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Ośmiu młodych sportowców
rannych w wypadku spowodowanym
przez pijanego kierowcę!
str. 13

Z PIERWSZEJ STRONY

Tragedii, które są skutkiem
głupoty i bezmyślności zadżumionych wódą umysłów kierowców, na naszych drogach
zdarza się wiele. Nauczki nie ma
żadnej, bo przytępiony mózg
pijanego bałwana podszeptuje: – A co mi tam, tyle razy się
udało, to i teraz też jakoś będzie!
W minioną sobotę „jakoś” nie
było. Święty Krzysztof czuwał i
Opatrzność nie przeniosła VW
z jego pasażerami na tamten
świat, a jedynie do szpitala. Z
drugiej strony ten wypadek
odsłania też promilowe „kulisy”
sportowego życia, gdzie alkohol
bynajmniej nie jest wylewany za
kołnierz. Trudno mi uwierzyć, że
opiekunowie młodych piłkarzy
nie przypuszczali, że wiezie ich
nawalony jak messerschmitt
kierowca. Dlaczego na to przyzwolili? Młodzi – jak wiadomo
– uczą się przez przykład. W takich okolicznościach taka nauka
przyniesie fatalne skutki.
Konrad Przezdzięk
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NA TOPIE
Tadeusz Biłozor
prezes Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego

Oddany sprawie fotografik wprowadza
grono miłośników utrwalania świata na
materiałach światłoczułych w półwiecze
istnienia JTF. Organizacja, która zrzesza
twórców fotografii nie tylko z Jeleniej Góry,
lecz także kilku miast w Polsce, planuje
z racji swego jubileuszu kilka wydarzeń,
które będą miały miejsce jesienią. Na razie
można „nasycić” oko wystawą poplenerową
w Galerii Hall Osiedlowego Domu. To plon
prac wykonanych we wrześniu 2010 roku na
Ziemi Jeleniogórskiej przez fotografujących
z całej Polski. Organizację tego pleneru, a
także troskę o sprawność działania JTF należy
zawdzięczać właśnie Tadeuszowi Biłozorowi,
który z troską myśli o towarzystwie nie tylko
w jubileuszowym roku.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
O wystawie czytaj na stronie 7

O NIEJ SIĘ MÓWI
Beata Bokiej
z-ca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Beatę
Bokiej, zastępcę dyrektora do spraw ekonomicznoadministracyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze. To nie pierwsze honory dla tej damy z krainy
zarządzania placówkami służby zdrowia. W 1999 roku
została laureatką Nagrody Ministra Zdrowia, a w 2007
roku odznaczona Złotą Odznaką Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej. W 2010 roku uzyskała
wyróżnienie odznaką honorową Ministerstwa Zdrowia
„ Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Zanim podjęła pracę
w Jeleniej Górze, była dyrektorem NZOZ utworzonego
przez spółkę Centrum Pulmonologii i Alergologii w
Karpaczu SA, dyrektorem NZOZ „Mikulicz” w Świebodzicach należącego do grupy EMC SA, a także dyrektorem finansowym Akademickiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

WIEKOWY KIEROWCAKIEROWCA POTRĄCIŁ 77-LETNIĄ PIESZĄ
Starszy
mężczyzna
wyjeżdżając w miniony piątek ze
sklepowego
parkingu
przy al. Wojska Polskiego, potrącił
panią poruszającą się
o kulach.
Po s z ko d o wana upadła tak niefor tunnie,
że złamała
nogę.

Pech
i nieuwaga

Do zdarzenia doszło
kilkanaście
minut po
godzinie
14 . 0 0 n a
chodniku
nieopodal
przystanku
autobusowego przy al.
Wojska Polskiego naprzeciwko
teatru. Potrącona
została 77-letnia niepełnosprawna jeleniogórzanka. Sprawcą okazał się

Dawcy życia w „Żeromie”
W poniedziałek i wtorek
(4 i 5 kwietnia) w gmachu
I Liceum Ogólnokształcącego im. Żeromskiego
pr zy ulicy Kochanow skiego w Jeleniej Górze
w godzinach od 9.00 do
14.00 odbędzie się druga edycja Honorowego
Kr wiodawstwa „KREWNIACY JP II +”.
Akcja przewiduje udział dorosłej młodzieży klas drugich i
trzecich licealnych w
ofiarowaniu krwi będącym
potrzebie oraz możliwość zadeklarowania wpisu do rejestru
potencjalnych dawców szpiku
kostnego. Przedsięwzięcie po-

Tragedia
w nurtach

przedzone będzie spotkaniem edukacyjnym uczniów
z lekarzem i przedstawicielem
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W I LO odbyła się
prelekcja, która dostarczyła
młodzieży niezbędnych informacji o krwiodawstwie i dawstwie
szpiku wraz z omówieniem odpowiedzialności za podejmowana decyzje w zakresie deklaracji
o dawstwie – poinformował nas
Paweł Domagała, dyrektor ZSO
nr 1 w Jeleniej Górze. Akcję
„KREWNIACY JPII +” koordynują
katechetka siostra Krystyna Bogdan, Dorota Kloza, nauczycielka
wychowania fizycznego oraz
Beata Borkowska, pielęgniarka
szkolna.
(RED)

W minioną środę strażacy wyłowili z nurtów rzeki Kamienicy
zwłoki 52–letniej kobiety. Ciało
znalazł mieszkaniec Starej Kamienicy, w której doszło do tragedii.
Wiadomo, że kobieta była mieszkanką tej miejscowości. – Policja
prowadzi czynności, które mają
ustalić okoliczności, w których doszło do tragedii. Przeprowadzona
zostanie też sekcja, która jednoznacznie określi, czy do śmierci
kobiety nie przyczyniły się osoby
postronne. Po wstępnych oględzinach wykluczono tę ewentualność
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)

ponad siedemdziesięcioletnii kierowca toyoty
corolli, który wraz z
wnuczką wyjeżdżał
z parkingu sklepu
motoryzacyjnego.
Tłumaczył, że
chciał włączyć się
do ruchu i skupił
swoją uwagę na
samochodach
jadąc yc h

główną ulicą, a
kobiety nie
zauważył.
W chwili
uderzenia
auto poruszało się
bardzo
wolno.
To jednak
wystarczyło, by
kobieta
przewróciła
się i doznała złamania nogi. Została przewieziona do szpitala.
Całe zdarzenie potraktowano jak wypadek drogowy, a
sprawca poniesie odpowiedzialność karną.
(Angela)
FOT. ANGELA

Spis czas zacząć!

Rozpoczął się Narodowy Spis
Powszechny. W Jeleniej Górze będzie pracować 48 rachmistrzów
spisowych, ale samorząd zachęca
wszystkich do tzw. samopisu, co
będzie można zrobić i w domu, i
w 2 punktach w siedzibie urzędu
miasta. Jeden z nich będzie zloka-

lizowany w UM przy ul. Sudeckiej,
drugi – nieopodal, przy ul. Ptasiej.
Przy każdym z nich będzie można
zasięgnąć informacji i uzyskać pomoc przy sporządzaniu „samopisu”.
Jeśli tego nie zrobimy – w okresie 8
kwietnia – 30 czerwca br. dotrze do
nas rachmistrz spisowy.
(RED)

Rewitalizacja już bez przeszkód
Samorząd dogadał się z właścicielem fragmentów gruntu
w obrębie remontowanego
Parku Zdrojowego.
Rewitalizację parku zaplanowano
bez uwzględnienia faktu, że część placu
przed dawną Galerią (dziś – Kawiarnia
Zdrojowa) nie należy do miasta. – Ustaliliśmy, że właściciel Galerii Zdrojowej
i części terenu przylegającego do niej
użyczy formalnie miastu ten teren na
mocy wieloletniej umowy, co oznacza w
świetle prawa, że będziemy mogli finan-

sować te prace. Udało się porozumieć w
tej sprawie w terminie, który pozwoli na
przestrzeganie całego harmonogramu
rewitalizacji – poinformował prezydent
Marcin Zawiła. Dodajmy, że miasto
wyłoży także 400 tysięcy złotych na
remont muszli koncertowej, która nie
została wpisana w harmonogram prac
rewitalizacyjnych. Prace będą kosztowały 800 tysięcy złotych, a połowę sumy
przekaże Zdrojowy Teatr Animacji,
gospodarz muszli.
(RED)
FOT. TEJO

Galeria Zdrojowa w Parku
Zdrojowym jeszcze przed
rewitalizacją

PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
Wprawdzie do
uroczystości
przyjęcia Pierwszej
Komunii Świętej
pozostał co najmniej
miesiąc, przyszli
„komunikancie”
już ćwiczą przed
tą ceremonią,
która – w polskiej
obyczajowości – jest
nie tylko świętem
religijnym, lecz
także okazją do
spotkań rodzinnych i
towarzyskich. Na zdjęciu: próba przed Kościołem Łaski pod Krzyżem
Chrystusa w Jeleniej Górze.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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Będzie „czystka” w ratuszu
Zamiast
24 w y działów –
dziewiętnaście. Do końca
roku o około
40 pracowników
mniej. Takie zmiany czekają w najbliższym czasie
Urząd Miasta w Jeleniej
Górze.

mo tyle, że magistrat ma być
poważnie odchudzony. – Niektóre wydziały dublowały swoje
kompetencje. Jak miałem
osobiście
coś

O szczegółach przetasowania
struktury organizacyjnej w ratuszu
prezydent miasta Marcin Zawiła
powie dziennikarzom w poniedziałek, 4 kwietnia, na
specjalnej konferencji
prasowej. Na razie jedynie
wiado-

do załatwienia, zastanawiałem się, z którym wydziałem porozmawiać. Choćby sprawy gruntowogeodezyjne załatwiały
trzy „sekcje”. Teraz będzie wszystko skupione
w jednej – mówi Marcin
Zawiła.
– Mam nadzieję,
że wydziały przestaną do siebie pisać pisma i zaczną załatwiać
operacyjne sprawy
– dodał prezydent Jeleniej

To nie trzęsienie ziemi, ale
uporządkowanie pracy urzędu, by
funkcjonował sprawniej i z korzyścią dla
mieszkańców – mówi Marcin Zawiła

W rocznicę Medal za „białego orlika”
32 gminy w Polsce – a cych i Technicznych i cieszył się
Smoleńska Tylko
wśród nich Jelenia Góra – sporym zainteresowaniem.

11 kwietnia 2010 –
przed Kościołem Łaski
10 kwietnia (niedziela)
przypada pierwsza rocznica
katastrofy rządowego samolotu, w której zginęły najważniejsze osoby w państwie, z
parą prezydencką na czele. Z
tej smutnej okazji o godz. 8.
41 w mieście zawyją syreny.
Przez cały dzień przy Pomniku
Wolność i Niepodległość przez
cały dzień będzie można zapalać znicze, z których powstanie
biało-czerwona szachownica
lotnicza. Na siedzibie Sojuszu
Lewicy Demokratycznej zostanie odsłonięta o godz. 8.42 tablica pamiątkowa poświęcona
śp. wicemarszałkowi Sejmu RP
Jerzemu Szmajdzińskiemu. W
Książnicy Karkonoskiej zorganizowana zostanie wystawa i
popołudnie wspomnień zarówno o śp. J. Szmajdzińskim, jak i
śp. Ryszardzie Kaczorowskim,
ostatnim emigracyjnym prezydencie RP. Obydwaj mężowie
stanu, którzy zginęli pod Smoleńskiem, byli Honorowymi
Obywatelami Jeleniej Góry.
Wszystkim ofiarom tragedii
będzie poświęcony koncert z
okazji Dni Muzyki Pasyjnej. O
godz. 19. 30 w Kościele Łaski
pod Krzyżem Chrystusa zabrzmi „Pasja wg świętego Jana”
Johanna Sebastiana Bacha.
(tejo)
FOT. TEJO

W miniony czwartek w Jeleniej Górze
około godziny 18.40 mężczyzna jadąc
motorowerem z kolegą jako pasażerem
włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki BMW i w niego uderzył.

