddał do druku Kwartet
W klimat epoki, w której tworzył Max
klarnetowy A-dur na pięć tygodni przed
Reger, wprowadził publiczność Andrzej
śmiercią. Dzieło to w wykonaniu filharWięckowski. Przypomniał o rewolucjomoników dolnośląskich zabrzmiało
nizmie kompozytora tego kompozytoświeżo i przyjaźnie. Klarnet, wbrew
ra przełomu XIX i XX
temu, czego można się spowieku,
dziewać, nie występuje tu w roli
głównej, a

Uczta dla koneserów

Talenty
jak diamenty

jedynie „oplata” motywy
pozostałych
instrumentów. Warto
dodać przy

tym, że utwory Regera są bardzo skomplikowane technicznie i przez
to niezbyt często wykonywane.
W drugiej części zmienił się skład
muzyków. Na estradzie pozostał tylko

Janusz Nykiel. Partię drugich skrzypiec
zagrała Ewa Mutkowska, zaś altówki
– Marta Mutkowska. Na wiolonczeli
zagrał Mateusz Urban. W ich wykonaniu zabrzmiały melodie bliższe
nam nie tylko geograficznie, lecz
także duchowo zawarte w I Kwartecie
Smyczkowym e-moll „Z mojego
życia” czeskiego kompozytora
Bedřicha Smetany.
Przybliżając sylwetkę tego
twórcy, najczęściej kojarzonego z Poematem

Andrzej Więckowski przypomniał, że
Smetana dojrzewał w czasach, kiedy
w Czechach (a w zasadzie w AustroWęgrzech) język czeski niemal zanikł.
Był ochrzczony jako Friedrich Smetana
i wychował się w kulturowym kręgu
niemczyzny, a czeskiego nauczył się
dopiero jako dorosły
mężczyzna. Imię
Bedřich przybrał
później, a gdy miał
32 lata, napisał

pierwszy list po czesku. Wówczas także
został propagatorem odradzającej się
ojczyzny i zagorzałym patriotą. Jednak
jego życie było pełne trosk i chorób.
Cierpiał na omamy słuchowe, które
zakończyły się kompletną głuchotą
i obłędem. Kompozytor, pod koniec
XIX wieku, dokonał zresztą żywota
w zakładzie dla psychicznie chorych.
Jego Kwartet „Z mojego życia” stanowi
spowiedź muzyczną twórcy. Zawarł
w nim Smetana swoje niepokoje, w
tym także dźwięki swych słuchowych
halucynacji. Nie brak w tym dziele
charakterystycznych nut narodowych (polka), ale akcent dominujący
stanowią dźwiękowe opowieści z
głębi umysłu twórcy, świadomego
swojego kalectwa i jakby
spodziewającego się końca
bynajmniej nienależnego
ludziom wielkim.
Konrad Przezdzięk

Symfonicznym „Moja
Ojczyzna”
(Má vlast),

Twardy orzech do zgryzienia mieli
jurorzy zakończonych w sobotę w
Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek”
powiatowych eliminacji Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej, w którym udział
wzięli gimnazjaliści z miasta i najbliższych okolic.

Natalia Droń, Paulina Bocian i Natalia Lis
wyśpiewały awans. Nad nimi – Anastazja
Łozowska

Fot. Konrad Przezdzięk

prezentoA sam koncert, choć mały w swoim rozmiarze, był po prostu wielki. Pokazał kunszt muzyków
wanych
Filharmonii Dolnośląskiej, w tym gospodarza wieczoru Janusza Nykiela. Dodajmy, że wydarzenie nie
interpretacji
wierszy różbyło pozbawione akcentów osobistych. Koncertmistrz dedykował jedną z części Kwartetu Smetany
nych (od pożonie i córce.
ważnego „Fortepianu ChoDwadzieścia pięć osób re- witała Datura Sitek, dyrektorka pina” Norwida
cytujących i trzynastu wyko- placówki. Talentów – i to wielkich do fr ywolnych
– z całą pewnością w sobotę utworów Waligórskiego poprzez się mogła znaczna większość. ogromne brawa. Barw Jeleniej
nawców piosenek z poetycnie zabrakło. Spośród za- poezję protestu Bursy) podobać Podobnie w części muzycznej. Tu Gór y broniły Paulina Bocian,
kim tekstem przewinęwszyscy wykonawcy zasłużyli na Sylwia Martyniak oraz Natalia
ło się scenie MDK.
Droń. Solistki musiały jednak
Wszystkich przyzmierzyć się z mocną powiatową
Jury (Wiesława Siemaszko-Zielińska, Barbara Kędra, Danuta Sitek i Maciej Cytarzyński) nagrodziło pierwszymi
konkurencją, choćby
pełnym emocji wymiejscami i awansem do etapu rejonowego w Bolesławcu recytatorów: Anastazję Łozowską z Gimnazjum nr 1
ko n a n i e m „ N i e
w Jeleniej Górze, oraz Kamila Raka z Mysłakowic. Do konkursu PEGAZIK w Kłodzku przeszła Marzena Gadzina z
opuszczaj mnie”
Mysłakowic. Z kolei w kategorii poezji śpiewanej wygrały jeleniogórzanki Natalia Droń (MDK) i Pualina Bocian
Brela przez Ewelinę Szklarek z
(Gimnazjum nr 1), a także Natalia Lis z Piechowic. Premia: awans do kolejnego etapu. W obu kategoriach
Kowar, czy też
przyznano także wyróżnienia. Nagrody ufundowało starostwo powiatowe.
Natalią Lis, która fenomenalnie
zaśpiewała jesienny
szlagier „Kasztany”.
(tejo)

Kamil Rak
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Promocja po chińsku

Z pożytkiem dla wszystkich

Prezydent Marcin Zawiła otrzymał zaproszenie do udziału w
Międzynarodowym Festiwalu Turystycznym, który odbędzie
się w zaprzyjaźnionym z Jelenią
Górą chińskim mieście Changzou. sta. Wspomniany ośrodek miał już Góry przyjedzie delegacja z Chin. Na wtorkowej sesji rady miasta radni przyjęli tegoroczny
wcześniej związki z Jelenią Górą, a to Marcin Zawiła nie zamierza jednak program współpracy z organizacjami pozarządowymi i
Umowę o współpracy partnerskiej
innymi podmiotami działalności pożytku publicznego.
za sprawą fabryki maszyn papierni- osobiście lecieć z rewizytą.
z Changzou podpisał w 2009 roku
Marek Obrębalski, ówczesny prezydent mia-

W festiwalu wezmą udział delegacje miast z Polski, Korei i Stanów Zjednoczonych.
Najdłuższą wyprawą jeleniogórskich samorządowców była wizyta Józefa Kusiaka,
byłego prezydenta miasta, i ex-szefa rady Jerzego Pleskota do Meksyku (Tequila)
w 2003 roku. Delegacje jeleniogórskie były także w Severodoniecku (Ukraina) i
we Władimyrze ( Rosja). W latach 90. XX wieku ówczesna prezydent Zofia Czernow
była z wizytą w Taylor (USA). Co roku delegacja Jeleniej Góry uczestniczy w święcie
kwiatów w Cervi (Włochy).

– Nie dlatego, że nie chcę zoczych PMPoland (wcześniej
Beloit). Teraz okazuje baczyć Chin (bo chcę), ale mam
się, że zainicjowa- za dużo obowiązków w mieście.
na przez Marka Będzie mnie reprezentował któryś
z moich zastępców – mówi Marcin Zawiła. Szef Jeleniej Góry
zamierza przy tym utworzyć
około ośmioosobową delegację złożoną z przedstawicieli
przedsiębiorców jeleniogórskich.
Wezmą udział w festiwalu jako
„doradcy ekonomiczni” prezydenta, bo takiej klasyfikacji wymaga
Obrębalskiego współpraca zaczyna przynosić wymierne protokół. Kto pojedzie do Chin,
okaże się po spotkaniu z zainterekorzyści.
Obecny prezydent Marcin Zawiła sowanymi. Członkowie delegacji
dostał bowiem zaproszenie (po będą musieli przy tym zapłacić
chińsku) do udziału w Międzyna- sami za podróż. Pobyt gwarantuje
rodowym Festiwalu Turystycznym strona chińska.
(tejo)
zaplanowanym na 27 i 28 kwietnia
FOT. KONRAD
tego roku. Wcześniej, bo na początku
PRZEZDZIĘK
nadchodzącego miesiąca, do Jeleniej

Zakres tematyczny
programu zreferowała Zofia Czernow,
zastępczyni prezydenta Jeleniej
Góry, która podkreśliła, że miasto jest otwarte
na współdziałanie
i oferuje ulgi
dla

wspomnianych organizacji. Zaznaczyła, że mimo daleko idących
ułatwień w działalności (na przykład groszowe czynsze za lokale),
bywa, że różne organizacje postulują
jeszcze większe bonifikaty. A to nie
zawsze jest możliwe.
Tegoroczną nowością ma być
stworzenie organizacjom pożytku
publicznego sposobności organizowania opieki nad dziećmi do lat
trzech. – A to w związku ze zmianą
ustawy żłobkowej, która dopuszcza
możliwość tworzenia klubów dziecięcych, czy też niewielkich żłobków
rodzinnych – mówiła Z. Czernow,
która przypomniała, że miasto rozpisze konkurs na zagospodarowanie
dwóch dużych mieszkań na te cele.
Radni bez sprzeciwu przyjęli proponowaną treść uchwały.
(tejo)

GALERYJNI INWESTORZY PUKAJĄ DO RATUSZA

Tu ruch, tam bezruch
doradca medialny szefa miasta.
Plany zabudowy przewidują utrzymanie stanowisk odjazdowych. W
przyszłości ma tymczasem zniknąć
parking autobusów, dla których dziś
teren dworca stanowi jednocześnie
plac postojowy. Inwestor potwierdził,
że trwają procedury związane z

nogramie prac prezydenta Marcina
Zawiły przewidywana jest cała seria
kolejnych spotkań z poszczególnymi
inwestorami – czytamy w komunikacie.
Wspomniana galeria będzie już
czwartym tego typu obiektem na
stosunkowo niewielkim obszarze
jeleniogórskiego
śródmieścia.

Pewność w
niepewności

Latem zaczną się prace przygotowawcze do budowy kolejnej
galerii handlowej w stolicy Karkonoszy. Tym razem obiekt
ma zostać wybudowany między Podwalem i al. Jana Pawła
II na terenie obecnego dworca PKS.

Prezydent
Marcin Zawiła spotkał się
z przedstawicielami TK Development, która wespół
z PKS Tour przystąpiła do
przygotowań budowy galerii
między ulicami Podwale i Jana
Pawła II, na ternie obejmującym część obszaru dzisiejszego dworca PKS
– informuje Cezary Wiklik,

Galeria Centrum rośnie jak na
drożdżach. Niestety, nie będzie w niej
zespołu kin.

rozpoczęciem budowy i – zapewne
zgodnie z planami – w lipcu br. będzie
można przystąpić do pierwszych
prac.
Równolegle
komi-

sja urbanistyczno-architektoniczna opiniuje
p r o p o n owa n e
rozwiązania w
zakresie szczegółów projektu, dróg
dojazdu, itp. W harmo-

Wprawdzie aktualnie sezon budowlany twa przez cały
rok, na terenie po
dawnym targowisku
miejskim przy ulicy
Kilińskiego – bezruch. Wielu mieszkańców pyta w związku z tym,
czy inwestor dotrzyma obietnicy
i kolejna galeria zostanie otwarta
latem przyszłego roku. – Nie mamy
żadnych oficjalnych sygnałów od
spółki Parkridge, że będą kłopoty z
realizacją inwestycji – mówią samorządowcy.
Przypomnijmy, że
spółka Parkridge miała już zacząć
realizować inwestycję w 2008 roku!
Na przeszkodzie ku temu stanęły
jednak różnorakie kłopoty natury
finansowej. Dopiero w czerwcu roku
ubiegłego z pompą wmurowano akt
erekcyjny zapowiadając budowę

Co z Focus Mallem? – pytają
mieszkańcy.
galerii handlowej Focus Mall. Jak
dotąd prace dotyczyły tylko zbrojenia terenu, a pod koniec stycznia
magistrat wydał zgodę na budowę
odcinka linii kablowej średniego
napięcia zasilającej obiekt w energię. Tymczasem wśród pogłosek,
których nie udało się potwierdzić
władzom miasta, słychać, że
firmy, które wcześniej deklarowały współpracę z inwestorem,
wycofały się. Jakby na potwierdzenie tych niepokojów znikł z
tablicy za ogrodzeniem placu
budowy baner ją anonsujący. Póki jednak oficjalnych
wieści brak, samorządowcy
czekają na rozwój sytuacji
mając nadzieję na rozmowy z inwestorem o losach
placu budowy.

Galeria Centrum bez kina

W przeciwieństwie do ulicy Kilińskiego, na pobliskiej ulicy Pijarskiej
praca wre. W ciągu kilku miesięcy
powstała już bryła Galerii Centrum położonej
tuż przy

parkingu wielopoziomowym. Tę inwestycję buduje
znany z ekspresowego tempa
przy stawianiu Pasażu Grodzkiego, Erbud. Jednak i tu
nie wszystko będzie zgodnie
z oczekiwaniami. W galerii
nie powstanie, na przykład,
multikino. – Wiązałoby się to
z koniecznością podwyższenia
budynku, a na to nie zgodził
się Urząd Ochrony Zabytków –
powiedział prezydent Marcin
Zawiła. Galeria Centrum ma
zostać otwarta w październiku.
Kwestią otwartą pozostaje jej
zagospodarowanie. Pytanie ku
refleksji: czy jest sens wznoszenia tego typu placówek,
skoro tej jednej, już istniejącej
(Grodzka) nie udało się do tej
pory „zapełnić” stoiskami, czy
sklepami.
(RED/tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. ARCHIWUM

ROZMAITOŒCI

PLOTKI I FAKTY

Matura to bzdura?
Młodzi ludzie na co dzień parający się dziennikarstwem założyli
video-bloga o wdzięcznej nazwie:
„Matura to bzdura?”, który bije
obecnie rekordy popularności. Co
jest przyczyną sukcesu medialnego
tego akurat projektu?
Przyczyny, jak się zdaje, są dwie.
Z jednej bowiem strony, „program”
niejakich Jankowskiego, Dybskiego
i Drzewieckiego, po prostu, śmieszy
ukazując absurdy polskiego społeczeństwa – w którym niejeden
za intelektualistę chce uchodzić,
choć z intelektualisty ni krzty w
sobie nie ma; z drugiej, daje do
myślenia długo po tym, gdy śmiać
się przestaniemy. Do myślenia nad
wyraz konstruktywnego, refleksji,
która po „boków zrywaniu” „czapki z
głów” nam zrywa gdy uzmysłowimy
sobie, że video-blog ów prawdę o nas
samych gorzką nam przekazuje. Z
ironią najwyższej klasy mówi nam
o tym, że coraz bardziej zbliżamy
się do brodzika intelektualnego, czy
może raczej jesteśmy weń wpychani
(„my”, społeczeństwo) już w wieku
pacholęcym, co mnie osobiście martwi najbardziej.
O ile ja, TY, jak mniemam drogi
czytelniku, do matury jakiś czas temu
podchodziliśmy całkiem poważnie, o
tyle dziś do matury poważnie się nie
podchodzi. Egzamin ten, którego tytulatura wywodzi się z łac. „maturus”,
czyli „dojrzały”, stracił swą rangę bezpowrotnie i szans żadnych nie ma,
by ową rangę odzyskać. Nie z winy
samych abiturientów, bynajmniej,
uchowaj Boże! Z winy, rzecz jasna,
odpowiedzialnych za samą „maturę”,
obszerny i najważniejszy (niegdyś)
sprawdzian z materiału objętego
tzw. podstawą programową, którą
powinien znać każdy. Ot, choćby z
dat najważniejszych dla polskiej historii, procentów, rachunków, całek
i różniczek, wiedzy na temat lektur
podstawowych i ich autorów, tego,
gdzie leży Hiszpania czy w którym
mieście znajduje się Krzywa Wieża.
Dzisiaj, sprawy mają się zgoła inaczej.
Z „dojrzałością” – intelektualną,
matura nie ma już nic wspólnego,
a i dojrzały intelektualnie i nie jest,
i nigdy nie będzie ten, kto ją zdaje
(zdał, zdawał będzie). Jest to egzamin
mało poważny, do którego, rzekłem,
poważnie się nie podchodzi. Bo i jak
podchodzić skoro zaczynamy mieć

do czynienia z pytaniami: Czy Ziemia
krąży wokół Słońca?
Polska komisja egzaminacyjna,
centralną zwana, matka komisji
egzaminacyjnych nazwanych okręgowymi, odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie matury
zdaje się weszła w grono „centrali”,
„komisji”, „urzędów”, „sejmików”,
„rad” czy tym podobnych, których
celem jest sprowadzenie społeczności większych i tych bardziej
lokalnych do absolutnego parteru,
zarówno pod względem socjalnym,
jak i intelektualnym. Narzucenie
tym społecznościom modelu życia
w biedzie, ubóstwie i kretynizmie –
który, rzecz jasna, musi iść z tymi w
parze, bo przecież „kretynom” łatwiej
uwierzyć, że jest dobrze. A dobrze nie
jest, w tym wypadku, już na poziomie
maturalnym.
W obecnym, spłyconym systemie
nauczania nie ma miejsca na twórcze
myślenie, na kojarzenie faktów mniej
lub bardziej istotnych. Maturzyści
myślą i piszą na zamówienie tegoż
systemu, podług klucza opracowanego na zasadzie (prostej) łamigłówki
miast przekazywać wnioski czerpane
z dzieł literackich i innych publikacji.
Sztampa, najtańsza rutyna, schematyzm do granic absurdu, oto dziedzictwo „dojrzałych” intelektualnie młodych jeleniogórzan, wrocławiaków,
legniczan i innych, będących nadzieją
na lepsze jutro. Jutro, co oczywiste,
tanie, sztampowe, schematyczne,
rutynowe i szare do bólu zębów. A
mimo to – lepsze, albowiem taki
wniosek można wyciągnąć biorąc
pod uwagę „dojrzałe” poczynania
uczących myśleć dojrzale.
Na świecie są kraje, w których
można legalnie kupić prawo jazdy
czy nosić broń, pomimo niekorzystnych testów i w jednym, i w drugim
kierunku. Polska zdaje się zmierza
do innego ekstremum – każdy Polak ma mieć co najmniej średnie
wykształcenie bez względu na talent,
predyspozycje czy pracowitość.
Niebawem, na co wskazują autorzy
od video-bloga, egzamin dojrzałości
może zmienić się w test sprawdzający
umiejętności czytania, niekoniecznie ze zrozumieniem. No bo po co
cokolwiek rozumieć? Przyjmować
rzeczy takimi, jakie są. I taplać się w
brodziku. Począwszy od matury.
Piotr Iwaniec

Dawaj na bloga

Wprawdzie przedwyborcze
ekscytacje na czas jakiś przestały zakłócać spokój codzienności, politycy – jakby pędzeni
rytmem tamtej walki – wciąż
prowadzą blogi w internecie.
Dla jednych jest to możliwość
odreagowania frustracji, dla
innych – sposób na kontakt
z wyborcami (po co do nich
chodzić jak łatwiej jest nie
ruszając się z fotela poklepać
„cuś” w klawiaturę?) Dla jeszcze
innych to metoda na zaistnienie
po jesiennej porażce u urn. Tak
czy owak: blogi są. Czy są czytane? To już druga sprawa. Wśród
najaktywniejszych blogerów
znajdziemy: Oliwera Kubickiego, Rafała P. Szymańskiego,
Huberta Papaja oraz Wojciecha
Leszczyka z opcji dobrze PT
Czytelnikom znanych.
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Fot. Konrad Przezdzięk

PISANE Z UKOSA

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Panie Jurku, ale ma pan
zajefajny długopis!

Józefom chwała!

19 marca świętowali Józefowie. To piękne imię ma bogate
tradycje w samorządzie jeleniogórskim. Aż dwie kadencje
rządził wszak prezydent Józef
Kusiak, któremu wiernie sekundował Józef Sarzyński do dziś
zasiadający w radzie jako jej
pierwszy wiceszef. Swego czasu
w zarządzie miasta zasiadał
Józef Pawłowski, zaś mandat
rajcy w ubiegłej kadencji dzierżył Józef Zabrzański. Dodajmy
do tego powrót do grona rajców
Józefa Gajewskiego, zwanego
prezydentem Jagniątkowa.
Uff. Pewnie by się tam jeszcze
jakiegoś pana Józefa znalazło.
Świadomi, że przed gabinetem
prezydenta – jak to drzewiej
bywało – nie ustawiają się już
kolejki fanów z kwiatami (na to
poczekamy do 11 listopada…),
wszystkim Józefom składamy
spóźnione acz szczere najlepsze
życzenia!
(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

– W dodatku w niebieskiej
oprawce!

– Ale zapewniam pana, że pisze
na czerwono!

Jerzy Pleskot, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Rafał P. Szymański, radny Prawa i
Sprawiedliwości.

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Auta

i (nie)rozsądek
Kiedy wchodzę w świat zdjęć z
dawnej Jeleniej Góry, ujmuje mnie
estetyka obrazu. Miasto wydaje
się piękniejsze, bardziej zadbane,
wręcz wymuskane. I nie ma w nim
samochodów. Przynajmniej tylu,
ile widać dziś.
Świat można na zdjęciu przedstawić różnie. Obiektyw wprawdzie – jak sama nazwa wskazuje
– jest obiektywny i wszystko mu
jedno, jaki obraz „przerzuca” na
światłoczułą materię. Ale oko
fotografującego już bynajmniej
obiektywne nie jest. To ono dokonuje wyboru fragmentu rzeczywistości, który – przełożony na język
kadru – stanowi sedno i esencję

zdjęcia. Jelenią Górę fotografuję
codziennie. I choćbym nie wiem
jak był selektywnie subiektywny,
nie zrobię szerokiego planu bez
samochodu.
Nawet w niedzielę, którą fotograficznie uwielbiam, ulice cieszą
się, że w końcu nic z taką częstotliwością po nich nie jeździ. Ale
wszechobecne żelastwo na czterech kółkach waruje wszędzie, aby
z początkiem tygodnia rozpocząć
cykliczne przewożenie czterech
liter właściciela. Żelastwo, które
już się wysłużyło i właściciel w podzięce wypiął na nie swoje cztery
litery, które woził, bywa szpetnie
rdzewiejącym uzupełnieniem

krajobrazu podmiejskiego. Łącz- nych. Nie strawię kotletów z trawy,
ka, górki, kwitną przedwiosenne jajek z korzonków leśnych, mięsa
kwiatki. Żyć się chce. A tu masz: bezmięsnego, ciasteczek bezmącznych. Nie znoszę skrajności, która
kupa złomu śmierdzi brzydotą.
Pewnie fani motoryzacji już zabija zdrowy rozsądek, a wielu
mnie wieszają na haku potępienia. eko-bojowników hipokrytów już
Że śmiem napisać szczerze, co dawno się z nim pożegnało.
Cenię złoty środek. Złoty środek
myślę o samochodach. Pewnie szykują głazy, by mnie ukamienować lokomocji też. Żądza pożądania
za te niemodne poglądy. Zapewne czterech kółek sprawiła bowiem,
że nasze miasto
są przekonani,
staje się twoże mają do czyŁĄCZKA, GÓRKI, KWITNĄ
rem trudnym
nienia z kolejPRZEDWIOSENNE KWIATKI.
do spokojnego
nym zielonym
ŻYĆ SIĘ CHCE. A TU MASZ:
bytowania. Naeko-oszołomem,
KUPA SAMOCHODOWEGO
krypto-liderem ZŁOMU ŚMIERDZI BRZYDOTĄ. wet dla samych
samochodziaprzybudówki
rzy. Tkwią w
Green Peace’u.
Ekologów nie lubię, bo wciskają korkach i klną na czym świat stoi,
nam kit i sami zbijają na tym nie zdając sobie sprawy, że – było
interes. Przekonałem się już wiele nie było – oni sami przyczyniają
razy, że tzw. eko-produkty poza się do takiej sytuacji.
Układ ulic Jeleniej Góry powstał
wyższą i to znacznie ceną, niewiele
się różnią, a jeśli to na niekorzyść w czasach, kiedy automobil był
wyrobów, że tak to nazwę, normal- poza zasięgiem przebogatej wy-

obraźni, a na luksus przemieszczania się furmanką zaprzęgniętą
w konia mogli pozwolić sobie
nieliczni. To z jednej strony błogosławiony, z drugiej upiorny
postęp techniczny sprawił, że w
ten model wciśnięto – zwłaszcza
w ostatnim 20-leciu – mnóstwo
złomu na czterech kółkach, w tym
wiele „wypasionych fur” wartych
ciężkie setki tysięcy złotych.
Jak skrupulatnie wyliczył nieoceniony Czarek Wiklik, rzecznik
pana prezydenta, po Jeleniej Górze
porusza się 37.194 samochodów
osobowe, 294 autobusów, 5.775
ciężarówek, 1441 motocykli i
739 motorowerów i skuterów: to
wszystko na potrzeby zaledwie
86-tysięcznego miasta! Po cholerę? – pytam.
Łatwo z tej statystyki wnioskować, że niektóre rodziny wożą tyłki
dwoma, a nawet trzema samochodami. Mąż ma jeden, żona drugi.

Syn właśnie zrobił prawo jazdy
– to dalej: trzeci! No i czwarty, dla
córki, która co prawda jeszcze w
podstawówce, ale o przyszłości
pomyśleć trzeba, bo wszak dziś
samochód to podstawa.
Nie, ja nikomu nie bronię wolności posiadania. To dobrze, że
ludzie się bogacą. Ale czy nie
nakręcając koniunktury motoryzacyjnej nie tracą zdrowego
rozsądku? Od kupowania aut nie
przybędzie nowych dróg. Kruche
finanse samorządów nie pozwolą
na znaczną poprawę w tym zakresie. Może być tylko gorzej, tłoczniej
i bardziej wypadkowo. Szczęśliwie
coraz głośniej dziś o erze roweru.
I o dostosowaniu części traktów
w mieście dla takich właśnie potrzeb. Pierwsza jaskółka wiosny
wprawdzie nie czyni, ale od czegoś
trzeba zacząć.
Konrad Przezdzięk
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POD NASZYM PATRONATEM. SUKCES AKCJI W KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ

Książka jak żywa

Każdą ze swoich historii opowiadał człowiek ubrany w zieloną
koszulkę. Przy każdym
stanowisku z „Żywą
Książką” stał parasol,
przy niektórych siedzieli tłumacze. Nam
nie udało się porozmawiać

Załoga Książnicy
Karkonoskiej cieszy
się z udanej imprezy.
Tłumy odwiedziły w miniony piątek Książnicę Karkonoską
podczas dnia „Żywej Biblioteki”. Miejsce książek zajęli
ludzie z ciekawą historią, z pomysłem na życie, z niekonwencjonalnym życiorysem. To pomysł, który zrodził się w
2000 roku w Danii. Jest realizowany w 45 krajach Europy.
W katalogu żywych książek znalazły się: Aktywny senior, Anglik
emigrant wraz z tłumaczeniem
(czytaj – tłumaczem), Chochlik z

Czeskiego Raju, Cyganka, Historia
Japończyka, któremu spełniły
się marzenia, Lesbijka – przyszły
ekspert kryminalistyki, Moherek,

Żywa Biblioteka to bowiem rozmowa o różnorodności, gdzie osoby ze środowisk i grup
obarczonych stereotypami i na co dzień spotykających się z dyskryminacją, prezentują
się czytelnikom w bezpośrednim dialogu. Szczegółowe informacje o projekcie można
znaleźć na stronie http://www.zywabiblioteka.org.pl
Okiem Księdza Kubka, Podróżnik
bezrobotny, wiecznie zajęty absolwent uniwersytetu, Widzący szczątkowo, Żyd gej i wiele innych.

z żadną „żywą książką” bowiem
wszystkie były rozchwytywane i
„rozczytywane”. Każdy „czytelnik
– rozmówca” miał pół godziny

człowiek, któr y
opowiada swoją
historię. Poszukując tych ludzi
książnica skorzystała z listy osób
uczestniczących
w tym projekcie w
innych miejscach.
Katalog żywej
książki jest dostępny na stronie
KK pod plakatem informującym
o imprezie, ale nie jest kompletny,
bowiem żywe książki cały czas
dojeżdżały. Każdy z czytelników
– słuchaczy po rozmowie z taką
„książką” mógł wypełnić ankietę i
wyrazić swoją opinię na temat tego
projektu. Ci, których podpytaliśmy
o pierwsze wrażenia nie kryli
podziwu. Weronika Iglik, Karolina
Buraczewska i Daria Szpecht z
Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze
przeprowadziły półgodzinną rozmowę z gościem z Portugalii. Pytały o powody przyjazdu do Polski, o
zwyczaje ludzi z Portugalii.
– Żeby „przeczytać” (porozmawiać) z żywą książką, musiałyśmy
się przełamać i zadawać konkretne
pytania, ale książki są miłe i dobrze
się z nimi rozmawia. Mają o wiele
więcej wiedzy i ciekawostek do
przekazania niż spisane kartki
papieru – mówiły dziewczyny.
Angela
FOT. ANGELA

ORGANIZATORAMI „ŻYWEJ
BIBLIOTEKI” JEST KSIĄŻNICA
KARKONOSKA ORAZ
CENTRUM INICJATYW
UNESCO WE WROCŁAWIU.
PATRONEM MEDIALNYM
WYDARZENIA BYŁ PORTAL
I TYGODNIK JELONKA.COM

na wysłuchanie historii czy
zadanie pytań.
Pytać mogła
też „żywa
książka”.
Na d p r z e biegiem akcji
czuwali bib l i ot e k a r z e w
czer wonych koszulkach i ubrani
na pomarańczowo
tłumacze, a także
wolontariusze i studenci Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (koszulki niebieskie). – Startujemy z projektem
„Żywej Biblioteki” po raz pierwszy.
Mam nadzieję, że impreza będzie
udana, a w przyszłym roku będziemy pracować nad tym, by w
naszym katalogu pojawiały się
jak najlepsze tytuły – powiedziała
Elżbieta Iwona Bilska z Książnicy
Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
„Żywa Książka” to po prostu

MŁODZI HOLENDRZY ZWIEDZILI JELENIA GÓRĘ I OKOLICE

Gości z Rotterdamu pożegnano w
miniony czwartek.
Trzydziestoosobowa grupa
studentów animacji kultury
z Wydziału Pedagogiki z Wyższej Szkoły z Rotterdamu gościła w minionym tygodniu w
Jeleniej Górze. Integrowała
się ze studentami KPSW
(Kolegium Karkonoskiego),
poznawała polskie zwyczaje
i przełamywała stereotypy.
Polscy studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (dawne Kolegium Karkonoskie)

podzieleni na grupy losowali zakątki
Jeleniej Góry i okolicy, po których
oprowadzali swoich holenderskich
kolegów. Zarówno Polacy, jak i
Holendrzy robili zdjęcia społeczne,

które zost aną
zamieszczone
na facebooku, co
posłuży porównaniu życia w Polsce
i w Holandii. Goście uczestniczyli
m.in. w zajęciach
osób niepełnosprawnych na
Warsztatach Terapii Zajęciowej,
odwiedzili też
Biuro Wyst aw
Artystycznych.
– Oprowadzałyśmy Holendrów
po starym mieście, pokazałyśmy
im rynek, kościoły, kamienice.
Zaciekawiły ich duże przestrzenie
między budynkami, ciekawa architektura i kolorowe budynki. Pytali
dlaczego u nas jest tak kolorowo. Są
bardzo otwarci i do życia podchodzą

Co nas dzieli, a co łączy
na zupełnym luzie.
Nie mają
kompleksów i nie
przejmują
się swoim
wyglądem –
zauważyły
Róża Sikora
i Ilona Madej, studentki KPSW.
Emilia Przybylska i Piotr Wasylak z holenderskimi studentkami
odwiedzili odzieżowe sklepy, w
których spędzili najwięcej czasu.
– Różni nas np. poczucie humoru
i reakcje na różne wydarzenia,
oni reagują bardzo żywiołowo, są
niezwykle głośni, ale to wynika z
ich otwartości. Z rozmów dowie-

Kamila Jeleńska, pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą podkreślała, że jest to druga wymiana studentów z Holandii. W
przyszłym roku do Holandii na rewizytę pojedzie trzydziestoosobowa grupa z Polski.
– Inicjatorami wymiany byli dziekan Wydziału Humanistycznego dr Leszek Albański oraz wykładowca dr Han Bakker, którzy uważają,
że studenci powinni dobrze poznać Europę, ponieważ mieszkają w krajach należących do Unii Europejskiej. Celem wizyty Holendrów
w Polsce było wzajemne poznanie się studentów z Polski i Holandii i porównanie polskiej i holenderskiej kultury, jak również nauka
o migracji – podsumowała Kamila Jeleńska.

dzieliśmy się wiele o Holandii, ale
zostawimy to dla siebie – dodają
z uśmiechem Emilia Przybylska i
Piotr Wasylak.
A co na temat Polski i Polaków
myślą Holendrzy? – Polska to bardzo religijny kraj, o wiele bardziej
niż Holandia. U nas są ludzie wielu
narodowości, w Polsce po ulicach
chodzą sami Polacy, ewentualnie
Niemcy. Różni nas też to, że kiedy
przechodzimy ulicami patrzymy
innym w oczy, wy patrzycie przed
siebie, jakby nikogo obok nie było. Z
kolei czuliśmy się bardzo nieswojo,

kiedy na wycieczce ludzie wpatrywali się w nas, po prostu świdrowali
nas wzrokiem – powiedziała Laila
Jansen. Według Patrica van der
Helma Polaków i Holendrów łączy
otwartość i przyjazne nastawienie do
innych ludzi. Ad Henneveld, opiekun
holenderskiej grupy, mówił, że to
jego pierwsza wizyta w Polsce. To
co go zaskoczyło i zainteresowało to
„wielokulturowe budynki”. Zmienił
także swój pogląd, że Polacy to naród
konserwatywny.
Angela
FOT. ANGELA
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Gwałt w klatce

Scena gwałtu została w pewien
sposób paradoksalnie brutalnie
wyestetyzowana: światłem,
muzyką i choreograﬁą.
To teatr rewolucyjnie patrzący
na rzeczywistość i ukazaniem
jej horroru brutalności mający widza strzelić mocnym
uderzeniem. A może liczy
się wulgarne efekciarstwo
wzbudzające pusty rechot, a
moralna misja sztuki pozostanie w cieniu?

To oczywiście warstwa powierzchniowa. – Odpychająca!
– powie sceptyk, który po godzinie
słuchania „jobów” ma ochotę
zatkać sobie uszy i uciec. – Świetna
i rewolucyjna! Wreszcie teatr mówi
językiem rzeczywistości! – zakrzyknie entuzjasta rechocząc rozweselony szczególnie, kiedy intensywność
„k****” wzrasta wraz z częstotliwością płaskich dowcipów rzucanych w
W minioną sobotę Teatr Odnalezio- treści sztuki przez ulicznych bezmóny Łukasza Dudy, działający przy Jelezgowców.
niogórskim Centrum Kultur, pokazał
swoją pierwszą tegoroczną produkcję.
To naturalistyczno-awangardowy,
w piorunującym tempie zagrany
spektakl, bijący światłem i decybelami,
zatytułowany „HIGH SCHOOL PEKIN
3D”(na podstawie sztuki izraelskiej
dramatopisarki Edny Mazya „Zabawy
na podwórku”).
Kanwą jest historia 14-letniej dziewczyny Duori brutalnie zgwałconej
przez wyzutych z norm uliczników
dresiarzy: Szmulik, Sela, Asaf (Łukasz
Szybałdin, Piotr Kamola, Wojciech
Sałaputa). Młodzie aktorzy wcielają
się w role blokersów całym sercem.
Mówią niemal jak oni czyniąc przy
tym sporą część tekstu niezrozumiałą dla widza, który na co
dzień nie ma do czynienia z takim
środowiskiem.
Akcja tego dramatu, by nie
rzec tragedii, dzieje się w klatce
(pomysłowa scenografia Wiktora Szybałdina), która a to jest
blokowym podwórkiem, a to salą sądu,
W warstwie
a to dyskoteką z wyraźnym podtekstem głębokiej rozgrywa
domu publicznego, a to więziennym się jednak tragedia
spacerniakiem, gdzie osadzeni grają czternastolatki Duw kosza. To także klatka, kóra symbo- ori (dojrzała rola
licznie zamyka to, co się w niej dzieje. Agaty Mamzer), któZ tej klatki wylewa się a to waląca po ra w obliczu osobiuszach pop muzyka disco, a to tsunami stego dramatu ucieka
wulgaryzmów: bez kropek cenzury ani do krainy marzeń i
zagłuszającego niemoralne fonemy snów. Wraca do przepiszczenia. Przy języku bohaterów żyć traumatycznych
„PEKINU” idiolekt senatora Ludwi- (strata ojca). Choć śroczaka jawi się jako pogadanka dla dowiskowo egzystuje
niegrzecznych dzieci.
wśród swoich oprawców

i dostosowuje
się do nich, daje sygnał, że głębia jej
psychiki jest nieosiągalna dla
tych, któ-

rzy – przy
okazji szczeniackiej zabawy – dopuszczają się czynu haniebnego.
Także w rytmie disco i przy światłach stroboskopów. Dodajmy,
że układ choreograficzny
dodający dynamiki całości
zadbał Grzegorz Gigiel.
Przestępców dosięga ręka
sprawiedliwości: stają przed
sądem, gdzie oskarżycielem
jest wyzywająco-wyuzdana
Pani P. w 3 D (Alicja Perdion). Ale i ten trybunał
okazuje się jedynie parodią
sądownictwa. I stwierdza, że

i sama powódka
bez winy nie jest.
Tu - w odróżnieniu od rynsztoku
językowego ulicy,
„te sprawy” określane są słownictwem wzięt ym
prosto ze słownika medycyny
sądowej. A w
klatce ścierają się
ze sobą (dosłownie) agresja,
bezpardonowy
at awist yczny
seks i władza.
W różnych wymiarach. Władza uliczników
nad dziewczyną, władza
Pani P. nad
ulicznikami i
wreszcie do-

minująca moc brutalności, która
wydaje się rządzić wszystkimi. Jak
w koszmarze.
Sceptyk zapyta: – Czy ukazanie tej
ważnej bolesnej tematyki, aktualnej
wszak pod każdą szerokością geograficzną, usprawiedliwia takie brutalne
środki wyrazu? Rzucanie „k*****”
przez nieletnich – bądź co bądź – licealistów z pewnością jest złamaniem
pewnego tabu, by nie powiedzieć, że
obrazą moralności!
Entuzjasta rzecz jasna odpowie:
Tak! Usprawiedliwia! Teatr bowiem
reaguje tu prawdą na prawdę. Nie
owija w bawełnę, rzuca kawę na
ławę, nie oszukuje widza aluzją, nie
stosuje żadnych przenośni. Taka jest
rzeczywistość, a sztuka – jej zwierciadłem. Wcale nie krzywym. Bo sama
rzeczywistość jest krzywa.
Zapytajmy: czy „HIGH SCHOOL
PEKIN 3D” w reżyserii Łukasza Dudy
ją wyprostuje? Odpowiedź pozostawiamy Państwu.
Konrad Przezdzięk
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ARMATNIE ZARZUTY, A SKUTEK – ŻADEN

Skarżą
na miasto
Wojciech Jońca
osobiście bronił
swoich racji. Bez
skutku
Matactwo, zatajanie prawdy,
nie ujawnienie faktów, przerabianie i fałszowanie dokumentacji – to imputują samorządowcom mieszkańcy, którzy
składają skargi na forum rady
miejskiej. Rajcy niemal na
każdej sesji rozpatrują takie
zażalenia. I najczęściej uznają
je za bezzasadne. Dlaczego?
Na wtorkowej (15 marca) sesji niemal
półtorej godziny zajęła rajcom dyskusja
na temat dwóch skarg mieszkańców.
Zażalenia są najpierw opiniowane przez
komisje merytoryczne, potem zasadność
skarg poddana jest pod głosowanie rady.
Ta może uznać, że dany mieszkaniec ma
rację lub nie. I tyle. – Innych uprawnień

oczekuje od przenie ma, bo nie jest
SEJM I NASZA RADA
wodniczącego
sądem ani innym
MIEJSKA, A W POLSCE
rady miasta powładnym organem
PEWNIE WIĘCEJ TAKICH
– wyjaśnia Jerzy GREMIÓW BY SIĘ ZNALAZŁO, wołania „komisji” do zbadania
Lenard, przewodniTO OSTATNIO ARENA
czący RM .
KOMEDII I KABARETOWYCH całej sprawy,
która toczy się
Podczas wtorkoWYSTĘPÓW. TYLKO CZY
wej sesji radni uznali ŚMIAĆ SIĘ TU, CZY PŁAKAĆ? od prawie 20 lat
i tyczy bezpośredza bezzasadne dwie
nio byłego szefa
skargi mieszkańców. Obydwie z głębokimi zaszłościami miasta Józefa Kusiaka.
W drugim przypadku chodzi o prohistorycznymi. Pewien mieszkaniec
Cieplic zarzucił prezydentowi i urzędni- blemy z własnością gruntu, na którym
kom „matactwo, zatajanie prawdy, nie stoi garaż innego mieszkańca Jeleniej
ujawnienie faktów, przerabianie i fał- Góry, pana Wojciecha Jońcy. Wprawdzie
szowanie dokumentacji”, a wszystko w nieruchomości leżące przy ulicach Ogińskomplikowanych sprawach o własność skiego i Wiejskiej zostały skomunalizogruntu i postawionej na nim budowli, wane, jednak kiedy jeleniogórzanin w
którą samorząd uznał za samowolę latach 70. XX wieku stawiał tam garaż,
budowlaną. Oburzony mieszkaniec ziemia należała do Rolniczej Spółdzielni

