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Rafał A. uśmiercił psa ramą okienną, bo zwierz
nia
się łasił. Sąd skazał oprawcę na rok ogranicze
wolności
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Pomóżmy Patrycji!
reza
2 kwietnia o godz. 18.00 w Orient Expressie imp
rycji
charytatywna. Cel: zakup protezy ręki dla Pat
Jaśków
str. 30

Dusza w kajdanach

Mieszkańcy ul. Pogórze protestują
przeciwko wycince drzew
str. 8

str. 11

Stuletnie dęby i lipy

pod topór

Z PIERWSZEJ STRONY

Pchnęliśmy wskazówki czasomierzy godzinę do przodu. Ta
zmiana pokazuje jednak tylko
iluzję panowania człowieka nad
czasem. Można dekretem urzędnika poprzestawiać zegary nawet
o godzin kilkanaście, ale czasu
zatrzymać się nie da. Nie można też
wrócić do wydarzeń z przeszłości,
by podjąć decyzje lepsze wiedząc o
złych konsekwencjach poprzednich
postanowień. Uważam przy tym, że
to pokazanie sztucznej władzy nad
czasem jest bez sensu: wprawdzie
dzień mamy dłuższy wieczorem,
ale natura odbiera to sobie ciemniejszym porankiem. Zostawmy
czas w spokoju! Niech sobie płynie
banalnym „tik tak”.
Konrad Przezdzięk
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O NIM SIĘ MÓWI

Klaudiusz Leśniak
licealista

To bez wątpienia jeden z największych, choć jeszcze niedocenionych,
talentów wokalnych wśród jeleniogórskiej młodzieży. Dał się poznać już dwa
lata temu swoim osobliwym barytonem
łudząco podobnym do tembru głosu
Elvisa Presleya, którego zresztą bardzo
zręcznie naśladował. Przez ten czas
uczynił jednak ogromny postęp: zrzucił
maskę króla rocka i zaczyna szukać
w muzyce własnej indywidualności.
Na razie sukcesy Klaudiusza nie mają
wymiaru wielkiego, jednak – wszystko
przed nim. Diament jego talentu czeka
na odkrycie przez kogoś, kto sprawi,
że głos tego jeleniogórzanina da się
poznać nie tylko w stolicy Karkonoszy.
O występie, między innymi, Klaudiusza,
ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przeczytacie na
stronie 6.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Pracownica kasyna
złodziejką
Kobieta (38 lat), która pracowała
w jednym z jeleniogórskich kasyn,
zdobyła klucz osoby obsługującej automat gry zręcznościowej i wspólnie
ze swoim znajomym (35 lat) okradła
urządzenie. Łupem złodziei padło
blisko 800 zł. Do przestępstwa doszło
18 marca 2011 roku. Policja zatrzymała sprawców w miniony wtorek.
Para trafiła do policyjnego aresztu.
Za kradzież z włamaniem grozi kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Złodzieje zostali już objęci dozorami
policyjnymi.
(KMP)

SUKCES TYGODNIA
Robert Futherhendler
architekt, radny Cieplic

Jeden z liderów Stowarzyszenia
Miłośników Cieplic, które w wyborach z 20 marca wprowadziło do
rady dzielnicy aż 11 (na 15 mandatów) radnych, jest z całą pewnością
motorem wielu działań w Cieplicach
i nie tylko. Współorganizator Karkonoskiego Festiwalu Światła. Jako
Rauschert
właściciel
Hotelu Caspar tworzy
(dawny
Polam)
imprezy, które ubarwiają życie
kulturalne Cieplic i nadają rytmu
codzienności uzdrowiska. Wśród
wyborczych założeń wymieniał
troskę o szybki rozwój zdroju przy
zachowaniu jego niepowtarzalnych
wartości. Oby stał się architektem
zmian na lepsze w nowej radzie
dzielnicy. Piszemy o niej na stronie
5.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

STRAŻAK URATOWAŁ ŻYCIE STARSZEJ PANI

Ochotnik bohaterem
86–letnia mieszkanka
Kromnowa o mało nie zginęła w płomieniach pożaru, który wybuchł w nocy
z czwartku na piątek w jej
mieszkaniu. Przeżyła dzięki odwadze i poświęceniu
funkcjonariusza miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jako pierwsza na miejsce dojechała sześcioosobowa grupa ochotników z Kromnowa. Jeden ze strażaków wszedł do płonącego budynku
bez urządzenia ochraniającego
drogi oddechowe, którego ochotnicy
nie mają. Wyniósł on nieprzytomną
staruszkę na zewnątrz budynku.
Strażacy reanimowali kobietę do
chwili przyjazdu pogotowia ratunkowego, które zabrało poszkodowa-

ną do szpitala. Poza ochotnikami,
przez ponad trzy godziny budynek
gasiło siedmiu strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej
Górze. Spłonęło mieszkanie, gdzie
pojawił się ogień, pozostałą część
domu strażakom udało się uratować.
Obiekt zabezpieczali policjanci,
którzy patrolowali miejscowość.
Przyczyny pożaru ustalą biegli.
(Angela)

Pięć „radosnych” na początek
W Jeleniej Górze powstaną
„radosne szkoły”, czyli przyszkolne place zabaw dla najmłodszych
uczniów.
Jak informuje magistrat, na
początek zostanie zbudowanych
pięć takich „enklaw”. Wprawdzie
miasto dostanie z budżetu dopłatę
do ich budowy, jednak części
środków trzeba będzie poszukać
w finansach lokalnych. Place
„radosnych szkół” mają za zada-

nie ułatwić proces przyswajania
sobie szkolnej rzeczywistości
przez sześcioletnie dzieci, które
wkrótce będą obowiązkowo rozpoczynały naukę w podstawówkach. Pozwolą na „wyładowanie”
fizycznej aktywności, naturalnej
w tym wieku, w dodatku – na
bezpiecznych, dobrze wyposażonych placach. O lokalizacji tych
obiektów samorząd w najbliższym czasie.
(RED)

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poza schematem ławki szkolnej
W Szkole Podstawowej Nr 10
w Jeleniej Górze od września
2009 r. do sierpnia 2011 r. realizowany jest w „Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki”
projekt „Poza schematem ławki
szkolnej”, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt pozwala dzieciom na uczestniczenie w wielu nieszablonowych
zajęciach pozalekcyjnych, zaplanowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.
Jego celem jest wyrównywanie szans
rozwojowych uczniów, udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
oraz stworzenie szans na doskonalenie
kluczowych kompetencji poprzez rozwijanie indywidualnych uzdolnień
i zainteresowań.
W bogatym zestawie zajęć, które
uatrakcyjniają ofertę edukacyjną Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze, znalazły się również propozycje poszerzające
formy nauczania języków obcych : „Przy-

goda z komputerem interaktywna nauka
języka angielskiego”,
„Z językiem niemieckim
dookoła świata” oraz
„Z językiem angielskim
dookoła świata”, prowadzone przez 6 godzin
tygodniowo dla 36 Beneficjentów projektu.
Oryginalny sposób na zapoznanie
uczniów klas I - III z językiem angielskim
oferują spotkania „Przygoda z komputerem - interaktywna nauka języka
angielskiego”. Cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony dzieci,
które w ciekawy sposób uczą się słówek
i podstawowych zwrotów, nabywając
i doskonaląc umiejętności komunikowania się w języku obcym.
Osiągnięciu zaangażowania i wysokiej aktywności młodych słuchaczy
służy zastosowanie wielu różnorodnych
form pracy, w tym szczególnie - wykorzystywanie technologii informatycznej
i komunikacyjnej. Uczestnicy pracują na
programie „Super English Happy Words”
oraz stronach www przeznaczonych

do nauki języka przez
dzieci. Ponadto, bawią
się angielskimi grami
planszowymi, kartami,
układankami i tablicami. Przygotowują własne prace z wykorzystaniem programów
Word, Paint i Power
Point. Samodzielnie zredagowane teksty,
ilustracje i prezentacje komputerowe
wraz z innymi wytworami archiwizowane są w indywidualnych księgach
osiągnięć, czyli w Portfolio każdego
ucznia.
Zajęcia „Z językiem niemieckim
dookoła świata”, przeznaczone dla
uczniów klas IV –VI, prowadzone są
w celu rozwijania ważnej kompetencji
kluczowej - posługiwania się językiem obcym.
Sprzyjają wzmocnieniu poczucia wiary
we własne możliwości
językowe oraz kształcą
postawę otwartości wobec innych narodowości
i kultur. Przez dwa lata

trwania projektu uczniowie wirtualnie
zwiedzają wszystkie kraje niemieckiego
obszaru językowego : Austrię, Szwajcarię, Niemcy, Lichtenstein i Luksemburg. Uczą się historii i geografii tych
państw, poznają zabytki oraz sławne
postacie. Podczas zajęć mają dostęp
do autentycznych materiałów, pracują
bezpośrednio na niemieckojęzycznych
stronach internetowych. Wykorzystując
technologię komputerową, mapy i słowniki
dwujęzyczne, uczniowie
przygotowują kartki
okolicznościowe, tablice tematyczne, własne
prezentacje multimedialne.

W podobny sposób
realizowane są zajęcia
„Z językiem angielskim
dookoła świata”, podczas
których główny nacisk
kładziony jest na rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim.
W trakcie spotkań uczniowie „podróżują” po krajach anglojęzycznych,
odgrywając scenki sytuacyjne, w których
może znaleźć się każdy turysta
w Unii Europejskiej, np. podczas
lotu samolotem, wizyty w restauracji,
teatrze, szpitalu.
Uświadamianie korzyści, jakie niesie

w praktyce, w życiu codziennym znajomość języków obcych, wzmacnia
ich motywację do nauki.
Oprócz nabywania wiedzy, śmiałości i swobody
w porozumiewaniu się
językiem angielskim, dzieci poznają historię, geografię i tradycje
odwiedzanych krajów. Zajęcia odbywają
w oparciu o szkolną bazę dydaktyczną,
z wykorzystaniem pracowni komputerowych i Szkolnego Centrum Informacji
Multimedialnej.
Wymienione powyżej formy pracy
z dziećmi to 3 z 15 rodzajów zajęć
pozalekcyjnych, realizowanych w szkole w ramach projektu. Wszystkie są
prowadzone na podstawie własnych,
autorskich programów nauczycieli SP 10
w Jeleniej Górze. Dzięki wykorzystaniu
niekonwencjonalnych, aktywizujących
metod prowadzą do zdobywania nowych i doskonalenia posiadanych przez
uczniów wiadomości, umiejętności
i postaw, zwiększają aktywność i samodzielność dzieci w procesie uczenia się.

Artykuł współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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OKRUCIEŃSTWO CZŁOWIEKA WOBEC ZWIERZĄT NIE ZNA GRANIC

Dla kaprysu zabił Kubę

był na miejscu
chwilę po zabiciu psa. Sędzia
oglądała też
amatorskie
38-letni Rafał C. z Komarna uśmiercił psa okienną ramą za to, że podczas libacji przyjazny nagrania filzwierzak krzątał się mu pod nogami. Część zajścia sfilmowano kamerą, a film pokaza- mowe nakręcone przez
no przed sądem. Oprawca usłyszał wyrok: rok ograniczenia wolności z obowiązkiem s ąs i ad a, na
wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne i 500 zł grzywny.
których wyraźnie widać, że
zwierzak nie był agresywny. Był
Rafał C. zabił swojego psa rzak ufał właścicielowi, merdał rodziny, i jak się okazało w trakcie ułożony, przyjaźnie nastawiony i
Kubę 13 września 2010 roku w ogonem, wyraźnie chciał zwrócić postępowania, sąsiad Rafała C., ufny. Jedyną jego „winą” było to,
przydomowym ogrodzie. W sło- na siebie uwagę. Najprawdopo- który sfilmował zajście. Sprawę że merdał ogonem i chodził pod
zgłoszono na policję, przed którą
neczny dzień pił ze swoim ko- dobniej oczekiwał pogłaskania.
nogami oprawW pewnym momencie sąsiad oprawca nie wylegą alkohol, przechadzał się po
cy.
trawniku i kosił trawę. Obok niego chwycił psa za łeb i przetrzymał. kazał już takiej
MAKSYMALNA KARA ZA
Poprzednie
biegał Kuba, biały mieszaniec: Kiedy oprawca podszedł do niego odwagi. Zaczął ZBRODNIE NA ZWIERZĘTACH z e z n a n i a s ą d
TO DWA LATA WIĘZIENIA.
z elektryczną kosiarką, uciekać. Został
maskotka. Zwieuznał więc za
pies przestraszył się zatrzymany po
fałszywe, za pryi chciał uciec. Wtedy pościgu. Zapymitywną linię obrony, która nie
dostał kilkanaście cio- tany przez funkcjonariuszy, dlamiała w sobie ani krzty prawdy.
sów drewnianą okien- czego zabił zwierzę, odpowiedział,
Prokurator w mowie końcowej
ną ramą. Sprawca bił że pies był stary i by się męczył.
mówił, że co do winy sprawcy
Podczas rozprawy sądowej wyczworonoga z całej siły
nie ma żadnej wątpliwości. Potak długo, aż pies padł cofał jednak te zeznania i przez
stępowanie Rafała C . nazwał
na trawnik. Kiedy po długi czas próbował wmówić
bestialstwem, które zasługuje na
chwili zaczął się czoł- sądowi, że zrobił to w obronie
szczególne potępienie. Zażądał dla
gać w kierunku swoje- własnej i swojego wuja, który miał
Rafała C. półtora roku więzienia i
go kojca, oprawca za- zostać rzekomo pogryziony przez
600 zł grzywny na cele Towarzyatakował go kolejny raz Kubę. Na świadków sprawca postwa Opieki nad Zwierzętami.
i zabił zwierzę. Zakopał wołał swojego ojca, wuja i sąsiada.
Sprawca mówił, że żałuje tego
je i poszedł do domu Wszyscy utrzymywali, że Rafał C.
co zrobił, że był pijany. Prosił
mówi prawdę.
oglądać telewizję.
sąd o najniższy wymiar kar y.
Tuż przed ogłoszeniem wyroku
Całe zdarzenie wiSędzia przewodnicząca, Karin
dział jeden z członków sąd przesłuchał policjanta, który

Eugeniusz Ragiel

– To jest kolejny wyrok w zawieszeniu. Sprawca powinien być z niego zadowolony. 30 godzin miesięcznie prac społecznych to niewiele. Dobrze byłoby, gdyby sprawca przyszedł
do schroniska dla zwierząt i pomógł w opiece
nad nimi. Nie wierzę w skuteczność takiej
kary. Być może jest ona postraszeniem skazanego,

ale nic poza tym. Najgorsze jest jednak to, że
ta historia nie jest odosobniona. W ostatnich
miesiącach o podobnych przypadkach słyszy
się coraz częściej. W lutym br. mieszkaniec
Jeleniej Góry w dziwiszowskim lesie znalazł
dwa pocięte na kawałki psy i zabitego
kuca. W ostatnich miesiącach całą Polską
wstrząsnęła historia innego psa, którego
grupka młodych

Mniej postępowań,
szybsze tempo

ludzi przywiązała linką holowniczą do samochodu i ciągała tak długo, aż zwierzęciu
odpadła głowa. Dwa lata temu gospodarz z
wioski koło Bolkowa z miejscowości Stare
Rochowice roztrzaskał czaszki dwóch psów
metalowym prętem. Jednego z nich zakopał jeszcze za życia. On również otrzymał
wyrok w zawieszeniu. Obrońcy zwierząt
apelują, że od zbrodni na zwierzętach,

„Podkręcono” też tempo prowadzonych postępowań. Nie ma bowiem
ani jednego postępowania, które
toczyłoby się dłużej niż pięć lat. Tylko
trzy sprawy trwają dłużej niż trzy lata,
a cztery – dłużej niż dwa lata. Spraw
prowadzonych w ciągu trzech do
sześciu miesięcy w 2010 roku było 14,
o 10 mniej niż rok wcześniej. Do 18
spraw zmniejszyła się również ilość
postępowań, które trwały od sześciu
miesięcy do roku.
Prokuratura osiągnęła też dobry
wskaźnik skuteczności ścigania,
który w minionym roku wyniósł
87,8%. W tym względzie
Prokuratura Okręgowa w
Jeleniej Górze zajęła drugie
miejsce w okręgu apelacji
Ewa Węglarowicz-Makowska
wrocławskiej. Prokurato-

Według danych statystycznych w
2010 do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostek jej podległych
wpłynęło mniej spraw niż w latach
poprzednich. W 2009 roku było ich
bowiem 17 tys. 403, w minionym roku
odnotowano o 530
spraw mniej, z czego największy spadek był widoczny
w Prokuraturze
Rejonowej w
Jeleniej Górze (303
sprawy).

kar dla oprawców zwierząt. Nie jesteśmy
za podwyższaniem kar bezwzględnego
pozbawienia wolności, ale w przypadku
zawieszenia kary – dotkliwszych konsekwencji. Zaczynają się pojawiać wyroki,
które zmierzają we właściwą stronę – praca
sprawców w schroniskach dla zwierząt.
Przykładem jest Piotrków Trybunalski.

JELENIOGÓRSCY PROKURATORZY PODSUMOWALI UBIEGŁY ROK

rzy skierowali do sądów 6381 aktów
oskarżenia czyli 51,82 % z wszystkich
spraw załatwionych. 4674 sprawy
skierowano do sądu w przyspieszonym trybie 335, gdzie postępowanie
Szybciej przeprowadzane postępowania zakończone ak- kończy się na pierwszej rozprawie.
Wzrosła również liczba wydanych
tami oskarżenia, nieliczne przypadki spraw ciągnących
decyzji o zabezpieczeniu majątkowym

się powyżej trzech lat oraz umorzonych postępowań sądowych – to tylko kilka z elementów, jakie wymieniono
na konferencji podsumowującej rok 2010 w Prokuraturze
Okręgowej w Jeleniej Górze.

jest bardzo cienka linia do zbrodni na
człowieku. Wyroki zapadają w 10 do 20
procent spraw, a przypadków znęcania się
nad zwierzętami jest kilkanaście tysięcy.
W ostatnim czasie Prokuratura Generalna
wystąpiła do Towarzystwa Opieki Nad
Zwierzętami z propozycją wspólnych prac
nad zmianą przepisów, które umożliwiałyby
sądom wydawanie bardziej dotkliwych

podejrzanych (2153 postanowień).
Łącznie zabezpieczono mienie na
poczet późniejszych kar grzywny czy
naprawienia szkody na kwoty około 2
mln 744 tys. zł, o 700 tys. zł więcej niż
w 2009 roku.
– Wyniki pracy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych

Marcin Zarówny, zastępca prokuratora okręgowego w Jeleniej Górze
wspomniał o najważniejszych postępowaniach minionego roku.
Wśród nich znalazły się: sprawa narkotykowa dotycząca produkcji i
rozprowadzania metaamfetaminy w Lubaniu i okolicy połączona z
oszustwami ubezpieczonymi dotyczącymi sprzedaży niemieckich
samochodów, które były rzekomo kradzione w Niemczech. W tę
sprawę zamieszanych było co najmniej sześć osób, w tym policjantka,
która przekazywała informacje. Inne postępowanie, które ma się
zakończyć w marcu br. dotyczyło grupy przestępczej zajmującej się
kradzieżami i sprzedażą aut. Pojazdy były kradzione m.in. w Szklarskiej Porębie i
Karpaczu, zamieszanych w te przestępstwa było ponad 20 osób z powiatu jeleniogórskiego. Mówiono również o zlikwidowaniu mikroplantacji marihuany w Zgorzelcu,
przestępczej spółce – pośrednika odzyskiwania odszkodowań, trwającej od 2006
roku sprawie corhydronu z jeleniogórskiej Jelfy (prokuratura czeka na ostatnią uzupełniającą opinię biegłego), czy sprawie z Bogatyni, której władze zostały oskarżone
przez burmistrza Goerlitz o niedopełnienie obowiązku przy informowaniu o zagrożeniu
podczas ubiegłorocznej powodzi.

jej jednostek rejonowych są bardzo
dobre. Zostało to odzwierciedlone
m.in. podczas narady we Wrocławiu
z udziałem zastępcy prokuratura
generalnego, gdzie oceniano również inne jednostki. Jelenia Góra
była tam wymieniana jako jedna z
najlepszych – powiedziała Ewa Węglarowicz-Makowska , prokurator
okręgowy w Jeleniej Górze.
Mówiono również o zmniejszeniu
ilości wydanych decyzji (189) o
tymczasowym aresztowaniu, które
zgodnie z obecną polityką karną,
nie może być samo
w sobie karą dla
podejrzanych. Za
to częściej stosowano tak zwane
środki wolnościowe (wysokie poręczenia majątkowe,
wydanie zakazu od
prowadzenia
dotychczasowej działalności itp.)
Angela
FOT.
ANGELA

Marcin Zarówny

Kot orzekła karę roku
ograniczenia
wolności z obowiązkiem wykonywania prac na
cele społeczne w
wymiarze 30 godzin miesięcznie.
Sprawca zapłacić
ma też 500 zł na
rzecz
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz pokryje wszystkie koszty
sądowe.
– Zdaniem sądu nie ma wątpliwości co do tego, że było to zabicie
psa ze szczególnym okrucieństwem, bo zwierzę nie było w żaden sposób agresywne. Jak widzieliśmy w materiale filmowym, pies
był spokojny i zadowolony z tego,
że wyszedł z kojca i mógł biegać
po posesji. Proponowana przez
prokuratora kara bezwzględnego
pozbawienia wolności powyżej
jednego roku, nie przyniesie w
opinii sądu w stosunku do oskarżonego oczekiwanych rezultatów.
Oskarżony nie był wcześniej karany, więc sąd nie ma możliwości
zweryfikowania, czy może się
zresocjalizować w warunkach izolacji. Sąd może to natomiast zweryfikować to obserwując postępy
w pracach społeczno-użytecznych.
Kara ograniczenia wolności została na oskarżonego nałożona
w maksymalnym wymiarze i jeśli
nie zostanie wykonana, może zostać zamieniona na karę sześciu
miesięcy pozbawienia wolności.
W interesie oskarżonego jest
więc wykonanie tej kary i nie
popełnianie więcej przestępstw
– mówiła sędzia przewodnicząca
Karin Kot.
Wyrok jest nieprawomocny
i strony mogą się odwoływać.
Skazany wybiegł jednak z sali i
nie zdążyliśmy go zapytać co ma
w tej sprawie do powiedzenia, i
czy będzie składał apelację. Na
ogłoszeniu wyroku nie pojawił się
też prokurator. Rozprawie przysłuchiwał się Eugeniusz Ragiel,
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce.
Angela

Złodzieje w autobusie

Dwóch złodziei wykorzystując
chwilową nieobecność kierowcy w
autobusie udającym się do Szczecina z
jeleniogórskiego dworca PKS ukradło
mu saszetkę, w której było ponad 1000
zł. Przestępców szybko złapała policja.
Za kradzież grozi im kara do 5 lat
pozbawienia wolności. Skradzione
pieniądze odzyskano i zwrócono
kierowcy.

Okradł i podpalił

Chciał zatrzeć ślady i próbował spalić dom jednorodzinny, do którego się
włamał. Ukradł motocykl i miniwieżę.
Ogień w porę zauważyli sąsiedzi i wezwali strażaków, którzy dom ugasili.
Pokrzywdzony oszacował straty na
około 15 tysięcy złotych. Sprawca trafił
do policyjnego aresztu. Za kradzież
z włamaniem i uszkodzenie mienia
grozić mu może kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
(KMP)
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W JELENIEJ GÓRZE JAK W WENECJI?

Gondolami po Młynówce

Tu zaczyna się kanał
Młynówka, ale gondole miałyby
odpływać z przystani przy
Podwalu.
Jest pomysł, aby po rewitalizacji kanału Młynówka jego
główną atrakcją były rejsy…
gondoli. Miasto zainspirowało się podobną ideą, która ma
być wdrażana w Kłodzku.

wprowadzenie
gondoli na całej
długości, jednak
odcinek wzdłuż
ulicy Osiedle Robotnicze umożliwia realizac ję
takiego
zamierzenia. Miasto ma w planach
Wprawdzie jeleniogórska Młynów- rozeznanie się i wybór niewielkich
ka i układ jej mostów nie pozwala na

Chcą do sieci

Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła spotkał się z zarządem firmy ECO (Energia Cieplna Opole),
zarządzającą jeleniogórskim PEC.
Tematem rozmów były oczekiwane
inwestycje firmy, a także sprawy
pracownicze. W strategii swojej
działalności ECO weźmie pod
uwagę m.in. sprawę poszerzania
sieci swoich odbiorców. Prezydent
będzie wpływał na przyspieszenie
takich inwestycji: prowadzi to do
poprawy stanu czystości powietrza
w mieście.
(RED)

łódek, w których byłoby
miejsce dla dwóch osób
i gondoliera. Czy pomysł
chwyci? Doprawdy trudno
przewidzieć. Z całą pewnością jednak byłaby to
wielka atrakcja. Nie jest wykluczone, że rejsy gondolą
będą swego rodzaju ubarwieniem dla nowożeńców.
Tym bardziej
przemyślenia
godne, że po
rewaloryzacji średniowiecznego
kanału,
wzdłuż jego
brzegów
zo st a n i e
urządzony
skwer z alejkami i ławkami.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Złodziej wpadł
po miesiącu
W miniony czwartek policjanci
zatrzymali 17-letniego sprawcę
kradzieży damskiej torebki, na tzw.
”wyrwę”. 19 lutego ukradł starszej
kobiecie dokumenty, pieniądze i
inne drobne rzeczy. Poszkodowana
przewróciła się i po kilku dniach
zmarła w szpitalu, ale nie wiadomo,
czy stało się to bezpośrednio wskutek napaści. Zatrzymany przyznał
się do kradzieży. 17-latek ma na
koncie kradzież z włamaniem do
altanki, skąd jego łupem padły narzędzia ogrodnicze. Sprawca trafił
do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozić mu może
nawet do 10 lat więzienia. Policja
wystąpiła z wnioskiem o jego aresztowanie. 17-latek był wielokrotnie
notowany za kradzieże, kradzieże z
włamaniem i uszkodzenie mienia
, za które decyzją sądu rodzinnego
trafił do jednego z ośrodków.
(KMP)

Dobry pomysł na eksport
Tabliczki „Tylko na zielonym
dajesz przykład dzieciom”
już od kilku lat znajdują się
przy wielu przejściach dla
pieszych.
Przypomnijmy, że to pomysł Mariusza Synówki, prezesa Fundacji Jeleniogórska Akcja Bezpieczna Droga,
który wraz z radnym miejskim Wojciechem Chadżym oraz nadkom. Bogumiłem Kotowskim z policji gościli

w Polanicy Zdroju, gdzie wymieniali
się doświadczeniami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Gospodarzom pokazano prezentację wspólnych działań
fundacji i stróżów prawa. Kłodzka
policja już zapowiedziała, że w
swoim powiecie wykorzysta kilka z
pomysłów akcji przeprowadzonych
na terenie powiatu jeleniogórskiego,
w tym wspomniane tabliczki.
(Angela)
FOT. TEJO

– Zwracam się do ciepliczan, aby wykorzystali swoją szansę – powiedział Marcin
Zawiła dodając, że jest przekonany, iż wybrane osoby to ludzie Cieplicom oddani,
którzy mogą zrobić wiele dla dobra przyszłości uzdrowiska. Szef miasta nadmienił
też, że obecnie Cieplice nabierają rangi i są terenem, gdzie prowadzi się poważne
inwestycje za pieniądze z funduszy europejskich.

Cieplice czekają ma rozwój i
powrót do chlubnych tradycji,
choćby do produkcji wody
mineralnej „Marysieńka”. Na
zdjęciu – nieczynna rozlewnia,
dawny Ludwigsbad.

Tysiąc czterystu ośmiu mieszkańców Cieplic wzięło udział
we wczorajszych wyborach do rady dzielnicy. Uprawnionych
do oddania głosu było 12075 ludzi. Oddano 1359 ważnych
głosów i wyłoniono cieplicką radę dzielnicy, która wkrótce
zbierze się na pierwszym posiedzeniu.
To sukces Stowarzyszenia Miłośników Cieplic, którzy do rady
wprowadzili znaczną większość
swoich kandydatów. Co ciekawe, za
wyborczą „burtą” znaleźli się ludzie
„z doświadczeniem”. Byli radni
Ewa Olchówka (138), Monika Filip

(95), czy też Włodzimierz Śniatecki
(102) muszą pogodzić się z porażką. Za porażkę można też uznać
frekwencję. Trudno nie winić tu
niekorzystnych – z punktu widzenia
mieszkańców Cieplic – przepisów,
które ograniczyły zasięg głosowania

Marcin Zawiła i Jerzy
Lenard
jedynie do uzdrowiskowej części
dzielnicy. Były też pretensje do samorządowców, że nie zadbali o akcję
promocyjną wyborów w mediach.

Hercules latał nad naszym miastem
Wojskowy samolot transportowy Hercules C-130 trzykrotnie przeleciał w minioną środę wrażenie, że zamierza lądować na
nad Kotliną Jeleniogórską. Załoga nie zdradziła jednak celu
lotnisku. W czym rzecz? – zapytał na
lotu.
forum facebooka pan Tomasz.
Spory transportowy samolot woj- resowanie wielu mieszkańców.
skowy z biało-czerwoną szachownicą – Obserwując go ze stoków południowzbudził zainte- wych Góry Szybowcowej, miałem

Głównym przeznaczeniem Herculesa C-130 jest transport towarów i osób, także rannych. Samolot
ma zdolność lądowania na nieutwardzonych pasach startowych. Przebudowana maszyna może też
służyć do pełnienia innych wyspecjalizowanych zadań: jako latająca cysterna, samolot rozpoznania
meteorologicznego, a także do gaszenia pożarów czy ewakuacji medycznej.

powinno się ono odbyć w Cieplicach,
choćby w Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów, aktualnej siedzibie ZOD
Politechniki Wrocławskiej – mówi
Marcin Zawiła, prezent miasta.
Rada będzie organem „doradczym” i opiniującym decyzje jeleniogórskiej rady miejskiej w cieplickich
sprawach. Marcin Zawiła traktuje
wybory oraz to, co się po nich będzie działo, jako „eksperyment”, na
podstawie którego zostanie
rozważona kwestia dzielnicowej odrębności innych części
naszego miasta (Zabobrze,
Sobieszów, Maciejowa). Jeśli
ciepliccy radni będą działać
skutecznie i okażą się pomocni
dla załatwiania codziennych
bolączek mieszkańców, wtedy
być może podobne rady będą
powstawały w innych rejonach
stolicy Karkonoszy. Warunek jest
jeden: muszą one formalnie zostać uznane za dzielnice. W przypadku Cieplic było to konieczne
ze względu na utrzymanie statusu
uzdrowiska.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
miesiąca na inauguracyjnym posiedzeniu. – Nie tylko dla symbolu
Jednak zdaniem Jerzego Lenarda,
przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej frekwencja, choć nie imponująca, napawa optymizmem. – W
znacznie większych miastach przy
tego typu wyborach zainteresowanie
nie sięgało dwóch procent – wyjaśnia
Jerzy Lenard.
Nowa rada, której członkowie nie
będą pobierali wynagrodzenia za
pracę, zbierze się pod koniec

W minioną środę na przejściu
dla pieszych w al. Wojska Polskiego doszło do potrącenia pieszej.
Kierowca volkswagena, który nie
ustąpił pierwszeństwa, tłumaczył,
że nie zauważył kobiety, bo oślepiło
go słońce. Był trzeźwy. Z kolei przy
al. Jana Pawła II na tył pojazdu
marki daewoo kierowanego przez
27-letnią kobietę najechał 38-letni
kierowca samochodu marki Volvo.
Nikomu nic się nie stało. Sprawca
otrzymał mandat.
W jednym z jeleniogórskich
banków kobieta pod pretekstem
udzielenia pomocy niewidomemu
mężczyźnie podczas pobierania
przez niego pieniędzy z konta
okradła go. Jej łupem padło 300 zł.
Do zdarzenia doszło w styczniu. W
minionym tygodniu policja zatrzymała złodziejkę. Za kradzież grozi
jej kara do pięciu lat pozbawienia
wolności.
(Angela)

5

Cieplice mają społeczną radę dzielnicy

Kolizyjnie na ulicach

Okradła niewidomego
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Jacek Musiał, dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego, potwierdza, że
transportowa wojskowa
maszyna przeleciała nad Jelenią

Ciepliccy radni
Górą trzykrotnie. – Był to wojskowy
Hercules C–130. Lot odbył się w
porozumieniu ze służbami informacyjnymi Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Załoga nie zdradziła jednak skąd jest
i w jakim celu przyleciała – mówi
Jacek Musiał. Biuro prasowe sił
powietrznych poinformowało nas,
że były to loty szkoleniowe, które
codziennie są realizowane w różnych
częściach kraju.
(Angela)
FOT.
MON

Beata Małgorzata Dyrcz (455), Robert
Futerhendler (433), Anna Bałkowska (434), Elwira Katarzyna Kozak
(346), Zbigniew Muczyński (285),
Konrad Sikora (280), Bogna Skrzydlewska-Antos (278), Alicja Szklarska
(276), Jerzy Edward Bilski (269), Jan
Owczarek (249), Kamil Łabieniec
(327), Zygmunt Łaskawiec (237),
Janusz Szklarski (225), Sylwia Ewelina
Bajor (213), Krystyna Jankowiak-Witek
(209) – oto lista osób (w nawiasie
ilość głosów), które stworzą cieplicką
radę dzielnicy wyłonioną w wyborach w
uzdrowiskowej części miasta.
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TŁOK CHĘTNYCH DO GIMNAZJUM PRZY „ŻEROMIE”

Testowy bój o miejsca

Niektóre placówki oświaty
walczą o przyszłych uczniów,
ale Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze na niedobór nie narzeka. Chętnych jest nadmiar, a wewnętrzne testy,
które odbyły się w minionym
tygodniu, pomogą w selekcji
najlepszych.
Do egzaminu kończącego naukę
w szkołach podstawowych jeszcze
kilka dni, ale 195 szóstoklasistów już
w minionym tygodniu zaznało testowego stresu. Wszystko dlatego, że
tegoroczni absolwenci podstawówek
gromadnie chcą uczyć się w Gimnazjum przy Ze-

Ze 195 kandydatów połowa będzie musiała jednak przełknąć gorycz porażki i zadowolić
się miejscem w innych świetnych jeleniogórskich gimnazjach. Bo tłok w „Żeromie”
wcale nie świadczy na niekorzyść pozostałych szkół.

Paweł Domagała
wśród „testowanych”
szóstoklasistów.

Sympatyczne gimnazjalistki proponowały
używane podręczniki i inne książki.

spole Szkół Ogólnokształcących nr
1, popularnym „Żeromie”. – Miejsc
mamy dwa razy mniej, stąd potrzeba
wstępnych testów – tłumaczy Paweł
Domagała, dyrektor ZSO nr 1.
Na początek młodzież rozwiązała
test predyspozycji językowych. W
czwartek był sprawdzian umiejętności z polskiego, a w ubiegły piątek
z matematyki. Listę szczęśliwców
wstępnie przyjętych do szkoły zainteresowani poznają we wtorek,
5 kwietnia. Ostateczny wykaz gimnazjalistów, którzy dostaną się do
upragnionego „Żeroma”, będzie
ogłoszony 1 lipca.
Dlaczego takie zainteresowanie
nauką w „elitarnej szkole na górce”
– jak pół żartem pół serio – odkreślają
placówkę sami jej uczniowie? Z
różnych względów. Jak powiedzieli
nam rodzice i bliscy szóstoklasistów,
nerwowo oczekujący na zakończenie
testu, często to sprawa rodzinnych
tradycji. „Żerom” to bowiem szkoła
„pokoleniowa”. Są też inne powody.
– To po prostu dobra szkoła – usłyszeliśmy – i ten prestiż na pewno
przyciąga. W każdym razie nie
ma tak, że to rodzice bardzo chcą,
by ich córka lub syn chodzili do
„Żeromskiego”. – Dzieci same tego
bardzo pragną!
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

W „ŚNIADECKIM” ŚPIEWALI, TAŃCZYLI, MALOWALI, FOTOGRAFOWALI
Kilkunastu najbardziej uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych (III LO im. Jędrzeja Śniadeckiego) przewinęło się w miniony piątek przez scenę pod- nia prezentacji zapraszali Natalia
czas dorocznego Szkolnego Poka- Prask i Bartłomiej Kalinowski,
zu Talentów. Można było także zaś nad przebiegiem całości czuwała Małgorzata
obejrzeć prace plastyczne,
Pawlak. Podsu- ubiegłoroczny, podczas którego Sławomira Woźnicy, wyświetlano quitte pas) Jacquesa Brela. W klirzeźby, fotografie oraz ręmowano przy uzbierano 400 złot ych, a pie- na slajdach.
maty Metalliki i grupy Megadeth
kodzieło młodzieży.
okazji pokaz

Moc talentów jest z nimi

Ponad dwie
godziny muzykowania okraszonego tańcem i pokazem sztuk
wizualnych
zafundowano
licealistom z
ZSOiT, których
koleżanki i koledzy – wzorem roku
ubiegłego –
postanowili
udowodnić
swoje rozmaite zdolności.
Do wysłucha-

Ania
Dachowska
Aleksandra Pawłowicz
i Grzegorz Semeniuk

Paulina
Maćkowska

Klaudiusz
Leśniak

niądze przeznaczono na zakup
książek. Cegiełki rozprowadzano
także w tym roku, a „bonusem”
za ich zakup było zwolnienie z odpowiedzi
podczas zajęć „prawie”
dla wszystkich klas.
W szkolnym foyer, gdzie odbywała się impreza, zawisły dzieła
Sylwii Szydlak, Anny Dachowskiej
(obrazy), Radka Lipińskiego
(obrazy i rzeźby), ręcznie wykonana biżuteria
Agnieszki Knappe
, a także rękodzieło
Pauliny Bochynek. Paulina
była także autorką jednej z ekspozycji fotograficznych. Również
jej zdjęcia, a także Moniki Tuzel i

Prezentacje wokalne zaczęły się
od melodii z krainy łagodności,
a skończyły na bardzo mocnym
uderzeniu. I tak Kalina Pisarska
i Michał Trzajna zaprosili słuchaczy do muzycznego świata poezji
śpiewanej. Wystąpiły także Emilia
Kowalewska, Patrycja Staszak
i Paulina Maćkowska, szczególnie gorąco oklaskiwana. Ania
Dachowska zaśpiewała dwie piosenki po… japońsku. Utwór „Black
dog” zabrzmiał w wykonaniu
Klaudii Urbanowicz. Ogromny entuzjazm wzbudził występ Klaudiusza Leśniaka, o którym piszemy
na stronie 2. Licealista zaśpiewał,
między innymi,
„Nie opuszczaj
mnie” (Ne me

Michał Klementowski

Grupa Grindhouse

Szkoła dudniła decybelami, a młodzież bawiła się ciesząc z pokazu
i nadchodzącego weekendu. Wypada szczerze pogratulować, bo
pokaz był z całą pewnością udany.

Zespół Re-gypz

solistycznie wprowadził widownię
Patr yk Kur yś. Po t anecznym
„przer ywniku” w wykonaniu
Aleksandry Pawłowicz i Grzegorza
Semeniuka, zaśpiewała Klaudia
Sztuka z pierwszej klasy liceum.
Koncert zamknęły dwa zespoły.
Grupa Grindhouse (wokalistą
jest Michał Klementowski z ZSO
nr 1), wykonała, między innymi,
kultowy przebój Republiki „Biała
Flaga”. Finałowym mocnym i
bardzo entuzjastycznie przyjętym
akcentem był występ zespołu
Re-gypz, którego liderem jest
Adam Jęczmyk.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Urodziny stulatki

MDK „Jelonek” daje szansę zdolnym

Przed budynkiem Młodzieżowego Domu Kultur y „Jelonek” przy ulicy
Skłodowskiej-Curie 12 w
Jeleniej Górze odsłonięto
21 marca tablicę nadaW imieniu jeleniogórzan i samo- ną placówce jako symbol
rządu życzenia Pani Józefie złożył uznania i podziękowania
Hubert Papaj, zastępca prezydenta za wieloletnią pracę.

23 marca Pani Józefa Ścibisz-Tokarska, mieszkanka Jeleniej Góry, obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Elżbietanek w
Miłkowie, w którym przebywa Dostojna Jubilatka, odbyła
się miła uroczystość.

Pani Józefa urodziła się 23.03.1911
roku w Kaliszu, a do Jeleniej Góry
przybyła w 1945 roku. W naszym
mieście rozpoczęła pracę w Urzędzie Repatriacyjnym mieszczącym
się na ówczesnym placu prezydenta
Bieruta (dziś Niepodległości). Jubilatka jest jedyną jeleniogórzanką
obchodzącą w 2011 roku setne
urodziny. Jednak w rejestrze jest
jeszcze pięć pań, które przeżyły
więcej niż sto lat. Najstarsza mieszkanka stolicy Karkonoszy urodziła
się 18 stycznia 1905
roku.