Sześć lat

bez Ojca Świętego
W minioną sobotę
przypadła rocznica śmierci Ojca
Świętego Jana Pawła II. W Jeleniej
Górze żadnych większych uroczystości związanych z tym wydarzeniem nie było. W parafiach
odprawiono msze święte, a wierni
modlili się czuwając do godz. 21.
37, kiedy to 2 kwietnia 2005 roku
papieski kamerling oznajmił Urbi

et Orbi, że Jan Paweł
II „odszedł do Domu Ojca”. Duchowni podkreślają, że wspólnoty
parafialne przygotowują się do
uroczystości beatyfikacyjnych
Jana Pawła II, które zaplanowano
na 1 maja.
(Angela)
FOT. TEJO

Zdjęcie Papieża na Domu Kantora, czyli
budynku Paraﬁi pod Wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego. Obok – świątynia łaski.

REKLAMA

Jeleniogórski „biały orlik” z inicjatywy poprzedniej ekipy samorządowej i przy wsparciu z urzędu marszałkowskiego oraz skarby państwa,
działał do wiosny przy Zespole Szkół
Ogólnokształcą-

3

Góry. Poszczególne jednostki urzędu
będą miały do końca roku czas,
aby „przerzedzić” kadrę. Teraz UM
zatrudnia ponad 340 pracowników.
Etaty ma zachować około 300 osób.
W grę wejdą głównie odejścia ludzi
w wieku emerytalnym, lecz także
nie wyklucza się zwolnień. – Mamy
też umowy stażowe, które przestaną
obowiązywać – mówi szef miasta.
Logicznym jest także, że – przy
takiej zmianie struktury – niektórzy
urzędnicy po prostu zostaną bez
zajęcia. Nieoficjalnie wiadomo, że
na przykład, zostanie rozwiązany
wydział promocji i polityki informacyjnej urzędu. Automatycznie
pracę straci jego naczelniczka. Część
pracowników
przejdzie jednak
do nowej komórki,
którą „przygarnie”
wydział kultury.
Pewnym jest także,
że nastąpi wymiana na niektórych
„stołkach” naczelników. Więcej
o t ym w poniedziałek na www.
jelonka.com oraz
za tydzień – w kolejnym wydaniu
tygodnika.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Po pijaku na motorower

– Uhonorowanie okolicznościootrzymały medale Polskiego
Klubu Infrastruktury Spor- wym medalem i okazjonalnym
dyplomem Jeleniej Góry – powiedział
towej za „białego orlika”.

Marcin Zawiła, prezydent miasta
– jest ważnym, ale tylko gestem.
Najistotniejsze, że młodzież znalazła
dobre i bezpieczne miejsce do zajęć
w okresie zimy – podano w komunikacie UM.
(RED)

4 kwietnia 2011 r.

Nikt nie odniósł obrażeń. – Policjanci
ustalili, że 21-letni sprawca kolizji jest
pijany (ponad dwa promile). Pijany był
także pasażer – informuje podinspektor
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.

Sprawca odpowie za spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Czyny te zagrożone są karą do dwóch
lat więzienia.
(KMP)
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MŁODZI KRAJOZNAWCY WALCZYLI O PUCHAR PTTK
W Zespole Szkół Ekonomicznych i Turystycznych w Jeleniej Górze odbyły się w
minioną sobotę Eliminacje
Powiatowe 39 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
W eliminacjach w
„Ekonomie”
wzięli udział
uczniowie –
pasjonaci trekkingu i szeroko
pojętej tur ystyki, ze szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Na
całość imprezy,
złożyło się krótkie
wystąpienie prezesa
oddziału

PTTK Sudety
Zachodnie w
Jeleniej Górze – Adama
Rodziewicza,
organizatora
eliminacji,
kilka słów od
dyrektora

uczniów biorących udział
w eliminacjach, składający
się z 85 pytań dotyczących
krajoznawstwa, zasad
uprawiania turystyki, topografii Dolnego Śląska i
udzielania pierwszej pomocy, a także prelekcja
Ewy Parfianowicz, skarbnika w
ZSEiT w Jeleniej Gó- jeleniogórskim PTTK, przewodnika
rze, Joanny Marczewskiej, 100 min. górskiego, instruktora przewodtest pisemny dla nictwa oraz nauczycielki geografii,
pt.: „Walory przyrodnicze Sudetów
Zachodnich”.
– Do testu pisemnego, sprawdzającego wiedzę z zakresu turystyki
czy krajoznawstwa, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

Kolejna fala
podpaleń łąk

do Szklarskiej
Poręby w okolicę ul. Waryńskiego, gdzie spłonęła taka sama
powierzchnia. Ktoś podpalił także
nieużytki przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej
Górze. W miniony czwartek kilka minut
po 17.00 ogień zajął łąki przy ul. Orkana.
Strażacy otrzymywali kolejne zgłoszenia o płonących łąkach m.in. przy ul.
Mickiewicza, Jana Pawła II i Wiejskiej w
Jeleniej Górze. W regionie płonęły nieużytki przy ul. Szkolnej w Kowarach, w
Łomnicy przy drodze na Karpacz i przy
O północy z 31 III na 1 IV strażacy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie.
(Angela)
gasili dwa hektary łąki przy ul. Witosa
FOT. TEJO
w Kowarach, wcześniej wyjeżdżali

Do dziesięciu pożarów łąk wyjeżdżali w nocy
z 31 marca na 1 kwietnia
jeleniogórscy strażacy PSP
i OSP. Podpalacze nie próżnowali nawet po ciemku. O
północy podpalili nieużytki w Kowarach. Łącznie
spłonęło około 11 ha łąk i
nieużytków.

Płonące łąki przy ulicy Orkana w
Jeleniej Górze

Strażacy kolejny raz przypominają, że podpalaczom grożą wysokie mandaty. Ostrzegają
też, że osoby, które podkładają ogień na nieużytkach narażają siebie i mieszkańców
sąsiednich zabudowań na utratę zdrowia, a nawet życia.
NIE DAŁ NA NALEWKĘ? TO GO DŹGNĘLI
29 marca wieczorem na jednej
z ulic Jeleniej Góry bracia w wieku
24 i 25 lat zażądali od zaczepionego
mężczyzny pieniędzy na nalewkę.
Ten odmówił. Doszło do awantury, w
wyniku której mężczyźni wyciągnęli
noże kuchenne i zadali mu ciosy, po
czym uciekli. Pokrzywdzony trafił

Cudze chwalą i swoje znają

do szpitala. O napadzie powiadomił
policję. Podał również dane sprawców, gdyż znał ich. Sprawcy zostali
zatrzymani i umieszczeni w policyjnym areszcie. Zarówno bandyci jak
i pokrzywdzony byli pijani. Grozi im
kara do 15 lat więzienia.
(KMP)

przystąpiło 70 uczniów ze szkół z
powiatu Jelenia Góra. Osiągnięcie
najwyższego wyniku testu, uprawnia
daną drużynę (trzy osoby z określonej szkoły) do otrzymania pucharu
PTTK i uczestnictwa w finałach
wojewódzkich turnieju, które odbędą się w przesiece. Drużyny, które
otrzymają drugie i trzecie miejsce,
dostaną od nas ciekawe gadżety,
związane z dziedziną, z której wiedzę
sprawdzamy dzisiaj – powiedział
nam w czasie trwania eliminacji
Adam Rodziewicz.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów, w których: „Powodzenia i
połamania pióra” życzyła wszystkim
uczestnikom dyrektor ZSEiT Joanna

– Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy to projekt wyjątkowy.
Dzięki niemu, możemy podzielić się między sobą wiedzą na temat naszej ulubionej
dziedziny życia, czyli górskich wycieczek, turystyki i rekreacji. W eliminacjach brałem
udział po raz drugi. Na pewno, wezmę jeszcze nie raz! – podsumowuje Krzysztof
Sikora, uczeń „Elektronika”.
Marczewska, czuwali: Radosław
Onyszkiewicz, przodownik GOT,
Katarzyna Krajniak, przodownik
imprez „na orientację” oraz Andrzej
Grzybowiec, przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej i
Pieszej oddział PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. Po wnikliwej
analizie wyników testu pisemnego

trzy pierwsze miejsca przyznano:
drużynie ze cieplickiej Szkoły Podstawowej nr 6 (najmłodszy pion wiekowy), drużynie „A” z Gimnazjum nr 1
w Jeleniej Górze (pion średni) oraz
drużynie „A” z ZSO nr 1. Zwycięzcom
gratulujemy!
Petr
FOT. PETR

KTO ZASTRZELIŁ CZWORONOGI W MACIEJOWSKICH LASACH

Psy na muszce
W ostatnią niedzielę marca
nieznany sprawca trzykrotnie
strzelił do psa rasy beagle,
który za wypłoszoną sarną
pobiegł do lasu w okolicach ul.
Wrocławskiej w Maciejowej.
Dwa pociski raniły zwierzaka,
trzeci go zabił. Zabójcy czworonoga poszukuje policja

Właściciel psa rasy beagle relacjonuje,
że tuż przed strzelaniną zwierzak chodził koło domu, około 150 metrów od
lasu w rejonie ul. Wrocławskiej. Około
godziny 15 zauważył wypłoszoną sarnę.
– To był 11-miesięczny, malutki pies rasy
beagle, na szyi miał czerwoną widoczną
z daleka obrożę z blaszką świadczącą
o tym, że był szczepiony – opowiada
właściciel zwierzęcia zapewniając, że
nie słyszał, by w lesie ktoś polował. O
tym dowiedział się, kiedy usłyszał strzały

Aż dwudziestu pięciu przedsiębiorców stanęło do przetargu na „Budowę oświetlenia ścieżek dla pieszych i
rowerów przy kanale Młynówka w Jeleniej Górze”.
Oświetlenie Młynówki będzie
dopełnieniem całej prowadzonej
właśnie rewitalizacji kanału, której
ogólny koszt szacuje się na około 6
mln 600 tys. zł. Do niedawna Młynówka była niechlubnym elemen-

z broni palnej. Ich celem był jego pies.
– Rozległ się skowyt zwierzęcia. Po
chwili był następny strzał i jeszcze donośniejsze wycie. Trzeci strzał go dobił. Gdy
dobiegliśmy do lasu zobaczyłem tego
„myśliwego”, ale gdy go zawołałem, to
uciekł. Dokładnie rok temu w kwietniu
ktoś zastrzelił nam czteroletniego
jamnika. Jeśli ten-pseudo myśliwy jest
rzeczywiście myśliwym, to powinien
rozróżniać rasy psów myśliwskich,
a beagle do takich należy. Taki ktoś
powinien dostać zakaz posiadania
broni i przejść badania psychiatryczne.
Co będzie jeśli zwierzyna pomyli mu
się z człowiekiem? – pyta rozżalony
właściciel.
O sprawie zawiadomiono policję,
która wszczęła dochodzenie. W poniedziałek po południu właściciel psa
poszedł z całą rodziną na jego poszukiwania, ponieważ w dniu strzelaniny
sprawca ukrył zwierzaka. Psa znale-

ziono. Pierwszy strzał uszkodził psu
ucho, drugi – łapę. Trzeci – śmiertelny
– rozpłatał zwierzęciu brzuch. Co więcej
sprawca zdjął zwierzęciu obrożę.
Henryk Szczybura, członek zarządu
okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze, informuje, że

każdy myśliwy ma obowiązek wpisania
do księgi godzinę i lokalizację polowania. Jeśli okazałoby się, że do psa strzelił
jeden z członków koła łowieckiego,
poszkodowany powinien się zgłosić do
rzecznika dyscyplinarnego związku.
Sprawca w sądzie koleżeńskim może
zostać ukarany naganą, a nawet wykluczeniem ze związku. Poniesie też
odpowiedzialność karną za znęcanie
się nad zwierzętami.
(Angela)

To mógł być kłusownik

Henryk Szczybura mówi, że do czasu ustalenia sprawcy należy być ostrożnym w sądach
czy zabójcą psa był myśliwy. – Na naszym terenie jest wielu kłusowników, którzy polują
nielegalnie. Nie mają oni pozwolenia na broń, nie znają też przepisów. Jeśli zdarzenie
miało miejsce w godzinach 14 – 15 to nie sądzę, by sprawcą był myśliwy, bo o tej
porze się nie poluje. Obecne prawo pozwala na odstrzał dzikich psów, które zagryzają
zwierzynę. Takich przypadków zagryzienia dzikich zwierząt przez psy mieliśmy w
ostatnim czasie około 60. Pies takiej rasy, co w Maciejowej, nie zrobiłby zwierzynie
żadnej krzywdy i myśliwy powinien o tym wiedzieć. Na szkoleniach, które przechodzą
nasi członkowie, zanim wyjdą w teren, są o tym informowani – usłyszeliśmy.