BO NIE CHCIAŁA GO WPUŚCIĆ
Policjanci z Cieplic zatrzymali
pijanego mężczyznę, który 13
marca uszkodził drzwi wejściowe
oraz wybił dwie szyby w oknie

mieszkania należącego do przyjaciółki. Mężczyzna zrobił to ze
złości, gdyż kobieta nie chciała
wpuścić go do mieszkania ponie-

waż był pijany i awanturował się.
Badanie na zawartość alkoholu w
jego organizmie wykazało blisko
2,5 promila. Pokrzywdzona po-

Produkcyjnej. W latach 90. minionego
stulecia grunty przejęło miasto, ale RSP
miało przekonać właściciela garażu, że
jest on także właścicielem gruntu.
Nie płacił więc czynszu a zaległości
narastały. Obecny na sesji jeleniogórzanin zarzucił Zakładowi Gospodarki
Komunalnej „Północ” złośliwe wypowiedzenie umowy najmu. Obecnie jego
zadłużenie wobec miasta wyniosło trzy
tysiące złotych plus 2400 zł odsetek. Pieniądze z emerytury skarżącego pobiera
komornik. Mieszkaniec nie ma jednak
szans w dochodzeniu swoich praw, bo –
jak podkreśliła Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta miasta – nie skorzystał z
prawa uwłaszczenia garażu i dał się
zmanipulować przez RSP. Radni uznali
skargę za bezzasadną.
Długą dyskusję dotyczącą ogólnego
wymiaru skarg wywołał radny Janusz
Grodziński, który zauważył, że zarzuty
często mają charakter doniesienia
o popełnieniu przestępstwa. Tyle że
mieszkańcy nie zgłaszają tego ani do
sądu, ani do prokuratury. – A jeśli
nawet, to i tak prokuratura nie zajmuje
się skargą argumentując brakiem
wystarczających podstaw do wszczęcia
postępowania – mówi Roman Słomski,
radca prawny jeleniogórskiego magistratu. Z kolei sądy za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego pobierają
opłaty, a na to mieszkańców (skarżący
się to najczęściej mało zamożni ludzie)
nie stać.
Najczęściej jednak zarzuty mieszkańców mają kaliber armatni, ale nie
znajdują oparcia w rzeczywistości.
Radni mówili, że uodpornili się na lawinę oskarżeń. – Są one formułowane
często znacznie bardziej dosadnie –
powiedział Miłosz Sajnog. Jednak, choć
pojawiły się takie głosy, samorządowcy
nie zamierzają występować do sądu
przeciwko skarżącym o naruszenie dóbr
osobistych władz miasta.
Konrad Przezdzięk

Błędne koło w urzędzie pracy
Jedna z naszych czytelniczek zastanawia się, jaki
sens ma wysyłanie osób na
rozmowy o pracę bez doświadczenia w danej dziedzinie, podczas których
okazuje się, że pracodawca
szuka ludzi właśnie z doświadczeniem.
- Zarejestrowałam się w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie dali mi
skierowanie na rozmowę o pracę do
jednego z jeleniogórskich banków.
Bardzo się zdziwiłam ponieważ
wcześniej pracowałam w sklepach
odzieżowych jako sprzedawca,
a tutaj była potrzebna osoba do
sprzedaży produktów bankowych.
Osoba z banku, która prowadziła
ze mną rozmowę, od razu pytała,
czy mam jakieś doświadczenie w
pracy w banku, a ponieważ nie mam
takiego doświadczenia, dostałam
jedynie podpis świadczący o
tym, że byłam na rozmowie
o pracę – usłyszeliśmy od czytelniczki. Jak się okazuje wiele
osób tak właśnie „biega” do
potencjalnych pracodawców
tylko po podpisy.
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
Urszula Filipczuk wyjaśniła,
że ogólny zakres obowiązków
wyznaczony przez pracodawcę z jednego z jeleniogórskich banków dla
pracownika na stanowisko doradca
klienta to: pozyskiwanie klientów
poprzez sprzedaż telefoniczną oraz
obsługa klientów w placówce banku. Wobec kandydatów pracodawca
określił wymagania: wykształcenie

trafił do policyjnego aresztu.
Za uszkodzenie mienia
grozi kara do pięciu
niesione straty oszacowała na 800 lat więzienia.
zł – poinformowała podinspektor
(KMP)
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
policji jeleniogórskiej. Sprawca

Bank w baszcie? To niewykluczone
Radni na wtorkowej sesji
wyrazili zgodę na oddanie
w długoletnią dzierżawę
jednego z najcenniejszych
zabytków w Jeleniej Górze.
Wątpliwości jednak nie zabrakło.
Rada tej kadencji o średniowiecznej Baszcie Grodzkiej, na którą od
trzech lat nie ma pomysłu, dyskutowała po raz pierwszy. Jednak
poprzednia rada jesienią ubiegłego
roku dwa razy omawiała sprawę
baszty. Raz nawet zgodziła się na
jej długoletnią dzierżawę, ale na
kolejnym posiedzeniu, wycofała się

z tej zgody na wniosek poprzedniego
przewodniczącego Huberta Papaja.
Teraz Hubert Papaj jest zastępcą
prezydenta Marcina Zawiły, który
ponownie skierował pod obrady rady
wniosek o możliwość wydzierżawienia zabytku na wiele lat (maksimum
20). Bożena Wachowicz-Makieła
(Razem dla Jeleniej Góry) dziwiła
się, dlaczego jesienią nie podjęto
odpowiedniej uchwały. – Przez to
baszta stoi niezagospodarowana i
generuje koszty, a tak mogłaby już w
listopadzie mieć nowego gospodarza
– powiedziała radna. Zastępczyni
prezydenta Zofia Czernow podkreśliła, że wciąż
jest bardzo duże

Radni w końcu zgodzili się na oddanie Baszty Grodzkiej w długoletnią dzierżawę.
Przedsiębiorca, który podejmie się tego wyzwania, będzie musiał „zderzyć się” ze
smutną rzeczywistością. Stan zabytku jest kiepski. – W środku wygląda gorzej niż
z zewnątrz – zauważył Jerzy Lenard. Być może nowy gospodarz baszty będzie się
też opiekował wieżą zamkową, która już za miesiąc zostanie oddana do użytku jako
punkt widokowy.

zainteresowanie basztą (wisi na niej nia się – mówił radny. Jerzy Lenard,
baner o możliwości zagospodaro- przewodniczący rady miasta, podkreślił, że potencjalny dzierżawca ma
wania), dlatego tę sprawę trzeba w
przede wszystkim zapewnić
końcu pilnie rozwiązać. Zapewniła
„kulturotwórcze”
także, że ten samorząd nie ma zawykorzystanie
miaru zabytku sprzedawać.
baszty,
Radny Oliwer Kubicki (Prawo i
Sprawiedliwość) chciał mieć pewność,
czy w Baszcie Grodzkiej dominującą nie
będzie działalność
komercyjna. – Można
żywić obawy, że w
zabytku powstanie kolejny bank, których w
centrum Jeleniej Góry
już jest dostatek i które
powodują, że śródmieście po godz. 18 wylud-

ale działalność komercyjna nie jest
wykluczona.
Samorząd
widziałby
najchętniej w
zabytku punkt
informacji turystycznej, galerię, być może
kawiarenkę
lub bar.
(tejo)
FOT. TEJO

średnie lub wyższe; kierunek/
specjalność - handlowiec, finanse;
doświadczenie zawodowe - telemarketing, sprzedaż. Pracodawca nie
wskazał innych dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, którymi
legitymować mieliby się potencjalni
kandydaci do zatrudnienia.
– Do pracodawcy skierowano
sześciu kandydatów, którzy oprócz
wymaganego przez pracodawcę
poziomu wykształcenia posiadali
również różnorodne przygotowanie i doświadczenie praktyczne.
Żadna ze skierowanych osób nie
uzyskała akceptacji pracodawcy,
który jako powód wymieniał brak
doświadczenia w bankowości, brak
odpowiednich kwalifikacji, czy
też brak doświadczenia na danym
stanowisku – powiedziała Urszula
Filipczuk.
Wiele osób nie rejestruje się w
PUP, ponieważ szkoda im czasu i

nerwów. Szczególnie ludzie z wyższym wykształceniem wolą szukać
pracy na własną rękę. Z tego powodu stopa bezrobocia przedstawiana
w statystykach nie oddaje faktycznej
ilości osób bezrobotnych.
(Agrafka)

Będą bary i sklepy
Odbyła się seria przetargów na
wynajem lokali użytkowych w
Jeleniej Górze. Nowego gospodarza zyska, między innymi, dawna
pizzeria „Margarita” pod arkadami. – Spośród sześciu oferentów,
planujących działalność handlową,
usługową, czy gastronomiczną
zwyciężyła opcja gastronomii.
To niewielki lokal, o pow. ok. 40
m kwadr., jednak jego położenie
jest na tyle atrakcyjne, że oferenci
rywalizowali ostro – mówi Hubert
Papaj, zastępca prezydenta miasta.
Nowych użytkowników znalazły
też lokale przy ul. Groszowej i
Piłsudskiego, 1 Maja i in., w tym
kilka lokali w Cieplicach. Wszystkie
lokale wystawiane były w formule
wynajęcia, bez opcji późniejszej
sprzedaży. Miasto tworzy bowiem
tzw. zasób miejskich lokali użytkowych, które będą wynajmowane,
ale najemcy nie będą mogli ich wykupić na własność. Doświadczenia
bowiem wskazują, że później nowi
właściciele szybko sprzedają lokale, które zmieniają przeznaczenie i
w ten sposób na głównych ciągach
spacerowych miasta więcej jest
banków i sklepów sieci telefonii komórkowej, niż lokali handlowych,
usługowych i gastronomicznych.
Tej struktury nie można już zmienić, ale można – i to się teraz dzieje
– zapobiegać poszerzaniu takiego
zjawiska – czytamy w komunikacie
urzędu miasta.
(RED)
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Śmierć na przedwiośniu

– Mówiła, że miała dość dużego
miasta, zachwyciła się tymi naszymi pagórkami, tą ciszą. To dla nas
wielka tragedia. Dlaczego tak się
stało, dlaczego?
O tym jaką pani Agnieszka była
pracownicą, nie będziemy pisać. O
tym świadczy reakcja załogi stacji
Statoil, która w miniony piątek
nie była w stanie się na ten temat
wypowiadać. Współpracownicy pani
Agnieszki zbyt mocno przeżyli tę
śmierć. O jej serdeczności, uśmiechu,
pomocy na naszym portalu pisali natomiast klienci stacji Statoil, znajomi
i przyjaciele. Wiele osób podkreślało,
że jej śmierć to niepowetowana strata i pytało: dlaczego.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. Angela

W miniony wtorek wieczorem na
krajowej trójce na trasie między
Kaczorowem a Maciejową w okolicach zakładu Dr Schneider, w
tragicznym wypadku drogowym
zginęła 36-letnia Agnieszka z Mysłowa. Okoliczności tej tragedii
sprawdza policja. Kobieta jechała
do pracy. Osierociła dwójkę dzieci. Była wzorową matką, żoną,
sąsiadką, pracownicą.

Pani Agnieszka osierociła
dwójkę dzieci. Była wzorową
matką, żoną, sąsiadką,
pracownicą.

Poślizg czy klątwa

milczy. Po głośnym westchnieniu nie
może się nachwalić zmarłej.
– To bardzo energiczna,
uśmiechnięta, pełna ciepła i
życia dziewczyna. Wzorowa

metrów od
miejsca tragedii, przy
innym drzewie stoi bowiem krzyż,
w jego grubym pniu jest wbita felga.
Kilka lat temu na miejscu zginął tam
młody kierowca BMW. Tu także swego czasu spłonął mercedes i śmierć
w wypadku poniosła inna młoda
kobieta. Wśród kierowców ten odcinek drogi uważany jest za przeklęty.
Zdaniem wielu zmotoryzowanych
powinien być tam postawiony czarny punkt ku przestrodze. Apelują
też o wycięcie drzew, ograniczenie
prędkości, założenie siatek na całej
długości lasu, by w tym miejscu
zwierzęta nie mogły wybiegać na
drogę.

Potrójna tragedia

letnia
kobieta
nie żyje. Nikt też
nie może się z tą myślą pogodzić.
Wszyscy w bólu i żalu łączą się z
rodziną zmarłej: mężem, 9-letnim
synkiem i 11-letnią córeczką, a także
z rodzicami i wszystkimi bliskimi.
Pani Agnieszka została pochowana
i pożegnana w minioną sobotę na
miejscowym cmentarzu.
– To ogromna tragedia. Zginęła
taka młoda osoba, nie mogłem w to
uwierzyć, ósmego marca rozmawiałem z nią w świetlicy, a dzisiaj już jej
z nami nie ma. Mieszkańcy Mysłowa
mają potrójną tragedię, bo w tym
samym dniu chowaliśmy trzy młode
osoby. Dwie zmarły, a pani Agnieszka
tragicznie zginęła. Brakuje słów, żeby
wyrazić co czujemy. Współczujemy
rodzinom i łączymy się z nimi w bólu
i smutku – mówi zrezygnowany Wiesław Redgosz, sołtys wsi Mysłów.
Pani Janina, sąsiadka, na pytanie
o panią Agnieszkę przez moment

Jak mówią sąsiedzi i sołtys MyInnej przyczyny domyślają się
słowa, informacja o śmierci pani
internauci, którzy piszą na naszym
Agnieszki wstrząsnęła całą wsią i okoportalu, że być może pani Agnieszce
licą. Nikt nie mógł uwierzyć, że 36wyskoczyła na drogę sarna lub dzik.
Jeszcze inni zastanawiają się czy
kobieta nie zasłabła na moment, czy Trzecia oﬁara na drogach
jezdnia nie była śliska. Na ile działania policji zdołają odpowiedzieć na W ostatnich tygodniach doszło jeszcze do dwóch innych śmiertelnych wypadków w
te pytania i przypuszczenia? Obecnie, Jeleniej Górze. Siódmego marca przy ul. Lubańskiej zginął 47-letni mężczyzna, który
nie wiadomo. Faktem jest natomiast, najprawdopodobniej wbiegł pod nadjeżdżającego TIR-a. W połowie lutego na krajowej
że 36-letnia mieszkanka Mysłowa
nie była pierwszą ofiarą tragiczne- trójce przy ul. Spółdzielczej zginął 60-letni pieszy potrącony przez 22 – letniego
go zakrętu. Dosłownie kilkanaście kierowcę samochodu marki renault.

matka, która dbała o swoje dzieci jak
o skarby. Wzorowa żona. Pracowita
kobieta, koło domu zawsze krzątała
się przy swoich skalniakach, kosiła
trawę, grabiła liście. Potrafiła do późnego wieczora przy tym siedzieć. Tak
bardzo o to wszystko dbała. Zawsze
było jej wszędzie pełno. Starała się by
wybudowano dzieciom ze wsi plac
zabaw i boisko. Kiedy dowiedziałam
się o tej tragedii, nie mogłam zasnąć,
budziłam się i cały czas słyszałam
słowa, że Agnieszka nie żyje, że
zginęła – mówi pani Janina.
Pani Kazimiera Wójcik, mieszkała
koło pani Agnieszki i jej rodziny
od około 15 lat, od czasu, kiedy

wraz z mężem
pani Agnieszka
sprowadziła
się do Mysłowa
z Wrocławia.

h

REKLAMA

Pani Agnieszka we wtorek
wieczorem jechała z Mysłowa na nocną zmianę do
pracy. W Jeleniej Górze
na stacji paliw Statoil
przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie pracowała
od lat, miała być o
godz. 20.00. Na miejsce
jednak nie dotarła. Na
łuku drogi, kilkadziesiąt
metrów od przydrożnego
baru, najprawdopodobniej
wpadła w poślizg, została
ściągnięta na pobocze, następnie samochód zarzuciło na drugą
stronę jezdni. Niebieski opel corsa
uderzył o przydrożne drzewo tak
mocno, że został dosłownie na nim
zawinięty. Kierująca zginęła na miejscu. Przybyłym policjantom, strażakom oraz prokuratorom pozostało
tylko przeprowadzenie czynności,
które mają wyjaśnić, co dokładnie
stało się w tamten mglisty i chłodny
wieczór. Policja nie podaje żadnych
szczegółów.
– Przyczyny tej tragedii w dalszym ciągu pozostają nieustalone. Z
wstępnych ustaleń wynika, że mogła
to być nadmierna prędkość, ale
sprawdzamy wszelkie okoliczności
tego zdarzenia – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jelenie
Górze.

• 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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Głębia duszy i ciała w pracach artystki z liceum
Portrety, akty, autoportrety, detale zarówno na obrazach jak i rysunku: takie dzieła składają się na wystawę Agnieszki Rzońcy otwartą w miniony piątek w Liceum Plastycznym
przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze.
Artystkę, która uczy się w czwartej klasie LP, najbardziej inspiruje
człowiek i to co się w nim kryje. W
swych pracach często skupia się na
detalu, na częściach ciała np. stopach,
czy też dłoniach, ponieważ są one
najtrudniejsze w przekładzie na język
rysunku czy malarstwa.
– Nauczyciele pokazali mi nie tylko jak malować, ale przede wszyst-

PLANY ZAGOSPODAROWANIA OTWARTE

Dla rozwoju miasta
Fot. Konrad Przezdzięk

które sporządzano w latach, gdy obowiązywały inne niż obecnie normy i
uwarunkowania. Doprowadziło to do
rozbieżności między miastem i wojewodą dolnośląskim, który pewne zapisy
kwestionował, a sprawy trafiały do
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Co z podjętych wczoraj uchwał wynika? Ano to, że na terenach położonych

Proponowane zmiany są skutkiem na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami
niespójności między studium zagospo- Sygietyńskiego i Legnicką (w bezpośreddarowania a poszczególnymi planami, nim sąsiedztwie gruntów należących

Ulubiony lekarz Jelonki!
Przemysław Baranowicz adres. Zabawa potrwa do końca
(110 głosów) utrzymuje marca. Zapraszamy!
Redakcja
pozycje lidera w naszym
plebiscycie.
Drugi jest Andrzej
Rojek (60), trzeci –
Dariusz Dąbrowski
(33 kupony). Dalsza
kolejność: Kazimierz
Pichlak (24), Wiesława
Wolska, (20), Agnieszka Dojs (18), Ryszard
Kędra (15), Jarosław
Niziołek (10),Ewa Koksanowicz (9), Agnieszka Janczyszyn (8),
Agata Kreutzer (7), ,
Małgorzata Turowska
(5), Ewa Kuncewicz
(5).
Chciałbyś wyróżnić
Twojego lekarza? Wypełnij kupon i przynieś
go bądź wyślij na nasz

zamiar zacząć studia na Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na
Wydziale Malarstwa. Jeśli chodzi o
wielkich malarzy historycznych,
to jestem pod wielkim wrażeniem
twórczości Jacka Malczewskiego –
wyznała Agnieszka Rzońca.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Agnieszka Rzońca uczyła się malarstwa i rysunku pod okiem Karola Nienartowicza i nie tylko. Prezentowała wcześniej swe prace na
wystawach zbiorowych. Po raz pierwszy przedstawiła swe obrazy na wystawie indywidualnej. – W swych pracach stosuje różne formy,
do różnych sytuacji. Pokazuje człowieka z różnych perspektyw. Można zauważyć grę cieni oraz grę kolorów. Przy każdej możliwej
okazji będziemy prezentować prace Agnieszki Rzońcy oraz innych uczniów Liceum Plastycznego ponieważ mamy tu prawdziwą
„kuźnię talentów” – powiedział Bogdan Helik, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Wystawę można podziwiać do 13
kwietnia w galerii szkolnej pracowni artystycznej przy ulicy Cervi 5 (czynna codziennie do godziny 15).

Pamiątkowa fotografia
z wernisażu.

Radni jeleniogórscy uchwalili
uchwały liberalizujące wymogi
planów zagospodarowania
przestrzennego dla niektórych gruntów w Jeleniej Górze.
Takie posunięcie ma sprzyjać
rozwojowi przedsiębiorczości
w mieście.

kim jak twórczo myśleć, działać
i patrzeć na sztukę, nie tylko pod
kątem malarstwa i rysunku, ale
także z perspektywy innych przedmiotów, których uczę się w szkole.
Wystawa ta jest podsumowaniem
czterech lat nauki w Liceum Plastycznym. Chciałabym dalej malować, ponieważ właśnie malarstwo
jest moją największą pasją. Mam

KUPON
PLEBISCYTOWY
ULUBIONY LEKARZ TO:
………………...................
........................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
e-mail...............................

do Echo Investment)
dopuszczono możliwość powstania
wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych. Wprawdzie na razie z całą pewnością nikt tam nic nie
postawi, jednak takie rozszerzenie uatrakcyjni ofertę
inwestycyjną miasta.
Z kolei w rejonie ulic SpółdzielczaLubańska w Jeleniej Górze – wbrew
dotychczasowym ograniczeniom
– będzie można wznosić obiekty
wyższe niż 12 metrów. Zmieniając
plan dopuszczono także możliwość
powstania zakładu produkującego
surowice i szczepionki, którego uruchomieniem jest zainteresowany

nieznany bliżej przedsiębiorca (pisaliśmy o tym w poprzedniej Jelonce).
Tego typu produkcja nie jest bowiem
szkodliwa dla środowiska,
ale nie mieściła się
w poprzednich
uwarunkowaniach planistycznych. Na
tych terenach
będą mogły
powstawać
także firmy,
których działalność nie wiąże
się z ubocznymi
skutkami w postaci
ścieków, gdyż całość gruntów
stanowi obszar chroniony, a podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej jest
póki co mało realne. Zmieniono także
przeznaczenie gruntów w Cieplicach
pomiędzy ulicami Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską.
Plany związane z zagospodarowaniem
na cele rekreacyjne ma tutaj spółka
ASTOL.
(tejo)

Wprawdzie radni mieli wątpliwości, czy zbytnie uelastycznienie planów nie kłóci się
z całą istotą planowania przestrzennego, jednak nie sprzeciwili się proponowanym
przez prezydenta uchwałom. Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości podniósł przy
okazji kwestię kosztów. Każda bowiem zmiana w planach generuje wydatki z kasy
miasta, które – samo lub poprzez zakontraktowane firmy – musi dokonać formalności
dokumentacyjnych.

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

26 marca 2011
na estradzie
Filharmonii
Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze wystąpi
kultowa formacja DŻEM,
określana
przez wielu
mianem: „polskich Rolling
Stonesów”. Tym razem, ka- nie wolne od dramatów.
Co ciekawe, tym razem zespół
pela zagra... akustycznie.
zagra w Jeleniej Górze akustycznie.
Dlaczego DŻEM – którego obecnym wokalistą jest Maciej Balcar,
porównuje się do legendy światowego rocka, elektryzujących Stonesów?
Bo: „coś w tym jest”, jak słusznie ujął
to Jan Skaradziński, dziennikarz muzyczny, znawca DŻEMU, autor m.in.
takich publikacji jak „DŻEM. Ballada
o dziwnym zespole” czy „Rysiek”,
oscylujących, rzecz jasna, wokół kontrowersyjnej postaci Ryszarda Riedla.
Jest, koniec i kropka, i to zarówno
pod względem muzycznym, czy
może raczej żonglowania muzyką
w jej najróżniejszych odmianach, jak
i ze względu na staż sceniczny oraz
skomplikowane dzieje, podobnie jak
w przypadku Jaggera i jego ekipy –

Czy warto wziąć udział w koncercie
DŻEMU już 26 marca w Filharmonii
Dolnośląskiej? Z pewnością. Biorąc
pod uwagę wcześniejsze imprezy
„unplugged”, organizowane z udziałem kapeli niemal we wszystkich
miastach w Polsce, DŻEM sprawdza
się doskonale i „z prądem”, i „bez
prądu”. Fani formacji nie będą żałować, a i amatorzy polskiego rocka w
sensie ogólnym – też mogą znaleźć
coś dla siebie. Tak czy owak, będzie
się działo. I to już wkrótce. Organizatorem koncertu jest Artur Lisiński
z agencji AGaRT. Start: godz. 17.00,
20.00, bilety: 90 zł.
Petr

Na kurczaczka do KFC. Wkrótce otwarcie
W ostatnim tygodniu marca
zostanie otwarty pierwszy
w Jeleniej Górze bar szybkiej obsługi firmy Kentucky
Fried Chicken.

żonego między stacją Paliw Shell,
a supermarketem Carrefour są już
na ukończeniu. Budowa trwa od
listopada.
KFC ma zatrudnić 50 osób, w barze
ma być około 90 miejsc siedzących, a
W mieście można już zauważyć obiekt posiawiele reklam zachęcających do
odwiedzenia jednej z najpopularniejszych na świecie sieci stworzonej
przez Harlanda Sandersa, w której
głównym elementem spożywczym
jest kurczak podawany na wiele
sposobów. Prace w pierwszym KFC
w Jeleniej Górze, znajdującym się
na terenie dawnego parkingu strze-

.......................................
.....................................................

Już w tę sobotę!

Możliwe, że wkrótce rozpocznie się
w Jeleniej Górze budowa kolejnego
baru szybkiej obsługi KFC, jednak
inwestorzy nie chcą jeszcze zdradzić
jego ulokowania.

Miłośnicy potraw
serwowanych przez
KFC już ostrzą sobie
apetyty.

da 320 m kwadratowych powierzchni.
Ponieważ KFC jest budynkiem wolnostojącym i mieści się przy wylotowej
Alei Jana Pawła II, będzie można,
podjechać samochodem i zamówić
oraz odebrać danie ze specjalnego
okienka. Na te-

renie KFC będą się znajdowały dwa
wjazdy i wyjazdy od strony marketu
Carefour i stacji paliw Shell, i jeden
wjazd od Alei Jana Pawła II.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
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Demony i (klaustro)fobie

– Kolejne godziny lipcowego
dnia przeciekną nam w alkoholowym transie – pomyślał
Jerzy wlewając w siebie kilka
łyków niezbyt dobrego i ciepławego piwa w Gospodzie
Rzemieślniczej. W Jeleniej
Górze był ledwie od czterech
dni, a wypił tyle, ile we Wrocławiu pija przez miesiąc. A
może i jeszcze więcej!? – A, co
mi tam, w końcu są wakacje!
– pomyślał słodko-gorzko i
dopił napitek. – Jeszcze po
jednym! – dziarsko, ku własnemu zdziwieniu, rzucił do
Rdesta, który także właśnie
wysuszył swój kufel.
– A pan, panie kolego, że tak powiem, ma dziś wolne? Przecież są
wakacje? Wycieczek nie ma? – zapytał
przewodnika Jerzy. Indagowany
zamyślił się.
– Proszę sobie wyobrazić, że przewodnicy też czasem muszą odpocząć,
bo kiedy inni odpoczywają, my musimy harować! Mam parę dni wolnego,
ale powiem panu w sekrecie, że
zabieram się do pisania książki, tylko
coś z natchnieniem kiepsko… – odparł
po chwili Rdest.
– Ładnych dziewczyn tu u was
nie brakuje – mlasnął Jerzy i przypomniał sobie zgrabną kwiaciarkę.
Za moment się zawstydził, że to jej
obraz, a nie Inge, pierwszy przyszedł
mu na myśl. Ale przecież to nie moja
wina! – usprawiedliwił się w duchu i
westchnął. – Wręcz jest ich za dużo –
dodał półgłosem.
Rdest wzruszył ramionami.
– Panie kolego, gdybym ja się jeszcze
babami zajmował, he he – zaśmiał się
sztucznie. – Nie dorobiłem się jeszcze
żony z różnych względów, między
innymi, praktycznych. Pomyślałem
sobie, że mimo wszystko byłaby mi raczej kulą u nogi niż laską pomagającą
się wznosić na wyżyny, he he. A wie
pan, że Czesi na miłość mówią laska!
Ha, no coś w tym chyba jest, he he –
zabulgotał Rdest topiąc wargi w pianie
przelewającej się z pełniusieńkiego
kufla piwa, które przyniosła gruba
barmanka w przepoconym fartuchu. I
z zaczątkiem wąsów pod kulfoniastym
nosem osadzonym na nalanej twarzy
o niezdrowej, ziemistej cerze.
– Rozumiem pana, panie Tomaszu.
Sam jeszcze jestem kawalerskiego
stanu i także nie sądzę, aby obecnie
w moim życiu było miejsce dla kobiety! Chociaż coraz częściej myślę,
że nadchodzi taka chwila, kiedy na

poważnie powinienem pomyśleć o
rodzinie – zwierzył się Jerzy ośmielony
wypitym alkoholem.
– Pieprzysz pan jak na pogadance
na wychowaniu obywatelskim! Mówię
panu jako doświadczony bardziej
niż pan człowiek: z kobietą nie ma
stateczności, a jedynie same kłopoty!
Zwłaszcza jeśli chce pan się realizować
jako człowiek wolny! W granicach
rozsądku oczywiście! – Rdest ugryzł się
w język. Zdał sobie sprawę, że użycie
słowa „wolny” mogłoby zostać przez
kogoś źle zrozumiane. A w Rzemieślniczej kilka stolików – mimo wczesnej
pory – było zajętych. Przewodnik
miał jednak nadzieję, że w pijackim
harmiderku nikt nie zwracał uwagi
na ich rozmowę. Choć… różnie to
być mogło.
– Tak czy owak trudno mi te myśli
odpędzić – powiedział marzycielsko
Jerzy pociągając głęboki łyk zimnego
piwa, które tym razem nawet mu zasmakowało. Może dali nową beczkę?
– Myśli pan, że ja ślepym?! Wiem, że
ta Inge wpadła panu w oko! Od razu
domyśliłem się po tych zdjęciach! He
he. Co zgadłem? Nie!? – Rdest wykrzywił twarz w łobuzerskim grymasie.
– No wie pan, może tego bym tak
nie nazywał – odparł zmieszany Jerzy
czując że czerwieni się jak nastolatek. – Rzeczywiście, to bardzo ładna
i sympatyczna dziewczyna. I bardzo
się o nią martwię! W całym tym zamieszaniu ona jest najmniej winna!
A najbardziej chyba cierpi! Ma ledwo
18 lat i o tej porze powinna cieszyć się
wakacjami! Wyjechać na letnisko! A
nie uciekać przed milicją w towarzystwie rzekłbym co najmniej dla niej
dziwnym… – w głosie Jerzego dało się
wyczuć ładunek niepokoju.
– Ale sam pan mówił, że jest z pana
przyjacielem i swoim dziadkiem –
wtrącił Rdest.
– Tak. No, Stefan nie jest do końca
moim przyjacielem. To kolega. Ze studiów. Znaczy z instytutu. W sumie nie
znamy się zbyt dobrze. Tyle o ile. No, ja
z pewnej strony go wcale nie znałem,
bo w życiu bym nie przypuszczał, że to
w sumie przez niego wpadniemy w to
całe gówno – rzekł Jerzy.
– Pechowy splot okoliczności, pech,
drogi panie, pech! Z pewnością poniosło go! I potem to źle rozegrał! Niepotrzebne te ucieczki! Jakoś by się z naszą
władzą dogadał. A tak! To rzeczywiście
może się skończyć nieciekawie. Ale nie
tragizujmy! – uciął przewodnik.
– Jak pan myśli, gdzie oni teraz
są? Gdzie mogą być?! – zapytał po
chwili Jerzy.
– Nie mam zielonego pojęcia. Chyba

nie zapadli się pod ziemię! Nie sądzę,
aby ich zgarnęli… – wzruszył ramionami Rdest dopijając piwo i skupiając
myśli wokół kolejnego kufla.
****
– Melduję towarzyszu majorze, że
stary nie wytrzymał trudów przesłuchania. Puściły mu nerwy – zadudnił
kapitan Laleczka, który spocony jak
mysz, śmierdzący brudem, potem i
stęchlizną stał niedbale przed potężnym biurkiem w ponurym pokoju
przy alei 15 Grudnia. Mimo otwartego
okna w pomieszczeniu było duszno. I
panował półmrok, bo okno wychodziło
prosto na gęsty kasztanowiec, który

stanowił skuteczną naturalną osłonę
nie tylko przed gwarem miasta, lecz
także słońcem i dziennym światłem.
W pomieszczeniu czuć było klimat
kancelarii: zapach smaru do konserwacji maszyny do pisania, tuszu taśmy
drukującej, kurzu narosłego na górach
akt zgromadzonych na prostym regale
bez wyrazu. Tu wszystko nie miało
wyrazu. Włącznie z twarzą majora
Mieczysława Grzegorczuka, który sam
przesiąkł kancelaryjną aurą swojego
gabinetu. Ubrany w szary garnitur bez
wyrazu patrzył się bez emocji w równie
wypraną ze wszystkiego, co ludzkie,
gębę kapitana Laleczki.
– Czyli jak mówicie towarzyszu
Zygmuncie, figurant zszedł był podczas
wykonywania czynności służbowych,
bo miał słabe serce? Czyż dobrze was
zrozumiałem? – major Grzegorczuk
jedynie do wybranych podwładnych
zwracał się po imieniu. Ale z nikim nie
przechodził na ty! Nigdy, nawet przy
największych alkoholowych orgiach
nie pijał bruderszaftów. Na boku żartowano, że nawet do swojej żony mówi
per towarzyszko. O ile w ogóle do niej
cokolwiek mówi, bo tajemnicą poliszynela było, że państwo majorostwo
żyje niemal w kompletnej separacji
ograniczając współżycie do posiłków
przygotowywanych przez gosposię.
Bo choć major tępił na każdym kro-

ku przejawy burżuazyjnego stylu życia,
nie widział nic złego w tym, aby starej
Teodozji Waleszczuk-Pająk płacić
za codzienne przyrządzanie obiadów. Które
to obiady konsumował wraz z małżonką przy ogromnym
stole swojego mieszkania w willi przy
ulicy Studenckiej
przeznaczonej na
rezydencję wysokopostawionych
oficerów Milicji
Obywatelskiej i
Służby Bezpieczeństwa
– Bardzo
dobrze, towarzyszu majorze,
mnie rozumiecie – odparł dudniąc
kapitan Laleczka.
– Czy figurant miał rodzinę, towarzyszu Zygmuncie? – zapytał major
z cieniem niepokoju w głosie? – Jeśli
tak, to…
– Nie ma powodów do obaw! – wtrącił błyskawicznie Laleczka. – Figurant
mieszkał sam jak palec. Prześwietliliśmy
go: utrzymywał jedynie luźne stosunki
z sąsiadami. Kawaler. Stary kawaler –
zaznaczył dobitnie ubek.
– To dobrze, bardzo dobrze, towarzyszu Zygmuncie! Im mniej osób o
takich przypadkach wie, tym lepiej.
Ale zaraz, zaraz… A co z naszymi
ptaszkami poszukiwanymi? Wyleciały z
klatki? – w głosie Grzegorczuka dało się
odczuć odcień drwiny, co nie umknęło
Laleczce.
– Towarzyszu majorze, zrobiliśmy
wszystko, co w naszej mocy…
– Czyli spierdolili wam, co! – powiedział celebrując przekleństwo major
Grzegorczuk.
– No, można to tak ująć, towarzyszu
majorze – wycedził Laleczka. Znał
swojego przełożonego i wiedział, że –
w przeciwieństwie do wielu oficerów
i innych funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa – zachowuje kamienny spokój. Nigdy nie podnosi głosu,
nie rzuca popielniczkami (zresztą był
zaciekłym wrogiem palenia i nie miał w
gabinecie popielniczki), nie wścieka się,
nie bije po mordzie, nie pluje, a nawet
nie wyciąga konsekwencji służbowych.
A przy tym miał w sobie coś, przed czym
drżeli wszyscy funkcjonariusze ogniwa.
Z Laleczką włącznie.
Ten szary Grzegorczuk potrafił
wzbudzić paniczny strach. Bywało,
że jeśli rozmowa z podwładnym szła
nie pomyśli majora, była ostatnią konwersacją interlokutora, który później
w tajemniczych okolicznościach albo
zaginął, albo zginął. I tak do końca nikt
nie wiedział, skąd
brała się ta szatańska
moc szefa jeleniogórskiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego. Oficjalnie
nie miał ani mocnych pleców we Wrocławiu, ani żadnych
koneksji w komitecie. I choć wszelkie
przejawy wiary w
zjawiska nadprzyrodzone były wśród
funkcjonariuszy
surowo tępione, nie
brakowało głosów,
że major Grzegorczuk sprzedał duszę
samemu diabłu!
Ubecy, którzy w gro-
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nie prywatnym od czasu do czasu sobie
tęgo popijali, mieli podobno widzieć,
jak Grzegorczuk chodzi nocą ulicami
Jeleniej Góry i wychwytuje wszystkie
czarne koty… Jedni o tych rewelacjach
zapominali, gdy trzeźwieli, inni kładli
te wieści do pijackiego bełkotu
bzdur.
Niemniej jednak plotka żyła.
I z pewnością
docierała do uszu
samego zainteresowanego. Ten jednak
nic sobie z tego nie
robił. W głębi duszy, o
ile ją miał, nawet się
cieszył, że wzbudza taki
respekt. I to bez napadów
furii, jakie miewał kilka
razy dziennie jego kolega
komendant milicji, który
scedował mu całą sprawę
Starzeckiego, bo sobie z nią
nie poradził. Grzegorczuk był
pewien, że załatwi ten temat „jednym
posunięciem Laleczki”. Dlatego – choć
tego po sobie nie pokazał – rozczarował
się wielce, kiedy jego kapitan potwierdził, iż ptaszki „spierdoliły”.
Laleczka nawet nie pytany szybko
zreferował przełożonemu przebieg
zdarzeń. Oczywiście przemilczał, że
ma klaustrofobię i panicznie boi się
pomieszczeń małych i ciemnych.
Wymyślił więc „bajkę”, częściowo
zgodną z prawdą, że figurant Szlachcic musiał znać jakieś tajne wyjście
z kamienicy, którędy poszukiwani
uciekli. Nic oczywiście nie wspomniał
o tym, że domyślał się, iż Starzecki z
towarzystwem skorzystali z wejścia do
podziemi. Przyznanie się do tego byłoby
kompromitacją w obliczu majora.
Grzegorczuk spojrzał tępo na Laleczkę. – Towarzyszu Zygmuncie, nie
wiem, jak to zrobicie, ale ja muszę mieć
tego Starzeckiego. Sami rozumiecie,
to sprawa nie tylko wagi państwowej,
ale i naszego osobistego honoru –
wycedził zimno nie podnosząc ani o
ton głosu. Uśmiechnął się. Laleczka
odwzajemnił ten uśmiech idiotycznym
grymasem ust.
Rzecz jasna Grzegorczuk nie dopowiedział, że założył się z majorem
Rompałą z Milicji Obywatelskiej o trzy
skrzynki wódki wyborowej. O co?
Że Starzecki z „bandą” (dziadkiem i
wnuczką) w ciągu 48 godzin będzie
gnił za kratami ubeckiego aresztu.
Od zawarcia zakładu mijało właśnie
około 20 godzin.
– Macie dzień, żeby ich dorwać
– spojrzał się na Laleczkę jednym z
tych spojrzeń znaczących, że – o ile to
żądanie nie zostanie spełnione – może
być to ostatnia konwersacja kapitana
Laleczki.
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. Zaś
przewodnik Tomasz Rdest z Jerzym idą do
mieszkania Szlachcica przypuszczając, że
tam właśnie mogą przebywać ukrywający
się przyjaciele. Tymczasem starego lokatora
namierza Bezpieka, która zaczyna deptać po
piętach uciekinierom. Ci usiłują zgubić pościg
zagłębiając się w labirynt podjeleniogórskich
lochów. Tymczasem Rdest i Jerzy….
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JOE BONAMASA - „Dust
Bowl”
wydawnictwo: Mystic
Production

fantastycznych kompozycji utrzymanych w klimacie rocka i bluesa.
Nagrywany był w trzech różnych
studiach nagraniowych. Black
Rock na Santorini w Nashville,The
Cave w Malibu i The Village w Los
To już dwunasta solowa płyta Angeles.Bonamasa wprowadza nas
w dorobku tego znakomitego od pierwszego utworu „Slow Train”
gitarzysty na której znalazło się 12 w świetny klimat, potem prowadzi

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Koncert odwołany

ODK na Zabobrzu odwołał dzisiejszy koncert „Maryla Nowak i jej goście”. Zainteresowanych przeprasza.

Plener w „Plastyku”

21 marca (poniedziałek) w ramach
Dnia Talentów w Liceum Plastycznym
zorganizowany będzie po raz pierwszy
plener malarski dla 40 gimnazjalistów,
który rozpocznie się o 9.00 przy ulicy
Cervi 5. Uczestnicy udadzą się do
Parku Norweskiego i do Muzeum
Przyrodniczym. O 12.00 zostaną
przyznane nagrody i wyróżnienia w
postaci dyplomów i upominków.