Jeleniej Góry, który przekazał jednocześnie na ręce Jubilatki listy
gratulacyjne od prezesa Rady Ministrów, wojewody dolnośląskiego
oraz prezydenta Jeleniej Góry.
Wśród życzeń nie zabrało ciepłych
słów od Ivo Łaborewicza, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry,
oraz Koła Pionierów Jeleniej Góry,
którego pani Józefa jest długoletnią
członkinią. Na pytanie o sposób na
długowieczność Jubilatka odparła,
że zawsze szanowała siebie i innych
i nigdy nikomu nie zrobiła krzywdy.
200 lat życzymy!
(RED)
FOT. UM

Młodzieżowy Dom Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze odebrał takie
odznaczanie od Katarzyny Hall,
Minister Edukacji Narodowej, jako
jedna z czterech placówek w powiecie. Osiągnięcia domu kultury
zauważono po latach jego ciężkiej
pracy, setkach dyplomów i nagród
wywalczonych na ogólnopolskich
i zagranicznych konkursach, olimpiadach czy festiwalach.
W całej Polsce znany jest m.in.
zespół wokalny Paka Buziaka
prowadzony przez Wiesława Kowalewskiego czy zespoły taneczne
„Flesz” i „Afera”, których instruktorem jest Grzegorz Gigiel. Spore
sukcesy mają także podopieczni
wszystkich pozostałych pracowni prowadzonych w MDK m.in.
przez Sylwię Raban (pracownia
muzyczno-r ytmiczna), Renatę
Kryńską (pracownia muzyczna),
Krzysztofa Zwolińskiego (pracownia teatralna), Annę Toporowską
(pracownia komputerowa), Annę
Borsuk-Krasucką (pracownia pla-

styczna), Ewę Nyc (pracownia
plastyczno-malarska) czy Ewę
Bąk z Akademii Malucha.
Obok bezpośredniej pracy w
kołach i pracowniach poszukiwaniem talentów zajmuje

Imprezie towarzyszyła również wystawa prac plastycznych. Nie zabrakło słów
podziękowania skierowanych do podopiecznych i nauczycieli, którzy od dyrektor
Danuty Sitek poza słowami uznania otrzymali słodkie upominki. Na koniec cały
zespół nauczycieli podziękował swojej szefowej, bo jak mówili wychowawcy,
bez niej tego sukcesu by nie było.
Piękna wiosenna pogoda
sprzyjała w miniony wtorek
uczniom szkół jeleniogórskich, którzy wzięli udział w
kolejnej odsłonie projektu
„Moja Mała Ojczyzna”. Tym razem była to wycieczka po mieście i jego najbliższej okolicy.
W organizacji tej pouczającej
lekcji na świeżym powietrzu
pomogło Muzeum Karkonoskie.
Co to jest „fundacja na surowym
korzeniu”, gdzie w dawnej Jeleniej
Górze osiedliła się grupa społeczności
żydowskiej, dlaczego zburzono zamek
na Wzgórzu Zamkowym, co można
znaleźć w nawarstwieniach pochodzących sprzed kilkuset lat? Na te i inne
pytania odpowiedź można było poznać
dziś podczas kolejnego etapu projektu
MMO, który pod patronatem prezydenta
Jeleniej Góry realizują jeleniogórskie
szkoły ponadgimnazjalne.
„Koordynatorem” wycieczki był
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”
i nauczyciel historii Piotr Wilk. Do
udziału zaproszono Tomasza Miszczyka,
przewodnika sudeckiego i archeologa
z Muzeum Karkonoskiego. Pod jego
„wodzą” młodzież wraz z opiekunami
udała się na poszukiwanie śladów
średniowiecza.
Na początku przewodnik odpowiedział o początkach miasta, które zaczęło
powstawać w Rynku, o pierwszych lokacjach, dokumentach, które się zachowały, i pierwszych mieszkańcach, wśród
których byli Słowianie. Z upływem czasu
byli asymilowani przez ludność niemieckojęzyczną, która stworzyła dziedzictwo
historii Jeleniej Góry.
Kiedy na podobnej wycieczce w roku
2009 Tomasz Miszczyk oprowadzał inną
grupę, można było zobaczyć średnio-
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ja Cytarzyńskiego. Nad całością czuwa natomiast oddana
całym sercem Danuta Sitek,
dyrektor placówki.
Po uroczystym odsłonięciu tablicy, które odbyło się
bez przedstawicieli wydziału oświaty urzędu miasta,
za t o z rodzicami, podopiecznymi i pracownikami
ośrodka, zaprezentowano
namiastkę „diamentów”,
które wychowawcom udało
się odnaleźć i oszlifować.
Przed gośćmi wystąpił m.in.
zespół muzyki dawnej „Lux
in tenebris”, Natalia Droń,
laureatka I miejsca w
eliminacjach regionalnych Konkurs u Re c y t atorskiego i Poezji
Śpiewanej,
grupa teatralna
„Literka”, czy
tancerz Patryk,
„sobowtór” M.
Jacksona.
(Angela)
FOT.
ANGELA

się też pracownia organizacji
imprez prowadzona przez
Barbarę Kędrę oraz
Macie-

Z wycieczką do średniowiecza

wieczne pozostałości
na terenie wykopalisk
nadzoru archeologicznego prowadzonego
tam, gdzie dziś wznosi
się budynek Pasażu
Grodzkiego. Aktualnie część przedmiotów wówczas odkopanych jest
eksponowana wewnątrz pasażu, który
w „międzyczasie” wyrósł na gruncie w
obszarze ulic Jasnej i Grodzkiej. Przewodnik opowiedział o średniowiecznych
nawarstwieniach
a także o zasadach
pracy archeologa.
Wycieczka udała się następnie na
WzgórzeZamkowe
(Krzywoustego),
na teren grodziska
średniowiecznego
u stóp nieczynnej
jeszcze wieży widokowej zwanej
„grzybkiem” (ma
zostać otwarta
w kwietniu). Tu
Tomasz Miszczyk powiedział o „służebności” ideologicznej pewnych
historyków, którzy
po 1945 roku na
siłę udowadniali
polskość ziem zachodnich. Wtedy też
ukuto przekonanie,
że legendarna data
założenia miasta
(1108 rok) może być
uznana za historyczną prawdę.
A w rzeczywistości nie wiadomo,
kiedy powstała Jelenia Góra, bo nie
zachowały się żadne
dokumenty lokacyj-

ne. Uczniowie wysłuchali także bardzo
obszernych i ciekawych informacji o
grodzisku i stojącym tu niegdyś zamku,
rozebranym przez mieszczan, z którego
budulec użyto do stawiania murowanych domów w centrum.

W drodze powrotnej (spacerkiem wzdłuż linii dawnych murów obronnych i ich pozostałości)
Tomasz Miszczyk opowiedział o
fortyfikacjach i ich wyburzeniu z
początku XIX wieku. Część murów
zachowała się jednak
w okolicy kościoła św.
Erazma i Pankracego,
bo gospodarze miasta zorientowali się
zbyt późno, że jednak
mury obronne mogą
być jakąś atrakcją.

Laureaci

I miejsce– Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”
przedstawiciele; Adrian Ciaś, Adam
Szmel

Wysłuchano jeszcze informacji o
najstarszej jeleniogórskiej świątyni,
a także o kościółku św. Anny i bramie
wojanowskiej z basztą.
Na tym nie koniec,
bo zwieńczeniem tego

obfitego we wrażenia dnia był konkurs, który zorganizowano w modernizowanym Muzeum Karkonoskim.
Uczniowie mieli do rozwiązania
test zawierający zagadnienia
poruszone podczas wycieczki.
Dla zwycięzców,
o których niżej,
Książnica Karkonoska, współuczestnik projektu, ufundowała nagrody książkowe.
Konrad Przezdzięk

II - miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
przedstawiciele; Mateusz Gumółka,
Michał Trzajna
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych

i Usługowych
przedstawiciele; Kamila Gutowska,
Adam Pieniążek
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Sejmik przyklepał fuzję
W miniony czwartek radni
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przegłosowali
połączenie Szpitali: Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz
Wysokiej Łąki w Kowarach
przy jednoczesnej likwidacji
placówki jeleniogórskiej.
Jak podkreślił w rozmowie z nami
Jerzy Łużniak z zarządu województwa,
taka decyzja przypieczętowuje zmiany,
o których mówi się od kilku tygodni.
Dodaje też, że dla szpitali oznacza to niepowtarzalne korzyści, przede wszystkim
oddłużenie (szpital jeleniogórski miał
ponad 50 mln złotych wierzytelności). Będą
też środki na
doposa-

żenie i modernizację – 21 milionów złotych z budżetu dzięki tzw. rządowemu
planowi B. Pracę straci 90 osób z 1400
zatrudnionych w obydwu placówkach,
głównie z pionu administracji.
Wątpliwości nie kryli radni Prawa i
Sprawiedliwości. Zarzucano, między innymi, brak pakietu socjalnego. Uchwałę
poparli radni opozycyjnego klubu
Obywatelski Dolny Śląsk. Wyłamał się
radny Marek Obrębalski, były prezydent
Jeleniej Góry, który wraz z Tadeuszem
Lewandowskim (PiS) zagłosowali przeciw zmianom. Ostatecznie fuzja zostanie
wdrożona do sierpnia tego roku.
(tejo)

Lawina skarg ze strony
mieszkańców na nieporządek w mieście ma ukrócić
bezkarność tych, którzy
sami brudzą lub przyczyniają się do zanieczyszczenia chodników lub posesji.
Nierzadko człowiek przyłapany
nawet ewidentnie na wykroczeniu
zasłania się brakiem materialnych
dowodów, że to akurat on jest za
to odpowiedzialny (np. przy zanieczyszczeniu chodnika lub trawnika przez psy). – Jednym ze sposobów przeciwdziałania popełnianiu
takich wykroczeń jest nagranie

Strażnicy miejscy nagrają występki brudasów

elektroniczne, jako
dowód uchylania się
od ustawowego obowiązku utrzymania
porządku przez właściciela zwierzęcia.
I t a k ą m o ż l i wo ś ć
zyska już niebawem
Straż Miejska – czytamy w komunikacie
magistratu. Można
domniemywać, że
strażnicy będą z pomocą kamer i aparastrzegania” regulaminu czystości uczynku”, aby nie mogli się wytów fotograficznych
dokumentować skutki „nieprze- w mieście, a także starać się przeć popełnionego czynu.
(RED)
przyłapać sprawców na „gorącym

Place zabaw do wiosennego przeglądu
W tym tygodniu odbędą się kompleksowe kontrole placów zabaw w Jeleniej Górze. W kwietniu
wymieniona zostanie zawartość piaskownic.
Będą także rutynowe przeglądy sprzętu, który
służy najmłodszym użytkownikom.

O POBICIU DYREKTORA POŁĄCZONYCH
PLACÓWEK – CZYTAJ NA STRONIE 12

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Plac zabaw na Wzgórzu Kościuszki. Wiosną
robi się tam gwarno.

– Nie wiem czy
moje dziecko może
korzystać bezpiecznie z huśtawek i
piaskownic. Wiele
razy widziałam, jak
do piasku załatwiają
się zwierzęta. Czy ktoś nad

tym czuwa? – niepokoi się pani Anna
Kordianowicz z Jelenie Góry.
Miejskie place zabaw podlegają pod
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze, który co
roku zleca przeglądy, bieżące naprawy
i czyszczenie tych miejsc.
– Co roku urządzenia na placach

zabaw są
niszczone i
dewastowane. Jest to
dość powszechne zjawisko. Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Jeleniej Górze, na bieżąco
sprawdzają jednak i naprawiają zniszczone elementy. W minionym roku

doposażyliśmy place zabaw na kwotę
około 30 tys. zł. Podobna kwota została
na ten cel przeznaczona również w roku
obecnym. Do tego dochodzą jeszcze
koszty bieżących napraw i oczyszczania – mówi Ewa Tomera, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska UM w
Jeleniej Górze.
(Angela)

Piotr Hamowski i Zofia Hajduga z MPGK zapewniają, że mali mieszkańcy mogą czuć się
bezpiecznie na placach zabaw. – Nasi pracownicy codziennie sprzątają i sprawdzają
urządzenia na placach zabaw. Z odchodów oczyszczane są też na bieżąco piaskownice,
do których ludzie bezkarnie wyprowadzają swoje psy. Naprawiamy też zepsuty sprzęt.
Nowe elementy, które pojawiają się na placach zabaw, są już certyfikowane i wzmacniane
dzięki czemu są bardziej odporne na wandali – mówią pracownicy MPGK.

NIE BYŁO NAS BYŁ LAS, NIE BĘDZIE NAS, NIE BĘDZIE LASU

Stuletnie dęby i lipy pod topór
Przy ul. Podgórze w Jeleniej
Górze rozpoczęto wycinkę
stuletnich, zdrowych dębów
oraz lip, które podobno
zagrażają bezpieczeństwu
okolicznych gospodarstw
domowych. W sumie drwale
mają się „zająć” aż siedemnastoma drzewami!
Zgodnie z informacją,
którą otrzymaliśmy z
Wydziału Ochrony
Środowiska i
Ro l n i c t wa
Urzędu
Miasta
Jelenia
Góra, w

ubiegłym roku część mieszkańców
ul. Podgórze zwróciła się z prośbą
do wydziału gospodarki komunalnej o wycięcie części starodrzewu,
który – ich zdaniem – zagraża
bezpieczeństwu prywatnych gospodarstw domowych. W szczególności,
„zagrożenie” miało dotyczyć posesji
przy ul. Podgórze 20, 22, 24 oraz 24 b,
które bezpośrednio graniczyły z gęsto
porośniętym dębami i lipami, skalistym wzniesieniem, gdzie jeszcze
kilkanaście lat temu były nieużytki
i dziki park.
– Wycinka drzew, która jest prowadzona obecnie przy ul. Podgórze
odbywa się na podstawie decyzji
z dnia 1 października 2010 r.
Decyzja ta, o którą na prośbę
mieszkańców ul. Podgórze wnioskował Wydział Gospodarki Ko-

munalnej Urzędy Miasta w Jeleniej
Górze, zakłada wycięcie 9 dębów i lip
zagrażających bezpieczeństwu posesji
nr 20, 22, 24 a oraz 24 b – mówi nam
Ewa Tomera, naczelnik wydziału
ochrony środowiska i rolnictwa jeleniogórskiego magistratu.
To jednak nie wszystko, bowiem:
– Na dzień dzisiejszy, wycinkę
dębów i lip przy ul. Podgórze warunkuje również decyzja z dnia 15
marca br., która zakłada z kolei
wycięcie 8 sztuk drzew, które
też zagrażają bezpieczeństwu
wspomnianych posesji. Pragnę
podkreślić, że nie są to żadne
zabytki przyrody, a jedynie
drzewa stare, posiadające
zdeformowane i pełne posuszu korony. Co więcej,
starodrzew ten jest słabo
osadzony w gruncie, na skalistym podłożu, a to – np. w przypadku
silnych wiatrów, z którymi mamy do
czynienia coraz częściej, istotnie wiąże się z nie lada niebezpieczeństwem
– dodaje Ewa Tomera.
Co na to sami mieszkańcy ul.
Podgórze – z uwzględnieniem opinii
tych, którzy rzeczywiście w ubiegłym
roku zwrócili się z prośbą „o pomoc”
do wydziału gospodarki komunalnej?
– O ile decyzja z dnia 1 października
2010 r., którą na wniosek WGK
podjął WOŚiR nie budzi naszych
sprzeciwów, o tyle w ogóle nie
zgadzamy się z decyzją z dnia
15 marca br., również podjętą na wniosek WGK. W
związku z tą drugą, wycina się drzewa oddalone od
naszych domostw, rosnące
„wewnątrz” wzgórza, które nie stwarzają żadnego
zagrożenia! – irytuje się
Wioletta Rumin, właścicielka posesji nr 24 a.
– Pośród dębów i lip,
które obecnie są wyci-

nane każdego roku
gnieżdżą się ptaki, spacerują
sarny, kicają zające dokarmiane
przez nas niemalże z ręki. Kiedy
prosiliśmy WGK o usunięcie części
starodrzewu, który faktycznie był
groźny dla naszych domów, bynajmniej nie chodziło nam o to, by robić
tu „gołopole”! Wzgórze pełniło rolę
niemal prywatnego parku, a teraz?
Nie tak miało to wyglądać! – dodaje
Joanna Łaguz, mieszkanka ul. Podgórze 24 b.
Co zaś się tyczy pozostałych mieszkańców ul. Podgórze, którym dotychczas nie
zdarzyło się prosić o jakiekolwiek wycinki czy inne działania mające na celu

Jedno jest pewne, wycinka zdrowych,
niejednokrotnie ponad stuletnich drzew
obecnie jest „trendy” nie tylko w Jeleniej
Górze, lecz także w miejscowościach
z nią sąsiadujących. Piękne, leciwe
buki w ostatnim tygodniu poszły „pod

– No tak, do niedawna mieliśmy
„redukcję” okolicznej flory, ci do decyzji
WOŚiR odnoszą się jeszcze bar- tu klimat prawie sanatoryjny:
dziej krytycz- piękny widok, stukot dzięcioła
zielonego, swobodnie pasące się
leśne zwierzęta. Na
wyciągnięcie ręki, dosłownie, za
oknem. Wyt n ą d r z e wa
i co zrobią?
Postawią ławki, na których
będą przesiadywały łobuzy,
będzie się piło
alkohol, przeklinało i zostawiało
po sobie puszki,
butelki i pety? Było
„sanatorium”, teraz
będzie śmietnik, a
wiadomo, jak jest na
śmietniku – dodaje
jego żona Kr yst yna
Szopińska.
nie. – Toż to
Należy podkreślić, że
jest jakiś absurd! Po prostu
rozgoryczenie mieszkańszlag mnie trafia, gdy widzę, co tu się
wyrabia! Przy ul. Podgórze mieszkam od ców bynajmniej nie kończy się na
23 lat i do tej pory jakoś nikomu te drze- cytowanych tu słowach. W chwili
wa nie przeszkadzały. Rozumiem, że w pisania tego artykułu, wysłali oni
przypadku tak sędziwych lip czy dębów petycję do WOŚiR w celu powstrzypowinno się wdrażać działania mające mania dalszej wycinki. Jak potoczą
na celu przycinanie suchych konarów się losy dębów i lip, które, póki
albo mniejszych gałęzi, zagrażających co, porastają wzniesienie przy ul.
bezpieczeństwu przechodniów. Ale Podgórze? Czas pokaże.
Piotr Iwaniec
żeby ciąć całe, zdrowe drzewa! – mówi
FOT. PIOTR IWANIEC
zdenerwowany Marek Szopiński, właściciel domu nr 2 a.

topór” w Kowarach. Czy ingerencja w
starodrzew jest naprawdę konieczna
na tak wielką skalę? Czy nie należałoby
raczej skoncentrować się na szukaniu
działek budowlanych, prywatnych czy
pod działalność gospodarczą w nieco

innych miejscach niż te, które sąsiadują
z tym, co „było przed nami” i – zgodnie
z powiedzeniem, winno „być po nas”?
Dla bezpieczeństwa, choć paradoksalnie
niebezpieczne.

Fot. Tejo
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(Wy)regulujemy Internet?
W ubiegłym tygodniu polscy posłowie „poszli na noże” w szrankach
o nowelizację ustawy medialnej,
zakładającej kontrowersyjny pomysł
regulacji sieci internetowej. Bój
pomiędzy protagonistami i antagonistami tejże był tak krwawy, że
obrady sejmu zostały przerwane, a
co gorsze – nikt nie wygrał.
Gorsze, rzecz jasna, że nie wygrali antagoniści. O ile bowiem
najróżniejsze nowelizacje ustaw,
z którymi mamy do czynienia na
co dzień, słuchając radia, patrząc
w telewizor czy oglądając strony
Internetowe właśnie, są niebezpieczne dla społeczeństwa polskiego – li
tylko dla tego, co jesteśmy jeszcze
w stanie „przełknąć” choć z goryczą wcale niemałą, nowelizacja
ustawy o mediach jest nowelizacją
niebezpieczną dla Polski samej w
sobie, jej wizerunku za granicą i
z zagranicą kontaktów. MSZ bije
na alarm: nowelizacja ustawy w
swoim obecnym kształcie oznacza
implementację dyrektyw UE i karę
dla Polski od Brukseli!
To, co my mamy „z” Unii Europejskiej, jest oczywiste: wzrost
obrotów handlowych z krajami
członkowskimi przedsiębiorstw
produkujących artykuły wysokiej
jakości, wzrost opłacalności eksportu wskutek zmniejszenia kosztów
przekraczania granic, swobodny
przepływ towarów, informacji i
kapitału, możliwość swobodnego
poruszania się po obszarze UE bez
konieczności kontroli granicznej,
możliwość wyboru zagranicznego
miejsca kształcenia, etc., etc. To zaś,
co Unia ma „z” nas – niekoniecznie, albowiem biorąc pod uwagę
wszelakie „figle, migle”, które z
właściwą jedynie sobie, niezdrową
konsekwencją uskuteczniają polscy
parlamentarzyści, nie jest tego za
wiele. Albo inaczej, jest, tylko Unii
to po jakiego grzyba?
Niemalże od samego początku,
tj. od chwili wstąpienia Polski do
UE są z nami same kłopoty. Stajemy
okoniem wszystkiemu i wszystkim,
i – parafrazując przysłowie, „po
szkodzie złotówki wszystkim i
wszystkiemu płacimy”, a mimo
to, nie mądrzejemy. I nie inaczej
jest wszakże z nowelizacją ustawy
medialnej, która przejaw rodzimej
„głupoty” jawny stanowi! No bo

jak tu, innymi słowy, określić ów
twór dziwaczny, zakładający m.in.
rejestrację w KRRiT serwisów internetowych udostępniających
materiały video. I to zarówno tych
gigantycznych, jak Onet.pl, Interia.
pl czy Wp.pl, jak i „niszowych”
administrowanych przez osoby
prywatne – o ile ich właściciele zarejestrowali działalność gospodarczą.
Ergo, rejestracji w KRRiT-cie miałyby podlegać wszystkie podmioty
udostępniające w Internecie treści
audiowizualne. Z bloggerami czy
pamiętniko-pisarzami włącznie, którzy, dajmy na to, zechcą np. dodać
filmik do opisywanego przez siebie
zdarzenia. Wejdzie nowelizacja? Nie
dodacie, albo dodacie, a przy okazji
zapłacicie podatek. Czy to ma jakiś
sens? UE sensu nie widzi.
Widzi natomiast jedno. Mianowicie, że polskim parlamentarzystom w głowach już całkiem się
przewróciło. Że miast zajmować
się istotnymi reformami strukturalnymi, zajmują się oni zmian
wprowadzaniem w ustawę, która
zmian owych bynajmniej nie potrzebuje. Która ma się całkiem nieźle, i
dzięki której możemy swobodnie i
pokazywać innym, i sami oglądać
to, co naszym zdaniem warte
jest oglądnięcia. Rzecz jasna, z
wyłączeniem treści, których i
samo pokazywanie, i oglądanie
byłyby narażone na oskarżenia o
intelektualną krzywiznę nadawcy/
odbiorcy – te jednak są juz ujęte
w prawie karnym oraz ustawie o
usługach elektronicznych, które
należy rozwijać i egzekwować, a
nie tworzyć nowe regulacje, godzące w wolność słowa i swobodnego
wyrażania myśli.
Tak, czytelniku, nowelizacja
ustawy medialnej GODZI w wolność słowa, a co za tym idzie, nie
może przejść, bo „przejścia” jest
niewarta. „Nie wyobrażam sobie,
jak mógłbym prowadzić swojego
video-bloga bez wstawiania do
niego filmików. Toż to zwykła
cenzura jest!”, czytam na jednym
z forów internetowych. Istotnie
bowiem, cenzurą nowelizacja trąci
niemiłosiernie. Czy Senat „polubi”
nowelizację? Póki co, szranków
ciąg dalszy się przewiduje. Niestety,
bez Senatu udziału.
Piotr Iwaniec

Oskarżony Józef K.!

Kiedy na marcowej sesji
rady miasta radni brnęli w
dyskusji a propos skarg mieszkańców na magistrat, pojawiła się kwestia, na kogo – to
konkretnie – użalał się jeden z
jeleniogórzan, którego sprawa
toczy się od lat - nastu. Radny
Rafał Szymański trzykrotnie
pytał, kogo rzecz tyczy. I odpowiedzi nie uzyskał. – Data
jest, to można sprawdzić,
kto wtedy był prezydentem
– pokierował rajcą szef RM
Jerzy Lenard. W końcu sala
zaczęła szemrać, że wówczas
chyba rządził pan Józef. – Tak,
zdecydowanie, pan Józef –
usłyszeliśmy. A skoro się go
o coś oskarża, to niechybnie
chodzi o Józefa K. Prosimy
nie mylić z bohaterem najnowszej premiery Teatru im.
Norwida.
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

PLOTKI I FAKTY

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Starsi panowie, starsi
panowie, starsi panowie dwaj!

Dla „zachęty”

„Zawróćcie, póki jeszcze
możecie!” – tej treści napis
pojawił się w minioną środę
na drzwiach gmachu I LO
im. Żeromskiego i „wit ał”
195 szóstoklasistów, którym
marzy się nauka w „elitarnym” Żeromie. Szkoła zawsze
budzi mieszane uczucia i nie
brakuje przekonania, że jest
„kuźnią” talentów w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Ale niczym niezrażeni chętni
do szkolnych doświadczeń
w ogromnym budynk u na
górce dziewczęta i chłopcy,
przekroczyli progi szkoły, aby
zmierzyć się z zagadnieniami
testów. – Porzućcie wszelką
nadzieję wy, którzy wchodzicie! – chciałoby się powtórzyć
za Dantem. A może jednak
niesłusznie? Przecież kochamy naszego „Żeroma”!
(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

– Choć szron na głowie i nie to
zdrowie!

– To w sercu ciągle maj!

Józef Sarzyński, wiceprzewodniczący rady miejskiej, i Józef Gajewski, radny rady miejskiej (Sojusz
Lewicy Demokratycznej)

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Pisane
spod wąsa
Tak jak za złotych, czy raczej
czerwonych, czasów Fidela Castro
w Polsce Ludowej było przekonanie,
że na Kubie każdy facet nosi brodę
i jest podobny do goryla, tak za
doby wielkiej popularności Lecha
Wałęsy cały Zachód był pewien,
że Polak rodzi się z wąsami. Dziś
mam wrażenie, że każdy, nawet
dziewczyna, uśmiecha się spod
wąsika Adama Małysza.
Co łączy Lecha Wałęsę, Józefa
Kusiaka i Marcina Zawiłę? Tak:
byli prezydentami, jeden nawet
cały czas nim jest. Ale oprócz tego?
Ano wąsy. Męski symbol władzy i
dojrzałości. Często noszony przez
kurdupli dla dodania sobie „wirtualnych” centymetrów, czy też przez

wielkoludów dla podkreślenia ich
wielkości.
Wąs kojarzony jest z wieloma
postaciami. I tymi światłymi (o niektórych właśnie wyżej napisałem),
a także innymi: brutalnym wikingiem, opasłym szlachciurą czy
też katem. Wąsatymi oprawcami,
których zmory błądzą (mam nadzieję) w skąpanym w płomieniach
labiryncie lochów piekielnych: Hitlerem, Stalinem czy Husajnem.
Specyficzne wąsy nosi też pewien
„niepolityk”, choć o polityce się
ostatnio zająknął. Niezbyt fortunnie
zresztą, co potwierdza słuszność
powiedzenia, że jak się o czymś
nie ma pojęcia, to lepiej milczeć,
bo przynajmniej nie wyjdzie się

na idiotę. Tak czy owak ten „nie- w międzywojennej Polsce baba z
polityk” popularnością na głowę wąsami bywała „eksponatem” tanbił polityków, przynajmniej wtedy, detnych lunaparków wędrownych.
kiedy odnosił dalekosiężne sukcesy A tu dziś na facebooku cyber-wąsisk
sportowe. Bo akurat pomagał mu do wyboru było kilka rodzajów i to
nawet dla gładkolicych białogłów
wiaterek.
Pewnie gdyby chciał, to kto z mlekiem pod – nomen omen –
wie? Może i dołączyłby do grona wąsem!
Sam pan Adam gęstością zarostu
politycznego panteonu władzy?
Przez aklamację kibiców! Kto to? nie grzeszy. Niejeden szanujący się
Już zapewne wiecie. Adam Małysz, facet zgoliłby w te pędy te włosinki wyrastające
którego skoczna
nad wargą jak
kariera dobiegła
CZY KIEDY KADENCJA
na popiardowie
końca. Ostatnio
MARCINA ZAWIŁY DOBIEGNIE
żyto. Ale skozresztą bardziej
KOŃCA, FACEBOOKOWY LUD
czek tego nie
się kojarzył z
BĘDZIE SOBIE ZAPUSZCZAŁ
wąsami niż ze WIRTUALNE WĄSY „NA CZEŚĆ”? uczynił. I wąsy,
czy raczej „wąskok ami narski” wraz z nim
ciarskimi, które
– z roku na rok – wychodziły mu, przeszły do legendy. Z trofeami,
medalami i emocjami stały się naropowiedzmy oględnie, średnio.
Taki wniosek wysnułem po fa- dową relikwią. Obok kombinezonu
cebookowej akcji, gdzie – w geście Adama Małysza, kasku Adama Mapodziękowania skoczkowi – każdy łysza z energetyzującym napojem
(panie też) „zapuszczał” sobie wir- sponsorem sukcesów, nart Adama
tualne wąsy. I pomyśleć, że jeszcze Małysza, skarpetki Adama Małysza

i fortuny Adama Małysza zarobionej na reklamach produktów
bynajmniej mało sportowych, wąs
Adama Małysza wszedł do sezamu
skarbów dla kibiców świętych.
Tymczasem niezaprzeczalnie
wąsy coraz częściej uważane są za
oznakę śmieszności, zwłaszcza dla
tych, którzy niczym się nie zasłużyli
i już wąsy mają. Bywa, że popadają
w naśladownictwo sportowca, choć
mieć wąsy a la Małysz to – z całym
szacunkiem dla byłego skoczka
– raczej obciach dla naśladowcy.
Podobnie zresztą jak obciachowa
jest wszelakiego rodzaju moda
naśladowcza, która jest jedynie
żałosnym uwidocznieniem braku
własnej fantazji.
Wąsy skoczka, jak każdy (lub
przynajmniej większość) symboli
tymczasowych, w przyszłości stracą
emocjonalne znaczenie. To niemal
pewnik. Dziś pokryte szronem
siwizny wąsy Lecha Wałęsy z całą
pewnością nie są już tymi „czorny-

mi” wąsiskami (z obowiązkowymi
„pekaesami” na dokładkę) sprzed
30 lat. Wąs Józefa Piłsudskiego nabrał wymiaru jedynie posągowego.
O wąsach Józefa Kusiaka mało kto
pamięta, a wąs Marcina Zawiły jest
na „topie” tylko dlatego, że jego
właściciel siedzi na prezydenckim
stolcu.
A jednak mizerny wąs niepozornego, choć w swojej dziedzinie
wielkiego Małysza w tej całej galerii
wąsów nabrał jakiejś szczególnej
wartości i mocy, jaka żadnym
innym wąsom wcześniej dana nie
była. Czy myślicie, że kiedy kadencja obecnie panującego nam pana
prezydenta Grodu Krzywoustego
(też miał podobno wąsy) dobiegnie
końca, facebookowy lud będzie
sobie zapuszczał wirtualne wąsy
„na cześć”? Wątpię.
Konrad Przezdzięk
(nie nosi wąsów)
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POPOŁUDNIE Z (NIE)OBECNYM JANEM KOTLARSKIM

Misterium narodzenia
– Człowiek jest wartością
sam w sobie, szkoda jedynie, że uświadamiamy sobie
to, kiedy kogoś zabraknie
– powiedziała 22 marca
Elżbieta Kotlarska podczas
otwarcia wernisażu fotografii Jana Kotlarskiego w rocznicę odejścia Autora. Choć
Pana Jana wśród nas już nie
ma, Jego uśmiechnięty duch
krążył wokół zebranych
przywołany wspomnieniami, anegdotami i filmem.

zdjęciach Jana Kotlarskiego, które
powstały co prawda w latach 70.
XX wieku, ale swoją jeleniogórską
premierę miały właśnie w miniony
wtorek. Były pokazywane w 1978
roku we Wrocławiu i wywołały
wówczas burzę emocji. Powód?
To naturalistyczne obrazy przedstawiające pacjentki szpitalnej
porodówki i moment przyjścia na
świat noworodka. Fascynujące! Jan
Kotlarski jako lekarz miał ułatwione
zadanie, co w pełni wykorzystał.
– Dziś już takiego poruszenia
nie wywołują, bo i panowie często
przy porodach uczestniczą i nie jest
to żadne tabu. Ale wtedy to było
rzeczywiście mocne – powiedziała
Elżbieta Kotlarska o zdjęciach swojego męża. Ich naturalizm rozbudził
uczucia małżeńskie panów. – Były
takie wpisy, że „od teraz zawsze
będę szanował moją żonę!” – mówi-

Wprawdzie okazja mogłaby wydawać się smutna, jednak nastrój,
jaki panował podczas wtorkowego wernisażu w Galerii Małych
Form Książnicy Karkonoskiej,
zdecydowanie temu przeczył. Jak
przekorny tytuł wystawy
„A jednak jestem!”. Do tego
zdjęcie Pana Jana w lekarskim kitlu, z papierosem i
aparatem fotograficznym.
Było refleksyjnie, ale z całą
pewnością nie przygnębiająco, a wręcz inspirująco i
pobudzająco.
Miało się wrażenie, że
za chwilę Bohater wydarzenia wejdzie do galerii
i powie zebranym: Dobry
wieczór. A jednak jestem!...
Tymczasem uczyniła to
Alicja Raczek, dyrektorka
Książnicy Karkonoskiej,
która przywitała tłum gości spotkania, wśród nich
radnych Wiesława Tomerę
i Janusza Wojtasa. Przybył
także były radny Bogdan
Łabenda, który w czasach,
gdy w radzie zasiadał Jan Alicja Raczek wita
Kotlarski (1998 – 2002), Elżbietę Kotlarską na
także sprawował mandat. wernisażu prac Jana
Była Aleksandra Jarocińska, Kotlarskiego.
szefowa MDK „Muf lon”,
a także jej mąż Wojciech
Jarociński z zespołu „Wolna Grupa
Bukowina”. Dotarli prezes Jelenio- ła E. Kotlarska. Zdjęcia z porodówki
górskiego Towarzystwa Fotogra- były także opublikowane w tygodnificznego Tadeusz Biłozor z kolegami ku ITD jako reportaż zatytułowany
Jerzym Wiklendtem, Wacławem „Jestem!” ilustrujące misteNarkiewiczem i Waldemarem Grze- rium narodzin człowieka.
lakiem, a także wiele innych osób, Wykorzystywano je także
między innymi, z Jeleniogórskiego w kampaniach w obronie życia poczętego.
Klubu Literackiego.
W tej właśnie temaPubliczność zebrała się przy
tyce:
misterium narodzin
wymownych
zorganizowano

dzisiejszy wernisaż. Nastrój zbudowała poezja Elżbiety Kotlarskiej,
którą interpretowali Natalia Pociecha oraz Dominik Górski, licealiści
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Sama pani
Elżbieta podzieliła się z zebranymi
swoimi szczerymi refleksjami na
temat przemijania, które wcale
nie musi oznaczać fatalizmu, a
jedynie powinno stanowić bodziec
do dostrzegania piękna w drugim
człowieku. – Człowiek jest wartością
sam w sobie, niestety, często uświadamiamy to sobie wówczas, kiedy
kogoś zabraknie – powiedziała E.
Kotlarska. Dodała, że pan Jan, którego życiową misją było pomaganie
innym, wciąż jest obecny w jej sercu.
I tak już pozostanie.
Jana Kotlarskiego, jako zasłużonego i cenionego fotografika, a
przede wszystkim bardzo dobre-

go człowieka, wspominał Janusz
Moniatowicz, prezes Oddziału
Karkonoskiego Związku Polskich
Artystów Fotografików. – Był dla
mnie nauczycielem, bo poznałem
Go, kiedy sam jeszcze chodziłem
do liceum. Nie miał przed nikim
tajemnic i zawsze dzielił się swoimi
doświadczeniami – powiedział
Janusz Moniatowicz.
Janina Hobgarska, dyrektorka
Biura Wystaw Artystycznych, miała
okazję poznać Jana Kotlarskiego w
szpitalu, jako pacjentka porodówki.
– To się doktor Kotlarski ucieszy! –
miał powiedzieć jeden z lekarzy na
wieść, że poród zakończył się szczęśliwie. A powodem jego radości było
także to, że będzie miał kolejnego
„modela” do fotografowania.
Wojciech Zawadzki, artysta fotografik, powiedział, że Jan Kotlarski
był bardzo cichym człowiekiem,

ale z Jego zdaniem liczyli się
wszyscy ludzie
w środowisku.
– Pamiętam,
jak przychodził
z nieodłączną
paczką carmenów, zapalał
papierosa i
słuchał. Mówił
niewiele, ale zawsze były to
bardzo cenne uwagi – wspomniał W. Zawadzki. – Proponowałem Jankowi, żeby swoje zdjęcia wystawił w Galerii
Korytarz, jednak krygował
się i... w końcu nie zdążyliśmy – dodał fotografik, który
na wystawę przyszedł z Ewą
Andrzejewską.
Z kolei Wiesław Tomera,
który wraz z Janem Kotlarskim był
radnym w kadencji 1998
– 2002 (W. Tomera w Unii
Wolności, J. Kotlarski w
AWS) wyznał, że ich wspólną pasją było… wędkarstwo.
– Podszedł do mnie Janek i
spytał, czy bym mu nie mógł
pomóc w zalegalizowaniu
jego hobby, czyli zapisaniu
się do Polskiego Związku
Wędkarskiego – powiedział
radny Tomera. Prośbę spełnił, ale nie udało im się razem wybrać z wędkami nad
wodę. – Może się to jeszcze
uda w innym wymiarze
czasu? – dodał.
Wernisaż swoim występem uświetnił
Tomasz Mucha, skrzypek,
a prywatnie
siostrzeniec
Jana Kotlarskiego, który
dot arł do

Jeleniej Góry z Śląska. Pokazano
także krótkie filmy: relację z promocji albumu o Karkonoszach w
BWA Macieja Bartkiewicza, a także
„Migawkę o Janie Kotlarskim”, fragment filmu „Migawka” autorstwa
niżej podpisanego. Plonem wystawy było wiele wpisów w księdze
pamiątkowej. Była także okazja, aby
nabyć tomik poezji zatytułowany
„Sekrety Karkonoszy” Elżbiety
Kotlarskiej, ilustrowany zdjęciami
Jana Kotlarskiego. Wystawę Jego fotografii „A jednak jestem!” można
oglądać w KK do 17 kwietnia. Z
serca polecamy!
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jan Kotlarski (1938 – 2011) – lekarz, fotografik, samorządowiec. Twórca niezliczonych ilości zdjęć ilustrujących wiele tematów.
Reportaże z życia szpitala, fotografie zabytków (kościołów i pałaców), akty, codzienność. Jego przebogate zbiory są wciąż w
dużym stopniu nieznane szerszej publiczności.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Konrad Przezdzięk

Z duszą w kajdanach
przyczyn. Chcąc ratować się
z opresji buduje własną linię
obrony i odwiedza w sądowej
„kamienicy” kilka mniej lub
bardziej „barwnych” postaci,
które – na co liczy – pomogą
mu wykaraskać się z kajdan
założonych na duszę.
Są wśród nich, między innymi, malarz ekscentryk i bawidamek Titorelli (Bogusław
Siwko) otoczony „Dziew-

Józef K. Stanowią jednocześnie
groteskową, choć jednocześnie
straszną, wizję reżimu, gdzie nic nie
jest normalne i wszystko ustawione
jest do góry nogami. Aresztant w
końcu trafia przed oblicze trybunału
(Sędziego gra Bogdan Koca), który
wydaje się parodią organu wymiaru
sprawiedliwości. Na nic wytknięcie
całej listy „nieprawidłowości”, które
sprawiły, że spokojne życie prokurenta bankowego, zamieniło się w
koszmar egzystencji.
Józef K. nie
znajduje
słów pociesze-

28 marca 2011 r.

11

oprawę muzyczną, która potęguje
nastrój niepewności przemieszanej z
absurdalno-groteskowym poczuciem
dyskomfortu egzystencji.
Konrad Przezdzięk

Scena zbiorowa
„Procesu” – Józef K.
przed obliczem sądu.