Kolejka chętnych do oświetlenia Młynówki

tem centrum
miasta, ale do
października
ma być udrożniona i oczyszczona.
Jeszcze w tym roku zniknie więc
smród, który przez lata drażnił
jeleniogórzan i turystów. Młynówka
ma się zacząć kojarzyć z odpoczynkiem i rekreacją. Zagospodarowany
zostanie bowiem teren wokół
kanału, wzdłuż którego powstaną
alejki dla pieszych i rowerzystów,
staną ławki, stojaki na rowery i
kosze na śmieci.

Do przetargu na to zadanie stanęło 25 firm z całej Polski. Wygrał Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne Ireneusza Nowsza z Zaręby z Lubania, który
zaproponował najniższą cenę.

– Prace w
t ym zakresie realizowane są bardzo prężnie.
W ramach
nowego
oświetlenia,
wzdłuż kanału Młynówka staną
72 słupy i latarnie. Zadaniem wykonawcy będzie też doprowadzenie nowych
sieci kabli oraz rur osłonowych
na odcinku ponad dwóch kilometrów. Trzeba zdemontować też
sześć starych latarni i odtworzyć

fragment asfaltu – mówi Jerzy
Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. TEJO
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ZDARZY
SIĘ DZIŚ
W Karkonoskiej Państwowej
Szkole Wyższej 4 kwietnia zostanie
oddana do użytku hala sportowa,
której nadane zostanie imię Jerzego Szmajdzińskiego, posła Ziemi
Jeleniogórskiej i wicemarszałka
Sejmu tragicznie zmarłego przed
rokiem w katastrofie smoleńskiej.
W uroczystościach weźmie udział
pani Małgorzata Szmajdzińska,
żona posła. Początek – o godz.
11. Halę zbudowano przy udziale
środków z Unii Europejskiej.
96 skontrolowanych pojazdów
i 53 kierowców ukaranych mandatami to efekt prowadzonej w
miniony tygodniu policyjnej akcji
„Prędkość”. Sprawdzano nie tylko
wskazania prędkościomierza. Policjanci zatrzymali dwóch pijanych
kierowców. Jeden z nich będąc
„po spożyciu” kierował śmieciarką
firmy SIMECO. Stwierdzono w jego
organizmie 0,7 promila alkoholu.
Sprawcy grozi kara do dwóch lat
pozbawienia wolności i utrata
prawa jazdy. Ponadto funkcjonariusze w trakcie działań ukarali
mandatami trzech kierowców i
pasażera, za to, że w czasie jazdy
nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz ujawnili jeden przypadek
nieprawidłowego przewożenia
dziecka.
(RED)

FONTANNA PRZY ULICY WOLNOŚCI ZOSTANIE
Miasto zrezygnowało z
planów rozebrania zniszc z o n e g o wo d ot r ysk u u
zbiegu ulicy Wolności i alei
Wojska Polskiego.
Przypomnijmy, że poprzednia
ekipa samorządowa dwa lata temu
zdecydowała o zamknięciu dopływu wody do fontanny, a przed
rokiem pojawiła się koncepcja, aby
pochodzący z drugiej połowy lat
70. XX wieku obiekt zburzyć, a w
jego miejsce urządzić skwer. Wówczas zaczęła protestować młodzież

Nabujaliśmy!
Opublikowany w minionym t ygodniu ar t yk ulik o
gondolach na Młynówce był
primaaprilisowym żartem.
Prawie, bo wieść o t y, że
gondole będą w Kłodzku, jest
prawdziwa. Dziękujemy za
wyrozumiałość :)
Redakcja

miejscu i powinna być właściwie wkrótce decydować – czytamy w
zagospodarowana. Z pewnością komunikacie magistratu.
zostanie zachowana tu fontan(tejo)
na, ale o jej kształcie będziemy

Spór o fotoradar
Józefowie Sarzyński i Gajewski oraz
Zbigniew Ładziński podczas wtorkowej
sesji.
Na dziesiątym posiedzeniu zebrali się w miniony
wtorek radni Rady Miasta Jeleniej Góry, którzy
– między innymi – uchwalili poprawki do
planu miejskich finansów. Powód: nowe
zadania, których nie przewidziano
podczas przegłosowania uchwały
budżetowej.
Wśród zadań, na
których realizację
trzeba było zabezpieczyć pieniądze
w budżecie, referowanych przez Janinę Nadolską, skarbnik
jeleniogórską, znalazł
się, między innymi zakup fotoradaru za 100

Wyremontują muszlę

Wśród zadań finansowanych ze skorygowanego budżetu znalazła się także przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Miasto dołoży do tego interesu 400
tysięcy złotych, a ostateczny koszt wyniesie 800 tysięcy (resztę dołoży Zdrojowy
Teatr Animacji). Radny Ireneusz Łojek zastanawiał się, czy za takie pieniądze nie
można zbudować nowej muszli. Z kolei Krzysztof Mróz zauważył, że samorząd co rusz
dopisuje jakieś wydatki do budżetu (i on to rozumie), ale – gdy szło o dopłaty do wody
dla mieszkańców, to pieniędzy na to nie było (a tego radny nie rozumie). Z koncepcji
przedstawionej przez Zdrojowy Teatr Animacji, który jest gospodarzem muszli, wynika,
że wybrany przez miasto wariant jest najtańszy i sprowadzi się jedynie do wymiany
uszkodzonych elementów pochodzącej z 1925 roku drewnianej budowli.

Zainteresowani studiowaniem
na kierunku m.in. inżynierii bezpieczeństwa licealiści zapoznawali
się z tematyką studiów, sposobem
prowadzenia zajęć, z laboratorium
oraz biblioteką. Jak poinformowała Danuta Fjałkowska, prodziekan
Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej,
kier unek ten daje gwarancję
zatrudnienia po jego ukończeniu,
gdyż osoby z uprawnieniami in-
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RAJCY O NIEPLANOWANYCH WYDATKACH Z MIEJSKIEJ KASY

Pijany
kierowca
śmieciarki

28 marca był dnie otwartych drzwi Wydziału Technicznego Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej

z pobliża, która sprzeciwiła się
takim zamiarom, bo fontanna
wrosła w tę część miasta i stała się popularnym miejscem
spotkań miejscowych rolkarzy
i miłośników jazdy na desce.
Ostatecznie zaniechano realizacji planów.
– W najbliższym czasie
rozstrzygniemy problem remontu fontanny u zbiegu
ulic Wolności i Wojska Polskiego – zapowiedział prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła. – To
niewielka działka, ale w ważnym

4 kwietnia 2011 r.

Fot. Konrad Przezdzięk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

spektora BHP są
poszukiwane na
rynku pracy. Kierunek inżynieria
bezpieczeństwa
został otwarty w
ubiegłym roku i
przyciągnął bardzo wiele osób,
a szczególnie
uczennic, które
chcą poszerzać
wiedzę w t ym
zakresie.
(Agrafka)
FOT.
AGRAFKA

Remont nawierzchni ulicy Okrzei
będzie kosztował 190 tys zł.

tysięcy złotych. Ten pomysł wywołał
wiele wątpliwości wśród radnych
Prawa i Sprawiedliwości.
– Nie poprę takiego rozwiązania,
bo fotoradar nie jest skutecznym
gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w Jeleniej Górze
– tak streścić można wypowiedź
radnego Oliwera Kubickiego. Rajca
dodał, że w mieście jest pięć tzw. karmików dla ptaków (czyli skrzynek na
fotoradary), ale w praktyce – ponieważ miasto dysponuje tylko jednym
urządzeniem – większość stoi pusta.
Kierowcy się do tego przyzwyczaili i
łamią przepisy.
Z radnym Kubickim nie zgodził się
zastępca prezydenta Hubert Papaj.
Jego zdaniem drugi fotoradar jest niezbędny właśnie dlatego, że skrzynki
stoją puste. – Gdyby zmotoryzowani
wiedzieli, że tak nie jest, z pewnością
jeździliby wolniej. Wiceszef miasta
dodał także, że to głównie kierowcy,
którzy nie są z Jeleniej Góry, łamią
przepisy i

dostają mandaty. Radny
Kubicki wytknął H. Papajowi brak
logiki. – Skoro to jeleniogórzanie
są przyzwyczajeni, że fotoradarów
brak, to jakim cudem mogą być
tego świadomi przyjezdni, którzy
dwa razy w roku przejeżdżają przez
nasze miasto? – powiedział. – Cieszę
się, że moja logika nie jest pańską –
odciął się Hubert Papaj. – Mamy pięć
skrzynek, cztery stoją puste. Kupimy
fotoradar, to nadal trzy będą puste. A
przecież wydano na te skrzynki sporo
pieniędzy w minionej kadencji – zauważył Krzysztof Mróz.
Nie zabrakło także innych wątpliwości. – Kierowcy mają dziś w autach
rozmaite wykrywacze, antyradary i
detektory, co czyni fotoradar mniej
skutecznym – argumentowano.
– Dlaczego miasto upiera się przy
zakupie tego urządzenia, kiedy sprawa fotoradarów jest w trakcie rozpatrywania przez parlament i wiele
wskazuje na to, że urządzeniami będzie zarządzań Inspekcja Transportu
Drogowego? pyta-

no. – Za 100 tysięcy złotych można
przebudować niebezpieczne skrzyżowanie przy Baszcie Grodzkiej
lub doświetlić trzy przejścia
dla pieszych – zaproponował
Oliwer Kubicki.
Radny Wiesław Tomera
(Platforma Obywatelska) zaapelował o przeRadny Oliwer Kubicki
rwanie dyskusji, która
był przeciwko
– jego zdaniem – tyczyła
zakupowi fotoradaru.
sprawy mniej ważnej, o
której wypowiadały się osoby „z małym doświadczeniem komunikacyjnym”. Dodał też,
że pudła, w których
montuje się fotoradary, są niezwykle
skomplikowanymi
urządzeniami, a nie
„skrzynkami”.
W zakresie zadań innych radną Bożenę Wachowicz-Makiełę zainteresowało zmniejszenie dotacji
na remonty dla zakładów
gospodarki lokalowej przy
jednoczesnym zwiększeniu środków
na pokrycie kosztów zarządzania.
Zastępczyni prezydenta Zofia Czernow wyjaśniła, że ma to związek z deficyt budżetowy do 12 milionów
zadłużeniami ZGL wobec wspólnot 571 tys. zł.
mieszkaniowych. Dodała też, że
Konrad Przezdzięk
takie przesunięcie nie uzdrowi syFOT. KONRAD
tuacji trwale, a miasto przygotowuje
PRZEZDZIĘK
reorganizację zakładów.
Ostatecznie radni – przy głosie sprzeciwu Oliwera Kubickiego
Pomocne
i wstrzymaniu się jego kolegów
obligacje
klubowych – przyjęli zmiany w buRadni uchwalili emisję obligacji miejdżecie, które – poza wymienionymi
skich, z których Jelenia Góra ma
zagadnieniami – przewidują także
wydatki na remont ulicy Okrzei,
pozyskać 76 milionów złotych w
przebudowę ul. Karola Miarki, dostoramach zabezpieczenia wydatków na
sowanie pomieszczeń Gimnazjum nr
realizację projektów z udziałem pie3 na potrzeby połączenia z Zespołem
Szkół Elektronicznych, realizację
niędzy z funduszy unijnych. Obligacje
programu „Radosna szkoła” oraz
będą w obiegu bankowym w okresie
inwestycje w żłobkach. Po zmianach
od 2011 – do 2013 roku. Gospodai po uchwaleniu korekty wieloletniej
prognozy finansowej dla miasta burzeniem nimi zajmie się bank, który
dżet wynosi 365 milionów 173 tysięwygra ogłoszony z tej okazji przetarg.
cy 278 złotych. Zwiększono

37 i pół miliona złotych wróci do kasy
miasta po przekazaniu tych środków z
funduszy UE.