Oscarowy szlem w „Klapsie”

We wtorek, 22 marca, Dyskusyjny
Klub Filmowy Klaps działający przy
Jeleniogórskim Centrum Kultury
zaprasza na projekcję filmu „Ich noce”
w reżyserii Franka Capry (USA, 1934).
Obraz jest jednym z trzech i zarazem
najlepszym filmem, który zdobył tzw.
oskarowy wielki szlem. Przyznano
mu statuetki Oskara za film, reżyserię,
scenariusz i główne role. Początek
projekcji o godz. 16 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy
ul. Bankowej 27. Cena biletu 10 zł,
karnet 28 zł.

Rodzinne muzykowanie

W środę, 23 marca, w sali koncertowej Filharmonii Dolnośląskiej
odbędzie się impreza Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny
Garści w Jeleniej Górze Cieplicach,
zatytułowana „Koncert rodzin muzykujących”. Początek o godz. 17.00.
Wstęp 10 złotych.

Hit twórczości Maurice’a Ravela,
kompozytora francuskiego przełomu
XIX i XX wieku „Bolero” zabrzmi
w nadchodzący piątek (25 marca)
podczas koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej. Orkiestrę Symfoniczną FD
poprowadzi Maestro Marek Pijarowski.
Poza „Bolerem”, zabrzmią: Poemat
Symfoniczny „Mazepa” Franciszka
Liszta oraz Trzy nokturny na fortepian
i orkiestrę Ryszarda Bukowskiego w
wykonaniu Magdaleny Janowskiej-Bukowskiej. Początek o godz. 19.00 w sali
koncertowej przy ulicy Piłsudskiego.
Bilety w cenie 40 zł i 30 zł).
RED

POP ROCK & JAZZ

KRZAK – „4 Basy”
wytwórnia: Metal Mind
Productions
Kolejne pokolenie słuchaczy
dowiaduje sie o tym znakomitym
zespole i to nie tylko z racji nowej
płyty. Ta super-grupa lat 80. znów

którym współtworzy
formację Black Country Communion.W
„Sweet Rowena” dotrzymuje mu towarzystwa Vince Gill.
Już po tych utworach
można uznać iz jest
to najlepszy album

jaki kiedykolwiek nagrał w swojej
karierze. Bonamasa w interesujący
opowiada ciekawe historie. „Dust
Bowl” ma swoją wymowę, brzmi
bardzo organicznie, poszerza pewne granice, które brzmią jakby
nagrywał je najlepszy zespół na
świecie grający na żywo w jednym
pokoju. Warto się wsłuchać w

POP ROCK & JAZZ
pozostałe kompozycje Bonamasy
m.in. „The Meaning of The Blues”,
„Black Lung Heartache”, „The Last
Matador of Bayonne”, „No Love On
The Street” oraz w „Prisoner”, który zamyka w urokliwy sposób.
Andrzej Patlewicz

W rocznicę odejścia artysty Pana, jednak jest ona niezaprzeczal- Wreszcie z pasją i odfotografika Jana Kotlarskie- na. Jan Kotlarski fotografował dużo daniem fotografował
dziedzictwo kultury
i niemal wszystko.
go w Książninaszego regionu:
cy Karkonopałace i świątynie.
skiej (Galeria
Z tego znany był
Małych Form)
najbardziej. A przeotwarta zostacież wykonywał
nie wystawa,
także wiele innych
która zada
zdjęć ilustrujących
kłam bolecodzienność trudnych lat 80., zdjęć
snej prawreporterskich po
dzie, że pana
Jan Kotlarski we wrześniu 2009 roku w
Jana wśród
Książnicy Karkonoskiej: drugi od lewej w
nas już nie
pierwszym rzędzie.
ma. Ekspozycja o tytule przekornym: „A
jednak jestem!”. Byt fotogralatach wzboga- w latach 1998 – 2002, Ministerstwo zmagać się z ciężarem choroby, nie
fika uwiecznił się dzięki jego
conych o wartość Kultury uczyniło Go rzeczoznawcą opuszczała go pogoda ducha i przejrzystość spojrzenia. Zmarł rok temu:
dziełu. Jakże prawdziwe w
archiwalnego, fotografii artystycznej.
22 marca. Spoczął na cmentarzu
I
choć
przez
ostatnie
lata
ziemskietym jest stwierdzenie: non
bezcennego dokomunalnym przy ulicy Sudeckiej
go
pielgrzymowania
musiał
także
kumentu.
omnis moriar!
blisko swoich rodziców, z którymi w
Ten lekarz i fotografik, a może
fotografik i lekarz (doprawdy trudno tu o odpowiednią precedencję)
jest postacią wybitną w panteonie
twórców powojennej Jeleniej Góry.
Wprawdzie tę wybitność wielu dostrzegło dopiero wtedy, kiedy Autor
niezliczonych zdjęć dokumentalnych
i artystycznych odszedł do Domu

Z racji swojego zawodu przemycał
aparat do szpitala, gdzie powstała
ujmująco realistyczna seria dokumentów. Był wybitnym twórcą aktu
wpisanego w krajobrazy Karkonoszy.

Naświetlanie nocy

Karol Maliszewski, znawca literatury
i poeta, wyraził się o Lesławie Wolaku, że
jest on jednym z najbardziej obiecujących twórców regionu jeleniogórskiego,
którego dzieło zdecydowanie osiąga
poziom krajowej czołówki. Sam poeta
jest skromny w ocenianiu tego, co pisze.
Niepotrzebnie, bo z wyobraźni jego
unosi się poezja wysokich lotów. Debiutancki tom „Księga
wiatru” nominowany był do

Fot. Konrad Przezdzięk

Zagrają „Bolero”!

przez urokliwe kompozycje „Dust Bowl”,
„Tennesseee Plates”
w którym towarzyszy
mu John Hiatt. Zreszta to nie jedyny duet
na tej płycie. W „Heartbreaker” wspomaga go Glenn Hughes z

Jan Kotlarski: A jednak jestem!

W nadchodzącą środę (23
marca) Jeleniogórski Klub Literacki zaprasza do Książnicy
Karkonoskiej na spotkanie z
Rzecz o Stuttgarcie
W czwartek, 24 marca, Muzeum poetą Lesławem Wolakiem,
Przyrodnicze zaprasza na prelekcję który będzie promował swój
ilustrowaną przeźroczami „Stuttgart drugi już tomik.
- miasto ze światła poczęte”. Na spacer
po tym niemieckim mieście zabierze
zgromadzonych Kamil Basiński.
Początek o godzinie 19.00 w Pawilonie Norweskim (Park Norweski) w
Cieplicach. Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

daje znać o sobie, tym razem
albumem który jest zapisem koncertu z 23.10.2010r. ze Śląskiego
Festiwalu Gitar y Elektr ycznej
w Katowicach. Grupa Krzak zagrała wtedy na jednej scenie z
czterema basistami, którzy przez
lata koncertowali i nagrywali z
zespołem po śmierci oryginalnego

Ten nadzwyczaj spokojny i
cichy Człowiek
krył w sobie potencjał twórczy,
jakiego wielu parających się fotografią mogło Mu pozazdrościć.
Wszechstronnie aktywny: działał w
kilku organizacjach fotograficznych
(ZPAF, JTF), był radnym miejskim

O tym, że pan Jan Kotlarski jest wśród
nas, z całą pewnością będzie można
przekonać się w nadchodzący wtorek
(22 marca) w Galerii Małych Form
Książnicy Karkonoskiej. Początek
wernisażu o godz. 17. 30.

1947 roku przybył do Jeleniej Góry.
Naszemu miastu pozostał wierny do
końca. I wciąż jest wierny, bo przecież
pan Jan po prostu jest!
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. ARCHIWUM JANA
KOTLARSKIEGO

Baśń Andersena wciąż aktualna

Ponadczasową i wielowymiarową
baśń duńskiego twórcy o przełamywaDebiutował w miesięczniku Okolice
niu barier i zauważaniu piękna nawet
w 1983 r. Jego wiersze publikowane
tam, gdzie z pozoru go nie ma, będzie
można obejrzeć 22 marca w Pałacu w
były również w Poezji, Odrze, Tyglu
Wojanowie. Reżyseria Czesław Sieńko,
Kultury, Latarni Morskiej, Akancie,
scenografia Iza Toroniewicz, muzyObrzeżach oraz w prasie regionalnej i
ka Mirosław Gordon, choreografia
Małgorzata Fijałkowska-Studniak. W
wydawnictwach pokonkursowych. Jest
roli tytułowej występuje Katarzyna
laureatem Ogólnopolskich Konkursów
Morawska, a w sztuce gra niemal cały
Poetyckich, w tym czterokrotnie Ogólzespół Zdrojowego Teatru Animacji.
Początek o godz. 10.00. Bilety w
nopolskiego Konkursu Poetyckiego im.
cenie 11 zł, bilet rodzinny 24 zł /3
Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka w
Spektakl dla dzieci „Brzydkie Kaczątko” wg Hansa Christia- osoby/, zamówienia grupowe upust
Świdwinie (1982 r., lata 2007-2009) na Andersena proponuje w nadchodzący wtorek Zdrojowy 10-15 procent).
(RED)
Teatr Animacji.
nagrody głównej w XII Konkursie im.
FOT. TEJO
Jacka Bierezina 2006 r. w Łodzi. Poetycki
tom pt. „Naświetlanie nocy” jest drugą
książką Lesława Wolaka. W
jego wierszach pobrzmieności i osobistych przeżyć autora.
Cieplickie Centrum Kultury od kilkunastu lat
wają klimaty niepokoju
Dla każdego cierpliwego słuchacza
w pokrzyżackim
„Przystań
twórcza”
zapratwórczego zasianego przez
pozostawia ogromną przestrzeń
średniowieczsza
w
nadchodzący
piątek
portugalskiego poetę 20-leinterpretacji - bez słów, z ogromną
nym
zamku
w
cia międzywojennego Fer- na mini-koncert Przemka Świeciu, jednej z
dawką emocji.
Nicewicza
(Domell)
na
gitary
nando Pessoę, a także
(RED)
ważniejszych w
wiele innych lirycznych i inne cuda z udziałem uczest- Polsce imprez z
akcentów. Co ciekawe, na ników Tratwy Teatralnej, muzyką autorską,
co dzień pan Lesław czyli Warsztatów Teatralnych poezją śpiewaną i
Początek 25 marca o godz. 19 w Przypracuje w policji Przystani Twórczej.
stań Cafe przy ul. Piotra Ściegiennego
piosenką osobistą, gdzie został zauwajako specjalista
żony i wyróżniony.
5/7 (bilety w cenie 5 zł do nabycia
łączności.
Solista w 2010 r. zaprezentował
Muzykę P. Nicewicza można okre(tejo) swój autorski materiał na Festiwalu ślić jako chillout, który powstał w
tylko w przedsprzedaży w siedzibie
„Nocne Śpiewanie” odbywającym się wyniku dość szczególnych okoliczPrzystani)

CUDA Z GITARĄ NA TEATRALNEJ TRATWIE

basisty grupy Jerzego „Kawy” Kawalca.
Gościem specjalnym
tego koncer tu był
znakomity gitarzysta
Anthimos Apostolis
z SBB zwany przez
przyjaciół/muzyków
„Lakisem”. Nie bez

znaczenia Winder/
Błedowski skomponowali przed lat y
utwór „Lakis” dedykując go Anthimosowi a teraz wykonali
go wspólnie. Na dodatek kompozycja
Anthymosa „New

Century”, którą znamy z ostatnich
dokonań SBB znalazła się również
w programie tego albumu. Wśród
8 kompozycji zawartych na płycie zachwycają swoją prostotą
„Wysoki lot”, „Kattowitz”, „Jacky
2004”, „Kawie” oraz zamykający
„Ściepka”. Muzycy Krzaka to czołowe postacie polskiej i europejskiej

sceny muzycznej. W swoim dorobku posiadają wiele autorskich
płyt. Charakterystyczne brzmienie
skrzypiec i styl gry Jana Błędowskiego rozpoznawalny jest od
pierwszej nuty.
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

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

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

Z Shadorą orientalnie u Kurzaka i Zamorskiego
W nadchodząca środę, 23
marca, o 18.00 w Szkole
Tańca „Kurzak i Zamorski”
odbędzie się spotkanie z
Shadorą, tancerką, choreografem, instruktorem oraz
reżyserką, zajmującą się
tańcem orientalnym.
Shadora jest Polką węgierskiego

Taniec brzucha uważany za najstarszy
taniec świata. Dzięki temu tańcowi
kobiety odkrywają, jak można cieszyć
się własną cielesnością oraz doceniać
swoje indywidualne piękno, obecne w
każdej kobiecie.

pochodzenia, ale dzieciństwo spędziła w Libii. Tam po raz pierwszy
zetknęła się z tańcem arabskim. Jako
nastolatka przyjechała do Polski,
gdzie postanowiła kształcić się na
profesjonalną tancerkę. Poznawała
tajniki tańca współczesnego u Anny

Krych oraz baletu pod okiem
Wa l d e m a ra
Staszewskiego.
Wciągnął ją także taniec hinduski i bollywood,
w którym Shadora wytańczyła
Miss Bollywood
Polski. Ostatnim odkryciem
Shadory stał się
hawajski taniec
hula. – Trudno było się go nauczyć,
bo to w Polsce wciąż mało popularna
technika – tancerka. W 2004 roku
założyła własny zespół Teatro del
Oriente, gdzie realizuje teatr ruchu.
(Agrafka)

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

W Szkole Tańca „Kurzak i Zamorski”
Shadora poprowadzi kursy 4 egzotycznych
tańców.
* Taniec brzucha fitness jest ukierunkowany
dla kobiet, które chcą wzmocnić i ukształtować swoje biodra, brzuch i pośladki.
* Taniec brzucha belly dance jest kursem
idealnym dla osób, które pragną zasmakować arabskiego tańca brzucha i nauczyć się
przykładowej choreografii.
* Boollywood to zajęcia, podczas których
uczestniczki uczą się różnych styli tańca
orientalnego, klasycznych choreografii oraz
tańca z rekwizytami.
* Hawajski taniec hula, który jest tańcem
rytualnym, tańczony jest do oryginalnych,
historycznych pieśni hawajskich.

Ekspozycja Pawła Gawrona stanowi
ciekawą wystawę, popularyzującą
historię rozwoju pojazdów kołowych. Na
uwagę zasługuje bogaty zestaw modeli
wszystkich samochodów produkowanych w Polsce, od licencyjnej Pobiedy,
czyli Warszawy, Fiata 600, Fiata 125
w różnych wersjach, po konstrukcje
krajowe takie jak Syrena, Mikrus,
czy Polonez. W Muzeum Zabawek
zaprezentowano najbogatszą i najciekawszą część zbiorów modeli w rożnych
skalach. Najstarsze modele
to Daimler-Benz z 1886
roku do Lamborghini
Countach z 1988
roku, a także
precyzyjnie
W nadchodzącą niedzielę, 27 marca, de- wykonany
finitywnie i artystycznie pożegnamy r ę c z n i e
najzimniejszą porę roku. Nadzieję D a i m l e r
na skuteczne jej wypędzenie po- Simlpex.
kładamy w wykonawcach,
– Moktórzy swoje muzyczne toryzacją
czary wyśpiewają na interesowaFarmie 69 w Kopań- łem się od lat
dziecięcych,
cu.
p r z e d woj e n Wy s t ą p i p i e wc a k r a i ny nych. Z dostępłagodności, czyli Wojciech
Jarociński z Wolnej Grupy Bukowina. Bardowi ziemi jeleniogórskiej, którego twórczość w
całym kraju jest znana, towarzyszyć będą: Anna Kosa i Marcin
Sweklej z zespołu „W tym sęk”, a
także Wojciech Maziakowski oraz
Michał Polak. Oprócz muzyki, co
Ekspozycję można oglądać w Miejoczywiste, nie zabraknie także innych atrakcji. Kto ciekaw, jakich,
skim Muzeum Zabawek ze zbiorów
przyjechać powinien zapłaciwszy
Henryka Tomaszewskiego przy ulicy
wcześniej 15 złotych. A że ilość
Karkonoskiej 5 w Karpaczu.
miejsc jest ograniczona, pośpiech
w tym przypadku jest wskazany. Kontakt pod nr telefonu:
608 340 796.
nych wówczas materiałów budowałem
(tejo) z kolegami modele samochodów,
samolotów oraz kolejek. Kolekcjoner-

Fot. Organizator

Wychodzimy z zimy. Z Wojtkiem Jarocińskim

Fot. Konrad Przezdzięk

Kilkaset modeli samochodów i pojazdów specjalnego
przeznaczenia, wytwarzanych
przez różne firmy z całego
świata, w tym z Polski, można
zobaczyć w jednym miejscu:
w Muzeum Zabawek w Karpaczu.

stwem zająłem się pół wieku temu.
Jakiś przypadkowy zakup rozbudził we
mnie hobby i tak jest do dziś. Zbierałem
zawsze te modele, które mnie interesowały. Stąd rozmaitość skal, producentów
i tematyki w mojej kolekcji – wyznał
Paweł Gawron, właściciel zbioru.
Pierwsze kroki w modelarstwie
uprawianym przez właściciela zbioru,
przypadły na lata międzywojenne, gdy
uczęszczał do modelarni LOPP, budując
tam swoje modele latające. Lata okupacji
i powstanie warszawskie spędził w
stolicy. Wywieziony do Niemiec, nie miał
szans i możliwości, aby kontynuować
swoich zainteresowań. Po powrocie
do Warszawy prowadził działalność
modelarską.
Paweł Gawron eksponował swoje
zbiory w Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach oraz okazjonalnie w innych
pomieszczeniach.
Wspomnieć

Cuda motoryzacji
w miniaturze

trzeba o bardzo ciekawej makiecie
placu Narutowicza w Warszawie z
okresu międzywojennego, z modelami
ówczesnych samochodów, dorożek,
tramwaju, z otwartymi pomostami.
Duże wrażenie robią modele pojazdów
specjalistycznych.
(Agrafka)
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Udany rewanż na akademiczkach z Gdańska
W sobotni wieczór do Jeleniej
Góry zawitały zawodniczki
z Uniwersytetu Gdańskiego,
które w ramach 5. kolejki
rundy play–out I–ligi koszykarek rozegrały mecz z miejscowymi Karkonoszami. Spotkanie miało całkowicie inny
przebieg niż konfrontacja
w Trójmieście, gdzie
AZS wygrał 107:49.
Jeleniogórzanki
wygrywając 66:61
przedłużyły szansę
na utrzymanie się w
lidze.

sukces. Pierwsza połowa zdecydowanie toczyła się pod dyktando Marzeny
Kowalczyk, która pięciokrotnie trafiła
za 3 pkt. Dokładając 6 punktów z gry
oraz 6 zbiórek Kowalczyk poprowadziła Karkonosze do zasłużonego prowadzenia po 20 minutach gry 34:30.
W drugiej połowie gdańszczanki
skutecznym kryciem nie pozwoliły

naszej najskuteczniejszej zawodniczce
na powiększanie dorobku. Mimo prowadzenia 40:34 w 23 min. przyjezdne
zdołały wyrównać, a podopieczne
Jerzego Gadzińskiego nie potrafiły
juz odskoczyć na więcej niż 4 pkt. Po
3 kwartach było 48:44. W ostatniej
odsłonie koszykarki Finepharmu
po raz kolejny zadbały o emocje dla

Spotkanie lepiej rozpoczęły przyjezdne, które od
stanu 2:2 zdobyły 11 punktów z rzędu. Wtedy nastąpił
przełom, a jeleniogórzanki
powoli odrabiały straty.
Dzięki 10-punktowej serii
kibicom zgromadzonym
w hali przy ul. Sudeckiej
wróciła wiara w końcowy

swoich kibiców.
Do 36 min. oba
zespoły raziły 1. Domeny.PL
nieskutecznością, 2. AZS Gdańsk
a akademiczki z 3. Wisła II Kraków
Gdańska zdołały
wy jść na pro- 4. AZS Lublin
wadzenie 51:50. 5. KKS Olsztyn
Przez kolejne 3 6. Unia Swarzędz
minuty obie eki7. Karkonosz JG
py zmieniały się
na prowadzeniu. 8. AZS II Gorzów
Na dwie minuty
przed końcem
Krawczyszyn-Samiec wzięła ciężar
gry na własne barki i po raz kolejny
dała prowadzenie jeleniogórzankom,
którego nie oddały już do ostatniej syreny. Ostatecznie Karkonosze wygrały
66:61 potwierdzając, że do końca będą
walczyć o utrzymanie w I-lidze centralnej. Do rozegrania pozostały trzy
spotkania z bezpośrednimi rywalkami
o utrzymanie. W sobotę 26 marca
MKS MOS zagra w Gorzowie Wlkp. z
rezerwami AZS-u.
MKS MOS Finepharm Karkonosze
Jelenia Góra – AZS Uniwersytet Gdański 66:61 (12:14, 22:16, 14:14, 18:17)

MKS Karkonosze drugi w klasyfikacji generalnej
Klasyfikacja
generalna
juniorów
młodszych
po czterech
biegach:

Sześćdziesięciu dziewięciu
młodych biathlonistów i
biathlonistek z dziesięciu
klubów wzięło udział w
ostatnich w tym sezonie zawodach cyklu Viessmann
CUP, rozgrywanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu
„Celuj w Igrzyska”.

1. Paweł Lech
(MKS Karkonosze/SMS Szklarska Poręba) 200
pkt.
2. Bartłomiej
Styrczula (BKS
WP Kościelisko)
188 pkt.
3. Kamil Magiera
(BLKS Żywiec/
SMS Moszczanica) 177 pkt.
3. Mateusz Leja
(BKS WP Kościelisko) 177 pkt.
5. Mariusz Twardzik (MKS Duszniki Zdrój/SMS Duszniki Zdrój)
147 pkt.

Młodzicy - 4,5 km z
dwoma strzelaniami:

3".:
Serafin

REKLAMA

1. Jan Burian (KB Nove Mesto na
Morave) – 00:19:13,50 (4)
2. Mateusz Janik (UKN Melafir
Czarny Bór) – 00:19:28,80 (6)
3. Tomasz Jakieła (BKS WP KościeWyniki:
lisko) – 00:20:37,50 (8)
Juniorzy młodsi - 7,5 km 4. Paweł Sosna (UKS Strzał Wodziz dwoma strzelaninami
sław) – 00:20:44,30 (7)
1. Lukas Dostal (KB Nove Mesto na 5. Kamil Kolano (MKS KarkoMorave) – 00:25:11,90 (3)
nosze/SMS Szklarska Poręba)
2. Jakub Topór (BKS WP Kościeli- – 00:20:50,30 (5)
sko/SMS Zakopane) – 00:25:24,40
(4)
Klasyfikacja generalna
3. Bartłomiej Gwałt (UKN Melafir młodzików po czterech
Czarny Bór) – 00:26:09,50 (5)
4. Bartłomiej Styrczula (BKS WP biegach:
1. Mateusz Janik (UKN Melafir
Kościelisko) – 00:26:43,90 (4)
5. Paweł Lech (MKS Karkono- Czarny Bór) 240 pkt.
sze/SMS Szklarska Poręba) – 2. Paweł Sosna (UKS Strzał Wodzisław) 182 pkt.
00:27:16,50 (5)
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3. Wojciech Kucek (BLKS Żywiec/
SMS Moszczanica) 162 pkt.
4. Tomasz Jakieła (BKS WP Kościelisko) 161 pkt.
5. Krzysztof Pitoń (BKS WP Kościelisko) 160 pkt.

Juniorki młodsze - 6 km z
dwoma strzelaniami:

1. Kinga Mitoraj (BKS WP Kościelisko) – 00:23:01,30 (4)
2. Ewa Buchla (MKS Karkonosze/SMS Szklarska Poręba) –
00:24:03,80 (3)
3. Beata Lassak (BKS WP Kościelisko) – 00:24:37,20 (5)
4. Magdalena Pitoń (BKS WP Kościelisko) – 00:24:43,30 (2)
5. Monika Ciszek (BKS WP Kościelisko) – 00:25:14,30 (2)

Klasyfikacja generalna

12
12
10
10
11
11
11
9

20
19
17
16
16
15
15
11

1.110
1.089
1.099
1.092
0.987
1.004
0.770
0.884

MKS: Kowalczyk (23), Pawlukiewicz (13), Krawczyszyn-Samiec
(12), Podgajna (10), Iwanowicz (6),
Piwowarczyk (2), Szczęśniak, Kowiel,
Wójtowicz
AZS: Golemska (23), Wróbel (16),
Stachura (10), Rościszewska (5), Rulewicz (4), Hołownia (3), Kamińska,
Traczuk, Rywalska
Pozostałe wyniki 5. kolejki: Unia
Swarzędz – Wisła II Kraków 70:58,
KKS Olsztyn – Domeny.PL Siemaszka
84:94
(Przemo)
Fot. Archiwum

– 00:15:14,80 (5)
5. Agnieszka Iwaniec (BKS WP Kościelisko) – 00:15:46,60 (4)
6. Martyna Piech (MKS Karkojuniorek młodszych po
nosze/SMS Szklarska Poręba) –
czterech biegach:
1. Kinga Mitoraj (BKS WP Kościeli- 00:16:21,00 (4)
sko) 223 pkt.
2. Ewa Buchla (MKS Karkonosze/ Klasyfikacja generalna
młodziczek po czterech
SMS Szklarska Poręba) 205 pkt.
3. Beata Lassak (BKS WP Kościeli- biegach:
sko) 196 pkt.
1. Anna Orawiec (BLKS Żywiec/SMS
4. Magdalena Pitoń (BKS WP Koście- Moszczenica) 240 pkt.
lisko) 177 pkt.
2. Agnieszka Iwaniec (BKS WP
5. Anna Maciejewska (UKS Lider Kościelisko) 188 pkt.
Katowice) 144 pkt.
3. Martyna Piech (MKS Karkonosze/
SMS Szklarska Poręba) 165 pkt.
Młodziczki - 3 km z dwoma 4. Catherine Spierenburg (BKS WP
Kościelisko) 162 pkt.
strzelaniami:
1. Anna Tkadlecova (KB Nove Mesto 5. Magdalena Jedynak (UKS Lider
Katowice) 154 pkt.
na Morave) – 00:14:40,80 (4)
(MDvR)
2. Anna Puskarcikova (SKP HarraFot. Użyczone
chov) – 00:15:09,40 (5)
3. Anna Orawiec (BLKS Żywiec/SMS
Moszczenica) – 00:15:11,10 (5)
4. Alena Benesova (SKP Harrachov)

Wieści różnej treści
Chojnik znów wysoko

Ogólnopolski turniej badmintona z cyklu Mazovia Junior Cup
2011 odbył się w dniach 11–13
marca w Płońsku, była to już
X edycja tej imprezy. Jest to
jeden z ważniejszych turniejów
badmintona rozgrywanych
w Polsce z pełną obsadą całej
krajowej czołówki w kategorii
junior i młodzik. Jeleniogórski
klub reprezentowany był przez
Paulinę Kaczorowską oraz Arkadiusza Słupka. Nasi zawodnicy po raz kolejny potwierdzili
swoją wysoką pozycję w Polsce.
Bardzo dobry występ zanotował Arkadiusz Słupek, który w
parze z Jakubem Szukałą (UKS
Orkan Przeźmierowo) zajęli
trzecie miejsce w deblu, ulegając w półfinale późniejszym
zwycięzcom turnieju. Równie
dobrze zaprezentowała się Paulina Kaczorowska wywalczając
wysoką piątą lokatę w grze
pojedynczej.

W finale strefy
najlepsze ZSOiT

Piłkarki ręczne Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych pod dowództwem
Jarosława Zawiślańskiego okazały się najlepsze w finale strefy
jeleniogórskiej. Zwyciężczynie
wystąpiły w składzie: Daria
Szwabowicz, Marlena Koszyk,
Agnieszka Markowiak, Ewelina
Sobczak, Natalia Owsiańska,
Paula Żak, Dagmara Karmelita,
Natalia Demuth, Krystyna Konarzewska, Ilona Puszyk, Kamila
Młodawska, Żaneta Pilipionek.
Na kolejnych miejscach uplasowały się: Zespół Szkół Licealno
Gimnazjalnych Mirsk, Zespół
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kamienna Góra,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL Lubań.

Ruszają zapisy
do Maratonu
Karkonoskiego

Dokładnie w Prima Aprilis,
1 kwietnia rozpoczynają się
zapisy do III Maratonu Karkonoskiego. W tym roku na
wymagającej trasie 6 sierpnia
zmierzy się 400 śmiałków z
Polski i zagranicy. Dwa lata
temu zawodnicy zmagali się z
upałami i temperaturą powyżej
35 stopni, rok temu z ulewą i
burzą z wyładowaniami atmosferycznymi. Co czeka ich w tym
roku? Najpierw czeka ich walka,
by znaleźć się na liście startowej.
Od tego roku wprowadzony
został stały termin rozpoczęcia
zapisów – czyli Prima Aprilis. O
znalezieniu się na liście startowej decyduje kolejność zgłoszeń
i wpływ opłaty startowej na
konto organizatora. Najlepiej
zrobić to już w pierwszy dzień
zgłoszeń – opłata startowa wynosi wtedy 100zł. Od 2 kwietnia
do końca maja zapłacimy 120zł,
po tym czasie już 150zł. Więcej
informacji na temat biegu na
maratonkarkonoski.pl, tam
też możemy dopisać się do listy
startowej.
(MDvR)
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Nasz człowiek w kadrze Polski
Piotr Cieśliński to zdobywca złotego medalu na Mistrzostwach Świata
Dageki World Karate w Montrealu i
srebrny medalista Oyama Top 2010.
Jest także czterokrotnym mistrzem
Polski w formule Full Contact (Thai
Kick Boxing) oraz mistrzem Polski
knockdown w kategorii lekkiej.
Obecnie trwają przygotowania
zawodników w macierzystych klubach (kadra liczy 10 zawodników w
kumite/walkach i ok. 15-20 zawodników w kata/formach) pod kątem
zbliżających się Mistrzostw Europy.

Za nami 4. kolejka Jeleniogórskiej Ligi Biznesu. W
meczu na szczycie grupy A
Przyjaciele Gola pokonali
3:1 Eco Jelenia Góra, w
grupie B pewne zwycięstwo
odniósł lider ekipa EnergiiPro wygrywając 5:0 z
Jelenią Plast.

Play 8:2 (1:0)
Panorama – Ro- 1. Przyjaciele
bert Zaleszczyk 2. ECO		
( 2 ) , P a t r y k 3. Panorama		
S kow r o n ( 2 ) ,
Maciej Szpila, 4. Dolfamex 		
Kordian Szym- 5. Maracana
c z y k , A d r i a n 6. Temida 		
Szymczyk, Se7. Karkonosze
weryn Stylisk
K a rko n o s z e –
Paweł Matuszko
Wyniki 4. kolejki
(2)
Grupa A
Zawodnik meczu: Maciej Szpila
Maracana – Dolfamex 0:0
Zawodnik meczu: Jarosław Mi- Żółta kartka: Tomasz Nikiel (Karkonosze)
turski
Panorama Karpacz – Karkonosze ECO Jelenia Góra – Przyjaciele
Gola 1:3 (0:0)

Derby Dolnego Śląska dla AZS-u Wrocław
Szczypiornistki KPR–u Jelenia Góra uległy we Wrocławiu miejscowemu AZS–owi
30:33 w spotkaniu drużyn
walczących o utrzymanie
się na parkietach PGNiG
Superligi.
Początek meczu należał do naszych zawodniczek, które po kwadransie meczu prowadziły 9:6.
To jednak wszystko, na co było
stać tego dnia jeleniogórzanki.
Gospodynie szybko doprowadziły
do wyrównania, następnie zaczęły
systematycznie odjeżdżać szczypiornistkom KPR-u, wygrywając do
przerwy 18:13. Od początku drugiej

odsłony wciąż stroną przeważającą
były miejscowe, które prowadziły już
różnicą ośmiu bramek. Ostatecznie
dzięki ambitnej postawie szczypiornistek ze Stolicy Karkonoszy udało
się zniwelować straty, końcowy
wynik to 33:30 dla AZS-u.
AZS Wrocław – KPR Jelenia Góra
33:30 (18:13)
KPR: Kozłowska, Szalek, Załoga
(6), Kocela (5), Konsur (5), Oreszczuk (4), Odrowska (3), Dąbrowska
(3), Fursewicz (2), Buklarewicz (2),
Kubicka, Muras, Tórz
(MDvR)

Turniej mini siatkówki dla uczennic SP 11
56 młodych zawodniczek
broniących barw siedmiu
różnych zespołów wystartowało w turnieju siatkarskich trójek dziewcząt.

SP 7 – SP 11 (0:2)
SP 6 – SP 7 (2:1)
SP 8 – SP 11 (0:2)
SP 6 – SP 8 (2:0)
SP 7 – SP 8 (2:0)

Wyniki grupy A

Klasyfikacja końcowa

1. Szkoła Podstawowa nr 11 – opieSP 6 – SP 13 (2:0)
kun: Marzena Kanicka
SP 13 – SP 11 (0:2)
2. Szkoła Podstawowa nr 6 – opieSP 6 – SP 11 (1:2)
kun: Dariusz Jarosz
3. Szkoła Podstawowa nr 7 – opieWyniki grupy B
kun: Violetta Dobrowolska
SP 2 – SP 8 (0:2)
4. Szkoła Podstawowa nr 8 – opieSP 2 – SP 7 (2:0)
kun: Urszula Specjalna
SP 2 – SP 3 (2:0)
5. Szkoła Podstawowa nr 2 – opieSP 8 – SP 7 (0:2)
kun: Bożena Pietkiewicz
SP 8 – SP 3 (2:0)
6. Szkoła Podstawowa nr 13 –
SP 7 – SP 3 (2:0)
opiekun: Aleksandra Białkowska
-Dudzik
Do finału awansowały: grupa A – SP 7. Szkoła Podstawowa nr 3 – opie11 i SP 6, grupa B – SP 7 oraz SP kun: Katarzyna Pakosz
8. Faza finałowa przeprowadzona
była systemem każdy z każdym Skład zespołu SP 11: Weronika Wojz zaliczaniem wyników spotkań tas, Anna Derwich, Anna Rzeczycka,
grupowych.
Natalia Janas, Daria Olszewska, Dagmara Chlebosz, Marta Łukaszewska,
Wyniki finałowych
Julia Pawluk
(MDvR)
pojedynków
SP 6 – SP 11 (1:2)

Dodatkowo Rafał Majda pełniący
funkcję trenera kadry prowadził 12
marca w Krakowie zgrupowanie
Oyama PFK, podczas którego nacisk
położony był na kombinacje walki w
krótkim dystansie i zaawansowane
elementy techniczne, zawierające
wysokie kopnięcia – opadające i
obrotowe.
Kolejne konsultacje kadry z udziałem jeleniogórzan odbędą się 16
kwietnie również w Krakowie. W
najbliższym czasie zawodnicy naszego klubu powalczą m.in. w Mi-

4
4
3
3
4
3
3

12
6
6
4
4
3
0

9:2
13:7
11:5
7:7
7:10
8:7
5:22

strzostwach Polski
seniorów i juniorów
(Białystok i Lublin),
Mistrzostwach Europy (Estonia), Lidze Mistrzów Muay
Thai/Boksu Tajskiego (Kraków) oraz
innych mniejszych
turniejach.
(MDvR)
Fot. Użyczone

Zwycięstwa faworytów w JLB
Grupa B

Jelenia Plast – EnergiaPro 0:5
(0:3)
Energia Pro – Krzysztof Winiarski
(4), Dariusz Celencewicz
Zawodnik meczu: Krzysztof Winiarski
Żółta kartka: Bartosz Borecki
ECO – samobójcza
PG – Sławomir Bącal, Piotr Lizak, Tesco – PMPoland 2:1 (1:1)
Tesco – Kacper Krajeński, Rafał
Robert Kasprowicz
Zawodnik meczu: Sławomir Bącal Kowalski

Czerwona kartka:
Krzysztof Lewaszkiewicz (PMPoland – za dwie
żółte)
Meble B-R-W
– MAR-MAT 2:8
(0:3)
Meble – Krzysztof
Smoliński, Radosław Gołda
MAR-MAT – Dariusz Michałek
(3), Sławomir Sopinka (2), Artur
Seta (2), Waldemar Wryszcz
Zawodnik meczu:
Dariusz Michałek
(MDvR)

Fot. R. Ignaciak

Mowa o Piotrze Cieślińskim,
czołowym zawodniku Jeleniogórskiego Klubu Oyama
prowadzonym przez sensei’a Rafała Majdę. Mistrz
świata z Montrealu został
powołany do szerokiej kadry zawodników Polskiej
Federacji Karate Oyama na
majowe Mistrzostwa Europy
pełnokontaktowego karate
w Estonii, które odbędą się
15 i 16 maja.

Minimalna porażka szczypiornistek w Gliwicach
Walczące o awans do PGNiG
Superligi piłkarki ręczne
Finepharmu Jelenia Góra
uległy na wyjeździe SMS–
owi Gliwice 30:31.
– To był bardzo wyrównany
mecz, niestety zakończony naszą
porażką. Do przerwy było 15:14 dla
nas, prowadzenie utrzymywaliśmy
do 40 minuty spotkania, wtedy to
na pięć bramek odskoczyły rywalki.
Była pogoń, mieliśmy nawet piłkę
na remis, ale się nie udało. Zespół
z Gliwic niczym nas dziś nie zaskoczył, to bardzo wybiegany zespół,

przeprowadzający dużo zmian i
grający 60 minut na wysokich obrotach. Trzeba wyciągnąć wnioski
przed kolejnymi meczami ligowymi
– tłumaczy Mirosław Uram, trener
Finepharmu Jelenia Góra.
SMS Gliwice – Finepharm Jelenia
Góra 31:30 (14:15)
Finepharm: Baranowska, Demiańczuk, Stochaj (7), Konarzewska (6), Kasprzak (4), Pawliszak
(4), Latuszek (4), Skoczyńska (4),
Wasiucionek (1), Bielecka, Kosmala,
Hofmańska, Ślusarczyk
(MDvR)

PMPoland –
Grzegorz Gąsiorowski
Zawodnik meczu:
Rafał Kowalski
Żółte kartki:
Krzysztof Lewaszkiewicz
(PMPoland),
K r z y s z t o f B umażnik (Tesco)

1. Energia 		
2. MAR-MAT 3
3. Prawnicy 		
4. Tesco 		
5. Meble		
6. PM 		
7. Plast 		

4
7
3
3
4
2
3

9
15:6
7
6
3
0
0

26:6

6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3

1,736
1.496
1.357
0.805
1.182
1.156
0.762
1.060
0.590
1.383
0.639

12:4
7:11
9:25
2:8
3:14

MOS Sudety Basket Liga po raz czwarty
Koszykarscy amatorzy rozegrali w miniony weekend
czwartą serię spotkań, na
prowadzeniu znajdują się
trzy ekipy, które nie zaznały
jak dotąd jeszcze goryczy
porażki – Bartbud, Team Rio
i AŚ Amator.
Wyniki 4. kolejki

Ekipa Pawlika – Zawodowcy
z MDK 36:54 (11-13, 9-10, 4-14,
12-17)
Ekipa Pawlika – Sojka 11, Jaworowska 7, Fredziak 6, Brzozowska
5, Koulibaly 4, Owsiańska 2, Frąc-

kowiak 1.
Zawodowcy z MDK – Świętoń 16,
Walaszek 13, Polowczyk 11, Goździewski 7, Suboczewski 7.
PSŻBJR – Thunder BT 23:49 (6-14,
7-10, 10-16, 0-9)
PSŻBJR – Dudek 7, Czarnecki 5, I.
Połubiński 4, Pabisz 3, Pawlikowski
2, Woźniak 2
Thunder BT – Czornij 22, Kanecki
11, Prystrom 8, Horeglad 4, Kiljan 2,
Wróblewski 2.
GJK – Uniwersytet Ekonomiczny
59:49 (13-10, 9-17, 14-15, 23-7)
GJK – Spyrka 11, Zatyka 10, Gazda
8, Lopko 8, Borkowski 8, Pyka 7,
Odelga 4, J. Pawłowski 3.

UE – Rachmiel 16, Komisarz 12, Majcher 8, Furtak
4, Wąsik 4, Kuźmiński 3,
Alkafri 2

Najlepsi strzelcy

1. Nowicki (Team Rio)
– 71pkt.
2. Rogacz (Za mały rozpęd) – 70
3. Kozyra (Bartbud) – 60
4. Czornij (Thunder BT)
– 49
5. Adamczyk (AŚ Amator) – 46
Czarnecki (PSŻBJR) – 46
(MDvR)

1. Bartbud 3
2. Rio
3
3. Amator 3
4. PSŻBJR 4
5. Rozpęd 3
6. Thunder 3
7. GJK
4
8. MDK 3
9. Ekipa 4
10. Matadors 2
11. UE
4

Dostali pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego
Przedstawiciele najlepszych klubów dostali w
poniedziałek 14 marca
symboliczne czeki od marszałka Rafała Jurkowlańca
i wicemarszałka Radosława Mołonia. Na Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego do spor towców
trafiło blisko 600 tys. złotych. Każdy klub sportowy
dostał od 3 do nawet 55
tysięcy złotych.