– Sens tkwi w mroku – te słowa,
które padają już na początku spektaklu, uzasadniają dobór środków
scenicznych wykorzystanych w

Po sztuce odbyły się uroczystości z
okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru. Orędzie z
tej okazji napisane przez Krystynę Jandę,
przeczytał Jacek Grondowy, aktor Teatru
im. Norwida. Autorka wzywa twórców
teatru, aby nie traktowali sceny jedynie
dla potrzeb elit, a otworzyli bramy teatrów
dla szerszego spektrum publiczności.
Życzenia aktorom i pracownikom wszystkich teatrów w Jeleniej Górze i okolicach
złożył szef Teatru im. Norwida Bogdan
Koca, który nie zapomniał także o tym,
że dzień teatru jest świętem widzów. Z
okazji półwiecza debiutu reżyserskiego
gratulacje, wiązankę kwiatów i list od ministra kultury otrzymała z rąk prezydenta
Marcina Zawiły Alina Obidniak, długoletnia dyrektorka Teatru im. Norwida. – Z
rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
dwie tylko: poezja i dobroć – te słowa

osobliwej inscenizacji powieści
pióra Franza Kafki, przez całe życie
związanego z Pragą pisarza, który
swą twórczością za życia nie błysnął.
Większość jego dzieł, choć powstała
głównie w drugiej dekadzie XX
wieku, poznano i uznano dopiero
dwadzieścia i więcej lat po śmierci
autora (1924). Wśród takich właśnie
tytułów był także „Proces”, powieść,
która powstała w bólach kreacji w
latach 1914/15. Nigdy niedokończona, została wydana dopiero
pośmiertnie, zresztą wbrew woli
samego pisarza.
Jeleniogórską inscenizację opracował sam reżyser Bogdan Michalik, a
kafkowski „Proces” „wymalował”
malarską i niezwykle subtelnie podświetloną, lustrzaną scenografią Leszek Mądzik,
światowej
sławy twórca
sztuk wizualnych. Całego
obrazu dopełnia wysublimowana muzyka Janusza
Grzywacza.
Jest też marionetka, symbol
postaci narratora – która
animowana
przez Elżbietę

Wieszcza zacytowała w podzięce legenda
jeleniogórskiej sceny.
Odbyła się także ceremonia wręczenia
Srebrnych Kluczyków przyznanych przez
kapitułę. Nie wyróżniono żadnego spektaklu miejscowego teatru. Kluczyki przyznano Lidii Schneider za rolę Ewy w „Papierowych kwiatach”, Łukaszowi Dudzie za
wykreowanie Teatru
Odnalezionego
oraz Agacie RomeDzida za wkład

w działanie Fundacji Forum
Staniszów. Doroczny plebiscyt
na najlepszego aktora zorganizowany przez Nowiny Jeleniogórskie

Kosecką – odnosi się do akcji z perspektywy samego pisarza. Wśród
wielopłaszczyznowych zakątków
kamienicy, dających poczucie wielowymiarowości miejsca, bój o życie
toczy bohater sztuki Józef K. (w tej
roli, dodajmy, że dyplomowej, Adam
Majewski, student Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki
Lalkarskiej w Białymstoku).
Prokurent bankowy Józef K. zostaje pewnego ranka aresztowany
we własnym mieszkaniu przez
Strażników X (Andrzej Kępiński), F
(Jacek Paruszyński) i B (Robert Mania) . Nikt nie wie, dlaczego. Nawet
Nadzorcy (Tadeusz Wnuk) nie jest
to wiadomym. Areszt to szczególny, bowiem K. nie trafia do celi, a
jedynie zostaje „skazany” na życie
w nieuchronności czekającego go procesu bez żadnych

wygrał Jacek Grondowy. Tę część
wieczoru prowadził
Andrzej Więckowski. Oprawę muzyczną
gali stanowił
występ Marty Michalskiej.

czynkami” (Magdalena
Kępińska i Katarzyna
Janekowicz), Adwokat
(Robert Dudzik), kupiec
Bloch (Bogdan Koca). Pojawia „rozchwytywana”
przez sędziów z pomocą
studenta (Robert Mania)
urodziwa Praczka (Małgorzata
Osiej-Gadzina) oraz jej mąż Woźny
sądowy (Kazimierz Krzaczkowski).
Dodajmy do tego kilka epizodów i
galerię typów, w których aktorzy
jeleniogórscy podkreślają swą indywidualność. Choćby scena Józefa
K. z Panią Grubach (Marta Łącka),
Kobieta Płacząca (Iwony Lach),
kokieteryjna i wampowata Panna
Buester (Magdalena Kępińska), czy
też wyzywająco piękna Leni (Katarzyna Janekowicz).
Wszystkie te postaci, będące w jakiś sposób uzależnione od sądu, stanowią jednocześnie tryby absurdalnej, nielogicznej, a jednak niebywale
skutecznej machiny systemu, w którą wpada

nia u Kapelana
więziennego (Jacek Paruszyński).
I w końcu trafia do
sali wyroków, gdzie
Kat (Tadeusz Wnuk)
z instrumentarium „robi
swoje”.
„Proces” ma walor ponadczasowy. Bo choć Kafka pisał powieść w latach
1914/15, wiele z poruszanych przez niego kwestii jest
aktualnych również i dziś.
Podobną zresztą inspirację
losami jednostki zniewolonej
przez system miał George Orwell, twórca powieści „1984”.
Tak oto odbiorca słyszy ze
sceny określenia, które jakże
często padają z mediów we
współczesnej Polsce, choćby
„komisja śledcza”, czy też
„korupcja urzędników” i
„brak niezawisłości sądów”.
Bardzo skomplikowana
technicznie jeleniogórska
inscenizacja jest wymowna
poprzez swoją malarskość, grę światłem i

Adam Majewski
w roli Józefa K.,
będącej jednocześnie
pracą dyplomową
tego studenta
Akademii Teatralnej
w Warszawie.

FAKTURY CZASU LESZKA MĄDZIKA

Fot. Tejo

Tryby upiornej machiny
systemu, która w sposób pozbawiony logiki, aczkolwiek
wielce skuteczny, niszczy
ducha człowieka i prowadzi
do jego zagłady – oto sedno
dramatu wg surrealistycznej powieści Franza Kafki
„Proces”, którego premierę
w minioną sobotę – w przeddzień Międzynarodowego
Dnia Teatru pokazał zespół
Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze.

Alina Obidniak

Autor scenograﬁi do inscenizacji „Procesu” Franza Kafki Leszek Mądzik
jest także twórcą serii fotograﬁi, w których starał się uchwycić przemijanie
i zatrzymać w kadrze detal będący jednocześnie świadkiem upływającego
czasu. Jego fotograﬁe można oglądać w Galerii SKENE w foyer Teatru im.
Norwida. Więcej o wystawie – za tydzień.
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Bandyci napadli na dyrektora
21 marca około godziny 10.00 na parkingu
kowarskiego szpitala „Wysoka Łąka”
dwóch nieznanych
sprawców uderzyło
Stanisława Woźniaka, szefa placówki,
młotkiem w głowę.

sokiej Łąki” w Kowarach,
trafił na Szpitalny Oddział
Ratunkowy. Jak informuje
policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Z samej napaści dyrektor
pamięta niewiele. Został
napadnięty przez dwóch
nieznanych sprawców,
kiedy wsiadał do swojego
samochodu. Bulwersującą
Stanisław Woźniak, dy- sprawę bada policja.
rektor Szpitala Wojewódz(Angela)
kiego w Jeleniej Górze i „WyFOT. TEJO

Stanisław Woźniak

Czy ta napaść może mieć związek z połączeniem Szpitala Wojewódzkiego
w Jelenie Górze ze Szpitalem „Wysoka Łąka” w Kowarach? Trudno powiedzieć. Nie można też motywu rabunkowego, choć sprawcy niczego nie
ukradli (mogli zostać spłoszeni). Atak na dyrektora jednoznacznie potępiła
załoga, dyrekcja i związki zawodowe działające w kowarskim szpitalu.

Pojedzie pociąg do Krakowa

Wpadka z dziecięcą
pornografią

Kara do ośmiu lat pozbawienia
wolności grozi mężczyźnie, zatrzymanemu 21 marca przez policjantów
z Wrocławia i Jeleniej Góry, w związku
podejrzeniem o posiadanie i rozpowszechnianie w internecie materiałów z pornografią z udziałem dzieci,
zwierząt oraz prezentujące przemoc.
Na trop przestępcy policjanci wpadli
monitorując Internet: natrafili na film
zawierający treści pornograficzne. W
mieszkaniu zatrzymanego policjanci
znaleźli i zabezpieczyli ponad 1500
płyt CD i DVD, na których znaleziono
kilka tysięcy zdjęć oraz kilkaset filmów zawierających pornograficzne
treści, a także dwa komputery wraz
z dyskami twardymi. – Mężczyzna
trafił do policyjnego aresztu. Teraz za
przestępstwa, o które jest podejrzany,
grozi mu kara nawet do ośmiu lat
pozbawienia wolności – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji jeleniogórskiej.
(KMP)

Sukcesem zakończyły się
wysiłki zmierzające do przedłużenia relacji pociągu
Kraków – Wrocław do Jeleniej Góry.

– Inicjatywa Związku Zawodowego „Kontra”, Komitetu Obrony
Dolnośląskich Linii Klejowych oraz
Cieszyńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei wsparta przez parlamentarzystkę uzyskała akceptację
Przewozów Regionalnych i Urzędu Marszał– Cieszymy
Od czerwca Jeleniej Góra będzie miała kolejowe kowskiego.
się, że zarząd spółki
połączenie ze Świnoujściem. To także efekt wydłużenia zwrócił uwagę na nasze
trasy wakacyjnego pociągu, który do tej pory kończył apele w sprawie uruchotego pociągu, to
bieg we Wrocławiu. Lista komunikacyjnych sukcesów mienia
dobra wiadomość dla
posłanki Marzeny Machałek jest dłuższa: sprawdził się regionu – powiedziała
pomysł wakacyjnych kursów do czeskiego Trutnova posłanka Marzena Maktóra włączyła
oraz przywrócony został pociąg relacji Jelenia Góra- chałek,
się do akcji.
Warszawa.
Wy d ł u ż e n i e t e g o
połączenia (na razie
na okres wakacji) jest
sukcesem dla Jeleniej Góry,
która dzięki tej relacji zostanie ponownie połączona z takimi miastami
jak: Katowice, Gliwice,
Rzeszów i przede wszystkim: Kraków. Pociąg będzie
zapewniał dogodne połączenie aglomeracji krakowskiej i
śląskiej z Kotliną Kłodzką,
Karkonoszami i bogatym w atrakcje
turystyczne Dolnym Śląskiem.
(RED)

Cywilizacja puka do centrum
niczego do oczyszczalni ścieków
przy ul. Lwóweckiej. Inwestycja
przejdzie przez ul.
Drzymały, Osiedle
Robotnicze, Rodzinną, Czeczota,
Obroń-

Aż trudno uwierzyć, że ta
część miasta nie jest podłączona do systemu kanalizacji.
Rolę ścieku dla pobliskich
kamienic od „zawsze” pełnił
kanał Młynówka. Aktualnie ten
zabytek techniki jest rewitalizowany, a w jego okolice w końcu ma
dotrzeć cywilizacja.
W rejonie Osiedla Robotniczego
przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
długości ponad 4 km. Wykonawca ców Westerplatte, W. Kubsza, Złotwybuduje kolektor od Osiedla Robot- niczą (budynki nr1-3-5-7-9), Wincentego Pola
(Oś. Kolejowe:
Przestanie cuchnąć przy
budynki nr1,1a1k), Mostową,
oczyszczalni
Po– Ogłosimy również przetarg na przebudowę i modernizację Obrońców
koju (budynki
miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, która obejmie nr 11 i 12) oraz
budowę: bliźniaczego reaktora biologicznego z wyposażeniem Aleję Jana Pawtechnologicznym, dwóch bliźniaczych osadników wtórnych ła II.
Drugi front
z wyposażeniem technologicznym, stacji wirówek z wyposa- r o b ó t t y c z y
żeniem technologicznym oraz rurociągu tłocznego Dn 800 budowy i przeod pompowni ścieków surowych do budynku kraty wtórnej i budowy kanalizacji sanitarnej
separatora piasku – mówi Wojciech Jastrzębski, prezes spółki i wodociągowej
w okolicach ul.
Wodnik w Jeleniej Górze.
Choć oczyszczalnia sześć lat temu była oddawana jako obiekt Nadbrzeżnej i
Karola Miarki
w pełni nowoczesny, bijącego z niej fetoru do dziś nie udało się oraz kanalizacji
sanitarnej w obw pełni ograniczyć.

Marzena Machałek

Mandat na pół roku
Ulica Osiedle Robotnicze
zmieni wizerunek.
rębie ulicy Objazdowej,
łącznie na odcinku ponad 5,8 km.
Inwestycje są prowadzone w ramach dużego
projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej aglomeracji Jelenia
Góra”, którego wartość szacowana jest na 120 mln 680 tys. zł.
Niemal 53 procent tej kwoty pochodzi z dofinansowania z Funduszu
Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Na całość składa się osiem zadań.
Poza wymienionymi będą dotyczyły
one uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej w rejonie Cieplic
lewobrzeżnych ( od ul. Rataja - ul.
Marcinkowskiego do ul. Objazdowej. Przebudowana zostanie też
kanalizacja w okolicy Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej oraz w
Sobieszowie. Łącznie wybudowane
zostanie niemal 40 km kanalizacji
sanitarnej i 25 km wodociągowej.
Przebudowane zostanie około 10 km
sieci sanitarnej. Całość zakończy się
w 2014 roku.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

PLEBISCYT PLUS JELONKI
KUPON PLEBISCYTOWY
PLUS ROKU TO:

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

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

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

W Biurze Poselskim Platformy Obywatelskiej przy ulicy Krótkiej w Jeleniej Górze
oficjalnie rozpoczął urzędowanie poseł Wojciech Sokołowski, który po wygranej
w wyborach prezydenckich
ex–parlamentarzysty Marcina
Zawiły, przejął po nim
mandat.

Nowy poseł, który mandat sprawował będzie do jesieni (wówczas mają
odbyć się wybory do parlamentu)
pochodzi z Bolkowa. I jak mówi,
czuje się bardzo blisko z Jelenią Górą
związany, choć jego rodzinne miasto
nie ma administracyjnych powiązań
ze stolicą Karkonoszy od 1999 roku.
Poseł Wojciech Sokołowski zapewnił wyborców, że jest do ich usług
w każdej sprawie. Jego biuro, do
którego 21 marca nowy gospodarz
uroczyście przeciął wstęgę, czynne jest w poniedziałki,

środy i czwartki w godz. 10 – 15. Parlamentarzyście pomaga asystentka
Magdalena Wolińska.
W krótkiej uroczystości udział
wziął prezydent miasta Marcin Zawiła oraz zastępca prezydent Hubert
Papaj. – To jest dobre biuro – zapewnił szef Jeleniej Góry nowego posła i
życzył aby jak najmniej ludzi z ratusza przychodziło tam z pretensjami.
Kancelaria została pobłogosławiona
i poświęcona przez kapłana.
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

W rejonach Osiedla Robotniczego przy ul. Rodzinnej
oraz na ul. Nadbrzeżnej
- Karola Miarki rozpoczęły
się prace dotyczące projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
zaniedbanej części „dolnego” śródmieścia Jeleniej
Góry. Prace wykonuje firma
SKANSKA. Zakończenie
tych robót planowane jest
na rok 2013.

Nowemu posłowi gratulowali przejęcia
mandatu samorządowcy powiatowi i
miejscy. Był starosta Jacek Włodyga z
wicestarostą Andrzejem Więckowskim,

dotarł burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński, a także radni miejscy:
Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Wiesław
Tomera i Piotr Miedziński. Pojawił się były

zastępca prezydenta Zbigniew Szereniuk i
dyrektor filii DODN Zygmunt Korzeniewski.
Za powodzenie poselskiej, półrocznej misji,
wzniesiono toast lampką szampana.

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!
KUPON PLEBISCYTOWY
U L U B I O N Y L E K A R Z TO :

Przemysław Baranowicz (113 głosów) utrzymuje pozycje lidera w
naszym plebiscycie.

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

Alicja Dusińska otrzymała już 60 kuponów wyprzedziła w klasyfikacji Jacka Jakubca,
dotychczasowego lidera, który zebrał 57 głosów. Dalsza kolejność: Maja Włoszczowska (30
głosów), Olga Stankiewicz (11) Andrzej i Renata Marchowscy (10 Agata i Wacław Dzidowie
(8), Grzegorz Jędrasiewicz (6), Ryszard Kiełek (6), Halina Kot (1). Do końca miesiąca plebiscyt
jest już dostępny na www. jelonka.com.
Redakcja Jelonki.com

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

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

Drugi jest Andrzej Rojek (62), trzeci – Dariusz Dąbrowski (33 kupony). Dalsza kolejność: Kazimierz Pichlak (24), Wiesława Wolska, (21), Agnieszka Dojs (18), Ryszard
Kędra (15), Ewa Koksanowicz (12), Jarosław Niziołek (10), Agnieszka Janczyszyn (8),
Agata Kreutzer (7), Małgorzata Turowska (5), Ewa Kuncewicz (5). Dziś drukujemy
ostatni kupon. Do końca miesiąca plebiscyt jest już dostępny na www. jelonka.com.
Redakcja Jelonki.com
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zatorzy sobotnich warsztatów w
jeleniogórskim „Żeromie” – Karolina
Jezusek i Paweł Bigus z pierwszej klasy LO pod opieką Mariusza Kokotowskiego, nauczyciela historii i wiedzy
„Nietypowy wolontariat”, albo- o społeczeństwie, były skierowane
wiem taką nazwę przyjęli organi- do uczniów szkół gimnazjalnych i
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MŁODZIEŻ: CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA NASZEGO MIASTA?

Gotowi do działania

W sobotę, 26 marca 2011 w
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjalnych im.
Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze odbyły się „nietypowe” warsztaty, mające
na celu promocję aktywnych
postaw obywatelskich wśród
młodych ludzi.

28 marca 2011 r.

ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta. Ideą przedsięwzięcia,
w którym uczestniczyli młodzi z
aż 12 na 16 placówek oświaty, było
przekazanie wiedzy o wolontariacie
postrzeganym z możliwie najszerszej
perspektywy.

Paweł Gluza, student Politechniki Analizowano funkcjonowanie czy
Wrocławskiej, doświadczony wolon- prowadzenie stowarzyszeń zrzeszatariusz, dążący obecnie do założenia jących młodych. Debatowano na auli
organizacji pozarządowej Jelenio- i w klasach, rozwiązywano zadania,
górskie Stowarzyszenie
a nawet zaplanowano działania maMłodzieży: – Wiedza
jące na celu rozwój miasta w ciągu
na temat wolontariatu
najbliższych 10 lat – na zasadzie:
zazwyczaj sprowadza
„Co byśmy zrobili, gdysię do konkluzji, że
byśmy dysponowali
jest to li tylko dzianieograniczonym bułanie mające na
dżetem”. Było wesoło
celu nieść poi lekko, a przy tym
moc. A niekobardzo kreatywnie.
niecznie, gdyż
– „Nietypowy wopod tą nazwą
lontariat”, edukacja,
kryje się barmnóstwo wiadomodzo szerokie
ści, a zarazem świetspektrum dziana zabawa. Moim
łań społecznych
zdaniem, były to
i organizacja
bardzo potrzebne
rozmait ych
warsztaty, zmuszaprzedsięwzięć:
jące do myślenia,
happeningów,
otwierające nowe
festiwali, konperspektywy, czy
certów, gier miejmoże raczej, z innej
skich itp.
perspektywy ukaM ó w i o n o o : Paweł Bigus
zujące wolontariat,
organizacji jedno- i Karolina Jezusek
coś, na co może
razowych imprez
zdecydować się
promujących uczestkażdy z korzyścią
nictwo w aktywnym
dla siebie samego – ocenia Anna
życiu miasta, platforPochajda, uczennica „Elektronika”.
(Petr)
mach informacyjnych, stronach inFOT. PETR
ternetowych dla młodzieży pragnącej
zaangażować się w wolontariat.

Można zrobić
wszystko

– „Nietypowy wolontariat” wypadł
bardzo dobrze. Cieszymy się, że w
warsztatach tych wzięli udział uczniowie z aż tylu jeleniogórskich szkół. Było
pouczająco, ale z humorem. Zresztą, o
to właśnie chodziło. By nie zanudzić,
przekazać w ciekawej formie informacje ważne, które można wykorzystać
w praktyce, w przyszłości, w celu
podjęcia wolontariatu. Rozmawialiśmy
o tym, co można robić z pasją, w celu
realizacji własnych zainteresowań, a
przy tym bez wkładu finansowego. O
tym, że tak naprawdę można robić
wszystko – podsumowują Paweł Bigus
i Karolina Jezusek.
Warsztaty w „Żeromie” odbyły się w
ramach XVII Sejmu Dzieci i Młodzieży,
i pod patronatem Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Warto też dodać, że
projekt ten doskonale wpisał się w
klimat A. D. 2011, który jest „rokiem
wolontariatu”.

GESTORZY TURYSTYKI I MIESZKAŃCY NIE CHCĄ GROBÓW PRZY WYCIĄGU

Dolina Szczęścia i śmierci

Cmentarz miejski w Szklarskiej
Porębie znajduje się przy ul. kardynała Wyszyńskiego, jednak zaczyna
brakować na nim miejsca na kolejne
pochówki. Stąd decyzja o wytyczeniu
nowego terenu na ten cel. Samorząd
kurortu pod Szrenicą chcą wyciąć
ścianę lasu, która znajduje się przy
nekropolii.

Wyciągi i krzyże

Jednak przy wytyczeniu nowego
miejsca spoczynku, nikt nie wziął
pod uwagę specyfiki terenu. Za lasem,
który zgodnie z planem miałby być
wycięty jeszcze w tym roku, od ponad
pół wieku funkcjonują trzy wyciągi
narciarskie, z których korzystają

zawodowcy i amatorzy. W Szklarskiej
Porębie jest wiele stoków, ale te jako
jedne z nielicznych spełniają warunki
do nauki jazdy na nartach dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Co więcej,
znajdują się one w Dolinie Szczęścia,
w miejscu uznawanym za jedno z
najbardziej urokliwych w Szklarskiej
Porębie. To tu przyjeżdżają turyści i zatrzymują się w miejscowych hotelach i
pensjonatach.
– Po odsłonięciu cmentarza nie będzie to już Dolina Szczęścia, ale Dolina
Śmierci. Łatwiej jest przecież znaleźć
inny teren pod cmentarz niż stoki, na
których mogłyby funkcjonować wyciągi. Jeśli cmentarz zostanie odsłonięty,
liczba osób, które będą korzystać z
wyciągów diametralnie się zmniejszy.
Obecnie z naszych wyciągów korzysta
tysiące miejscowych i przyjezdnych
narciarzy. Są to klienci dla okolicznych
sklepów, barów, restauracji, hoteli
czy pensjonatów. To są zawodnicy
naszych klubów sportowych, uczniowie naszych szkół – jednym głosem
zauważają lokalni przedsiębiorcy.
Są oburzeni planami samorządowców. – Władze z
jednej strony

zapewniają, że działają w interesie
miasta, a tymczasem zmianą zagospodarowania przestrzennego i jedną
decyzją, zniszczą wiele miejsc pracy,
pozbawią Szklarską Porębę największych atrakcji, mieszkańców pozbawią
przychodów, a siebie podatków od
tych przychodów. Czy to jest działanie
w interesie miasta? – pytają gestorzy
turystyki.

To już przesądzone

W tej sprawie próbowaliśmy skontaktować się z Grzegorzem Sokolińskim, burmistrzem Szklarskiej Poręby,
ale był nieuchwytny. Nie podano nam
również jego służbowej komórki.
Telefonicznie rozmawiał z nami Feliks
Rosik, sekretarz miasta Szklarska
Poręba. Powtórzył to, co wcześniej usłyszeli lokalni przedsiębiorcy: planowane
zmiany są w interesie mieszkańców.
– Rozbudowa cmentarza to cel i interes publiczny. Krzysztof Hunkiewicz
jest natomiast prywatnym przedsiębiorcą, który ma własny interes.
Jako władze miasta musimy działać
w interesie wszystkich mieszkańców,
a nie jednego przedsiębiorcy. Jeśli
nie poszerzymy cmentarza,
miejsce szybko
przyjechała
straż pożarna. Strażacy ugasili
ogień, ale
pojazd nadaje się już
t ylko na
złom. Przyczyną pożaru
było najprawdopodobniej
zwarcie instalacji
elektrycznej.
(RED)
FOT.
ŁUKASZ PŁOCKI

Płonący peugeot
w centrum
W miniony wtorek po południu w al. Wojska Polskiego w ogniu stanęło auto
osobowe.
Peugeot zapalił się w trakcie
jazdy. Kierowca wykazał się refleksem: zdążył zjechać na ulicę
Modrzejewskiej (przy nieczynnej

stacji paliw) i uciekł
z pojazdu, zanim jego
przód stanął w płomieniach. Na

Gasili pustostan
W miniony piątek około
godziny 8.00 rano w Karpaczu
przy ul. Partyzantów 5 płonął
dwupiętrowy pustostan. Akcja
strażaków trwała ponad trzy
godziny. Z żywiołem walczyło
sześciu funkcjonariuszy PSP.
Spłonęła klatka schodowa i
drewniane schody oraz część
stropu. W płonącym budynku
nikogo nie było. Przyczyn pożaru i strat, jakie spowodował
ogień, jeszcze nie ustalono.
(Angela)
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Kilkudziesięciu przedsiębiorców i kilkuset mieszkańców
Szklarskiej Poręby protestuje przeciwko wycięciu lasu
oddzielającej cmentarz od
trzech wyciągów w Dolinie
Szczęścia. Drzewa mają zniknąć, bo o ten teren władze
chcą poszerzyć miejską nekropolię.

siębiorcy nie zamierzają się poddawać. przeciwko lokalnym przedsiębiorcom i
W najbliższych dniach zamierzają rozwojowi miasta? Wyciągi funkcjonują
rozmawiać z każdym z radnych, którym przez trzy miesiące w roku. W planach
przedstawią swój pisemny protest. Pi- jest jednak ich zagospodarowanie
zmarli będą musieli być chowani w smo w tej sprawie trafi też do burmistrza również w okresie wiosny, lata i jesieni.
Stoki są bowiem atrakcją tego miasta,
Jeleniej Górze, Piechowicach i innych Szklarskiej Poręby.
służą jego rozwojowi.
miejscowościach. A nikt nie powiedział,
Szklarskoporębianie podkreślają
że jeśli odsłonimy cmentarz to wyciągi Wspólny interes
natomiast,
że pochówek zmarłych
Krzysztof
Hunkiewicz,
właściciel
zostaną zamknięte czy zmniejszy się
ilość korzystających z nich. 31 marca wyciągów: – Władze miasta twierdzą, powinien odbywać się godnie, w ciszy,
br. w tej sprawie odbędzie się sesja że jest to tylko mój prywatny interes, spokoju. Jeśli zgodnie z zapowiedziami
rady miejskiej, każdy mieszkaniec którego próbuję bronić. Pod pismem władz miasta, wyciągi w dalszym ciągu
może się na nią zapisać i wypowiedzieć skierowanym do radnych i pana bur- miałyby funkcjonować, na stokach
się. Otrzyma wówczas odpowiedzi na mistrza podpisało się ponad 30 przed- w okresie turystycznym ceremonie
swoje pytania. Był czas na składanie siębiorców, którzy potwierdzili swój żałobne toczyłyby się w tle imprez,
zastrzeżeń do planowanych zmian sprzeciw podbijając pieczątki swoich zawodów, przy głośnej muzyce, śmiezagospodarowania przestrzennego i firm. Kilkuset mieszkańców, przed- chach i żartach.
Przedsiębiorcy i mieszkańcy, którzy
nikt ich nie zgłosił. Teraz sprawa jest już stawicieli szkół i klubów sportowych
w
minionym
tygodniu tłumnie przyszli
podpisało
się
natomiast
pod
ogólnym
przesądzona – mówi Feliks Rosik.
Informację dotyczącą planowanej protestem. W 2002 roku ówcześni radni na spotkanie z naszym dziennikarzem
zmiany zagospodarowania przestrzen- razem ze mną wskazali, gdzie można telewizyjnym, Wiktorem Marconim,
nego w rejonie ulic Wyszyńskiego, Armii przeznaczyć grunt pod cmentarz. mają nadzieję, że radni i władze miasta
Krajowej, Oficerskiej, 11 Listopada, i Gór- Był to m.in. teren koło kościoła. Tam zmienią zdanie i obiektywnie spojrzą
nej, lokalni przedsiębiorcy zauważyli na oddziaływanie na okolicę nie miałoby na problem.
(Angela)
stronie internetowej urzędu Szklarskiej większego negatywnego wpływu. Kto
Poręby po terminie składania uwag ma więc interes w tym, żeby działać
i zastrzeżeń. Wówczas wystąpili do
miasta o przedłużenie tego terminu.
Wszystko wskazuje na to, że najbliższa sesja rady miejskiej w Szklarskiej Porębie
Argumentowali, że nie dotarła do nich
zaplanowana na 31 marca br. będzie miała burzliwy przebieg. Przedsiębiorcy i
ta informacja, a zmiana planu negamieszkańcy planują przeprowadzić pikietę. Uczestnictwo w sesji zapowiedzieli też
tywnie wpłynie na funkcjonowanie
dziennikarze lokalnych i ogólnopolskich mediów.
trzech wyciągów w Dolinie Szczęścia
oraz okolicznych hoteli i pensjonatów.
Niestety spotkali się z odmową. Mimo
OGLĄDAJ TAKŻE NA WWW.JELONKA.COM
zapowiedzi władz miasta lokalni przed-

• 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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WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POTĘŻNY AKWEN POWSTANIE TUŻ ZA NASZĄ POŁUDNIOWĄ GRANICĄ?

Jednych niepokoi, drugich cieszy
Międzynarodowa droga
łącząca Republikę Czeską
z Polską przez Harrachov i
Jakuszyce może zniknąć zalana wodą, jeśli nasi południowi sąsiedzi zrealizują
zamiar budowy ogromnego zbiornika zaporowego
na Izerze. Takie plany ma
czeskie ministerstwo rolnictwa.

samorządy po południowej stronie
Karkonoszy. O takim zamiarze
mówiono już pięć lat temu i wtedy
podniosła się fala protestów. Jednak
mimo to powstanie zapory i akwenu wciąż jest brane pod uwagę.
Napisał o tym portal iDNES.cz
Taka inwestycja odetnie nas od
„reszty świata” – bulwersują się
samorządowcy z przygranicznych
miejscowości. Proponowany zbiornik Vilémov bowiem „zatopi” część
Rokytnic, a także część gruntów
Perspektywa budowy tamy Vi- Harrachova, Pasek nad Jizerou
lémov na Izerze zbulwersowała oraz Kořenov. Pod wodą znajdzie

się międzynarodowa droga do
Polski (w czeskiej nomenklaturze
to droga l/10), a także inne szosy
pierwszej kategorii do Szplinderowego Młyna i Rokytnic.
– Harrachov po wybudowaniu
tamy i utworzeniu akwenu stałby
się jakimś półwyspem, praktycznie
odciętym od reszty kraju – alarmuje iDNES.cz. Głosów protestów
jest znacznie więcej, a sceptyków
nie przekonuje perspektywa uzupełnienia braków infrastruktury
drogowej mostami i tunelem.
– Jesteśmy po prostu przeciwni.

Nikt nam porządnie nie wyjaśnił
powodów, dla których ta tama
miałaby tu być – oto wypowiedź
pani burmistrz Hany Růžičkovej
(Pasek nad Jizerou).
Żywo zainteresowane sprawą
są polskie samorządy, choć też i tu
informacji brak. Jak podała Polska
Gazeta Wrocławska, spore obawy
budzi potencjalny negat ywny
wpływ na turystykę i ograniczy
dojazd do kurortów, w których
wszak gości z Polski jest sporo.
Tymczasem ewentualna realizacja
inwestycji może stanowić przy-

czynek do budowy
tunelu pod Karkonoszami. Ta idea już kilkakrotnie wzbudzała
medialne podniecenie.
Nie jest nierealna, bo
skania na ten cel środków z Unii
– jak utrzymuje w wy- p ow i e d z i Europejskiej są spore.
dla PGWr Jerzy Łużniak z zarządu
(tejo)
województwa, możliwości pozyFOT. IDNES

W planach czeskiego ministerstwa rolnictwa akwen Vilémov miałby służyć jako zbiornik
wody pitnej dla województwa środkowoczeskiego oraz dla samej Pragi,

„Nowa Nadzieja” wyczyściła rzekę Bóbr
W miniony piątek zakończyła się akcja ośrodka „Nowa
Nadzieja” w Janowicach Wielkich, którego podopieczni wysprzątała brzegi rzeki Bóbr.
Działania zainicjowali Oksana i Jarosław Wasilewscy.
W ubiegłym roku podopieczni ośrodka przeprowadzili podobną akcję: na półkilometrowym odcinku zebrali 9000 litrów odpadów,
w tym resztek szkodliwych dla
środowiska. Do akcji dołączyli
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu (Inspektorat w Jeleniej Górze) oraz
Okręg Jeleniogórski Polskiego
Związku Wędkarskiego.

kudniowej akcji było wspólne ognisko
i grill, którego fundatorem jest PZW i
RZGW w Jeleniej Górze. W akcji gościnAkcja zaczęła się od tamy przy ul. nie uczestniczyli Norwegowie: prezes
Tegoroczna akcja zaczęła się 21 wano 350 worków o pojemności 120
marca. Organizatorzy przewidywali, litrów, a całość działań prowadziła kil- Nadbrzeżnej w górę rzeki, a docelo- Fundacji Safety Shelter Nils E. Strand
kunastoosobowa wym miejscem kończącym działania oraz dziennikarz Asmund Kilde.
że zbiorą ponad 40 tyProekologiczne działania mają
grupa pod- był odcinek rzeki w kierunku tzw.
sięcy litrów zanieopiecz- Starych Janowic. Uwieńczeniem kil- na celu chronić piękno przyrody, z
czyszczeń na
której uroków czerpiemy
trzykilomena co dzień. Organizatrowym
Jak
nas
informuje
Oksana
Wasilewska,
dyrektor
ośrodka,
torzy mają nadzieję, że
odcinku
jego podopieczni zaangażowani są w różne działania m.in.: akcja zachęci wszystkich
Bobru.
miłośników przyrody,
Przygotow porozumieniu z Nadleśnictwem „ Śnieżka” w Kowarach i mieszkańców, instytucje,
leśniczym z Janowic Wielkich, oczyszczają szlaki turystyczne do częstego sprzątania
w janowickich lasach, sprzątają ruiny zamku na Bolczowie. rzeki i – co najważniejn y c h z W ramach aktywizacji twórczej wspomagającej proces zdro- sze – utrzymywania jej w
czystości.
Nowej Nadziei. Odpowienia,
organizują
koncerty,
monodramy,
turnieje
sportowe,
(RED)
wiedni sprzęt do zbierania
FOT.
śmieci oraz ich wywóz koor- zapraszają ciekawych gości, organizowane są coroczne
ORGANIZATORZY
dynował RZGW, Inspektorat w zjazdy absolwentów.
Jeleniej Górze.

WIELKA FETA NA JUBILEUSZ NIEWIELKIEJ PODSTAWÓWKI
Sześćdziesiąte piąte „urodziny” obchodziła Szkoły Podstawa w Wojcieszycach im.
Jana Pawła II. Cała uroczystość zorganizowana została
w ramach podsumowania
unijnego projektu, którego
celem jest scalenie lokalnej
społeczności.
Obecnie w szkole uczy się 82
uczniów. W 1945 kiedy szkoła powstawała, uczęszczało doń 10 dzieci. W
organizacji uroczystości, które miały
miejsce 18 marca, pomagały osoby z To-

warzystwa Przyjaciół Wojcieszyc,
z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wojcieszycach, z Rady Sołeckiej,
Rady Rodziców, a także absolwenci,
uczniowie i ich rodzice. Przygotowane
zostały wystawy pamiątek, starych
fotografii oraz prac uczniów. Dzięki
projektowi powstała książka „Monografia szkoły w Wojcieszycach” autorstwa nauczycieli, do której wywiady
przeprowadzili uczniowie. Wydana
została także gazetka o tej uroczej
podjeniogórskiej miejscowości.
– W książce jest opisanych wiele
ciekawych historii związanych z
Wojcieszycami np. w latach 50 szkołę
w Wojcieszycach odwiedziły dzieci z
Mongolii. Z tym okresem wiążą się
także mniej
p r z y jemne
historie o
dwóch
uczniach,
którzy w lesie znaleźli
niewy-

Uczniowie uczcili jubileusz szkoły werblami i
uroczystym apelem.

buchy i niestety swoje odkrycie przypłacili życiem. W pewnym momencie
w podstawówce uczyło się nawet 200
osób – powiedziała Wiesława StortaRespondek, koordynator projektu.
W ramach unijnego projektu
uczniowie mieli dodatkowe koła
teatralne i muzyczne, podczas których przygotowały przedstawienie
specjalnie na rocznicę szkoły. Były
także prowadzone zajęcia z edukacji
europejsko-regionalnej, na których
dzieci poznawały historię Wojcieszyc
i okolic.
– Na uroczystość zjechało się bardzo wielu gości, również z Ukrainy
i Niemiec. Szukaliśmy w archiwach
szkoły kontaktów do osób, które niegdyś uczyły się lub nauczały w naszej
szkole, i które jako pierwsze tworzyły
tę szkołę w latach 50. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego,
że nasza szkoła wciąż
istnieje. Goście mogli
obejrzeć wcześniej
placówkę. Szukaliśmy w naszym
szkolnym archiwum różności,
aby pokazać,
jak wyglądała
kiedyś – powiedziała
Katarzyna
Geremek, dyrektor Szkoły
Podstawowej w
Wojcieszycach.
– Bardzo
miło wspominam szkołę
podstawową, panowała

Wszechświat tuż
Jak zainteresować najmłodszych
wiedzą z zakresu astronomii? Pokazać im wszechświat „prawie”
na żywo. Umożliwia to objazdowe
planetarium, które dociera do szkół
i przedszkoli w Jeleniej Górze. Na
„kosmiczny” seans składa się półgodzinny film, który w sposób bardzo
przystępny, a jednocześnie wciągający pozwala widzom wczuć się w
astronomiczną tematykę i pokazuje
zależności i funkcjonowanie wszechświata. Kolejna wizyta planetarium
jest spodziewana siódmego i ósmego
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8
na Zabobrzu. Wstęp na seans kosztuje 8 złotych, ale pomysłodawcy, Luiza
i Maciej Koksztysowie, przekonują,
że warto.
(RED)

W Wojcieszycach warto żyć
w niej bardzo rodzinna
atmosfera, wszyscy się
znali. Nauczyciele bardzo
nas wspierali i przygotowywali do dalszej drogi,
nie tylko naukowej, ale
również życiowej. Moim
ulubionym przedmiotem
była matematyka, której
uczył Krzysztof Cięciwa.
Mieliśmy także dużo zajęć pozalekcyjnych i kół
zainteresowań oraz wiele
ciekawych wycieczek –
wyznała Dorota Dynia,
absolwentka.
Agata Galas
FOT. AGRAFKA

Jubileusz uświetniła okolicznościowa msza święta sprawowana przez
księdza biskupa Stefana Cichego, ordynariusza diecezji legnickiej.
Był także przemarsz do Hotelu Jan, który był areną uroczystości.
W Wojcieszycach realizowany jest również drugi projekt unijny pod
hasłem „My też jesteśmy przyszłością Świata”.