Kuszą inżynierią bezpieczeństwa
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Moc piątkowej nocy z „Depeszami”
W miniony piątek w Orient
Expressie w Jeleniej Górze
odbyła się „Depeche Mode Night”, czyli kolejna z cyklicznych imprez przy muzyce
kultowej formacji elektropopowej.
W Orient Expressie fanom Depeche Mode oddano do dyspozycji
ponad 100 m kw. „parkietu”, z kolei
organizatorom – profesjonalne
nagłośnienie oraz telebim. Było
bardzo klimatycznie, bo przy muzyce
charyzmatycznej kapeli, od 1980 r.
obecnej na światowej scenie popowej
i na tej bezwzględnie tryumfującej,
a przy tym profesjonalnie i z dużym
zaangażowaniem.
– Pomysł na „Depeche Mode Nights” wziął się z naszych zainteresowań muzyką
ele-

cro-pop. Od 20 lat słucham Depeche’ów i wiem, że przy ich muzie
ludzie naprawdę dobrze sie bawią. I
to zarówno fani tej właśnie, kultowej
kapeli, jak i ci, którzy Depeche Mode
nie znają. Innymi słowy, tak samo
jak podczas innych „nocy z Depeche’ami”, tak i dziś będzie klimat.
Zresztą, jak widać, juz jest ponad 100
osób, które nieźle się wczuły – mówił
nam na początku imprezy Maniek,
organizator i prowadzący.
„Depeche Mode Night”, którą w
gronie dotychczasowych „nocy z Depeszami” należy zaliczyć do jednej z
tych najlepszych. I tu ukłon w stronę
organizatorów, a zarazem prowadzących – dMarka i Mańka z More Than
A Party Jelenia Góra, którzy sprostali
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających fanów. Z akcentem, dobrą organizacją, a co najważniejsze
– na kieszeń młodych
z regionu. Będzie
więcej, dlatego warto
uczestniczyć.
(Petr)
FOT.
PETR

Pędzlem „Ku naturze” w Galerii N…

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

CZYMŻE ŻYCIE JEST BEZ MIŁOŚCI?
Wzajemny szacunek, zgoda
i umiejętność przystosowania do siebie często bardzo
różniących się charakterów
– oto recepta na co najmniej
pół wieku razem w małżeństwie. Z tej okazji prezydent
miasta Marcin Zawiła – w
imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
– wręczył w
minioną
sobotę w ratuszu trzem
parom medale za
długoletnie
pożycie małżeńskie.
Honory przyznano państwu
Ku n e g u n d z i e i
Bronisławowi Liwaczom, Genowefie
i Stanisławowi Mulawkom (po 50 lat w małżeństwie)
oraz Felicji i Marianowi Wanatom,
którzy powiedzieli sobie „sakramentalne tak” 51 lat temu.
– Cieszę się, że gościmy państwo
w ratuszu z takiej okazji. Bądźcie dla
wielu przykładem, że jednak można
wspólnie przeżyć nawet pół wieku i
że przez ten cały czas można liczyć na
oparcie w wybranku serca – mówił
do szanownych Jubilatów prezydent
udowadniają swoimi pracami oraz
uczestniczeniem w zajęciach, że można zobaczyć inny świat, trzeba tylko
umieć patrzeć i zatrzymać w pamięci
najpiękniejsze obrazy, jako wyraz naszej młodzieńczej duszy – powiedziała
Bogusława Bogucka, opiekunka
Galerii N… z Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze: Bartosz Czyżewski i Łukasz
Kucharski grający na skrzypcach oraz
adept fortepianu Aureliusz Miszczyk i
jego nauczycielka Joanna Chek.

Wernisaż obrazów słuchaczy
pracowni plastycznej Karkonoskiego Uniwersytetu
III Wieku pod tytułem „Ku
naturze” odbył się 28 marca
w Galerii N… Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze.
Wystawa jest podsumowaniem
rocznej pracy studentów Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Wśród autorów prac są:
Aleksandra Albinowska, Danuta Błoch, Krystyna Bohr, Józef
Chmielewski, Zofia Gosecka, Irena
Grała, Małgorzata Grębowicz,
Renata Pietrawska, Franciszka
Promirska, Danuta Rychter, Irena
Sękowska, Antonina Sobierajska,
Jadwiga Witczak oraz Elżbieta Leśniewska.
Barwne obrazy wykonywane były
na zajęciach różnorodnymi technikami m.in. akwarela, malarstwo olejne,
gwasz, tempera, pastele. – Twórcy

Złote gody w ratuszu

miasta Marcin Zawiła, który
wraz z Jerzym Milewskim, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, odznaczył pary medalem za długoletnie
pożycie małżeńskie. Książeczki, które
także dostali małżonkowie z długim
stażem, podpisał prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski.
– Po prostu trzeba kompromisu,
bo nie ma cudów, żeby nie było
ciężko. Zawsze są górki i problemy,
jak to w życiu – powiedzieli nam
Genowefa i Stanisław Mulawkowie.

– Mąż jest bardziej wybuchowy,
ja jestem spokojniejsza i to nas
chyba… łączy. Trzeba się uzupełniać – dodają. Pani Genowefa
wspomina, że zanim wyszła za pana
Stanisława, było sześć lat narzeczeństwa. Wybranek był w wojsku, a ona
przyjechała „za nim” do Jeleniej Góry
z Wielkopolski.
W stolicy Karkonoszy osiedli na
dobre, dorobili się czwórki dzieci,
dziesięciorga wnuków i dwóch
prawnuków. – U nas zawsze najważniejsza była i jest rodzina i szacunek
do niej. Nie ma dnia, żeby któreś z
dzieci do nas nie przyszło. Wychowaliśmy je na wartościowych ludzi,

Uhonorowani medalami wypili lampkę
szampana wznosząc toast za pomyślność. Prezydent Marcin Zawiła po
krótkiej rozmowie złożył Jubilatom
serdeczne życzenia co najmniej kolejnego półwiecza razem. Do tych
powinszowań i gratulacji przyłącza się
nasza redakcja.
z czego się bardzo cieszę – mówi pani
Genowefa Mulawka. Małżonkowie
dodają, że – co oczywiste – nie ma
już między nimi szału młodzieńczych
uniesień, ale jest przywiązanie. – No
i właściwie miłość też jest, bo gdyby
nie było tej miłości, to by nie miało
życie sensu – podkreślają Jubilaci.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

KFC OTWARTE. OFICJALNIE BEZ TŁUMÓW
Nie było spodziewanego
najazdu amatorów chrupiących skrzydełek na pierwszy
w Jeleniej Górze lokal sieci
KFC. Znaczy: nie było 31
marca, w dniu oficjalnego
otwarcia.
Mnóstwo zainteresowanych pojawiło się w przededniu, kiedy to
restaurację otwarto nieoficjalnie i
rozdawano potrawy w ramach
promocji za
darmo. O tym
jednak nie
wiedzieliśmy
i zgodnie z
zaproszeniem udali-

śmy się na otwarcie oficjalne. W lokalu – sporo wolnych miejsc, kolejki
przed ladą brak. Tylko baloniki, tort
z Bristolki i nieco nerwowa atmosfera świadczą o tym, że to dopiero
początki tego lokalu.
O godz. 10 Anna Mościszko, kierowniczka jeleniogórskiego KFC,
przecięła wstęgę. Później pokrojono
tort, którego mógł skosztować każdy
i w końcu oczekiwany przez jeleniogórzan lokal zaczął działać oficjalnie.
Anna Mościszko potwierdza, że zapotrzebowanie na
ten typ
usług
gastronomiczn y c h
b y ł o .
Tr u d n o
też zaprzeczyć,
że Jelenia
Góra nie
jest dobrym
rynkiem dla
ś w i a t ow yc h
sieci „szybkiego jedzenia”.
Od 11 lat monopol w tym
względzie miał
Mc Donald’s.
Te r a z m a
poważnego
konkurenta.

Skrzydełko
czy nóżka

Sympatyczna obsługa KFC na co dzień ma pełne
ręce roboty. Lokal jest oblegany zwłaszcza w
godzinach popołudniowych i wieczornych.

Konkurenta, który już zamierza
otworzyć kolejny punkt, tym razem
w Galerii Focus Mall. Oczywiście,
jego powstanie jest uzależnione od
wybudowania samej galerii, ale to
już odrębna kwestia.
– Od Mc Donalds’a Różnimy się
przede wszystkim tym, że nie przyrządzamy dań z półproduktów.
Dostajemy świeże kurczaki i ich
przygotowanie, od wstępnego marynowania w ziołach poprzez panierowanie i smażenie odbywa się
w naszej kuchni – tłumaczy Anna
Mościszko. W KFC pracuje ponad 50
osób. Lokal oferuje też jedzenie dla
kierowców, którzy mogą podjechać
pod oznaczony punkt i z pomocą
mikrofonu zamówić danie. Gotowe
odbierają w specjalnym okienku.
Restauracja czynna jest w godz.
7 – 23 i oferuje bardzo bogate, choć
paradoksalnie, monotematyczne
menu. Bo podstawą znacznej większości dań jest kurczak. Są oczywiście
także sałatki, frytki, desery i rozmaite
napoje.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jeleniogórskiej gastronomii w związku
z otwarciem KFC jest poświęcony
program Jelonki.TV – „Uwagi na marginesie”. Oglądaj na www.jelonka.com
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W miniony piątek w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
nr 1 dwudziestu pięciu gimnazjalistów z trzecich klas
przystąpiło do egzaminu pierwszego
stopnia DSD (Deutsches Sprachdiplom) organizowanego w
całej Europie
przy wsparciu rządu Niemiec. To pierwszy stopień do
– na przykład
– perspektywicznej możliwości
podjęcia studiów w
Niemczech.
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DLA POMYŚLNEJ PRZYSZŁOŚCI I WŁASNEJ SATYSFAKCJI

część ustna. – Ten poziom egzaminu daje
uczniom możliwość
przystąpienia do dalszych etapów, lecz także w Austrii
z których ten na poziomie liceum – powie-

wie (25 osób w sumie) po raz pierw- jest z tym najlepiej. Wielu gimnazjaliszy przystępują do tego egzaminu. stów i licealistów kładzie nacisk główDługo się do tego przygotowywali- nie na angielski, a przecież Niemcy
są bliżej i oferują
śmy. Trzymam za
wszystkich kciu- JEST PRAWDOPODOBNE, ŻE wiele możliwoki. Mam nadzieję, ZSO NR 1 OD PRZYSZŁEGO ści późniejszego
kształcenia na
że pójdzie dobrze.
ROKU SZKOLNEGO
To także okazja POSZERZY SWOJĄ OFERTĘ poziomie unido pochwalenia O KURS JĘZYKA CZESKIEGO. wersyteckim.
Szkoła stawia
uczniów za wkład
także na rozwój
pracy przed tym
egzaminem – podkreśliła Jolanta poziomu nauczania niemieckiego.
Paszowska, nauczycielka języka Póki co w „Żeromie” niemczyzna nie
jest językiem wykładowym (angielski
niemieckiego w ZSO nr 1.
Dla Wojciecha Kilana, ucznia klasy jest – dla chemii i biologii), ale w
III A w gimnazjum, egzamin DSD to mowie Goethego są prowadzone
okazja, z której warto skorzystać. konwersatoria dotyczące spraw
– Nie wiem jeszcze, czy przyszłość regionalnych w Polsce i Niemczech.
jakoś zwiążę z językiem niemieckim, – Egzamin DSD poziom 1 to rozszeale z całą pewnością takie doświad- rzenie oferty. Wynik tego egzaminu
czenie się przyda. Daje też możliwość i dyplom B1 i C1 daje możliwość
Jeleniogórski ZSO nr 1
sprawdzenia swoich umiejętności – podjęcia nauki w kolegiach i uniwerjest jedyną szkołą w mieście
sytetach w kraju naszych zachodnich
usłyszeliśmy.
i regionie, która zgłosiła chęć
Jak mówi Paweł Domagała, dy- sąsiadów.
udziału w tej formie spraw(tejo)
rektor ZSO nr 1, placówka stara się
dzenia znajomości języka
FOT. KONRAD
utrzymać zainteresowanie młodzieży
wśród uczniów. 28 marca odbył się umożliwia podjęcia studiów na uni- działa Dorothea Burdzik, koordyna- językową.
PRZEZDZIĘK
– Bardzo się cieszę, że moi ucznio- nauką niemieckiego, bo ostatnio nie
egzamin pisemny, 1 kwietnia była wersytetach głównie w Niemczech, tor niemieckiego programu rządo-

Stawiają

na niemiecki

Satyryczny prima aprilis

Wernisaż humorystycznych
rysunków Macieja Lerchera
połączony z promocją książki „Bo
mój chłopak piłkę kopie” Marii
Żmudy, w której znalazły się także
rysunki autora wystawy, odbył się
1 kwietnia w cieplickim Hotelu
pod Różami.