Wśród wyróżnionych znalazły się
także kluby z powiatu jeleniogórskiego. Największa pula przypadła
saneczkarzom MKS-u Karkonosze
Jelenia Góra – 9000 złotych. Marszałek Rafał Jurkowlaniec uhonorował
też te dolnośląskie gminy, które najlepiej wspierają sport najmłodszych.
Wśród nagrodzonych samorządów
znalazły się – Wrocław, Jelenia
Góra, Lubin, Wałbrzych, Legnica,
Polkowice, Duszniki Zdrój, Zgorzelec, Czarny Bór i Świdnica. Gminy
te mogą pochwalić się wieloletnim

i bardzo usystematyzowanym procesem szkolenia młodych zawodników. Dzięki niemu samorządy są
w stanie doprowadzić najbardziej
utalentowanych do mistrzostwa
sportowego.

(biathlon) – 8000
– Chojnik Jelenia Góra (badminton)
– 5000
– MKS Karkonosze Jelenia Góra
(narciarstwo klasyczne) – 4000
– MKL „12” Jelenia Góra (lekkoatletyka) – 3000
– Jedenastka Jelenia Góra (pływaWyróżnione kluby z
nie) – 3000
powiatu jeleniogórskiego
– MKS Karkonosze Jelenia Góra – Finepharm Jelenia Góra (piłka
ręczna) – 3000
(saneczkarstwo) – 9000
– Śnieżka Karpacz (saneczkarstwo) – MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra
(koszykówka) – 3000
– 8000
(MDvR)
– MKS Karkonosze Jelenia Góra
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2011-03-11 12.00 - 2011-03-18 22.30
1185 OGŁOSZEŃ
200 OFERT PRACY
PRACA
DAM PRACĘ
ADMINISTRATOR sieci - KARR S.A. poszukuje kandydata z doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisko. Preferowane
wykształcenie wyższe informatyczne. Oferty
proszę składać na adres e-mail: biuro@karr.
pl - 511 022 781
AGENT nieruchomości - Biuro nieruchomości zatrudni do pracy osobę w charakterze
agenta nieruchomości. Prosimy o przesłanie
CV z klauzulą o przetwarzaniu danych
osobowych, oczekiwanym wynagrodzeniu
i formie zatrudnienia - estatejg@o2.pl
AGENT nieruchomości - Nowo otwarte biuro
zatrudni agentów oraz pośrednika nieruchomości z licencją zawodową. Prosimy
o CV z klauzulą o przetwarzaniu danych
osobowych, oczekiwanym wynagrodzeniu
i formie zatrudnienia - estatejg@o2.pl

ANIMATORZY do Hiszpanii, Grecji
i Włoch - 500 do 1200 euro netto;
bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie; castingi we Wrocławiu 26 i
27 marca, cv na almavar@almavar.
pl certyfikat ALMA VAR - 5185 - 756
474 402
ASYSTENT(KA) Pośrednika Zatrudnimy w biurze nieruchomości, wykształcenie min. średnie (
również osoby studiujące zaocznie).
Wynagrodzenie prowizyjne. CV
prosimy przesłać na adres: marcin.
chaszczewicz@gmail.com
ASYSTENT/PRAC. biurowy z
doświadczeniem w branży B+R,
dobra znajomość j. angielskiego,
prawo jazdy B,C, C+E, szybkie pisanie tekstów, administracja własnego
portalu - 609 472 489
A U TO M y j n i a S Z Y K - J . G ó r a u l .
Wolności 145 teren - MZK zatrudni
pracownika z doświadczeniem w
kosmetyce polerowaniu karoserii i
praniu tapicerki - 609 950 849

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.

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.
GG 2536594 - 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
BIURO rachunkowe zatrudni osobę z
wykształceniem technik ekonomista.
Oferty proszę składać na awista@awista.
eu - 756 450 010
CHCESZ zarobić godziwe pieniądze? - A
może nie masz koniecznego wykształcenia? Żaden problem! Jesteś zainteresowany, pisz do nas: odszkodowania24@
onet.pl
DAM pracę - Jest praca przy chorym
panu, potrzebny jest pan w średnim wieku
od 50 do 60 lat z znajomością języka
niemieckiego (bez znajomości języka
niemieckiego proszę nie dzwonić) - 0049
220 483 091 70
DEKARZ, murarz - Firma budowlana
poszukuje murarzy oraz dekarzy, tylko
fachowców. Praca W Polsce i zagranicą.
Dzwonić w godz. 9-18 - 75 64 64 557 lub
501 418 553
DINOPARK Szklarska Poręba Sp. z o.o.
zatrudni Panią na stanowisko sprzątaczki.
CV na adres praca@dinopark.com.pl lub w
siedzibie spółki. - praca@dinopark.com.pl
DLA Firm - praca polega na dotarciu do
średnich i małych przedsiębiorstw oraz
osób prowadzących jednoosobowe ﬁrmy
z usługami optymalizacji kosztów dla Firm.
E-mail: optigen24@wp.pl - 793 048 029

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.

DLA kobiet do 30 lat - tylko dodatkowa
tylko wieczorami, tylko SMS. 100 zł/h - 798
444 780
DO kwiaciarni zatrudnię osoby do pracy 502 507 320
DO sprzedawania - warzyw i owoców na
stoiskach bazarowych - 794 783 024
DODATKOWA dla ambitnych - Praca w FM
GROUP POLSKA w grupie ludzi zdecydowanych i ambitnych. Sprzedaż produktów i
usług ﬁrmy FM - 666 347 180
DODATKOWA praca - w charakterze konsultanta lub konsultantki ﬁrmy Avon, bez wpisowego, szkolenia, atrakcyjne prezenty za
wyniki, możliwość awansu - 723 989 799
DODATKOWY dochód - Potrzebujesz
dodatkowej gotówki? Zostań Przedstawicielem Betterware i zarabiaj na katalogowej
sprzedaży produktów dla domu. Wpisowe 1
zł i to jedyna opłata jaką ponosisz - 530 624
808, pomysl.na.siebie@o2.pl
DODATKOWY dochód (nie MLM) - Prowadzisz biznes? Pracujesz ale chcesz dorobić
? Szukasz pracy ? Branża Finansowa.
Min. średnie wykształcenie, niekaralność.
Zadzwoń lub napisz podając swój nr kontaktowy personalf@wp.pl – 883 007 957
DOMY opieki – Niemcy - dla osób po
kursach z zakresu geriatrii ze znajomością
języka. Umowa o pracę. Kontakt 508 052
640, 75 64 22 300 e-mail: info@personadirektservice.eu
DORADCA ﬁnansowy - praca w międzynarodowej ﬁrmie, sprzedaż usług ﬁnansowych,
min. średnie wykształcenie, więcej info i
aplikacje na ingkariera.humanwayapp.com
- 785 655 200
DORADCA Klienta - nowo powstający
oddział zatrudni od kwietnia, trzech doradców klienta oraz przedstawiciela handlowego. CV + LM proszę kierować na adres:
piotr_gress@o2.pl
DOSTAWCA Pizzy - Sorrento - dyspozycyjna osoba z własnym samochodem do
rozwożenia posiłków na terenie J.G. Miejsce
zam. Pl. Ratuszowy lub okolica - CV na
adres kontakt@sorrento.pl z podaną marką
samochodu i rocznik - 502 522 732
FIRMA budowlana - poszukuje murarzy oraz
dekarzy, tylko fachowców. Praca W Polsce
i zagranicą. Dzwonić w godz. 9-18 - 75 64
64 557 lub 501 418 553
FIRMA budowlana poszukuje cieśli szalunkowych, zbrojarzy, betoniarzy, tylko
fachowców. Praca w Polsce i zagranicą.
Dzwonić w godz. 9-18 - 75 64 64 557 lub
501 418 553
FIRMA budowlana poszukuje murarzy oraz
dekarzy, tylko fachowców. Praca W Polsce
i zagranicą. Dzwonić w godz. 9-18 - 75 64
64 557 lub 501 418 553
FIRMA budowlana poszukuje murarzy,
dekarzy, cieśli do szalunków. Tylko fachowcy.
Praca zagranicą. Dzwonić w godz. 9-18 501 418 553,75 64 645 57
FIRMA budowlana zatrudni doświadczonych tynkarzy maszynowych. Wysokie
stawki, umowa o pracę. Prosimy o kontakt
wyłącznie fachowców - 501 700 499
FIRMA Dr Schneider zatrudni asystenta
działu produkcji z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego oraz komputera.
- rekrutacja@dr-schneider.com
FIRMA ﬁnansowa zatrudni od zaraz pracownika reklamy w terenie. wymagania-prawo
jazdy kat. B, uczciwość mail: kefir23@
gazeta.pl - 666-093-533
FIRMA OPAL MED zatrudni - Przedstawicieli Handlowych. Oferujemy samodzielną i
ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. CV :
rekrutacja@opalmed.eu - 756 453 928
FIRMA poszukuje osób chętnych do pracy
jako windykator - odzyskiwanie długów. Kontakt: PU Wakat Plus, ul. 1 Maja 60, 58-500
Jelenia Góra - 75 641 21 21
FIRMA poszukuje wspólnika/ów z branży
muzycznej. Chciałbym stworzyć profesjonalną ﬁrmę fonograﬁczną - coś w stylu
wytwórni. Proszę o oferty na maila - do osób
znających branżę - somnium@onet.eu
FIRMA produkcyjna zatrudni ślusarza
konstrukcyjnego ze znajomością rysunku
technicznego i metod spawania - kadry@
ladzinski.pl

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

FIRMA produkcyjna zatrudni ślusarza
konstrukcyjnego ze znajomością rysunku
technicznego, doświadczeniem w branży
metalowej, uprawnienia spawacza mile
widziane - kadry@ladzinski.pl
FIRMA sprzątająca zatrudni chętnych do
pracy z gr. inwalidzką - 661 991 555
FIRMA sprzątająca zatrudni panią z gr.
inwalidzką - 661 991 555
FIRMA w Wojcieszycach k/Jeleniej Góry
przyjmie do pracy spawaczy - proste spawanie punktowe - 603 224 439
FIRMA z branży instalacji tryskaczowych zatrudni monterów w delegacji, Warszawa.
Dobre warunki, hotel, dieta, busy. Znajomość branży mile widziana. - 502 238 628
FIRMA zatrudni operatora wózka widłowego
z orzeczeniem o niepełnosprawności kadry@ladzinski.pl
FIRMA zatrudni pracownika - do prac elewacyjno-ociepleniowych. Tylko fachowca
- 508 936 573
FIRMA zleci tynki maszynowe, gipsowe z
agregatu. Podać cenę za 1m2 z materiałem
lub bez - jelonkova@wp.pl
FRYZJERKA, fryzjer - stanowisko na bardzo
dobrych warunkach w nowym salonie w
centrum Jeleniej Góry - 695 570 520
HOTEL Sasanka w Szklarskiej Porębie
zatrudni kosmetyczkę. CV proszę kierować
pod adres hotel@hotel-sasanka.pl - 757
528 000
HOTEL w Karpaczu - zatrudni kucharza
CV - hotelkarpacz@op.pl
HOTEL w Karpaczu poszukuje osoby do
gabinetu bioodnowy - oferujemy umowę
zlecenie według ilości wypracowanych
godzin. Wymagane wykształcenie. Kontakt
w godzinach 9.00-16.00 - 669 993 808
HOTEL w Karpaczu zatrudni kucharza - CV
- hotelkarpacz@op.pl
HOTEL w Szklarskiej Porębie zatrudni
kucharza do przyuczenia zawodu (po szkole
bez praktyki) - 757 172 676
HOTELARSTWO i Gastronomia - Zarejestruj się w BIK HIT (Bank Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki) - udostępnimy
Twoje CV pracodawcom z branży - CRK
- certyﬁkat 6046. Jelenia Góra ul. Wiejska
29, biuro@crk-kadra.pl - 605 661 481
INSTRUKTOR Parku Linowego - studentów
na umowę zlecenie do parku linowego
„TROLLANDIA” w Szklarskiej Porębie 661 222 055
JELTV: rozwijająca się ﬁrma szuka osób
młodych, ambitnych, nastawionych na rozwój. Oferujemy wysokie zarobki, możliwość
awansu dla najlepszych, a przede wszystkim
dobrą atmosferę pracy - 757 647 019
KABARET poszukuje nowej osoby do
swojego składu - 399 276 222
KASJERA – sprzedawcę oraz osobę na
stoisko mięsne - 756 456 830
KELNER/KELNERKA - do restauracji w
Kaczorowie na weekendy - 510 211 666
KELNERKA Pizzeria Karpacz - Pizzeria
w centrum Karpacza zatrudni Kelnerki.
Elastyczne godziny pracy, wysokie napiwki.
CV na adres mlopatka@o2.pl
KIEROWCA C +E - w transporcie międzynarodowym, wymagane doświadczenie, karta
kierowcy, badania psychotechniczne, kurs
na przewóz rzeczy. Kontakt telefoniczny po
18.00 godz. - 607 377 280
KIEROWCA Kat. C i C+E - Niemcy - 1800
euro na Gewerbę, zakwaterowanie płatne,
nie trzeba znać j. niemieckiego, wiek max 47
lat, wyjazd 17.03.11 o 21 nie odpowiadam
na SMS - 880 331 147
KIEROWCY autobusów do UK - praca
w Londynie; doświadczenie w UK, dobry
angielski; 10,5 do 15,4 funtów/godzina; cv
na:almavar@almavar.pl certyﬁkat agencji
zatrudnienia ALMA VAR - 5185 - 756
474 402
KIEROWNIK budowy - wyłącznie do wpisów
w dzienniku budowy małego domu jednorodzinnego - 661 832 424
KONSTRUKTOR robotów - Firma KMSystem S.C. poszukuje konstruktora
maszyn, znajomość CAD 3D, doświadczenie, język angielski, CV+ list motywacyjny na
adres: d.mazurek@km-system, wpisując w
temacie: aplikacja + nazwisko
KOSMETYCZNA - manikiurzystka do
salonu w centrum Jeleniej Góry. Tylko z
doświadczeniem (ryczałt) - 509 156 590
KSIĘGOWĄ / księgowego - Biuro rachunkowe zatrudni księgową / księgowego z
doświadczeniem. Oferty proszę składać na
awista@awista.eu - 756 450 010
KUCHARZ do pizzerii na Zabobrzu - 699
935 924
KUCHARZ i pokojowa - z doświadczeniem
do hotelu w górnym Karpaczu. Zgłoszenia
proszę przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
MARKETING, zarządzanie - zatrudnię
Absolwenta Marketingu i Zarządzania ze
znajomością języka niemieckiego - 606
991 160
MECHANIK samochodowy - wysokie
wynagrodzenie prowizyjne - Karpacz - 509
081 541
MŁODA ekipa z Wrocławia i JG poszukuje
obecnych konsultantów i sprzedawców do
przekwalifikowania na liderów zespołu.
oferujemy: szkolenia/pomoc/materiały 791 050 844
MŁODYCH ambitnych - 500 zł. tygodniowo.
Praca ﬁzyczna, umysłowa i obsługa klienta
- 757 647 019
MŁODYCH kreatywnych - znajdź prace
jeszcze dziś. 1500 zł. netto - 757 647 019

MONTERZY anten telefonii - komórkowej w
Niemczech; dobry niemiecki, doświadczenie, dopuszczenie do pracy na wysokości;
wynagrodzenie początkowe 7 do 8 euro/h
- cv na:almavar@almavar.pl certyﬁkat ALMA
VAR-5185 - 756 474 402
MURARZ potrzebny - do pracy w Belgii
z prawem jazdy. Wyjazd w kwietniu - 662
554 120
MURARZY - zatrudnię doświadczonych
murarzy – wyłącznie fachowców. SILKA
Praca na terenie Wrocławia. Oferty można
składać na adres: gabropastel@gmail.com
- 794 319 451
NA budowę - i do wykończeniówki najlepiej
osoba znająca się na dachach krótki opis
wraz z preferowana stawka na bachnik_24@wp.pl
NAUCZYCIEL ﬁzyki w gimnazjum - kwaliﬁkacje do nauczania ﬁzyki z p.p. - 509
463 216
NIEMCY – opieka nad starszymi osobami.
Dla osób po kursach z zakresu geriatrii
ze znajomością języka. Umowa o pracę.
Kontakt: 508 052 640, 75 64 22 300 e-mail:
info@persona-direktservice.eu
NIEMCY - opieka nad starszymi osobami.
Dla wykwaliﬁkowanych pielęgniarek ze znajomością języka. Umowa o pracę. Kontakt:
tel.: 508 052 640, 75 64 22 300 e-mail: info@
persona-direktservice.eu - 508 052 640
NIEMCY - paca w gastronomi - okolice Lipska Gera Jena włoskie restauracje, komunikatywny język niemiecki
- 00491748715837
NIEMCY - poszukuję samodzielnego
mechanika - 350 euro tyg. - 0049 177 98
05 854
NIEMCY budowa - praca okolice Lipska podstawy języka kontakt 00491607273141
lub 00491748715387 - 508 764 583
OD 500 zł tygodniowo - praca ﬁzyczna i
umysłowa. Wyślij SMS podając imię, nazwisko, wiek i wykształcenie - 501 665 790
OD zaraz - restauracja w Szklarskiej
zatrudni młode osoby z doświadczeniem
jako pomoc - 502 529 732
OD zaraz, zlecenie dla uczniów/studentów
zaocznych, do 26 roku życia. Telefoniczne
umawianie spotkań, pn.-pt. 8:00-16:00.
Regularna płaca, młody zespół, miła atmosfera - beata@panaceumzdrowia.com
OFERTA dla księgowych - przedstawicieli
handlowych, agentów ubezpieczeniowych
oraz wszystkich osób prowadzących jednoosobowe ﬁrmy. Email: optigen24@wp.pl
- 793 048 029
OFERTA pracy dla każdego - nie jest
konieczny staż, doświadczenie oraz
wykształcenie. Jesteś zainteresowany?
odszkodowania24@onet.pl
OGRODNIK - do prac ogrodniczych.
Umowa zlecenie - 606 918 651
OPIEKA - Niemcy - legalna praca przy
opiece od 20.0311r w Niemczech, do 1
osoby. Wymagana znajomość języka.
Wynagrodzenie 1000e plus 150e zwrot za
dojazd - 511 844 939
OPIEKA Niemcy Senako - nad kobietą, 85
lat. Podopieczna porusza się samodzielnie.
Ma problemy z sercem, po wylewie. Cierpi
na lekką demencję. Używa pampersów 757 223 232
OPIEKA Niemcy Senako - nad małżeństwem, 84 lata w miejscowości Konstanaz.
Podopieczny porusza się samodzielnie i
za pomocą rolatora na zewnątrz. Cierpi na
demencję, ma problemy z pamięcią - 757
223 232
OPIEKA Niemcy Senako nad kobietą w
wieku 87 lat w miejscowości Balingen.
Podopieczna porusza się za pomocą wózka
inwalidzkiego w domu i na zewnątrz. Cierpi
na osteoporozę, demencje - 757 223 232
OPIEKA Niemcy Senako nad małżeństwem.
Mężczyzna w wieku 82 lata. Ma problemy
z pamięcią. Używa pampersów. Porusza
się za pomocą rolatora. Ma problemy z
demencją, cierpi na dolegliwości starcze 757 223 232
OPIEKUNKA osób starszych - gwarantowane legalne zatrudnienie, wymagane
doświadczenie w opiece i komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Kontakt:
666 826 237 e-mail: p.pikala@interkadra.
pl - 666 826 237
OPIEKUNKI dla dziecka - poszukuję - 696
078 931
OPIEKUNKI do Niemiec - nawiążemy
współpracę z opiekunkami osób starszych,
płaca od 1250 euro/m-c, wymagana działalność gospodarcza i dobry niemiecki, kontakt
praca.niemcy76@o2.pl - 602 320 892
OPIEKUNKI osób starszych w Niemczech.
Wynagrodzenie 900-1300 euro netto.
Wymagana komunikatywna znajomość
języka niemieckiego. Zgłoszenia na almavar@almavar.pl Certyﬁkat agencji zatrudnienia ALMA VAR - 5185 - 756 474 402
PANI do sprzątania - jeden raz w tygodniu
- okolice Karpacza - 516 067 962
PANI do sprzątania - potrzebna do małego
nowego domu w Bukowcu - 505 074 854
PILNIE młodych - 10 osób od zaraz.
ok. 1600 zł. netto. Różne stanowiska.
Wyślij sms podając: imię, nazwisko, wiek,
wykształcenie - 501 665 790

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

POŁOŻENIE tynków - ok. 100m2, ściany
są trochę nie równe, Pisarzowice - 785
636 152
POMOC kuchenna - Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni - 757 172 676
POMOCNIK – Niemcy do regipsów, wymagana gewerba. 8 euro na godz. Wydatki 300
euro mieszkanie - 0049 1779 80 58 54
POSZUKIWANY tłumacz języka niemieckiego. Zainteresowanych proszę o kontakt
na adres biuro@coffeemedia.pl - 602
629 833
POSZUKUJE kogoś kto miał do czynienia
z pizzą - 724 844 782
POSZUKUJEMY młodych ambitnych osób do pracy w sklepie odzieżowym - 721
727 713
POSZUKUJEMY nowej osoby do kabaretu
- 399 276 222
POSZUKUJEMY nowych twarzy na fotomodelki, projekt strojów kąpielowych na
sezon 2011, nie wymagamy doświadczenia,
wysokie wynagrodzenie, stroje kąpielowe
gratis. CV + zdjęcia agencjamodelekamw@
gmail.com
POSZUKUJEMY osoby samodzielne
na stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych- praca również jako dodatkowa - prowizja - CV + LM na adres e-mail:
rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
POSZUKUJEMY Panią do samodzielnej
pracy w biurze, najlepiej z doświadczeniem.
Obowiązkowa znajomość j. niemieckiego
w mowie i piśmie. CV wraz ze zdjęciem
przesyłać na adres iwobau@tlen.pl - 75 64
64 557 lub 501 418 553
POSZUKUJEMY Pań tylko z bdb. j. niemieckim do pracy w Niemczech przy opiece
nad osobami starszymi. Prawo jazdy mile
widziane - 756 472 242
POSZUKUJĘ dietetyka - mile widziana
osoba współpracująca ze sportowcami. Do
ułożenia diety - 889 072 716
POSZUKUJĘ dwóch osób do pracy na
budowie od zaraz - 790 588 665
POSZUKUJĘ osoby do rozliczenia Pit-ów,
taniej i znającej się na rzeczy - 669 417
059
POŚREDNICTWO pracy - zarejestruj się w
naszej bazie, prześlij swoje CV - w ramach
usługi Pakiet CV 5 udostępnimy Twoją aplikację zainteresowanemu pracodawcy CRK certyﬁkat. 6046 Jelenia Góra, ul. Wiejska29,
biuro@crk-kadra.pl - 605 661 481
POTRZEBNY brukarz z doświadczeniem.
Układanie kostki granitowej 8/10. Cena za
metr 15 zł. - 669 935 822
POTRZEBNY pan do opieki w Niemczech,
ważna dobra znajomość niemieckiego 0049 62 83 67 40
POTRZEBUJĘ pracowitego sumiennego
pomocnika na budowę, prace ziemne szykowanie podbudowy pod kostkę betonową,
granitową. 10 zł na godzinę - 669 935 822
PRACA - Nawiążemy współpracę z Przedstawicielami Handlowymi, Agentami Ubezpieczeniowymi oraz średnimi i małymi
ﬁrmami jednoosobowymi w całej Polsce.
E-mail: optigen24@wp.pl - 793 048 029
PRACA dla barmanki - Jelenia Góra ul.
Krótka 15 - Proszę dzwonić w godzinach
od 10 do 20 - 607 841 236
PRACA dla mechanika - samochodowego,
doświadczenie i umiejętność pracy z komputerem - 691 772 332
PRACA dla pań - Chcesz zarobić? Pisz tylko
SMS - 798 444 780
PRACA dodatkowa - trzy razy w tygodniu po
2 godz. 5 zł za godzinę - 603 301 734
PRACA w cegielni - Firma budowlana
poszukuje osób chętnych do pracy zagranicą, przy wypalaniu cegieł. Praca przy
produkcji. Dzwonić w godz. 9.00-18.00 od
pn. do pt. - 75 64 64 557 lub 501 418 553
PRACA w Grecji - kelnerki ze znajomością języka angielskiego lub greckiego.
Wynagrodzenie 700-900 euro miesięcznie.
Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
Certyﬁkat agencji zatrudnienia ALMA VAR
- 5185 - 756 474 402

SAMODZIELNA księgowa – z doświadczeniem, oferty prosimy przesyłać na adres:
agropracownia@gmail.com - 757 130 947
SEKRETARKA - na pół etatu miejsce pracy:
Jelenia Góra CV proszę przesłać na nepol@
konto.pl nie dzwonić - 512 144 131
SKLEP odzieżowy - młodą, dyspozycyjną,
prawo jazdy kat B znającą panujące trendy
mody, do pracy w sklepie odzieżowym.
Mile widziana znajomość WORD-EXCEL.
CV wraz ze zdjęciem proszę składać na @
f2ffm@op.pl - 506 197 037
SPECJALISTA ds. handlowych - pozyskiwanie klientów anglojęzycznych, negocjowanie współpracy, reprezentowanie ﬁrmy
wobec partnerów zewnętrznych. znajomość
j. angielskiego Wykształcenie min. średnie,
preferowane - kadry@ladzinski.pl

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
PILNIE potrzebni - Potrzebni spawacze
i ślusarze z doświadczeniem do pracy w
Niemczech. Dobre zarobki – 605 766 878,
695 170 367

RESTAURACJA w Karpaczu zatrudni
kucharza, pomoc, kelnerki dobre zarobki
- 502 583 999

PRACA w Holandii - Stowarzyszenie Pegaz
pilnie poszukuje Panów w wieku od 18-26
roku życia do pracy/staż przy uprawie
szklarniowej pomidorów. Wyjazd w miesiącu
marzec - 757 523 230
PRACA w Holandii - Stowarzyszenie Pegaz
poszukuje kobiet w wieku 18-27 do pracy
(staż) w Holandii - zbiory ogórków - 757
523 230
PRACA w Holandii dla Pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie od
18-26 roku życia do pracy/staż przy uprawie
szklarniowej ogórka. Wyjazd w marcu.
Oferty pracy na okres 3 lub 6 miesięcy 757 523 230
PRACA w kwiaciarni - zatrudnię panią do 40
r.ż z predyspozycjami do pracy w kwiaciarni.
Kontakt osobisty od 17-20 kwiaciarnia Liwia
u. Różyckiego 13
PRACA w tygodniu, nie wymagamy
doświadczenia, szkolimy pod katem różnych
stanowisk - dwustu@op.pl
PRACA w weekendy - szukam do pracy
osoby pełnoletnie, w trakcie nauki do sklepu
Żabka. Praca w soboty i niedziele od 7-ej
do 15-tej i druga zmiana od 15-tej do 23-ej
- kozloa@op.pl
PRACA za granicą i zwrot podatku dla
osób, które pracowały za granicą (Wielka
Brytania, Niemcy, Holandia, Irlandia, Austria)
almavar@almavar.pl - 75 647 44 02 certyﬁkat agencji zatrudnienia ALMA VAR - 5185
- 756 474 402
PRACE przydomowe/ogrodnik - zatrudnię
osobę z doświadczeniem, lubiącą prace
w ogrodzie i przydomowe majsterkowanie.
Bukowiec - 502 087 370
PRACOWNIK ochrony - 8:00 do 16:00
Market - 609 691 681
PRACOWNIK videoteki - studentka zaoczny
i dzienny - umowa zlecenie. Proszę CV wraz
z LM i terminy zjazdów przesyłać: v43@
videoworld.pl - 757 541 543
PRĘŻNA firma z Jeleniej Góry zatrudni
kierowców. Wymagania: kat. C, aktualne
badania psychotechniczne, aktualny kurs
na przewóz rzeczy - 502 346 796
PROGRAMISTA/GRAFIK - Zatrudnię programistę i graﬁka. CV proszę przesłać na
maila pracapraca33@wp.pl Skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami
PRZEDSTAWICIEL handlowy - Grupa
Polwell - atrakcyjne warunki finansowe,
umowa o pracę, telefon i samochód służbowy. CV na adres: ul. Wolności 57 - 663
636 349
PRZEDSTAWICIEL/MENADŻER - Firma
usług prawnych poszukuje przedstawicieli
oraz managerów do budowy grup sprzedażowych. Umowa zlecenie lub agencyjna.
Prowizyjne wynagrodzenie - CV i LM
rekrutacja@interlex.pl
PRZYJMĘ brukarza (majster) - z doświadczeniem, pracowitego, sumiennego, bez
nałogów - do kierowania brygadą - 606
404 710
PRZYJMĘ budowlańców - do pracy ekipę
budowlaną na terenie J. Góry stawka h 14
zł - 792 655 450
PRZYJMĘ do kawiarni w Cieplicach od
01.04. osoby ze studiów dziennych i zaocznych jako barmanka i kelnerka. Wymagania:
dyspozycyjność. Tylko poważne oferty - 693
389 292
PRZYJMĘ do pracy ślusarza z prawem
jazdy kat. B - 663 369 088
PRZYJMĘ od zaraz - 100 zł. dniówka.
Branża handlowo- usługowa. Wyślij SMS
podając imię, nazwisko, wiek, wykształcenie
- 501 665 790
PRZYJMĘ od zaraz - Chcesz się rozwijać,
zarabiać dobre pieniądze i pracować w
młodym zespole? Mamy coś dla ciebie. dwustu@op.pl
PRZYJMĘ od zaraz - ok. 1600 zł /miesięcznie. Różne stanowiska. Wyślij SMS podając
imię, nazwisko i wiek - 501 665 790
PRZYJMĘ piekarza ciastowego do piekarni
telefon po godzinie 17 - stej - 75 76 214 69
RADA paraﬁalna w Starych Rochowicach
poszukuje Taniej firmy budowlanej do
remontu wieży kościelnej. Kontakt: 75 74
132 35 lub Paraﬁa Bolków
RATOWNIK WOPR - z uprawnieniami na
basen - 516 727 297
RECEPCJONISTKA - Pensjonat Śnieżka
*** w Karpaczu przyjmie na stanowisko
recepcjonistka z obsługą baru i znajomością
j. niemieckiego. Oferty prosimy przesyłać na
adres e-mail: biurosniezka@interia.eu
REPREZENTANTÓW handlowy - Firma
LINCO zatrudni młode, ambitne osoby do
działu obsługi klienta. Gwarantowany pakiet
szkoleń, motywujący system wynagrodzeń,
niezbędne narzędzia pracy. CV: krzysztof.
linkiewicz@linco.pl

SPOTKANIE w sprawie pracy - z przyjemnością zapraszam wszystkich chętnych na
spotkanie organizacyjne w sprawie podjęcia
pracy w dniu 24 marca. Wszelkie informacje
do uzyskania drogą mailową: odszkodowania24@onet.pl
SPRZEDAWCA na stoiska handlowe w
Szklarskiej Porębie. Praca na tzw. powietrzu. Zainteresowane osoby prosimy o
składanie CV na e-mail: pracadlaciebie@
autograf.pl
STOWARZYSZENIE Pegaz pilnie poszukuje
Panów do pracy/staż w Holandii - uprawa
szklarniowa pomidorów. Wyjazd w miesiącu
marzec. Wymagana dobra znajomość
języka angielskiego - 757 523 230
STUDENTÓW/UCZNIÓW - ambitnych,
kreatywnych głodnych sukcesu i rozwoju do
młodego zespołu złożonego z uczniów i studentów do pracy w zespole przy projektach
k: jgora.rekrutacja@gmail.com
SZUKAM didżeja, który poprowadzi wesele
- 781 146 069
SZUKAM doświadczonej osoby ze znajomością techniki oklejania aut, wyklejania
szyb foliami itp. Montaż reklam i tego typu
sprawy - 603 187 280
SZUKAM fryzjerki z doświadczeniem na
umowę o pracę oraz posiadam miejsce na
stanowisko dla tipserki w salonie fryzjerskim
- 693 295 758
SZUKAM opiekunki - potrzebna dyspozycyjna niania na godziny do 2,5 letniej dziewczynki. Opieka u mnie w domu (Cieplice). 6
zł/h - 512 466 814
SZUKAM osoby do pomocy w napisaniu
pracy magisterskiej o specjalności ZEWiP
- 663 592 332
SZUKAM sponsora, który pomoże mi w
zrobieniu wystawy fotograﬁi i malarstwa.
W zamian oferuje reklamę i pracę - 666
198 421
SZUKAM taniego i solidnego wykonawcy
wykopu fundamentu pod domek jednorodzinny w Jeleniej Górze. Fundament 10x10
mb z piwnicą - info (kontakt, orient. koszt)
na mail kris_es@wp.pl
SZUKAM zmienniczki - od 29.04. do opieki
w Austrii. Kom. niemiecki, prawo jazdy,
udokumentowane kwaliﬁkacje, gotowość
zał. Gewerbę. Dobre zarobki. Proszę o
kontakt Panie spełniające pow. kryteria. m.care24@gmail.com
SZUKAMY osób młodych - ambitnych,
nastawionych na rozwój w korporacji medialnej - dwustu@op.pl
TECHNOLOG - z j. niemieckim o kierunku mechanicznym, znajomość rysunku
technicznego, praktyczna znajomość
aplikacji MS Ofﬁce, doświadczenie min. 5
lat - kadry@ladzinski.pl
TEL. Obsługa Klienta - Firma OPAL MED
zatrudni osoby od pn. do pt. w godz. 9.0017.00. Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
CV: rekrutacja@opalmed.eu z dopiskiem
telefon - 756 453 928
TIPSERKA - udostępnię miejsce w solarium
- 795 640 998
UCZCIWĄ zmienniczkę do opieki nad
kobietą w ok. Wiednia. Doświadczenie,
niemiecki, prawo jazdy. Zmiany co 3 tyg. 56
EUR/dzień netto. Tylko panie gotowe podjąć
legalną pracę. m.care24@gmail.com - 0043
699 1408 39 09
ULOTKI - Akademia HappyKids - poszukujemy chętnych osób do roznoszenia ulotek
w najbliższy weekend (19-20.03) - 502 02
22 11 lub 75 64 33 033
WELLNESS w Karpaczu - masażystka,
kosmetyczka, ratownik wodny, recepcja
-Hotel Mercure Skalny w Karpaczu. Prosimy CV na adres : orbi-sport@o2.pl - 607
627 800
WOLONTARIAT - Jeżeli lubisz pomagać
innym, napisz do Nas, w ramach współpracy
oferujemy szkolenia krajowe i zagraniczne
oraz rozwijanie się w młodej grupie. kontakt:
kolodziejski_mateusz@o2.pl
WSPÓŁPRACA w Niemczech - poszukuję
partnera do znajdowania rodzin niemieckich
dla polskich opiekunów osób starszych.
Kontakt: almavar@almavar.pl lub tel. Certyﬁkat agencji zatrudnienia - 5185 - 756
474 402
WYKWALIFIKOWANA instruktorka lub
fizjoterapeutka pilnie poszukiwana do
poprowadzenia zajęć dla kilku dojrzałych
mieszkanek Cieplic - 607 371 812
WYMIANA inst. elektrycznej na klatce
schodowej i piwnicach w budynku dwupiętrowym (stare budownictwo, wspólnota
mieszkaniowa). Lokalizacja - Cieplice - 501
434 162
ZAKŁADY Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawców w sklepach w Jeleniej
Górze Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.
Aplikacje: opoka.d@niebieszczanscy.
pl - 607 833 190
ZAOCZNYCH od zaraz - praca w tygodniu, od 1500 zł. netto. Nie wymagamy
doświadczenia, szkolimy pod kątem różnych
stanowisk - dwustu@op.pl

ZAOCZNYCH od zaraz - tylko w tygodniu,
szkolenia bezpłatne, wypłata co tydzień
(400-600 zł. netto) - 757 647 019
ZARABIANIE w Internecie - możesz
pracować w domu, siedząc przed swoim
komputerem. Wszystkie dane podaję na
maila - princessdagusia@gmail.com
ZARABIANIE w Internecie - nie (MLM) kk.neobux@gmail.com
ZATRUDNIĘ do pracy w biurze (transport
międzynarodowy) z biegłą znajomością
języka niemieckiego w mowie i piśmie.
Jeżów Sudecki. CV proszę na e-maila biuro78@o2.pl
ZATRUDNIĘ informatyka, tylko emeryta
lub rencistę - umowa zlecenie na kilka
godzin w tygodniu. Wymagana znajomość
podstawowych zagadnień informatycznych,
dyspozycyjność, prawo jazdy B. - pracajg@
tlen.pl
ZATRUDNIĘ kierowcę ciągników siodłowych. Wymagane doświadczenie - 691
772 332
ZATRUDNIĘ kucharza do pizzerii w Cieplicach - 724 844 782
ZATRUDNIĘ małżeństwo starsze do opieki
nad obiektami. Gwarantuję zakwaterowanie
- 607 328 088
ZATRUDNIĘ mężczyznę na pomoc
kuchenna do restauracji Blues Cafe w
Jeleniej Górze stawka 5 zł/h - 668 410 007
od 13 do 18
ZATRUDNIĘ spedytorkę do pracy w biurze (transport międzynarodowy) z biegłą
znajomością języka niemieckiego w mowie
i piśmie. Jeżów Sudecki. CV proszę na
e-maila - biuro78@o2.pl
ZATRUDNIĘ złotą rączkę w Pensjonacie,
zapewniam zakwaterowanie, wyżywienie
- 604-600-992
ZATRUDNIMY kelnerkę/kelnera - z doświadczeniem do pracy w obiekcie hotelowym w
Karpaczu. CV prosimy wysyłać na adres
monika.lugowska@pensjonatmax.pl - 757
619 719
ZATRUDNIMY kierowców - C+E, posiadających kartę kierowcy. Ilość miejsc ograniczona - 662 128 818
ZATRUDNIMY sprzedawców - na stoiska
handlowe w Szklarskiej Porębie. Praca
na tzw. powietrzu. Zainteresowane osoby
prosimy o składanie CV na e-mail: pracadlaciebie@autograf.pl
ZESPOŁY/ARTYŚCI/MANAGER - szukamy osób, które są chętne do współpracy
z ﬁrmą muzyczną. Nowe projekty muzyczne.
Współpraca z managerami. Oferty, propozycje, zapytania mail - centrummuzyki@
onet.eu
ZLECĘ remont małej kuchni na Zabobrzu
1 – gładzie, tynki, płytki - 691 586 743
ZŁOTY Potok - Resort sp. z o.o. Złoty
Potok/Leśna poszukuje osób na stanowisko
kucharza, kelnera/kelnerki do restauracji
przy plaży cv prosimy składać - zlotypr@
op.pl - 757 847 155

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
KOBIETA podejmie pracę jako opiekunka
osoby starszej lub niepełnosprawnej, na
terenie Kowar i okolic. Umowa o dzieło.
Wieloletnie doświadczenie. Kontakt po
godz. 18:00 - 518 330 454
PILNIE szukam pracy jako operator koparko-ładowarki. Mam doświadczenie, uprawnienia. Jestem solidny, pobieram rentę - 603
528 331
PODEJMĘ pilnie każdą pracę - pokojowa,
sprzątanie terenu, klatek, rozkładanie
towaru itp. - 726 392 808
PODEJMĘ pracę w „ochronie” - najlepiej w
sklepie: doświadczenie, wiedza, umiejętności. Dyspozycyjny, 37 lat - 781 957 491
POSZUKUJĘ pracy w handlu lub gastronomii w godzinach od 16 - 669 618 357
POTRZEBNA od zaraz pani w wieku 40-60
lat do pracy w kuchni w pensjonacie w Karpaczu z zakwaterowaniem - 601 779 796
SPRZEDAWCA - kasjer, wiek 21 lat - szuka
pracy w sklepie, najchętniej spożywczym 721 326 097
SZUKAM pilnie pracy, posiadam 9 osobowego busa w dobrym stanie. Chętnie
przyjmę reklamę na samochód - 505
085 065
SZUKAM pracy na weekendy - mam 21 lat,
wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B.
Jestem uczciwa, odpowiedzialna sumienna.
Na umowę o pracę - 669 964 037
W handlu, gastronomii, również sprzątanie
- 669 618 357
ZARZĄDCA nieruchomości z licencją
poszukuje pracy - 669 057 997

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
AKUMULATOR 44 ah, na gwarancji (2 lata).
Cena 80 zł - 695 605 021
ALTERNATOR, rozrusznik, klapa tylna światła tylne, 3 pary drzwi oprócz kierowcy
do VW Golf II, Ford Escort - tylne lampy,
zderzaki, przekaźniki MK2 oraz szyby 782 613 225
BMW 520 kombi - wszystkie części z
demontażu - 2 l benzyna - 511 209 408
CZĘŚCI do Matiza - reﬂektor lewy, pompa
hamulcowe i pompa paliwa - 790 577 292
CZĘŚCI od 10 zł - lampy, kierunkowskazy,
alternatory, rozruszniki, silniczki wycieraczek, podnośniki szyb - 510 242 940
DAEWOO Espero 96 rok - wszystkie części
z demontażu - 1,8 benzyna - 511 209 408
DAEWOO Tico - wszystkie części z demontażu - 511 209 408
FIAT Cinquecento - lusterka, kierownica,
licznik i inne - 508 764 585
FIAT Seicento 2000 rok - wszystkie części z
demontażu - 900 benzyna - 511 209 408