Katarzyna Geremek
stworzyła w szkole w
Wojcieszycach przyjazną i
rodzinną atmosferę

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czarna godzina
Przed oczami zobaczył ciemność tak głęboką, że przez
moment miał wrażenie, że
wpadł w otchłań beznadziei.
Zaciągnął się uwięzionym
przez nieokreślony czas
kilka metrów pod ziemią
puchnącym z wilgoci powietrzem. Bateria w prymitywnej latarce wykrzesała
z siebie ostatnie impulsy
energii. Dopiero po chwili
loch błysnął migotaniem
skromnego ognika zapałki,
od którego Drzewiecki zapalił knot świeczki. – Przydała
się na czarną godzinę! – pomyślał przeżegnawszy się w
duchu.
– Szlag tafił! – syknął Starzecki pukając w aluminiowy martwy korpus
taniej latarki, którą podarował im
Szlachcic. Nie mieli pojęcia, że ich – w
sumie – wybawca – został wykończony przez prześladowców z UB. Postać
starego lokatora niczym mgiełka
wyłoniła się w myśli Starzeckiego. I
umknęła ustępując miejsca przerażeniu przyszłością, która okazywała
się z minuty na minutę coraz bardziej
niepewna. Migocząca świeczka namalowała zarys podziemi.
Ze zdziwieniem zauważyli, że
znaleźli się w znacznie wyższym pomieszczeniu niż te, przez które do tej
pory pełzali. Łagodne łuki sklepienia
uśmiechnęły się do nich cieniem nadziei. Nadziei, która szybko prysła, bo
okazało się, że podziemny korytarz tu
się urywa. Obeszli „komnatę” dookoła. Nic. Lite ściany, poza dziurą o owalnym kształcie, skąd wyszli. – Wygląda
mi to na jakąś zapomnianą piwnicę
dużego gmachu. Może i ratusza? A
może tego, no kolegium jezuitów? –
mruczał Drzewiecki niczym ślepiec
obmacując mury komnaty.
– Panie Teodorze! Proszę poświecić
tu! O tu! – przerwał mu raptem chrypnięciem Stefan, któremu zaschło w
gardle. Serce zaczęło mu walić w rytm
jego ulubionego Marsza Radetzkyego.
Odrzucił myślą kuszący obraz kufla
zimnego piwa ze spływającą bokami perlistą pianką. Wystarczyłaby
szklanka kranówki. Przypomniał
sobie, jak – nastolatkiem będąc – na
szlaku wojennej ucieczki z kresów, pił
łapczywie lodowatą wodę z jakiegoś
strumienia. Pił wtedy i pił usiłując napełnić się cieczą na zapas, zatankować
płynu do każdej komórki swojego ciała wiedząc, że upalna jesień 1939 roku
jeszcze mocno mu da popalić. Potem
– już po 1945 roku – jako instruktor
obozu harcerskiego, z obrzydzeniem
gasił pragnienie wodą z jeziora. Cuchnęła żabami, glonami i mułem, Ale
była mokra. Mokra i jedyna. Wtedy
też pił i pił. Miał „twarde” bebechy
i nic mu po wypiciu tego świństwa
nie było. Teraz jednak zostało im
może trzy czwarte litra wody na
trzy osoby głucho chlupoczące w
pogiętej aluminiowej manierce.
– Coś panie kolego tam zobaczył? W tych ciemnościach? – wysapał Drzewiecki.
– Wygląda ja jakieś przejście,
tylko trzeba tam się wdrapać… –
Starzecki oddychał ciężko wpatrując się w ciemną plamę jakiś metr,
półtora nad ich głowami.
– Panie kolego, pięcioletni
dzieciak to może i tam wlezie, ale

nie taki chłop jak pan! Siebie to nawet
pod uwagę nie biorę. Ja stary ramol!
I tak się dziwię, że aż tu się doczłapałem – wystękał Teodor zdając sobie
po chwili sprawę, że niepotrzebnie
przybrał cierpiętniczy wyraz twarzy.
I tak nie było jej dobrze widać. Za
nimi łagodne kontury twarzy Inge
ledwie rysowały się w piwniczym
mroku. – Zimno mi! – wyszeptała
dygocząc. – Bardzo zimno!
Póki byli w ruchu, nie odczuwali,
że temperatura na tej głębokości daleka była od komfortu. Przyzwyczajeni
do lipcowej spiekoty z trudem przyjmowali do wiadomości, że pod ziemią
jest co najmniej o 15 stopni mniej niż
na skąpanych w słońcu ulicach Jeleniej Góry. Mężczyźni mieli na sobie
nieco grubsze flanelowe koszule.
Starzecki nosił sprane amerykańskie,
niegdyś niebieskie, teksasy z paczki
unrrowskiej. Wzmocnione skórą na
kolanach i wielokrotnie cerowane już
dawno przestały przypominać swoje
„pierwotne” wcielenie.
Były jednak nie do zdarcia i Stefan
nie rozstawał się z nimi, o ile oczywiście
nie musiał zakładać innego stroju. Drzewiecki miał stare, sztuczkowe spodnie z
tkaniny w prążki. Zabrudzone błotem z
kanałów, podobnie jak i portki Starzeckiego. Ale Inge – wielce nieprzezornie –
poza sukienką i swetrem Stefana, który
jej go dał poprzedniego wieczoru, nie
miała na sobie nic. Z upalnego miasta
weszła pod jego naziemną przestrzeń
tak, jak stała. W sukience o deseniu
wiosennej łąki, która teraz stanowiła
iluzoryczną osłonę przed zimnem.
Mogłaby być jedynie zaporą, na którą
napotykałoby zbyt natarczywe pożądaniem spojrzenie obcych mężczyzn.
Ale tu nie było obcych mężczyzn, a
poza tym ciemność akurat w tym
przypadku spojrzenie pełne pożądania
czyniła ślepym
Stefan przełknął resztkę śliny łagodząc suchość gardła. Dopiero teraz
zdał sobie sprawę, że dziewczyna wyletniła się na tą podziemną wycieczkę
z przymusu. I na dobrą sprawę nie
miał pojęcia, jak jej pomóc. Przecież
nie mógł zdjąć spodni i jej dać, aby
się ogrzała. Zafrasował się także
stary Teodor, który otulił wnuczkę
szerokim ramieniem.
– Kochanie – odparł półgłosem po
chwili – musisz to jakoś wytrzymać!
Najważniejszy jest ruch. Nie możemy
tu tak stać! Musimy szukać wyjścia! –
w jego do tej pory zrównoważonym
tonie dało się wyczuć iskierkę paniki! – Musi być jakieś wyjście z tych
cholernych podziemi! – zaskrzeczał
z akcentem starczej upartości.
– Panie Teodorze, proszę się uspokoić – Stefan błysnął białkami spojrzenia rozeźlonych oczu. – Może
akurat to jest wyjście!? – wskazał
głową na niszę znajdującą się ponad
ich głowami.
Starzecki plunął sobie w dłonie
i wbił się palcami w szczeliny mię-

dzy śliskimi kamieniami próbując
podnieść się i wspiąć ku czeluści
nieznanego otworu. Skapitulował
po minucie bezradnego szorowania
buciorami o płaską ścianę, która
wilgocią broniła się przed intruzem.
Rozdrapał do krwi opuszki palców,
którymi bezskutecznie usiłował
pokonać złośliwy brak tarcia. Zaklął
szpetnie, a jego ściany dziwnego
pomieszczenia powtórzyły przekleństwo grobowym echem pogłosu.
– Nic panu nie jest? – troskliwie
spytała Inge.
– Gorzej bywało – usiłował zażartować Starzecki zagryzając wargi z
bólu. Opuszki palców to niezwykle
wrażliwa część dłoni.
– Proszę mnie podsadzić, ja tam
wejdę – powiedziała Inge śmiało.
– Ależ wnusiu! Kategorycznie nie!
Nie… – rzucił Drzewiecki.
– Dziadku! – ucięła spodziewaną
tyradę Teodora dziewczyna. – Dajcie mi tę linę z plecaka. Jeśli się
da, zamocuję ją tam i wy też jakoś
wejdziecie! Jestem lekka. Tylko mnie
podsadźcie!
Stefan wyciągnął z workowatego
plecaka około czterometrowy zwój
liny. – A umiesz to zawiązać? – zapytał?
– Byłam na kursie żeglarskim –
fuknęła obrażona Inge zabierając
Strzeckiemu sznur. Założyła zwój na
ramię. – Im szybciej, tym lepiej – jej
ton nie zniósłby sprzeciwu.
Była rzeczywiście zadziwiająco
lekka. Starzecki starał się wyłączyć
zmysły, gdy – chcąc nie chcąc – wbił
poranione opuszki palców w nagie
nogi dziewczyny. Ułamek sekundy,
może trochę dłużej. Za krótko. Po
chwili Inge już była w „górnym”
korytarzu.
– I co? Jest tam coś? Może to tylko
nisza! Mów! Szybko! – Drzewiecki
tracił dotychczasowe opanowanie i
zimną krew.
– Panie Teodorze! – skarcił dziadka
Stefan.
– Jest przejście! – w pogłosie słów
Inge dała się odczuć ulga i wracająca
nadzieja.
– A masz o co zawiązać linę? – tym
razem Stefan nie potrafił ukryć zniecierpliwienia.
– Spróbuję na tym kawałku kamienia – usłyszeli panowie głos Inge
pojęcia nie mając, o jaki kawałek
chodzi. Przecież nic nie wiedzieli.
– Tylko mocno! Trochę ważymy! –
odkrzyknął Stefan.
W odpowiedzi przed jego oczami
zadyndała lina, którą dziewczyna
spuszczała z górnego poziomu.
– Dalej, pan pierwszy. Będę
pana asekurował — rozkazującym tonem powiedział starszemu mężczyźnie Stefan.
Zabrał mu świeczkę,
którą Drzewiecki uparcie trzymał w dłoni. Postawił na kamiennej

posadzce. Za moment Teodor – sapiąc
– pchany od dołu przez Starzeckiego
wywindował się dzierżąc mocno
szorstki sznur. Usiadł na zimnym
kamieniu i czule objął wnuczkę.
Udało się!
– Muszę zgasić świeczkę! – usłyszeli
głos Starzeckiego – nie mam trzeciej
ręki, a mnie już nikt teraz nie pomoże! Za chwilę wszystkich spowiła
nieprzenikniona ciemność. Zastąpiło
ją drżenie i głuchy łoskot. Inge wbiła
paznokcie w zmęczoną życiem dłoń
Drzewieckiego. Ze strachu.
****
Czerwony tramwaj przetoczył się
przez plac Ratuszowy sunąc majestatycznie ku ulicy Długiej. Tomasz
Rdest odprowadził wzrokiem wagon
siedząc przy stole w Rzemieślniczej
przy kolejnym kuflu piwa. Mocno już
mu szumiało w głowie. Jego kompan
– przypilony potrzebą mniejszą – udał
się w ustronne miejsce. Rdest zaklął
w myślach.
Choć wprowadził się już w stan
alkoholowej beztroski, zdał sobie
sprawę, że właśnie przepuścił kolejny
tramwaj do Cieplic. O tej porze następny będzie za pół godziny. Jak dobrze
pójdzie. Już miał pstryknąć po kelnerkę, tę grubą niedomytą kobietę w
uwalanym buraczkami fartuchu, aby
przyniosła kolejne piwo. Ale poczuł na
sobie czyjś ciężki wzrok. Struchlał.
Po alkoholu – w przeciwieństwie do
innych pijaków, którzy wypiwszy
stają się odważni jak lwy
– Rdest popadał w swoistą nieśmiałość. Powoli zerknął przez ramię.
Odechciało mu się piwa. Za nim stał
kapitan Laleczka z czterema rosłymi
facetami.
– Dzień dobry po raz drugi?
Czy możemy się przysiąść? –
tonem bez wyrazu spytał
kapitan wskazując na
dwuosobowy stolik.
–
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Aaaależ, tak, tak, oczywiście, dzień
dobry! Panie kapitanie! Może się pan
czegoś napije? – bełkotliwie odparł
Rdest czując, że zupełnie traci kontrolę nad rozumem i mową.
– Może przy innej okazji – usłyszał.
Faceci bez pytania obsługi dosunęli
krzesła do stolika.
– Musimy pogadać – rzucił Laleczka. Z oczu patrzyło mu źle. Bardzo
źle.
Jerzy, który wyszedł ze śmierdzącej
świeżymi fekaliami i stęchłym duszącym moczem latryny, zatrzymał
się odruchowo widząc czterech
drabów, którzy obsiedli stolik, gdzie
przed paroma minutami upajał się
piwskiem i gaworzył z Rdestem.
Teraz przewodnik wyglądał wśród
nich jak nieśmiały przecinek. Jerzy
od razu poznał potężnego faceta,
który otworzył im drzwi mieszkania
na Kopernika. Laleczka. Odruchowo
sprawdził, czy ma na ramieniu torbę z
aparatem i zdjęciami. Rakiem wycofał
się z knajpy i pobiegł podcieniami do
najbliższej bramy. Dysząc przytulił się
do zimnego – wbrew
upałowi – i zmurszałego muru.
Konrad
Przezdzięk

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 ubek zabija lokatora,
który udzielił schronienia uciekinierom na ulicy
Kopernika. Dostaje też od swojego dowódcy
rozkaz, że musi złapać „dywersantów”.
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COREA – CLARKE & WHITE –
“Forever”
wydawnictwo: Concord
Records/ Universal Music
Polska

Forever z młodym wtedy jeszcze basistą
Stanleyem Clarke’em. Podwójny album
„Forever” jest swego rodzaju powrotem
do czasów RTF. Muzycy sięgnęli po
sprawdzone kompozycje z tamtego
okresu chcąc przypomnieć je i pokaW 1971 roku, po 3 latach działalności zać młodszych słuchaczom w nowej
z Circle, Chick Corea zmienił swój muzycznej perspektywie. Utwory
muzyczny profil i stworzył Return To znakomicie sprawdziły się w akustycz-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

nych aranżacjach w
których czują się najlepiej. Słychać oklaski i
ten koncertowy klimat,
który jest walorem tego
albumu. Na ostatnim
koncercie w Keystone
Korner w San Francisco
dołączyło do tria dwóch

Marcin Wyrostek zagra w Filharmonii Dolnośląskiej

Majowy koncert Marcina Wyrostka z zespołem
Tango Corazón w Teatrze im. Norwida.
Warto już dziś zarezerwować bilet na zaplanowany
na 13 kwietnia koncert
w i r t u o z a a ko r d e o n u z
Jeleniej Góry rodem, laureata programu „Mam Talent” Marcina Wyrostka.

Kiedy pod koniec kwietnia ubiegłego
roku muzyk ten wraz z zespołem promował płytę „La magia del tango” sala
Teatru im. Norwida pękała w szwach.
Dziś już entuzjazm towarzyszący sukcesom Marcina Wyrostka nieco opadł,
co nie oznacza, że spadły notowania
akordeonisty. Wspomniany krążek

wciąż się sprzedaje znakomicie. Tym razem
Marcin Wyrostek, na
co dzień związany z
Akademią Muzyczną
w Katowicach, przyjedzie na zaproszenie
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Janiny Garści. W dużej
sali Filharmonii Dolnośląskiej da koncert wraz
Mateuszem Adamczykiem (skrzypce), Piotrem Zaufalem (gitara
basowa) i Krzysztofem
Nowakowskim (perkusjonalia). W programie
to, co lubimy najbardziej: muzyka
popularna i rozrywkowa w akordeonowym wydaniu z najwyższej półki.
Początek koncertu o godz. 19. Bilety
kosztują 30, 20 i 10 złotych.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Ścieżkami kin jeleniogórskich
Książnica Karkonoska poszukuje materiałów archiwalnych te wzbogacą wystawę organizowaną
dotyczących kin w Jeleniej Górze (zdjęcia, bilety, plakaty, itp.). przez Archiwum Państwowe we WroDla przypomnienia kilka nazw: na, DKF Klaps. Większości z nich cławiu, Oddział w Jeleniej Górze, z
Grand, Lot, Marysieńka, Turysta, już nie ma, niektóre zmieniły nazwę którym współpracujemy nad projekPiast, Śnieżka, Karkonosze, Gencja- (Tatry stały się Grandem). Materiały tem „Jeleniogórska Ścieżka Kinowa”.
Projekt realizowany
będzie w listopadzie
2011 r. Informacje
i materiały prosimy
przesyłać na adres
mailowy Agnieszki

Kawiarnia Wiedeńska i Dom Koncertowy
w niemieckich czasach. Tam miał miejsce
pierwszy pokaz kinematografu.

gitarzystów, i w ten
sposób przemienili się
w elektryczny band.
Drugi krążek to wielka
gratka dla jazzfanów.
Nagrania zostały zarejestrowane z udziałem
zaproszonych gości
m.in. ciemnoskórej wo-

„Lśnienie” w DKF

kalistki Chaki Khan, wybitnego jazzowego skrzypka Jean’a – Luc Ponty’ego
oraz pierwszego gitarzysty RTF, Billa
Connorsa. Z ich udziałem powrócili do
przełomowego jazz rockowego okresu
, kiedy to powstał legendarny album
„Hymn Of Seventh Galary”. Album, na
którym znalazło się 18 utworów, zamyka wyjątkowe wykonanie tematu „500

POP ROCK & JAZZ
Miles High” zarejestrowane podczas
jazzowego festiwalu w Monterey. Choć
minęło już tyle lat od zaistnienia Return
To Forever to nagrania zawarte na albumie wciąż mają swoją magię i siłę.
Andrzej Patlewicz

NIE SPÓŹNIJCIE SIĘ NA ARKĘ!

W kolejnym odcinku cyklu
„Alfabet kinematografii” Dyskusyjny Klub Filmowy proponuje w nadchodzący wtorek,
29 marca, film produkcji USA
zatytułowany „Lśnienie”.
Operator jest najbliższym współpracownikiem reżysera i scenarzysty,
z ich współpracy wynika czy film
jest czymś więcej. Taka wzorcowa
współpraca miała miejsce na planie
„Lśnienia”, które Kubrick (często sam
stojąc za kamerą) wymyślił w dużej
mierze dla operatora Johna Alcotta.
Stanley Kubrick )1926 + 1999) to jeden
z najciekawszych pesymistów kina,
wizjoner, który swoje przekonania filozoficzne przekazywał stylem opowieści
ekranowej. Perfekcjonista, reżyserował
nie tylko swoje filmy, ale także swój wizerunek medialny. Światowe uznanie
przyniosła mu satyra antynuklearna
„Dr. Strangelove or How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb”,
zaś ogólny podziw - “2001: Odyseja
kosmiczna”.
(RED)

Projekcja filmu „Lśnienie”, zaczyna się
29 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Bankowej 27
(cena biletu 10 zł, karnet 28 zł)

Moralne dylemat y ludzko ś c i p r z e n i e s i o n e d o
uniwersalnej powiastki o
przyjaźni trzech pingwinów – to kanwa sztuki
Zdrojowego Teatru Animacji „O ósmej na arce” wg
Ulricha Huba.
Nielot y po kolei wpadają w
pułapki codzienności. Poznają, co
to śmierć, bluźnierstwo, ale też doświadczają przyjaźni i solidarności
w chwili zagrożenia. Pouczające
nie tylko dla dzieci, lecz także dla
widza starszego. Za tekst „O ósmej
na Arce” Ulrich Hub, współczesny

pisarz niemiecki, otrzymał wiele
nagród. Sztuka przetłumaczona
niedawno na język polski stała
się przebojem repertuarowym na
naszych scenach. Grają: Dorota
Fluder, Sławomir Mozolewski,
Radosław Biniek, Sylwester Kuper,
Jacek Maksimowicz, Mariusz Czechowicz (gościnnie). Plus świetna
muzyka Pavla Helebrandta. Początek sztuki w nadchodzący wtorek
i środę (29 i 20 marca) o godz. 10
w Pałacu Wojanów.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Teatr faktu z dreszczykiem

Romanowskiej - koordynatora projektu: rrroma@o2.pl, lub osobiście
do siedziby JCIiER Książnicy KarkoFrancuski dramaturg Jean Genoskiej przy ul. Bankowej 27.
(tejo) net, napisał „Pokojówki” w 1948
FOT. ARCHIWUM roku opierając się na wydarzeniach z policyjnych faits divers:
zabójstwie pewnej możnej pani
Dodajmy, że imprezę z okazji 115 rocznicy kinematografii w Jeleniej przez dwie służące, siostry Papins,
Górze zamierza zorganizować Jeleniogórskie Centrum Kultury. Z do którego doszło w 1933 roku w
Le Mans. Dramat Geneta, mężczyprzechowywanych w Archiwum Państwowym dokumentów wynika, zny po przejściach, jest więc do
że miała ona miejsce w Sali Wiener Kafe und Konzerthaus, czyli bólu prawdziwy. Tak jak prawdzidzisiejszej siedzibie JCK przy ulicy Bankowej. Zachował się nawet we są odtwórczynie głównych ról:
Irmina Babińska (Japrogram pierwszego pokazu, który ma być odtworzony w tym roku.
śnie Pani) oraz
Będzie też prawdziwy taper, czyli pianista przygrywający do niemego
t ytułowe

filmu. O szczegółach będziemy na bieżąco informowali.

bohaterki: Katarzyna Janekowicz
(Solange) i Agata Moczulska
(Claire), która – po przerwie urlopowej – wróciła na teatralne deski.
Sztuka w reżyserii Rafała Matusza,
choć premierę miała w listopadzie
2009 roku, nie schodzi z afisza do
dziś. O jej wartości będzie można
się przekonać w nadchodzący
czwartek, 31 marca, na scenie
studyjnej Teatru im. Norwida.
Początek o godz. 19.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

„Dom Chłopców” w kinie LOT

ściciela klubu
Madame. Jest też Jake, dla którego
Frank kompletnie traEmocjonującą filmową opoci głowę. Tymczasem
wieść o buncie młodości
do Europy dociera
i brutalnych doświadczenieznana wcześniej,
niach dorosłego życia możprzerażająca chorona od minionego piątku
ba – AIDS. Do tego
w największym kinie w
znakomita muzyka w
Jeleniej Górze
wykonaniu Dangerous Muse oraz kreacje
Jest rok 1984. Frank ma 18 lat.
Udo Kiera (znanego z
Ucieka z domu. Zatrudnia się w
filmów Gusa Van Sanklubie ze striptizem. Trafia na nieta, Wima Wendersa
kończącą się imprezę z muzyką, moczy Larsa Von Triera)
rzem alkoholu, namiętnego tańca i ra: Angelo, który odkłada kasę na
i wielokrotnie nagraseksu. W „Domu Chłopców” poznaje operację zmiany płci, przystojnego dzanego Stephena Fry’a.
przyjaciół, jak z filmów Almodova- graficiarza i punka Deana, czy wła(RED)

POP ROCK & JAZZ

nowaniem współpracy z legendarną
firmą Manfreda Eichera, ECM. Oprócz
tytułowego nagrania na krążku znalazło się dziewięć dodatkowych utworów
z czego pięć to kompozycje Marcina
Wasilewskiego a pozostałe to standardy. Zaskoczeniem jest umieszczenie
Trzeci album pianisty Marcina kompozycji Hannsa Eislera – „Secret
Wasilewskiego jest kolejnym ukoro- Marriage”, który swego czasu rozpro-

MARCIN WASILEWSKI TRIO
– „Faithful”
wydawnictwo: ECM
Records/ Universal Music
Polska

pagował nawet Sting.
Otrzymujemy też kompozycję kanadyjskiego
wirtuoza fortepianu
Paula Bleya – „Big Foot”,
kojarzoną z typowym
free jazzem z lat 70.
Sławek Kurkiewicz (bas),Michał Miśkiewicz

Katarzyna Janekowicz, Irmina
Babińska i Agata Moczulska
w „Pokojówkach”
(perkusja) brylują tutaj
grając trochę w konwencji zaczerpniętej
z okresu współpracy
z Tomaszem Stańko.
Ale kiedy już sięgają po
kompozycję Hermeto
Pascoala, słychać głęboki jazz. Fascynacje

Kurkiewicza tym brazylijskim muzykiem sprawiły, że ta przepiękna ballada
grana rubato „Os Guizos” osadzona
jest w klimacie samby. W ujęciu Tria
Marcina Wasilewskiego temat ten
potraktowany został w sposób skandynawski. Najbardziej przystępnym
utworem na płycie jest „Night Train
to You” (trwający ponad 10 minut).

Melodia dołożona do funkcji ma przy
tym świetną motorykę i prosty, wyraźny charakter. Na poprzedniej płycie
Marcin Wasilewski porwał wszystkich
reinterpretacją tematu Prince’a a tym
razem dojeżdża wraz ze swoim Triem
do stacji docelowej utworem już własnej kompozycji „Night Train to You”.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

Zwany przez dzieci
Wujciem Rysiem, pan
Ryszard otarł ostatnio
do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Szklarskiej Porębie. Bajki, opowiadania
i wiersze, również regionalnych autorów, czytał w
klasach I - III. Choć pan Ryszard był tam po raz pierwszy,
reakcja dzieci była godna
pozazdroszczenia.

Filharmonicy w klimatach różnych

Aż dwóch dyrygentów będzie
miał pierwszy
kwietniowy
koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej.

Część programu poprowadzi pierwszy dyrygent FD Maestro Mirosław
Jacek Błaszczyk. Batutę weźmie w
dłonie także Bogusław Jan Bemben,
który filharmoników dolnośląskich
poprowadzi w ramach przewodu doktorskiego. Solistką będzie
słuchały wszystkie maluchy, a na skrzypaczka, znana już z festiwalu
koniec wręczyły panu Ryszardowi „Gwiazdy promują” Kamila Wąsik.
podziękowania. Wierzymy, że tym W repertuarze: Karłowicza Poemat
jednym spotkaniu się nie skończy
ta współpraca, bo reakcje dzieci
są naprawdę niesamowite – mówi Bo inwentaryzują
Centrum Informacji i EduEwa Sobczak, sekretarz szkoły.
Uczniowie Szkoły Podstawowej kacji Regionalnej Książnica
w Miłkowie natomiast nie chciały Karkonoska informuje,
„Wujcia Rysia” wypuścić z klas. że w dniach 28 marca
Prosiły o kolejne wiersze i opo- – 2 kwietnia 2011 roku
wieści. – Dla takich chwil Biblioteka Dziecięconaprawdę warto żyć – pod- Młodzieżowa będzie
sumował Ryszard Kiełek, nieczynna z powodu
wolontariusz i Kawaler inwentaryzacji księgozbioru.
Orderu Uśmiechu.
(Angela)
Fot. Organizatorzy

Ryszard Kiełek, wolontariusz, który od lat aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję „Cała Polska
czyta dzieciom”, odwiedził
kolejne szkoły. Tym razem
opowiastkami i wierszami rozbudzał wyobraźnię
uczniów ze Szklarskiej
Poręby i Miłkowa.

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Zabobrze
przyszłości

Symfoniczny „Odwieczne
pieśni”, II Koncert Skrzypcowy d-moll Henryka
Wieniawskiego, Modesta
Musorgskiego „Noc na
Łysej Górze” oraz Paula
Ducasa „Uczeń czarnoksiężnika”. Początek koncertu 1 kwietnia o godz.
19 w Sali FD przy ulicy
Piłsudskiego w Jeleniej
Górze.
(RED)
FOT.
COOLAZOOCH

Mirosław Jacek Błaszczyk z orkiestrą
symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej

O Szklarskiej Porębie monograficznie
„Monografia historyczna Szklarskiej
Poręby” to bodaj pierwsza tego typu
pozycja o kurorcie na pograniczu
Karkonoszy i Gór Izerskich pióra Ivo
Łaborewicza i Przemysława Wiatera.
W ramach
promocji tej
pozycji wydanej
nakładem AD REM

zaplanowano trzy spotkania autorskie
w Jeleniej Górze i Szklarskiej Porębie.
Pierwsze już w nadchodzący wtorek
(29 marca) w Antykwariacie Pod

Od 6 kwietnia do 20 maja potrwa druga edycja konkursu
„Zabobrze przyszłości”, do którego
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalistów zaprasza Książnica Karkonoska. Zmagania są
w szczególności adresowane do
mieszkańców największego osiedla w Jeleniej Górze.

Forum na start

– Nasze
dzieci były oczarowane panem
Ryszardem. Z zainteresowaniem

W dniach 6, 7 i 8 kwietnia Osiedlowym Domem Kultury będą
„rządzili” młodzi aktorzy. Odbędzie się tam bowiem XI Forum
Teatrów Dziecięcych. Główna nagroda – wyjazd na ogólnopolską
Dziatwę do Łodzi. Udział wezmą
teatrzyki szkolne i środowiskowe
z Dolnego Śląska.
(RED)

Arkadami w Rynku jeleniogórskim o
godz. 18, drugie – w Muzeum C. i G.
Hauptmanów w Szklarskiej Porębie
(5 kwietnia – wtorek – o godz. 17,
zaś trzecie – 14 kwietnia (czwartek) o
godz. 15. sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Wstęp
wolny.
(RED)
ARCHIWUM
Fot. Konrad Przezdzięk

Do serca przez słowo

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

Przemysław Wiater oraz Ivo Łaborewicz w
Antykwariacie Pod Arkadami
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„Nie wystartuję w tym biegu, nie jestem kaskaderką”
Justyna Kowalczyk na piątkowej konferencji prasowej
zapowiedziała, że nie weźmie udziału w zawodach
wokół Polany Jakuszyckiej,
jeśli trasa będzie wytyczona
przez Szrenicę. Decyzja o
wyborze trasy, którą najlepsi biegacze na świecie będą
rywalizować w 2012 roku o
punkty Pucharu Świata zapadnie na przełomie maja i
czerwca tego roku w słoweńskim Portoroż.
Spotkanie z dziennikarzami w
hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie
nasza multimedalistka IO, MŚ oraz
PŚ, rozpoczęła od zdecydowanego
protestu przeciwko planowanemu
wytyczeniu trasy jednego z biegów
przyszłorocznego Pucharu Świata
przez Szrenicę.
– Moim marzeniem, jednym z
większych było wystartowanie w
kraju. Taka opcja się pojawiła. Jestem jedyną osobą w historii, która

Wiosenne mecze ligowe nie
mogły się lepiej rozpocząć
dla podopiecznych Artura
Milewskiego. Broniące się
przed spadkiem z IV–ligi
Karkonosze Jelenia Góra
wygrały w Jaworze po dramatycznym pojedynku z
miejscową Kuźnią 3:2.
Spotkanie rozpoczęło się od
bardzo dobrej sytuacji dla gospodarzy, w 2 min. groźnie uderzał
Kurzelewski, jednak futbolówka
po jego strzale przeleciała ponad
bramką strzeżoną przez Główkę. W
miarę upływu czasu coraz groźniej
zaczęli atakować jeleniogórzanie,
swoją szansę miał Durlak, ale nie
był w stanie pokonać golkipera
miejscowych. W 15 min. padła

wygrała Puchar Świata i nigdy
nie startowała w swoim kraju w
PŚ. Ale jeśli takie będą plany (bieg
przez Szrenicę - przyp.) to moje
umiejętności nie pozwalają na to.
Zdrowie jest najważniejsze, a zjazd po
trasie alpejskiej jest powyżej moich
możliwości – tłumaczyła Justyna

Zabójcza końcówka Karkonoszy
pierwsza bramka dla Karkonoszy,
nieporozumienie defensywy rywali
skrzętnie wykorzystał Wichowski,
wyprowadzając nasz zespół na
prowadzenie. Nasza radość nie
trwała jednak długo, bo zaledwie
2 minuty, do remisu doprowadził
Kalinowski, wykorzystując dobre
dogranie od Krupczaka. Do końca
pierwszej części gry żadna z ekip
nie była w stanie wypracować
sobie klarownej okazji do zdobycia
gola.
W drugą odsłonę lepiej weszli
podopieczni Artura Milewskiego,
bardzo dobrych okazji nie wykorzystali jednak Durlak i Polak, którzy
przegrali pojedynki ze stojącym

Wschowa zdobyta, triumf Chojnika
Korona Wschowa była gospodarzem turnieju piłkarskiego, w którym udział
wzięło 10 drużyn reprezentowanych przez ponad 100
zawodników. Wśród zaproszonych zespołów znalazł
się Chojnik Jelenia Góra.
Na finiszu z końcowego
sukcesu cieszyli się właśnie
podopieczni Artura Sety.

doszło do konfrontacji pomiędzy
Chojnikiem, a Szóstką Śrem. Tym
razem pojedynek zakończył się
bezbramkowym remisem, a po raz
kolejny w rzutach karnych Chojnik
spisywał się doskonale, wygrywając
2:1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartek Dulny.
– Jestem bardzo zadowolony z
postawy moich podopiecznych.
Cieszy oczywiście pierwsze miejsce,
lecz jeszcze bardziej poziom gry, jaki
zaprezentowali chłopcy. Byliśmy
wyróżniającym się zespołem tego
turnieju. Wiele miłych słów od
trenerów i ludzi, którzy oglądali
zmagania młodych sportowców, to
chwile które w tej pracy są czymś
bardzo wyjątkowym dla każdego
trenera – powiedział Artur Seta,
trener grupy.
Skład Chojnika: Filip Pietrałczuk,
Michał Pakosz, Kornel Sokołowski,
Bartosz Majka, Filip Boszczyk, Dawid Rola, Bartosz Dulny, Szymon
Sołtysiak.
(MDvR)

3".:
Serafin

REKLAMA

W fazie grupowej ciepliczanie
rozegrali cztery mecze: 0:0 z Lechią
Zielona Góra, 1:0 z Polonią Leszno,
2:1 z UKS-em Szóstka Śrem i 2:0 z
Koroną Wschowa. Zmagania grupowe młodzi zawodnicy Chojnika
zakończyli na pierwszym miejscu.
W meczu półfinałowym przyszło
nam się zmierzyć z Koroną Wschowa. W regulaminowym czasie mecz
zakończył się remisem 1:1. Seria
rzutów karnych okazała się szczęśliwa dla ciepliczan, którzy wygrali
3:1. W wielkim finale po raz kolejny

Kowalczyk.
- Jeżeli Polski Związek Narciarski
wyśle wniosek, aby były to dwa
normalne biegi, to z miłą chęcią
wystartuję i będzie to dla mnie wielki
zaszczyt. A jeśli to będzie tylko bieg
na Szrenicę, to w tym momencie
będę zmuszona trenować gdzie in-

dziej – dodała Kowalczyk.
Świeżo upieczona Mistrzyni Polski w biegach
narciarskich przyznała,
że nie widziała na własne
oczy zjazdu ze Szrenicy,
ale ufa swojemu trenerowi
Aleksandrowi Wierietielnemu, który bardzo krytycznie podchodzi do kwestii
bezpieczeństwa biegaczy
podczas zjazdu. Zdaniem
organizatorów Pucharu
Świata w Szklarskiej Porębie
trasa została przetestowana
podczas niedawnego Uphill
Trophy, oceny są pozytywne i to ze strony FIS-u jest
nacisk na urozmaicenie
biegów narciarskich. Z tą
opinią nie zgadza się Justyna Kowalczyk.
– To Polacy wyszli z propozycją
biegu przez Szrenicę, Joerg Capol nawet nie wiedział o jej istnieniu. Podczas Uphill Trophy jeden z bardziej
doświadczonych polskich biegaczy
- Mariusz Michałek na podbiegu był
pierwszy, jednak po trzech upadkach
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między słupkami Kuźni Rzepą.
Mimo przewagi Karkonoszy do
siatki trafili gospodarze, w 58 min.
po bramce Serwecińskiego było
2:1. Od tego momentu gospodarze
ograniczyli się głównie do obrony
korzystnego rezultatu, myśląc, że
dwa trafienia wystarczą, aby sięgnąć po pełną pulę. Jeleniogórzanie
atakowali coraz groźniej, strzelając
wyrównującego gola w 86 min.,
autorstwa Kotarby, który dobrze
wykończył rzut rożny dla naszej
ekipy. Kropkę nad „i” postawił
Malarowski w 88 min., wykorzystując dobre dogranie z głębi pola.
Karkonosze wygrały ostatecznie w
Jaworze 3:2.
(MDvR)
Foto: archiwum

podczas zjazdu wyraźnie przegrał z
nieznanym nikomu zawodnikiem –
wyznaje Kowalczyk.
Julian Gozdowski dziękował naszej
mistrzyni oraz trenerowi Wierietielnemu – oni tez zabiegali o to, by
Puchar Świata był na naszym terenie,
a w przyszłości nawet mistrzostwa
świata. Nigdy nie miałem okazji
podziękować, ale wiem, że takie
działania były. „Polskie piekiełko”
jak nazywany jest spór pomiędzy
obozem Justyny Kowalczyk, a organizatorami PZN może skutkować
tym, że w 2012 roku po raz pierwszy
i ostatni Puchar Świata w biegach
narciarskich zawita do Polski. Miejmy jednak nadzieję, że pod koniec
maja w słoweńskim Portoroż, FIS
podejmie decyzję, dzięki której w
rywalizacji na Polanie Jakuszyckiej
zobaczymy zwycięski bieg Justyny
Kowalczyk, a cała impreza odniesie
sukces organizacyjny oraz medialny,
który skutkować będzie kontynuacją
startów o Kryształową Kulę na polskich trasach w latach następnych.
(Przemo)
Fot. Przemo

Wieści różnej treści
Wychowanek
KKS-u powołany do
kadry

Trener reprezentacji Polski do
lat 15 (rocznik 1996) Robert Wójcik powołał 24 piłkarzy, którzy
będą przebywać w Kleszczowie
od 2 do 8 kwietnia na konsultacji
szkoleniowej. Wśród tej grupy
jest wychowanek KKS–u Jelenia
Góra, a obecnie piłkarz Zagłębia
Lubin Konrad Andrzejak.

Wywalczył kwalifikację
do OOM

Ogromny sukces Sebastiana
Chmury z klubu zapaśniczego ULKS Karkonosze w Starej
Kamienicy. W sobotę 19 marca
w Gniechowicach odbył się Turniej Zapaśniczy, będący kwalifikacjami do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Nasz zawodnik uplasował się ostatecznie
na drugiej pozycji. Sebastian
startował w kategorii wagowej
do 54 kg. Stoczył cztery ciężkie
walki, ostatnią przegraną w walce o złoty medal. Drugi z naszych
reprezentantów Paweł Masłoń
startujący w kategorii 50 kg wywalczył piąte miejsce. Ta pozycja
nie pozwoliła jednak na wywalczenie kwalifikacji do OOM,
którą zdobywała tylko najlepsza
trójka. Turniej był bardzo silnie
obsadzony, oprócz zawodników
z Dolnego Śląska zameldowali
się także zapaśnicy z Małopolski,
Opolszczyzny i Śląska.

Rozegrano 6. kolejkę
MSBL

W sobotni wieczór hala przy
ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze gościła zawodników rywalizujących
w amatorskich rozgrywkach
MOS Sudetów Basket Ligi. Wyniki
ostatniej serii spotkań: Ekipa
Pawlika – Team Rio 40:65, PSŻBJR – Zawodowcy z MDK 26:59,
Matadors – GJK 60:46, Thunder
BT – Za Mały Rozpęd 51:61.

Wystartowali
w Mistrzostwach Polski

Zawodnicy jeleniogórskiego
Chojnika w składzie: juniorzy
– Melania Kozdra, Mateusz Pietruszka, Marcin Uram, Wojciech
Cerazy, Michał Szymczak, Bartosz Paszkowski oraz młodzieżowiec Paweł Słomka wzięli udział
w Mistrzostwach Polski juniorów
i młodzieżowców w badmintonie. Krajowy czempionat zorganizowany został w Ropczycach
między 18, a 20 marca. Bardzo
dobry występ zanotował Mateusz
Pietruszka, który po zaciętym
pojedynku w walce o medal uległ
późniejszemu wicemistrzowi Polski zajmując ostatecznie bardzo
wysokie 5 miejsce. Podobnie jak
juniorzy dobry występ zanotował Paweł Słomka w kategorii
młodzieżowców, który również uplasował się na 5 miejscu
w grze podwójnej z Kornelem
Apostolik (AZS AGH Kraków),
tym samym potwierdzając swoją
wysoką pozycję na listach klasyfikacyjnych Polskiego Związku
Badmintona.
(MDvR)
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Wrócili ze Skały z medalami
Cztery krążki: złoty, srebrny
i dwa brązowe przywieźli jeleniogórzanie biorący udział
w XIII Lidze Brazylijskiego
Jiu–Jitsu. W zawodach, które
odbywały się w Skale koło
Krakowa wzięło udział 8
zawodników Rio Grappling
Club Jelenia Góra.
W podkrakowskiej miejscowości
wystąpili: Daniel Soliński, Anna
Solińska, Tomasz Zackiewicz, Mateusz Zackiewicz, Miłosz Trzaska,
Mateusz Bubin, Bartosz Gurazda,
Dominik Biarda. Z powodu kontuzji
w imprezie nie wzięli udziału Jakub
Radzimski oraz Kacper Gawełczyk.
W kategorii białych pasów medale
zdobyli:
Mateusz Bubin - złoto - w kategorii
senior 88,3 kg
Miłosz Trzaska - srebro - w kategorii
junior +79,3 kg

W zeszłym roku Tomasz
Zawadzki startował w rallysprintach organizowanych
na terenie Ośrodka Rallyland pod patronatem Tomka
Kuchara oraz magazynu
WRC. W 2011 roku Tomek
staje naprzeciw nowego
wyzwania, jakim są starty
w 3 lidze. Nasza załoga w
składzie Tomasz Zawadzki/
Marcin Chmiel wystartuje w
nadchodzącym 39 Rajdzie
Świdnickim Krause, który
odbędzie się w dniach 8–10
kwietnia.
To pierwszy w karierze Tomka i
Marcina start w rajdzie 3 ligi i pierwszy krok do zdobywania punktów
do licencji.
– Na wstępie chciałbym podziękować przede wszystkim naszym sponsorom za wsparcie bowiem bez nich
nasz start nie byłby możliwy. A co do
samego już startu to mam nadzieję,
że jako świeżo upieczeni rajdowi
debiutanci z Marcinem dojedziemy
do mety bez większych problemów,

Anna Solińska - brąz - w kategorii
seniorki +64 kg
Tomasz Zackiewicz - brąz - w kategorii senior +94 kg
Zawodnicy rozpoczęli przygodę z
brazylijskim jiu-jitsu w 2009 roku.
bowiem takie jest nasze zadanie i cel.
Jesteśmy na poziomie kolekcjonowania punktów do wyższych licencji
i na tym jak na razie się skupiamy.
Jakakolwiek walka z czasem nie jest
przewidziana zarówno w przepisach,
które nas dotyczą jak i my sami nie
chcemy zbyt ryzykować bowiem
tak jak już wspomniałem punkty za
ukończenie każdego z rajdów są dla
nas najcenniejsze. Nie mniej jednak
chciałbym sprawić trochę radości
kibicom na trasie i mam nadzieję,
że mi się to uda chociaż po części –
wyznaje Tomasz Zawadzki.
– Pierwszy rajd, pierwszy stres,
emocje, a zarazem pierwsza rajdowa
przygoda, która zacznie się na odcinkach pięknego rajdu Świdnickiego,
na którym razem z Tomkiem wymierzyliśmy sobie cel – dojechać do mety,
ale zarazem pokazać rajdowy pazur,
że potrafimy i warto w nas inwestować. Dla kibiców czeka niespodzianka na walimskich patelniach wiec do
zobaczenia na odcinkach – dodaje
Marcin Chmiel.
(MDvR)
Foto: archiwum

Jeleniogórzanie wygrywają półfinał strefy
Zwycięstwem zawodników z
Zespołu Szkół Elektronicznych zakończył się półfinał
strefy jeleniogórskiej w
piłce ręcznej. Turniej finałowy, w którym prawo startu
oprócz naszych szczypiornistów wywalczyli jeszcze
zgorzelczanie rozegrany
zostanie 30 marca od 9.30
w hali przy ul. Złotniczej.

zespołami. Zdecydowała różnica
bramek: Jelenia Góra +1, Zgorzelec
0, Kamienna Góra -1. Awans do
finału strefy uzyskały dwie pierwsze
drużyny.

Klasyfikacja końcowa

1. Zespół Szkół Elektronicznych Jelenia Góra – opiekun: Jan Drozd
2. LO Zgorzelec – opiekun: Tadeusz
Morawski
3. ZSO Kamienna Góra – opiekun:
Adam Nowak
4. LO Kowary – opiekun: Elżbieta
Wyniki zawodów
ZSEl. Jelenia Góra – ZSO Kamienna Klamut, Patryk Hobgarski
Góra 8:9
ZSEl. Jelenia Góra – LO Zgorzelec Skład zwycięskiego
10:8
zespołu ZSEl.:
ZSEl. Jelenia Góra – LO Kowary
Maciej Horeglad, Mateusz Kosno,
13:7
Martin Kacik, Piotr Szwajgiel, MaZSO Kamienna Góra – LO Zgorzelec teusz Wydmuch, Paweł Karmelita,
10:12
Dawid Kościński, Mateusz OkraZSO Kamienna Góra – LO Kowary sa, Krzysztof Ryżewski, Krzysztof
10:0
Paniczak, Mateusz Młodziński,
LO Zgorzelec – LO Kowary 6:4
Bartosz Pietruszkiewicz, Kacper
Małoszek, Artur Miastkowski, DaO kolejności miejsc decydowała mian Bieniek.
mała tabela, w której uwzględniono
(MDvR)
wyniki pomiędzy zainteresowanymi

Jednak Stowarzyszenie Rio Grappling
Club Jelenia Góra formalnie powstało
w styczniu bieżącego roku. Mimo
krótkiej historii występów, jeleniogórzanie zdobyli już 30 medali zarówno
w Polsce jak i za granicą. Dzięki

determinacji oraz sprawnej organizacji prezesa Tomasza Zackiewicza,
jeleniogórski klub BJJ rozwija się w
dobrym kierunku.
Na treningi, które odbywają się
sześć razy w tygodniu przychodzi
regularnie około 20 zawodników.
Wśród nich jest jedna kobieta - Anna
Solińska, która wraz z mężem (Danielem Solińskim) znalazła wspólną
pasję i odnosi sukcesy na zawodach.
W XIII Lidze BJJ zdobyła brązowy medal - pierwszy i zapewne nie ostatni w
swojej karierze. W treningach mogą
brać udział kobiety i mężczyźni od
16 roku życia, a na wrzesień planowane jest utworzenie sekcji dzieci.
BJJ jest sportem chwytanym, bez
uderzeń czy kopnięć. Wykorzystując
siłę przeciwnika słabszy fizycznie
zawodnik pokonuje teoretycznie
mocniejszego. Walki odbywają się
w kimono (Gi) oraz w koszulce i
spodenkach (No-Gi).
Sportowcy rozpoczynają trening

od gry zespołowej (piłka nożna,
rugby), po czym w trakcie dogrzewki
ćwiczą stawy, następnie trenują
techniki, a na koniec rozgrywają
sparingi. Aby odnosić sukcesy wymagana jest bardzo dobra kondycja oraz
technika. W turniejach zawodnicy
są podzieleni ze względu na wagę,
wiek oraz posiadany pas. W Polsce
tylko 20 zawodników posiada najwyższy - czarny pas i to oni nadają
kolejne szczeble w poszczególnych
kategoriach. Pasy dzielimy na: biały,
niebieski, purpurowy, brązowy,
czarny. Spośród jeleniogórzan syn
prezesa - Mateusz Zackiewicz uzyskał od 3-krotnego mistrza świata
Roberto Atalla - niebieski pas. Wraz
z rozwojem klubu kolejne odznaczenia naszych zawodników są tylko
kwestią czasu.
Sport chwytany polega na kontrolowaniu walki poprzez obalenie przeciwnika oraz zastosowaniu pozycji
kończącej zmuszającej przeciwnika

do poddania pojedynku. Stosuje się
także duszenie oraz dźwignie ze
stójki. Osoby chcące spróbować
swoich sił w brazylijskim jiu-jitsu
mogą nieodpłatnie brać udział w
treningach, które odbywają się w
hali przy ul. Złotniczej: poniedziałki,
środy, piątki: 20:00 – 22:00, wtorki,
czwartki:19:00 – 21:00 oraz soboty:
12:00 – 15:00.
Stowarzyszenie poszukuje sponsora, który przyczyni się do rozwoju
perspektywicznych sportowców. W
dniach 11-12 czerwca tego roku Rio
Grappling Club będzie organizatorem
I Pucharu Miasta Jelenia Góra, który
odbędzie się w hali przy ul. Złotniczej.
Do udziału zaproszono zawodników z
200 klubów BJJ w Polsce oraz z Czech,
Niemiec, Słowacji oraz Austrii. W
trakcie zawodów sprzedawane będą
cegiełki na rzecz niepełnosprawnego
Kacpra Tarłowskiego.
(Przemo)
Fot. Przemo

Czas na prawdziwy rajd

W 6. kolejce spotkań Jeleniogórskiej Ligi Biznesu
przerwę mieli liderzy rozgrywek: Sandra SPA PG w
grupie A oraz Energia Pro,
występująca w grupie B.
Pozycja pierwszych w tabeli
wciąż jest bardzo dobra,
drugich na pozycję wicelidera zepchnął MAR–MAT.