Maciej Lercher jest
znanym grafikiem,
rzeźbiarzem twórc ą s a t y r, a t a k ż e
nauczycielem Rzemiosł Artystycznych.
Poprzez r ysunek i
p a s t e l e ko m e n t u j e
nieidealną rzeczywistość zarówno tę lokalną,
sportową, polityczną, jak
i ogólnokrajową.
– Postanowiłem zrobić
wystawę swoich prac właśnie na prima aprilis, ponieważ jest to dosyć ważny
dla mnie dniem, chociażby
ze względu na satyry, które
tworzę. Dzięki nim potrafię
zdystansować się do wielu
spraw. Uważam, że nie ma
tematów tabu w satyrze,
jednak początki były trud-

ne – powiedział Maciej Lercher,
autor wystawy.
– Wiele razy byłem straszony
sądem, nawet były prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak szykanował
mnie i później na antenie lokalnego radia przepraszał. Natomiast
Markowi Obrębalskiemu moja
satyra na niego tak się spodobała,
że od razu chciał ją kupić. Dzisiaj lokalni politycy już bardziej
rozumieją, że mój rysunek jest
raczej pewnym komentarzem do
rzeczywistości, niż próbą jakiegoś
ośmieszenia. Z satyrą się po prostu
nie walczy. Nawet moi uczniowie
robili mi takie satyryczne niespodzianki, czasami nawet zbyt ostre,
ale ja ich zawsze w tym wspieram
– dodał.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Tomiki do przytulenia
Książki maskotki, własnoręcznie wykonane „mówiące”
albumy z efektami dźwiękowymi – to tylko niektóre
z prac, jakie napłynęły na
konkurs „Książka zabawka”, ogłoszony w lutym
przez Bibliotekę DziecięcoMłodzieżową Książnicy Karkonoskiej.

Klasyﬁkacja:
Fot. Konrad Przezdzięk

Konkurs rozstrzygnięto 2 kwietnia,
w dniu urodzin Hansa Christiana
Andersena, a zarazem Międzynarodowy Dzień Książki dla Najmłodszych.
Wpłynęło 30 prac. Jurorzy mieli kłopot
z nagrodzeniem, bo wszystkie „książki
zabawki” były oryginalne i dzieci
włożyły dużo pracy w ich wykonanie.
Podziw oceniających (Agnieszka
Romanowska, Georgia Jośko, Jolanta
Kopf, Grzegorz Kozek i Krystyna Spólnik) wzbudziła niezwykle oryginalna
praca w kategorii przedszkolaków
i zerówek. Album własnoręcznie
wykonany i wypełniony rozmaitymi
obrazkami, zarówno z miasta, jak i
tyczącymi swoich fascynacji to dzieło
siedmiolatka Kamila Kalinowskiego.
Sandra Zielińska, laureatka pierwszego miejsca w kategorii klas IV – VI
wykonała książkę wyszywankę z róż-

nych tkanin. – Można jej bezpiecznie
dotknąć: jest kolorowa i zawiera
rozmaite scenki. Jest przeznaczona dla
bardzo małych dzieci – mówi Sandra,
na co dzień uczennica piątek klasy
Szkoły Podstawowej nr 11

Przedszkola i zerówki:
I. Kamil Kalinowski
II. Jakub Jędruch
III. Emilia Adamek

im. Chopina. W kategorii
najmłodszych klas podstawówek nagrodzono
pierwszym miejscem pracę Sary
Zacharow.
(tejo)

Wyróżnienia: Amelia Lipska,
Michał Zemkutowicz

II. Alicja Kaczmarek
III. Katarzyna Gintowt

Klasy I – III
I. Sara Zacharow

Klasy IV – VI
I. Sandra Zielińska

wego na południową
Polskę.
Na czym polegał
egzamin? Były
pytania dotyczące spraw
codziennych, a także
prezentacja,
którą uczeń
przygotował
wcześniej.
Trzeba było
ją przedstawić
komisji, a także
odpowiedzieć na
pytania dotyczące
zasygnalizowanego
materiału. W sumie
– każdy z gimnazjalistów spędził w sali
około kwadransa.
Sprawdzano głównie
sprawność komunikacyjną i poprawność

NOWATORSKO I CIEKAWIE W AKADEMII NAUKI
W ostatnią sobotę marca
w Akademii Nauki przy ul.
Bankowej w Jeleniej Górze
odbyło się kolejne spotkanie
dla dzieci. Tym razem na
„Psie opowieści” zostały zaproszone nie tylko dzieci ale
i dwa niezwykłe psy – Frodo
i Melisa.
Psy rasy labrador na co dzień
uczestniczą w zajęciach dogoterapii
z dziećmi. To forma rehabilitacji
wspierającej rozwój psychofizyczny
najmłodszych. Specyfiką tego spotkania była realizacja amerykańskiej
metody READ (Reading Assistance
Education Dogs, czyli psów wspomagających naukę czytania). Celem metody jest zachęcenie
wszystkich dzieci do czytania książek i czerpania
radości z obcowania nie
tylko ze słowem ale i ze
zwierzętami.
Atrakcje dla przedszkolaków w “Akademii
nauki” przygotowała
grupa studentów z Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze, I roku Pedagogiki Opiekuńczej i
Resocjalizacyjnej
K a r ko n o s k i e j
Państwowej
Szkoły Wyższej
pod opieką wykładowcy,
pedagoga
i dogote-

II. Antonina Olszewska
III. Karolina Karpowicz
Wyróżnienie: Paulina
Kozłowska

arpeuty Mirelli Michalewskiej-Pająk. ta, jakie mają potrzeby oraz co
każdy właściciel czworonoga
Adam Wróbel, Jakub Wojtasiepowinien zapewnić
wicz, Ela Zajczenko,
swojemu kudłaAgata Kolska, Jutemu przy jastyna Siwiecka,
cielowi. Przy
Asia Sochacka
okazji dzieci
czytali z ponauczyły się
działem na
też jak reagorole historię
wać w przypadchłopca i jego
ku konfrontacji z
czworonożnego
groźnym psem.
przyjaciela.
(TS)
Bajka z morałem posłużyła za
FOT. ARCHIWUM
przykład do pogadanki z dziećmi
o tym, jak należy dbać o zwierzę-

Lekcja
z czworonogami

W sobotę przed Świętami Wielkanocnymi (16 kwietnia o godz. 16.00) Akademia
Nauki zaprasza dzieci z rodzicami na czytanie opowiadań związanych ze świętami oraz
własnoręcznie robienie świątecznych ozdób. Więcej informacji pod numerem tel. 691
582 987 oraz na „będzie się działo” w jelonce.com O innych kursach dla dzieci, które
organizuje Akademia dowiesz się zaglądając na stronę:
http://www.jelonka.com/binary/reklamy/banery/akademia_nauki/podstrona.html

Dzieci oglądają
konkursową pracę
Kamila Kalinowskiego
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Stawką klient
Duże, utwardzone i darmowe
parkingi dla klientów, porządek, pawilony w jednym
kolorze, czyste i zadbane toalety, dłuższe godziny pracy,
a nawet strona internetowa
i radiowęzeł – to działania
kupców Spółek Kupieckich
Zabobrze i Flora.

Do niedawna kupcy prowadzący
swoje działalności na targowiskach
Zabobrze i Flora mieli niewielki wpływ
na wygląd swoich miejsc pracy. W minionym roku, kiedy miasto podpisało
z nimi umowy na trzy lata postanowili,
że zmienią oblicze targowisk i przekonają do siebie klientów.
Na targowisku Zabobrze poszerzono
parking dla klientów i utworzono 30

A co na Florze?

Na targowisku Flora za kilka dni do użytku zostanie utwardzony parking dla klientów,
który nieodpłatny będzie przez godzinę użytkowania. Kupcy z Flory chcą też stworzyć
sektor usługowy w miejscu, gdzie obecnie stoją puste pawilony. Do końca półrocza
zakończą natomiast malowanie wszystkich pawilonów w jednym, ale jeszcze nie wybranym kolorze. Podobnie jak na Zabobrzu wydłużą się też godziny pracy kupców.
- To są te inwestycje, które możemy wykonać mając podpisaną umowę z miastem na
trzy lata. Pozostałe będziemy realizować, kiedy otrzymamy umowę długoterminową
– mówi Jan Gniadzik, prezes Spółki Kupieckiej Flora w Jeleniej Górze.

Nie wpuszczajcie

obcych!

Po raz kolejny dały o sobie
znać oszustki, które omamiły i okradły starszą kobietę
zabierając jej kilka tysięcy
złotych.
30 marca około godziny 15.15
do mieszkania 82-letniej jeleniogórzanki zapukały dwie kobiety, które
przedstawiły się jako pielęgniarki
środowiskowe i pod pretekstem
zbadania jej stanu zdrowia weszły
do mieszkania. Jedna z kobiet prowadziła z pokrzywdzą rozmowę, udając,
że ją bada, a druga tym czasie plądrowała mieszkanie. Po ich wyjściu
pokrzywdzona stwierdziła brak kilku
tysięcy złotych. Oszustek i złodziejek
poszukuje policja. Obydwie mają po
około 35 lat, są szczupłe, wzrost około
165 – 170 cm, noszą włosy blond do
ramion.
(KMP)

– Ostrzegamy przed wpuszczaniem do
mieszkań osób obcych przedstawiających się jako pielęgniarki środowiskowe, pracownice Polskiego Czerwonego
Krzyża, Narodowego Funduszu Zdrowia,
pracownice wodociągów, domokrążców
oferujących różnego rodzaju artykuły
czy osoby oferujące pomoc dla osób
ubogich – apeluje podinspektor Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUPCY Z TARGOWISK POPRAWIAJĄ ICH WIZERUNEK
nowych miejsc postojowych, łącznie
jest ich około 60. Radna Danuta Wójcik
ze Spółki Kupieckiej Zabobrze mówi,
że już wiele zrobiono, ale równie dużo
jest jeszcze do zrobienia. Zamontowany
zostanie ogrodzony siatką i zadaszony
śmietnik. W tym roku planowane
jest również zakończenie grodzenia
targowiska siatką. Wywiezione zostały
nieużytkowane pawilony.
– Chcemy odbudować zaufanie
klientów, bo przez lata było
to zaniedbywane. Ponadto
wywiązujemy się z obietnic
danych miastu, mamy bowiem nadzieję na umowę
długoterminową na 10 – 20
lat. Montować będziemy
również banery reklamowe
na pawilonach zewnętrznych. Nasze biuro zostanie
przeniesione do wyremontowanego dużego pawilonu.
Mamy już swoją stronę internetową
www.targowiskozabobrze.pl Ruszył

radiowęzeł. Wydłużony zostanie też kolor – mówi Stanisław Sudoł, prezes zjer, zacznie swoczas pracy do około 17 –
Spółki Kupieckiej Zabobrze.
ją działalność już
niebawem.
18.00. Do końKolejnym

W październiku 2010 roku kupcy „wywalczyli” podpisanie
umów na trzyletnią dzierżawę targowisk. Chcą w końcu
podnieść ich kiepski standard..
krokiem będzie zaoferowanie miejsc W najbliższym czasie ma też zmienić
pracy usługodawcom. Jak mówią się toaleta.
(Angela)
ca wakacji chcemy też pomalować kupcy na targowisku brakuje bowiem
FOT. TEJO
wszystkie pawilony na jednakowy rzemieślników. Pierwszy z nich, fry-