FORD Mondeo, Escort - części mechaniczne i blacharskie, lampy i inne - 724
989 953
LAMPY tylne do Forda Escorta - jajko. Cena
50 zł - 505 234 244
NOWE i używane - części do wszystkich
modeli aut nowe i używane - zadzwoń, zapytaj, doradzimy, możliwy montaż w naszym
serwisie na miejscu bez kolejki, posiadamy
autopomoc zwieziemy auto niesprawne na
warsztat - 604 899 303, 692 539 208
OPONY letnie 175/70 R13 4 sztuki - zamek
lewy Ford Fiesta 2006 rok. Tarcze tył i zacisk
Suzuki sx4 2008 rok - 601 341 514
POLONEZ Caro 1996 rok - wszystkie części
z demontażu - 511 209 408
POMPA wtryskowa do Omegi - 2.5 TDS, do
regeneracji. Cena 300 zł - 505 234 244
RENAULT Rapid 19 d - 93 rok, wszystkie
części - 691 528 286, 667 689 012
SILNIK BMW E36 328i - oraz wszystkie
części - 535 810 418
SILNIK do Fiata Punto 1.1 - skrzynia biegów, drzwi, licznik, klapa, tylna i inne - 508
764 585
SILNIK na części do Hondy Civic - 1600Vtec, skrzynia biegów kompletna, podzespoły
silnika - 511 699 191
SILNIK z Opel Vectra 2.0 8V - lub części:
głowice, wał napędowy, korbowody tłoki,
blok, listwa wtryskowa, korektor wydechowy
itd. - 601 712 749
SKODA Favorit - różne części z demontażu
- 790 577 292
SKRZYNIA biegów do Opel Vectra 2.0 cena 190 zł - tanio - 727 224 803
SUZUKI Swift - części z demontażu - 693
828 283
VW Golf 2 - wszystkie części z demontażu
- 92 rok, benzyna - 511 209 408
VW Golf II - wszystkie części. Fotele z
zadbaną tapicerka, grill, na cztery lampy,
skrzynia piątka. Na części - 603 093 631
VW Golf III - amortyzatory do tylnej klapy
- nowe, przełączniki i 4 szt. kołpaków - oryginalne - 508 764 585
VW Polo 96 - wszystkie części z demontażu,
silnik diesel 1.9 SDI, kompletna dokumentacja - 604 899 303/692 539 208

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
ALUFELGI 15 do Audi - opony letnie, 4x108.
Stan bdb. 4 szt. Dobra cena - 507 055 419
ALUFELGI 15 z oponami - bardzo ładne,
14-sto ramienne, wyginane szprychy.
Na 4 śruby. Opony Pirelli, w stanie bdb.
195/55/15. Cena 970 zł - 791 767 870
ALUFELGI do Forda Escorta cabrio - 5
sztuk. Cena 350 zł do negocjacji - 511
288 416
DOJAZDÓWKA 14 cali - 4x98. Fiat, Alfa,
Lancia. Nieużywana. Cena 35 zł - 794
966 451
FELGI 17 - rozstaw śrub 4x100 - pasują np.
do Passata B3, B4, Golfa II i III. Sprzedam
lub zamienię na mniejsze - 661 692 020
FELGI aluminiowe Azev 17 - 8,5J 4x108,
używane, w dobrym stanie. Ranty do polerki.
Cena 800 zł cena za 4 szt. Opona Eagle F1
215/40 - gratis - 660 572 158
FELGI stalowe - tanio - 5x108 i 4x108 komplet. Stan felg idealny. Podaj cenę a
się dogadamy. Sprzedam lub zamienię
- 519 524 028
FELGI stalowe 15 do Mercedesa - 5x112,
stan bardzo. Cena 80 zł za komplet. Polecam - 605 301 983
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie
i sprzedaż - 757 893 651
FORD 16 cali - 4 felgi aluminiowe - cena 300
zł - 515 184 359
KOŁA, felgi stalowe z oponami 13 - 4 szt. 4x100. Cena 90 zł - 695 605 021
KOMPLET felg aluminiowych - z oponami
letnimi do Renault 19. Stan dobry. Rozstaw
otworów 4x100. Opony 195/60/R14. Cena
500 zł do negocjacji - 500 853 573
KOMPLET felg z oponami - 225/45R17
do Renault Laguna, 2001 rok. Ciekawy
wzór i kolorystyka. Atrakcyjna cena - 883
562 384
KOMPLET kół do Forda - piękne koła
155/13R bieżnik prawie nowy, aż 7 mm,
cena za opony 200 zł felgi gratis - 725
120 474
KOMPLET kół do VW - z oponami letnimi,
175/65/13. Stan idealny, przywiezione z
Niemiec. Cena 380 zł do negocjacji - 535
551 142
NOWE opony - 195/70/15C. Cena 260 zł/
szt. - 508 222 781
OPONY 205/50/15 - 2 szt. - prawie nowe.
Cena 200 zł - 695 605 021
OPONY Hankook Dyna pro - 4x4, 205/75/
r15 - terenowe lub do busa. Bieżnik bardzo
dobry - komplet 4 sztuki. Bardzo tanio - 515
115 032
OPONY letnie Michelin Energy - 185/65/
R15 - 4szt. Cena 150 zł za komplet. 2007
rok - 604 446 110
OPONY nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie ceny - 757 893 651
OPONY Toyo T1r - 195/50/R15, bieżnik
4,7-5 mm. 2005 rok. Cena 80 zł za 2 szt.
Odbiór opon w Kowarach - 519 467 145
UŻYWANE opony letnie - Barum Brillantis
155/70/R13/75t - 605 043 509

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO za rozsądną cenę - stan obojętny,
odbieram własnym transportem - 885
775 445
DUŻA przyczepka samochodowa - tel.
kontaktowy - 516 200 030
KAŻDE auto - do 1000 zł - 605 190 922
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KAŻDE auto - każde auto w rozsądnej
cenie, stan obojętny, odbieram własnym
transportem - 511 209 408
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
KAŻDE auto - skup aut całych i powypadkowych, również angliki, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - uszkodzone, powypadkowe
i całe - odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie - 603
465 659
KAŻDE auto bez wyjątku - bezwzględnie
każde auto kupię w rozsądnej cenie, całe
lub powypadkowe, niesprawne, nawet bez
przeglądu i OC, busy również - odbieram
własnym transportem kontakt całodobowy
- 604 899 303/692 539 208
LEGALNA kasacja pojazdów - skup aut
osobowych, dostawczych - całych i uszkodzonych. Odbieram własnym transportem.
Zaświadczenia do wyrejestrowania - 535
588 345
SILNIK lub cały Opel z silnikiem 1.7 D - w
rozsądnej cenie - 607 486 837
SKUP aut - każde auto w rozsądnej cenie,
nawet bez przeglądu i oc - 787 009 777
SKUP aut - stan i wygląd nieważny. Gotówka
od ręki - 792 172 820
SKUP aut do 5000 zł - gotówka - 697
104 455
TOYOTA - corolla, carina. Mercedes - 123,
190 d. Kango - 781 024 312
WSZYSTKIE samochody - powypadkowe,
uszkodzone i całe. Również angliki. Posiadam własny transport - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
ALFA Romeo 145 1.9 JTD - 1999 rok.
Klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
4poduszki powietrzne, radio CD. Sprzedam
lub zamienię - 723 032 465
ALFA Romeo 155 1.7 TS - 1995 rok, 115
KM. Stan dobry. Cena 2900 zł do negocjacji
- 693 673 581
AUDI 80 B3 - 1989 rok, ocynk na długo,
ważne opłaty. Stan dobry, ładna wersja.
Cena 2999 zł - 665 304 505
AUDI A3 1.6 - 2000/2001 rok. W ciągłej
eksploatacji, zadbana. W zeszłym roku
wymienione zostały ﬁltry, paski i rozrząd.
Spalanie 5l na 100. Cena do uzgodnienia
- 603 517 772
AUDI A3 2007 DSG - A3 1.9TDI 105 KM,
przebieg 130 tys. serwisowany, bezwypadkowy, klimatronic, pełna elektryka, cena
49900, przygotowany do rejestracji opłacony
- 75 76 788 35 - 501 035 988
AUDI A4 - 1999 - 1.8, benzyna, przebieg
160 tys. serwisowany, klimatyzacja, ABS,
wspomaganie elektryczne szyby i lusterka,
cena 14900 przygotowany do rejestracji,
opłacony - 75 76 788 35 - 501 035 988
AUDI A4 1999 - 1.6 benzyna, przebieg 145
tys., serwisowany klimatyzacja, elektryka,
ABS ESP, stan bardzo dobry, cena 13900 75 76 78 835, 501 035 988
AUDI A4, 1997 rok - 1.6 benzyna, przebieg
142000, klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, ABS, wspomaganie, cena 12900,
przygotowany do rejestracji opłacony - 75
76 788 35 - 501 035 988
AUDI A6 - listopad 2000 rok. Limuzyna,
pełna opcja - 601 578 247
BMW 320D 2003 - B 2.0D 150KM, przebieg
160 tys. serwisowany, bezwypadkowy,
klimatyzacja, elektryka, ABS ESP, cena
26900, zarejestrowany, ubezpieczony - 75
76 788 35 - 501 035 988
BMW 3L Diesel - rok 99, kombi 15900 zł do
opłat - 607 477 140
BMW 518 - zarejestrowany, od roku w kraju,
c-zamek + pilot,2 x poduszka, elektryczne
szyby, immobiliser, alarm, radio, ABS, auto
zadbane, rok 94, pojemność 1.8 benzyna,
ważne opłaty, cena 3600 - 604 899 303/692
539 208
BMW 525 2.5 - 1997 rok, benzyna + gaz,
automat + tiptronic, 4 poduszki, ABS, ASC.
Przebieg 180 tys. Zadbana - 509 784 122
CHEVROLET Venture 3.4 V6 - 1998 rok,
instalacja gazowa. Ważny przegląd - 507
003 470
CINQUECENTO 700 ccm - 700 zł - 603
055 948
CINQUECENTO 900i rok 1996 - dwa komplety kol, oryginalny szyberdach. Stan dobry,
cena 2200 do negocjacji - 603 340 311
CITROEN Xantia - 1,9 TD 96 rok - 5900 zł
do opłat - 607 477 140
DAEWOO Lanos 1.5 - 1998 rok, z salonu,
garażowany, bezwypadkowy. Pierwszy
właściciel. Cena do uzgodnienia - 669
754 124
FIAT 126p - garażowany, pierwszy właściciel, nowy akumulator. Ważny przegląd.
Cena 900 zł - 791 381 532
FIAT 126P - rok 1999 - 505 649 043
FIAT CC 700 - 1994 rok, przebieg 145000
km. Nie wymaga napraw i poprawek. Ślady
normalnego użytkowania. Opony zimowe i
nowe letnie. Cena 1300 zł - 667 058 885
FIAT CC 700 - 1997 rok. Stan dobry, nowe
hamulce, linka ręcznego, przeguby, łożyska
kół i pół osi. Opony zimowe. Cena 1700 zł
do małej negocjacji - 795 892 108
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Fiat MULTIPLA 1,9 JTD - rok 99, cena 9900
zł do opłat - 607 477 140
Fiat Punto 1.1 - 1994 rok, przebieg 140000
km. W bardzo dobrym stanie, centralny
zamek. Garażowany, jeden właściciel.
Cena 4900 zł. Kontakt po godz. 16:00 607 336 302
Fiat Punto 1.1 - 1995 rok, gaz. Ważne
opłaty. Stan bdb. Elektryczne szyby, centralny zamek na pilota, alarm, przyciemniane
szyby. Kolor autka żółty. Cena 2800 zł do
uzgodnienia - 794 373 778
Fiat Seicento - 2000 rok, instalacja gazowa,
srebrny metalik. Zderzaki w kolorze. Przebieg 100 tys. km. Dwa komplety kół. Cena
4900 zł - 511 699 191
Fiat Seicento 1.1 - 2003 rok, bordowy
metalik. Przebieg 66000 km, pierwszy właściciel - nie palący. Garażowany, kupiony w
salonie. Cena 7500 zł - 500 250 807
FIAT Seicento 2000 rok - instalacja gazowa
srebrny metalik. Zderzaki w kolorze. Przebieg 100 tys. Dwa komplety kół - cena 4900
- 511 699 191
Fiat Tipo - na części lub w całości 1992 rok,
1.4 w gazie na chodzie - 667 828 509
Fiat Tipo 1.4 - 1992 rok, benzyna + gaz.
W ciągłej eksploatacji. Cena 700 zł - 667
828 509
Fiata Uno 1.1 - 1993 rok, benzyna. W ciągłej eksploatacji. Opłacone i zarejestrowane.
Cena 60 zł - 782 037 861
Ford Escort - 96 rok, 1,8 benzyna, do
rejestracji, srebrny, 3d. Cena 800 zł - 725
108 778
Ford Escort - silniczek z małym przebiegiem, idealny 1.6 eko. Pali 6l/100 km. Ważne
opłaty i przegląd. Stan dobry, gotowy do
jazdy - 722 047 167
Ford Escort 1.6 KAT 16V - 1993 rok, centralny zamek, szyberdach. Srebrny metalik,
stan dobry. Bez OC i przeglądu. Sprzedaję z
powodu wyjazdu - tanio - 669 612 929
Ford Fiesta - pilne - 1.3 benzyna, rok
produkcji 1998. Cena 3,500 do negocjacji
- 500 570 945
Ford Fiesta - zarejestrowany, rok 95,
poj. 1100 benzyna, radio, c-zamek, 2 x
poduszka, cena 1500 - 604 899 303/692
539 208
Ford Fiesta 1.8 D - 1994 rok, silnik w
bardzo dobrym stanie. Cena 1300 zł - 511
699 191
Ford Fiesta 1994 rok - bordowa 1,8 diesel
silnik w bardzo dobrym stanie. Cena 1300
- 511 699 191
Ford Fiesta1.3 - 1994 rok, benzyna, kolor
bordowy. 3 drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki powietrza. Cena 1700
zł - 796 473 417
Ford Focus 1.8 TDCi kombi - 2003 rok,
granatowy. Relingi, RO z CD, sterowanie w
kierownicy, klimatyzacja, ABS, elektryczne
lusterka i szyby, wspomaganie kierownicy.
Cena 15000 zł - 600 161 997
Ford Focus TDDI Ghia - 1999 rok, przebieg 138000 km. Sprowadzony z Niemiec,
drugi rok w kraju. Ubezpieczenie i przegląd
do 07.2011 r. Stan bardzo dobry, wszystko
sprawne - 668 746 809
Ford Galaxy 2004 rok 1.9 - 112000 km,
pełna dokumentacja serwisowa, sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela, bezwypadkowy, zarejestrowany,
nie wymaga wkładu finansowego, STAN
IDEALNY - 603 799 852
Ford Mondeo - 1999 rok, benzyna + gaz,
hatchback, błękitny. Bogata wersja. Klimatyzacja, 4 poduszki, podgrzewane szyby
i lusterka, komputer, napinacze itd. Cena
9000 zł - 695 251 692
Ford Mondeo 1.6 - 1997 rok, gaz. Stan
dobry. Pilnie - 605 887 491
Ford Mondeo 1.8 TD - 1996 rok, bogate
wyposażenie - 604 527 994
Ford Mondeo 2002 - 1.8 benzyna, przebieg 110 tys. serwisowany bezwypadkowy,
klimatyzacja elektryka, ABS, wspomaganie,
cena 17900 przygotowany do rejestracji
opłacony - 75 76 78 835 - 501 035 988
Golf 1,8 benzyna - rok 97 - 5,900 do opłat
- 607 477 140
Honda Accord 2.0 - 1997 rok, przebieg
169000 km, 141 KM. 2 poduszki powietrzne,
alufelgi, elektryczne szyby i lusterka, szyberdach, klimatyzacja, radio CD. Pierwszy
właściciel. Stan idealny - 695 560 668
Honda Civic 1.3 - 1993 rok, benzyna,
czarny metalik. Elektryczne szyby, centralny
zamek, skóra. Opłaty do września. Deska
podświetlana na niebiesko. Stan bdb. Cena
2650 zł - 794 373 778
Honda Shadow VT500 - 1995 rok, stan
bardzo dobry. Zarejestrowany. Cena 5000
zł - 603 509 453
Hyundai Pony 1.2 - 1994 rok. Przegląd do
czerwca. Cena 1300 zł - 609 196 190
Hyundai Pony 1.5 GLSi - elektryka. Nowy
przegląd do 14.03.2012 r. Stan dobry, w
ciągłej eksploatacji. Cena 1600 zł (do negocjacji) lub zamienię - 535 900 307
Jawa 350ts - do poprawek. Dzwonić lub
pisać SMS. Sprzedam lub zamienię za
coś - 609 413 738
KTM SX 85 - 2005 rok, przygotowana do
sezonu, stan techniczny bardzo dobry.
Powymieniane części na nowe. Naprawdę
polecam. Cena 4500 zł - 798 444 550
Lancia Y - 2000 rok. W dobrym stanie.
ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i lusterka,
welur, centralny zamek. Przebieg 72 tys. km.
Cena 6000 zł do negocjacji - 606 374 374
Laweta - ładowność 1500 kg - typ. Dere
Mischke - 723 907 688
Mazda 626 1.8 16V - 1996 rok, 90 KM,
benzyna. Bordowa, centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja,
podgrzewane fotele. Stan dobry, OC i przegląd. Cena 2950 zł - 668 474 439
Mercedes 814 - 6l 140kM 97 rok, skrzynia
plandeka dł. 5m udokumentowany przebieg
201000 tys. km w Niemczech, stan idealny
- 607 477 140

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mercedes C250 TD elegance - 1996
rok, automat, biały, klimatyzacja, ABS, hak,
poduszki. Bezwypadkowy i zadbany - 504
258 194

Renault Laguna 1.8 - 1995 rok, z gazem.
Stan dobry, nie wymaga wkładu finansowego. Brak papierów na gaz. Nowy przegląd, OC. Cena 3800 zł - 794 966 451

Mieszkanie 135.000 zł 48 m2 - zadbane,
2 pokojowe, wymienione wszystkie okna,
duży balkon, 1 piętro - 509 626 989

Renault Scenic - 1999 rok, w kraju
cztery miesiące. Stan bardzo dobry. Bogate
wyposażenie. Cena 8500 zł. Po wymianie
rozrządu itp. - 694 001 783

Motocykl Choper - Honda Shadow VT
500. 1985 rok. Stan bardzo dobry - 603
509 453
Motor Yamaha Virago XY 250 - 1993
rok - 607 858 028
Nissan 100NX rok 1993 - 2 litry w całości
lub na części - 513 808 942
Opel Astra - 4 drzwi, bordowy metalik, na
chodzie. Cena 990 zł - 512 117 779
Opel Astra - zarejestrowany, rok 97, poj.
1600 benzyna, c-zamek + pilot, alarm, 2 x
poduszka, wspomaganie kierownicy, ABS,
elektryczny szyberdach, cena 2350 - 604
899 303/692 539 208
Opel Astra 1.6 kombi - 1992 rok, benzyna.
Opłacony, stan techniczny bardzo dobry 1600 zł. Opel Kadett 1.6, benzyna, automat,
ubezpieczony, stan techniczny bardzo dobry
- 800 zł - 693 675 187
Opel Astra 1.6 kombi - 2000 rok, gaz 8l/100 km w trasie - 607 421 168
Opel Astra 1.7 TDI Isuzu - 2001 rok,
kombi, srebrny. Cena do uzgodnienia - 695
349 135
Opel Astra 2.0 D - 2004 rok, przebieg
145000 km. Zadbany, czarny metalik. Cena
16000 zł - 784 805 582
Opel Astra 2002 - Astra 1.6 benzyna,
przebieg 130 tys. serwisowany, stan bardzo dobry klimatyzacja, elektryczne szyby
i lusterka, ABS, cena 13900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835- 501 035 988
Opel Astra Kombi diesel 2.0 - 1999 rok
zadbana, klimatyzacja, cena do uzgodnienia
- 691 787 399
Opel Astra sedan - 1993 rok, z gazem,
srebrna, Ważne opłaty. Stan bardzo dobry.
Cena 2200 zł - 692 671 278

Renault Scenic 2007 - 1.5DCI, 105 KM,
przebieg 150000 - serwisowany bezwypadkowy, klimatyzacja, pełna elektryka, cena
29900 przygotowany do rejestracji, opłacony
- 75 76 788 35 - 501 035 988
Seat Ibiza 1.4 - 2001 rok, benzyna. Klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek,
hak, komplet kół letnich na alufelgach. Cena
10000 zł do negocjacji - 608 406 008
Seat Toledo - 1993 rok, LPG. Do poprawek.
Cena 800 zł do negocjacji - 792 473 415
Silnik Golf 2 - + skrzynia manual 1,6
benzyna - 1000 zł - 607 477 140
Silnik Mercedes - 3 litry diesel TD, rok
95 - 5000 zł - 607 477 140
Simson S51 enduro - bez dokumentacji.
Cena 599 zł - 668 346 981
Skoda Favorit - 1991 rok, z gazem ważnym
do 2015 r. Cena do uzgodnienia. Kontakt tel.
po godz. 16:00 - 669 393 087
Skoda Favorit 1.3 - 1991 rok, w stanie bdb.
Drugiej takiej nie znajdziesz. Cena 1500 zł
do negocjacji - 723 339 987
Skoda Felicja 1.3 - 1996 rok, przebieg 103
tys. km. Auto w dobrym stanie technicznym,
nowy akumulator. Cena 3000 zł do negocjacji. Serdecznie polecam - 661 025 916
Skoda Felicja 1.6 - 1998 rok, benzyna.
Przebieg 160 tys. km. Wspomaganie kierownicy, alufelgi, komplet kół zimowych z
oponami. Ważne OC i przegląd. Cena 3200
zł - 796 761 152
Skuter - za 1800 zł lub zamienię. Rozważę wszelkie propozycje - 796 369 796
Skuter 50 - zarejestrowany, ubezpieczony, w idealnym stanie. Cena 2500 zł do
negocjacji. Zdjęcia mogę wysłać na maila
- 505 810 800

Opel Calibra 2.0 - 1992 rok, benzyna +
gaz. Elektryczne szyby i lusterka, alufelgi,
szyberdach. Stan dobry. Ważne opłaty.
Cena 3000 zł do bdb. negocjacji. Sprzedam
lub zamienię - 504 168 706

Skuter Aprilia Mojito Custom 50 - biała,
alarm. Rozruch z pilota. Stan bardzo dobry.
Przebieg 1800 km. Opłacona, zarejestrowana. Cena 7500 zł do negocjacji - 603
812 290

Opel Calibra 2.0 - 1992 rok, benzyna +
gaz. Elektryczne szyby i lusterka, alufelgi,
szyber dach. Stan dobry. Ważne opłaty.
Cena 3000 zł do bdb. negocjacji. Sprzedam
lub zamienię - 509 119 821

Skuter Peugeot - 2005 rok. Cena 1600
zł - 782 037 861
Skuter Piaggio Zip - 1992 rok, kolor
zielony, odblokowany. Cena 1100 zł - 782
250 742

Opel Corsa - zarejestrowany, rok 96,
pojemność 1200 cm, 2 x poduszka, radio,
cena 2350 - 604 899 303/692 539 208

Skuter Simson - zarejestrowany - 607
858 028

Opel Corsa1.0 12V - XII 2000 rok, benzyna, niebieski - 721 451 205
Opel Omega - 2,0 benzyna kombi 92 rok,
licznik udokumentowany 140 tys. km. - 1500
zł do opłat - 607 477 140
Opel Vectra - 1995 rok, hatchback, diesel.
5 drzwiowy, srebrny. Posiada hak, centralny
zamek, szyberdach. Bez wypadku, zarejestrowany. Cena 2500 zł - 663 719 399
Opel Vectra 1.8 GT - 1991 rok, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach, kubełkowe fotele. Atrakcyjny wygląd.
Ważne opłaty. Warto - 530 376 954
Opel Vectra 2.0 - 1994 rok, benzyna + LPG.
Elektryczne szyby, szyberdach, lusterka,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy,
2 poduszki, ABS. W ciągłej eksploatacji. Do
obejrzenia w Mirsku - 605 516 596
Opel Vectra B kombi - 1999 rok. Cena 7500
zł - 691 019 488
Opel Vectra hatchback - 1995 rok, diesel,
5 drzwiowy, srebrny. Posiada hak, centralny
zamek, szyberdach. Bez wypadku, zarejestrowany. Cena 2500 zł - 663 719 399
Opel Vectra sedan - 1995 rok, LPG.
Klimatyzacja, poduszki, elektryka szyb i
szyberdach, Alufelgi. Stan dobry i aktualne
opłaty. Cena 1700 zł do negocjacji - 723
902 556
Peugeot 205 - 1991 rok, 5 drzwiowy.
Ważny przegląd i OC - 887 336 650
Peugeot 205 - 1996 rok, opłacony w
całości lub na części. Cena 800 zł - 510
242 940
Peugeot Partner 2.0 HDi - 2003 rok,
uszkodzony. Cena 3900 zł - 509 766 141
Polonez Caro 1.4 - 1995 rok, 103 KM, zielony metalik. Cena 1500 zł - 691 730 114
Quad 50 Ccm - odpowiedni dla dziecka 4-6
lat - 663 369 115
Renault 19 Chamade 1.9 D - 1992 rok.
Brak OC. Stan dobry. Cena 1000 zł - 510
242 940
Renault Clio - 1996 rok pojemność 1.2
czarne, 5 drzwiowe, pali na dotyk - 508
536 379
Renault Clio 1.2 - 1993 rok - cena 1450 zł
do negocjacji i Skoda Favorit 1.3, w ładnym
stanie - cena 1500 zł do negocjacji - 723
339 987
Renault Clio 1.2 - 1999 rok, złoty metalik.
Jeden właściciel. 5 drzwi, 2x poduszka
powietrzna, wspomaganie kierownicy. Stan
bardzo dobry. Cena 6900 zł - 511 699 191
Renault Clio 1.4 - 1999 rok. ABS, elektryczne szyby, centralny zamek, 4 poduszki
powietrzne, klimatyzacja. Manualna, 2/3
drzwi, 55 kW. Cena 7800 zł - 602 395 676
Renault Clio 2 - 99 rok - pojemność 1.2
złoty metalik, jeden właściciel, 5 drzwi,
2x poduszka powietrzna, wspomaganie
kierownicy. Zarejestrowany, stan bardzo
dobry - 511 699 191
Renault Laguna 1.8 - 1995 rok, benzyna
+ gaz. Ekonomiczny. Centralny zamek, elektryczne szyby itd. Nie wymaga wkładu finansowego. Nowy przegląd - 794 966 451
Renault Laguna 1.8 - 1995 rok, gazem.
Brak papierów na gaz. Auto nie wymaga
wkładu finansowego. Cena 3800 zł - 609
951 155

Skuter, poj. 50 - zarejestrowany, ubezpieczony. Stan idealny. Cena 2500 zł do
negocjacji. Zdjęcia mogę wysłać na maila
- 505 810 800
Subaru Justy 1.3 - 1998 rok, 4x4.
Elektryczne szyby i lusterka, centralny
zamek. Ubezpieczony. Cena 5500 zł - 601
345 630
Toyota Avensis kombi - 2002 rok - 2,0 diesel srebrny metalik 16100 zł - 606 734 390
Toyota Celica 2.0 gti - 16V 159KM - 1993
rok do poprawek blacharskich - do wymiany
progi, 4000 zł - 501 240 671
Toyota Celica 2.0 GTI 16V - 1993 rok, 159
KM, do poprawek blacharskich. Do wymiany
progi. Cena 4000 zł - 501 240 671
Toyota Corolla 2005 - 2.0 D 4D 116KM
przebieg 150 tys., serwisowany, klimatyzacja, elektryka, ABS, wspomaganie, cena
29900, przygotowany do rejestracji, opłacony - 75 76 788 35, 501 035988
Toyota Corolla 2005 - 2.0D4D 116KM
przebieg 150000 - serwisowany, stan bardzo
dobry, klimatyzacja pełna elektryka ABS,
centralny zamek, cena 30900 - 75 76 788
35 - 501 035 988
Trabant 1.1- 1991 rok, przebieg 85000
km, kolor biały. Aktualny przegląd i OC opłacone - 757 644 043
Volvo 440 - 1993 rok, czarny, benzyna +
gaz, elektryka. Ważny przegląd i OC. Cena
2500 zł - 781 050 542
VW Golf 3 - 1.9 - rok 93/94 tdi kombi. biały
alufelgi, elektryczny szyberdach, ważny
przegląd i OC 2300 PLN - 501 797 849
VW Golf II 1.6 - 1990 rok, z gazem. Zielony
metalik - 512 117 779
VW Golf II 1.6 D - 1990 rok. Cena 2000
zł - 604 491 620
VW Golf III 1.4 - 1995 rok, benzyna, kolor
bordo metalik, 5 drzwiowy. Cena 3500
zł. Ubezpieczenie do października - 693
384 053
VW Golf III 1.4 - 1995 rok, ekonomiczny. 2
drzwi, ciemno zielony. Komplet opon. Cena
do negocjacji - 792 236 222
VW Golf III 1.8 - 1995 rok, LPG, butelkowa
zieleń. Nowy przegląd, OC do maja. Cena
3250 zł - 724 989 953
VW Golf III 1.9 D kombi - 1997 rok, niebieski,
przegląd i OC do 03.2012 r. Nowe opony,
hak, wspomaganie kierownicy, Radio CD.
Cena 3100 zł - 782 460 455
VW Golf IV 1.4 - 1998 rok, benzyna. Przebieg 175 tys. km. Granatowy, 3 drzwiowy.
ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby i lusterka, klimatyzacja, radio + DVD
- 605 315 915
VW Passat - 8 poduszek powietrznych,
ABS, ESP, klimatronik, sensor deszczu,
tempomat - 512 170 233
VW Passat 2002/03 B5 - FL 131 KM 8
Poduszek climatronic sensor deszczu
tempomat, niedrogo oraz pomogę uzyskać
kredyt - 512 170 233
VW Passat B5 1.9 TDI - 1997 rok. Moc 110
KM, klimatronik - 668 446 370
VW Polo - 1988 rok. Stan dobry, aktualne
OC i przegląd. Cena 800 zł - 507 281 317
VW Polo - 1995 rok. W całości lub na części.
Ważne opłaty. Cena 1200 zł lub zamienię na
inne - 726 416 115

VW Polo Classic 1.4 - 1997 rok, benzyna.
Przebieg 144 tys. km - 692 800 601
VW Polo kombi - 1992 rok, pojemność 1043.
Kolor granatowy - 692 135 370
VW Polo, rok 1995 - w całości lub na części
1.9 diesel - opłacone, zarejestrowana, cena
1200 do negocjacji lub zamienię na inne 726 416 115
VW Vento - zarejestrowany, rok 94, pojemność 1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, przegląd do 22 września 2011,
ubezpieczenie do 7 lipiec 2011, cena 1850
zł - 604 899 303/692 539 208
Yamaha MT03, rok produkcji 2006 kupiona w salonie, przebieg 7500. Stan
IGŁA, bezwypadkowa. Handbary owiewki
osłona silnika osłona tylnego siedziska
wydech AKRAPOWIC. 16 500 zł. - 503
021 047

motoryzacja
ZAMIENIĘ
VW T4 2.0 - z gazem. Czekam na propozycje - 531 524 873

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Dwie kawalerki i mieszkanie 75 m2, 2
pokojowe z antresolą. N. Król. Lic. 8151 600 258 703
Firma wynajmie pomieszczenia biurowohandlowe o powierzchni 177,5 m2 w Jeleniej
Górze - 509 386 699
Garaż - przy ul. Groszowej - 501 167
262
Garaż niedaleko teatru - cena do uzgodnienia - 609 291 334
Garaż w centrum - Jeleniej Góry - 790
279 547
Kawalerka - 950 + opłaty - 604 433
395
Kawalerka - ładna - atrakcyjne miejsce,
blisko centrum, czysta. Nowy budynek, ogrodzony teren z parkingiem. Polecam. Kontakt
tel. po godz. 17:00 - 791 268 850
Kawalerka - meblowana, przestronna,
słoneczna, z balkonem. Cena: 750 zł
(czynsz wliczony w cenę) + media - 661
750 016
Kawalerka - tel. kontaktowy - 660
679 990
Kawalerka - umeblowana - ok. 35 m2,
Internet, miejsce parkingowe - w ładnej i
spokojnej dzielnicy - 516 218 935
Kawalerka - umeblowana, przestronna,
słoneczna - 661 750 016
Kawalerka - umeblowane, na parterze.
Od kwietnia, na okres 6 miesięcy. W nowej
kamienicy + miejsce parkingowe. 10 min. od
centrum Jeleniej Góry - 513 557 756
Kawalerka na dłużej - I piętro, umeblowana i wyposażona. Słoneczna, w
Jeleniej Górze - ul. Wojska Polskiego. 800
zł + media, do negocjacji. Dzwonić - 504
069 389
Kawalerka na Zabobrzu I - umeblowana.
Od zaraz. 650 zł + media - 502 206 565
Kawalerka oraz osobne pokoje - w
domku jednorodzinnym na Zabobrzu - 501
670 455
Kawalerka po remoncie - I piętro, umeblowana, w pełni wyposażona. Słoneczna,
dogodne położenie. 800 zł wraz z czynszem
+ liczniki - 693 967 231
Kiosk typu ruch - w dobrej lokalizacji lub
sprzedam niedrogo. Okazja - 795 961 035
Lokal 40 m2 - parter, Zabobrze III - 503
027 361
Lokal 70 m2 - parter, centrum Jeleniej
Góry tylko 1500 zł Iwona Lic. 3198 - 693
539 968
Lokal gastronomiczny - 100 m2, po
remoncie. Szklarska Poręba - centrum, przy
Skwerze Radiowej Trójki - 502 253 571
Lokal na każdą działalność - w Piechowicach - 885 993 668
Lokal na Zabobrzu - użytkowy, atrakcyjny,
idealny na biuro, usługi np. gabinet, handel.
49 m2. Blisko ZUS-u, ul. Kiepury. Zaproponuj cenę najmu - 601 954 165

Lokale centrum - na atrakcyjnych warunkach lokale handlowo-usługowe zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy
ul. 1 Maja. Cena najmu już do 30,00 PLN
netto/ 1 m2 - 697 397 297, 75 75 22 980
Mieszkanie - bardzo słoneczne - 2 pokojowe, II piętro, na ul. Kiepury (Zabobrze III).
W pełni umeblowane i wyposażone. 640 +
opłaty + kaucja - 695 250 581
Mieszkanie - dwa pokoje, kuchnia,
łazienka - parking. 7 km centrum. Budujesz,
remontujesz? Nie masz chwilowo gdzie
mieszkać? Dzwoń - 692 347 761
Mieszkanie - słoneczne - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Piece kaflowe. 800 zł +
media - ul. Morcinka - 513 153 685
Mieszkanie - umeblowane, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - w Cieplicach. 900 zł +
liczniki. Ładna okolica - 603 584 596
Mieszkanie 2 pokojowe - 1000 zł + woda
i prąd. Jelenia Góra, ul. Sobieskiego - 790
862 296
Mieszkanie 2 pokojowe - 39 m2, po
remoncie. Kablówka, aneks kuchenny,
łazienka, osobne wejście, CO gazowe.
Przy UE. 1100 zł do negocjacji +opłaty. Od
kwietnia. Tylko studenci - 796 586 606
Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2, umeblowane. Zabobrze I - 792 436 475
Mieszkanie 2 pokojowe - 64m2, przy
ul. Sudeckiej. 1300 zł z mediami - 512
965 703
Mieszkanie 2 pokojowe - 72 m2. Nowo
umeblowane i wyposażone. Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - Cieplice - 39
m2 osiedle XX lecia, parter, umeblowane
cena 850 zł z czynszem oraz dodatkowo
za opłaty - gaz, prąd, woda - I. Dąbrowska
602 749 567 NK 75 64 36 051 Mieszkanie 2 pokojowe - Cieplice - 39
m2 w Cieplicach na osiedlu XX lecia
umeblowane wolne od zaraz cena 850 zł
w tym czynsz- dodatkowo opłaty eksploatacyjne - I. Dąbrowska 602 749 567 NK
75 64 36 051 Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka, parter, ogrzewanie kominkowe
i gazowe, centrum Jeleniej Góry, 1200 zł,
plus media - 697 269 127
Mieszkanie 2 pokojowe - luksusowe, 60
m2. Umeblowane i wyposażone. Blisko centrum miasta. Do wprowadzenia. Polecamy
- Eurodom. Lic. 4566 - 695 998 658
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu,
umeblowane. Koszt wynajmu 600 zł + 295
zł czynsz + media - 784 716 240
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Cena 700 zł + czynsz i liczniki - 697 706
348
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne, w
Jeleniej Górze - w okolicach Małej Poczty.
Czynsz 800 zł + liczniki - 513 153 685
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Wolności umeblowane + piwnica, strych, komórka i
parking. Cena 800 + liczniki i kaucja - 665
454 020
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Wolności i
Krótka - 608 013 985, 604 515 985
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane,
blisko centrum, wolne od 01-04 cena 700
zł (nie ma więcej opłaty) Iwona Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane.
Zabobrze. 900 zł + media + kaucja - 607
155 777
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni umeblowane, w Jeleniej Górze, przy ul. Złotniczej
9 (nowe budownictwo). Czynsz 850 zł +
liczniki - 665 350 003
Mieszkanie 3 pokojowe - do wynajęcia
- 608 012 504
Mieszkanie 3 pokojowe - o podwyższonym standardzie - 507 030 071
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Jeleniej Góry. Odświeżone i w większości
umeblowane. Tanio - 603 253 265
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrumświeżo odnowione. 1000 zł + media - 661
683 645
Mieszkanie 4 pokoje - częściowo umeblowane, 1300 zł plus media. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 4 pokojowe - ul. Ogińskiego,
80 m2 z balkonem. 1200 zł plus media.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 42 m2 - 2 pokoje, duża kuchnia, łazienka, przedpokój. Po remoncie. W
centrum miasta - 781 957 537
Mieszkanie 64 m2 - umeblowane, koło
Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze
- 609 299 361
Mieszkanie Karpacz - 30 m2, kompletnie
umeblowane w luksusowej willi. 1000 zł bez
dodatkowych opłat. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie na Zabobrzu - 50 m2 - 605
533 862
Mieszkanie na Zabobrzu - ul. Kiepury, piętro. 550 zł + czynsz i liczniki - 508 127 541
Mieszkanie na Zabobrzu - ul. Wiłkomirskiego. Pokój (500 zł + rachunki) lub cale
2 pokojowe (900 zł + rachunki) - w pełni
wyposażone. Od kwietnia, dokładna data
do ustalenia - 609 432 338
Mieszkanie o wysokim standardzie ładne, 3 pokoje, 64 m2 - ul. Kiepury. Śliczny
pokój dziecinny oraz słoneczny salon i
sypialnia - 603 749 794
Mieszkanie trzypokojowe - przy Noskowskiego, cena 1.500 zł plus media (cena do
negocjacji) N. Grzywińscy. Lic. 998 - 505
074 854
Mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu Wynajmę mieszkanie 70 m2 ogrzewanie z
sieci miejskiej, na podłogach parkiet. Nowe
okna PCV z roletami. Budynek po termomodernizacji. Okazja Lic. 998 - 783 698 101
Mieszkanie w centrum - 3 pokoje, I piętro,
świeżo odnowione. Dobre dla rodziny lub
studentów. 1000 zł +media - 661 683 645

Mieszkanie z ogrodem - w domu, parter.
Po remoncie, 56 m2.2 pokoje, duża kuchniajadalnia, nowa łazienka. Okolice zajezdni
MZK. 1000 zł + liczniki - 502 322 266
Mieszkanie, ul. Wyczółkowskiego - pokój,
kuchnia, łazienka - z pełnym wyposażeniem
- 602 395 676
Nowy lokal usługowy zlokalizowanym w
Jeleniej Górze (dzielnica Zabobrze) dla
fryzjerki - 512 201 648, 697 397 297
Parter domu jednorodzinnego - do celów
magazynowych, przy ul. Wiejskiej - pow. 90
m2 - 600 526 107
Pawilon w Podgórzynie - po remoncie, 20
m2 - 512 858 404
Pokoje dla studentów - każdy pokój 2
osobowy, blisko centrum Cieplic, parking.
Po remoncie. Zadzwoń zapytaj o cenę 600 184 444
Pokoje dla studentów, firm, pracowników
- z TV, Internetem, siłownią, salą gimnastyczną - 606 360 443, 757 525 017
Pokoje w centrum Cieplic - 1 i 2 osobowe
- nie drogo - 782 586 558
Pokoje w mieszkaniu studenckim - 1 i 2
osobowe, blisko centrum - dla dziennych i
pracujących. Internet - 693 458 705
Pokój - dla mężczyzny - osobna kuchnia,
łazienka, wejście - 796 343 223
Pokój - do wynajęcia - 600 980 615
Pokój 2 osobowy - dla jednej lub dwóch
osób pracujących w centrum - 663 226
009
Pokój dla 2 lub 1 osoby - w domku, z
możliwością parkowania auta w garażu. Od
01.04 - 693 901 999
Pokój dla pary - lub dwóch studentek - w
mieszkaniu studenckim w centrum. 250 zł
od osoby + media - 663 226 009
Pokój jednoosobowy - z Internetem. Dla
studenta/studentki - 512 325 771
Pokój na Zabobrzu - 450 zł + kaucja +
rachunki - 693 832 555
Pokój od 1 kwietnia - dla 2 Lub 1 osoby
w domku jednorodzinnym w Jeleniej Górze
- 693 901 999
Pokój w spokojnym, zdrowym osiedlu 695 605 043
Pokój z aneksem kuchennym - i łazienką.
Blisko centrum, samodzielne wejście. Tanio
- 504 288 969
Pokój z Internetem - blisko Kolegium
Karkonoskiego - 669 991 237
Pomieszczenia - biurowe i magazynowe.
Jelenia Góra-Cieplice, ul. Dworcowa - 604
557 470
Pomieszczenie 40 m2 - na magazyn, na
Zabobrzu. 350 zł - 506 092 349
Pomieszczenie biurowe - Atrakcyjna
lokalizacja i cena - 500 060 742
Pomieszczenie biurowe - małe - na
Zabobrzu - 691 142 843
Stanowiska dla fryzjerek - i kosmetyczki.
Dobra lokalizacja - 512 201 648
Stanowisko dla kosmetyczki - w nowym
lokalu usługowym zlokalizowanym w Jeleniej Górze (dzielnica Zabobrze) - 512 201
648, 697 397 297
Trzy kawalerki - w pełni umeblowane.
Najtańsza za 520 zł. Niedaleko centrum.
Dogodny dojazd autobusem - 661 444 877
Zakład - wyposażony w obrabiarki do
metalu lub przekażę obecną działalność
usługową - remont sprężarek-obrabiarek.
Cieplice - 667 092 127