Te m i d a Lamb e r t
– Panorama Karpacz 2:2 (1:0)
Temida – Dutka Radosław (2)
Panorama – Skowron Patryk, Szpila
Maciej
Zawodnik meczu: Dutka Radosław

Energia Pro traci fotel lidera

Tabela grupy A

1. Sandra – 5 – 15 – 13:3
2. ECO – 6 – 9 – 21:11
3. Panorama – 4 – 7 – 13:7
Dolfamex – Karkonosze Play 6:2 4. Temida – 5 – 7 – 14:12
5. Dolfamex – 4 – 7 – 13:9
(4:0)
Dolfamex – Han Waldemar (2), 6. Maracana – 5 – 4 – 7:15
Wiśniak Norbert, Witkowski Cezary, 7. Karkonosze – 5 – 0 – 8:32
Terlecki Juliusz, samobójcza
Karkonosze – Nykiel Tomasz, Koło- Najlepsi strzelcy:
dziejski Mateusz
1. Jacek Gdeczyk (ECO Jelenia Góra)
Zawodnik meczu: Han Waldemar
–6
Maracana – ECO Jelenia Góra 0:5 2. Kamil Wójcik (Maracana) – 4
(0:2)
– Wojciech Eszrych (ECO Jelenia
ECO – Gdeczyk Jacek (2), Dobrzański Góra) – 4
Adam, Grondecki Tomasz, Kulczyń- – Sławomir Bącal (Sandra SPA
ski Adam
PG) – 4
Zawodnik meczu: Gdeczyk Jacek
– Paweł Matuszko (Karkonosze

Wyniki 6. kolejki
Grupa A

Spartakus pożegnał się z rozgrywkami
Koszykarze Spartakusa Jelenia Góra przegrali 62:80
z GKK Gorzów Wlkp. w
ostatnim spotkaniu sezonu
III–ligi.

pierwszą ćwiartkę 22:10. W drugiej
odsłonie nasza gra wyglądała już
lepiej, poprawiliśmy skuteczność w
ataku, ale i ten fragment padł łupem
gości, którzy prowadzili do przerwy
45:28. Walczący zaciekle o baraże
Od pierwszych minut ton rywali- zawodnicy z Gorzowa pomimo
zacji nadawali goście, którzy wygrali wysokiej przewagi nie odpuszczali,

Meble –Smoliński Krzysztof, KoPlay) – 4
– Sebastian Bakaszyński (Temida- ściewski Karol
Jelenia Plast – Sikora Krystian (2),
Lambert) – 4
Borecki Bartosz (2), Ślęzak Dariusz
Zawodnik meczu: Borecki Bartosz
Żółta kartka: Dudek Maciej (Meble
Grupa B
B-R-W)
MAR-MAT – PMPoland 4:0 (1:0)
MAR-MAT – Woźniczak Łukasz (3),
Cichosz Marek
Tabela grupy B
Zawodnik meczu: Woźniczak Łu- 1. MAR-MAT – 5 – 13 – 31:6
kasz
2. Energia – 5 – 12 – 29:6
Żółta kartka: Michałek Dariusz 3. Prawnicy – 5 – 11 – 19:6
(MAR-MAT)
4. Tesco – 5 – 7 – 9:31
5. Plast – 5 – 3 – 8:21
6. Meble – 5 – 3 – 11:30
Prawnicy – Tesco 2:2 (0:0)
Prawnicy – Janik Łukasz, Błaszczyk 7. Poland – 4 – 0 – 2:15
Filip
Tesco – Krajewski Kacper (2)
Najlepsi strzelcy
Zawodnik meczu: Krajewski Kac- 1. Artur Seta (MAR-MAT) – 10
per
2. Krzysztof Winiarski (Energia
Żółta kartka: Listwan Grzegorz Pro) – 9
(Prawnicy)
3. Dariusz Michałek (MAR-MAT)
–8
Meble B-R-W – Jelenia Plast 2:5 – Filip Błąszczyk (Prawnicy) – 8
(1:0)
(MDvR)
systematycznie zwiększając swoją
przewagę. Przed ostatnimi 10
minutami na tablicy wyników
było 41:63. W ostatniej kwarcie nasi
koszykarze byli lepsi różnicą pięciu
„oczek”, ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 62:80. Jeleniogórzanie
uplasują się najprawdopodobniej na
czwartej pozycji w tabeli III-ligi.
Spartakus Jelenia Góra – GKK
Gorzów Wlkp. 62:80 (10:22, 18:23,

13:18, 21:17)
Spartakus: Owczarek (18), Kozyra
(13), Jaszczur (7), Przydryga (7),
Adamczyk (5), Milancej (5), Tokarewicz (4), Kiciński (3), Chrustowski,
Nowick
GKK: Ejsmont (27), Cielma (25),
Żyłczyński (6), Rogacewicz (6), Mańkowski (4), Borowski (4), Pęczek
(4), Latecki (2), Wierzbicki (2)
(MDvR)
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28.03.2011 godz. 22:30 - 25.03.2011 godz. 12:30
171 ofert pracy
1001 ogłoszeń
PRACA
DAM PRACĘ
28-LATEK z kat. C - Szukam pracy,
posiadam prawo jazdy kat B,C, kurs na
przewóz rzeczy, karta kierowcy, badania lekarskie. Nie karany PILNE - na
umowę o pracę - 667 024 543
AB RENOWA Sprzedawca - mile
widziane osoby z praktyczną wiedzą
techniczną, budowlaną lub z zakresu
chemii budowlanej, wyk. min. średnie.
CV na adres: damian.jedrzejewski@
bechcicki.pl
ADMINISTRATORA - poszukujemy
administratorów sieci komputerowych, mile widziane min 3 letnie
doświadczenie - proszę wysłać CV na
adres it_uslugi_informatyczne@wp.pl,
możliwość pracy zdalnej -

AGENCJA Pracy - dla specjalistów
różnych branż- nowe możliwości
znalezienia pracy. Zarejestruj się
w naszej bazie-prześlij swoje CV.
CRK- certyfikat 6046. Jelenia Góra,
ul. Wiejska 29, biuro@crk-kadra.
pl - 605 661 481
AGENT d/s odszkodowań - Poszukujemy osoby samodzielne na
stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych, również jako praca
dodatkowa – prowizja. CV+ LM na
adres e-mail: asalamon@kancelariakrol.pl - 518 731 032
AGENT d/s odszkodowań - 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

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.

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
ANTENY telewizja N - Poszukuję
studenta zaocznego, z dobrą znajomością branży TV-SAT, list mot. i
CV wysyłać na rekrutacja@mont-sat.
pl - 602 810 896
AUTO Myjnia Jelenia Góra - ul. Wolności 145-teren-MZK zatrudni osobę z
doświadczeniem w kierunku kosmetyki
samochodowej polerowanie pranie
tapicerki - 609 950 849
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
BASISTA poszukiwany - Zespół Salvation poszukuje basisty, minimalny wiek
18 lat z doświadczeniem i sprzętem
- 781 024 255
BIZNES - 3 konkretne osoby do współpracy w branży Wellness. Szkolenie
od podstaw, wysokie dochody. Tylko
poważne oferty. CV i LM proszę przesyłać na u.welna@gmail.com
BUDOWLAŃCA na budowę - do
dokończenia budowy domu jednorodzinnego - jedna kondygnacja, ścianki
kolankowe, wieniec więźba dachowa
- kowary - 514 668 915

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.

CIEŚLO - zbrojarz - Praca w J. Górze.
Charakterystyka zawod. i propozycje
cenowe na mail - ﬁrmaurb@wp.pl
DLA pracowitych - Już dziś rozpocznij
niezwykłą przygodę, jako doradca
finansowy w renomowanej firmie.
AXA Polska o/Jelenia Góra poszukuje
przedstawicieli ubezpieczeniowo-ﬁnansowych. CV na adres e-mail. - joanna.
palczynska@axa-polska.com.pl
DO BIZNESU - zamierzam otworzyć
biznes dochodowy na terenie jeleniej
góry. Szukam partnera / wspólnika.
Proszę o kontakt osoby posiadające
doświadczenie w TELEMARKETINGU
- wspolpracajg@wp.pl
DO telefonicznego serwisu IT - ﬁrma
poszukuje informatyków do telefonicznej obsługi klienta, rozwiązywanie prostych zagadnień, wsparcie techniczne,
praca stała, wyślij CV it_uslugi_informatyczne@wp.pl
DODATKOWA dla AKTYWNYCH poszukujemy liderów grup, osób aktywnych i ambitnych - 666 347 180
DODATKOWY dochód - Potrzebujesz
dodatkowej gotówki? Zostań przedstawicielem Betterware i zarabiaj na
katalogowej sprzedaży produktów
codziennego użytku Zysk 30 % marży
+ rabaty proc. - 530 624 808, pomysl.
na.siebie@o2.pl
DODATKOWY zarobek - Jeśli jesteś
zainteresowany (-a) pozyskiwaniem
osób do zakupu ubezpieczeń inwestycyjnych lub chcesz zainwestować
pieniądze tak, by przyniosły Ci 25%
zysku rocznie, napisz - udzielę informacji. - marcin@bluemoney.pl
DOSTAWCA Pizzy - Sorrento - Dyspozycyjna osoba z własnym samochodem do rozwożenia posiłków na terenie
J.G. Miejsce zam. PL. Ratuszowy lub
bliska okolica! CV na adres kontakt@
sorrento.pl z podaną marką samochodu i rocznik - 502 522 732
DZIAŁ Gł. Technologa - wymagania: j.
ang., znajomość chemii, branży drzewnej, tytuł minimum inżyniera. Kontakt
ZORKA Sp. z o.o. ul. Dworcowa 19 w
Jeleniej Górze; kadry@zorka.pl - 756
466 323
ELEKTRYK z uprawnieniami - z
doświadczeniem - proszę dzwonić od
godz.8.00 do 18.00 - 883 658 345
EMERYTKA lub rencistka - Malowanie
drobnych elementów. Chałupnictwo 605 226 669
F.H Alniko - zatrudni kierowcę kategorii
B z praktyką - 508 150 940 lub 75 75
18 183 do godz. 15
F.H Alniko - zatrudnimy pracowników
do sortowania złomu stalowego i
aluminiowego, w wieku do 35 lat.
Mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy lub kat. B z praktyką. - 508 150
940 lub 75 75 18 183 do godz. 15
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 spawaczy, tylko fachowców. Praca W Polsce i
zagranicą. Dzwonić w godz. 9-18 - 75
64 64 557 lub 501 418 553
FIRMA sprzątająca zatrudni - panie z
gr. inwalidzką - 661 991 555
FIRMA zatrudni na stanowisko - asystentki, sekretarki, konserwatora, jak i
do działów ﬁzycznych - biorokadry@
wp.pl
FIRMA zatrudni telemarketerów - pensja godzinowa + prowizje. CV na adres
jelenia@dkkompany.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

FRYZJER / fryzjerka - Wydzierżawię
doświadczonej fryzjerce lub Fryzjerowi stanowisko Fryzjerskie więcej
informacji pod numerem telefonu - 505
939 593
FRYZJERKA - przyjmę do pracy - 691
617 002
FRYZJER-KA - zatrudnię w salonie
fryzjersko - kosmetycznym na ryczałt
- 509 683 505
FRYZJERKA, fryzjer - pilnie przyjmiemy na własną działalność do
nowego salonu w centrum Jeleniej
Góry - 695 570 520
FRYZJERKA, Kosmetyczka - Wynajmę
stanowisko - 512 201 648, 697 397
297’
FUNDACJA zatrudni wolontariuszy lub stażystów do programu ochrony
starych drzew w jeleniogórskim. CV:
ekofer@gmail.com - 664 092 922
GRAFIK/SPRZEDAWCA - Agencja
reklam; od zaraz, pełny etat, dobra
znajomość Corel Draw; Photopaint;
dyspozycyjność, kreatywność, sumienność. Wyślij CV na adres art.co@
interia.pl - 501 533 356
HOSTESSA - Uważasz że jesteś
ładna? Jesteś rozrywkowa? Łatwo
nawiązujesz kontakty? A wiec ta praca
jest właśnie dla Ciebie!!! Proponuje
prace jako hostessa w popularnych
klubach i dyskotekach we Włoszech 0039 320 947 47 11
HOSTESSA Bolesławiec - na akcję
Wedel w Bolesławcu dobra stawka 691 259 477
HOTEL 3*** w Karpaczu - poszukuje
kucharza. CV proszę wysyłać na adres:
hotelkarpacz@op.pl
HOTEL Szrenica w Szklarskiej Porębie
- zatrudni osobę na stanowisko kelnerbarman. - 757 173 599
HOTEL w Świeradowie Zdroju poszukuje osoby na stanowisko kucharza.
Chętnych prosimy o przesyłanie CV na
adres info@villavital.pl - 75 781 63 00
HOTELARSTWO i gastronomia kadra zarządzająca, recepcjoniści,
pokojówki, kucharze, kelnerzy, barmani
- zarejestruj się w BIK HIT - udostępnimy Twoje CV pracodawcom z branży.
CRK-certyﬁkat 6046, biuro@crk-kadra.
pl - 605 661 481
HURTOWNIA motoryzacyjna - OPOLTRANS zatrudni Handlowca Wyjazdowego, wymagane wykształcenie min.
ŚREDNIE mechaniczne, lub doświadczenie na podobnym stanowisku.
CV przesyłać na adres: l.rozmus@
opoltrans.com.pl
INFORMATYCY do Niemiec - szukamy
pracowników IT, programistów, administratorów sieci, doświadczenie min
3 lata. Oferujemy mieszkanie, naukę
języka zarobki do 4 ty euro CV w j.
and proszę wysłać niemcypraca_IT@
wp.pl - niemcypraca_IT@wp.pl
INFORMATYK - znajomość sieci LAN
oraz WLAN, bardzo dobra znajomość
systemów linuxowych, baz danych,
SQL. Znajomość języka angielskiego,
umiejętność obsługi klienta. Praca
w biurze oraz w terenie - cisconet@
o2.pl
INFORMATYK od czerwca - CV wraz
z opisem wykonywanego obecnie
zawodu proszę przesłać na adres informatyk_niemcy@wp.pl, z wybranymi
kandydatami odbędzie się spotkanie
(wymagany j. angielski lub niemiecki)
JEŻELI masz pomysł na biznes a
brakuje cię wsparcia finansowego,
masz problemy z formalnościami, nikt
w ciebie nie wierzy odezwij się koniecznie - danielsocha@vp.pl
KAMIENIARZ - praca w Niemczech
dobre warunki - 883 408 129
KELNER/KA/ - Karpacz - do obsługi
gości i sprzątania pokoi od kwietnia
przyjmę 2 osoby - 757 619 415
KELNERKI/BARMANKI - Restauracja
Pokusa zatrudni panie do pracy na
stanowisku kelnerki/barmanki. Osoby
zainteresowane zapraszamy na rozmowę do restauracji mieszczącej się
przy Placu Ratuszowym 12 w Jeleniej
Górze - 757 525 347
KIEROWCA CE DE - forma zatrudnienia do uzgodnienia, doświadczenie
- 509 265 945
KIEROWCA do pizzerii - z własnym
autem do pizzerii w Cieplicach - 665
163 087
KIEROWCA Kat C. Niemcy - na
Gewerbę, firma pomaga otworzyć,
praca w godzinach nocnych, 1800
Euro. Nie trzeba znać j. niemieckiego.
Wyjazd 20.03.o Godz.21, nie odpowiadam na sms - 880 331 147

KIEROWCA kat. C - od zaraz w transporcie międzynarodowym, wymagana
karta kierowcy, badania psychotechniczne, kurs na przewóz rzeczy - 607
377 280
KIEROWCA kat. C. Niemcy - Pensja
1800 Euro, praca na Gewerbe, ﬁrma
pomaga otworzyć, nie trzeba znać J.
niemieckiego. Wiek max 48 lat, zakwaterowanie płatne. Wyjazd 27.03,tel. od
15 do19.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 działu mięsnego przyjmę - dorota-cieplice@wp.pl
KIEROWNIK robót z uprawnieniami
- Firma ARIM Sp. z o.o. podejmie
współpracę z osobami posiadającymi
uprawnienia do kierowania robotami
w różnych branżach bez ograniczeń
- 785 377 508
KIEROWNIK zmiany - Market tel. w
godz. 8/16 - 609 691 681
KONSULTANT handlowy - Zakres
obowiązków: odpowiedzialny za budowanie i wspieranie relacji biznesowych
z klientami ﬁrmy oraz pozyskiwanie
nowych. Mile widziane doświadczenie.
CV + zdjęcie + referencje na adres
ptpsych2wp.pl - 510 209 389
KOSMETYCZKA - manikiurzystka do
salonu w centrum Jeleniej Góry. Tylko
z doświadczeniem na ryczałt - 509
156 590
KUCHARZ - doświadczenie, dyspozycyjność, praca w restauracji w centrum
JG. Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie aplikacji (CV ze zdjęciem
i list motywacyjny) na adres: jjacak@
wp.pl. Firma zastrzega sobie prawo do
odpowiedzi tylko na wybrane oferty 504 995 338
KUCHARZ, kelner, sprzątaczka - praca
w ośrodku wypoczynkowym nad
Jeziorem Złotnickim okolice Gryfowa Złoty Potok email:zlotypr@op.pl - 757
847 155
LUBISZ kosmetyki? - Oto wspaniała
oferta dla Ciebie. Darmowe szkolenia, cenne nagrody, wysokie zarobki.
Napisz już dziś - 605 151 724
MALARZ proszkowy - Firma w Piechowicach k/ Jeleniej Górze przyjmie do
pracy 2 osoby na stanowisko malarz
proszkowy. Możliwość pracy na 2
zmiany - 75 76 931 27
MECHANIK, wulkanizator - z doświadczeniem - 514 800 707
MERCHANDISER - wykładanie
towaru. Oferta dla posiadających
aktualną książeczkę sanepidu. Stawka
7,60 zł/h brutto. CV wysyłać na e-mail:
kadry@dema.com.pl w tytule wpisując:
Merchandiser Jelenia Góra
METAFORA Pub & Restaurant - ogłasza nabór na \”sezon ogródkowy\” - z
doświadczeniem, wymagana dyspozycyjność, wysoka kultura osobista i
zaangażowanie. Dodatkowym atutem
język niemiecki. CV ze zdjęciem i
list motywacyjny) na adres: jjacak@
wp.pl. Firma zastrzega sobie prawo
do odpowiedzi tylko na wybrane oferty
- 504 995 338
MIEJSCE dla kosmetyczki - Udostępnię miejsce w salonie dla kosmetyczki,
manikiurzystki lub innej specjalizacji,
niskie opłaty - Zabobrze III - 609
658 777
MONTERZY anten telefonii - 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
MOTORYZACJA - magazynier - dobre
zarobki doświadczenie mile widziane.
proszę wysyłać zgłoszenia na email.
j.chedoszko@europart.net - 512 403
937
MURARSKO wykończeniowe - pracownika samodzielnego i pomocnika
- 660 381 415
MURARZ - Niemcy - do pracy samodzielnego murarza 10 euro na godz.
Wydatki 200 euro mieszkanie. - 0049
177 980 58 54
NA budowę - poszukuję osób do pracy
- 790 588 665

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP, SPRZEDAJ, ZAMIEŃ, WYNAJMIJ
NIERUCHOMOŚĆ
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)

(PLUS, ERA, ORANGE oraz operatorzy wirtualni MVNO)

Np.
PT.JEL: Sprzedam
duzy dom mieszkalny połozony na
dzialce 1060m2
w Cieplicach

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
NAUCZYCIEL przedszkola - z pełnymi
kwalifikacjami do pracy z dziećmi.
Praca od maja w Jeleniej Górze szarai@wp.pl
NAUCZYCIELKA j. angielski - szukam
nauczycielki j. angielskiego dla 9 latki.
Tylko poważne oferty. Jelenia Góra 693 942 401
NIEMCY gastronomia - praca dla
dwóch młodych znających język niemiecki w kuchni i bar - polecam jestem
polką pomogę blisko Gery - jadę w
środę mogę zabrać z sobą - pracuję
tam - 507 165 164
ODSTĄPIĘ salę zabaw - odstąpię salę
zabaw - 533 446 633
OPIEKA w Niemczech - potrzebna
Pani do opieki nad osobami starszymi,
warunek: komunikatywna znajomość j.
niemieckiego - 0049 62 83 67 40
OPIEKUNKA - Niemcy - pilnie zatrudnimy Panią do opieki w Niemczech:
wiek: 22-40 lat, komunikatywna znaj.
jęz. niemieckiego, prawo jazdy. - 601
611 963
OPIEKUNKI do Niemiec - zlecenia
dla opiekunek z dobrym j. niemieckim
i własna dział. gospodarcza. Zarobki od
1250 euro/mies., dodatki za Wielkanoc
150 euro i prace w nocy 300 euro,
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
ORIFLAME - wpisowe 0 zł - fantastyczne nagrody zapraszam GG
12499228
OSOBA do sprzątania biur i pomieszczeń produkcyjnych, zgłoszenia na
maila:kadry@ladzinski.pl
OŚRODEK w Karpaczu - przyjmie do
pracy konserwatora, praca od zaraz
tel. 8.00-16.00 - 757 619 415
PENSJONAT w Przesiece - zatrudni
kucharza - 519 525 935
PIEKARNIA - przyjmę od zaraz osobę
z doświadczeniem do pracy w piekarni
jako pomoc przy stole, oraz do krojenia
i pakowania pieczywa w Kowarach.
Kontakt w godz. 7-15 - 607 265 081
PILNIE poszukuję pracownika - na stanowisko samodzielny kierownik salonu
- specjalista ds. handlu. CV+LM proszę
kierować na adres piotr_gress@o2.pl
PIZZERIA - Międzyzdroje - Zatrudnię
kucharza w pizzerii w Międzyzdrojach.
Praca od zaraz, doświadczenie mile
widziane, zakwaterowanie we własnym
zakresie, stawka do uzgodnienia.
Proszę o CV na adres: piotrjac@wp.pl
- 602 619 240
PŁYTKARZ - posadzkarz - praca w
Niemczech dobrze płatna, długoterminowa - 883 408 129
POLCOLORIT S.A. zatrudni - spec.
ds. eksportu ze znajomością języków
obcych z doświadczeniem w handlu,
wykształcenie wyższe. CV na adres
kadry@polcolorit.pl - 075 75 473 30
POMOC kuchenna - Park Dinozaurów
w Szklarskiej Porębie zatrudni pomoc
kuchenną. CV na maila: praca@dinopark.com.pl - 795 577 755
POSZUKUJE wolontariuszy - do
nowego powstającego projektu w Jeleniej Górze pt. Szlachetna Paczka. I Ty
możesz zostać super bohaterem. GG
25842478 - majalinde@wp.pl
POSZUKUJEMY Przedstawiciela
Handlowego z doświadczeniem w
sprzedaży bezpośredniej. Nienormowany czas pracy, bardzo wysokie
wynagrodzenie. CV prosimy przesyłać
na adres: bio_medic@wp.pl - 798
710 433
POSZUKUJĘ pracownika na stanowisko samodzielny kierownik salonu
- specjalista ds. handlu. CV+LM proszę
kierować na adres piotr_gress@o2.pl
Zastrzegam prawo do odpowiedzi tylko
na wybrane oferty

POTRZEBNY transport - z J. Góry do
Niemiec i z powrotem, ok. 900 km.
Najlepiej duży bus - 787 029 440
POTRZEBUJĘ brukarza - z doświadczeniem przy układaniu kostki granitowej 8/10, 15 złotych od metra - 669
935 822
PRACA dla brukarza - 601 784 064
PRACA dla kobiet - mających żyłkę
do biznesu bez wychodzenia z domu.
Warunkiem obowiązkowym jest posiadanie komputera z dostępem do
Internetu. e-mail: eeewcik@wp.pl - 506
572 264
PRACA dla masażystów - kurs zawodowy masażu polinezyjskiego - 4
soboty 950 zł. Po kursie zatrudnimy
masażystów w Cieplicach. Bio Bar pl.
Piastowski 24 - 664 092 922
PRACA dla tynkarza - dam pracę na
budowie dla osoby z doświadczeniem
przy tynkach maszynowych gipsowych
z agregatu oraz przy gładziach. Praca
na terenie jeleniej góry i okolic - 661
838 159
PRACA i współpraca - Szukam osoby
posiadające salę lub pomieszczenie
gdzie można organizować zabawy,
większe przyjęcia, itp. Posiadam sprzęt
nagłośnieniowy, światła, instrumenty.
krzychu_pl@hotmail.com - 662 460
188
PRACA na FLORZE - sprzątanie,
prace konserwatorskie, stawka 6 zł
za godzinę. Umowa o dzieło - 885
465 708
PRACA na umowę zlecenie - w
Punkcie Obsługi Klienta Lukas Bank
w Castoramie - 519 019 144
PRACA od zaraz - ﬁzyczna - zarobki
od 2100zł. Potrzebne 5 osób - 695
487 662
PRACA przy zbiorach - staż na okres
pół roku dla Pań w wieku 18-27 przy
ogórkach (Holandia). - 757 523 230
PRACA w biurze - Panią do samodzielnej pracy, najlepiej z doświadczeniem. Obowiązkowa znajomość
j. niemieckiego w mowie i piśmie.CV
wraz ze zdjęciem przesyłać na adres
iwobau@tlen.pl - 507 703 283 lub 501
418 553
PRACA w gospodarstwie - poszukuję
do pracy w gospodarstwie rolnym
dorywczo - 507 600 791
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
PRACA w Holandii dla Pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie w
wieku od 18-27 lat do pracy/staż przy
uprawie szklarniowej ogórków oraz
truskawek ( pozycja stojąca). Wyjazd
w marcu - 757 523 230
PRACA w kwiaciarni - Panią do 40 r.ż
do 40 roku życia z predyspozycjami do
pracy w kwiaciarni. kontakt osobisty
od 17-do 20 ul Różyckiego 13 kwiaciarnia Liwia
PRACA w Niemczech - elektryka
z uprawnieniami-inst. elektryczne
niskiego napięcia, montaż sieci kablowej i satelitarnej. Mile widziana znajomość języka - 601 695 364
PRACA w Niemczech - Pośrednictwo
Pracy „Intelekt” poszukuje opiekunek
osób starszych z dobra znajomością
języka niemieckiego. * Praca legalna
* Nie wymagamy zakładania działalności gospodarczej - 75 72 104 31/
883 688 855
PRACA w Niemczech - Praca dla pań,
przy opiece nad starszymi osobami
w Niemczech. Dobre warunki pracy i
płacy, zwrot kosztów podróży, umowa o
pracę - bekker@op.pl - 723 628 592
PRACA z zamieszkaniem - szukam
pani w wieku 40-60 lat do pracy w
kuchni w pensjonacie w Karpaczu z
zakwaterowaniem - 601 779 796

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
PRACOWNICY budowlani - do pracy
przy płytkach oraz elewacji. Tel. w
godz. od 10.00 do 18.00. - 662 324
830
PRACOWNIK biurowy - MAGAT
zatrudni mężczyznę do obsługi klienta:
MS Ofﬁce, operatywność, komunikatywność, znajomość j. ang. lub nie.
CV wysyłać na magat.jg@interia.pl
Jelenia Góra Sobieszowska 20C - 756
474 117
PRACOWNIK biurowy - ze znajomością języka niemieckiego w mowie
i piśmie do pracy w biurze w ﬁrmie
transportowej - biuro78@o2.pl
PRACOWNIKA gospodarczego - na
umowę o pracę. Mężczyzna z grupą
lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Nie emeryt - 609 844 079 w
godz. 9-15
PRACOWNIKÓW ﬁzycznych - Firma
mieści się w Piechowicach k/Jeleniej
Góry - 603 227 491
PRACUJ jako telemarketer - pensja
godzinowa + prowizje, CV na adres
jelenia@dkkompany.pl - jelenia@
dkkompany.pl
PROGRAMISTA PHP/SQL - CV proszę o przesłanie na adres: rekrutacja@
wolne.net - 609 437 787
PROGRAMISTÓW Java - poszukujemy wykwaliﬁkowanych z doświadczeniem programistów, praca na
umowę o pracę, możliwość pracy
zdalnej dodatkowej, CV proszę wysłać
na it_uslugi_informatyczne@wp.pl it_uslugi_informatyczne@wp.pl
PRZYJMĘ do prac - budowlanoremontowo-wykończeniowych - 603
821 741
PRZYJMĘ ekonomistów z wykształceniem wyższym, CV i LM na: monia_
kot@op.pl, odpowiadam na wybrane
propozycje
PRZYJMĘ młodych - JELTV: rozwijająca się ﬁrma szuka osób młodych,
ambitnych, nastawionych na osiąganie
celów. Oferujemy wysokie zarobki,
możliwość awansu dla najlepszych,
oraz dobrą atmosferę pracy. - 757
647 019
PRZYJMĘ od 01.04.2011. - do kawiarni
w Cieplicach studentki na stanowisko
barmanki i kelnerki. Tylko poważne
oferty - 693 389 292
PRZYJMĘ od zaraz - od 500 zł.
tygodniowo. Praca fizyczna i umysłowa, oraz obsługa klienta. Wyślij
sms podając imię, nazwisko, wiek,
wykształcenie. - 501 665 790
PRZYJMĘ osobę z dobrą znajomością
języka niemieckiego i obsługi komputera do prowadzenia biura i obsługi
sklepu internetowego - 501 090 139
PRZYJMĘ piekarza ciastowego - piekarnia - 75 76 214 69
PUNKT obsługi turysty - Przyjmiemy
osobę do punktu obsługi turysty przy
Wieży Książęcej w Siedlęcinie od maja
do października - 757 137 597
ROZNOSZENIE ulotek - poszukujemy
emeryta lub rencistę do roznoszenia
ulotek. Osoby zainteresowane proszę
o kontakt - 757 553 256
ROZNOSZENIE ulotek 8 zł/h - Roznoszenie ulotek 8zl/h wiek od 18 do
26 - biorokadry@wp.pl
SESJA foto dla każdego - szukam
chętnych pań do prywatnych sesji
fotograﬁcznych Nago, wiek nie gra
roli. 100% dyskrecji, wysokie wynagrodzenie. kontakt + foto na :olivier24@o2.pl
SKLEP ERA - stanowisko: konsultant
ds. obsł. klienta - minimum wykształcenie średnie - doświadczenie w
sprzedaży - umiejętność szybkiego
uczenia Aplikacje na pracaerasklep@
baltimpex.com.pl - pracaerasklep@
baltimpex.com.pl
SPECJALISTA ds. handlowych wymagania: dobra znajomość j.
ang., doświadczenie w zaopatrzeniu i
sprzedaży. Kontakt: ZORKA Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 19 w Jeleniej Górze;
kadry@zorka.pl - 756 466 323
SPÓŁDZIELNIA Mieszkaniowa
„Polﬁanka” - w Jeleniej Górze zatrudni
na 1/2 etatu księgową. Kontakt tel.
/75/ 75 6464 878 w godz. 10,00 do
14,00
SPRZĄTACZKA - Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie zatrudni
pracownika sprzątającego. CV na
maila: praca@dinopark.com.pl - 795
577 755
SPRZĄTANIE - na umowę o pracę
dla pani z grupą inwalidzką lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Teren
Piechowic - 609 844 079
SPRZEDAWCA - Karpacz - 728
622 013

SPRZEDAWCA Jelenia Góra - zatrudnię kobietę z Jeleniej Góry do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych
na stoisku handlowym. Praca na
powietrzu. CV ze ZDJĘCIEM + list
motywacyjny na adres mail: dampracejg@interia.pl - dampracejg@
interia.pl
SPRZEDAWCA/WIZAŻYSTA - Firma
Inglot zatrudni pracownika na terenie
Jeleniej Góry. Mile widziane doświadczenie handlowe lub kierunkowe. CV
+ list motywacyjny proszę przesyłać
na kkardasiak@inglot.pl - kkardasiak@inglot.pl
STUDENTKI studiów zaocznych
- praca jako hostessa w aptece, w
tygodniu, stawka 8-11zl/h, umowa
zlecenie - 512 466 814
SZUKAM samodzielnego mechanika
- 350 euro tygodniówka - 250 euro
opłata za mieszkanie - 0049 17 798
058 54
TRZYGWIAZDKOWY Hotel w Karpaczu - zatrudni recepcjonistkę/stę
ze znajomością języka niemieckiego.
E-Mail: hotel.konradow@pro.onet.
pl - 757 618 173
TYNKARZ maszynowy - praca od
zaraz - 669 317 786
UDOSTĘPNIĘ miejsce tipserce w
solarium - 795 640 998
W J. Górze przy W. Polskiego - w
prosperującym salonie fryzjerskim
wynajmę stanowisko fryzjerce lub
tipserce, dobre warunki, normalna
atmosfera, pełna swoboda pracy 507 746 550
W Salonie Sukni Ślubnych - zatrudnię
Panią do sprzedaży na umowę o
pracę. Wymagane podstawy krawiectwa - 607 493 517
WOLONTARIAT - Poszukuje osób,
które chcą pomagać innym, oferujemy
super szkolenia i rozwój w młodej grupie. Kontakt: kolodziejski_mateusz@
o2.pl - kolodziejski_mateusz@o2.pl
WOLONTARIAT - poszukuję młodzieży do powstającego kulka teatralnego. Zmieńmy razem Jelenia Górę.
GG 258424778 - majalinde@wp.pl
WSPÓŁPRACA dla ﬁrm - z zakładem
lakierniczym, warsztatem samochodowym, auto lawetą - 505 765 895
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
WWW - pracowników do tworzenia
stron www, do tworzenia baz danych,
rozbudowanych programów z udokumentowanym doświadczeniem stały
etat wyślij CV na it_uslugi_informatyczne@wp.pl - it_uslugi_informatyczne@wp.pl
WYSOKIE zarobki - Agencja Modelek
i Modeli poszukuje twarzy od 17-26 lat
- agencjamodelekimodeli@wp.pl
ZAOCZNYCH od zaraz - praca w tygodniu od 1500 zł. netto. Nie wymagamy
doświadczenia. Szkolimy pod kątem
różnych stanowisk - dwustu@op.pl
ZATRUDNIĘ 5 osób - na umowę o
pracę. Najlepiej z doświadczeniem.
1500 netto - rekrutacjatelemar@
wp.pl
ZATRUDNIĘ firmę - do rozłożenia
ciężkiego zadaszenia - markizy w
ogródku piwnym - 504 345 228
ZATRUDNIĘ kucharkę - z doświadczeniem w gotowaniu w ośrodku. W
terminie 25.03-03.04 . Zakres obowiązków - przygotowanie dla grupy 35
os 3 posiłków dziennie, pensja 1000 zł
+ ewentualna premia - 502 028 192
ZATRUDNIĘ kucharza - pizzera - do
restauracji w Piechowicach - 602
429 254
ZATRUDNIĘ osobę - pilne - do pielęgnowania ogiera arabskiego, dobre
zarobki - najlepiej osobę lubiącą
zwierzęta - 888 321 001
ZATRUDNIĘ po Kolegium Karkonoskim : Wydział humanistyczny,
Wydział przyrodniczy - pracapokk@
wp.pl
ZATRUDNIĘ pomoc domową - szukam Pani do pomocy w pracach
domowych. Osoby zainteresowane
proszę o pozostawienie informacji
o sobie oraz oczekiwaniach finansowych pod adresem maila. jwas@
op.pl - 723 107 099
ZATRUDNIMY mechanika samochodowego - wulkanizatora z doświadczeniem - 514 800 707
ZATRUDNIMY osoby chętne - do
roznoszenia ulotek, wiek min. 20 lat
- 886 980 361
ZATRUDNIMY sprzedawców na stoiska handlowe w Szklarskiej Porębie.
Praca na tzw. powietrzu. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV
na e-mail: pracadlaciebie@autograf.
pl - pracadlaciebie@autograf.pl

ZLECĘ remont tarasu - (zerwanie
płytek, izolacja, położenie płytek),
konieczna wcześniejsza wycena, telefon w godz.8.00-16.00 w celu umówienia się na pomiary - 600 065 567
ZLECĘ transport - małego auta Clio
1 waga około 850 kg. Musimy jechać
z Jeleniej do Leśnej po auto i do
Jeleniej. Droga ma równość 50 km. z
Leśnej do Trzcińska. Proszę o SMS
z ceną. Termin ten weekend - 781
012 024

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
CIEŚLA, dekarz, blacharz - snycerstwo, obróbka drewna, zbrojenie.
Chętnie we dwóch - 691 301 867
JAKO pomoc lub pokojowa - podejmę
prace w pensjonacie - 798 333 781
KIEROWCA kat. C+E - 25 lat, bez
nałogów. Wszystkie badania, kurs na
przewóz rzeczy - 785 104 070
KUCHARKA podejmie pracę - w
pensjonacie. Doświadczenie, dyspozycyjność - 798 333 781

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
AUDI 80 B3/B4 - różne części - 519
169 298
FORD Escort, Transit - VW Passat
B3 - 515 267 455
FORD Mondeo - przednia szyba,
drzwi, klapa, zderzak, błotniki, rozrusznik, alternator i inne. Tanio - 605
726 890
KOMPLETNA instalacja gazowa LPG
- butla w koło zapasowe. Cena 150
zł - 783 032 842
MITSUBISHI Galant - 1992 rok.
Wszystkie części z demontażu - 510
242 940
NISSAN Micra K10 - wszystkie części
z demontażu - 510 242 940
OPEL Astra i Renault 19 - lampy
przód, rozruszniki, alternatory, chłodnice i inne - 511 873 215
OPEL Astra, Corsa, Calibra - Daewoo
Nubira - 515 267 455
OPEL Corsa B, C - części z demontażu - 691 350 737
OPEL Kadett 1.6 - wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
SILNIK + skrzynia biegów po wymianie rozrządu do Toyoty Celici T20
1.8 16V. 1996 rok. Cena 800 zł do
negocjacji - 756 426 290
SILNIK do Fiata Punto 1.1 - skrzynia
biegów, drzwi, licznik, klapa tylna i
inne - 508 764 585
TYLNA klapa do Golfa 4 - czarna z
ciemna szyba do delikatnych poprawek lakierniczych. Cena 180 zł do
negocjacji - 889 343 552
VW Golf III - silnik 1.4 - 350 zł i inne
- 788 371 982
VW T4 1,9 diesel - 91 rok - wszystkie
części z demontażu - 511 209 408
WSZYSTKIE części do Forda - Escort
z 1997 r. i Fiesta z 1997 r. - 788 371
982

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
4 koła letnie 13 - do Forda Ka, Fiesty
- 693 639 889
ALUFELGI 15 Ronal - 4x100, używane - z oponami 195/45/15 ET 37.
Cena 550 zł. Pieńsk - 600 317 580
A LU FE LGI 1 6 ’’ - E N Z O o p o n y
GOODYEAR, 5x110 z 205/55/R1691H 4 koła 269/szt. - 609 206 365
ALUFELGI 16 do Opla - 5x110,
205/55 - 2 szt. - 605 326 903
ALUFELGI wraz z oponami - do Forda
17 cali, rozstaw 5x108 Borbet. Stan
idealny, piękny wzór. Opony mają wys.
7 mm. Polecam - jak nowe. Cena 1200
zł - 724 876 193
ALUFELGI z oponami zimowymi - od
BMW X5, 255/55 R18 - 603 912 942
ALUMINIOWE felgi z oponami - rozstaw śrub 5x114 - 668 016 417
FELGI aluminiowe „BBS” - otwory
4x100, wraz z kompletem opon letnich
„Yokohama” 195/55/R15. Cena 300
zł - 787 866 713
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
KOMPLET opon letnich Hankook
- 225/60/R15/96V z oryginalnymi alufelgami BMW. Bieżnik 8 mm grubości
- 793 951 991
KOMPLET oryginalnych alufelg Mercedes z oponami letnimi Michelin
195/65/15. Felgi w stanie bardzo
dobrym, opony w dobrym. Cena 480
zł do negocjacji - 535 551 142
OPONY letnie Continental - 195/65/15,
w dobrym stanie. Cena 210 zł do
negocjacji - 535 551 142
OPONY nowe i używane. Sprzedaż,
montaż, naprawa. Niskie ceny - 757
893 651
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OPONY zimowe R13 - 4 szt. - na
feldze stalowej i 2 szt. letnie R13 509 374 231