JAK NAĆPANE DZIEWCZYNY ŚWIĘTOWAŁY WEJŚCIE W DOROSŁOŚĆ

Drapieżne „osiemnastki”
Pod jednym z jeleniogórskich
klubów grupa studentów
została zaatakowana przez
trzy dziewczęta, które były
niezwykle agresywne, i zdaniem pobitych, pod wpływem
narkotyków.
O pobiciu przez nastolatki dwójki
studentów, którzy po „przygodzie” przed
jednym z jeleniogórskich pubów mieli
porozdzierane i pokrwawione koszule,
napisał nam pan Michał Wasiuk, który
wraz pozostałymi poszkodowanymi
studiuje we Wrocławiu. Do Jeleniej
Góry przyjeżdża natomiast co jakiś
czas do domu.
– Spotkałem się ze znajomymi, z którymi rzadko się widuję. Jedni bowiem
studiują, inni pracują w Jeleniej Górze, a
jeszcze inni pracują za granicą. Dlatego
postanowiliśmy się wybrać do miasta.
Najpierw do jednego pubu, następnie
do drugiego, gdzie dotarliśmy około
pierwszej w nocy. Kiedy wyszliśmy
przed lokal na papierosa, zostaliśmy
zaczepieni przez pewną „niewiastę”.
Jak się okazało później, bawiła się tam
na swojej osiemnastce. To co widziałem

tego wieczoru było dla
mnie zatrważające – opisuje pan Michał.
Według relacji poszkodowanych, dziewczyna przechodząc obok
najpierw wyzwała
studentów i odgrażała się jednemu z
nich, że „zaraz załatwi mu lanie”. Kiedy
studenci zaczęli się
śmiać nastolatka
przywołała swoich
znajomych: dziewczynę i jej chłopaka.
– Dziewczyna, podbiegła do nas i obrzucając mojego kolegę
stekiem wyzwisk zaczęła okładać go po
twarzy. Kiedy koledze spadły okulary,
nastolatka zaczęła je deptać (na szczęście nie trafiła). Byłem w szoku, wszyscy
zresztą zaniemówiliśmy. Wszedłem
między kolegę i chciałem uspokoić ową
dziewczynę, lecz i mi się dostała tak
zwaną „blacha” – relacjonuje student.
Po twarzy dostał też ich kolega, który
chwilę wcześniej wyszedł przed pub.
– Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Dziewczyny, wyglądające w miarę

podczas różnego typu imprez szczególnie dyskotek, to standardowe działanie
młodych ludzi. Alkohol nie jest już sam
w sobie środkiem, ale utrwalaczem
narkotyków.
– Nagminnie łączy się alkohol z
narkotykami: marihuaną lub amfetaminą. Coraz mniej jest osób, które tylko
piją alkohol, lub tylko biorą narkotyki.
Niestety dobra zabawa coraz częściej
kojarzy się braniem tych środków i
jest to zjawisko bardzo popularne. W
ostatnim kwartale trafiło do nas około
40 – 50 młodych osób, które były użytkownikami narkotyków i alkoholu. Są
oni na początku swojej drogi, ale nie
zmienia to faktu, że mieli już styczność
z narkotykami – mówi szefowa jeleniogórskiego Monaru.
(Angela)

normalnie, dosłownie pobiły dotyczących tego typu zachowań.
– Są to przypadki sporadyczne,
dwóch moich kolegów. Obaj
odnieśli wyraźne obrażenia. jednak mamy świadomość, że nie
Dziewczyny musiały być po wszystkie takie sytuacje i zachowania
są nam zgłaszane
spoży– mówi podinsp.
ALKOHOL NIE JEST JUŻ
Edyta BagrowSAM W SOBIE ŚRODKIEM,
ska, oficer praALE UTRWALACZEM
sowy Komendy
NARKOTYKÓW.
Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Zdaniem Żaneciu środków oddzia- ty Marmon-Leśniak, kierownik poradni
łujących na psychikę, profilaktyki i terapii uzależnień Monar
potocznie nazywanych w Jeleniej Górze, branie narkotyków
„dragami”. Na pewno
nie były pijane, były boNie lekceważ!
wiem przepełnione energią, do tego
stopnia, że musiały wykorzystać ją
Specjaliści potwierdzają też, że na policję zgłaszane są tylko przypadki, kiedy młody
w sposób dość niekonwencjonalny.
człowiek popełni pod wpływem narkotyków wykroczenie lub przestępstwo. Nie
Nie było z nimi żadnego słownego
wszyscy też, którzy biorą narkotyki podczas imprez, trafiają do ośrodków profilakkontaktu. Gdy coś powiedziałem do
jednej z nich, w odpowiedzi usłyszałem
tycznych i leczenia. Nie ma więc miarodajnych statystyk tego zjawiska. Czujność
stek przekleństw. Ponadto dziewczyny
powinni w tym temacie wykazać rodzice. – Jeśli rodzice zauważą jakiekolwiek
miały źrenice rozszerzone do granic
zmiany w zachowaniu swoich dzieci powinni zgłosić się do specjalistów w celu
możliwości. We Wrocławiu nigdy coś
takiego mnie nie spotkało – mówi pan
potwierdzenie lub wykluczenia swoich podejrzeń dotyczących sięgania młodych
Michał.
ludzi po narkotyki – mówi Żaneta Marmon-Leśniak.
Zdaniem policji w ostatnim czasie
nie zgłaszano zbyt wielu interwencji

Koszty rosną, pasażerów ubywa

Samorządowcy oczekują ze strony dyrekcji i pracowników MZK
nowatorstwa w poszukiwaniu sposobów na wzrost rentowności
firmy. Między innymi o tym ze związkowcami działającymi przy
MZK wymaga dofinansowy- jest naszym priorytetem oszczędza- konuje przejazdów. Przy okazji
Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o. o. w Jeleniej Górze
wania z budżetu miasta, bowiem nie przez cięcie etatów, ale racjo- okazało się, jak znacząca jest
rozmawiał zastępca prezydenta Hubert Papaj.

Szóstka należy do najbardziej
obleganych linii, ale są też takie,
którymi jeździ bardzo niewielu
pasażerów.

zaspokaja głównie potrzeby mniej
zamożnych mieszkańców.
Koszty eksploatacji rosną obiektywnie (koszt
jednego „wozokilometra”
to dziś 3,13 zł), liczba pasażerów jest coraz mniejsza, a wśród nich rośnie
odsetek korzystających
z biletów ulgowych, lub
wręcz przejazdów bezpłatnych – czytamy w komunikacie jeleniogórskiego
magistratu.
Stąd ze szczególną starannością miasto musi
patrzeć na ekonomię MZK
i oczekiwać zarówno ze
strony dyrekcji, ale też
wszystkich pracowników
nowatorstwa w poszukiwaniu sposobów na wzrost
rentowności firmy. – Nie

nalizacja działań i struktur. Skoro
wiadomo już, że autobusy linii 6,
7 i 9 przewożą łącznie niemal 60%
wszystkich pasażerów, to należy
sieć i harmonogram przejazdów
podporządkować takim relacjom –
powiedział Hubert Papaj, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
Stąd m.in. marcowe badanie potoków pasażerskich, by sprawdzić,
ilu pasażerów na jakich odcinkach
i przy użyciu jakich biletów do-

grupa jeżdżących na gapę. – Na
jednej z moich linii – powiedział
kierowca uczestniczący w spotkaniu – mam teraz dwukrotnie wyższą sprzedaż biletów w autobusie,
niż dawniej, bo ludzie wiedzą, że
są badania. Może się więc okazać,
że wzmożenie kontroli biletów
będzie dobrym panaceum i na
przyszłość.
(RED)
FOT. TEJO

Przedstawiciele związków zgłosili kilka spraw, które ich zdaniem wymagają uregulowania już teraz, odnieśli się do zbiorowego układu pracy, kwestii dodatków płacowych,
bezpieczeństwa kierowców w czasie pracy, narażonych na akty chuligaństwa i in.
H. Papaj zapowiedział, że wyjaśni wszelkie zgłaszane problemy i podczas kolejnego
spotkania. Za kilka tygodni dyskusja powinna skupić się na działaniach naprawczych
w niezbędnych przypadkach – poinformował Cezary Wiklik, rzecznik Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z naszego podwórka
Pełne najrozmaitszych rupieci,
brudne, z przepełnionymi kubłami
na śmieci, zgruzowane, epatujące biedą, która „piszczy” w sensie dosłownym. Oddane w ręce wspólnot, choć
de facto, do wspólnot nienależące –
miasta lub gminy będące własnością,
jednak własnością niechcianą. Takie
to są podwórka w jeleniogórskich
oficynach.
Toż to po prostu dramat w największym tegoż pojęcia znaczeniu
jest, gdy przypatrzeć się przyjdzie
któremuś z podwórek w którejś z
jeleniogórskich oficyn. A może i
sam, Czytelniku, jesteś mieszkańcem
jesteś którejś z wyżej wspomnianych,
jak i autor tego artykułu, to temat
już znasz i z pewnością masz ten
za „dramat”, albowiem wszyscy
mieszkańcy oficyn za ten go mają.
I dziwić się temu nie można, gdyż to
co się dzieje na zapleczu kamienic,
co gorsze, w miejscach, które co
najmniej reprezentatywnymi być
powinny, przechodzi ludzkie pojęcie. W warunkach skrajnej nędzy,
brudzie, pośród pozostałości pralek,
kuchenek, zlewozmywaków z żeliwa,
pamiętających czasy świetności
Polski Ludowej; pozostałości ławek i
zardzewiałych do granic trzepaków,
sypiących się w rękach żyje się w
centrum stolicy Karkonoszy, o dzielnicach poza głównym deptakiem nie
wspomnieć. Z fauną przeróżnej maści – choć ku uciesze dzieci, dzieciom
tym wszakże zagrażającą.
To, że mieszkańcy oficyn nigdy
łatwego życia nie mieli, nie jest
konkluzją, która, ot tak, nagle i z
niewiadomej przyczyny się objawiła.
Przyczyna od lat jest ta sama, jasna
i bardzo logiczna. Mianowicie, zamieszkujecie (ja również) nieruchomości „boczne” i „tylne” w odniesieniu do tych, do których numerycznie
przynależycie. Na pierwszy rzut oka,
nie widać „was”, i tyle. A czego nie
widać, tego sercu nie żal. Czy jak
najbardziej logiczne nie jest zatem
twierdzenie, że waszych podwórek
dotykać – w sensie, za rewitalizację
tychże się zabrać, nie ma po co? Bo
tak właśnie do sprawy podchodzą
„waszych” podwórek zarządcy, którym choć płaci się grube pieniądze
na rozmaite fundusze remontowe,
remontować nic nie chcą z uporem
maniakom charakterystycznym. I
w zgodzie z równie maniakalnymi

planami zagospodarowania wnętrz
międzyblokowych na lata efemeryczne, wymakające się jakimś ścisłym
granicom czasowym, nigdy, przenigdy niesprecyzowanymi, i nigdy „was”
nieuwzględniającymi.
Po drugiej wojnie światowej, w
naszej pięknej stolicy Warszawie,
zniszczonej i pogrążonej w chaosie
działań mających na celu jej odbudowę, częściowo lub całkowicie
zrezygnowano z rewitalizacji oficyn. Powód? Ówcześni włodarze
miasta w ogóle nie brali pod uwagę
– bardzo słusznie, chwała im za to,
że w sztandarowych dzielnicach
Warszawy mogłyby funkcjonować
nieruchomości drugiej kategorii,
pozbawione bezpośredniego dostępu
„z ulicy”, w tzw. sieni, wznoszone
zazwyczaj z gorszych materiałów
niż główny budynek z myślą o klasie
biedniejszej (niegdyś służbie czy
robotnikach), na utrzymanie których
– czego dowodziła „tradycja”, nigdy
nie będzie odpowiednich środków.
U nas natomiast, w jeleniej Górze i
okolicach, oficyny nie tyle odbudowano, co stworzono nowe. Ba! Dalej
się tworzy, albo inaczej – w dalszym
ciągu zasiedla się już istniejące, rzecz
jasna, o pieniądzach związanych z
ich eksploatacją nie myśląc wcale.
Obcując codziennie, chcąc nie
chcąc, z jeleniogórskim zapleczem
podwórkowym, przychodzi mi na
myśl wstrząsający dokument Sharon Lockhart pod najtrafniejszym z
trafnych tytułów – „Podwórka”, który
okazał się hitem na jednym z Międzynarodowych Festiwali Filmowych w
Berlinie. Obraz ten, idealnie oddaje
klimat „naszych” oficyn, z zapuszczonymi podwórzami, z dziećmi bawiącymi się w „syfie” przekraczającym
niejednokrotnie granice dobrego
smaku i z elementem najgorszym,
mało przyjaznym i sfrustrowanym do
szpiku kości! Oficyn, które bez wątpienia mogłyby inspirować poetów
awangardowych XIX i XX w., którzy
w swych tekstach podejmowali krytykę „tkanki miejskiej” opartej właśnie
na takiej architekturze – podwórek
za dziedzińcem gościnnym, będących
synonimem złych i niehigienicznych
warunków ludzkiej egzystencji. Warunków, w których mimo wszystko
się egzystuje.
Piotr Iwaniec

Gdzie ci radni!?