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka za 500 zł/m-c - przynajmniej
na rok. Miejskie ogrzewanie. Jelenia Góra/
Cieplice. Chce wynająć lub kupić do 70000
zł - 603 333 501
Lokal lub mieszkanie - na parterze na
Zabobrzu - ok 100 m 2 lub dom - 661
286 717
Mieszkanie - na Karłowicza lub w okolicy
- 662 315 779
Mieszkanie 2 pokoje - umeblowane, na
parterze, 700 zł (bezczynszowe) od 01.04.
ul. Sobieskiego - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej
Porębie - 506 023 688
Szukam małego lokalu na biuro - w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie - 661 217 474
Szukam taniego mieszkania - na dłużej
- 507 425 173

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - w Karpaczu Dolnym do 300 tys.,
pośrednikom dziękuję - 505 649 043
Działka rolno-budowlana - w powiecie
jeleniogórskim, w rozsądnej cenie - 607
220 606
Mieszkanie - na osiedlu Łomnickim lub
Cieplicach dla klienta z gotówką. 2 pokojowe
- ok. 45 metrów. Lic. 998 - 508 209 704
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - poszukuję
dla zdecydowanych klientów mieszkań na
Zabobrzu w blokach 4-piętrowych. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokoje - dla klienta z
gotówką. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach
na Os. Orle lub XX-Lecia do II piętra dla
klienta z gotówką. Nieruchomości Marles
Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2-3 pokojowe - na Zabobrzu
III do trzeciego piętra. Pilnie dla klienta
z gotówką. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie 3 pokojowe - poszukuję dla
zdecydowanego klienta w Kamiennej Górze
- Lic. 5627 - 662 009 700

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 3-4 pokojowe - Jelenia Góra
lub Cieplice. Cena do 250000 zł. Gotówka.
Pilnie. Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie do remontu lub kawalerkę
do 38 m2, Zabobrze centrum gotówka 514 000 838
Mieszkanie do remontu, małe. Gotówka
- 600 219 019
Mieszkanie na Osiedlu Łomnickim - do
50 m2. Klient z gotówką N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie w Jeleniej Górze - może być
do remontu. Cena do 70000 zł. Gotówka.
Zdecydowanie - 609 828 910

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Działkę budowlaną na mieszkanie - może
być do remontu - 504 699 338
Mieszkanie - na Zabobrzu 72 m2 na
mniejsze z dopłatą - pośrednikom dziękuję
- 669 569 669
Mieszkanie 53 m2 - w Sobieszowie na
podobne w Sobieszowie lub Cieplicach 603 412 794
Mieszkanie komunalne 37,25 m2 Cieplice - pokój, kuchnia, piec, łazienka,
spokojna okolica zamienię na dwupokojowe
bez dopłat. - 668 978 760
Mieszkanie w centrum - ul. Piłsudskiego.
35 m2, na II piętrze. Atrakcyjne, po kapitalnym remoncie. Zamienię na większe - zadłużone lub do remontu - 505 124 995
Mieszkanie własnościowe - 2 pokojowe,
46 m2. CO gazowe - 725 432 512
Mieszkanie własnościowe - 2 pokojowe.
40 m2. Na osiedlu Orlim. Zamienię na
większe - 661 784 803
Mieszkanie własnościowe - 3 pokoje na 2
pokoje - na Zabobrzu - 509 940 026

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Apartament - Jelenia Góra, 69 m2, M3,
N. Partner. Lic. 4917 - 604 906 257
Atrakcyjne działki - w Jeżowie Sudeckim - niedaleko Zabobrza - 660 120 174
Budynek biurowo-usługowy - 120 m2,
parking, ul. Sobieskiego Cena 298.000
NPartner Lic. 3198 - 693 539 968
Dom - blisko centrum - 8 minut do centrum,
jednorodzinny. Pięcioletni, działka 1700 m2.
Kominek + gaz, garaż, salon, garderoba,
pralnia, trzy sypialnie i pom. gospodarcze.
tylko 440 - Lic. 9549 - 501 736 644
Dom - nowy, parterowy - w atrakcyjnej lokalizacji. Wykończony pod klucz. Pow. całkowita
175 m2, działka 1000 m2. Tylko 650000 zł do
negocjacji. Lic. 5524 - 503 111 466
Dom - okolice Świeradowa - wolno stojący
o pow. całkowitej 250 m2. położony w
okolicy miejscowości Świeradów Zdrój. N.
Pindyk - Lic. 96, cena 137000 zł - 75 75 23
505; 607 270 989
Dom - w Jeleniej Górze - miasto, do
kapitalnego remontu działka własność 840
m2, wszystkie media, atrakcyjna cena. Lic.
11965 - 509 949 961
Dom - wolnostojacy (Rybnica) 10 km
od Jeleniej Góry. 245,70 m2 budynek
gospodarczy 78 m2, działki 1890 m2 - 608
021 872

Dom 150 m2 - bardzo blisko Jeleniej Góry
na działce 2600 m2. W rozliczeniu może
być mieszkanie. Marcin Chaszczewicz. Lic.
14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca - 660 359 500
Dom 200 m2 - duży - w Jeleniej Górze
- okolice Akademia Ekonomicznej - 509
939 932
Dom 550 m2 - za 550000 zł po remoncie.
6 pokojowe, 5 łazienek, działka 2700 m2,
idealny pod agroturystykę. Lic. 998 - 697
707 401
Dom Cieplice - 10 letni dom, 240 m2,
zadbany, salon, 3 sypialnie, 2 łazienki,
garaż. Lic. 10728 - 501 181 875
Dom Cieplice - tanio - 200 m2, wolnostojący,
po remoncie kapitalnym, działka 600 m2,
dzielnica domków jednorodzinnych, 600000
zł. Lic. 10728 - 501 181 875
Dom do remontu - na działce 0,54 ha. Walim
koło Wałbrzycha - 517 597 505
Dom i działka - Jeżów - w stanie surowym
zamkniętym 160 m2, na działce 1350 m2,
otynkowany, z oknami i drzwiami zew.
Działka budowlana 1650 m2 z mediami za
108000 zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Dom jednorodzinny - w pobliżu centrum,
z kominkiem. Piętrowy, o pow. 150 m2.
Cena 290000 zł. Celdom. Lic. 7792 - 601
773 793
Dom Jeżów Sudecki - działka 1650 m2
ogrodzona, dom w 100% wykończony, 4
sypialnie, 2 salony, 2 łazienki z zabudową
kuchenną, ogrzewanie gazowe, kominek z
pł. wodnym, solary. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Dom ok. 200 m2 - wolnostojący, do remontu.
Okolice Świeradowa Zdr. (Młyńsko). Cisza,
spokój. Działka 4300 m2 tylko 132000 zł.
Pośrednikom dziękuję - 609 437 514
Dom Paderewskiego - komfortowy, 5 pokoi
w tym salon, pow.130 m2, umeblowana
kuchnia, garaż, kominek, do wprowadzenia,
cena 499 tys. zł. - Eurodom - 695 999 449
Dom parterowy - nowy - w ciekawej lokalizacji. Wykończony pod klucz. Pow. całkowita
175 m2, działka 1000 m2. Tylko 650000 zł do
negocjacji. Lic. 5524 - 503 111 466

Dom parterowy - z garażem, działką 768
m2. Os. Podgórze (powyżej Żeroma), pod
lasem. Piękna okolica, blisko centrum - 608
341 727
Dom Podgórzyn 149000 - domek do
remontu 90 m2, na działce 900 m2, centrum
Podgórzyna, wszystkie media - Lic. 107208
- 501 181 875
Dom poniemiecki w Wojcieszycach - na
działce 6900 m2. Bez pośredników. Cena
260000 zł. Możliwość dokupienia działki
4000 m2 - 784 593 081
Dom stan surowy otwarty - niewielki dom
jednorodzinne o pow. całkowita 122 m2
(cztery pokoje) w Mysłakowicach w stanie
surowym otwartym. Działka 1329 m2. Cena
248 tys. zł. Rychlewski Lic. 9549 - 602
732 135
Dom w Cieplicach - 220 m2 o pow. użytkowej 220 m2 z garaże. Mała działka 400 m2.
Niedaleko parku Norweskiego. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom w Cieplicach - Dom dla dużej rodziny,
dwa niezależne wejścia - blisko zdroju. Lic.
9549 - 726 290 939
Dom w Cieplicach - okazja, bardzo tanio
- 604 988 292
Dom w Jeleniej Górze - 160 m2 powierzchnia mieszkalne - całość 240 m2, działka 600
m2, CO-gaz – N. Partner - Lic. 4917 - 604
906 257
Dom w Jeleniej Górze - o pow. 100 m2, z
ogródkiem - 512 459 383
Dom w Podgórzynie - po remoncie
wewnątrz , powierzchnia całkowita ok. 250
m2 5 pokoi, działka 467 m2. Duży garaż,
dod. pomieszczenia. Atrakcyjna cena - 340
tys. zł. Nieruchomości Rychlewski Lic. 9549
- 602 732 135
Dom w Podgórzynie - tylko 149000 zł - 693
539 967
Dom w Zachełmiu - komfortowy, działka
2240 m, piękne widoki. Lic. 8151 - 600
258 703
Dom wiejski w Jeleniej Górze - do częściowego remontu. Działka 1200 m2. 265 000
zł. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 503 021 047
Dom wolnostojący - Rybnica 10 km od
Jeleniej Góry, 245.70 m, pow. działki 1890
m, budynek gospodarczy 78 m2 - 608
021 872
Dom za 499000 zł - w Jeleniej Górze, ul.
Paderewskiego. Pow. 130 m2, pięknie
wykończony. Lic. 4566 - 695 999 449
Duże M3 - centrum - 85 m2, CO - gazowe,
ładna, wyremontowana kamienica, rozkładowe, okna PCV, balkon, brak czynszu,
czysta klatka schodowa. N. Partner - Lic.
4917 - 604 906 257
Duży dom - k/Świerzawy - nietypowy dom
ok. 550 m2 na czterech poziomach i działce
2770 m2. Parter - pokoje gościnne, piętro część mieszkalna, przyziemie - usługowo
- produkcyjne. Cena 550 tys. zł. Rychlewski
Lic. 9549 - 602 732 135
Dwa domy - działka 2000 m2. Cena 230000
zł. Możliwość dokupienia 4 ha stawu w cenie
130000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703
Dwurodzinny dom - Cieplice, cicha i
zielona okolica. Lic. 5877 - 500 122 445
Działka - atrakcyjne 0,5ha w Podgórzynie.
250.000 zł - 506 092 349
Działka - rozpoczęta budowa - 2300
m2, piękna widokowo, rozpoczęta budowa
domu (230 m2) - 145.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Działka - Wojcieszyce - 2 działki po 1500
m2, w sąsiedztwie nowych zabudowań,
widok na góry, 100000 zł - 501 181 875
Działka 0,30ha pod zabudowę - z możliwością zagospodarowania byłego stawu.
Działka położona na terenach objętych programem natura 2000, cicha - 605 822 721
Działka 1100 m2 - z warunkami zabudowy w Łomnicy, 64 tys. zł. Lic. 5124 - 601
551 213
Działka 64000 - z warunkami zabudowy,
okolice Jeleniej Góry pow. 1082 m2. Lic.
5124 Nieruchomości Atrium - 601 551 213

Działka 84.000 zł - słoneczna działka
budowlana w Mysłakowicach, 1000 m2, w
pobliżu nowo wybudowanych domów. Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603 491 335
Działka budowlana - 4271 m2 w Wojcieszycach z widokiem na góry. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Działka budowlana - 676 m2, uzbrojona.
Mysłakowice - 606 593 571
Działka budowlana - bardzo ładnie położona w Miłowie widok na góry blisko las
1400 m² cena 70 tys. zł - 504 699 338
Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim
pod Jelenią Górą. 16 arów, słoneczna, widok
na góry. Uzbrojona. Dobra lokalizacja (ul.
Ogrodowa). Blisko szkoła, sklep itp. - 603
139 918
Działka budowlana w Siedlęcinie - 1047
m2 przy głównej ulicy za 75000 zł. Lic.9549
- 726 290 939
Działka budowlana w Siedlęcinie - przy
drodze asfaltowej, w centrum. Pow. 1047
m2. Cena 70 zł za m2 do negocjacji. Media
w pobliżu - 667 934 901
Działka budowlana w Wojcieszowie - 4,8
a. Bardzo dobra lokalizacja, ładne widoki,
pełne uzbrojenie, dobry dojazd. Bez pośredników - 603 410 248
Działka budowlana Wojcieszyce - 1500
m2, uzbrojona, w sąsiedztwie las. 100.000
zł. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Działka budowlana za 84 tys. zł. - w
Mysłakowicach, 1000 m2, obok nowych
domów. Cena do negocjacji. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Działka budowlano-usługowa - w centrum
Zabobrza. 738 m2 - 609 299 524
Działka Jeżów Sudecki - budowlana 1683
m2 na obrzeżach miasta, w bardzo spokojnym miejscu, cena 134.000 zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Działka ogrodnicza 400 metrów - duża
drewniana altana, drzewka owocowe, pod
Dziwiszem - 665 733 390
Działka w Dziwiszowie - z projektem i
pozwoleniem. Tanio i pilnie. Lic. 10171 508 240 827
Działka w Jeżowie - 1092 m2 blisko drogi
asfaltowej w stronę Płoszczynki z pięknym
widokiem na panoramę Karkonoszy cena
tylko 90 tys. - I. Dąbrowska 602 749 567
NK 75 64 36 051
Działka w Jeżowie - 1900 m2, uzbrojona,
Jeżów Sudecki okolice Małcużyńskiego 509 626 989
Działka w Jeżowie - ze wszystkimi
mediami położona w bocznej części
Jeżowa, piękny widok na góry - 1905 m2,
cena 148 tys. do negocjacji - I. Dąbrowska
602 749 567 NK 75 64 36 051, Lic. 1740 602 749 567
Działka w Jeżowie Sudeckim - 1580 m2.
Dojazd asfaltowy, gaz, prąd. Piękny widok,
atrakcyjna cena - 501 264 849
Działka w Wojcieszycach - 4000 m,
warunki zasilania, cena 130000 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
Działka Wojcieszyce - dwie działki po
1500 m2, wśród nowych zabudowań, cena
100 000 zł - 501 181 875
Działki budowlane - atrakcyjnie położone,
koło Jeleniej Góry. Media, drzewa, dogodny
dojazd. Przystępna cena - 695 725 857
Działki budowlane - działka w Jeżowie
Sudeckim 1550 m2, 1297 m2 Lic. 5124 601 551 213
Działki budowlane - z warunkami zabudowy, 1082 m2, 64 tys. zł Łomnica, 1550 m2,
125 tys. zł Jeżów Sudecki - 601 551 213
Działki budowlane w Siedlęcinie - przy ul.
Lwóweckiej. Niedrogo - 606 777 522
Działki od 1,5 zł/m2 - działki w Jeleniej
Górze oraz okolicach. Posiadamy najwięcej
na rynku. Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Działki od 50 zł/m2 - powierzchnia od 1000
m2: Cieplice, Miłków, Jeżów, Mysłakowice,
Kostrzyca, Ścięgny, Dziwiszów, Piechowice,
Trzcińsko - polecam Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Działki ok. Mirska - od 0,5 ha ceny od 8
zł. - 785-511-606

Funkcjonująca restauracja - przy
międzynarodowej trasie nr 3. Dobra cena
- 535 810 418
Garaż - przy ul. Groszowej - 501 167
262
Garaż murowany z kanałem - w Piechowicach, koło Biedronki - 691 510 988
Garaż w centrum - tanio - 607 730 188
Grunt budowlany - pod zabudową szeregową, usługowa, ponad 6000 m, położony
w Podgórzynie, cena tylko 60 zł/m2. Lic.
8151 - 600 258 703
Grunt inwestycyjny - 1,5 budowlany na
stoku w Miłkowie widok na góry sprzedam
lub inne propozycje - 504 699 338
Grunt rolny w Siedlęcinie - tanio - 504
238 128
Kamienica w Świerzawie - 110 m2 z
działającym lokalem usługowym w centrum
Świerzawy za jedyne 195.000 zł polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Kawalerka - 26 m2 na III-piętrze w bloku
IV-piętrowym na Zabobrzu. Środkowa, bardzo ciepła, do remontu. Klatka schodowa
po remoncie, zadbana. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - bardzo ładna, przytulna
31,2 m2. Kuchnia osobna. Okna nowe na
podłogach panele. Ogrzewanie co-gazowe.
Czynsz 130 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - Cieplice - mała w bloku na
parterze z balkonem NM. Lic. 5877 - 500
122 447
Kawalerka - komfortowa po remoncie
26 m2 na Zabobrzu. Duża łazienka. Może
być na ładne mieszkanie, biuro lub gabinet.
Czynsz 57 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - komfortowa po remoncie
26 m2. Środkowa bardzo ciepła. Idealna na
mieszkanie, biuro, gabinet. Duża łazienka.
Czynsz 57 zł/m-c. Cena 103000 PLN.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669 620 071
Kawalerka - na I-piętrze 31,6 m2 w
kamienicy w ścisłym centrum. Nadaje się
na mieszkanie , biuro, gabinet. Ogrzewanie
miejskie. Kuchnia osobna. Czynsz 180 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669 620 071
Kawalerka - na parterze 47 m2, blisko centrum. Budynek wielorodzinny
I-piętrowy. Mieszkanie po remoncie. Duża
osobna kuchnia. Na mieszkanie lub biuro.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669-620-071
Kawalerka - po gruntownym remoncie
27 m2. Nowa kuchnia w zabudowie. Mieszkanie środkowe, ciepłe, nowe okna. Blok
ocieplony na Zabobrzu. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - po gruntownym remoncie
35 m2 w zadbanym budynku wielorodzinnym. Kuchnia duża z meblami w zabudowie. Spokojna okolica, blisko centrum.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka 27 m2 - po kapitalnym
remoncie, w Jeleniej Górze. Cena do negocjacji - 793 691 133
Kawalerka 56 tys. - w Miłkowie, 30 m2,
parter, zadbany budynek. Lic 10728 - 501
181 875
Kawalerka 56000 - w Miłkowie, 30 m2,
parter, wspólnota-zadbany budynek. Lic
10728 - 501 181 875
Kawalerka 70 tys. zł. - 33,49 m2 na
parterze, mieszkanie wymagające remontu
zlokalizowane w kilkurodzinnym budynku
niedaleko centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Kawalerka b. centrum - 35,5 m2 blisko
centrum w kamienicy, pierwsze piętro, wyremontowana niskie opłaty, cena 120 tys. I.
Dąbrowska 602 749 567 NK 75 64 360 51
Kawalerka komfortowa - po remoncie 26
m2, środkowa, b. ciepła. Może być na mieszkanie lub działalność gospodarczą. Duża
łazienka. Czynsz 57 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka na Zabobrzu - 85 tys. do
remontu. Lic. 10171 - 691 759 484
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Kawalerka na Zabobrzu I - 28 m2 za
95000 zł. Bez pośredników - 665 839 263
Kawalerka na Zabobrzu III - 27 m2
słoneczna niskie opłaty po remoncie do
zamieszkania atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Kawalerka Sobieszów - bardzo ładna
w odnowionej kamienicy na 1 piętrze. Lic.
5877 - 500 122 446
Kawalerka w centrum - 47 m2, centrum
miasta w kamienicy na parterze świetna
cena 122 tys. - I. Dąbrowska 602 749 567
NK 75 64 36 051, lic. 1740 - 602 749 567
Kawalerka w Kowarach - umeblowana,
od 1.04.2011 r. - 607 110 724
Kawalerka za 85000 zł - na Zabobrzu.
Do remontu. Lic. 10171 - 662 009 200
Kawalerka Zabobrze - ładna na parterze tania w utrzymaniu. Lic. 5877 - 500
122 446
Kawalerka, 99.000 zł 27 m2 - po
remoncie, wysoki parter, nie wymaga wkładu
finansowego - 509 626 989
Kawalerka, ul. Złotnicza - przytulna 604 620 100
Kawalerki Głowackiego - I piętro, 33,34
m2 z balkonem, duży pokój 18m2 obok
Intermarche, do remontu. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
Komfortowe mieszkanie - w centrum,
I piętro, 44 m2. Cena 190000 zł. Lic. 8151
- 600 258 703
Lokale w centrum - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej
Góry, przy ul.1 Maja. Cena promocyjna już
od 2.500,00 PLN netto /1 m2 - 697 397 297,
75 75 229 80
Luksusowe - okazja - mieszkanie, 60
m2, umeblowane i wyposażone. Fotooferta
dostępna w biurze. Okazja. Lic. 4566 EuroDom - 695 999 963
Luksusowy Apartament wraz z kompletnym wyposażeniem, luksusowo urządzony
- 80 m2, przy ul. Kochanowskiego w Jeleniej
Górze - 609 086 800, 75 75 22 980
M2 przy Moniuszki - 41,5 m2 z balkonem.
Tylko 125000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 509 156 552
M3 do remontu - 3 pokojowe o powierzchni
105 m2, z zachowanym w dobrym stanie
Niemieckim piecem, futrynami. Tanio. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Malownicze działki w Podgórzynie media. Okazja - 604 620 100
Mały domek 80 m2 - po generalnym
remoncie. 4 pokoje, kuchnia, 3 łazienki - na
16 ar. działce budowlano-gospodarczej.
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie.
Mojesz 39 koło Lwówka Śląskiego - 757
328 603, 601 167 505
Mieszkalno-usługowy - budynek parter lokal 70 m2, garaż, mieszkanie 200 m2,
centrum Jeleniej Góry. pilnie sprzedamy. N.
Partner. Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkania obrzeża Jeleniej Góry - 61 i
51 m2, w bardzo dobrym stanie, w wyremontowanym budynku z ogrodzoną posesją,
parkingiem i miejscem do grillowania, wokół
szlaki turystyczne. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie - 1 pokojowe - 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 - 2 pokoje 50 m2 z ogrodem,
w zadbanej kamienicy. Wyłącznie gotówka.
Propozycja 140.000. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie - 4 pokojowe ok. Hofmana 65,6 m2 na I piętrze w bloku na niewielkim ,
kameralnym osiedlu. Ogrzewanie sieciowe.
Zielona okolica. Cena 200 tys. zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie - 79 m2 po obrycie. 3 pokojowe, 2 poziomy, CO, ogródek. Mysłakowice,
ul. Szkolna. Cena 185000 zł - 509 528 102
Mieszkanie - bez pośredników piękne 124
m2 na ul. Matejki cena 430 000 zł. Dzwonić
po 16 tej - 695 400 693
Mieszkanie - Cieplice do remontu - w
dobrej cenie 3 pokojowe w centrum. Lic.
5877 - 500 122 446
Mieszkanie - Mysłakowice - 2 pokoje
z aneksem kuchennym, 58 m2. I piętro w
bloku. Ogrzewanie etażowe z t.zw. podkowy.
Cena tylko 90 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie - okolice centrum - IV piętro,
48,38 m2, 3 pokoje, balkon, wylot na Karpacz, do centrum 5 min spacerem. Okna
PCV, mieszkanie do remontu. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl

REKRUTACJA – PRACUJ Z NAMI
Poszukujemy pracowników na stanowisko specjalista do spraw
nieruchomości, praca polegająca na przyjmowaniu ofert nieruchomości do bazy biura, opieka nad ofertami, pośredniczeniu w
sprzedaży, kupnie, najmowaniu oraz wynajmowaniu nieruchomości
z terenu Jeleniej Góry i okolic. CV prosimy przesyłać na adres
biuro@marles.com.pl.
1. 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 Leszek Środeck 607 797 911
2. 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
.Leszek Środeck 607 797 911
3. 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. Leszek Środeck 607 797 911
4. 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
5. 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
6. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 3 POKOJE – 70m2 – OKAZJA!
Atrakcyjne mieszkanie trzy pokojowe na parterze. Lokal o powierzchni
ok.70m2 położony w bloku na Zabobrzu II. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, toalety i korytarza.
W mieszkaniu wymienione wszystkie okna na nowe PCV, nowa stolarka
drzwiowa, nowe instalacje. W przedpokoju zabudowane duże szafy typu
komandor. W cenie mieszkania zostaje również zabudowana kuchnia. Do
mieszkania przynależą dwa oddzielne balkony oraz dwie piwnice. Mieszkanie jest rozkładowe i
słoneczne. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
7. OKAZJA ! 124 000zł. 2 POKOJE – ZABOBRZE
Mieszkanie dwupokojowe w bloku na Zabobrzu. Lokal składa się z
dwóch słonecznych pokoi, ustawnej kuchni, łazienki z wanną i wc oraz
korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie wymaga dość
dużego odświeżenia lub niedużego remontu. W mieszkaniu w dużym
pokoju mozaika parkietowa a w pozostałych pomieszczeniach panele,
w łazience glazura starszego typu. w mieszkaniu zostały wymieniona
okna na nowe PCV. Mieszkanie rozkładowe. Po wykonaniu remontu można uzyskać bardzo
przytulne mieszkanie. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów użyteczności
publicznej, sklepów, przystanków MZK i innych. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
8. MIESZKANIE ZA ZABOBRZU – KIEPURY – 3 POKOJE – 64m2 –
190 000zł!
Mieszkanie 3 pokojowe na czwartym piętrze w bloku 10-piętrowym na
Zabobrzu III (ul. Kiepury). Mieszkanie rozkładowe, środkowe , słoneczne
i ciepłe składa się z : salonu ok.22m2 z dużym balkonem , pokoju 14m2 ,
pokoju ok.12m2 , kuchni ok.5,20m2 , łazienki z wanną ok.3,75m2, osobne
wc , dużego przedpokoju ok. 5,30m2 (z zabudowaną szafą typu KOMANDOR) i przynależnej piwnicy.Okna nowe PCV jedynie do wymiany w pokoju
dziennym. Na podłogach deska barlińska a w łazience płytki ceramiczne. Na ścianach tapety.
Ogrzewanie sieciowe , ciepła woda również z sieci. Gotowanie - kuchenka gazowa.Parkowanie
przed budynkiem. Lokal wykupiony na własność.Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego
zamieszkanie ew. odświeżenia. Zarządza wspólnota - czynsz miesięczny 365zł. w tym: c.o.
podgrzanie c.w.winda , opł. eksploatacyjne i f.remontowy.Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu
pełna infrastruktura komunikacyjna , handlowa , oświatowa , zdrowotna. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318.
9. MIESZKANIE W MYSŁAKOWICACH – OKAZJA – 142 000zł
Mieszkanie trzypokojowe w bloku w Mysłakowicach. Lokal rozkładowy
składa się z trzech osobnych, słonecznych pokoi, ustawnej kuchni z
oknem, niewielkiej łazienki z prysznicem i wc oraz korytarza. W mieszkaniu został wykonany częściowy remont. Nowa glazura w łazience.
W korytarzu Na ścianach boazeria, na podłogach wykładzina PCV. W
pokojach na ścianach tapeta typu raufaza do malowania, na podłogach
wykładzina PCV. W kuchni meble starszego typu. Ogrzewanie z sieci,
ciepła woda z bojlera. Gotowanie na kuchence gazowo-elektrycznej. W mieszkaniu zostały
wymienione okna na nowe PCV oraz instalacje wodne i grzewcze również na nowe. Z salonu
wyjście na zabudowany loggia. Cicha i spokojna okolica, plac zabaw, miejsce parkingowe przed
budynkiem, w bliskim sąsiedztwie sklep, szkoła oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Bardzo
atrakcyjna oferta. Mieszkanie do wprowadzenia - po wykonaniu niewielkiego remontu można
uzyskać bardzo atrakcyjne, rozkładowe mieszkanie. Serdecznie Polecam
Leszek Środecki 790 418 318
10. DZIAŁKA W JAGNIĄTKOWIE OKAZJA – 85 000zł
Ładna pochyla , nasłoneczniona działka przy głównej drodze w Jagniątkowie. Działka o pow. 3000m2 w kształcie prostokąta. Dłuższym bokiem
przylega bezpośrednio do drogi asfaltowej. Wszystkie media łącznie z
siecią gazową, niezagospodarowana ( obecnie łąka) z widokami na
góry.Ciekawa lokalizacja w malowniczym zakątku , przy głównym szlaku
turystycznym w góry, blisko sieci handlowo - usługowej , komunikacji
publicznej itp. Polecam Leszek Środecki 790 418 318.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE - piękne duże - po kapitalnym
remoncie 5 min. pieszo od centrum JG, 93
m2 (105 m2 z piwnicami) 2 piętro czynsz
102 zł/mc cena 306 tys. Lic. 7027 - 509
263 111
MIESZKANIE - trzypokojowe na Zabobrzu atrakcyjne o powierzchni 63,5m2. W całym
domu na podłodze drewniane panele poza
łazienką i kuchnią gdzie są płytki. N. Grzywińscy Lic. 998 - 783 698 101
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. Cena z umeblowaniem 119 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 602 732 135
MIESZKANIE 1 pokojowe - 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 1 pokojowe - duże 47 m2 na
parterze w budynku I-piętrowym w centrum.
Po remoncie, duża kuchnia, podłogi panele,
kaﬂe. Może być na ładne mieszkanie lub
biuro. N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 1 pokojowe - Kowary - 36,8
m2 na drugim piętrze (poddaszu) niewielkiej
kamienicy. Ogrzewanie etażowe piecem
c.o. na paliwo stałe. Cena 65 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
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. Cena z umeblowaniem 119 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 602 732 135
MIESZKANIE 100 m2 - willowe 100 m2,
cena 350 tys. zł. Lic. 5124 Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
MIESZKANIE 100 m2 z ogrodem - po
remoncie, przestronne, 3 pokojowe, garaż,
duża piwnica. Cena 315000 zł. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 697 707 401
MIESZKANIE 124000 PLN - 37,20 m2, 2
pokojowe na Zabobrzu rozkładowe, niski
czynsz do zamieszkania. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 128 m2 w cenie 265 tys. zł klasyczne mieszkanie z ozdobnymi piecami
i sztukateriami, 2 balkonami, środkowe,
słoneczne, wymagające remontu. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 135.000 zł 48 m2 - 2 pokojowe z dużym balkonem, 1 piętro, Zabobrze
I. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 196.000zł - trzypokojowe przy
Noskowskiego , do wprowadzenia od już. N.
Grzywińscy. Lic. 998 - 505 074 854
MIESZKANIE 2 pokoje - 48 m2, zadbane,
wymienione wszystkie okna, 1 piętro,
Zabobrze I. 137.000 zł. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
MIESZKANIE 2 pokoje - Zabobrze I - bezpośrednio sprzedam, I piętro, wieżowiec.
130.000 PLN - 604 470 102
MIESZKANIE 2 pokoje Piechowice - 50
m2, 3 piętro po remoncie bardzo ładne. Lic.
5877 - 500 122 446
MIESZKANIE 2 pokojowe - 37 m2. Zabobrze, ul. Różyckiego. Po remoncie, jak
nowe. Chętnie bezpośrednio. Pilnie i tanio.
Właściciel - 509 266 386
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2 słoneczne
rozkładowe z balkonem niskie opłaty, atrakcyjna cena do zamieszkania. Nieruchomości
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2, UL
Różyckiego bardzo ładne, właściciel - 514
000 838
MIESZKANIE 2 pokojowe - 41 m2 na III
piętrze wieżowca na Zabobrzu III. Rozkładowe, słoneczne z balkonem. Wymaga
remontu. Kuchnia osobna. Cena 120000
PLN. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 44 m2, parter,
po remoncie kapitalnym. Czynsz z ogrzewaniem i funduszem remontowym tylko 160 zł.
Wzgórze Roweckiego. Media, okna, drzwi,
podłogi nowe - 606 200 202
MIESZKANIE 2 pokojowe - 44 m2, w Janowicach. Duża kuchnia z meblami, łazienka,
ogród z altaną i grillem. Ogrzewanie CO
węglowe i elektryczne. Cena 115000 zł do
negocjacji - 609 499 553
MIESZKANIE 2 pokojowe - 45 m2 w
budynku wielorodzinnym w okolicy Morcinka. Kuchnia osobna. Nowe okna i podłogi.
Cena 139 000 PLN. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 46 m2 rozkładowe, słoneczne, bliskie sąsiedztwo
Uniwersytetu Ekonomicznego dobra inwestycja pod wynajem. Marles. Lic. 13045
- 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 51 m2 na Kiepury. Środkowe, rozkładowe, słoneczne z
balkonem. Wymaga remontu. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54 m2 w bloku
IV-piętrowym na Kiepury. Środkowe, rozkładowe, funkcjonalne z balkonem. Kuchnia
osobna. Na podłogach panele. Czynsz 180
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54 m2 w
wieżowcu na Zabobrzu. Rozkładowe,
słoneczne z dużym balkonem. Okna nowe
na podłogach panele. Kuchnia osobna.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - Cieplice 41 m2,
rozkładowe z balkonem w idealnym stanie,
odnowiony budynek w cenie zabudowa
kuchni i szafa typu komandor. Lic. 11965
- 509 949 961
MIESZKANIE 2 pokojowe - do remontu.
Zabobrze II, ul. Noskowskiego 38,49 m2
za rozsądną cenę. Bez pośredników - 608
341 701

MIESZKANIE 2 pokojowe - Kiepury, 50
m2, sprzedam bez pośredników, 153 tys.
- 787 377 930
MIESZKANIE 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka. Centrum Kowar - 602 328 604
MIESZKANIE 2 pokojowe - na ul Kiepury
na 1 piętrze, powierzchnia 46 m2, czynsz
z ogrzewaniem 160 zł. AN Renoma - 501
737 086
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Częściowo wyposażone. Po remoncie.
Super lokalizacja. Cena 160000 zł. Bez
pośredników - 795 614 687
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 - nowe, ul. Złotnicza. Bez pośredników - 504 786 104
MIESZKANIE 2 pokojowe - po kapitalnym
remoncie dla klienta z gotówką tylko 133,000
zł NPartner Lic. 3198 - 693 539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe - przytulne na
II-piętrze 42,7 m2 w budynku wielorodzinnym po remoncie. Blisko do centrum miasta.
Ogrzewanie co-gazowe. Zadbana klatka
schodowa. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kiepury, na I
piętrze. 46 m2. Czynsz z ogrzewaniem - 160
zł. ANRenoma - 501 737 086
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Piechowicach
rozkładowe, słoneczne w bloku po termomodernizacji niskie opłaty do zamieszkania.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
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 - wyjątkowo
ładne 54 m2 ul. Kiepury, 2 piętro, blok 4
piętrowy, czynsz 230 zł. Ciepła woda z sieci.
Duży słoneczny balkon z ładnym widokiem.
Zapraszam Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE 2 pokojowe - Zabobrze, 41
m2 tylko 120,000 pilna sprzedaż NPartner
- Lic. 3198 - 693 539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe - Zabobrze, 41
m2, III p, z balkonem pilnie sprzedamy
cena 120.000, NPartner Lic. 3198 - 693
539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe Noskowskiego
- 51,7 m2 na 11- tym piętrze. Mieszkanie
zadbane, ciepłe słoneczne z widokami
na góry. Cena 150 tys. zł. do negocjacji.
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
MIESZKANIE 2 pokojowe w Cieplicach - na
osiedlu XX - lecia 40 m2 parter z balkonem.
Lic. 5877 - 500 122 446
MIESZKANIE 2 pokojowe w Piechowicach
- 50 m2 z balkonem w Piechowicach. Lic.
5877 - 500 122 470
MIESZKANIE 292000 zł - Jelenia Góra
centrum do sprzedaży bezczynszowe,
przestronne i słoneczne mieszkanie o pow.
89 mkw. położone na I piętrze w kamienicy
wybudowanej z cegły. N. Pindyk - Lic. 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
MIESZKANIE 3 pokoje Kiepury - Ładne 3
pokojowe, rozkładowe, 63 m2, po remoncie.
220.000 zł do negocjacji. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
MIESZKANIE 3 pokojowe - 15 km od Gryfowa i Jeleniej Góry. Słoneczne, z balkonem
i ogrodem. 65 m2. Bez pośredników - 607
190 806
MIESZKANIE 3 pokojowe - 164 tys. 67 m2,
3 pokoje, 3 piętro - rozkładowe słoneczne
- ogrzewanie gazowe, nowe okna - blok z
cegły, zielona okolica w Jeleniej Górze 510 042 734
MIESZKANIE 3 pokojowe - 51 m2, I
piętro, okna PCV. Ocieplony budynek.
Cena 185000 zł. Bez pośredników - 502
415 233
MIESZKANIE 3 pokojowe - 54,3 m 2 w
Mysłakowicach w bloku rozkładowe atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles Lic.
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63 m2 na
VII-piętrze wieżowca na Zabobrzu III.
Rozkładowe, środkowe, zadbane z balkonem. Okna nowe. Na podłogach panele.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63,50 m2 za
190000 PLN na Zabobrzu rozkładowe słoneczne niskie opłaty. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - 67 m2 na
IX-piętrze wieżowca na Zabobrzu II. Rozkładowe, środkowe, bardzo ciepłe. Klatka
schodowa zadbana, nowa cicha winda.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - duże 66 m2,
ładne mieszkanie z balkonem, bardzo
ciekawy układ pomieszczeń, okolice ul.
Morcinka. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE 3 pokojowe - duże, ładne,
bardzo ciekawy układ, balkon. Rozsądna
cena. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE 3 pokojowe - eleganckie 56
m2. Po gruntownym remoncie, środkowe,
rozkładowe, słoneczne. Całe wyposażenie
w cenie mieszkania. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - ładne, po
kapitalnym remoncie, w centrum miasta 604 668 948
MIESZKANIE 3 pokojowe - na I-piętrze, 70
m2 w budynku wielorodzinnym. Budynek
II-piętrowy blisko centrum. Na podłogach
panele. Czynsz 75 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - Osiedle Orle 51
m2, pierwsze piętro, słoneczne z balkonem.
Atrakcyjna cena. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie.
Cena 199000 zł. Lic. 7453. Cztery Kąty.
Prowizja 0% - 601 869 663

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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Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38
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- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU
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Mieszkanie 3 pokojowe - ścisłe centrum
Jeleniej Góry ul. Wolności w kamienicy
I piętro 85 m2 - idealna inwestycja pod
biuro. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - z balkonem. 66
m2, ul. Kadetów, II piętro. Bez pośredników
- 695 081 285
Mieszkanie 3 pokojowe - za 164000 zł.
67 m2, III piętro. Rozkładowe, słoneczne.
Ogrzewanie gazowe, nowe okna. Blok z
cegły - zielona okolica w Jeleniej Górze 510 042 734
Mieszkanie 3 pokojowe 169 tys. zł. mieszkanie na Zabobrzu II blisko szkoły
podstawowej, z balkonem i przepięknym
widokiem na Karkonosze. Nieruchomości
Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu piękne, słoneczne i przytulne mieszkanie
o powierzchni 51,6 m2. Wysoki standard
atrakcyjna cena 172 000. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 783 698 101
Mieszkanie 3 pokojowe obok centrum 48,8 m2 na drugim (ostatnim) piętrze bloku
z lat 60-tych. Do odświeżenia - niewielkiego
remontu. Cena 150 tys. zł. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe w Karpaczu - II
piętro w bloku ul. Nadrzeczna, 63,1 m2,
salon 28,4 m2 z balkonem i widokiem na
góry, zadbane, cena 260000 zł. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe w Szklarskiej
Porębie - ul. Mała w bloku na trzecim,
ostatnim piętrze 66,6 m2. Super widoki.
Cena 260 tys. zł. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie 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 kominkiem ładne i słoneczne mieszkanie do delikatnego
odświeżenia, kominek z rozprowadzeniem
na poszczególne pomieszczenia, duża
łazienka. Cena 185 tys. zł. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335