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTA do 500 zł - całe, rozbite, uszkodzone. Stan obojętny, również bez OC
i przeglądu. Własny odbiór. Tylko SMS,
ja oddzwonię - 783 058 344
AUTA po wypadku - lub przyjmę w
zamian za wyrejestrowanie - 663
372 118
AUTO produkcji japońskiej - zarejestrowane, w cenie do 4000 zł - 603
182 814
AUTO skup - gotówka natychmiast 882 222 242
AUTO za rozsądną cenę - stan obojętny ,odbieram własnym transportem
- 511 209 408
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
FIAT 126p - stan i rocznik obojętny, najlepiej bez przeglądu i OC. Za rozsądną
cenę - 726 808 725
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
KAŻDE auto - skup aut całej powypadkowe, bez prawa rejestracji, angliki,
odbieram własnym transportem - 693
828 283
KAŻDE auto - stan auta obojętny,
odbieram własnym transportem - 790
303 603
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie - 603
465 659
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie, stan
obojętny, odbieram własnym transportem - 885 775 445
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka od
ręki - 722 128 501
MERCEDES A-Klasa - w bardzo
dobrym stanie, bezwypadkowego, z
półautomatyczną skrzynią biegów,
rocznik od 1999 - 502 377 461
PUNTO, Fiesta, Clio, Polo - lub inny
zarejestrowany samochód, w cenie do
5000 zł - 603 182 814
SKUP aut - każde auto cale lub
uszkodzone w rozsądnej cenie - 787
009 777
SKUP aut - stan i wygląd nieważny.
Gotówka od ręki - 792 172 820
SKUP aut do 5000 zł - gotówka - 697
104 455
ZAREJESTROWANE auto - w cenie
do 3000 zł, może być do napraw - 603
182 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
ALFA Romeo 145 - 1998 rok, 3
drzwiowy, benzyna 1,6 TS 16 v, kolor
czerwony, zarejestrowany w Polsce,
cena 2900 zł - 601 482 831
AUDI 80 1.8 - w bardzo dobrym stanie
technicznym. Końcówka roku 1990,
benzyna. Wspomaganie, szyberdach,
2 komplety opon. Cena 1800 zł do
negocjacji - 535 551 142
AUDI A3 2007 - 1.9TDI 105 KM, przebieg 132 tys., klimatyzacja, pełna elektryka, ABS, ESP, cena 49900, alufelgi,
serwisowany, stan idealny, opłacony,
przygotowany do rejestracji opłacony
- 75 76 788 35, 501 035 988
AUDI A4 1997 - 1.6 benzyna, przebieg
142 tys., bezwypadkowy, klimatyzacja,
elektryka, ABS, wspomaganie, cena
12900, przygotowany do rejestracji,
opłacony - 75 76 788 35, 501 035
988
AUDI A4 1999 - 1.8, benzyna, przebieg
160 tys., serwisowany klimatyzacja,
elektryka, ABS, wspomaganie, cena
14900, przygotowany do rejestracji,
opłacony - 75 76 788 35, 501 035
988
AUDI A4 2.5 TDI kombi - 1999 rok,
przebieg 268 tys. km. Po Liftingu, hak.
Ważne ubezpieczenie i przegląd. Cena
15000 zł do negocjacji - 691 816 223
BMW 318 - 1991 rok, benzyna. Uszkodzony silnik i wspomaganie - 781
581 893
BMW 320D 2003 - 2.0D 150KM,
przebieg 160 tys., serwisowany bezwypadkowy, klimatyzacja, ABS, ESP,
elektryka, zarejestrowany, cena 26900
- 75 76 788 35, 501 035 988
BMW 525 E39 - benzyna + gaz - 509
784 122
BMW 525 TDS kombi - 1992 rok, zarejestrowana, opłacona. Cena 3900 zł do
negocjacji - 888 603 804
BMW E36 - 1992 rok, czarne. Do
niedzieli cena wynosi 2800 zł. Stan
techniczny dobry - 697 235 992
CINQUECENTO 700 - 1993 rok, ekonomiczny. Stan bdb. Ważne opłaty.
Używany przez kobietę. Cena 950 zł
do negocjacji - 535 320 342
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Daewoo Matiz - 2000 rok. W bardzo
dobrym stanie. Przebieg 37500 km.
Jeździła starsza osoba, niepaląca.
Zadbany. Cena 5000 zł do negocjacji
- 698 408 988
Fiat 126 - 2000 rok, zielony. OC i przegląd do 10.2011 r. - 691 338 641
Fiat 126p - 1999 rok - 504 568 888
Fiat CC 700 - 1997 rok - stan jak
na swój rocznik bardzo dobry, dużo
nowych części, wsiadasz i jedziesz bez
bólu głowy. Cena 1700 do negocjacji
- 795 892 108
Fiat CC 700 - ubezpieczony do
09.2011 dużo nowych części, stan jak
na swoje lata bardzo dobry, wszystko
działa bez problemów, wsiadać zatankować i jechać - 795 892 108
Fiat Cinquecento 700 - 1996 rok,
srebrny. OC do czerwca. Brak przeglądu. Auto sprawne. Cena 1000 zł
- 693 245 008
Fiat Dukato 2.5 D - 1995 rok, zarejestrowany, ubezpieczony. Do jazdy.
Cena 4000 zł - 601 958 985
Fiat Multipla 1.6 - 2001 rok, benzyna
+ CNG, klimatyzacja, elektryka, czujnik
parkowania. Czarny, przyciemniane
szyby, 6 miejsc, środek czerwony.
Cena 11000 zł - 798 706 009
Fiat Punto - rok 95, pojemność 1100,
benzyna, cena 1450 - 692 539 208/604
899 303
Fiat Siena 1.6 - 1968 rok, pierwszy
właściciel, stan dobry. Cena 3000 zł
- 502 084 156
Fiat Siena 1.6 - 1998 rok, benzyna +
LPG. Bezwypadkowy. Przebieg 95 tys.
km. Elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, dodatkowo drugi komplet
opon. Cena 2900 zł - 609 026 256
Ford Escort 1.8 D kombi - ważny
przegląd i OC. Sprawny. Tanio jak na
diesel - 693 245 008
Ford Escort 16clx 16V - z powodu
wyjazdu - centralny zamek, szyber
dach, srebrny metalik, stan dobry, na
chodzie, bez OC i przeglądu. Tanio 669 612 929
Ford Fiesta - 1995 rok, zarejestrowany i ubezpieczony. Cena 1300 zł
- 508 768 231
Ford Fiesta 1.1 - benzyna + gaz,
hak, czerwona, opłacona. Cena 1500
zł - 792 230 983
Ford Fiesta 1.3 - 1998 rok, benzyna,
kolor czerwony. Cena 3500 zł do negocjacji - 724 844 924
Ford Fiesta 2007 - 1.4TDCI 75
KM, przebieg 53 tys., serwisowany
klimatyzacja, elektryka, cena 21900,
przygotowany do rejestracji - 75 76
788 35, 501 035 988
Ford Fiesta CLX - 1993 rok. Cena
1400 zł do negocjacji - 792 713 935
Ford Focus 1.8 TDCI - rok 2004, 12
plus 4 opony zimowe, przebieg 155 tys.
km za 17000 zł - 508 301 464
Ford Focus 1.8 TDCi kombi - 1992
rok, zadbany, niebieski metalik. Zarejestrowany w Polsce - 693 896 701
Ford Focus Ghia 2.0 sedan - 1999
rok, elektryczne szyby i lusterka,
klimatyzacja, autoalarm, czujnik parkowania, radio DVD, alufelgi, komputer pokładowy. Cena 9999 zł - 535
215 024
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 - 667 701 333
Ford Mondeo 1.6 kombi - 1995
rok, benzyna. Kolor czerwony, opłaty
do końca roku. Elektryczne szyby i
lusterka, klimatyzacja, halogeny. Cena
1750 zł - 794 373 778
Ford Mondeo 1.8 - 1998 rok, benzyna, hatchback, granatowy. Użytkowany - 607 805 181
Ford Mondeo 1.8 kombi - 1998 rok, 2
poduszki powietrzne, hak, alarm. Stan
dobry. Cena 3800 zł - 693 501 995
Ford Mondeo 2002 - 1.8 benzyna,
przebieg 100 tys., serwisowany bezwypadkowy, klimatyzacja, elektryka, ABS
centralny zamek, cena 17900 - 75 76
788 35, 501 035 988
Ford Mondeo kombi - ABS, poduszki
powietrzne, klimatyzacja, centralny
zamek, elektryczne szyby. Cena 1000
zł - 506 029 033
Ford Scorpio 2,4v6 z gazem - 1990
rok, elektryczne szyby i lusterka,
alufelgi, szyberdach, ważne OC i
przegląd, cena do uzgodnienia - 604
680 732
Grand Voyager 2.5 TD - 1995 rok,
przebieg 291 tys. km. 7 osobowy.
Sprzedam lub zamienię na Bravo,
Punto, Corsa lub inne w benzynie.
Może być z gazem, 4600 zł - 512
156 156
Honda Civic 1.3 - 1993 rok, czarna.
Stan bdb. Przegląd na rok, OC do
czerwca. Cena 2600 zł do negocjacji
- 794 373 778

og£oszenia
Hyundai i10 2009 - i10 1.1 CRDI 75
KM przebieg 10 tys., serwisowany,
fabryczna, gwarancja, klimatyzacja,
elektryka ABS ESP, cena 29900 - 75
76 788 35, 501 035 988
Hyundai Pony 1.2 - 1994 rok. Cena
1300 zł do uzgodnienia - 722 080
464
KTM sx 85 2005 rok - części po
wymianie przygotowany do sezonu,
naprawdę polecam 4200 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 4999 zł do
negocjacji - 606 374 374
Laweta o ładowności 1,5 t - tel. kontaktowy - 723 709 674
Mazda 323F - 1996 rok, czerwony.
Elektryczne szyby, ABS, centralny
zamek, airbag. Stan techniczny super.
Cena 2600 zł + opłaty - 516 309 253
Mazda 323F 1.6 - 1997 rok, aktualne
ubezpieczenie i badania. Gaz. Cena
1700 zł - 669 096 628
Mercedes C180 - 1994 rok, w bardzo dobrym stanie - 663 723 876
MG ZR - 9000 zł - 2004 rok, czarny
metalik; alufelgi, klimatyzacja, elektryczne szyby, fotele pół-skóra. Sprowadzony, wszystkie części pasują od
rovera 25 i Hondy - 792 482 815
Mitsubishi Colt - 1994 rok, 2 lata
w kraju. Zadbany, atrakcyjny wygląd.
Alufelgi 15. Jasne, zadbane wnętrze.
Nowy przegląd, ważne OC - 693
896 701
Mitsubishi Galant 1.8 - 1992 rok,
wszystkie części z demontażu - 510
242 940
Mondeo MK2 TD - zarejestrowany,
rok 96, ważne opłaty, 1.8 T. Diesel, 2
x poduszka, wspomaganie kierownicy,
ABS, centralny zamek, elektryczne
szyby, immobiliser, welurowa tapicerka, klimatyzacja, auto naprawdę
zadbane, cena 3800 - 692 539 208/604
899 303
Motor Husqvarna TC250 - 4t rok
2005, palona na rozrusznik, stan idealny, cena: 8500 zł - 503 511 955
Nissan 100NX 2.0 - 1993 rok, w
całości lub na części. Stuka w silniku
- 513 808 942
Nissan Sunny 1.4 LX - ważne ubezpieczenie. W stanie dobrym, lekka
korozja. Cena 750 zł do negocjacji
- 669 675 857
Opel Astra 1.6 - 1992 rok, benzyna.
Centralny zamek, szyberdach, ABS,
oryginalne radio. Przebieg 120 tys.
km. Ważny przegląd i OC. Cena 1100
zł - 507 010 565
Opel Astra 1.6 sedan - 1995 rok.
Cena 2500 zł - 609 173 057
Opel Astra 1.8 sedan - 1992 rok,
benzyna, szary metalik, 2 funkcyjny
szyberdach, centralny zamek - cena
1600 zł. - 660 963 934
Opel Astra 2.0 D kombi - 2004 rok,
czarny. Przebieg 145000 km. Sprowadzony, zadbany. Cena 15800 zł - 784
805 582
Opel Astra 2.0 DTI - 2004 rok,
zadbany. Przebieg 145000 km. Czarny
metalik. Cena 15100 zł - 784 805 582
Opel Astra 2004 - 1.4 benzyna, 90
KM, przebieg 84 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, klimatyzacja, ABS
ESP, elektryka, cena 24900, przygotowany do rejestracji opłacony - 75 76
788 35, 501 035 988
Opel Astra 2007 - Astra 1.3 CDTI
klimatyzacja nawigacja elektryka ABS
ESP przebieg 100 tys., serwisowany,
cena 29900, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 788 35, 501
035 988
Opel Astra F 1.4 16v - 96 rok, 215000,
przebiegu, stan dobry, ważny przegląd
i OC. 2500 zł do negocjacji - 782
358 636
Opel Astra III - 2005 rok, diesel, 101
KM. 5 drzwi, klimatyzacja, elektryczne
szyby, 8 poduszek powietrznych. Błękitny metalik. Przebieg 113 tys. km.
Cena 26900 zł + opłaty. Pomogę w
formalnościach - 601 940 871
Opel Calibra 2.0 - 1992 rok, benzyna
+ gaz. Elektryczne szyby i lusterka,
alufelgi, szyberdach. Stan dobry.
Ważne opłaty. Cena 2600 zł do negocjacji. Sprzedam lub zamienię - 504
168 706
Opel Corsa B - pojemność 1.4, rok
1995, srebrny, c.zamek, elektrycznie
otwierane szyby, zarejestrowany, stan
dobry 2500 zł - 506 420 934
Opel Corsa B 1.2 - 1995 rok, benzyna,
3 drzwi, 5 biegów, oryginalne radio z
RDS. OC i przegląd do lutego 2012 r.
Cena 2850 zł - 724 989 953
Opel Corsa B 1.4 - Eco-Tec 16V.
1999 rok. Bogate wyposażenie (m.in.
klimatyzacja), doinwestowany, opony
letnie i zimowe. Stan perfekcyjny - 516
087 390

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Opel Corsa C 1.2 - 2002 rok, benzyna, zielony metalik. Przebieg 100
tys. km. Cena 12000 zł do negocjacji.
Stan idealny - 788 371 982
Opel Kadett 1.6 - benzyna. Tanio 694 473 203
Opel Omega B 2.5 kombi - 1994 rok,
benzyna, automat - 513 808 942
Opel Vectra - 91/92 rok, pojemność
1.8.GT. Centralny zamek, szyberdach,
kubełkowe fotele. Atrakcyjny wygląd polecam lub zamienię - 530 376 954
Opel Vectra 1.7 TDI - 1992 rok. Alarm,
centralny zamek. Opłacony, stan bdb.
Cena 2500 zł - 692 671 278
Opel Vectra 2.0 16V - 1994 rok,
sedan, przebieg 200 tys. km. Kameleon niebiesko-zielony. Pełna opcja,
bez skóry. Uszkodzony silnik (pogięte
zawory). Cena 800 zł. Pieńsk - 600
317 580
Opel Vectra B - 1997 rok, drugi właściciel w Polsce, niepalący. Zadbany.
Ważny przegląd i OC. 2 komplety kół
aluminiowe i stalowe. Sprzedam lub
zamienię - 693 896 701
Peugeot Boxer 2.5 TDI maxi - alarm,
centralny zamek - cena 8000 zł - 660
963 934
Peugeota 205 - 1991 rok. Cena
1000 zł - 513 059 167
Przyczepa kempingowa - Niewiadów 126N. Stan przyczepy bardzo
dobry. Kuchenka gazowa, zlewozmywak + przedsionek. Zarejestrowana
bez terminowo i ubezpieczona - 691
355 447
Quad Bashan - 2010 rok, pojemność
150. Po wymianie łożysk i łańcucha.
Automat + wsteczny. Cena 3500 zł 669 012 645
Renault Clio - po tuningu. Cena
2000 zł do małej negocjacji. Brak OC
- 725 489 376
Renault Laguna II 1.9 DCi - 2001
rok, 120 KM. Przebieg 163 tys. km.
Bezwypadkowy. Pełna opcja: duża
navi, skóry, pełna elektryka, 2 x klimatyzacja, tempomat, komputer itd. Cena
15600 zł lub zamiana - 725 249 477
Renault Megane 1.9 D RXE - 1999
rok, garażowany. Wymieniono łożyska,
klocki, tarcze itp. Stan dobry - 668
909 127
Renault Scenic 1.6 - 2000 rok,
benzyna. Oryginalny przebieg 151
tys. km. Czerwony, bardzo bogate
wyposażenie, stan idealny. Cena 8700
zł + opłaty - 516 309 253
Renault Scenic Van 1.6 - 2003
rok, benzyna. Przebieg 120 tys. km.
Sprowadzony w 2009 r. Klimatyzacja,
elektryka, 2 komplety kół na felgach.
Bez wypadku. Sprzedam lub zamienię
na Fiata Punto - 661 296 254
Renault Twingo 1.2 - 1995 rok, benzyna. Ważne opłaty, stan bdb. Cena
2400 zł do negocjacji - 784 742 015
Seat Cordoba 1.4 - 1994 rok, benzyna. Ważne ubezpieczenie i przegląd.
Cena 2300 zł, do lekkiej negocjacji
- 723 924 276
Seat Ibiza 1.2 - system Porsche.
1991 rok, benzyna. Ważny przegląd i
ubezpieczenie. Radio CD. Cena 1300
zł - 724 167 879
Seat Toledo 1.9 D - 1994 rok. Ewentualnie do poprawek same progi. Cena
3800 zł - 691 395 861
Simson S51 - cena 600 zł. Stan dobry
- 781 153 446
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
Skoda Octavia II 1.9 TDi - 2006 rok,
105 KM, najbogatsza wersja. ESP,
ASR, 8 poduszek powietrznych +
kurtyny, pełna elektryka. Rok w kraju.
Cena 36500 zł do negocjacji - 606
625 385
Skuter - kask gratis - 506 618 622
Skuter Derbi - do uruchomienia.
Motorower Sash na chodzie - 691
063 439
Skuter Sampo 50 - pierwsza rejestracja 09.2008 r. Alarm. Odpalany na
pilota - 792 230 983
Skuter typu ścigacz - 2008 rok,
sprawny. Zarejestrowany i ubezpieczony. Okazja - 796 369 796
Toyota Corolla 2005 - 2.0 D4D 116
KM, przebieg 150 tys., serwisowany,
klimatyzacja, elektryka, cena 29900,
stan bardzo dobry, przygotowany do
rejestracji opłacony - 75 76 788 35,
501 035 988
VW Bora SDi - 2000 rok, klimatyzacja
- 660 780 273
VW Bora 1.9 TDI – 2003 rok, szary
metalik. Przebieg 136 tys.km. Stan
bdb. Bogate wyposażenie. Sprzedam
lub zamienię na inny od roku 2007.
Cena 25000 zł do negocjacji – 756
426 290

VW FOX 2008 - 1.2 benzyna, przebieg
17 tys., serwisowany, wspomaganie, 2
x poduszki, ABS cena 21900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
VW Golf 2 - turbo diesel 90 rok, 1500
zł nowy przegląd, aluminiowe felgi, c
zamek - 693 828 283
VW Passat kombi - sprzedam lub
zamienię na mini vana 7 osobowego
- 724 085 334
VW Polo kombi - 1992 rok, pojemność
1043. Aktualny przegląd i OC - 512
206 651

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Bar w Jeleniej Górze - przy ul. Wolności - 512 459 383
Garaż - ul. Sudecka - 609 291 334
Hala na magazyn, warsztat - 170 m2
z placem ok. 400 m2, przy drodze Jelenia Góra-Cieplice - 792 182 217
Hale gospodarcza - ok. 300 m2. 7 km
od Jeleniej Góry - 698 864 076
Kawalerka - Cieplice - Teren ogrodzony, z miejscem na parking 800 zł
(czynsz wliczony cenę) + liczniki +
kaucja - 509 663 259
Kawalerka - nowoczesna - bardzo
ładna. 40 m2, blisko centrum. 650 zł +
120 zł czynsz - 510 687 377
Kawalerka - umeblowana - w
Kowarach od zaraz - 607 110 724
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 35 m 2 - pokój, kuchnia
łazienka, przedpokój po remoncie, słoneczna, ciepła umeblowana w zielonej
spokojnej okolicy, blisko centrum - 606
196 556
Kawalerka na Zabobrzu - 900 zł z
opłatami oraz osobny pokój 450 zł z
opłatami - 501 670 455
Kawalerka w centrum - umeblowana. Całkowity koszt 700 zł. Lic.
4566 - 695 999 449
Kawalerka w centrum Jeleniej Góry
- I piętro - 504 069 389
Kawalerka w domu jednorodzinnym - w Sobieszowie. Pełne wyposażenie, dostęp do Internetu - 509
318 434
Kawalerka za 900 zł z opłatami oraz kawalerka za 700 zł z opłatami
oraz pokój za 450 zł z opłatami - na
Zabobrzu - 501 670 455
Kawalerka, ul. Działkowicza - kontakt po godz. 16:00 - 889 529 518
Lokal 40 m2 - parter, Zabobrze III 503 027 361
Lokal na sklep spożywczy - lub na
inna cicha działalność - 608 438 125
Lokal na sklep spożywczy - lumpeks
lub cicha działalność - 608 438 125
Lokal na zakład fryzjerski - lub inną
działalność - 512 459 383
Lokal usługowy - 35 m2, w centrum
Jeleniej Góry - 697 690 914
Lokal użytkowy - 50 m2, w centrum
- ul. Wolności, na przeciw Polbanku 509 623 820
Lokal użytkowy na Zabobrzu idealny na biuro, usługi np. gabinet,
handel. 49 m2 - ul. Kiepury 59. Cena
wynajmu oraz czas do negocjacji - 601
954 165
Lokale - na atrakcyjnych warunkach
wynajmę lokale usługowe zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej
Góry przy ul. 1 Maja. Cena Najmu już
od 30,00 PLN za 1 m2 - 697 397 297,
75 75 229 80
Magazyny - magazyny na Okopowej
- 604 569 485
Magazyny - magazyny na Okopowej
- 604 569 485
Mieszkanie - 40 m2 willa czarne,
2 pokojowe z aneksem kuchennym.
Nowoczesne AGD RTV, 800 zł + liczniki - 661 301 893
Mieszkanie - nowe - 2 pokoje na
Zabobrzu umeblowane. 1000 zł +
opłaty + KAUCJA - 509 205 509
Mieszkanie 2 pokojowe - 72 m2.
Nowo umeblowane i wyposażone. I
piętro, w centrum. Od zaraz. Lic. 4566
- 695 999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - koło Małej
Poczty - 504 020 195
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu. 50 m2, rozkładowe. 1100 zł +
liczniki. Ładne, duży balkon. Ciche,
cieple i słoneczne. Kaucja 1000 zł 604 241 560

Mieszkanie 2 pokojowe - przy rynku.
Czynsz 800 zł + kaucja i liczniki - 516
171 291
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne,
przy ul. Morcinka. Niskie opłaty, TV.
Sat, Internet. Z meblami lub bez. Ładne
otoczenie budynku - 501 424 849
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, I piętro, 54 m2, duży balkon.
Zabobrze III. 950 zł (w tym czynsz) +
liczniki i kaucja - 608 134 616
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane. 500 zł + czynsz 280 zł i media.
Na Zabobrzu koło szpitala - 604 970
503
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem, 35 m2, w Parku Sudeckim. 900 zł
z opłatami za media - 512 965 703
Mieszkanie 2 pokojowe z ogródkiem
- Częściowo umeblowane z miejscem
na parking, okolice Małej Poczty.700 zł
+ liczniki + kaucja - 509 663 259
Mieszkanie 3 pokojowe - 80 m2
położone niedaleko Placu Ratuszowego. Cena 1400 zł + media. Lic.
5877 - 500 122 470
Mieszkanie 3 pokojowe - ładne, z
garderobą, 75 m2, w centrum miasta.
Po remoncie, wysoki standard - 604
668 948
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu. 1000 zł + liczniki - 511 792 268
Mieszkanie 3 pokojowe - o podwyższonym standardzie - 507 030 071
Mieszkanie 3 pokojowe - ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze. Umeblowane, III piętro z windą. Cena 1100 zł
+ liczniki - 669 984 242
Mieszkanie 38 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka. Blisko
centrum. 850 zł + kaucja i media - 601
069 640
Mieszkanie 4 pokoje 1200 zł - 80 m2,
4 rozkładowe pokoje, kuchnia w pełni
umeblowana i wyposażona, ul. Ogińskiego. 1200 zł plus media. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 60 m2 - 600 zł + wszystkie opłaty - 665 208 206
Mieszkanie 62 m2 - umeblowane. 2
pokoje, kuchnia, łazienka - ul. Wolności
218/1, położone w Cieplicach na przeciwko Tesco - 668 016 417
Mieszkanie M2 przy UE - bardzo
dobre warunki: m.in.TV kablowa, CO
gazowe, umeblowane, po remoncie.
39 m2. Chętnie studenci. 950 zł do
negocjacji +liczniki. Bezczynszowe 796 586 606
Mieszkanie M3 na Zabobrzu I - IV
piętro - wynajmę lub sprzedam. Wolne
od 1 lipca 2011 r. - 667 310 800
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe, umeblowane. 800 zł (czynsz
wliczony w cenę) + liczniki - 697
706 348
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe z wygodami, werandą, 41 m2, I
piętro – zamienię na równorzędne w
Jeleniej Górze - 663 518 272
Pawilon handlowy w Bolesławcu
- dysponuję wolną powierzchnią i
doświadczonym personelem. Jeżeli
szukasz zbytu na swój towar - dzwoń
- 603 182 814
Plac 1000 m2 z wiatami - w dzielnicy
przemysłowej, przy powstającej drodze
Jelenia Góra-Cieplice - ogrodzony 792 182 217
Plac 3000 m2 z wiatami - w dzielnicy
przemysłowej - 792 182 217
Pokoje dla pracowników firm - z
wyżywieniem - 697 751 414
Pokoje dla studentów - każdy pokój
2 osobowy, blisko centrum Cieplic, parking. Po remoncie. Zadzwoń zapytaj o
cenę - 696 800 785
Pokoje dla studentów, firm, pracowników - z TV, Internetem, siłownią,
salą gimnastyczną - 606 360 443,
757 525 017
Pokoje pracownicze - 200 m od
hotelu Gołębiewski dobre warunki
kuchnia, WC, tv - 605 115 281
Pokój - w centrum miasta przy Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze - 509
156 658
Pokój lub całe mieszkanie - na
Zabobrzu, ul. Wiłkomirskiego pokój
(500 zł + rachunki) lub cale pokojowe
mieszkanie (900 zł + rachunki) w pełni
wyposażone od kwietnia, dokładna
data do ustalenia - 609 432 338
Pokój w centrum - niezależny, nowy,
umeblowany, lodówka, TV, Internet
parking - telefon 299 po godz.11 tej 691 266 299
Pokój w domku jednorodzinnym osiedle Czarne. 400 zł - 695 605 043
Pokój w domu jednorodzinnym - z
osobnym wejściem, w Sobieszowie 509 706 426
Pokój w Karpaczu - z dostępem
do kuchni i łazienki. 100 m od Hotelu
Gołębiewski - 502 315 938
Pokój w ścisłym centrum - niedrogi,
ok. 300 zł, w tym opłaty. Od zaraz, osobie spokojnej, rozsądnej, pracującej.
Tel. po godz. 17:00 - 697 454 212

Pomieszczenia - biurowe i magazynowe. Jelenia Góra-Cieplice, ul.
Dworcowa - 604 557 470
Pomieszczenie gospodarcze - ok.
50 m2, z placem, ogrodzone. Na magazyn lub inne - 695 653 260
Powierzchnie magazynowe magazyny - 604 569 485
Powierzchnie pod stragany - w
atrakcyjnym miejscu JG, przy głównej drodze. parking, WC, prąd - 691
721 112
Sklep w ścisłym centrum - po remoncie, cena do uzgodnienia - telefon po
11-tej - 691 266 299
Stanowiska fryzjerskie - dobra
lokalizacja - 512 201 648
Teren na warzywniak, ciuchy - bardzo dobra lokalizacja, parking. Także
krótkoterminowo. Tanio - 691 721 112

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mieszkanie 2-3 pokojowe - w Cieplicach. Najlepiej na Orlim - 501 066
463
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu, z nieumeblowanymi pokojami.
Do 1000 zł. Bez pośredników - 725
203 493
Mieszkanie za małe pieniądze - w
okolicach Janowic Wielkich. Oferuję
pomoc przy gospodarstwie - 661
846 430

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Dom w Jeleniej Górze - lub okolicach
do 240000 zł. Proszę dzwonić po godz.
18:00 - 794 697 413
Dom w stanie surowym zamkniętym
- w Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy.
Bez pośredników. Kontakt tel. od godz.
15:00 - 510 806 368
Kawalerka na Zabobrzu - poszukuję kawalerki na Zabobrzu w rozsądnej cenie około 90 000, piętra od 1-3
bez pośredników - 783 698 101
Mieszkanie 2 i 3 pokojowe - na
Zabobrzu III. Lic. 7453. Pilnie - 601
869 663
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze poszukujemy dla klienta małe dwa
pokoje na I piętrze, ewentualnie wysoki
parter. Gotówka. Jeldom. Lic. 14557 668 667 637
Mieszkanie 2 pokojowe - do 190000
zł. W spokojnej i bezpiecznej części
miasta. Euro-dom. Lic. 4566 - 723
364 584
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu do I piętra dla zdecydowanego
klienta z gotówką. Nieruchomości
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, parter ewentualnie I piętro dla
zdecydowanego klienta z gotówką.
Nieruchomości Marles Lic.13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach do I piętra najlepiej w bloku
i centralne ogrzewanie z sieci, dla
klienta z gotówką. Marles. Lic.13045
- 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem, do I pietra, w Cieplicach. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - dla klienta
pilnie na Zabobrzu do I piętra max. 180
tysięcy. Lic.9549 - 726 290 939
Mieszkanie trzypokojowe - Poszukuję mieszkania na Zabobrzu, około
70 m2, najlepiej do remontu, pierwsze
i ostatnie piętro odpadają, najchętniej ul. Noskowskiego. Bez
pośredników - 783 698 101
Mieszkanie w Jeleniej Górze dla klienta z gotówką. Euro-Dom.
Lic. 4566 - 695 998 658
Mieszkanie w Łomnicy - 1-2
pokojowe słoneczne. Dla zdecydowanego klienta z gotówką. Lic.
998. - 509 156 552

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Budowa domu 100 m2 - w Jeżowie Sudeckim. Dobra lokalizacja,
w i d o k n a g ó r y. M o ż e b y ć d w u
p o k o l e n i o w y. D z i a ł k a 1 3 a r ó w,
media przy domu. Opcja użytkowania poddasza. Sprzedam
za 340000 zł lub zamienię - 603
139 918
Kawalerka na Zabobrzu - 900
zł z opłatami oraz osobny pokój za
450 zł z opłatami - 501 670 455

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerka własnościowa - komfortowa, na parterze, 24,5 m2. Okolice
dworca zachodniego w Jeleniej Górze
na osiedle Orle w Cieplicach - 693
501 707
Kawalerka własnościowa - w centrum na własnościowe mieszkanie 2
pokojowe z dopłatą - 507 125 026
Mieszkanie 3 pokojowe - 83 m2 na 2
pokoje do 40 m2 i do I piętra, z ogrzewaniem z WPC - 691 551 626
Mieszkanie 40 m2 - własnościowe,
w centrum Jeleniej Góry - na większe
- 692 955 835
Mieszkanie komunalne - 2 pokojowe, na Zabobrzu - na większe - 663
361 311
Mieszkanie komunalne - 81 m2, 3
pokoje, CO etażowe - 691 240 266
Mieszkanie na Zabobrzu - 53 m2 na
mniejsze do 40 m2, może być stare
budownictwo - 782 501 172
Mieszkanie własnościowe - 3 pokojowe, w starym budownictwie, po
remoncie, CO etażowe. Zamienię na
2 pokoje do 40 m2, do I piętra, ogrzewanie z WPC - 691 551 626

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
2 działki budowlane - pod zabudowę
w Ścięgnach przy drodze na Kowary
każda 1200 m² po 100 zł za m² piękny
widok na góry - 504 699 338
6 działek pod garaże - pod garaże w
Mysłakowicach po 1950 zł/szt materiały budowlane - 695 174 052
Apartamenty - bogata oferta apartamentów w Karpaczu i Szklarskiej
Porębie! GOLD HOUSE. Lic. 3454
- 693 539 967
Budynek parterowy - z projektem
przekwalifikowania na mieszkalny.
Położony w Mysłakowicach przy ul.
Kamiennej. Wszystkie media. Na
własnej działce. Cena 36000 zł. - 695
174 052
Cieplice 47 m2 i 60 m2 - Podgórzyńska 2 pokoje 47 m2 po remoncie - cena
do negocjacji 155000 zł, Cieplice 3
pokoje 60 m2 po kapitalnym remoncie
cena 175000 zł do negocjacji - Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962

Cztery działki po 0,33 ara - z widokiem na Karkonosze - 512 034 474
Dom - 260 m2 powierzchni, 5 pokoi,
600 m2 działki, w bardzo spokojnej części miasta Jelenia Góra. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - do remontu - Łomnica. 95.000
zł. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 - 506-154-079
Dom - duży - plus stodoła, 0.70ha
przy trasie Jelenia Góra-Zgorzelec.
Około 15 pokoi. Cena 250000 zł. Bez
pośredników - 695 898 335
Dom - nowa cena - 150 m2, działka
2600 m2, w rozliczeniu może być
mieszkanie w JG. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca - 660 359 500
Dom - nowy, duży, nowoczesny. III piętra, 2 garaże, ogród. Powierzchnia 400
m2. Do zamieszkania - 501 726 467

Dom - stan surowy otwarty - niewielki
dom jednorodzinne o pow. całkowita
122 m2 (cztery pokoje) w Mysłakowicach w st. surowym otwartym. Działka
1329 m2. Cena 248 tys. zł. Rychlewski
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom - w zabudowie bliźniaczej w
spokojnej dzielnicy Cieplic na działce
362 m2. 385 000 zł GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Dom - z 2004 roku, 135 m2
powierzchni, 5 pokoi, kominek, taras,
garaż na ładnej działce 1200 m2, 6 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic,
9549 - 667 219 752
Dom 149000 zł - w Podgórzynie na
działce 900 m2. GOLD HOUSE. Lic.
3454 - 693 539 967
Dom 350 000 zł - nowy w Mysłakowicach 198 m2, działka 1000 m2. Do
wykończenia w środku. KUPUJĄCY
NIE PŁACI PROWIZJI GOLD HOUSE.
Lic. 3454 - 693 539 967
Dom 395 000 zł - 165 m2, 5 pokoi,
działka około 3000 m2, 12 km od
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Dom blisko Karpacza - 2 km od Karpacza z kompletnym wyposażeniem
GOLD HOUSE. Lic. 3454 - 693 539
967
Dom blisko Liceum Żeromskiego - po
kapitalnym remoncie z wyposażeniem
i umeblowaniem blisko centrum. GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Dom Cieplice - wolnostojący w atrakcyjnej dzielnicy Cieplic. Dom bardzo
zadbany. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Dom Cieplice - z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
Dom może być dla dwóch rodzin.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677
Dom Cieplice 385 tys. - w zabudowie
bliźniaczej, 4 pokoje, 2 łazienki, działka
360 m2, okolice nowego kościoła,
cena do negocjacji Lic. 10750 - 691
210 677
Dom do remontu - przy Wrocławskiej
- 603 954 845
Dom do remontu - w Cieplicach
działka 1211 m2, cena 250 tys. - 601
840 263
Dom Karpacz 240 000 zł - mały GOLD
HOUSE Lic. 10728 - 501 181 875
Dom na wsi - do remontu. Zamieszkanie od zaraz - pilne - 785 801 192
Dom na wsi - pruski mur. Grabiszyce.
2 budynki gospodarcze, sad, 2h ziemi.
Super lokalizacja na agroturystykę.
Cena 300000 zł. Okazja - 793 299
798
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni,
3 sypialnie, kuchnia, jadalnia, salon, 2
garaże na działce 1200 m2, w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom parterowy - nowy - 160 m2. 2
sypialnie, salon, kuchnia, łazienka.
Centralny odkurzacz, ogrz. pompa ciepła, wysoki standard. N. Grzywińscy.
Lic. 998 - 697 707 401
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 w Cieplicach - 320 m2
powierzchni, 6 pokoi, 450 m2 działki,
pomieszczenie na własna działalność. N. Rychlewski Lc. 9549 - 667
219 752

Dom w Cieplicach - Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 501-090-928
Dom w Czernicy - do remontu, ponad 1
ha gruntu. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740 - 519 562 869
Dom w Gryfowie Śląskim - z tzw. duszą
w zabudowie bliźniaczej z ładnym
ogrodem, garażami z bardzo dobrą
lokalizacją. N GRZYWIŃSCY. Lic.
998 - 505 074 854
Dom w Jeżowie Sudeckim - 200 m2
na działce 1650 m2. Bardzo ładny do
wprowadzenia. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Dom w Kostrzycy - stan surowy
zamknięty 168 m2, działka 1000 m2.
Piętrowy, niepodpiwniczony z garażem
- markowe materiały niewielkie osiedle. Cena 350 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Dom w Międzyrzeczu - 167 m² wolnostojacy z garażem w MiędzyrzeczuBobowicko. Działka 680 m², widok
na jezioro. Cena 450.000 zł. - 885
342 947
Dom w Międzyrzeczu - 167 m², wolnostojacy z garażem w Bobowicku.
Działka 680 m² Widok na jezioro. Cena
450.000 zł - 885 342 947
Dom w Podgórzynie - 6 pokoi, 2
garaże, do remontu. Lic. 5877 - 500
122 445
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 uzdrowisku - w Cieplicach
blisko zdroju dla dużej rodziny. Lic.
9549 - 726 290 939
Dom w zabudowie szeregowej - położony w Dziwiszowie... - 502 552 195
Dom w Zachełmiu - dwurodzinny stan
surowy zadaszony plus warsztat na
działce 2777 m2. Cena do negocjacji.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 505 074 854
Dom wiejski - okolice Lwówka Śląskiego, dom z 1815roku, odrestaurowany pow. 250m2, działka 2800, piec
olejowy, kominek, ogród, cena 598000.
Lic. 7027 - 509 263 111
Dom Wojanów-Bobrów - bardzo ładny,
nowy na działce 3000 m2 (może być
także na dwie rodziny) N.GRZYWIŃSCYLic. 998 - 505 074 854
Duży Dom - k/Świerzawy - 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
Dzialka budowlana - okazyjnie - 75
arów, w Głębocku. Cena 65000 zł - 501
737 086
Działka - o powierzchni 800 m2 w
Staniszowie za 40000. Działka budowlana. Zapraszam na prezentacje. Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Działka 1540 m2 - budowlana, na
wzgórzu, piękne widoki na panoramę
Karkonoszy, dostęp do mediów, w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Działka 1600 m2 - budowa + projekt
+ pozwolenie. Cena 100000 zł. Staniszów - 691 331 341
Działka 1691 m2 - pięknie położona
w Jeżowie Sudeckim, dostęp do gazu,
prądu, piękne widoki, przy trasie na
Górę Szybowcową. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752

Działka 52 000 zł - budowlana 1500
m2, pięknie położona z dostępem do
mediów, 13 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Działka 87 000 zł - budowlana,
z dostępem do mediów, w centrum
Jeżowa Sudeckiego 906 m2. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana - 1082 m2, 64
tys. zł w Łomnicy, 1297, 121 tys. zł w
Jeżowie Sudeckim - 601 551 213
Działka budowlana - 2 hektary w
Łomnicy. 210.000 zł. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 6327 - 506 154 079
Działka budowlana - atrakcyjna,
710 m2, z pozwoleniem na budowę w
Jeżowie Sudeckim. Media, gaz, prąd
- 508 477 995
Działka budowlana - działka- Mysłakowice 1190 m2 90 tys. zł, Łomnica
1082 m2 64 tys. zł, Jeżów Sudecki
1297 m2 121 tys. zł. Lic. 5124 - 601
551 213
Działka budowlana - o powierzchni
4271 m2. Cena: 134000. Piękna
działka w Wojcieszycach z widokiem
na góry. Okazja. Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 637
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim pod Jelenia Górą. 16 arów,
słoneczna. Widok na góry. Uzbrojona,
dobra lokalizacja (ul. Ogrodowa), blisko
szkoła, sklep itp. - 603 139 918
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, atrakcyjne miejsce - 509
725 135
Działka budowlana - w Mysłakowicach przy ul Sportowej 1041m 2
na małym osiedlu domków jednorodzinnych wszystkie media, materiały
budowlane 67000 - 695 174 052
Działka budowlana - w Staniszowie
- 691 331 341
Działka budowlana 30.000 zł - w
Małej Kamienicy 1300 m2. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Działka budowlana J. Góra - najpiękniejsza działka na os. „Leśne Zacisze”
z widokiem na Śnieżkę. Powierzchnia
1001 m² - 885 342 947
Działka budowlana- Jelenia Góra
- Dziwiszów, os. Leśne Zacisze z
widokiem na Śnieżkę, pow. 1462 m²
- 885 342 947
Działka budowlana Jeżów - z ładnym
widokiem na Karkonosze media - prąd,
gaz, 1094 m2, cena 87.000, tel. 602
749 567 - I. Dąbrowska NK. Lic. 1740
- 756 436 051
Działka budowlana Jeżów Sudecki powierzchnia 875 m2, prąd na granicy
działki, pod Górą Szybowcową, piękne
walory widokowe cena 130000zł do
negocjacji, Lic. 7027 - 509 263 111
Działka budowlana Jeżów Sudecki
- uzbrojona 1000m2 przy ulicy Zachodniej N.GRZYWIŃSCY Lic. 998 - 505
074 854
Działka budowlana Jeżów Sudecki
- wszystkie media, widok na góry
1905 m2, cena 145.000 - 602 749
567 I. Dąbrowska NK. Lic. 1740 - 756
436 051
Działka budowlana w Mysłakowicach - 1000 m2. N. City. Lic. 5524 Działka budowlana w Siedlęcinie
- tylko 75 tysięcy, blisko media. Lic.
9549 - 726 290 939
Działka Michałowice - 1924 m2, 135
tys. zł. Lic. 5124 - 601 551 213

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

28 marca 2011 r.