– Nie możemy głosować, bo
nie mamy quorum! – padło z
sali obrad, w której w miniony
wtorek debatowali rajcowie
miejscy. Przy stole jakoś tak
nagle się przerzedziło, bo i
głosowana uchwała była z
gatunku mało chwytliwych.
Pewni radni po angielsk u
wyszli na papierocha do kibelka, bo przecież w ratuszu
palarni nie ma. Inni – niby to
coś ważnego do załatwienia
mają – ale w tzw. międzyczasie przemykają przez plac
Ratuszowy z torbami pełnymi
zakupów. Jeszcze inni zgłodnieli, a przerwy nie ma, więc
cóż – głodny żołądek nie ma
uszu – jak mawiają Francuzi.
No to hajda na pierogi do
„Kuźni smaków”. – Zawołajcie
tam kogoś, bo nam jednego
brakuje – pada z sali. Wreszcie ulga: „ktoś” przyszedł. W
sumie nie ważne, kto. Quorum
jest – głosować można!

Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

PLOTKI I FAKTY

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Nie sądzisz, Grażynko, że
nasz Wiesiu…

Uśmiech byłego szefa

Były prezydent miasta, po
raz pierwszy od jesiennych
wyborów pojawił się publicznie. Radny wojewódzki Marek
Obrębalski dotarł na konferencję poświęconą perspektywom
zrównoważonego rozwoju
aglomeracji jeleniogórskiej
do Książnicy Karkonoskiej.
Usiadł niemal nad Jerzym
Łużniakiem i w bezpośredniej
bliskości Marcina Zawiły i Huberta Papaja, z którymi – jak
wiadomo powszechnie – lubi
się jak pies z kotem. Samorządowiec podkreśla, że po
czterech latach prezydentury,
wreszcie ma więcej czasu
dla siebie. Wrócił do pracy
akademickiej na WGRIT UE.
A w weekendy troszczy się o
ogródek. Dobrze jest nie być
prezydentem!
(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.

– czasami gada zupełnie tak jak

– towarzysz Wiesław?

Janusz Grodziński, Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Wiesław Tomera, radni Platformy Obywatelskiej

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Syf nasz
powszedni
– Gdzie tu jest śmietnik? – spytał
mnie za studenckich czasów gość,
który odwiedził wspólny akademicki
pokój. – Wszędzie – odparłem wzruszywszy ramionami.
Pewnie powiecie, że nie mam o
czym pisać, tylko znów o brudzie.
Fakt, pisałem o nim bodaj rok temu,
i wybaczcie, jeśli powtórzę coś tam,
bo nie chce mi się spoglądać do tamtego felietonu. Jednak fakt, że do syfu
w mieście wracam, martwi mnie,
bynajmniej nie z powodu braku innych zagadnień do wzięcia na łamy.
Ideałem byłoby, gdyby tego właśnie
tematu w końcu nie było. Gdyby
przestał być dyżurną „zapchaj-dziurą” gazet, portali internetowych,

telewizji czy też radiowego eteru.
Nie piszę o brudzie z lenistwa.
Piszę, bo brud mnie prześladuje przy
okazjach różnych. W studenckich
czasach bodaj jako jedyny w męskim
pokoju (czteroosobowym) starałem
się utrzymać czystość wysiłkiem
syzyfowym. A i tak wciąż był syf.
W końcu zaprzestałem, ponieważ
standardem tamtego warszawskiego akademika był „burdel” (także
w znaczeniu bałaganu, choć i w
tym drugim czasami niestety też).
Nagromadzone wszędzie pozostałości po mile spędzonym czasie
niekoniecznie na nauce oraz inne
resztki uciech doczesnych walały
się po tych czterech kątach niemal

na całej powierzchni „kwatery”. oczywiście) nie było trudne. Nie
Do tego stopnia, że rzeczywiście było też trudne puszczenie pawia
trudno było odróżnić ten przybytek po zbyt „bardzo zakrapianej” imprezie. Wystarczyło bowiem wychylić
od śmietnika.
Na pocieszenie dodawałem sobie się przez okno i to zachowaniem
otuchy, że w innych pokojach by- pewności, że się nikogo nie obrzywało gorzej. Rytualnie i regularnie ga. Ani też nie wypadnie. A jeśli
bowiem – im bliżej wiosny tym nawet, to na zieloną trawkę niemal
częściej – akademicka brać, (przy- tuż pod nosem. W każdym razie
szli prawnicy, lekarze, politolodzy, cudem jakimś cały ten proradziecki
kompleks, gdzie
muzycy, socjolow latach dawgowie i psycholonych mieszkali
gowie społeczni)
IM WIĘKSZY STOPIEŃ
budowniczowie
wprowadzała się
„CELEBRYZMU” W MÓZGU,
Pałacu Kultury
w stan alkohoTYM SKŁONNOŚĆ DO
BAŁAGANIENIA WIĘKSZA.
i Na u k i , n i e
lowej euforii. A
poszedł za „mowówczas różne
ich” czasów z
dziwne pomysły
do łbów przyłaziły. A to odbezpiecze- dymem. Nie wytrzymałem długo
nie gaśnicy pianowej, a to rozpalenie takich okoliczności codzienności i
ogniska na środku pokoju z piecze- wyniosłem się z Jelonek do innego
lokum.
niem kiełbasek włącznie.
Dlaczego o tym teraz wspoAkademik, nomen omen na osiedlu Jelonki, był położony w parku, minam? Pomyślałem, że naszą
więc zdobycie opału (poza meblami narodową cechą jest brudzenie. I to

niezależnie od utytułowania, sławy
i życiowych doświadczeń. Rzekłbym
nawet, że im większy stopień „celebryzmu” w mózgu, tym skłonność
do bałaganienia większa. Ostatnio
w szacownej instytucji kultury w
Jeleniej Górze odbył się koncert
znanej rockowej kapeli. Jej otoczeni
boskim kultem liderzy też na swój
sposób świętowali: zostawili jedną
z sal w takim stanie, jak „mój”
pokój na Jelonkach przed laty.
Oczywiście ze śladami barwnych
ptaków rajskich wszędzie.
Wielce przeze mnie ceniony
Andrzej Więckowski, gdym zapytał
go, jaki jest sposób na ucieczkę
od destrukcji naszego otoczenia,
odpowiedział po prostu. – Nie
śmiećmy! I super. Świećmy przykładem i sprzątajmy po innych.
Tyle tylko, że gdy chodzi o papierek, dwa, no – może trochę
więcej – problemu nie ma. A gdy
tak weźmiemy pod lupę dzikie

wysypisko śmieci, które tak powoli
zaczyna nam wyrastać wszędzie?
To już robi się naprawdę bardzo
poważny problem, przy którym
pieprzenie ekologów o sóweczkach
i tokowaniu cietrzewia jest jedynie
potoczystym wodolejstwem.
Opamiętajmy się zatem. Wiem,
że taki apel nie trafi do wszystkich.
Bo jak tu przekonać debila, że
tłuczenie butelki o bruk jeleniogórskiego traktu śródmiejskiego jest
naprawdę kiepskim pomysłem?
Jak uzmysłowić dwóm facetom
w kufajkach, że to nieelegancko
wypuścić wydmuszkę smarków
prosto pod nogi przechodniów?
Jak dać do zrozumienia właścicielowi psa, że to żadna przyjemność
myć buty z gówna, które pupilek
pozostawił na chodniku? Że to
wstyd odpowiedź turyście – „Wszędzie!” – na pytanie: „Gdzie jest
śmietnik?”
Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

Pionierskie dzieło

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

„PISARSKA PORĘBA” NA 550 STRONACH

Przemysław Wiater z Ivo
Łaborewiczem wprowadzili zebranych
w zarys bardzo ciekawych dziejów
kurortu pod Szrenicą.

Duch inspirował i inspiruje wielu
artystów, którzy w Szklarskiej Porębie
właśnie znajdują klimat sprzyjający
tworzeniu. Tchnął też w Przemysława
Wiatera, szklarskoporębianina, oraz
Ivo Łaborewicza, jeleniogórzanina.
Panowie,

luki, ale nie wynikało to ze złej woli,
czy też niedopatrzenia autorów, ale z
braku lub niedostępności pozycji źródłowych. Wiele z nich także może zawierać przekłamania lub nieścisłości.
Inne są niekompletne.

samych powodów nie ma dogłębnego opracowania tyczącego Huty
Józefina, a także Walonów, o których
P. Wiater w ubiegłym roku napisał
osobną książkę. Autorzy dodali
przy tym, że mieli ograniczoną powierzchnię (400 stron), która i tak się
mocno rozrosła, i musieli
dokonać starannej selekcji
materiału. Sporo
kontrowersji w
gronie wydawców
budziła kwestia ikonografii. Ostatecznie
ilustracji jest dużo jak
na tego typu pozycję, co
z pewnością czyni książkę
atrakcyjniejszą.
Co w zamian „braków”. Ano choćby słownik
nazw ulic z niemieckimi
odpowiednikami, czy też
obszerny rozdział poświęcony szklarskoporębskim artystom,
zarówno tym sprzed 1945 roku,
jak i okresu późniejszego niemal
do współczesności. Jak zaznaczył
Romuald Witczak, który zajął się korektą pozycji, za niemieckich czasów
jedynie nieznaczna mniejszość artystów spod Szrenicy stała się wierna
ideologii nazistowskiej, a znakomita
większość cały czas pozostawała
ludźmi prawymi.
Jest też wiele udokumentowanych
ciekawostek z lat pionierskich po
wojnie, kiedy – o czym mało kto wie
– Szklarska Poręba nazywała się Pisarzowiec. Zresztą zdaniem autorów
nazwę Schreiberhau przetłumaczono
na polski niefortunnie (powinna być
„Pisarska Poręba”: pierwsza zapisana
w dokumencie z sierpnia 1366 roku
nazwa niemiecka to Schribirschau,
dodajmy, że dokument ze staroniemieckiego przełożył Tomasz Pryll).

Zresztą nie bez powodu w herbie miasta (od 1960 roku ma prawa miejskie,
za niemieckich czasów było gminą)
jest, między innymi, pióro.
Łaborewicz i Wiater piszą także o
działającym jeszcze dwa lata
po wojnie

(Wlastimil Hofman jako pierwszy
dostał ten tytuł po wojnie).
– Nikt z osób, które czytały książkę,
nie zauważa, że czegoś
jest w
Fot. Archiwum

obaj historycy o różnym temperamencie, połączyli siły. I tak w ciągu
niespełna półtora roku powstała
książka szczególna.
Licząca 550 stron,
bogato ilustrowana,
podniecająco pachnąca świeżą farbą drukarską „Szklarska
Poręba. Monografia
historyczna”. Jej lektura to gratka dla
miłośników historii lokalnej a także
dla tych, którym
nie jest obojętne
poznanie dziejów magicznego miejsca
z pogranicza
Karkonoszy i Gór Izerskich.
Pozycję sponsorował Związek Gmin
Karkonoskich, a edycją zajęło się
wydawnictwo AD REM, które nadało
tomowi piękną oprawę graficzną.
Jak podkreślili autorzy, którzy w
gościnnych wnętrzach Antykwariatu
Pod Arkadami mieli okazję po raz
pierwszy promować tę książkę, jest
to pozycja szczególna i pionierska.
Nikt bowiem dotąd nie opracował w
tak skondensowany i ciekawy sposób
dziejów Szklarskiej Poręby. I. Łaborewicz i P. Wiater opowiedzieli bardzo
licznym gościom spotkania (które
otworzyła Beata Czystosłowska, gospodyni Antykwariatu) o przebiegu
prac na książką, a także pokrótce
omówili jej zawartość.
– Jesteśmy przede wszystkim
historykami, dlatego w tej
pozycji nie ma niczego, co
nie miałoby pokrycia w
źródłach – zaznaczył
Przemysław Wiater. Dodał, że być może z tego
powodu pozycja ma

Fot. Archiwum

Choć zepsuł się dysk komputera ze sporym fragmentem
tekstu, a Ivo Łaborewicz i
Przemysław Wiater mieli
ledwie półtora roku na opracowanie całości materiału,
jednak udało się. „Szklarska
Poręba. Monografia historyczna” wyszła na rynek
księgarski. Książkę promowano w ubiegły wtorek w Antykwariacie Pod Arkadami
w Rynku w Jeleniej Górze.
To pierwsza tak obszerna
pozycja o dziejach kurortu
pod Szrenicą.