Mieszkanie 3 pokojowe z kominkiem
- wyremontowane, przytulne i słoneczne
mieszkanie z dużą kuchnią oraz kominkiem
z rozprowadzeniem ciepłego powietrza,
czynsz 110 zł, Jelenia Góra. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze III - z
balkonem 63,5 m2 III piętro wieżowiec okna
PCV, podłogi drewniane, kuchnia, łazienka i
WC - glazura Cena 184 tys. do negocjacji - I.
Dąbrowska 602 749 567 NK 75 643 60 51.
Lic. 1740 - 602 749 567
Mieszkanie 33 m2 w cenie 70000 zł - duża
kawalerka wymagająca remontu, położona
na parterze kilkurodzinnego budynku,
czynsz z funduszem remontowym 92 zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 37 m2 - 2 pokojowe. Zabobrze, ul. Różyckiego. Po remoncie, jak
nowe. Chętnie bezpośrednio. Pilnie i tanio
- właściciel - 509 266 386
Mieszkanie 38 m2, 100.000 - okolice
Intermarche jeden pokój z balkonem,
kuchnia, p. pokój, łazienka. Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie 39 m2 - 2 pokoje na Zabobrzu. Atrakcyjna Cena. Zapraszam na prezentacje. Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 4 pokojowe - 141,2 m2, całe
piętro domu 2-rodzinnego po częściowym
remoncie. Ogrzewanie co-gazowe. Działka
zagospodarowana, ogrodzona. Blisko
centrum. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - 86 m2 w bloku
na Zabobrzu III. Rozkładowe, słoneczne z
balkonem. Kuchnia osobna. Do zamieszkania od zaraz. Klatka schodowa zadbana. N.
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - III piętro z windą.
Mieszkanie bardzo przestronne, ustawne
i słoneczne. Dobra lokalizacja. Zabobrze,
ul. Noskowskiego. Cena 250000 zł - 508
365 692
Mieszkanie 4 pokojowe - tylko 15 km od
Jeleniej Góry na pierwszym piętrze z balkonem, ogrodem i garażem. Bezczynszowe.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie 4 pokojowe ok. Hofmana 65,6 m2 na I piętrze w bloku na niewielkim ,
kameralnym osiedlu. Ogrzewanie sieciowe.
Zielona okolica. Cena 200 tys. zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135

Mieszkanie 41 m2 - 2 pokojowe, III piętro,
Zabobrze II. Cena 120000 zł. Celdom. Lic.
7792 - 601 773 793
Mieszkanie 41 m2 - III piętro, ul.
Moniuszki, 2 pokoje. Wieżowiec. Cena
118000 zł. Pilne - 601 346 774
Mieszkanie 47 m2 za 130 000 - 2 pokojowe na Zabobrzu, do zamieszkania. Lic.
14414 - 601 435 070
Mieszkanie 50 m2 - w starym budownictwie, niedaleko centrum. Bez pośredników
- 606 493 620
Mieszkanie 50 m2 w Mysłakowicach - po
remoncie do zamieszkania z balkonem od
strony południowej z widokiem na góry. N.
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 51 m2 - balkon, strych, piwnica, ogród, garaż, CO gaz - 663 136 720
Mieszkanie 52 m2 - na III piętrze, słoneczne. Nowe okna. Cena 145000 zł - Lic.
10171 - 508 240 827
Mieszkanie 56 m2 - pierwsze piętro, dwa
pokoje, cena 155000 zł, polecam. Lic. 5627
- 662 009 700
Mieszkanie 58 m2 - 148000 zł - 2 pokojowe w ok. SP nr 13, I piętro, osobne wejście,
ogrzewanie gazowe. Marcin Chaszczewicz
Lic.14414. Wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca. - 660
359 500
Mieszkanie 59 m2 119 tys. zł - 3 pokojowe mieszkanie do remontu w kamienicy
w centrum Jeleniej Góry, czysta klatka
schodowa. Nieruchomości Otti. Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie 65 m2 - ładne, niedrogo 504 238 128
Mieszkanie 66 m2 na Zabobrzu II - o
wysokim standardzie IV piętro, 3 pokoje,
duży balkon, piwnica, z wyposażeniem.
Kodex - 513 059 468
Mieszkanie 69000 - centrum Jeleniej
Góry, poddaszowe. Ok 32 m2, po podłodze.
Balkon, tanie w utrzymaniu. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 502 175 903
Mieszkanie 69000 - centrum Jeleniej Góry. Dwa pokoje, kuchnia, osobno
łazienka, Balkon. Tanie w utrzymaniu. Poddaszowe ok 32 m2 „powierzchni podłogi”,
miejsce parkingowe Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549 - 501 736 644

Mieszkanie 72 m2 - 235 000 zł - w
kamienicy, ogrzewanie gazowe, czynsz
165 zł, zdobiony sufit. NPartner. Lic. 4917
- 604 906 257
Mieszkanie 78 m2 - 78 m2, 2 pokoje na
wysokim parterze w trzy rodzinnej kamienicy, ogród. Spokojna okolica. Cena: 160 tys.
Okazja. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 78 m2 - w spokojnej i zielonej
okolicy na wysokim parterze - okazja. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 83 m2 w Cieplicach - atrakcyjne dwupokojowe po remoncie. Pilnie N.
Partner. Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 99000 zł 27 m2 - Komfortowa
kawalerka, wysoki parter, Zabobrze III. Bez
pośredników. - 509 626 989
Mieszkanie bez prowizji - M1 - od 90
tys. do negocjacji, M2 - od 124 tys. Tylko w
marcu - prowizję w całości pokrywa sprzedający! Kodex. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie Cena: 160000 - 78 m2 w
spokojnej i zielonej okolicy na wysokim
parterze w kamienicy - okazja. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie Cieplice - 2 pokojowe na
parterze o powierzchni 48 m2 po remoncie
NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie Cieplice - 70 m2 - duże ładne
3 pokojowe w centrum Cieplic. Niskie koszty
utrzymania. Atrakcyjna cena. Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie Cieplice 2 i 3 pokoje - I piętro
3 pokoje 51 m2, II piętro 2 pokoje 47 m2 i
I piętro 3 pokoje 60 m2 po kap. remoncie.
Serdecznie polecam. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Cieplice 47 m2 i 60 m2 - podgórzyńska II piętro, 47 m2, 2 pokoje (23 i 11
m2) po remoncie, Cieplice I piętro 60 m2 3
pokoje (25, 11, 10 m2) po kap. remoncie.
Ceny do negocjacji. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Cieplice willowe - 4 pokojowe,
89 m2, parter domu, mały ogródek, spokojna
dzielnica. Lic. 10728 - 501 181 875
Mieszkanie do remontu - 61 m2, I piętro,
2 duże pokoje, do kapitalnego remontu,
kamienica, okolice Drzymały, KODEX - 513
059 468
Mieszkanie dwupokojowe - w stanie
deweloperskim, 42 m2, II piętro NM. Lic.
5877 - 500 122 447

Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu
- na Moniuszki 125 000 Pilna sprzedaż.
Nieruchomości Grzywińscy - 783 698 101

Mieszkanie M-2 - 50 m2, I piętro, ul.
Nowowiejska 245 tys. zł Lic. 5124 - 601
551 213

Mieszkanie dwupoziomowe - mieszkanie
w Mysłakowicach po obrysie 79 m2, 3
pokoje, ogród, po remoncie - 500 122 447

Mieszkanie M2 - 50 m2, I piętro, własne
ogrzewanie, własność, miejsce parkingowe,
mały ogródek Lic. 5124 - 601 551 213

Mieszkanie Działkowicza - X piętro, 2
pokoje 48 m2, do niewielkiego remontu 138000 zł. IX piętro kawalerka typ studio
28 m2 - 120000 zł. Ceny do negocjacji.
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962

Mieszkanie M2 - Cieplice - 49 m2, wysoki
parter, zadbane, słoneczne. Ogrzewanie
CO-Gaz, czynsz 180 zł. N. Partner - Lic.
(4917) - 604 906 257

Mieszkanie Grota Roweckiego 48 m2 - IV
piętro, 48,38 m2, 3 pokoje, balkon, wylot na
Karpacz, do centrum 5 min spacerem. Okna
PCV, mieszkanie do remontu. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kadetów 3 pokoje, 63 m2 - II
piętro po kapitalnym remoncie z balkonem,
w cenie zabudowa kuchenna i szafa typ
komandor. Czynsz 290 zł. Możliwość
wynajmu. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury - o powierzchni 73
m2, 2 pokoje, wysoki parter, 2 balkony,
taras oraz piwnica. Po remoncie Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie Kiepury 3 pokoje 64 m2 - III
piętro, salon po kapitalnym remoncie,
łazienki w stanie developerskim, stare
okna, reszta do odświeżenia. podaj swoją
cenę. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie ładne dwupokojowe - 50
m2, okolice Akademii Ekonomicznej, ul
Nowowiejska Lic. 5124 Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Mieszkanie Łomnica dwupokojowe - na
parterze po kapitalnym remoncie z ogrodem.
Tylko 126000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 509 156 552
Mieszkanie M 2 - 50 m2, I piętro, okolice
Akademii Ekonomicznej Lic. 5124 Nieruchomości Atrium - 601 551 213
Mieszkanie M 2 przy Mickiewicza - na parterze idealnie nadające się pod biuro bądź
kancelarie. Cena 132000 zł. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie M 3 w Szklarskiej P. - mieszkanie w centrum, ul.1-Maja, 73 m2( po
podłodze 132) cena 295 tys. zł. Lic. 5124
Nieruchomości Atrium - 601 551 213

Mieszkanie M2 - Kowary - w bloku, w
dobrej okolicy Kowar, 63 m2, trzypokojowe,
duży balkon, słoneczne, widok na góry.
Cena 165 000 zł, N. Partner. Lic. 4917 604 906 257
Mieszkanie M2 - M. Poczta - po remoncie,
CO- gazowe, nowe okna, Cena 129 000 zł
N. Partner. Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 - Zabobrze - 34 m2,
bardzo duży balkon, Co-sieciowe, winda. N.
Partner. Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 129 tys. bez prowizji 38 m2 po kapitalnym remoncie, 2 pokoje,
czynsz 165 zł, 3 piętro, blok po termomodernizacji. U NAS do końca marca kupujący
nie płaci prowizji! Kodex. Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie M2 134 tys., bez prowizji - 2
pokojowe po kapitalnym remoncie, 3 piętro,
czynsz 165 zł z ogrzewaniem (miejskie),
kuchnia z oknem, balkon. Do końca marca
kupujący nie płaci prowizji - Lic. KODEX
10721 - 513 060 568
Mieszkanie M2 41 m2 120 000 - 2 pokoje,
ogrzewanie miejskie. U nas do końca marca
kupujący nie płaci prowizji - Kodex - Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie M2 koło Kauflandu - 50 m2
w nowym bloku. Nowy budynek, mieszkanie
piękne i dobrze urządzone. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 po remoncie - 135 000 zł,
37 m2, balkon/loggia, panele, nowe drzwi,
okna, nowa łazienka, ogrzewanie sieciowe,
czynsz 167 zł N. Partner. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M2 w spokojnej dzielnicy
- wysoki parter, słoneczne, okna PCV, do
częściowego remontu/odświeżenia. cena
139 000 zł N. Partner. Lic. 4917 - 604
906 257
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Mieszkanie M3 - Zabobrze - 169000
zł - zadbane trzypokojowe, budynek z
nowa elewacją, duży słoneczny balkon,
ogrzewanie sieciowe. N. Partner. Lic. 4917
- 604 906 257
Mieszkanie M3 240 000 zł - 3 pokojowe
70 metrów na VIII piętrze wieżowca N. Pindyk. Lic. 96 - 75 75 23 505; 607 270 989
Mieszkanie M3 70 m2 199000 PLN - 3
pokojowe 70 m2, 1 piętro, po remoncie,
wyjątkowo zadbane, czynsz 240 zł, centrum
miasta. Do końca marca - kupujący nie płaci
prowizji. Kodex. Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie M3 70 m2 bez prowizji - 3
pokojowe 70 m2, 1 piętro, po remoncie,
wyjątkowo zadbane, czynsz 240 zł, centrum
miasta. Do końca marca - kupujący nie płaci
prowizji, okazyjna cena 199 000 zł. Kodex
Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie M5 w Cieplicach - 5 pokoi w
Cieplicach o powierzchni 120 m2. Mieszkanie w kamienicy na I piętrze do remontu.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie Miłków - jednopokojowe po
remoncie, I piętro w kamienicy 135.000,Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
– 519 562 869
Mieszkanie na I piętrze, 3 pokoje, 50 m2
w Cieplicach NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe,
parter, 47 m2 - 668 845 177
Mieszkanie Noskowskiego 35 m2,
125000, VI piętro, 2 pokoje (13 m2 i 10m2)
balkon, komórka i piwnica, łazienka po kap.
remoncie, do zrobienia kuchnia. Środkowe
ciepłe mieszkanie. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Noskowskiego 4 pokojowe
- słoneczne 79 m2, II p., jeden pokój połączony z kuchnią - 501 181 875
Mieszkanie okolice Małej Poczty - 3
pokoje, 88 m2, 2 balkony, z garażem
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 519-562-869
Mieszkanie okolice Małej Poczty - b.
ładne trzypokojowe z tarasem, 329 tys. zł.
Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie okolice Małej Poczty - bardzo
ładne trzypokojowe mieszkanie, z tarasem,
na parterze. Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie Osiedle Czarne - 120 m2, I
piętro 250.000 - Nieruchomości Karkonoskie Lic.6327 - 519-562-869
Mieszkanie piękne 3 pokoje - 5 minut
pieszo od centrum JG, po kapitalnym
remoncie, 93 m2 (105 m2 z piwnicami), 2
piętro, cena 306000 PLN. Lic. 7027 - 509
263 111
Mieszkanie piętro willi J. Góra - po kap.
remoncie 100m2, 4 pokoje, duży strych,
piwnice, garaż, 100m ogródka, po remoncie
dach, i dwie str. elewacji. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Podgórzyńska 47m2 - 2
pokoje, 23m2 z wnęką na małą 6-o metrową
sypialnię i 11m2, mały balkon, po remoncie.
Zaproponuj swoją cenę. Pilne Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie trzypokojowe - 100 m2 w
Cieplicach Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie trzypokojowe - 75 m2, z
tarasem, okolice Małej Poczty 329 tys. zł.
Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie trzypokojowe - bardzo ładne,
75 m2, okolice Małej Poczty Lic. 5124 Nieruchomości Atrium - 601 551 213
Mieszkanie ul. Drzymały - 2 pokoje I
piętro do remontu 133.000,- Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 – 519 562 869
Mieszkanie ul. Kadetów - 2 pokojowe,
nowe - jeszcze nie zamieszkałe 210.000
- Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 –
519 562 869
Mieszkanie ul. Kiepury - 2 pokoje,
słoneczne, II piętro, dobra lokalizacja
220.000 - Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 – 519 562 869
Mieszkanie ul. Różyckiego - po remoncie
III piętro 135.000. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 519-562-869
Mieszkanie ul. Złotnicza - 3 pokojowe na
parterze 186.000. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 – 519 562-869
Mieszkanie w Barcinku - nieduże - 2
pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.
Ogrzewanie gazowe, niskie koszty utrzymania. Cena 68000 zł - 784 045 627
Mieszkanie w centrum - 60 m2, 2
pokojowe po remoncie, przy 1-go Maja.
215000 zł. N.Grzywińscy Lic. 998 - 697
707 401
Mieszkanie w centrum - okazja, dwupokojowe przy głównym deptaku, gotowe
do wprowadzenia. Lic. 4566 Euro-Dom
- 695 999 963
Mieszkanie w centrum - przy samym
deptaku 60 m2 po kapitalnym remoncie.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie w centrum przy samym
deptaku, dwupokojowe 60 m2 po kapitalnym remoncie. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie w Cieplicach - duże ładne,
centrum Cieplic - rozsądna cena. Lic.
11965 - 509 949 961
Mieszkanie w Cieplicach - Os. Orle
rozkładowe, środkowe, słoneczne, I
piętro, niskie opłaty, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie w Janowicach - o pow. 44
m2, z ogrodem. Cena 86000 zł. Celdom.
Lic. 7792 - 601 773 793
Mieszkanie w Łomnicy - dwupokojowe
bezczynszowe położone na I piętrze
czterorodzinnej kamienicy. Mieszkanie
zadbane rozkładowe po remoncie. 43
m2 za 110000 zł. NPartner. Lic. 4917 604 869 172
Mieszkanie w szeregówce - ul. Małcużyńskiego z garażem sprzedamy NPartner Lic. 3198 - 693 539 968

og£oszenia
Mieszkanie z ogrodem w Jeżowie 2
pokojowe ok. 53 m2 na parterze wielorodzinnego budynku. Po remoncie. Wszystkie
media. Ogrzewanie gazowe. Cena 149 tys.
zł. do negocjacji. N. Rychlewski Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie z tarasem - 4 pokojowe, 97
m2, Ip. z tarasem 100 m2, nie wymaga
nakładów. Lic. 10728 - 501 181 875
Mieszkanie za 85000 zł - 2 pokojowe do
remontu, garaż, ogródek. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 697 707 401
Mieszkanie Zabobrze - 2, 3 pokoje, 65
m2, cena 172000 zł Polecam - Lic. 5627 662 009 700
Mieszkanie Zabobrze 2 ,54 m2, 157000
- wysokie piętro, mieszkanie dwupokojowe
po remoncie, duże pokoje, mieszkanie słoneczne, zadbane i w dobrej cenie - polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Zabobrze 36 m2 - VI piętro,
35,3 m2, 2 pokoje do remontu tylko kuchnia
125000 zł, II piętro 36 m2, 2 pokoje po kap.
remoncie - 133.000 zł Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze 4 pokojowe - ul.
Noskowskiego, słoneczne 79 m2, II p,
jeden pokój połączony z jadalnią, balkon
- 501 181 875
Mieszkanie Zabobrze 48 m2 -139000
zł - Mieszkanie w wieżowcu, duży balkon,
czysta, wyremontowana klatka schodowa.
Ogrzewanie sieciowe. Okna PCV. Zobacz
nPartner.pl (lic.4917) - 604 906 257
Mieszkanie Zabobrze II 3 pokoje - parter
70 m2, 3 pokoje po kap. remoncie, I piętro
70 m2, 3 pokoje do odświeżenia, VII piętro 3
pokoje do drobnego remontu. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie, ul. Kadetów - okazyjnie. 65
m2, 2 pokoje. Stan bardzo dobry. Cena
210000 zł do negocjacji. Bez pośredników
- 792 216 995
Mieszkanie, ul. Spółdzielcza - 3 pokoje,
kominek z rozprowadzeniami. Do zamieszkania od zaraz. Ładne - 692 446 425
Mieszkaniec Kiepury 3 pokojowe 61 m2
- ładne rozkładowe, umeblowana kuchnia,
nowe okna i instalacje. Winda, balkon,
piwnica. Panorama miasta i gór. Lic. 9549
- 501 736 644
Mysłakowice - Dwupoziomowe z
ogródkiem, w małym domu 185.000.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 519-562-869
Mysłakowice 54 m2 - trzypokojowe
z balkonem. Ogrzewanie sieciowe. Cena
142000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Odstąpię lokal centrum - znakomicie
prosperujące od lat solarium i salon kosmetyczny w centrum Jeleniej Góry, możliwość
rozszerzenia o działalność fryzjerską - 603
799 852
Odstąpię małą kwiaciarnię - pod Koroną,
z powodu wyjazdu - 663 136 720
Odstąpię sklep z odzieżą używaną - w
Jeleniej Górze na Zabobrzu mały czynsz
lub odsprzedam odzież z powodów zdrowotnych - 886 082 539
Pawilon handlowo usługowy - (2 kontenerowy stalowe) 2 witryny, 4 okna, 1 drzwi
(szklane) 30 m2 atrakcyjna cena:8000
zł - 502 540 863
Pawilon sklepowy - wraz działką 1000
m2, w miejscowości Wojcieszyce. Sprzedam lub wydzierżawię - 607 543 408
Pensjonat - sprzedam lub zamienię na
domek w Karpaczu Dolnym (+ dopłata w
rozliczeniu), pensjonat na ruchu z klientami
i pozwoleniami - 505 649 043
Pensjonat w Karpaczu - dobrze funkcjonujący. Powierzchnia 450 m2, działka 950
m2. 20 miejsc noclegowych. Położony przy
ul. Skalnej - 601 322 379
Piętro - Cieplice - Willowa dzielnica Cieplic 52 m2, 2 sypialnie salonik z aneksem
kuchennym, działka ok 500 m2. Lic. 5877
- 500 122 446
Plac - komis samochodowy - blisko
centrum - ul. Wolności 59, z biurem. Pełne
uzbrojenie - 693 458 705
Po kapitalnym remoncie, 60 m2 - w centrum miasta - 518 518 198
Połowa bliźniaka Karpacz 820 000 zł
- Nieruchomość zbudowana w 1975 roku
(kapitalny remont w 2000) z pustaków,
dach kryty blachą. N. Pindyk - 75 75 23
505; 607 270 989
Pół bliźniaka - J. Góra - niedaleko centrum, całkowita powierzchnia ok. 160 m2,
działka 785 m2. Po gruntownej modernizacji, zadbane. Trzy pokoje, ładny ogród. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Pół bliźniaka 54 m2 - do kapitalnego
remontu, w Cieplicach - 500 183 294
Pół bliźniaka Cieplice - 80 m2, dół salon z
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka.
Góra dwie sypialnie i toaleta. Mieszkanie
wymaga remontu wewnątrz. Po remoncie
dach, elewacja. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Pół bliźniaka Cieplice - podział w pionie,
80 m2, salon z aneksem kuchennym, 3
małe sypialnie, piwnica, mały ogródek,
nowa elewacja, dach. 240000 zł do negocjacji. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Pół bliźniaka J. Góra - niedaleko centrum,
całkowita powierzchnia ok. 160 m2, działka
785 m2. Po gruntownej modernizacji,
zadbane. Trzy pokoje, ładny ogród. Cena
450 tys. zł. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Pół bliźniaka w Jeleniej Górze - Cieplicach, może być 2 pokoleniowy. 6 pokoi,
garaż, dobra lokalizacja. Widok na góry.
Cena 395000 zł. Gaz + kominek - 603
139 918
Pół domu 70 m2 - działka 400 m2, garaż.
Spokojna dzielnica Jeleniej Góry. Po częściowym remoncie. Blisko centrum. Cena
320000 zł. Bezpośrednio - 796 112 667

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pół domu Cieplice - w willowej dzielnicy, 3
pokoje, polecam. Lic. 5877 - 500 122 445
Rezydencja w Łomnicy - nowy dom
175 m2 + dwa budynki gospodarcze 63
m2 każdy, działka 9400 m2, otwarta altana
ogrodowa, oczka wodne, obecnie w domu
dochodowa restauracja. Zapraszam Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Spory dom - idealny stan - na bardzo
ładnej ogrodzonej działce. 6 pokojów, 2
łazienki, duża kuchnia. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja kilka minut od centrum. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 512
598 361
Szeregówka - Cieplice - ładny dom
na osiedlu Panorama 160 m2 z garażem,
tarasem, balkonem i ogródkiem. Kominek w
salonie. Ładna zabudowana kuchnia, dwie
łazienki. Lic. 9549 - 501 736 644
Szeregówka Cieplice - Osiedle Panorama, bardzo ładny, z garażem, tarasem,
balkonem, kominkiem, ogródkiem. Salon,
umeblowana kuchnia, 2 łazienki, 4 sypialnie.
Lic. 9549 - 501 736 644
Szeregówka- komfortowa - Cieplice 246 m2, 6 pokoi, działka 430 m2 efektownie
wykończona. cena 495 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Szeregówka na Zabobrzu III - 2010
rok. 85 m2 + poddasze 30 m2, ogród. Cena
380000 zł. Bez pośredników. Kontakt tel. po
godz. 16.30 - 669 121 802
Tanie w Cieplicach - 2 pokoje, po obejrzeniu zaproponuj swoją cenę. Lic. 5877 - 500
122 445
Warsztat samochodowy - myjnie Lic.
5627 - 662 009 700
Willowe mieszkanie - 50 m2 na pierwszym piętrze z balkonem jest możliwość
adopcji strychu. Jest również ogród i garaż.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Wyposażona garsoniera - w centrum
Jeleniej Góry 37 m2, 2 piętro z gustownym
umeblowaniem. Lic. 9549 - 726 290 939

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
21 letnia lekko, puszysta - z ładnym, dużym
biustem - zaprosi zdecydowanych panów 723 075 829
Blondi Vanessa, 20 lat - zaprosi do
lokum miłych panów. 100 % dyskrecja 723 953 066
Brunet, 33 lata - oczekuje na sponsoring
miłych kobiet. Tylko SMS - odpowiem - 518
342 295
Delikatna blondyneczka - zadowoli Cię
w każdy sposób - 661 771 698
Długo niezaspokojony - wysoki facet,
szukający przygody - 785 204 306
Dyskretna dla panów - po 40-tce - 530
902 455
Ireneusz, 35 lat - szczupły brunet,
wysoki, przystojny - facet na godziny - 698
488 364
Ja, 40 lat - poznam panią - lub mężatkę.
100% dyskrecji. Odp. na SMS - 884 107
489
Kawaler, 34 lata - wyższe wykształcenie,
180 cm wzrostu - pozna dziewczynę z Jeleniej Góry - 794 417 789
Mam 29 lat - szukam żony - do lat 30, normalnej jak ja. Tylko SMS - 785 352 938
Miła Pani - koło 40 dyskretnie zaprosi pana
po 40tce - 506 370 035
Miła Pani zaprosi - Pana po 40-tce. Dyskrecja zapewniona - 506 370 035
Młody dla Pań - spotkania różnego typu.
Satysfakcja gwarantowana - 535 402 575
Namiętne usteczka - i seksowny tyłeczek
doprowadzą Cię do rozkoszy. Full serwisik dla zdecydowanych panów - 661 432 551
Pan dla Pani - szukasz odskoczni od
codzienności zadzwoń higiena i dyskrecja
gwarantowane - 507 826 620
Pan dla pań - pełna dyskrecja. Nowy - 692
099 823
Pan po 40 - szuka dziewczyn, pań - od 18
do 60 lat, do miłych spotkań. Odpisz, puść
sygnał lub zadzwoń. Może warto - 794
360 682
Pan pozna pana - tel. kontaktowy - 782
835 117
Para, 32 lata - pozna pana, lat 45, dobrze
obdarzonego, z lokum lub parę - celem
sex spotkania. czekamy na SMS - 500
717 346
Piękna szczupła 20 latka - spełni twoje
fantazje - 661 771 698
Piotr - poznam kobietę - mężatkę, która
ma dość monotonii. Dyskrecja, stały układ,
bez zobowiązań. Wiek bez znaczenia. Nie
szukam przygód. Zapraszam miłe kobiety
- 607 468 959
Pokoje na godziny - gustownie urządzone, intymna atmosfera, parking przy
budynku. Co dzień o 10-24.00. Zadzwoń
zapytaj o cenę - 600 184 444
Ponętna blondynka - z ładnym biustem,
34 lata - spotka się ze spragnionym pieszczot panem - 724 828 099
Poznam dziewczynę - przystojny, wiek 30
Lat, do stałego związku. Proszę o kontakt
w godzinach popołudniowych. Dziękuję 796 557 422
Poznam kobiety - stanu wolnego i mężatki,
które mają dość monotonii. Dyskrecja, stały
układ, bez zobowiązań. Wiek bez znaczenia. Bez przygód. Zapraszam. Warto - 607
468 959
Poznam rudą dziewczynę - do 35 lat.
Przystojny, 26 lat - 789 174 490
Puszysta, 40 latka - z dużym biustem zaprasza starszych Panów - 667 424 672
Rozwiedziony 47 latek - z własnym
mieszkaniem, szuka partnerki. Tylko
poważne oferty - 693 085 742

Seksi laseczka - zmysłowa brunetka
zaprosi do siebie miłych panów. Zapraszam
- 665 168 498
Starszy pan pozna chłopaka - do 40 lat z
Jeleniej Góry - tylko SMS - 601 874 549
Szukam kochanki - 100% dyskrecji. Odp.
na SMS, zaryzykuj - 884 107 489
Szukasz odskoczni od codzienności? pan dla panów - 726 243 661
Wysportowany 23 latek - dla zdecydowanych pań. Dotrę na miejsce - 795
614 726
Zasponsoruję ładną dziewczynę - z
Jeleniej Góry lub okolic. Ja, przystojny,
wysoki 44 lat. Napisz z opisem - zadzwonię.
Warto - 794 266 548
Zasponsoruję młodą, ładną - dziewczynę - 511 038 918
Zmysłowa, zgrabna, atrakcyjna - brunetka zaprasza do siebie Panów do lat 35.
Pełna dyskrecja - 785 437 531

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej - 608 658 351
Brukarstwo - wszelkie prace ziemne
- 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
Budowa domów - od A do Z - 601 682
881
Budowa domów - Sprawna ekipa wieloletnie doświadczenie w branży, koparkoładowarka, transport, materiały, faktury VAT,
gwarancja, szybko i solidnie - 601 682 881
Budowy domów - od A do Z - 605 209
140
Centralne ogrzewanie - montaż centralnego ogrzewania wod. - kan, gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki - tanio, szybko
i solidnie - 696 484 516
Certyfikaty (świadectwa) energetyczne
- budynków, lokali - tanio, szybko, solidnie.
Dojazd do klienta - 510 240 885
Ciesielstwo i dekarstwo - profesjonalne
- 605 209 140
Cyklinowanie - solidnie. Montaż podłóg,
paneli. Cyklinowanie schodów, renowacja
drzwi i mebli, malowanie wnętrz i gładzie
- 697 143 799
Cyklinowanie i renowacja podłóg - tel.
kontaktowy - 517 209 836
Dachy - pokrycia - blachą, dachówka,
papą. Montaż okien dachowych, rynien,
obróbki komina - 607 258 732
Dachy - TOMS-BUD - remont starych
i nowych dachów, kominów - obróbki
dekarskie, prace ogólnobudowlane - 691
273 914
Dachy, remonty - pokrycia zniżki dla
wspólnot, materiały od producenta - 696
328 445
Dekarstwo - blacharstwo-ciesielstwo
- wykonujemy wszelkie pokrycia dachowe
od A do Z, w tym okna, obróbki i docieplenia
- 693 788 140
Drobne prace remontowe - budowlane i
instalacyjne. Szybko, tanio i solidnie - 721
977 110
Elektryk a-z - awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy modernizacje,
pomiary, odbiory itp. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
Elewacje - docieplanie budynków - tanio,
profesjonalnie, solidnie - 727 655 028
Firma budowlana - wod. kan., ppoż.
8,50 zł, hotel, delegacja, legalnie, badania
wysokościowe, młodzi. Doświadczenie 502 238 628
Firma przyjmie zlecenie budowy - domu na
wiosnę oraz adaptacje, remonty od A do Z,
instalacje elektryczne i CO - 695 112 363
Firma przyjmie zlecenie budowy - domu.
Dachy, elewacje, instalacje elektryczne,
CO - 695 112 363
Firma wybuduje dom - profesjonalne
remonty, tynki maszynowe, dekarstwo,
rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych,
elewacje, ocieplenia budynków - 781
974 255
Gładzie gipsowe, regipsy - sufity podwieszane, glazura. Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173
Hydraulik a-z - awarie, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu
- 500 505 002
Hydraulik usługi - serwis junkersów instalacje co, kanalizacje, modernizacje,
serwis junkersów i pieców, montaż białej
armatury, naprawy 24h 7 - 793 511 444
Hydraulik usługi - serwis junkersów i
pieców - instalacji grzewczo-wodnej, alupex, miedź, rury zgrzewalne pp, naprawy
- 793 511 444
Instalacje budowlane - CO wodne i
kanalizacyjne - 607 742 685
Junkersy, piece - serwis, przeglądy,
konserwacje, naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i junkersów. Tanio,
szybko i profesjonalnie - 695 929 873
Kolektory słoneczne - pompy ciepła.
Komputerowe obliczenia mocy. Montaż.
Pomoc w otrzymaniu dotacji - 502 916 600
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
Kolektory słoneczne - z dotacjami.
Pompy ciepła - 502 916 600
Kompleksowe remonty - domów, mieszkań, pensjonatów, biur - wszelakie prace
budowlane. Profesjonalnie - 509 924 523

Nr oferty ZEB-2166. Mieszkanie położone
przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze.
Mieszkanie o pow. 45,06 m2, składa się z
dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki
z WC. Usytuowane na parterze w kamienicy
kilkurodzinnej. Ogrzewanie panelowe (elektryczne). Okna nowe PCV. Na podłogach w
pokojach parkiet dębowy, w kuchni i łazience
kafle. Budynkiem zarządza wspólnota. Do
mieszkania przynależy piwnica o pow.10m2.
Cena 139000zł. Zapraszam na prezentację.
Krzysztof Jagucki tel. 606 822 694
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 144000zł. Zapraszam na
prezentację.
Anna Grzywińska Roziel tel.509-156-552
Nr oferty ZEB-2113. Mieszkanie o powierzchni
110m2 na pierwszym piętrze kamienicy. 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-2187. Dom jednorodzinny o pow.
380m2 na działce 9477m2 z budynkiem gosp. o
pow. 269 m2, w którym można prowadzić warsztat
lub inną produkcję czy też przekwalifikować na
budynek mieszkalny. Teren ogrodzony z bramą
wjazdową. Dom posiada 3 sypialne, pokój
dzienny, kuchnię, dwie łazienki oraz kotłownię.
Na parterze jest ogrzewanie podłogowe a na
piętrze grzejniki. W cenę nieruchomości wliczone
są meble oraz maszyny i urządzenia w budynku
gosp. Cena 900000zł. Zapraszam na prezentację. Arkadiusz Lewandowski
tel. 665 335 324
Nr oferty ZEB-2159. Bardzo przestronne i
wysokie mieszkanie na parterze kamienicy. 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. Robert Jankowski
tel. 783 698 101
Nr oferty ZEB-2195. Mieszkanie o powierzchni
63,5 m2 w Jeleniej Górze usytuowane na 4 piętrze
w bloku mieszkalnym z windą. Mieszkanie składa
się z trzech pokoi, sporego przedpokoju, kuchni,
łazienki, WC oraz balkonu. W całym mieszkaniu
podłoga pokryta drewnianymi panelami oprócz
łazienki i WC w których są kafelki. Mieszkanie
gotowe do zamieszkania, wymaga bardzo niewielkich nakładów finansowych. Czynsz miesięczny
365,00 zł z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Cena 205000zł. Zapraszam na prezentację. Mateusz Caban tel. 508 209 704
Nr oferty ZEB-2192. Mieszkanie w Karpaczu,
turystycznej miejscowości u podnóża Śnieżki
.Lokal o powierzchni 79,5m2 znajduję się w
poniemieckiej, siedmiorodzinnej kamienicy na
pierwszym piętrze. Składa się z trzech pokoi,
przedpokoju kuchni ,łazienki i balkonu. Mieszkanie wyremontowane, ogrzewanie gazowe, na
podłogach kafelki i panele, okna drewniane w
dobrym stanie. Do mieszkania przynależy ogród
o pow. 300 m2, garaż i piwnica 35 m2. Ładna
okolica i bardzo blisko wyciąg narciarski. Cena 345000zł. Zapraszam na
prezentację. Krzysztof Jagucki tel. 606 822 694
Nr oferty ZEB-2171. Oferujemy Państwu Dom wolnostojący położony 17km od Jeleniej Góry w stronę
Lubomierza. Budynek poniemiecki do remontu kapitalnego. Powierzchnia całkowita to około 120m2. Dom
usadowiony na dużej ładnej działce 4700m2, działka
bardzo nasłoneczniona w kształcie prostokąta. Budynek jest niepodpiwniczony . Media wszystkie oprócz
gazu. Bardzo dobra lokalizacja, zieleń i cisza dookoła.
Cena 145000zł. Zapraszam na prezentację.
Anna Grzywińska Roziel tel.509-156-552

Miłosz Siudziński tel. 697 707 401

Nr oferty ZEB-2198. Mieszkanie o powierzchni
38,4m2 na czwartym piętrze bloku na Zabobrzu
składa się z salonu z wyjściem na balkon, sypialni, wyposażonej kuchni, łazienki i WC. Mieszkanie jest rozkładowe z oknami wychodzącymi na
dwie strony budynku. W pokojach na podłogach
panele, w pozostałych pomieszczeniach kafle.
Okna PCV. Ogrzewanie z sieci miejskiej.
Mieszkanie zadbane - do zamieszkania. Cena
156000zł. Zapraszam na prezentację.