23

Działka w Dziwiszowie - cena 62 zł/
m2. 2900 m2, ładnie położona, media
na działce. Nieruchomości Grzywińscy.
Lic. 998 - 697 707 401
Działka w Dziwiszowie - piękna
widokowo, pow. 1600 m2, uzbrojenie
- woda, prąd. 90 zł/ m2 do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Działka w Jeżowie Sudeckim - 1580
m2. Dojazd asfaltowy, gaz, prąd.
Piękny widok. Atrakcyjna cena - 501
264 849
Działka w Staniszowie - budowa,
projekt + pozwolenia 1600 m2 lub
dom na nowo budowanym osiedlu 691 331 341
Działka Wojcieszyce - piękna dla
osób ceniących ciszę i spokój, w
sąsiedztwie las. Powierzchnia 1500
m2, działka uzbrojona. 100.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Działki budowlane - atrakcyjnie
położone, koło Jeleniej Góry. Media,
drzewa, dogodny dojazd. Przystępna
cena - 695 725 857
Działki budowlane - bardzo ładna
działka w Łomnicy 1082 m2, cena 64
tys zł, Jeżów Sudecki 1297 m2, cena
121 tys. zł Lic. 5124 - 601 551 213
Działki budowlane - cena 62 zł/m2.
W Wojcieszycach. Ładnie położone.
Prąd. Nieruchomości Grzywińscy. Lic.
998 - 977 07 401
Działki budowlane - Kostrzyca,
Mysłakowice - media. Bez pośredników
- 600 877 829
Działki budowlane - o różnej wielkości od 1400 do 1900 m² ładnie
położone w Miłkowie widok na góry
cena 50 zł m² - 504 699 338
Działki budowlane - Okolice Świeradowa Zdroju - niskie ceny - 883
960 236
Działki w Jeżowie - od 1600- 2200
m2 atrakcyjna lokalizacja dostępność
mediów w dobrej cenie. nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
Działki w Maciejowej - pod duże
projekty. Lic. 9549 - 726 290 939
Garaż murowany w centrum - prąd,
kanał - 607 278 606
Garaż w centrum miasta - tel. kontaktowy - 607 730 188
Grunt 23,63 ha - w Jeleniej Górze
14500 zł/ha - 695 174 052
Grunt 8.90 ha - w Jeleniej Górze
15500 zł/ha - 695 174 052
Grunt pod zabudowę ponad 0.5 ha przy Wrocławskiej - 603 954 845
Grunt rolny od 1,5 zł/m2 - w okolicach Jelenie Góry. Okazja - serdecznie
polecam. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Grunty 10 zł m2 - Grunty 10 zł
m2 - 603 954 845
Grunty rolne 12,52 ha - w jednym
kawałku. Nowa Wieś koło Nowogrodźca. 500 m od zjazdu od nowej
autostrady. Łąki koszone pełne
dopłaty. Cena 17000/ha gratis przez
2 lata prowadzenie dokumentacji i
koszenie. - 695 174 052
Hala o pow. 1380 m2 - na działce o
pow. 6910 m2, w okolicach Jeleniej
Góry - 603 485 237
Jeszcze w starej cenie - Rewelacyjna działka z widokiem na zalew
w Sosnówce. Piękne miejsce i
bardzo atrakcyjna cena. Nieruchomości Rychlewski, Lic. 9549 - 512
598 361
Kadetów 3 pokoje 63 m2 - II piętro
po kapitalnym remoncie z zabudową kuchenną i płyta indukcyjną ,
czynsz 290zł, ciepłe, ekonomiczne,
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
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. ATRAKCYJNE MIESZKANIE – BLISKO CENTRUM – 160 000zł !
Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy blisko centrum Jeleniej Góry po kapitalnym remoncie o powierzchni całkowitej 53,7m2. Na
powierzchnię mieszkalną składają się słoneczne dwa pokoje w tym jeden
połączony z kuchnią bez zabudowy, ładna łazienka z wc oraz kabiną
natryskową. Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach
panele, a na ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego typu i
gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania.
Czynsz miesięczny to 60zł w tym fundusz remontowy. Do mieszkania przynależy strych, ogródek
oraz miejsce parkingowe. W pobliżu pełna infrastruktura komunikacyjna, handlowa, oświatowa,
zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
2. MIESZKANIE 44m2 TYLKO 148 000zł! OKAZJA !
Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe na parterze w bloku czteropiętrowym
blisko centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z salonu z kuchnią, łazienki z
wc oraz małego słonecznego pokoju. W salonie połączonego z kuchnią są
dostępne przyłącza oraz nowe instalacje. Okna nowe PCV. W łazience wraz
wc znajduje się wanna. Na podłogach panele, glazura oraz gres. Ogrzewanie
z sieci. Ciepła woda z junkersa. Do mieszkania przynależy piwnica. Idealne
do bezpośredniego zamieszkania po generalnym remoncie i urządzenia
według własnego uznania, ciepłe, słoneczne i zadbane. Bliskie sąsiedztwo szkół oraz obiektów
użyteczności publicznej. Serdecznie polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
3. 60m2 – MIESZKANIE PO REMONCIE !
Bardzo ładne mieszkanie dwupokojowe na 3 piętrze w kamienicy w centrum Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita lokalu to 60m2 po kapitalnym
remoncie. Nowe okna PCV i instalacje. W mieszkaniu znajdują się dwa
pokoje w tym jeden połączony z kuchnią. Łazienka z wc do wykończenia.
W cenie mieszkania do uzgodnienia właściciel może przedzielić jeden
z pokoi na dwa małe z ładnymi rozsuwanymi drzwiami. Mieszkanie
ciepłe, słoneczne i ustawne. Na podłogach panele, gres, a na ścianach
gładzie gipsowe. Ogrzewanie z sieci. Woda ciepła z junkersa. Czynsz miesięczny to 228zł z c.o.
i funduszem remontowym. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3m2. Lokal nadaje
się do wprowadzenia. Bliskie sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej. Serdecznie polecam.
Marta Haftarczuk 533 797 878
4. KARPACZ- MIESZKANIE NA PARTERZE Z OGRODEM 62m2 –
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 Środecki 607 797 911
5. PIĘTRO DOMU – 3 POKOJE – 185 000zł ! DO NEGOCJACJI !
Bardzo ładne mieszkanie położone na pierwszym piętrze domu dwurodzinnego. Mieszkanie zajmuje całe pierwsze piętro. Lokal składa się
ze słonecznego salonu, dwóch mniejszych pokoi, zabudowanej kuchni,
łazienki z prysznicem i wc oraz korytarza. Do mieszkania przynależy
strych. W mieszkaniu na podłogach panele, w kuchni wykładzina PCV.
Na ścianach tapeta typu raufaza do malowania. Mieszkanie zadbane,
czyste i przytulne. Lokal ogrzewany za pomocą pieca dwu-funkcyjnego(nowy), nowe instalacje. Do mieszkania przynależy działka oraz duży garaż. Okna we
wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem kuchni nowe plastikowe w kuchni- okno drewniane.
Z małego pokoju wyjść na balkon. Mieszkanie godne polecenia. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318
6. OKAZJA ! 37,m2 TYLKO 124 000zł !
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
7.MIESZKANIE NA ZABOBRZU ! 190 000zł ! OKAZJA !
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.
8. ZABOBRZE – 35m2 – 135 000zł !
Nie duże mieszkanie dwupokojowe na IX piętrze bloku z windą na Zabobrzu. Mieszkanie składa się z dwóch ustawnych pokoi, dość dużej kuchni
z oknem, łazienki z wanną oraz korytarza. Do nieruchomości przynależy
piwnica oraz komórka. Lokal wymaga odświeżenia lub niewielkiego remontu. Na podłogach w pokojach i przedpokoju znajdują sie panele a na
ścinach tynk ozdobny. W łazience glazura starszego typu. W kuchni na
ścianach glazura oraz gładzie gipsowe, na podłodze wykładzina PCV. W mieszkaniu wymieniono okna na nowe PCV, wymienione zostały również instalacje. Blok po termomodernizacji.
Mieszkanie bardzo ciepłe. Czynsz obecnie wynosi 150zł. Z okien mieszkania rozciąga się piękny
widok na panoramę miasta. Bardzo atrakcyjna oferta ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów
użyteczności publicznej. Serdecznie polecam Leszek Środecki 607 797 911
9. 138 000 zł – 38m2 ! ZABOBRZE – DWA POKOJE !
Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I. Lokal składa się z
bardzo ładnego słonecznego salonu połączonego z niewielką ale bardzo
ładnie zabudowaną kuchnią. Z salonu wyjście na balkon, Mniejszego
pokoju, łazienki z wanną i wc oraz niedużego przedpokoju z zabudowaną
szafą typu komandor. W mieszkaniu został przeprowadzony jakiś czas
temu remont. Zostały wymienione okna na nowe PCV i instalacje. Na
podłogach panele dobrej jakości, na ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego typu. W kuchni zostają meble. Mieszkanie do wprowadzenia nie wymaga
nakładów ﬁnansowych, ewentualnie według gustu zmiana kolorów ścian. Bliskie sąsiedztwo
szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna oferta Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
10. 2 POKOJE BLISKO CENTRUM TYLKO 150 000zł !
Mieszkanie dwupokojowe w bloku piętrowym z cegły w centrum
miasta. Lokal składa się z dwóch słonecznych pokoi, ustawnej
kuchni z oknem, łazienki z kabiną prysznicową i wc oraz korytarza.
W pokojach,kuchni i w przedpokoju na podłogach parkiet w łazience
gres. Do mieszkania przynależą dwie piwnice. Mieszkanie wymaga
odświeżenia i aranżacji według własnego uznania. W łazience na
ścianach glazura nowszego typu.Niski czynsz 110zł ogrzewanie co
piec 2-funkcyjny. Dużym atutem nieruchomości jest bliskie sąsiedztwo z Uniwersytetem
Ekonomicznym - dobra inwestycja pod wynajem. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
11. BARDZO ŁADNE MIESZKANI – PARTER – 3 POKOJE !
Bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe na parterze kamienicy. Lokal
o pow. z aktu notarialnego 55m2 w rzeczywistości ma powierzchnię
ok. 65m2. Na powierzchnię mieszkalną składają się duży, słoneczny
salon z kominkiem, dwa pokoje, ustawna, oddzielna kuchnia z
oknem, ładna łazienka z wanną i wc oraz korytarz. Mieszkanie,
bardzo przytulne, ciepłe i ustawne. Lokal po remoncie. Na podłogach
panele oraz wykładzina dywanowa w pokojach, na ścianach gładzie
gipsowe. W łazience glazura nowego typu. Ogrzewanie z kominka z rozprowadzeniem oraz
z grzejników elektrycznych. Ciepła woda z junkersa. Do mieszkania przynależy ogródek oraz
miejsce parkingowe. Bardzo atrakcyjna oferta. Cena do negocjacji. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KAWALERKA - 47 m2 centrum, kamienica, parter 125.000 do negocjacji
- 602 749 567 - I. Dąbrowska NK. Lic.
1740 - 756 436 051
KAWALERKA - 56000 - w Miłkowie, 30
m2, pokój, oddzielna kuchnia, łazienka
z WC, wspólnota mieszkaniowa, Lic.
10728 - 501 181 875
KAWALERKA - duża - 38 m2, wysoki
parter, z balkonem - mieszkanie do
remontu - polecam. Cena 100.000.
Okolice Intermarche Lic. 11965 - 509
949 961
KAWALERKA - elegancka, po remoncie 26,5 m2. W bloku ocieplonym IVpiętrowym blisko centrum. Środkowa,
słoneczna, bardzo ciepła. Czynsz 144
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
KAWALERKA - komfortowa, po
remoncie 26 m2. Środkowa bardzo
ciepła. Nadaje się na ładne mieszkanie
lub biuro. Duża łazienka. Czynsz 57
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
KAWALERKA - ładna po remoncie
35 m2 w zadbanym budynku wielorodzinnym. Kuchnia duża z meblami w
zabudowie. Spokojna okolica blisko do
centrum miasta. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
KAWALERKA - na Zabobrzu z balkonem. Lic. 5877 - 500 122 445
KAWALERKA - słoneczna - II piętro,
położona w pobliżu Akademii Ekonomicznej - 604 221 464
KAWALERKA - w kamienicy blisko
centrum I piętro wyremontowana,
niskie opłaty 35,6 m2, cena 120.000.
tel. 602 749 567 I. Dąbrowska NK. Lic.
1740 - 756 436 051
KAWALERKA 27 m2 - po kapitalnym
remoncie, w Jeleniej Górze. Cena do
negocjacji - 793 691 133
KAWALERKA 56 000 zł - 30 m2 w
Miłkowie. Do mieszkania przynależy
komórka. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
KAWALERKA 87000 - o powierzchni
36 m2 w Jeleniej Górze na Zabobrzu.
Do remontu. Mieszkanie z potencjałem.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
KAWALERKA Cieplice - na parterze o
powierzchni 29 m2. Cena 80000 złotych. Po kapitalnym remoncie. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
KAWALERKA Cieplice - Na Placu
Piastowskim - 33 m2, I piętro. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 519
562 869
KAWALERKA w Jeleniej Górze - tanio,
pilnie - 600 499 461
KAWALERKA w Sobieszowie - 34,4
m2. Do małego remontu. Cena 80000
zł do negocjacji - 669 661 373
KAWALERKA za 75000 zł - Zabobrze, ul. Karłowicza. Lic. 7867 - 508
240 823
KIOSK - punkt pod działalność - przy
ul. Rataja, os. Orle. Prąd, woda, klimatyzacja, wyposażenie - 793 951 991
LOKAL gastronomiczny - dobrze
prosperująca restauracja z PIZZA
na telefon przy głównej drodze na
Szklarską Porębę. N. Grzywińscy. Lic.
998 - 783 698 101
LOKAL na Zabobrzu - na biuro,
handel, usługi, gabinet. Obok ZUS-u.
49 m2, wejście bezpośrednio z ulicy.
Urządzony, bardzo atrakcyjna cena.
Bezpośrednio - 601 954 165
LOKAL, ul. Kiepury - na biuro handel,
usługi, gabinet. Obok ZUS-u. 49 m2,
wejście bezpośrednio z ulicy, urządzony. Bardzo atrakcyjna cena - 601
954 165
LOKALE w centrum - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry
przy ul. 1 Maja. Cena sprzedaży już od
2.500 PLN netto za 1 m2 - 697 397 297,
75 75 22 980
LUKSUSOWY Apartament - wraz
z kompletnym wyposażeniem, luksusowo urządzony APARTAMENT,
80 m2, przy ul. Kochanowskiego w
Jeleniej Górze - 609 086 800, 75 75
22 980
MAŁY sklep spożywczy - z wyposażeniem. Cena do uzgodnienia - 603
055 948
MIESZKANIA stylowe - okolice centrum miasta: parter 100 m2, I piętro 124
m2, I piętro 120 m2. W mieszkaniach
zachowano stare podłogi, drzwiwymagają odświeżenia. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE - 38 m2, wysoki parter,
z balkonem - mieszkanie do remontu
- polecam. Okolice Intermarche Lic.
11965 - 509 949 961
MIESZKANIE - 65 m2 z małym ogródkiem. 185 000 zł do negocjacji GOLD
HOUSE Lic. 10728 - 501 181 875
MIESZKANIE - 79 m2 po obrycie.
3 pokojowe, 2 poziomy, CO, ogródek. Mysłakowice, ul. Szkolna. Cena
185000 zł - 509 528 102

MIESZKANIE - Jelenia Góra - duża
kawalerka blisko centrum. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 - 501
090 928
MIESZKANIE - Karpacz 29 m2 2
pokoje - piękne po kapitalnym remoncie z całkowitym wyposażeniem blisko
stoków narciarskich z ogródkiem za
135000 zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE - komfortowe dwupokojowe o powierzchni 71 m2 na parterze,
czynsz 100 zł, cena do negocjacji NM.
Lic. 5877 - 500 122 447
MIESZKANIE - ładne 61 m2 - mieszkanie 3 pokojowe, z balkonem, po
remoncie, X piętro w bloku z windą,
przy ul. Kiepury. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE - Mysłakowice - 2 pokoje
z aneksem kuchennym, 58 m2. I piętro w bloku. Ogrzewanie etażowe z
t.zw. podkowy. Cena tylko 85 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
MIESZKANIE - na Zabobrzu, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, 2
balkony, po kapitalnym remoncie, słoneczne NM. Lic. 5877 - 500 122 447
MIESZKANIE - śliczne 3 pokojowe przytulne 63 m2, kuchnia w zabudowie
wraz ze sprzętem, szafy typu komandor, 2 piętro, duży balkon. 225.000 zł
do negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
MIESZKANIE - tanie 2 pokoje - na
I piętrze blisko PL. Ratuszowego
ogrzewanie miejskie , czynsz 150 zł.
Tylko 119 000 do negocjacji. Jeldom.
Lic. 14557 - 602 727 242
MIESZKANIE - ustawne mieszkanie
3 pokoje, 66 m2, balkon, okolice Intermarche. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE - własnościowe 72 m2
na Zabobrzu, pośrednikom dziękuję
- 669 569 669
MIESZKANIE - zadbane M-3 z ogrodem - Sobieszów, mieszkanie wyposażone, do wprowadzenia od zaraz.
Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
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 ścisłym 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 - duże, po
remoncie 47 m2. Na parterze budynku
I-piętrowego w centrum miasta. Duża
osobna kuchnia. Może być na eleganckie mieszkanie lub biuro. N. Szymkiewicz. Lic. L2400 - 669-620-071
MIESZKANIE 100 m2 - 2 poziomowe,
wysoki standard. Cena 255000 zł.
Nieruchomości Grzywińscy. Lic. 998
- 697 707 401
MIESZKANIE 100 m2 - w kamienicy
II p., ulica Sudecka, po kapitalnym
remoncie z materiałów wysokiej klasy.
3 pokoje (27, 15,12) aneks z jadalnią
(25 m2), łazienka (10 m2) polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE 105 m2 - w Jeleniej
Górze z zachowanymi poniemieckimi
futrynami i drzwiami. Cena: 239tyś do
negocjacji. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
MIESZKANIE 105 m2 - z ogrodem, w
Cieplicach - 889 943 647
MIESZKANIE 105 m2 w centrum - z
wielkim potencjałem przy UM, 3
pokoje, 2 piętro, zabytkowy piec, lokal
do remontu, atrakcyjna cena. Jeldom
Lic. 14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 119 tys. przy Ratuszu - 2
pokojowe na I piętrze przy Pl. Ratuszowym. Niski czynsz, ogrzewanie
miejskie. Jeldom Lic. 14557 - 602
727 242
MIESZKANIE 119 tys. przy Ratuszu
- fajne 2 pokojowe własnościowe
mieszkanie na I piętrze, ogrzewanie
miejskie, czynsz 150 zł. Jeldom Lic.
14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 130 m2 - tanio - 607
730 188
MIESZKANIE 175 000 - balkon, ogród,
garaż, co, gaz, po remoncie 51 m2 663 136 720
MIESZKANIE 1-go Maja M-2 - wyposażone, zadbane, po remoncie, najem
1100 zł + opł. licznikowe, kaucja 1500
zł Nieruchomości Partner - Lic. 4917 604 508 308

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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Mieszkanie 2 pokoje Jelenia Góra
- w kamienicy, na I piętrze, 62 m2, do
remontu. Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 6327 - 519 562 869
Mieszkanie 2 pokoje w centrum - po
kapitalnym remoncie przy ul. 1 Maja.
60 m2, pokój z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka. Cena do negocjacji
215.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze - II
piętro w dobrej cenie. Jeldom. Lic.
14557 - 602 727 242
Mieszkanie 2 pokojowe - 35,2 m 9p.
UL. Moniuszki - 609 712 595
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2,
IV piętro, po remoncie, zadbane, słoneczne. Cena 165000 zł do negocjacji
- 668 419 318
Mieszkanie 2 pokojowe - 53.7 m2 po
kapitalnym remoncie na drugim piętrze
w ścisłym centrum Do zamieszkania
atrakcyjna cena. Marles Lic. 13045 -

Mieszkanie 2 pokojowe - po kapitalnym remoncie. Zabobrze. 39 m2, z
balkonem. III piętro. Cena 133000 zł.
Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - przy ul.
Osiedle Robotnicze. 62 m2, I piętro.
Cena 177000 zł - 602 749 567
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury,
na I piętrze, pow. 46 m2. Czynsz z
ogrzewaniem 160 zł - 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. 54 m2, po
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Cena
165000 zł - 504 494 539
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
atrakcyjne 54 m2. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - wyjątkowo

Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, po
remoncie. Dobra lokalizacja. Cena do
negocjacji - 502 415 233
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2.
Zabobrze, ul. Moniuszki 2. Po remoncie, I piętro - 502 415 233
Mieszkanie 3 pokojowe - 53,6 m2
na Zabobrzu II, do remontu. Dostępne
od zaraz. Rozkładowe z balkonem.
Atrakcyjna cena. Pilne. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071

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 - z dużym
balkonem 48 m2, duża widna kuchnia,
łazienka. Wymienione wszystkie okna.
135.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 2 pokojowe 58 m2 - I
piętro, niska cena, osobne wejście. Lic.
5877 - 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe Karłowicza
- 39 m2, IIp, balkon. Lic. 5877 - 500
122 445
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 poziomowe - w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby, z
dużym tarasem. 80 m2. Po remoncie,
ogrzewanie gazowe. Cena 365000
zł - 504 494 539
Mieszkanie 3 pokoje Cieplice - zielona okolica, bezczynszowe. Lic. 5877
- 500 122 445
Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze - po
kapitalnym remoncie na VII piętrze z
pięknym widokiem na Śnieżkę i dwoma
balkonami. Jeldom Lic. 14557 - 602
727 242
Mieszkanie 3 pokojowe - 48 m2, 4
piętro, bez windy, Zabobrze-Różyckiego, cena 159000, do negocjacji, bez
pośredników - 664 514 276
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, I
piętro. Cena 185000 zł do negocjacji
- 502 415 233
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, I
piętro. Okna PCV, ocieplony budynek.
Bez pośredników - 502 415 233
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Mieszkanie 43 m2 w Łomnicy - dwupokojowe w zadbanej czterorodzinnej
kamienicy. Mieszkanie po remoncie
na pierwszym piętrze nie wymagające
nakładów. Strych, dwie piwnice. NPartner. Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 46 m2 centrum - jednopokojowe, 46 m2, parter, świetnie
nadające się zarówno na mieszkanie
jak i pod działalność. Duży parking
przed kamienicą. 120 tys. Jeldom lic.

Mieszkanie 71 m2 - w okolicy Małej
Poczty na wysokim parterze po kapitalnym remoncie. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie 84 m2 - ul. Pocztowa. Wszystko nowo wykończone w
2010/11 r. za ponad 110000 zł. Niezamieszkane. Pilne - 691 394 773
Mieszkanie 93 m2 centrum - po
kapitalnym remoncie, podwyższony
standard, czynsz 102 zł/mc, 2 piętro

14557 - 602 727 242
Mieszkanie 47 m2, 130000 - 2 pokojowe na Zabobrzu do zamieszkania.
Polska Giełda Nieruchomości Lic.
14414 - 601 435 070
Mieszkanie 48 m2 - słoneczne, 2
pokojowe, I piętro. Zadbane, zielona
okolica, Zabobrze. Warte zainteresowania. Polecam - 501 676 207
Mieszkanie 48 m2 135.000 zł pokoje ustawne, wymienione okna, 1
piętro, Zabobrze I. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 50 m2 - 129 000 - 513
098 128
Mieszkanie 50 m2 - ładne dwupokojowe, I piętro, atrakcyjna lokalizacja,
ul. Nowowiejska, mały ogródek, własne
ogrzewanie Lic. 5124 Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Mieszkanie 50 m2 - w starym
budownictwie, niedaleko centrum. Bez
pośredników - 606 493 620
Mieszkanie 51 m2 - luksusowe,
po remoncie. Blok, okolice centrum.
Wysoki parter, 3 pokoje, jeden połączony z kuchnią. Meble w cenie.
Cena 160000 zł. Bezpośrednio - 887
095 840
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokojowe, w
ładnej części miasta. N. City. Lic. 5524
- 662 112 344
Mieszkanie 56 m2 - I piętro, 2
pokoje. Cena 155000 zł. Polecam,
okazja. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie 58 m2 za 148 000 - 2
pokojowe, ok. SP nr 13, osobne
wejście. Marcin Chaszczewicz Lic.
14414. Wynagrodzenie pośrednika w
pełni opłaca strona sprzedająca - 660
359 500
Mieszkanie 67 m2, 165000 - 3
pokojowe, własne ogrzewanie gazowe,
IIIp., budynek z cegły. Polecam Marcin
Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca - 660 359 500

ul. Sudecka, cena 291000. Lic. 7027
- 509 263 111
Mieszkanie A. Krajowej - parter
- dwupokojowe, 64 m2, słoneczne,
możliwość prowadzenia biura, gabinety. Nieruchomości Partner - Lic.
4917 - 604 508 308
Mieszkanie blisko centrum - 170
m2, stare budownictwo. Bez pośredników - 791 730 467
Mieszkanie centrum 124 m2 stylowe rozkładowe mieszkanie na
I piętrze kamienicy 124 m2, duże
pokoje (31,30,27) parkiety, okna
wymienione, zachowana stara stolarka. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie centrum 69 tys. centrum Jeleniej Góry, mieszkanie
poddaszowe. Ok 32 m2 po podłodze.
Balkon, tanie w utrzymaniu. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
Mieszkanie Cieplice - 80 m2 blisko
Parku w Cieplicach. GOLD HOUSE.
Lic. 3454 - 693 539 967
Mieszkanie Cieplice - dwupokojowe po kapitalnym remoncie, 48
m2, parter, cena: 175000 zł NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie Cieplice - urocze
41 m2, w cenie zabudowa kuchni,
parkiet, balkon. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie Cieplice 2 pokoje urocze 41 m2, w cenie zabudowa
kuchni, parkiet, balkon. Lic. 11965
- 509 949 961
Mieszkanie do 100 m2 - w Cieplicach bądź Sobieszowie z ogrodem
do drugiego piętra. Dla klienta z
gotówką. Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe - 50
m2, atrakcyjna lokalizacja, okolice
Akademii Ekonomicznej, 245 tys. zł.
Lic. 5124 - 601 551 213

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

601 167 132
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 na
Zabobrzu. Rozkładowe, słoneczne z
balkonem. Okna nowe PCV, na podłogach panele. Duże zwroty za ogrzewanie. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2
w bloku IV-piętrowym na Kiepury.
Środkowe, funkcjonalne, rozkładowe
z balkonem. Kuchnia osobna. Na
podłogach panele. Czynsz 180 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne 60,32 m2. Na I-piętrze w
budynku II-piętrowym, wielorodzinnym
po kapitalnym remoncie i adaptacji.
Klatka schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - Cieplice
zielona okolica wysoki parter po
remoncie do zamieszkania bardzo
interesująca oferta. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne, 60
m2, w centrum Jeleniej Góry + część
strychu i duża piwnica. Zdjęcia chętnie
wyślę na maila - 668 227 370
Mieszkanie 2 pokojowe - masz własny pomysł na aranżację mieszkania
na Zabobrzu? Okazja. 38,49 m2 do
remontu za 108000 zł. Bez pośredników - 608 341 701
Mieszkanie 2 pokojowe - na III-piętrze 51,17 m2 w bloku IV-piętrowym na
Kiepury. Rozkładowe, słoneczne, bardzo funkcjonalne. Wymaga remontu.
Klatka schodowa zadbana. N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po gruntownym remoncie 44 m2 blisko centrum. Rozkładowe, słoneczne, bardzo
ciepłe. Do zamieszkania od zaraz.
Czynsz 160 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach Os. Orle rozkładowe I piętro,
słoneczne, niskie opłaty, atrakcyjna
cena. Nieruchomości Marles Lic.13045
- 790 418 318
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. 95 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury - I
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Mieszkanie 3 pokojowe - 62 m2, po
remoncie, wysoki parter z balkonem,
Zabobrze III. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 65 m2
blisko centrum po kapitalnym remoncie
słoneczne rozkładowe do zamieszkania. Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - 67 m2, rozkładowe, środkowe, słoneczne, balkon.
Z widokiem na panoramę Karkonoszy,
doskonała lokalizacja - 510 209 560
Mieszkanie 3 pokojowe - balkon,
ogród, garaż. I piętro. Cena 175000
zł - 663 136 720
Mieszkanie 3 pokojowe - Cieplice
- centrum,72 m2, wspólnota, czynsz
200 zł - rozsądna cena. Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - Cieplice
- centrum,72 m2, wspólnota, czynsz
200 zł- rozsądna cena. Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - na I-piętrze
99,23 m2 w kamienicy II-piętrowej.
Rozkładowe, słoneczne z balkonem.
Kamienica w dobrym stanie, nowy
dach. Ogrzewanie co-gazowe. N.
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie 63,15 m2 na Kiepury. Rozkładowe,
środkowe, słoneczne z balkonem. Na
podłogach panele. Zadbana klatka
schodowa. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - ul. Mała
w bloku na trzecim, ostatnim piętrze
66,6 m2 w Szklarskiej Porębie. Super
widoki. Cena 260 tys. zł. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Lubawki. 66,2 m2. Cena 125000 zł do
negocjacji - 512 146 477
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach na I piętrze w bloku, rozkładowe,
słoneczne, cena do negocjacji NM. Lic.
5877 - 500 122 447

piętro, do remontu, okazja. Lic. 5877
- 500 122 445
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 34 m2 - 2 pokoje,
WC, przedpokój, kuchnio-łazienka
(możliwość podzielenia). Tanie
utrzymanie. Piec, piwnica, strych,
ogródek. Cena 115000 zł - 663
318 776
Mieszkanie 36 m2 - I piętro,
w Mysłakowicach. Po remoncie,
do zamieszkania od zaraz. Cena
95000 zł do negocjacji - 607 422
284
Mieszkanie 39 m2 - centrum
- dwupokojowe, blok z nowa
elewacją, miejsce parkingowe na
wewnętrzny dziedzińcu, ogrzewanie sieciowe. Lic.4917. Nieruchomości Partner - 604 906 257
Mieszkanie 39 m2 - Centrum
- dwupokojowe, blok z nową
elewacją, ścisłe centrum, miejsce parkingowe na zamkniętym
dziedzińcu, ogrzewanie sieciowe.
Mieszkanie w trakcie remontu. Lic.
4917 Nieruchomości Partner - 604
906 257
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 - III piętro, 2
pokoje - ul. Moniuszki, wieżowiec
Ładne, przytulne. Cena 125000 zł.
Pilnie - 601 346 774
Mieszkanie 43 m2 - ul. Moniuszki
- 512 955 727
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Mieszkanie dwupokojowe - o
powierzchni 43 m2, II piętro, po kapitalnym remoncie, NM. Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie dwupokojowe w Łomnicy - po remoncie w zadbanej kamienicy. N Partner Lic. 4917 - 604 869
172
Mieszkanie dwupoziomowe - w
Cieplicach w nowym budynku na nowo
powstającym osiedlu o powierzchni
80,5m2. Atrakcyjna oferta. Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie dwupoziomowe 99
m2 - w dwurodzinnym domu, podział
w poziomie z ogrodem i tarasem, 3
pokoje. Pilna sprzedaż. Jeldom Lic.
14557 - 602 727 242
Mieszkanie Grabowskiego - 3
pokoje, parter z wyjściem do ogrodu,
120 m2 260.000 zł. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 1740 - 506 154
079
Mieszkanie Jagniątkowie - 2 pokoje,
52 m2, I piętro, po remoncie. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 519
562 869
Mieszkanie Jelenia Góra - 2 pokoje
w Cieplicach. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie Jelenia Góra - 3 pokoje,
82 m2, IV piętro, blisko Centrum.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 519 562 869
Mieszkanie Jelenia Góra - trzypokojowe - 62 m2 Zabobrze III Kiepury
cena 184.000 do negocjacji, tel. 602
749 567 Więcej informacji I. Dąbrowska NK Lic. 1740 - 756 436 051
Mieszkanie Kadetów 3 pokoje 63
m2 - II piętro, słoneczne, po kap.
remoncie z zabudową kuchenną,
szafą typ komandor, do zamieszkania
od zaraz. Cena 225000 zł do drobnej
negocjacji. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury - 2 pokoje okazja. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie Kiepury 61 m2 - gotowe
do zamieszkania. Umeblowana wyposażona kuchnia. Panorama miasta i
Karkonoszy. 210 tys. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 503 021 047
Mieszkanie Kiepury 71 m2 - 3
pokojowe na wysokim parterze w
czteropiętrowym bloku z cegły. Atutem mieszkania jest piękny widok i
duży taras. Jeldom. Lic. 14557 - 602
727 242
Mieszkanie Kowary 37 m2, 70
000 - 2 pokoje, duża kuchnia, duży
przedpokój, łazienka z WC. Nowe
okna PCV. Do odświeżenia. Nowe
CO. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 - 503 021 047
Mieszkanie ładne dwupokojowe 50 m2, I piętro, atrakcyjna lokalizacja
245 tys. zł. Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie ładne w Parku Sudeckim - wykończone do zamieszkania
od zaraz dwupokojowe bardzo słoneczne. N. Partner Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie M1 na Zabobrzu III Kawalerka i powierzchni 27 m2 na
Zabobrzu III na parterze. Po generalnym remoncie (ekskluzywna). Tanio
- Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 129 tys. - 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 M-2 I piętro - bardzo ładne mieszkanie 50 m2, w
5- rodzinnym budynku, wspólnota,
mały ogródek, miejsce parkingowe,
własne ogrzewanie, Lic. 5124 - 601
551 213
Mieszkanie M-2 w Mysłakowicach
- dwupokojowe po remoncie 51 m2
położone na czwartym piętrze bloku
przy Włókniarzy. N. Partner. Lic.
4917 - 604 869 172

og£oszenia
Mieszkanie M-2 w Mysłakowicach dwupokojowe w blokach po remoncie
51m2 za 150000 zł. N Partner Lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkanie M-2 w Parku Sudeckim - położone na wysokim parterze
wykończone do zamieszkania od
zaraz 50 m2 za 245000 zł. NPartner
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie M-2 z ogrodem - 50
m2, I piętro, 245 tys. zł. Lic. 5125 601 551 213
Mieszkanie M2 z ogrodem w
Cieplicach - duże 83 m2 mieszkanie
po remoncie położone na wysokim
parterze. N. Partner Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie M-3 - bardzo ładne 75
m2, z tarasem, 329 tys zł Lic. 5124 601 551 213
Mieszkanie M3 105 m2/215 tys. - 3
pokojowe w kamienicy o powierzchni
105 m2. Piękny piec kaflowy, drzwi
oraz futryny. Stylowe mieszkanie. Do
remontu. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 70 m2 - 3 pokojowe
- 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 M3 do remontu - stylowe
poniemiecki mieszkanie 3 pokojowe w
centrum miasta o powierzchni 105 m2
w Jeleniej Górze. Cena: 215000 tys. zł.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 na Zabobrzu - 54
m2, II piętro. Cena 185000 zł - 502
254 212
Mieszkanie Małcużyńskiego - w
szeregówce trzypokojowe dwupoziomowe 72 m2, cena 297000 zł. NPartner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie Miłków - 39 m2, w
kamienicy, I piętro, po remoncie.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 519 562 869
Mieszkanie Moniuszki 47 m2, nowe
- nowy blok na Zabobrzu. Mieszkanie
wykończone, słoneczne. Balkon.
Winda. Indywidualny parking dla
mieszkańców. 195000. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
Mieszkanie Mysłakowice - 3 pokoje,
79 m2, I piętro, w domu 4 rodzinnym,
po remoncie. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 519 562 869
Mieszkanie na piętrze - w domu
2 rodzinnym w Sobieszowie 3
pokoje, słoneczne zadbane ładny
ogród w cenie duży garaż. Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie na Zabobrzu - 3
pokoje, 51 m2, I piętro. Okna PCV,
ocieplony budynek. Bez pośredników - 502 415 233
Mieszkanie na Zabobrzu - ul.
Moniuszki. I piętro, 3 pokojem 51
m2. Ocieplone, po remoncie. Bez
pośredników - 502 415 233
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3
pokoje, 65 m2. Cena 172000 zł.
Polecam. Lic. 5627 - 662 009
700
Mieszkanie nowe w centrum czteropokojowe, dwupoziomowe
w nowej kamienicy z miejscem
parkingowym. N. Partner Lic. 4917
- 604 869 172
Mieszkanie okolice Małej Poczty
- 3 pokoje, w kamienicy, po remoncie, 2 balkony. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 519 562 869
Mieszkanie Osiedle Czarne 120 m2, całe piętro w budynku,
ogród 700 m2. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 519 562
869
Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 60 m2 - w centrum
miasta - 518 518 198
Mieszkanie Szklarska Poręba
- w centrum 73 m2 ( po podłodze
132 m2) trzypokojowe, 295 tys. zł.
Lic. 5124 - 601 551 213

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie śliczne 3 pokojowe 63 m2 w zacisznej dzielnicy Jeleniej
Góry. Nieruchomość o podwyższonym
standardzie, 2 piętro. 225.000 zł do
negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie trzypokojowe - bardzo
ładne trzypokojowe, 75 m2, z tarasem
329 tys. zł. Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie trzypokojowe - okolice
Małej Poczty, 75 m2, z tarasem, 329
tys. zł, bardzo ładne Lic. 5124 - 601
551 213
Mieszkanie trzypokojowe - w kamienicy, 90 m2, 250 tys. zł. Lic. 5124 - 601
551 213
Mieszkanie trzypokojowe 180 000
- rozkładowe, trzypokojowe, ciepłe i
słoneczne mieszkanie na Zabobrzu
o powierzchni 63,5 m2. z balkonem
w bardzo atrakcyjnej cenie. Pilna
sprzedaż. N.Grzywińscy Lic. 998 - 783
698 101
Mieszkanie ul. Kiepury - 2 pokoje,
II piętro, 54 m2, bardzo słoneczne.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740
- 519 562 869
Mieszkanie ul. Kiepury - 63 m2, 3
pokoje, słoneczne, atrakcyjna cena
180.000 zł. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 506 154 079
Mieszkanie ul. Złotnicza - 3 pokoje,
80 m2, parter, ogrzewanie gazowe.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740
- 519 562 869
Mieszkanie w bloku - 2 pokojowe
- ok. Wzg. G-Roweckiego. Po kapitalnym remoncie. Na niskim parterze
44 m2, ogrzewanie sieciowe, cena
148 tys. zł. Czynsz tylko 160 zł. z
ogrzewaniem. N. Rychlewski - Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe
o powierzchni 47 m2 przy Placu Ratuszowym. Cena 1200 zł + media. Lic.
5877 - 500 122 470
Mieszkanie w centrum - idealne na
kancelarię lub biuro. 89 m2 I piętro.
Tylko 3 mieszkania w budynku GOLD
HOUSE Lic. 10728 - 501 181 875
Mieszkanie w centrum Kowar - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. 54 m2,
bezczynszowe. Cena 145000 zł - 602
328 604
Mieszkanie w Cieplicach - 5 pokojowe, 120 m2, z ogrodem. Cena
300000 zł - 692 314 428
Mieszkanie w Pasieczniku - 3 pokojowe - 502 102 230
Mieszkanie własnościowe - 40
m2+10 m2, w centrum Jeleniej Góry.
Cena 130000 zł. Okna plastik. Podłoga
panele. Łazienka, kafelki. Ściany,
gładzie. Zamykana garderoba - 692
955 835
Mieszkanie własnościowe - do
remontu, rozkładowe. 4 pokoje, parter.
110 m2, w ładnej dzielnicy. Sprzedam
lub zamienię na kawalerkę z dopłatą.
Bez pośredników - 508 304 826
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 ogrodem w Piechowicach - piękne słoneczne i ciepłe
mieszkanie o powierzchni 101m2
znajdujące się w poniemieckiej willi w
Piechowicach. Atrakcyjna cena. Lic.
998 - 783 698 101
Mieszkanie za 164000 zł - 67 m2,
3pokoje III piętro. Rozkładowe, słoneczne - ogrzewanie gazowe, nowe
okna. Blok z cegły - zielona okolica w
Jeleniej Górze - 510 042 734
Mieszkanie za 85000 zł - 2 pokojowe, 65 m2. Budynek gospodarczy
70 m2, ogród. 10 min. od centrum
Jeleniej Góry. N. Grzywińscy. Lic. 998
- 697 707 401
Mieszkanie Zabobrze - dwupokojowe na parterze, 37 m2, rozkładowe,
wymienione okna NM. Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie Zabobrze - w stanie
deweloperskim o powierzchni 42 m2,
II piętro z balkonem NM. Lic. 5877 500 122 447
Mieszkanie Zabobrze 2 pokojowe
- o powierzchni 37 m2, 2 pokojowe
położone na parterze na Zabobrzu.
Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkanie Zabobrze 2 pokojowe.
- o powierzchni 36m2, położone na
2 piętrze z loggią. Lic. 5877 - 500
122 470
Mieszkanie Zabobrze 79 m2 - 4
pokoje, 1 pok. połączony z jadalnią,
słoneczne, duży balkon, II piętro, 249
tys. zł. - 501 181 875
Mieszkanie Zabobrze II - 2 pokojowe - do remontu. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie Zabobrze III 70 m2 - 3
pokojowe mieszkanie na pierwszym
piętrze w bloku 4 piętrowym, cena do
negocjacji Lic. 5877 - 515 285 788