Nr oferty ZEB-2190. Oferujemy Państwu piękne
mieszkanie 3 pokojowe z piwnicą i pokojem letnim
na poddaszu w spokojnym regionie Jeleniej Góry –
Cieplic. Łazienka i kuchnia bardzo ładnie wykonane
i wyposażone, pokoje stylowe oraz piękna oszklona
i ocieplona weranda. Mieszkanie po remoncie z
podłogami drewnianymi oraz pięknymi oknami. Do
mieszkania przynależny ładny ogródek. Niedaleko
sklep oraz przedszkole i szkoła. Cena 400000zł.
Zapraszam na prezentację. Arkadiusz Lewandowski tel. 665 335 324

OG£OSZENIA / REKLAMA
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KONSERWATOR na godziny - techniczna

KOPARKA JCB/Wywrotka 10t - wszelkie

obsługa domu, awarie naprawy, przeróbki

usługi związane z robotami ziemnymi,

hydrauliczne, elektryczne i wszystkie inne.
Mamy sprzęt i uprawnienia. Do wynajęcia
na stałe - tanio - 500 505 002
KOPARKA Case 695sr - i wywrotki od 10t do

rozbiórki budowlane oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby klienta - 607
540 408

24t. Ziemia, zwietrzelina, fundamenty, skar-

KOPARKO-ŁADOWARKA - z wywrotką do

powanie, humus itp. Tanio - 785 269 273

wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240 653

KOSTKA brukowa itd. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, drenaże, suche zabudowy,
malowanie, tapetowanie itp. profesjonalne
doradztwo, Faktura VAT. Szybko, tanio i
solidnie – 787 210 943 lub 511 545 064
KUCHARZ i pokojowa - płytki, regipsy, tynki
maszynowe, poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 664 499 810
ŁAZIENKI od A do Z - wykonam od zaraz
remont łazienki - ceny konkurencyjne - 792
616 142

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie - czysto, tanio i solidnie. Doświadczenie - 509
061 763
MINIKOPARKA - do wynajęcia Bobcat z
operatorem - 793 240 653
MINIŁADOWARKA 2.8t - do wynajęcia z
operatorem - 793 240 653
MONTAŻ paneli - 10 zł/m2. Montaż listew
gratis - 502 067 875
MUROWANIE, płyty g/k - glazura, gładzie,
malowanie i inne - 518 957 144

NAPRAWY domowe - drobne remonty,
płytki - 699 938 559
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura, panele,
hydraulika oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy faktury VAT 502 068 070
OSUSZANIE - wynajem - wypożyczenie
za kaucją 50 zł/doba. Osuszanie - przyspieszanie prac budowlanych - usuwanie
wody technologicznej - tynki gładzie wylewki
- 500 505 002
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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
PŁYTY g/k, układanie glazury - murowanie,
tynki i inne - 518 957 144
PODEJMĘ się remontów i wykończenia
wnętrz. Szybko i solidnie - 724 167 464
POSADZKI betonowe - zacieranie mechaniczne (mixokret) - 600 023 416
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Prace remontowo-budowlane - tel. kontaktowy - 508 451 743
Prace wewnętrzne i zewnętrzne - duży
zakres - 518 957 144
Profesjonalne malowanie - elewacji
i wnętrz. Usługi remontowo-budowlane.
Tanio, szybko i solidnie - 783 778 210
Profesjonalne remonty - budowa
od podstaw, tynki maszynowe, dekarstwo,
rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych,
elewacje, ocieplenia budynków - 781
974 255
Regipsy, gładzie, malowanie - panele,
glazura, wszelakie prace remontowe. Solidnie - 509 924 523
Remont? Bez stresu - rozsądne ceny,
wysoka jakość. Szybko nie robię. Do wglądu
poprzednie zlecenie i rozmowa z inwestorem - 697 335 784
Remonty - kompleksowo, tanio i solidnie
- 886 174 031
Remonty - solidnie, tanio - Firma remontowo-budowlana oferuje szeroki zakres usług,
ceny ustalane indywidualnie, możliwość
podpisania umowy, wystawienia rachunku
- 795 562 250
Remonty - szybko, tanio i solidnie - 698
056 197

og£oszenia
Remonty - tanio - malowanie od 5 zł,
tapetowanie od 7 zł, gładź od 15 zł, panele
od 8 zł oraz inne prace remontowe - 662
077 015
Remonty mieszkań - gładzie, panele,
glazura, regipsy, malowanie, biały montaż
- 783 952 008
Remonty mieszkań, sklepów - tarasy,
układanie glazury, hydraulika, regipsy,
panele, gładzie, malowanie, tapetowanie.
Szybko, tanio i solidnie - 501 404 098
Remonty, wykończenia, elewacje szybko, solidnie i w dobrej cenie - 600
043 141
Remonty-przebudowy - czysto, tanio i
solidnie. Doświadczenie - 509 061 763
Rozbiórki i wyburzenia - Firma wykona
szybko i fachowo rozbiórki i wyburzenia 793 240 653
Rusztowania - wynajem, montaż. Certyfikat - 726 727 084
Sufity podwieszane - szafy wnękowe
z płyt gipsowo-kartonowych, remonty
mieszkań, malowanie. Faktura VAT - 665
189 955
Świadectwa charakterystyki energetycznej - dla budynków i lokali mieszkalnych
oraz użytkowych. Tanio, szybko i solidnie - z
dojazdem do klienta - 660 408 360
Świadectwa energetyczne (certyfikaty)
- Dolny Śląsk - dokładnie (metodologia,
podkład budowlany) - 501 299 251
Tani remont, budowa od podstaw - tynki
maszynowe, dekarstwo, rozbiórki i burzenie
obiektów budowlanych, elewacje, ocieplenia
budynków - 781 974 255
Tanie piece - kotły: gazowe, węglowe, miałowe, olejowe, eko-groszek-tanio, montażsprzedaż-serwis. Zadzwoń ! Nic nie tracisz,
możesz tylko zyskać - 695 929 873
Tynki maszynowe - gipsowe i cementowo
wapienne. Wieloletnie doświadczenie - 667
934 227
Tynki maszynowe - gipsowe i cementowowapienne, elewacje, ocieplenie budynków
- 663 747 793
Układanie kostki bruki - granitowej,
betonowej, stawianie murków oporowych,
wyklejanie granitem, łupkiem, równanie
kostki specjalnymi maszynami, porządkowanie posesji i inne usługi - 667 701 333
Usługi - koparką kołową - obrotową - 601
789 268
Usługi brukarskie - podjazdy, tarasy, alejki,
place parkingowe, kwietniki, ogrodzenia
z kostki, kamienia, siatki oraz elementów
gotowych, bramy automatyczne - 886
530 823
Usługi budowlane - glazura, panele, gładzie, regipsy, ocieplenia - 607 742 685
Usługi budowlano-remontowe - wykończenia wewnątrz, prace na zewnątrz. Tanio,
szybko, solidnie - 783 778 210
Usługi koparko-ładowarką - Catapiler 601 789 268

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Usługi koparko-ładowarką - kopanie,
równanie, załadunek, rozładunek, widły do
palet. Możliwe VAT - 502 101 743
Usługi koparko-ładowarką - wszelkiego
rodzaju prace ziemne. Posiadam zwietrzelinę - 883 418 805
Usługi ogólnobudowlane „Renomax” remonty mieszkań domów, docieplenia,
elewacje, budowy - 606 508 723
Wybuduję, wyremontuję dom - mieszkanie - instalacje elektryczne, woda, CO, gaz.
20 lat doświadczenia w branży budowlanej
- 601 547 144
Wynajem rusztowań - dowóz na terenie
Jeleniej Góry gratis - 660 072 188
Wynajem rusztowań elewacyjnych - typu
plettak i windy dekarskiej. Remonty dachów i
inne prace budowlane - 693 104 420
Wynajem szalunków stropowych - DOKA,
rusztowań warszawskich i drabin dekarskich
- 791 711 248
Wywóz gruzu kontenery - wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia,
najlepsze ceny - 667 701 333
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.
Przebudowa i renowacja pieców zabytkowych - 789 312 781

USŁUGI
EDUKACJA
Anglik - English Alive. Przygotowanie do
matury, konwersacje. Dzieci uczone przez
poezję i śpiew - 506 209 866
Chemia - korepetycje - przygotuję do
matury. Pomogę w zaliczeniu semestralnym
- 793 443 004
CK Plejada - Zapraszamy na kurs kadry i
płace. Zaczynamy w marcu. - 756 488 385
Język angielski - korepetycje - udzieli
studentka III roku filologii angielskiej. 25
zł/1h - 691 270 715
Język angielski - przygotowanie matura/
egz. gimnazjalny. Negocjacja cen. Ciekawe
zajęcia dla dzieci! W dwie osoby taniej - 660
715 263
Język angielski - tłumaczenie pism, korepetycje - 721 026 563
Język polski - tanio - nauczycielka języka
polskiego udzieli korepetycji na każdym
poziomie nauczania. Skuteczne przygotowanie do egzaminów - 664 008 371
Kursy dla opiekunek - osób starszych oraz
opiekunek do dzieci w Niemczech. W tym
nauka j. niemieckiego - 600 153 322
Matematyka - korepetycje - dla gimnazjum. Cena 20 zł/h - 694 791 875
Matematyka - korepetycje - młodość w
parze z doświadczeniem! Pomogę napisać
pracę zaliczeniową, przygotować się do
matury jak i do kartkówki. Od 20 zł/60
minut - 535 142 999
Matematyka - korepetycje - prowadzi
absolwent UWr - liceum, przygotowanie do matury, studia wyższe - 697
164 349
Napiszę prezentację maturalną - z
języka polskiego - 509 677 766
Nauka jazdy OSK Sudak - kurs kat.
B - 1100 zł. Nowy Mitsubishi Colt i
Nissan Micra. Jazdy doszkalające - 40
zł/godz. po Jeleniej Górze, Cieplicach i
Sobieszowie - 793 541 227
Nauka pływania - Zapraszam tez na
weekendowe warsztaty pływackie metoda Total Immersion z udziałem
Pawła Lewickiego - 605 140 435
Pisanie prac semestralnych - zaliczeniowych - szkoła średnia (polski,
biologia, WOS), studia (polonistyka,
pedagogika, dziennikarstwo) - 533
407 533
Praca opisowa i badawcza - napiszę
- 500 257 931
Prezentacje maturalne - fachowa
pomoc absolwentki polonistyki - 501
237 824
Referaty, prace zaliczeniowe - licencjackie, magisterskie. Korekta, redakcja i wszelka pomoc - 722 080 185
Zapraszamy na kursy - Kadry i
płace, księgowy początkujący, masaż
I i II stopnia, manicure - pedicure, bhp,
pierwsza pomoc przedmedyczna - 756
488 385

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf - śluby, wesela, komunie
i inne okolicznościowe. Tanio - 662
233 957

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Firma z elektrykami inżynierami - z
praktyką, wykona kompletne instalacje
elektryczne, domofony itd. Udzielamy
gwarancji. Pomiary - 728 895 353
Instalacje elektryczne - szybko,
solidnie - 607 339 582

USŁUGI
MUZYCZNE
Ave Maria na trąbce - w kościele na
ślubie - 609 299 524
DJ na każdą imprezę - wesele, poprawiny, bale, bankiety, urodziny, dancing.
Własny sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy. Wieloletnie doświadczenie
- 791 295 324

DJ Prezenter - poprowadzę każdą
imprezę. Profesjonalizm, wieloletnie
doświadczenie. Muzyka dostosowana
pod klienta. Własny sprzęt i oświetlenie
- 662 208 782
DJ Prezenter - własny sprzęt, dojazd.
Imprezy okolicznościowe, bale, festyny,
prywatki, bankiety, urodziny, dyskoteki dla
starszych, młodszych - 516 146 073
Duet muzyczny CARL-WALENTINA profesjonalnie gramy i śpiewamy wszystko
i dla wszystkich - 501 576 923
Karaoke-wypalamy płytkę - Profesjonalna organizacja imprez karaoke
na najlepszym sprzęcie audiowizualnym. Nowość! Wypalamy płytkę audio z
występu. Zespól Prestiż - 517 900 425
Muzyczne umilanie rozwodów - profesjonalna orkiestra na każdą okazję. W
skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy
z wyższym wykształceniem muzycznym 603 560 398
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych zawodowi muzycy. Obecnie najlepsza
orkiestra na rynku zapewni profesjonalna
oprawę Twojej zabawy, studniówki, wesela
- 603 560 398
Orkiestra Summy Swoi Band - zawodowi muzycy. Obecnie najlepsza orkiestra
na rynku zapewni profesjonalną oprawę
Twojej zabawy, studniówki, wesela - 603
560 398

Zespół MAG-DA - wesela, poprawiny,
bale, bankiety, dancingi, imprezy okolicznościowe. Wieczorki taneczne - 791
295 324
Zespół muzyczny Elear - 3 osobowy
skład. Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych
konkursów - 606 778 341
Zespół muzyczny NewRomantic - na
każdą okazję. Profesjonalizm za rozsądną
cenę - saksofon i akordeon na życzenie 505 906 325
Zespół muzyczny R&A - wesela, dancingi, imprezy okolicznościowe. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
Zespół Sunny Duo - wesela, bankiety.
Prowadzenie, konkursy - doświadczenie.
Duży repertuar. Demo w Internecie. Ceny
łagodne - 609 851 863

USŁUGI
OPIEKA
Doświadczona emerytka - bez nałogów, troskliwie zaopiekuję się chorym
bez nałogów - za pensję zamieszkując.
Zgorzelec i okolice - 725 150 039
Kobieta podejmie opiekę - nad starszą
lub niepełnosprawną osobą. Mam wieloletnie doświadczenie. Kowary i okolice. Kontakt codziennie po 19.00 - 518 330 454
Opieka nad starszą lub niepełnosprawną
osobą, na terenie Kowar i okolic. Kontakt
po godz. 12:00 - 511 182 102

Summy Swoi Band - profesjonalna orkiestra na każdą okazje. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym. Sax, akordeon - 603 560 398

Zaopiekują się chorą osobą - we własnym domu - 609 299 457

Zespół „Pieszczochy” - wesela, dancingi, zabawy, imprezy okolicznościowe bogaty repertuar i doskonałe prowadzenie
zabaw - 604 186 987

Zaopiekuje się dzieckiem - w wieku ok
2 lat u siebie w domu. Posiadam dwoje
własnych dzieci w wielu 2 i 6 lat. - 661
286 717

Zaopiekuje się dzieckiem - niedrogo.
Posiadam doświadczenie i referencje 515 175 747

Zaopiekuję się dzieckiem - doświadczenie - 788 662 206

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska - Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601 837 677
Anteny satelitarne - serwis, montaż. Atrakcyjne ceny, gwarancja - 781 957 491
Anteny TV-SAT - montaż, ustawienie,
serwis. Cyfra, Polsat cyfrowy, telewizja n.
Sprzedaż telewizji nowej generacji-n. Super
promocje. Gwarancja - 693 355 889

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
BRZYDKO pachnie z klimatyzacji... - w
aucie? Ozonowanie klimatyzacji samochodowej profesjonalnym sprzętem - usuwa grzyby,
bakterie i przykre zapachy z samochodu - 502
349 102
CHĘTNIE zaopiekuje się gryzoniami - zapewnię zabawę oraz wybieg. 10 zł za dobę - 500
030 693
CZYSZCZENIE dachów, dachówek - z mchu,
porostów, grzybów - 515 502 061
DOMOWE jedzenie za grosze - przystawki,
dania główne, ciasta, desery. Zapraszam 721 232 585
GAZ serwis - junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
HYDRAULIK - Awarie - Instalacje - montaż
pieców, kominków - instalacje: san.-gaz.-co,
ogrzewanie podłogowe. Naprawy pieców,
junkersów. Usuwanie awarii - 695 929 873
IMPREZY, wesela, bankiety - ośrodek
Horyzont Piechowice. Atrakcyjne ceny - 693
116 410
JUNKERSY - serwis - kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
KLIMATYZACJA - napełnianie, odgrzybianie, naprawa. Promocje napełniania od 100
zł - 757 893 651
KOALA - Biuro Rachunkowe - pełen zakres
usług księgowych i ﬁnansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY
i wiele innych - 601 837 677
KOMPLEKSOWE ubezpieczenia - majątkowe i osobowe. Likwidacja szkód, odszkodowania za drobne i poważne wypadki losowe,
pomoc prawna... - 517 294 918
KONSERWUJĘ dźwigi - podnośniki koszowe,
hydroklapy, dźwigniki warsztatowe - 502 508
265
KREDYT dla ﬁrm - bez ZUS i US, do 50000
zł - 510 171 225
KREDYT dla ﬁrm bez zabezpieczeń - do
200000 PLN. Decyzja w ciągu 24 h - 510
171 225
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa, ryczałt
ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę
ﬁrm - 782 020 635
MALOWANIE portretów - z fotograﬁi techniką suchych pasteli. Krótki termin realizacji.
Atrakcyjne ceny. Doskonały prezent na każdą
okazję! - 663 574 441
MEBLE montaż - zmontujemy i zawiesimy
każde meble. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
MYJNIA ręczna - Salon kosmetyki samochodowej. Myjemy samochody ręcznie, pierzemy
tapicerkę parą pod ciśnieniem- suche tego
samego dnia. UWAGA do końca zimy 25%
taniej - 696 800 785
NAPRAWA komputerów - WEMM Komputery. Konserwacja, modernizacja. Zgrywanie
VHS na DVD. Odzyskiwanie danych. Dojazd
i naprawy u klienta. Znajdź nas w sieci - 798
468 007
NAPRAWA pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk. Zabobrze, ul. Karłowicza 25.
Zakład czynny: pn.-pt. w godz. 10-17 i sobota
w godz. 10-13 - 756 421 598, 603 835 483
PEŁNA księgowość - pełen zakres usług
księgowych i ﬁnansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - alakow@onet.eu lub 601 837
677 - 601 837 677

POMOGĘ w ogrodzie, na działce - zrzucę
węgiel, mini remont itp. - 518 815 444
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
PORTRETY - wykonane techniką suchych
pasteli na podstawie fotograﬁi. Krótkie terminy
realizacji. Atrakcyjne ceny. Doskonały prezent
na każdą okazję - 663 574 441
PORTRETY na zamówienie - Portrety wykonywane techniką suchych pasteli, na bazie
fotograﬁi, krótkie terminy realizacji, atrakcyjne
ceny - 663 574 441
PORTRETY wykonywane techniką suchych
pasteli, na bazie fotograﬁi, krótkie terminy
realizacji, atrakcyjne ceny. Doskonały prezent
na każdą okazję! - 663 574 441
PROWADZIMY księgowość - wspólnotom
mieszkaniowym - 691 081 247
PRZYJMĘ płatną reklamę - na samochód
osobowy - 502 443 102

ŚLUSARSTWO - naprawa, wymiana,
otwieranie zamków. Spawanie stali, żeliwo
kwasoodporne - 792 972 237
ŚWIADECTWA (certyﬁkaty) energetyczne
- dla budynków jedno i wielorodzinnych.
Szybko, tanio i solidnie - 691 081 247
TANIA naprawa laptopów - wszystkie
modele... - 693 641 429
TESTY alkomatem - na zawartość alkoholu - z
dojazdem - 667 138 290
USŁUGI ogrodnicze - zakładanie ogrodów.
Przycinanie drzew i krzewów. Strzyżenie
żywopłotów. Pielęgnacja trawników. Wycinka
drzew. Nawożenie, opryski - 661 626 234
USŁUGI podnośnika koszowego P-183
- wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie. Na
życzenie klienta wystawiam również faktury
VAT - 502 508 265
WESELA - organizujemy wesela i inne
imprezy okolicznościowe do 50 os. restauracja zaprasza. tanio - 535 810 418
WIDEOFILMOWANIE - profesjonalne wszelkich imprez. Cyfrowa obróbka. Zgrywanie
starych taśm na DVD. Solidne wykonanie,
przystępne ceny - 796 478 667
WODOMIERZE i legalizacja - wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny! - 500 505 002
WYCINKA i pielęgnacja drzew - oraz wszelkie
prace wysokościowe z podnośnika koszowego P-183, wysięg 18m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie faktura VAT - 502
508 265
WYNAJEM kontenerów - na gruz, śmieci,
odpady budowlane, komunalne. Wywóz
papy. Kontenery. Konkurencyjne ceny - 500
766 817

USŁUGI
SPRZĄTANIE
FIRMA usługowa - sprzątanie mieszkań,
domów i ogródków - przyjmie zlecenia - 663
458 304
KARCHER - czyszczenie dywanów i tapicerki
samochodowej solidnie - 609 600 807

SERWIS RTV-SAT - Domowe naprawy telewizorów, montaż anten satelitarnych. Gwarancja oraz niskie ceny. Dojazd i diagnoza
gratis. Zapraszamy - 721 009 695
STUDIO Haft Komputerowy - ul. Sobieszowska 10 - 505 155 529
SZAFY, zabudowy wnęk, kuchnie - na wymiar
- wykonam tanio i solidnie. Projekt i doradztwo
bezpłatne - 517 469 065
ŚCINKA drzew - w ekstremalnie trudnych
warunkach - 501 670 473

KARCHER - podciśnieniowe pranie i szczotkowanie dywanów i tapicerki samochodowej
oraz meblowej. Profesjonalnie, tanio i szybko
- 756 420 315, 609 600 807
MYJNIA Ręczna - Salon kosmetyki samochodowej. Myjemy samochody ręcznie, pierzemy
tapicerkę parą pod ciśnieniem- suche tego
samego dnia. UWAGA do końca zimy 25%
taniej - 696 800 785
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów
- wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i środki ﬁrmy
Karcher Marcus-Karcher - 792 216 960
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów
tapicerki - tanio, solidnie - 665 733 390
PRANIE dywanów, wykładzin - oraz tapicerki
meblowej i samochodowej. Najtaniej w
mieście. Dojazd gratis. Środki ﬁrmy Karcher
- 600 224 431
PRANIE dywanów, wykładzin - tapicerek
meblowych i samochodowych. Profesjonalnie, podciśnieniowo środkami i urządzeniami
ﬁrmy Karcher - 601 566 508

USŁUGI
TRANSPORTOWE
AUTO-LAWETA 24h - + powypadkowe
i złomowe, umowa, zapłacimy, do 50 km
własny transport - 607 477 140
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe Niemcy
środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice - super ceny - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe - Niemcy południowe - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe, Niemcy północne – 075 75 182 55, 607 222 369
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg i okolice
- 075 75 182 55, 607 222 369

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 marca 2011 a od 29 marca 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.

LAWETA - ładowność 1500 kg - tel. kontaktowy - 723 907 688
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
NOREMBERGIA, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI - cała Europa - profesjonalna obsługa i zawsze do celu. 3-5 tony-7-5
tony - 601 240 582
PRZEPROWADZKI - miasto, kraj, Europa.
Ekipa do pianin. Profesjonalny transport
mebli, antyków, sejfów, AGD oraz wszelkich
elementów - 601 240 582
PRZEPROWADZKI - na terenie miasta,
kraju. Europy. Ekipa do pianin, maszyn,
sejfów, mebli, antyków. Sprawnie i niedrogo
- 601 240 582
PRZEPROWADZKI i transport - PL-UE.
Sobota i niedziela - rabat - 660 468 908
PRZEPROWADZKI -transport - usługi transportowe, przeprowadzki kompleksowe, ekipa
do załadunku. Mercedes sprinter kontener.
Tanio i solidnie. Faktura VAT - 509 211 282
PRZEWÓŹ osób i laweta - bus 8-osobowy
- 601 573 558
TANIE przeprowadzki i transport - do 3,5
t. Atrakcyjne ceny oraz RABATY, zadzwoń
- 511 160 252
TRANSPORT - 3,5 tony - bus maxi, laweta
na 2 auta, przyczepa dł. 3m. Transport 7,5
tony - przeprowadzki oraz wszelkie ładunki
na paletach. Faktura VAT - 601 240 582
TRANSPORT na lawecie - z Niemiec - od 1
zł za km - 889 259 749
TRANSPORT samochodowy do 1.8 t skrzynia ładunkowa lub autolaweta. Sprowadzanie pojazdów. Faktura VAT - 723
628 094
USŁUGI transportowe i przeprowadzki kompleksowe 10% taniej - 601 561 366
WOLNE miejsca w aucie - transport od
poniedziałku do piątku o godz.7:30, z ul.
Bankowej (Jelenia Góra) do Karpacza.
Powrót około 15:30 - 505 247 196
WYJAZDY na lotniska - Berlin, Drezno,
Praga. Minimum 4 osoby - 601 240 582

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
BMP Masażysta - wizyty domowe - 694
485 090
MASAŻE - klub Euro Manta - zapraszam
- 606 424 970
MIKRODERMABRAZJA - 80 zł - peeling
kawitacyjny - 40 zł. Manicure japoński - 30
zł. Profesjonalnie. Wykwaliﬁkowana kosmetyczka. Zabobrze III - 605 629 605
PAZNOKCIE w domu - tipsy, paznokcie
żelowe, w twoim domu, przyjadę i zrobię.
Tanio szybko i solidnie - 500 505 012
PIELĘGNACJA dłoni (tipsy) - i stóp oraz
henna 0 z dojazdem do klientki - 512 858
404
PROMOCJA - schudnij - 4 masaże odchudzające + 1 gratis. Rezultaty gwarantowane.
Komputerowe odchudzanie - 600 106 329
USŁUGI protetyczne - naprawy protez dentystycznych, protezy akrylowe, szkieletowe.
Jelenia Góra, ul. Jasna 4/1 (I piętro) - 600
258 703
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 k.Orlenu - 757 552 420

ZA DARMO
ODDAM
ŁÓŻKO rozkładane z szufladą - mogę
zapewnić transport - 507 281 317
OKNA za darmo - drewniane z demontażu bez framug, dwa balkonowe razem
z drzwiami i jedno dwu skrzydłowe. Stan
dobry - 696 484 516
OKOŁO 40 ton czarnej ziemi - Jelenia Góra,
okolice Małej Poczty - 515 128 300
TELEWIZOR kolorowy oraz ekspres do
kawy - 724 844 913

ZA DARMO
PRZYJMĘ
BIURKO - może być dziecięce lub biurowe
- 793 511 444
DRZWI łazienkowe - prawe 60 - 693 213
979
JUNKERS i kuchenkę - przyjmę - 530
081 059
KOMPUTER - może być całkowicie stary.
Najlepiej gdyby miał chociaż jedno wejście
USB. Dziękuję - 530 081 059
ŁUPEK z rozbiórki dachu - 10m kwadratowych poszukuje - 601 880 135
MEBLE pokojowe - przyjmę - 530 081 059
MŁODA para z dwójką dzieci - pilnie przyjmie
materiały do remontu mieszkania tj gładzie,
farby oraz nieduży stolik do pokoju i kuchni
- 796 555 934
ODZIEŻ dziecięca, damska, męska wszystko straciliśmy w pożarze. Ludziom
dobrej woli dziękuję - 788 163 804
PRALKA - automat i pralka Franie na chodzie - 608 744 453
PRZYJMĘ ciuszki dla chłopca – niemowlaczka - 797 436 505
PRZYJMĘ elektronikę - przyjmę nieodpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny; telewizory,
komputery, telefony, laptopy itp. dojazd
bezpłatny - 695 907 122
PRZYJMĘ gruz - Przyjmę gruz - każdą ilość,
najchętniej kruszony beton, dachówkę, cegłę.
Jelenia Góra i okolice. - 602 402 185
PRZYJMĘ lub kupię psa - małych ras, do
pilnowania domu - robiącego dużo hałasu
- 886 739 745
RZECZY do domu zabawki - sofę, dywan,
stół, krzesła itp., zabawki i ciuszki dla
dziewczynki i chłopca z góry dziękuję - 790
580 654
SAMOTNA matka - z 2 małych dzieci pilnie
potrzebuje butli na gaz pralki lodówki - dziękuję - 783 801 679
SKRZYPCE - Młody i ambitny były uczeń
szkoły muzycznej przyjmie skrzypce - 509
718 198
SPACERÓWKĘ - przyjmę - 530 081 059
SPACERÓWKĘ - w dobrym stanie z rozkładanym oparciem z góry dziękuję - 791
824 604
STARSZE, chore małżeństwo potrzebuje
pralkę. Stara spaliła się. Pilnie - 509 677
906
UBRANKA - spodenki, kurtki, buty na 7 latka
chłopca i 2 letniej dziewczynki nie zniszczone
- 791 824 604
WYPOSAŻENIE pensjonatu - przyjmę łózka,
szafki i inne - 509 061 763
ZIEMIA - przyjmę ziemię bez gruzu i gliny,
celem wyrównania działki w Mysłakowicach
- 513 180 432
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ZIEMIĘ - Każdą ilość - 727 698 265
ZŁOM z zapłatą - przy większej ilości zaplata
i pomoc w oprzątnięciu działki ogrodu strychu
- 511 873 215

RÓŻNE
SPRZEDAM

ATLAS do ćwiczeń - w dobrym stanie.
Cena 250 zł do negocjacji, bez obciążenia - 504 168 706
ATLAS wielofunkcyjny do ćwiczeń - stan
bardzo dobry, bez obciążenia, cena 230
zł - 535 900 307
CEGŁA rozbiórkowa - Ytong 25x25x50 dwie palety - 699 938 559
CZARNE pianino Ronisch - i flet
poprzeczny Campon Paris - 693 133
835
DREWNO kominkowe i opałowe - pocięte
i porąbane. Cena od 110 zł/m z transportem - 798 428 031
DREWNO opałowe - buk, brzoza, dąb,
gałęziówka drobna - 120 zł/mp, gruba 140 zł/mp - 505 854 659
DREWNO opałowe - do kuchni i pieców
- cięte buk, brzoza, dąb. Cena 130 zł/
mp - 505 854 659
ELEKTRYCZNA suszarka - do suszenia
ciuchów, wideofon i drzwi wejściowe 722 312 643
KANAPA za 550 zł - żyrandol -330 zł,
biurko - 120 zł. W komplecie taniej + 2
pufy w kolorze kanapy gratis. Ceny do
negocjacji - 660 685 399
LODÓWKA w bardzo dobrym stanie
- wersalka, stolik kuchenny + krzesła,
szafa, meble kuchenne. Tanio i pilnie.
Zabobrze II - 664 996 398
ŁÓŻKO dziecięce - pojedyncze, rozsuwane, kolor fiolet. Cena 300 zł - 721
035 514
ŁÓŻKO masujące - firmy Ceragem - 691
510 988
MAGNETOWID Samsung - pilot, kable
(eurozłącze), instrukcja w języku polskim + 10 kaset Video - za 120 zł. Płyty
gramofonowe LP muzyka rozrywkowa i
poważna - 75 75 410 84
NOWE okna drewniane - wystawkowe, w
rożnych wymiarach - do poprawek technicznych. Faktura VAT - 503 063 330
PIANINO - metalowa płyta - okazja za
650 zł - 604 609 208
PRALKA i zmywarka pod zabudowę - tel.
kontaktowy - 601 561 366
SOFA 2 osobowa - stan dobry - 724
521 442
STEMPLE budowlane - cena 3 zł - 600
442 009
ŚLICZNA suknia ślubna - tal. kontaktowy
- 728 993 773
UNIT stomatologiczny - z monitorem i
kamerą. Cena 5000 zł - 503 168 704
UŻYWANE meble i sprzęt - AGD i
RTV. Okazyjnie i tanio. Kowary - 782
260 109
WYPRZEDAŻ materiałów budowlanych
- Kowary - 507 706 562

RÓŻNE
KUPIĘ
KATALIZATOR - może być używany lub
uszkodzony - 782 124 231
KAŻDE zboże - min. 23t. Zapewniam
transport. Płace w momencie odbioru 501 459 374
LEGO - niech nie leżą na strychu
nieużywane, odbiorę osobiście najlepsze_lego@o2.pl - 693 304 940
STAROCIA - monety, odznaczenia,
ordery, dokumenty wojskowe, biała broń,
szkło, porcelana, obrazy, srebra, lampy,
meble i inne przedmioty wykonane do
1945 r. - 609 443 235
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„STRACHY NA LACHY” W ORIENCIE

Więcej takich koncertów!
17 marca 2011 w jeleniogórskim Orient Expressie odbył
się koncert „Strachów Na
Lachy”, który przeszedł
najśmielsze oczekiwania i organizatora,
i fanów tej właśnie
kapeli rockowej.

Sala wypełniona po brzegi publicznością; szalone
widowisko sceniczne w wykonaniu Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego oraz pozostałych „Strachów...”, któremu
towarzyszyła równie „szalona”
zabawa na płycie starych wespół
z młodymi; czynny udział fanów
zespołu w odśpiewywaniu kolejnych
kawałków – oto, czego doświadczyliśmy na wczorajszym koncercie.
Imprezie, bo chyba można pokusić
się o właśnie taką generalizację,
najwyższych lotów, która okazała
się „strzałem w dziesiątkę” na tarczy
tutejszych wydarzeń muzycznych.
– Koncert udał się znakomicie.
Spodziewałem się, że będzie dobrze,
ale żeby aż tak? Zresztą, podobne
zdanie ma również „Grabaż” i jego
ekipa. Chłopaki nie spodziewali się,
że zostaną tak ciepło przyjęci przez
swoich jeleniogórskich fanów. Tłumy ludzi, dwie godziny szaleństwa,
kto nie był, niech żałuje – mówi
nam Artur Lisiński z agencji AGaRT,
organizator imprezy.
– Po prostu, rewelacja! Świetnie
dobrany repertuar, świetny kontakt
zespołu z publiką. Show w wykona-

„Proces” przed
premierą

Teatr im. C. K. Norwida zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu
„Rozmowy przed premierą”. Tym
razem będzie można porozmawiać z twórcami spektaklu
pt. „Proces” – Franza Kafki.
Bohaterami spotkania będą:
Bogdan Michalik – reżyser, aktorzy oraz Bogdan Koca – dyrektor
naczelny i artystyczny
Teatru im. C. K. Norwida w
Jeleniej Górze. Będzie można
porozmawiać o spektaklu, posłuchać, co mają do powiedzenia twórcy, jak ich wyobraźnia
przekłada tekst powieści na
spektakl teatralny. Jak rodzi się
przedstawienie …
Prowadzenie – Urszula Liksztet. Przypomnijmy: premiera
26 marca o godz. 19.
(RED)

n i u
i jednych i
drugich, i to mnie cieszy najbardziej,
bo pokazaliśmy „Strachom...”, że nie
tylko znamy ich twórczość, ale też potrafimy bawić się w rytm ich muzyki.
My, fani z Jeleniej Góry, także daliśmy
dziś czadu! – entuzjazmował się po
koncercie Krzysztof Wajda, jeden z
uczestników.
Istotnie bowiem, takiego „show”,
jak to określił ww. dawno ci u nas
nie było, to pewne. O ile jednak sam
koncert udał się doskonale, poprzedzające go spotkanie z zespołem (a
ściślej, z jego „częścią”, tj. wokalistą
„Grabażem” i gitarzystą „Kozakiem”)
wręcz przeciwnie. Zabrakło i fanów
kapeli, dla których zorganizowano
miting w hotelu FENIX, i sił do roz-

Choć uważane za niepełnosprawne, nie różnią się niczym od tych zdrowych. Mają
większą energię, aktywniejszą chęć życia i poznawania
świata a przede wszystkim
są do bólu szczere. Mowa
o dzieciach z zespołem Downa.

mowy, jak można sądzić, delegacji choćby o gustach muzycznych następne płyty będą podobne do
„Strachów...”. Ta wszakże, nie tyle załogi „Strachów...”, o tym, czy ich „Dodekafonii”, czy może wrócą do
rozmawiała z dziennikarzami i garstką przybyłych bez większego entuTak czy siak, to nie spotkanie z zespołem, lecz koncert „Strachów...” stanowił wczoraj
zjazmu, ile w ogóle – rozmawiać nie
clou w programie jeleniogórskich fanów „Grabaża et consortes. Ten zaś, bynajmniej
chciała. A przynajmniej o rzeczach
„garstkę przybyłych” interesujących,
ich oczekiwań nie zawiódł. Autorytety zawsze przychodzą za późno, taką naukę
bo „o pogodzie”, a i owszem.
młodzi powinni wyciągnąć. Najważniejsze, by owe „autorytety” nadal grały – bo w
– Liczyłem na to, że dowiem
tym wypadku, robią to dobrze.
się czegoś o samym zespole, jak

Boskie marzenia w dzieciach ukryte
dym dziecku ukryte jest marzenie
Boga.” zorganizowanej z okazji VI
Światowego Dnia Zespołu Downa.
Wprowadzeniem był krótki występ
muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w strojach z epoki, którzy

dworską muzyką. Nie obyło się bez
pokazu tańca.
Wystawę będzie można oglądać w MDK
Gości otwarcia przywitała Alek„Muflon” do 16 kwietnia.
sandra Jarocińska, dyrektor MDK
„Muflon” oraz Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta miasta, która Dzieci z Zespołem Downa,
którego szef
Janusz Wielocha także był
obecny na
wernisażu.

Prace zgromadzone na ekspozycji
poruszają. Uwiecznione
na fotografiach dzieci,
choć uważane za niepełnosprawne, nie różnią
się niczym od tych zdrowych. Czasami nawet
widać było w ich oczach
większą energię, chęć

SDM zagra 31 marca

Sobotni koncert „Starego Dobrego Małżeństwa” w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze, który miał rozpocząć
o 18.00, został przeniesiony
na 31 marca 2011. – Byliśmy
zmuszeni przenieść dzisiejszy
koncert „Starego Dobrego Małżeństwa” z uwagi na chore gardło Krzysztofa Myszkowskiego,
wokalisty zespołu – informuje
Mirosław Salecki, organizator
imprezy. Wszystkie bilety zachowują ważność. Koncert „Starego
Dobrego Małżeństwa”, jednej z
najpopularniejszych formacji
wykonujących poezję śpiewaną,
zgodnie z planem odbędzie się 31
marca 2011 o godz. 19.00.
(Petr)

16 marca w sobieszowskim
Miejskim Domu Kultury „Muflon”
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Alicji Plewni pt: „W każ-

coverów. Wiem, że można o tym
przeczytać w Internecie, jak ujął
to „Grabaż”, ale na takie spotkania
przychodzi się po to, by usłyszeć
coś z ust naszych idoli, poznać ich
trochę bliżej – mówił nam z lekkim
wyrzutem Marek Kołodziejczyk,
licealista z Jeleniej Góry.
Piotr Iwaniec
FOT. COOLAZOOCH

nastroili
wszystkich pozytywnie

w imieniu swoim i prezydenta Marcina Zawiły oferowała pomoc w realizacji pomysłów Jeleniogórskiego
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół

życia i poznawania świata a przede
wszystkim szczerość. Raz jeszcze
potwierdziły się słowa poruszającego się na wózku posła Sławomira
Piechoty, który powiedział, że w
podejściu do tak

zwanej niepełnosprawności największą barierą
nie są przeszkody architektoniczne,
czy inne tego typu, ale umysł człowieka, który niepotrzebnie wyrzuca
poza nawias normalności ludzi
„pięknych inaczej”.
(Coolazoch)
FOT. COOLAZOOCH

Alicja Plewnia, autorka ekspozycji, członkini Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i
Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, na stałe mieszka w Tychach. Ma na swoim koncie
liczne osiągnięcia fotograficzne. Została wyróżniona w trzech edycjach ogólnopolskiego
konkursu fotograficznego „Dziecko niepełnosprawne kochane takie jakie jest, dlatego,
że jest!” a cztery lata temu założyła forum internetowe „Zakątek 21” – przeznaczone
dla rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Do fotografowania zainspirowała
ją córka Jagoda, która urodziła się z zespołem Downa. Zdjęcia wykonuje głownie na
turnusach rehabilitacyjnych, na które jeździ ze swoją córką.
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Dwie odsłony Różewicza w ZSO nr 1
Zamiast
żmudnie
dociekać, co
„autor chciał
przez to powiedzieć”,
uczniowie
Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Jeleniej
Górze postanowili sami
wziąć sztukę w swoje
ręce. Ciekawą inscenizację „Kartoteki” Tadeusza Różewicza
pokazali w miniony czwartek w
auli gmachu I LO im. Żeromskiego.
Inscenizację poprzedziła prezentacja
poezji Tadeusza Różewicza. Całość
zatytułowano „Dwie odsłony Róże-

Prawdziwy bój o życie i
zdrowie poszkodowanych
pozorantów toczyli w miniony czwartek uczestnicy V
Mistrzostw Jeleniej Góry w
Edukacji o Bezpieczeństwie.
Impreza odbyła się w Szkole
Podstawowej nr 8 w Jeleniej
Górze.

się przytrafić każdemu: wypadek,
zagubienie się w lesie, znalezienie
niewybuchu. Całość oceniali eksperci: policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i ratownicy medyczni. Zwycięzcy
to Przedszkole nr 27,

wicza”. Nad całością pracowały klasy
pierwsze pod opieką polonistek: Katarzyny Dobrzańskiej oraz Mirosławy
Krawczyńskiej.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Na zawody złożyło się wiele konkurencji tyczących sytuacji hipotetycznych, aczkolwiek mogących

Licealiści przygotowali ciekawą
inscenizację „Kartoteki”.

Fot. Konrad Przezdzięk

Kilkudziesięciu uczestników
wzięło udział w piątkowych
eliminacjach do 56 Okręgowego Konkursu Recytatorskiego, który
odbył się 18
marca w
Jeleniogórskim
Centrum
Kultury.
W turnieju poezji śpiewanej dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęli: Maria Makara

Sala Nova JCK brzmiała zarówno
piosenką (poezja śpiewana), jak i recytowanym wierszami i prozą. Ale nie tylko:
nie zabrakło bowiem prezentacji, które
wykraczały poza ramy tych zwyczajowych kategorii. Kilku uczestników zaprezentowało się w turnieju „Wywiedzione ze
słowa”. Tu dopuszczone było uzasadnione
użycie rekwizytu, a nawet odegranie
etiudy aktorskiej

w miniaturze. Częścią konkursu był
także turniej „Jednego
Aktora” . Prezentacje
oceniało jury (Maria
Szubart, Andrzej Marchowski i Łukasz Duda).
Emocji nie zabrakło. Nie
wszystkim udało się zostawić tremę na
korytarzu. Ale i tak poziom – ogólnie
rzecz biorąc – był bardzo wysoki, a niektóre występy – godne najgłośniejszych
oklasków.
(tejo)

Bajkowym szlakiem ku sekretom miasta
Jeleniej Górze. Aktorka – wcielając się
modulowanym głosem w galerię postaci z przewodnika – zaprosiła dzieci na
„wycieczkę” na Wzgórze Krzywoustego
i na Rynek, do stóp pomnika Neptuna.
Dziewczęta i chłopcy poznali zarys
historii legendarnego pagórka, gdzie

Bolesław Krzywousty miał wg legend
założyć Jelenią Górę. Dowiedzieli się
też, dlaczego władca mórz i oceanów
ma swoją rzeźbę w naszym mieście.
Patronem medialnym przedsięwzięcia
jest Jelonka.com
(tejo)

nionym roku zajęliśmy drugie miejsce.
D – powiedziała Małgorzata Rakowska,
nauczycielka SP nr 11 w Jeleniej Górze.
– Ta wiedza na pewno nam się przyda
w życiu. Nie spodziewałyśmy się tego
sukcesu, jest to motywacja do dalszej
pracy – powiedziały Magda Maniecka,
Karolina Kowalczyk i Dominika Gławdecka z „ósemki”.
Wśród gimnazjalistów największą
wiedzą wykazały się: Sara Urbanowicz
z „Żeroma” ( I miejsce), Karolina Gławdecka z Gimnazjum nr 3 (II miejsce)
oraz Maja Kaczmarek z Gimnazjum
nr 4 (III miejsce). – Każdy z nas może
być świadkiem zdarzeń, o których
była dzisiaj mowa na tym konkursie.
Posiadanie takiej wiedzy jest więc
bardzo przydatne. Moim zdaniem do
udzielenia pomocy innym wystarczy
znać podstawowe zasady i nie dać się
stresowi. Taką wiedzę i takie umiejętności powinien mieć każdy – zauważyła
laureatka. Imprezę po raz kolejny zorganizował Euroregion Nysa.
(Angela)
FOT. ANGELA

Słowem,
gestem,
piosenką

uczniowie klas I–III z „jedenastki”,
grupa z klas IV – VI z „ósemki” oraz

i Klaudiusz Leśniak. Wyróżniono Szczepana Dębińskiego i Elizę Niebieszczańską. W
kategorii „Wywiedzione ze słowa” wyróżnienie dla Weroniki Kołodziejskiej. W turnieju
recytatorskim wygrała Patrycja Quach Chi. Drugie miejsce zajęła Karolina Maciąg. W
dalszej kolejności – dwa równorzędne trzecie miejsca dla Łukasza Kwilińskiego i Jakuba
Mieszały. Wymieni uczestnicy zakwalifikowali się do etapu rejonowego.
W recytacjach wyróżniono także Sarę Gil, Pawła Struzika, Marię Bogdałę oraz Mateusza
Tofila. Gratulujemy!

Projekt „W Karkonosze bajki noszę”
sygnowany przez wydawnictwo AD
REM i jeleniogórski magistrat, trafił dziś
do Książnicy Karkonoskiej, gdzie Honorata Magdeczko-Capote, aktorka Teatru
„Maska”, przeczytała przedszkolakom
fragmenty bajkowego przewodnika po
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Wiedza na wagę przeżycia

g i m n a z j a l i st k a
Sara Urbanowicz
z ZSO nr 1.
– To jest nasz
ogromny sukces i
efekt wieloletniej
pracy. Pierwsze
miejsce udało nam
się wywalczyć po
raz pierwszy. W mi-

Turniej jak zwykle stał się okazją do
prezentacji zespołów działających w
„ósemce”, której dyrektor – Marzena
Hryniewicka – pełniła rolę gospodarza
dla tylu gości. W ceremonii rozdania
nagród wzięli udział, prócz organizatorów, zastępczyni przewodniczącego
rady miasta Anna Ragiel, wicedyrektor
WORD-u Roman Kuty, a także Paweł
Domagała, dyrektor ZSO nr 1.
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Honorata Magdeczko-Capote
czytała dzieciom bajkowy
przewodnik po Jeleniej Górze.

Za tydzień w Jelonce

Sześćdziesiąte piąte „urodziny”
obchodziła Szkoły Podstawa w
Wojcieszycach im. Jana Pawła II.
Cała uroczystość zorganizowana
została w ramach podsumowania
unijnego projektu „Wojcieszyce, tu
też warto żyć”, którego celem jest
scalenie lokalnej społeczności.
Zdjęcia z wydarzenia oraz relację zamieścimy w następnym
numerze
„Jelonki.
com”

32

21 marca 2011 r.

Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