Mieszkanie, ul. Kiepury - 2 pokojowe, 53 m2, III piętro. Cena 155000
zł. Lic. 8151 - 600 258 703
Niewielki dom - w Zachełmiu
po kapitalnym remoncie, na ładnie
zagospodarowanej działce. GGOLD
HOUSE. Lic. 3454 - 693 539 967
Nowy dom - wolnostojący położony
na nowym osiedlu domków w spokojnym miejscu pod lasem. Powierzchnia
użytkowa nieruchomości to 170 m2,
powierzchnia działki 1714 m2 GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Odstąpię lokal centrum - znakomicie
prosperujące od lat solarium i salon
kosmetyczny w centrum Jeleniej Góry,
możliwość rozszerzenia o działalność
fryzjerską - 603 799 852
Pawilon handlowy - 10.4 m2, w
bardzo dobrej lokalizacji. Okazja.
Cena 2500 zł - na rynku Zabobrze 501 181 972
Pensjonat - w Szklarskiej Porębie
oraz w Karpaczu w centrum. Zapytaj
o cenę. N. Partner Lic. 4917 - 604
869 172
Piechowice 2 pokojowe - Mieszkanie o powierzchni 50 m2, 2 pokojowe
z balkonem po kapitalnym remoncie.
Lic. 5877 - 500 122 470
Pół bliźniaka - w Jeleniej GórzeCieplicach, może być 2 pokoleniowy.
6 pokoi, garaż. Dobra lokalizacja,
widok na góry. Cena 395000 zł. Gaz
+ kominek. Sprzedam lub zamienię 603 139 918
Pół bliźniaka Cieplice - 80 m2, 3
małe sypialnie, salonik z aneksem
kuchennym, łazienka i WC na piętrze.
Mieszkanie do remontu wewnątrz.
Na zewnątrz po kap. remoncie. 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 domu - Cieplice, duży ogród tanio. Lic.5877 - 500 122 445
Szeregówka - komfortowa - Cieplice - 246 m2, 6 pokoi, działka 430
m2 efektownie wykończona. cena 495
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Szeregówka w Podgórzynie - 5
pokoi, salon + kominek, garaż, ogród.
Cena 500000 zł do negocjacji - okazja
- 606 403 271
W centrum Karpacza - 43 m2. Bez
pośredników - 603 749 965
Wykonam prace ogrodnicze - idzie
wiosna, czas skopać ogródek, działkę
- 695 825 265

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
30 letnia, seksowna kicia - zaprasza na
każdy seksik - 667 424 672
34 latek, szatyn - wzrost 176, 80
kg, z Kowar - pozna kobietę w celu
matrymonialnym. Proszę o poważne
i przemyślane tel. lub SMS-y - 511
234 113
34 letni brunet - poznam Panie 19-36
l. Do wspólnych dyskretnych spotkań.
Nie oczekuję sponsoringu. Nie preferuję osób puszystych - 797 869 706
Chłopak dla pań, par i panów - też
nietypowo. Popiszę też SMS-y - 514
244 578
Facet Twoich marzeń - lat 28, jeszcze niezajęty, czeka na interesującą
kobietę - 789 174 490
Fajna 34 latka - blondi z dużym biustem spełni twoje najskrytsze marzenia. Zaprosi miłych panów. Dyskrecja i
satysfakcja 100% gwarantowana - 663
175 380
Ładna, zadbana - w Cieplicach - 889
810 079
Magda 23 lat - lekko puszysta biuścik
3, jestem dostępna tylko wieczorami oferuję sex w twoim aucie jestem z okolic Jeleniej tylko SMS - 667 442 085
Męska dz... - full serwis dla Pań.
Zadzwoń a dowiesz się szczegółów.
Pozdrawiam. Wiktor - 697 715 286
Miła Pani koło 40 - dyskretnie zaprosi
pana po 40-tce - 506 370 035
Miłość grecka, hiszpańska - i francuską, u dojrzalej, z bardzo dużym
biustem - 667 424 672
Młoda dziewczyna - o kobiecych
kształtach zaprasza na francuza który
rozpali twoje zmysły - 723 125 898
Młody szuka pana - powyżej 40, z
lokum, najlepiej owłosiony, puszysty.
Tylko SMS - 660 155 695

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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NAMIĘTNA pupcia - biuścik 3 d - delikatnym dotykiem rozpali Twoje zmysły
- 661 432 551
ON pozna - poznam przystojnego i dyskretnego mężczyznę, w wieku 19-21
lat. Tylko poważne oferty. Preferowana
długa znajomość (nieodpłatnie). Tylko
SMS po godz. 16:00 - 531 244 605
PAN dla pani - szukam zadbanej
kobiety, kochanki - bez zobowiązań.
Mam 37 lat. Dyskrecja gwarantowana
- 507 826 620
PAN dla Panów - tel. kontaktowy - 605
146 753
PAN do towarzystwa - dla pań - 501
177 801
PAN szuka chłopaka - mam 34 lata.
Szukam chłopaka powyżej 40 lat, z
lokum - 603 650 362
PAN, 33 lata - poznam Panie do 50
lat. Oczekuję sponsoringu. Tylko SMS
- 518 342 295
PAWEŁ, 34 lata - samotny, miły, o
dobrym sercu - pozna kobietę do 45
lat. Warto - 603 650 362
PIĘKNA 20 latka - dla zdecydowanych, dyskretnych Panów - 661
771 698
POKÓJ na godziny - gustownie urządzone, intymna atmosfera, parking
przy budynku. Co dzień o 10-24.00.
Zadzwoń zapytaj o cenę - 600 184
444
POZNAM normalnego faceta męskiego, aktywnego, do 45 lat. Mam
32 lata - 517 101 698
POZNAM panią pełną uroku atrakcyjną - Ja ok. 40 wysoki pełna dyskrecja stały układ bez zobowiązań,
może stały związek? SMS z opisem
na początek. - 723 626 437
POZNAM panią, która ....... w samochodzie za 30 zł - 663 319 432
POZNAM sympatyczną kobietę - która
ma dość monotonii, tak jak ja - do spotkań bez zobowiązań. Stały układ, nie
szukam przygód. Mam 32 lata, jestem
szczery i konkretny - 607 468 959
POZNAM zadbaną i dyskretną - Panią
Bi z ładnym biustem. J. Góra i okolice.
Oczekuje dyskrecji i ją zapewniam 607 495 461
POZNAM zadbaną, miłą Panią - ja po
40, zadbany, przystojny, dyskretny.
SMS - 518 699 185
PRZYSTOJNY nastoletni chłopiec - dla
panów. Oferuję super francuza i sex
analny. Tylko sponsoring - warto - 723
142 721
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ROMANTYCZNY 38 latek - zapozna
kobietę, a nawet mężatkę do namiętnych spotkań. Wiek do 65 lat. Odp. na
SMS - 530 985 971
ROZWIEDZIONY - 62 latek pozna
panią do dalszego życia. tylko poważne
oferty czekam na smsy - 660 248 038

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

SEKSOWNA blondynka - z ponętnym
tyłeczkiem, biuścik duża 3 - doprowadzi Cię do rozkoszy - 661 432 551
SPOTKANIE bez zobowiązań - ze
zdecydowanymi paniami. Proszę o
SMS - 798 562 323
SYMPATYCZNY pan - pozna kobietę,
która ma dość monotonii. Spotkania
bez zobowiązań, stały układ. Nie
szukam przygód. Mam 32 lata, jestem
szczery i konkretny. Nie sponsoruję 607 468 959

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

SZUKAM luźnej znajomości - panie,
dziewczyny - wiek i wygląd bez znaczenia - 884 261 734

-YyLISZ O WASNYM BIZNESIE
#HCESZ SAM DECYDOWAÃ O TYM ILE ZARABIASZ
*ESTEy ZAINTERESOWANY
0OZNAJ SZCZEGÐY OFERTY AGENCYJNEJ I SKONTAKTUJ SIÇ Z NASZYM 2EGIONALNYM +IEROWNIKIEM 3PRZEDAY
LUB WYPENIJ FORMULARZ NA WWWTOTOLOTEKPLWSPOLPRACA
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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

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Śliczna 18 latka - zaprasza do
siebie - 721 514 312
Twoja pieszczocha - wyjazdy do
hoteli i na imprezy - 723 272 926
Wspomogę finansowo dziewczynę
- wiek i wygląd bez znaczenia - 884
261 734

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej - 608 658
351
Brukarstwo, mury oporowe parkingi, place, aranżacje ogrodowe,
systemy nawadniające, trawa z rolek
- firma przyjmie zlecenia na 2011 rok.
- 606 404 710
Budowa domów - o wysokiej jakości
wykończenia. Dokładność i solidność
- tym się kieruję. Duże doświadczenie
- 605 151 196
Budownictwo drewniane - kompleksowo budynki i budowle, obiekty
inżynieryjne, snycerstwo - 691 301
867

og£oszenia
Centralne ogrzewanie - montaż centralnego ogrzewania wod.kan. ,gaz. Ogrzewanie podłogowe,
kominki-tanio szybko i solidnie - 696
484 516
Certyfikaty energetyczne budynków - tanio, szybko i solidnie. Dolny
Śląsk - 691 759 542
Cyklinowanie - solidnie. Montaż podłóg, paneli. Cyklinowanie
schodów, renowacja drzwi i mebli,
malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799
Dachówka, blacha, gont - profesjonalnie i szybko - 696 328 445
Dachy - najtaniej profesjonalnie 696 328 445
Dachy remonty - dojazd i wycena
za darmo kosztorys na miejscu - 696
328 445
Dekarz - blacharz - wykonam tanio
i solidnie wszelkiego rodzaju prace
dekarskie - 697 791 853
Elewacje, docieplenia budynków
- tanio, profesjonalnie, solidnie - 727
655 028
Elewacje, ocieplenia - budowa
domów od podstaw, profesjonalne
remonty, tynki maszynowe, dekarstwo, rozbiórki i burzenie obiektów
budowlanych - 781 974 255
Firma przyjmie zlecenie budowy domu. Dachy, instalacje elektryczne,
CO. Elewacje - 695 112 363
Gładzie gipsowe, regipsy - sufity
podwieszane, glazura. Kompleksowe
wykańczanie wnętrz - 607 414 173
Gont bitumiczny - zadzwoń sprawdź
cenę - 696 328 445
Hydraulik - usługi - serwis junkersów i pieców. Instalacje CO,
kanalizacje, modernizacje, montaż
białej armatury, naprawy 24h - 793
511 444
Hydraulika - co, stal, pex, miedź
kanalizacja, instalacje solarne, ogrzewanie podłogowe - 691 528 286, 667
689 012
Instalacje elektryczne, hydraulika - remonty, budowa domów,
adaptacje. Docieplenia poddaszy
- 695 112 363
Instalacje wodno-kanalizacyjne gazowe, klimatyzacyjne. Praktycznie
wszystkie systemy w UE. Uprawnienia - 664 810 257

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Kominki - obudowy nowoczesne,
rustykalne, portale. Pod życzenie
klienta - 501 259 736
Kompleksowa budowa i remonty domów, hoteli, biur, budynków służby
zdrowia itp. - profesjonalnie - 604
480 850
Konserwator na godziny - Techniczna obsługa domu - awarie,
naprawy, przeróbki hydrauliczne,
elektryczne i wszystkie inne. Mamy
sprzęt i uprawnienia. Do wynajęcia
na stałe - tanio - 500-505-002
Kontenerowy wywóz gruzu - i
śmieci budowlanych - 604 225 207
Koparka Case 695 - wywrotki od
10t do 24t, widły. Zwietrzelina - 785
269 273
Koparko - ładowarka roboty ziemne, wykopy, niwelacja terenu,
zbieranie humusu, widły do palet.
Fachowo sprawnie - 785 535 629
Koparko - ładowarka roboty ziemne, wykopy, niwelacja terenu,
zbieranie humusu, widły do palet.
Fachowo sprawnie - 785 535 629
Łupek naturalny nie jest nam
straszny. Elewacje, dachy - 603
669 836
Malowanie, wykończenie wnętrz
- sufity podwieszane. Tanio. Faktura
VAT - 665 189 955
Montaż paneli - tanio - 10 zł/m2.
Montaż listew gratis - 502 067 875
N a p r aw y d o m o w e - d r o b n e
remonty, płytki - 699 938 559
Nowy dach - promocja - do końca
kwietnia 40% taniej na materiały 696 328 445
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi
z zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
Osuszanie - wynajem - zaleta
przyspieszenie prac budowlanych po pracach malarskich, tynkarskich.
Osuszanie wylewki gładzie po zalaniach wydajność osuszacza 10-40
litrów/doba Ceny 1-4/50 zł doba - 500
505 002
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
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
Pomaluje mieszkanie - szybko i
tanio - 695 825 265
Prace ziemne koparko-ładowarką
- równanie terenu, kopanie i inne
prace. Zwietrzelina - 504 062 937
Projekty z pozwoleniem na
budowę - instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, wentylacja mechaniczna.
Tanio i profesjonalnie - 728 838 234
Promocja 40 % - dachy i remonty
- 696 328 445
Promocja cenowa na dachy teraz zamawiasz dostajesz zniżkę
nawet do 40% na nowe pokrycie 696 328 445
Regipsy, gładzie, malowanie panele, kafelkowanie, elewacje,
ocieplenia. Solidnie wykonamy - 697
200 025
Remont na twój portfel - pełen
zakres prac - od instalacji po malowanie. Rzetelnie, dokładnie i na czas.
Szanujemy twoje pieniądze - 697
335 784
Remont od A do Z - gładzie, płyty
k/g, panele, glazura, malowanie,
montaż mebli kuchennych i pokojowych itd. - 665 936 910
Remont przed Świętami? - gładzie,
tynki, panele, malowanie, regipsy i
inne prace remontowo-wykończeniowe. Także dekoracyjne. Dzwoń
już dziś - 513 556 324
Remont? Bez stresu - rozsądne
ceny, wysoka jakość. Do wglądu
poprzednie zlecenie i rozmowa z
inwestorem - 697 335 784
Remonty - sprawdź ceny - malowanie od 5 zł, tapetowanie od 7 zł, gładź
od 15 zł, panele od 8 zł oraz inne
prace remontowe - 662 077 015
Remonty dachów - kompleksowe
- 605 209 140

Remonty i wykończenia - ściany
działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, tynki, układanie kafli
i paneli, montaż drzwi i okien. Konkurencyjne ceny - 515 565 653
Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele podłogowe inne prace remontowe. Solidnie
i niedrogo - 691 936 900
Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele podłogowe, inne prace remontowe. Solidnie i niedrogo - 697 169 366
Remonty mieszkań i sklepów tarasy, układanie glazury, hydraulika,
regipsy, panele, gładzie, malowanie,
tapetowanie. szybko-tanio-solidnie 501 404 098
Remonty od A do Z - solidnie i
niedrogo - 505 765 895
Remonty, wykończenia, elewacje solidnie, szybko, w dobrej cenie. Od
zaraz - 600 043 141
Roboty dekarsko-blacharskie ciesielskie, zbrojarskie - w firmie lub
prywatnie. Umowa o dzieło - 691
301 867
Rozbiórki, wyburzenia - skuwanie
posadzek, tynków, glazury. Rozbiórka
konstrukcji stalowych. Sprzątanie
posesji - 605 676 178
Rubens-Bud - usługi budowlanoremontowe, wykończenia wnętrz,
prace na zewnątrz. Tanio, szybko,
solidnie - 726 433 346

Spawanie gazowe - rur do gazu
,centralnego ogrzewania itp. Uprawnienia- własny sprzęt Montaż instalacji c.o. Wszelkiego rodzaju usługi,
gdzie potrzebny jest spawacz czy
hydraulik - 696 484 516
Specjalizujemy się w budownictwie - domów z drewna tzn. .domy z
bali, domy stelażowe, mur pruski,
więźby dachowe - 785 698 585
Szafy zabudowy wnęk - kuchnie
na wymiar wykonam tanio i solidnie.
Projekt i doradztwo bezpłatne - 517
469 065
Tynki maszynowe - dwie ekipy z
wieloletnim doświadczeniem - 667
934 227
Tynki maszynowe - gipsowe i
cementowo-wapienne. Elewacje,
ocieplenie budynków - 663 747 793
Układanie kostki - granitowej,
betonowej, stawianie murków oporowych, wyklejanie granitem, łupkiem,
równanie kostki specjalnymi maszynami, porządkowanie posesji i inne
usługi - 667 701 333
Usługi - koparka kołowa - obrotowa
- 601 789 268
Usługi koparko-ładowarką - Catapiler - 601 789 268
Usługi koparko-ładowarką - kopanie, równanie, załadunek, rozładunek, widły do palet. Możliwe faktury
VAT - 502 101 743

Usługi remontowo-budowlane układanie glazury, terakoty, sufity
podwieszane, ścianki działowe,
gładzie gipsowe, malowanie, montaż okien i drzwi. Gwarancja - 607
720 825
Wynajem rusztowania - z dowozem.
Możemy rozłożyć - 724 609 453
Wynajem rusztowań - dowóz na
terenie Jeleniej Góry gratis - 660
072 188
Wywóz gruzu kontenery - wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir),
wycinka drzew, kontenery, zsypy
budowlane do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333
Zakładanie ogrodów - prace
ziemne, remonty mieszkań - 791
557 590
Zdun - wykonam piece, kuchnie,
kominki, dom od podstaw - 887
095 801
Zduństwo - budowa i przebudowa
pieców kaflowych i trzonów kuchennych, budowa kominków i pieców
chlebowych, renowacja i przebudowa
pieców zabytkowych - 666 738 298

EDUKACJA
Anglik - English Alive. Przygotowanie do matury, konwersacje. Dzieci
uczone przez poezję i śpiew - 506
209 866
CK Plejada - Zapraszamy na kurs
Księgowy Początkujący. Zaczynamy
w kwietniu - 075 648 83 85

OG£OSZENIA
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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
JĘZYK angielski - gimnazjum,
matura. Indywidualnie i grupowo.
Możliwy dojazd - 663 369 045
KOREPETYCJE z matematyki - z
dojazdem do ucznia - liceum, przygotowanie do matury, studia wyższe
- 697 164 349
KURS prawa jazdy - 999 zł - OSK
Champion. Jazdy doszkalające 1h 35 zł - 887 095 840
KURSY dla opiekunek - osób starszych oraz opiekunek do dzieci w
Niemczech. W tym nauka języka
niemieckiego - 600 153 322
MATEMATYKA i ﬁzyka - korepetycje
- tanio - 725 154 212
MATEMATYKA, fizyka, chemia korepetycje, także matura i egzamin
gimnazjalny. Dojeżdżam: Jelenia
Góra i okolice. Doświadczenie w
szkole i jako korepetytor - 695 192
929
NABÓR wrześniowy - Szkoła Policealna prowadzi nabór na rok szkolny
2011/2012 na kierunki opiekun
medyczny, technik masażysta. Pytaj
o promocje i bezpłatne kierunki 75/648 83 85
NAPISZĘ prezentacje maturalną - w
1 do 2 dni - 667 556 916
SZKOŁA Policealna Plejada prowadzi nabór na kurs kadry i płace,
księgowy początkujący, kosmetyka
pielęgnacyjna oraz wiele innych 75/648 83 85
SZKOŁA Policealna Plejada prowadzi
nabór na kurs księgowy początkujący,
rozpoczęcie kursu 13 kwietnia godz.
16.00. Przystępne ceny - 75/648
83 85
SZKOŁA Policealna Plejada prowadzi nabór wrześniowy na kierunki
technik usług kosmetycznych, technik
usług fryzjerskich, technik bhp, technik administracji. Pytaj o promocje
- 75/648 83 85
WSZYSTKIE przedmioty - korepetycje - od szkoły podstawowej po
studia, kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600
153 322

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
ELEKTRYKA - odbiory - usługi elektryczne - tanio - 502 067 875

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTOGRAFIA ślubna okolicznościowa - niskie ceny, dwoje fotografów. Wideo ﬁlmowanie. Dojazd do 100
km. Wiele atrakcji - 666 198 421
WYKONAM darmową sesję ślubną dla nowożeńców, w celu rozbudowy
portfolio. Termin do uzgodnienia - 600
227 074

USŁUGI
MUZYCZNE
1 osoba zagra do tańca - 1 osoba
zagra do tańca - 609 299 524
WESELA, przyjęcia - muzyka wokalno-instrumentalna, akordeonowa.
Różny repertuar. Wieczorki taneczne.
Cena umowna - Muzyk Orkiestra 757 533 921, 692 046 727
ZESPÓL Prestiż - Wesela - Profesjonalny zespół na Wesela, studniówki,
imprezy karaoke. Bardzo dobre
nagłośnienie i oświetlenie sceniczne.
Demo na naszej stronie - 517 900
425
ZESPÓŁ muzyczny R&A - wesela,
dancingi, imprezy okolicznościowe.
Cena do uzgodnienia - 609 563 928
ZESPÓŁ Muzyczny Topaz - Profesjonalna obsługa bali, wesel, studniówek, zabaw okolicznościowych
- 605 289 939

ZESPÓŁ Sunny Duo - wesela,
bankiety - prowadzenie, konkursy.
Doświadczenie - duży repertuar.
Demo w Internecie. Ceny łagodne 609 851 863

USŁUGI
INFORMATYCZNE
NAPRAWA komputerów - WEMM
Komputery. Konserwacja, modernizacja. Zgrywanie VHS na DVD. Odzyskiwanie danych. Dojazd i naprawy
u klienta. Znajdź nas w sieci - 798
468 007
STUDIO Haft Komputerowy - ul.
Sobieszowska 10 - 505 155 529

USŁUGI
OPIEKA
DOŚWIADCZONA emerytka - bez
nałogów, troskliwie zaopiekuję się
chorym bez nałogów - za pensję
zamieszkując. Zgorzelec i okolice 725 150 039
PROFESJONALNA opiekunka wieloletnie doświadczenie - 519
611 294
ZAOPIEKUJĘ się straszą osobą lub
starszym małżeństwem w zamian
za mieszkanie teren jeleniej góry
kobieta rencistka bez zobowiązań 603 838 045

USŁUGI
RÓŻNE
ALICJA Kowalska - Biuro Rachunkowe - KOALA - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych
- alakow@onet.eu lub 601 837 677 601 837 677

ANTENY TV-SAT - montaż, ustawienie, serwis. Sprzedaż telewizji
nowej generacji-n. Super promocje.
Gwarancja - 693 355 889
BIURO Rachunkowe - poprowadzi
księgowość ﬁrmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-ﬁnansowej - 601 837 677
DOTACJE z PFRON - pracodawcy z
grupą inwalidzką lub zatrudniającym
osobę niepełnosprawną, pomogę
uzyskać refundację - 603 195 834
DRZWI wejściowe Gerda, Porta,
DRE - sprzedaż ratalna. Bezpłatny
pomiar i transport. Profesjonalny
montaż. Gwarancja, faktura VAT 607 720 825
GAZ - serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
HYDRAULIK a-z - awarie, montaże,
usterki naprawy modernizacje itp.
Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Naprawiamy
uszkodzenia po zamarzaniu - 500
505 002
KLIMATYZACJA - napełnianie,
odgrzybianie, naprawa. Promocje
napełniania od 100 zł - 757 893 651
KO-ALA - pełen zakres usług księgowych i ﬁ nansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT
– alakow@onet.eu lub 601 837 677
KOMPLEKSOWY serwis rowerów górskich, szosowych, trekingowych
i dziecięcych - 695 780 118
KOMPUTEROPISANIE - przepiszę
każdy tekst, także CV, prace itp. 601 160 203
KONSERWUJĘ dźwigi - podnośniki
koszowe, hydroklapy, dźwigniki
warsztatowe - 502 508 265
KREDYT dla ﬁrm - bez zabezpieczeń
do 200000 zł. Decyzja w ciągu 24
h - 510 171 225
KREDYT dla ﬁrm - bez ZUS i US do
50000 zł. Decyzja kredytowa w ciągu
1 godziny - 510 171 225
KREDYTY bankowe - najlepsza
oferta - 509 675 760
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów
- konkurencyjne ceny - alakow@
onet.eu
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę firm
- 782 020 635
KSIĘGOWOŚĆ wspólnot mieszkaniowych - profesjonalna obsługa
i możliwość negocjacji cen - 691
221 116
LEASING samochodów - nowych
i używanych, maszyn i urządzeń,
sprzętu medycznego - 510 171 225
MAM do zaoferowania schody dębowe, sosnowe, bukowe - montaż
- 782 848 759
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. Zadzwoń zapytaj o cenę - 696
800 785
NALEŻĄ Ci się pieniądze za wypadek? - przeszkolę bezpłatnie jak
zdobyć duże odszkodowanie, albo jak
zostać agentem ﬁrmy i będę z Tobą
działał - 660 443 730
NAPRAWA maszyn do szycia - możliwość naprawy w domu u klienta - 697
980 067
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
NAPRAWA zmywarek, pralek - tel.
kontaktowy - 608 812 320
ORGANIZUJEMY wesela i inne
imprezy okolicznościowe do 140 os.
Nowa sala bankietowa. Promocyjne
ceny. Lubomierz: 25 km od Jeleniej
Góry - 601 180 455
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny
- 782 020 635
PORTRETY - portrety na zamówienie, wykonywane techniką suchych
pasteli, na bazie fotograﬁi. Szybkie
terminy realizacji. Atrakcyjne ceny.
Prezent na każdą okazję - 663 574
441
PSICHOLOG - szkolenia psów - fobie
dźwiękowe, lęki separacyjne, nadmierne agresje - 795 502 330
REMONTY a-z - malowanie, tapetowanie, regipsy itp. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002

SERWIS okien - regulacja, konserwacja i naprawa ukuć obwieniowych.
Wymiana uszczelek, szyb. Montaż
nawiewników, zatrzasków balkonowych. Gwarancja, faktura VAT - 607
720 825
S E R W I S R T V- S AT - d o m o w e
naprawy telewizorów, montaż anten
satelitarnych. Gwarancja oraz niskie
ceny. Dojazd i diagnoza gratis.
Zapraszamy - 721 009 695
SZYBKA pożyczka - Szybka
pożyczka - 509 675 760
ŚLUSARSTWO - naprawa, montaż, otwieranie zamków. Spawanie
stali, żeliwa, kwasoodporne - 792
972 237
TRAWNIKI - zakładanie, sianie,
aeracja - 724 512 413
USŁUGI podnośnika koszowego
P-183 - wysięg 18m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie klienta wystawiam również faktury VAT - 502
508 265
WESELA, spotkania - smaczne
dania. Restauracja Sonata w Cieplicach - czynna w godz. 11:00-22:00
- 757 557 217, 692 046 727
WILLA Las w Karpaczu - zaprasza do
spędzenia świat wielkanocnych - 661
118 739
WODOMIERZE - wymiana, plombowanie - dla klientów Wodnika. Fachowo,
szybko i tanio - 601 798 039
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
WYCINKA oraz koszenie łąk - pod
dotacje. Oferujemy wykonanie usługi
profesjonalnie, szybko i dokładnie.
Cena do uzgodnienia - 665 658 771
ZORGANIZUJEMY każdą imprezę - do
30 osób. Lokal na Zabobrzu - pizzeria
Verona, przy ul. Moniuszki 37. Serdecznie zapraszamy - 797 580 066

USŁUGI
SPRZĄTANIE

MYJNIA ręczna - Salon kosmetyki
samochodowej. Myjemy samochody
ręcznie, pierzemy tapicerkę parą
pod ciśnieniem- suche tego samego
dnia. Zadzwoń zapytaj o cenę - 696
800 785
SPRZĄTANIE - niedrogo - mieszkań,
domków, ogródków itp. - 505 765 895

USŁUGI
TRANSPORTOWE
AUTO laweta 24h - bus 9 osobowy 785 104 070
LOTNISKA-TRANSPORT - Wrocław, Poznań, Praga, Drezno, Berlin,
Katowice, Kraków, Lipsk, Warszawa.
Klimatyzacja. Faktura VAT. Zapraszam
- 602 120 624
DAR Pol przewozy osobowe, Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222
369
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
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PROFESJONALNE masaże - lecznicze i relaksacyjne oraz rehabilitacja
w domu pacjenta. Niskie ceny.
Zadzwoń i omów się na wizytę - 792
963 630
PRZEDŁUŻANIE i zagęszczanie
rzęs - jestem po kursie, dojeżdżam
do klientki. Atrakcyjne ceny - 692
401 093

ZA DARMO
ODDAM
GRUZ poremontowy - Łomnica - 506
319 512

ZA DARMO
PRZYJMĘ
NIEMCY - przewozy osobowe – super
ceny, co trzeci przejazd gratis - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe - Niemcy
południowe - 075 75 182 55, 607
222 369
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg i
okolice - 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
NORYMBERGIA, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI kompleksowe tanio i solidnie - 516 146 075
PRZEPROWADZKI-TRANSPORT PL-UE. Soboty-niedziele - rabat - 660
468 908
PRZEWIOZĘ busem 9 osobowym - najchętniej pielgrzymki - 723 709 674
PRZEWIOZĘ szybko i niedrogo pomogę i nie zawiodę. Bus 1.1t - 607
232 258
TANIE przeprowadzki i transport - do 3,5
t. Atrakcyjne ceny oraz rabaty. Zadzwoń
- 511 160 252
TRANSPORT - niedrogo - przeprowadzki. Bus 1.1t, z miłym i uczynnym
kierowcą - przewiezie szybko i sprawnie
- 607 232 258
TRANSPORT samochodowy do 1.8
t - skrzynia ładunkowa lub autolaweta.
Sprowadzanie pojazdów. Faktura VAT
- 723 628 094
USŁUGI transportowe do 1.5 t - auto
dostawcze. Szybko, tanio i solidnie 793 951 991
WYWIOZĘ gruz oraz pozostałości po
budowie. Tanio - 695 095 238

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
PAZNOKCIE w domu - tipsy paznokcie żelowe, w twoim domu, przyjadę i
zrobię. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002

KAŻDY sprzęt AGD - posprzątam
każde części metalowe, maszyny
rolnicze itd. Kupię każde auta do 400
zł - 605 726 890
RODZINA wielodzietna - przyjmie
meble, sprzęt AGD, materiały do
remontu mieszkania, odzież. Odbiorę
osobiście. Z góry dziękujemy - 605
857 016

RÓŻNE
SPRZEDAM
ANTYCZNY kredens i szafa - 667
556 962

CEGŁY poniemieckie - oczyszczone, kamień ciosany poniemiecki oraz kraty kute ozdobne.
Tanio - 698 748 997
DLA malucha - krzesełko drewniane i plastikowe, łóżeczko z
szuflada i materacem, wózek
Baby Design, śpiwór do wózka,
przewijak, poduszka do karmienia
- 608 341 702
GARNITUR komunijny - 606
401 609
JUNKERS 2 funkcyjny - 535
888 940
LAPTOP - cena 150 zł - 724
330 984
ŁÓŻKO piętrowe - drewniane,
używane. Cena 200 zł. Kowary 782 260 109
NOKIA 5230 - stan bardzo dobry,
zadbana. Folia na wyświetlaczu,
karta 2GB, ładowarka, bez sim
locka. Cena 260 zł - 600 043
141
PRALKA i zmywarka - pod zabudowę - 601 561 366
STEMPLE budowlane - do podparcia stropu 3 zł - 600 442 009
SUKNIA ślubna za 350 zł - bolerko
i rękawiczki gratis - 607 412 116
TELEWIZOR Samsung LCD model LE32A330J1 za 1000 zł,
pralka za 200 zł, komputer stacjonarny za 500 zł - 782 260 109
WIESZAKI, torsy - męskie i żeńskie, manekiny - 606 404 710
WYPRZEDAŻ materiałów budowlanych - Kowary - 507 706 562
Z E S TAW m a s z y n s t o l a r s k i c h całość 31 sztuk. Maszyna są
sprawne, profesjonalne. Szczegóły i zdjęcia na maila - 501
726 467

RÓŻNE
KUPIĘ
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za nic, dla samego siebie, co więcej,
niemalże z dnia na dzień. Kiedy na
nich patrzę, rodzi się we mnie
nadzieja na
lepsze jutro
– mówi Sabina Wach,
wicedyrektor
Zespołu Szkół
i P l a c ówe k
Specjalnych w
Jeleniej Górze.
– Młodzi, a
zarazem tak dojrzali duchowo.
To wspaniałe, że
młodzież potrafi
być tak czuła na
potrzeby
innych. Impreza charytatywna, z
której dochód zostanie przeznaczony
w całości na zakup protezy prawej
ręki dla Patrycji, niezbędnej by dziecko
mogło normalnie funkcjonować jest
tylko, podkreślam, ich zasługą. Oni to
wszystko zorganizowali, oni to wszystko pilotują – dodaje Anna Dawidowicz,
wychowawca klasy, do której należy
Patrycja Jaśków.
Działania uczniów „Ekonoma”,
nam jeszcze przed
„Elektronika” i ich kolegów zasługują
koncertami Jurek
właśnie na takie epitety. W akcję zaanStyczyński, gitagażowali się choćby Alicja Dusińska,
rzysta zespołu. I
właścicielka Orient Expressu i Artur Lijak nam powiesiński z agencji AGaRT, organizadział, tak zagrali, czego dowodem pierwszego koncertu. Bo trzeba, tor koncertów muzycznych
jest przede wszystkim satysfakcja i tyle.
w Jeleniej Górze i regionie.
jeleniogórskich fanów kapeli.
(Petr)
– Mamy tu do
– Rewelacyjny koncert! Czad, ale
FOT. PP
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Zespół wystąpił akustycznie – co
stanowiło nie lada gratkę dla fanów
DŻEMU w wersji, jak to określił
jeden z uczestników, „unplugged”.
Było czadowo, z klimatem. – W
DŻEMIE cały czas drzemie czad.
Nie ważne, czy gramy akustycznie
czy z prądem, gramy z euforią, i nie
inaczej będzie tym razem – mówił

Bo żyje w nich

zwierzęca dusza
Biały wilk, sympatyczny
husky i pantera śnieżna
grasowały w minioną środę po placu Piastowskim
intrygując spacerowiczów
strojami, zachowaniem i
przede wszystkim pozytywną „zwierzęcą” energią.
Właściciel Hotelu Caspar Robert
Futerhendler był bardzo zaskoczony, kiedy okazało się, że gości tak
niekonwencjonalnych miłośników
„furry” (z angielskiego „futrzak”).
To osoby nawiązujące przebraniem
i zachowaniem do zwierząt. W
Polsce około 50 osób zajmuje się
tym osobliwym hobby, ale jedynie
osiem ma pełny strój swojego
zwierzęcia. Koszt profesjonalnych
kostiumów wynosi od tysiąca dolarów wzwyż. Pasjonaci przebierają
się za koty, lwy, konie,
niedźwiedzie, pta-

ki a nawet… węże, choć przecież ani
ptaki, ani węże futra nie mają.
– Niektórzy traktują to jako
hobby inni jako styl życia. Przedstawianie siebie jako antropomorficzne zwierze pod postacią
człowieka. Czujemy w sobie cechy
konkretnych zwierząt i za nie się
przebieramy. Ja przebieram się za
panterę śnieżną. To zwierze ciche,
bardzo dobrze też pływa i skacze
po szczytach górskich, jest bardzo
zwinne i szybkie – powiedział
Kamil Stachyra ze Słupska, który
w celach turystycznych przyjechał
z dwoma kolegami.
(Agrafka)
FOT. COOLAZOOCH

W sobotę, 2 kwietnia 2011 o
godz. 18.00 w jeleniogórskim
Orient Expressie rozpocznie
się impreza charytatywna, z
której dochód zostanie przeznaczony w całości na zakup
protezy ręki dla Patrycji Jaśków.
Inicjatorem akcji, której celem jest
zbiórka ponad 90 tysięcy zł dla Patrycji
Jaśków, uczennicy piątej klasy Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze są
„starsi koledzy” dziewczynki z Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
oraz Zespołu Szkół Elektronicznych
w Jeleniej Górze. Po prostu, poznali
Patrycję i postanowili jej pomóc. Ot
tak, bezinteresownie, a zarazem szybko i jak najbardziej skutecznie. I ze
wszystkich sił swoich – determinacji w
dążeniu do osiągnięcia zamierzonego
celu Rafałowi Ilisowi, Michałowi Matyjaszczukowi, Róży Salkiewicz, Iwecie
Gniadek czy Oli Teklińskiej możemy
pozazdrościć!.
– Jestem
w szoku,
że młodzi
ludzie mogą
zrobić aż tak
wiele! I to

czynienia z charytatywnością
w sensie do-

słownym!
– mówi Alicja Dusińska, która
udostępniła za darmo organizatorom
imprezy salę w Orient Expressie.
(Petr)
FOT. PETR

Fanty od DŻEMU

W minioną sobotę Patrycja Jaśków
przed pierwszym z koncertów DŻEMU
(o nich wyżej) dostała gitarę z podpisami członków zespołu, która zostanie
przekazana na aukcję. Przed drugim z
kolei, przekazano jej hoker, który też
pójdzie „pod młotek” w ramach licytacji. – Dziękuję za wszystko
i wszystkim, którzy
chcą mi pomóc –
mówiła Patrycja

Pomóżm
y Patr

REKLAMA

26 marca 2011 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze odbyły się jeden po
drugim dwa koncerty kultowej formacji DŻEM. Choć
było „bez prądu” zespół,
jak zwykle, dał czadu!

taki trochę inny.
Dynamika, hipnotyzujący wokal
Macieja Balcara,
genialne przybitki
perkusyjne i gitarowe brzmienia.
Super, po prostu,
s u p e r ! Wa ż n e
jest również to,
że zespół, jak i
sam organizator
zaangażowali się
w akcję dla tej
małej. Trzeba jej
pomóc wszystkimi siłami – podsumował Paweł
Matys, uczestnik

ycji!
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Wagary na legalu
O ile jeszcze w ubiegłej dekadzie „wagary” w dzień 21 marca
były niejako na stałe wpisane w kalendarz każdego ucznia,
abiturienta i innych żaków wszelkiej maści w Polsce, o tyle
dzisiaj zjawisko to zdaje się przeszło do lamusa.
Ucieczki z lekcji z okazji nadejścia
wiosny, połączone z „alkoholowym rozprężeniem” po długim czasie zimowego
marazmu, przeciwstawianie się prawu
o „piciu w miejscach publicznych” oraz
regułom swobodnego przemieszczania
się w mieście młodzieży w określonych
godzinach – to w chwili obecnej jednostkowe przypadki. Teraz, uczniowie bawią

się w szkołach i poza szkołą pod czujnym
okiem kadry.
Słowem, w stolicy Karkonoszy nieformalnie zalegalizowano wagary!
Rzecz jasna, w sensie – wagary jako
dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a nie
od nauczycieli czy szkoły. Bezpiecznie,
w gronie kolegów i koleżanek, integracyjnie, na wesoło, na stadionie czy w

kinie, oto jak w tym roku obchodzono
święto wiosny. – Nie wyobrażam sobie,
by mogło być inaczej. 21 marca to dzień,
w którym, tradycyjnie, organizujemy
zajęcia integracyjne dla uczniów, jak
rozgrywki na hali sportowej i wyjścia
okolicznościowe. W ten sposób, przeciwdziałamy ucieczkom z lekcji, a przy tym
nie zmuszamy dzieci do nauki, do której
w „Dzień Wagarowicza”, po prostu,
większości byśmy nie zmusili – mówił
nam Justyn Bilski, nauczyciel historii i
WOS w Zespole Szkół Elektronicznych
w Jeleniej Górze.
Co ważne, do takiej formy spędzania
„wagarów” entuzjastycznie podchodzą
sami uczniowie. – W tym dniu, w żaden
sposób nie czujemy się ograniczeni. Co
więcej, to jedna z nielicznych okazji,
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by spotkać się w swoim gronie, niekoniecznie w murach szkoły. W tym
roku, od rana graliśmy w „siatę”, a
później byliśmy w kinie na „Czarnym
czwartku”, dramatycznym obrazie
wydarzeń w Gdyni w 1970 r. Trochę
sportu, trochę historii, coś dla ciała i dla
ducha – ocenia Kamil Godlewski, uczeń
„Elektronika”.
(Petr)
FOT. PETR

Podczas kontroli przeprowadzonej w „terenie” w dniu wagarowicza policja zatrzymała jedynie pięciu „nieuprawnionych”
palaczy. Osób używających napojów
wyskokowych nie stwierdzono.

Radośnie, barwnie, z pomysłami
Postaci z kreskówek i popularnych filmów, a także twory
młodzieńczej fantazji przewinęły się 21 marca przez scenę
auli I LO im. Żeromskiego podczas najweselszej imprezy
w roku szkolnym: „Żeromaliów”. Kolorowe święto wiosny
zorganizowano w ZSO nr 1 po trzyletniej przerwie.
Jak na wstępie powiedzieli wciśnięci w mundurki gimnazjalne
sprzed lat Dominika Świerad i Michał
Piasecki, którzy zabawę prowadzili,
powrót do tej tradycji możliwy był
dzięki pomysłowości i sile woli gim-

nazjalistów oraz licealistów. „Żeromalia” bowiem, choć są działaniem
spontanicznym, wymagają wielu
nakładów i trudu przygotowań.
Zaczęło się od barwnych straganów,
a skończyło na wielkim pokazie sce-

nek, w którym

wzięły udział niemal
wszystkie klasy liceum
i gimnazjum.
Prezentacje oceniało
jury złożone zarówno z
nauczycieli jak i przedstawiciela uczniów.
Przez scenkę w auli
przewinął się korowód
postaci różnych. Tych
znanych z ekranów
telewizorów i kin (były
Smerfy, Tele-Tubisie,
Gumisie, Miś Uszatek,
Pokemony, Batman i
Atomówki), jak i byty
będące tworem fantazji
uczniów. Parodiowano
też znanych telewizyjnych

prezenterów i popularne teleturnieje.
Było kolorowo i radośnie. Niektóre
scenki miały bardzo przemyślany
i świetnie wykonany układ choreograficzny, wręcz pantomimiczny,
inne opierały się na spontaniczności. Nad treścią „czuwali” jurorzy,
którzy mieli prawo scenkę przerwać, jeśli była zbyt długa lub niosła ze sobą „zakazane” treści. Tu
ucierpiała jedna z klas, która –
przygotowawszy powiastkę o

Wróbelku Elemelku – jako rekwizytu
użyła butelki po markowym trunku z
zawartością… herbaty (przynajmniej
tak z daleka wyglądało:-)). Co prawda napój to niewinny, ale dzwonek
jurorów drastycznie scenkę „uciął”,
nim na dobre się rozpoczęła.
„Żeromalia” z całą pewnością
mają za zadanie zatrzymać w szkole
młodzież w dniu wagarowicza. Ale
przy okazji stały się ciekawą imprezą
samą w sobie: swoistym świętem
młodzieńczej ekspresji. Kontrolowanej oczywiście. Wygrały klasy pierwsze d: zarówno z gimnazjum jak i
liceum. A kolejne
„żeromskie”
święto – za
rok.
(tejo)

Dominika Świerad i Michał Piasecki
prowadzili imprezę „wciśnięci” w stare
mundurki z gimnazjum.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