Na przykład do dziś
nie wiadomo konkretnie, gdzie
w 1947 roku odbyło się spotkanie
założycielskie Kominformu (międzynarodowego stowarzyszenia
partii komunistycznych), poza tym,
że była to Szklarska Poręba. Autorzy
dodali, że nie uwzględnili także plotek i legend związanych z Ewą Braun
(małżonką Hitlera), oraz innych
„rewelacji”, które często cytowane
są dla podniesienia „atrakcyjności”
kurortu. Książka kończy się na
roku 1990, a pozostałe lata – do
współczesności – są ujęte w formie
kalendarium. – Rozpisywanie się o
tym okresie byłoby raczej publicystyką, a nie historią – wyjaśnił Ivo
Łaborewicz.
Czego jeszcze nie znajdziemy w
„Monografii”? Niezbyt wiele miejsca
poświęcono Wlastimilowi Hofmanowi, nierozerwalnie kojarzonemu ze
Szklarską malarzowi, bo literatura
o nim jest bardzo bogata. Z tych

stowarzyszeniu
ludności rdzennej (niemieckiej), która
miała prawo do nauczania w ojczystym
języku. Wielu Niemców ze Szklarskiej
nie wypędzono, bo nie było Polaków,
którzy w danych zawodach mogliby ich
zastąpić. Fragment książki poświęcono
przypomnieniu nazwisk pierwszych
polskich osadników, którzy – co ciekawe w przeciwieństwie do wielu
innych zakątków Ziem Zachodnich –
przyjeżdżali tu w znacznej większości
z miast. Wspomina się też o ludności
autochtońskiej. Jest także spis radnych
rad narodowych i rady miejskiej (po
1990), a także honorowych obywateli

niej za dużo lub nie
powinno być. Raczej mówi się o
tym, że czegoś nie ma – podsumował
Feliks Rosik, sekretarz Szklarskiej Poręby, który był jednym z wielu gości
wtorkowego spotkania. Zaznaczył
też, że dzieło ukazuje się w półwiecze
nadania kurortowi praw miejskich.
Autorzy zarzekli, że historyk nigdy
nie stawia kropki nad „i”, monografia nigdy nie jest też „kompletna”.
Podwaliny z pewnością zostały poczynione, a do uzupełnienia braków
w przyszłości będzie można wrócić
w miarę dostępności źródeł.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Kolejne spotkania promocyjne: w Muzeum C. i G. Hauptmanów w Szklarskiej Porębie
(5 kwietnia – wtorek – o godz. 17) i w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej w
Jeleniej Górze (14 kwietnia, czwartek o godz. 15).

Beata Czystołowska

Ziemia Jeleniogórska w fotograficznej pigułce

Kilkadziesiąt
fotografii z Jeleniej Góry
i okolic można oglądać w
Osiedlowym Domu Kultury
na poplenerowej wystawie
zatytułowanej „Ziemia Jeleniogórska 2010”.

To podsumowanie dorocznego
pleneru fotograficznego, który organizuje Jeleniogórskie Towarzystwo
Fotograficzne. Tym razem impreza
odbyła się jesienią minionego roku
w Jagniątkowie. Jednak miejsce
nie ograniczało twórców. Wręcz
przeciwnie: ideą pleneru było
ujęcie obiektywem dowolnych tematów

W plenerze udział wzięli: Marek Ambrozik, Mariusz Roszkiewicz (Radomsko),
Mieczysław Cybulski (prezes Fotoklubu
RP z Warszawy), Krystyna M. Dołowska
z Warszawy, państwo Dorota i Marek

w różnych miejscach Ziemi Jeleniogórskiej, często znacznie wykraczających
poza granicę powiatu.
Choć województwa już nie mamy, pojęcie Ziemia Jeleniogórska – aczkolwiek
trudno geograficznie definiowalne – zawiera w sobie zarówno Zamki Czocha i
Bolków, jak i zaporę w Pilchowicach czy
też Kolorowe Jeziorka w Wieściszowi-

Grausz z Torunia, Aneta Konik z Nysy,
Tomasz Lenarczyk z Piotrkowa Trybunalskiego, Robert Moszkowicz i Paweł
Paplicki (Radomsko), Artur Stępień i
Jacek Szewczyk (Piotrków Trybunalski)

cach. Niektóre z tych miejsc przyciągnęły
fotografików ubiegłorocznego pleneru,
czego efekty można podziwiać na
zbiorowej wystawie. Oczywiście, wśród
prac nie zabrakło samej Jeleniej Góry i jej
mieszkańców, i – przyznać trzeba – że w
ujęciach niebanalnych.
To samo tyczy także prac spoza
miasta. Są ciekawe, niesztampowe i z

i Adam Zieliński z Łodzi. Gospodarzy
reprezentowało trzech fotografików:
Tadeusz Biłozor, prezes JTF, oraz Teodor
Gutaj i Michał Rażniewski.

całą pewnością intrygujące świeżością
spojrzenia dalekiego od pocztówkowej
sztampy czy też typowego zdjęcia „na
pamiątkę”. Widzimy mistycznie wręcz
sfotografowaną wieżę książęcą w Siedlęcinie, uszlachetnione photoshopem

foto-obrazy z Chojnika, pełne ekspresji
rozmycia strumienie z karkonoskich
szlaków, poranne jesienne mgły podjeleniogórskie i wiele, wiele innych.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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Promocja Noblistą

Dodajmy, że 12 kwietnia aktorzy
Teatru im. Norwida wystawią sztu-
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ROK HAUPTMANNOWSKI W JELENIEJ GÓRZE?
Przypadający w przyszłym
roku setny jubileusz nadania nagrody Nobla Gerhartowi Hauptmannowi (1912)
może stać się okazją do
nagłośnienia Jeleniej Góry
w Polsce i Europie.

kę „Czarna maska” w Teatrze im.
Hauptmanna w Zittau. Co ciekawe,

na tamtejszej scenie nigdy nie wykonywano dzieła laureata Nagrody

Nobla. Paradoksalnie Polacy będą
pierwszymi…

– To u nas istnieje Muzeum
G. Hauptmanna, nieopodal – w
Szklarskiej Porębie – Muzeum C. i
G. Hauptmannów, w repertuarze
Teatru im. Norwida jest jedna ze
sztuk G. Hauptmanna – „Czarna

Maska”. Krzysztof Penderecki,
który nie odżegnuje się od występów w Jeleniej Górze jest autorem
utworu „Czarna Maska” na kanwie
tej sztuki – mówi Marcin Zawiła,
prezydent miasta.
Jeśli uda się pozyskać środki
centralne na organizację Roku
H a u pt m a n n ow sk i e g o , m o ż e
powstać seria zdarzeń, które
spopularyzują Jelenią Górę, ale
także będą rodzajem windy promocyjnej”.
(tejo)

FILHARMONICY DOLNOŚLĄSCY ZACZAROWALI PUBLICZNOŚĆ

Motyw przewodni tego dzieła
francuskiego kompozytora przełomu
XIX i XX wieku, napisanego na podstawie ballady Wolfganga Goethego
o tym samym tytule, jest znany
powszechnie. Służył i służy jako
ilustracja wielu filmów, pierwszy
raz animowanej „Fantazji” Disneya,
gdzie zaangażowano Orkiestrę
Filadelfijską pod batutą Maestro Leopolda Stokowskiego. Filharmonicy
Dolnośląscy pod dyrekcją Maestro
Mirosława Jacka Błaszczyka mocą i
czuciem magii dźwięków wyczarowali wykonanie porywające, choć o
sporym stopniu trudności, zwłaszcza
dla sekcji dętej.
W „Uczniu czarnoksiężnika”,
będącym klasycznym przykładem
muzyki programowej, Ducas maluje
dźwiękami przygody adepta magii,
którego kusi owoc zakazany i próbuje wykorzystać magiczne moce
pod nieobecność swojego Mistrza:
zaklina miotłę, aby nosiła wodę. Ale
kiedy ciecz już się przelewa, okazuje
się, że tylko doświadczony Czarnoksiężnik ma nad tymi mocami
władzę, a uczeń – niekoniecznie, bo
zapomniał zaklęcia.
Kompozytor przeplata różne
motywy, w tym najbardziej
znany – „motyw miotły”
w wykonaniu fagotów – tworząc
niezwykle sugestywną
i malowniczą kolor yst yk ą
dźwięków
całość. Nic zatem
dziwnego, że magicznym
mocom uległa publiczność,
która licznie wypełniła salę
koncertową FD. Oklaskom na stojąco nie było
końca. Nie obeszło się
bez bisu – fragmentu
scherza z charakterystycznie zaskakującym
zakończeniem.
Jednak nie tylko za
to wykonanie należała
się tak burzliwa okazja.
Dzieło Ducasa poprzedziło
wykonanie innego utworu
z magicznymi mocami w tle.
Tym razem do Filharmonii
Dolnośląskiej zleciały się… czarownice przywabione muzyczną
kreacją Modesta Musorgskiego,
czyli dziełem „Noc na Łysej Górze”.
Ten rosyjski kompozytor, samouk,
alkoholik i przedwcześnie zmarły w

Dźwięki nie z tej ziemi

Ogromne brawa
należą się sekcji dętej,
która w tym koncercie
zagrała fenomenalnie.
dobnie jak „Uczeń czarnoksiężnika”
Ducasa, powstał na gruncie muzyki
programowej. I podobnie niesie ze
sobą treści nie z tej ziemi uwiarygodnione przejmującymi tematami
„zgiełku nadnaturalnych głosów”.
Są tam piekielne duchy, gloryfikowany jest Czarnobóg i słychać echa
czarnej mszy. To wszystko dzieje
się w jedyną, najkrótszą w roku
noc świętojańską, która kończy się
melancholijnym świtem i brzmieniem kościelnych dzwonów
przepędzających mary.
Orkiestrację „Nocy”
wykonał w dużym stopniu Mikołaj Rymski-Korsakow, gdyż
Musorgski nie
d o -

Kamila Wąsik
wystąpi na konkursie
Wieniawskiego w
Poznaniu.

kończył dzieła, bo zmarł. I tu przez
11 minut filharmonicy dolnośląscy
pokazali moc brzmienia tworząc
nastrój grozy przekonująco skontrastowany z
błogim
zakończeniem
t e g o
dzieła z pogranicza „otchłani
piekieł”.
To wszystko było w
części drugiej. Wybaczcie brak chronologii! W
pierwszej odsłonie koncertu zabrzmiał poemat symfoniczny „Odwieczne pieśni” Mieczysława Karłowicza. Ten rodzimy
kompo-

programowo nawiązuje do tęsknoty,
miłości, śmierci i wszechbytu. To
wszystko z Tatrami w tle. Karłowicz
często bowiem inspirował się przeżyciami doświadczonymi podczas
wędrówek po szczytach. Dyrygent,
Bogusław Jan Bemben, dla którego
ten koncert był częścią przewodu
doktorskiego, potrafił pokierować
wykonaniem mocno nasączonym liryzmem i stopniowanym
napięciem dźwięków pełnych
słodkiej (ale nie przesłodzonej)
melancholii, ale jednocześnie
pełnym dynamiki i siły wyrazu.
Solistką wieczoru była skrzypaczka Kamila Wąsik, która z
Orkiestrą Symfoniczną FD pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka wykonała II Koncert skrzypcowy d-moll
Henryka Wieniawskiego. Skrzypaczka ta dała się już poznać
publiczności podczas lutowego festiwalu „Gwiazdy
zytor, który – gdyby nie tragiczna Promują”. Utwór,
śmierć pod lawiną – z pewnością
pozostawiłby po sobie dzieło
jeszcze bardziej niezwykłe,
napisał ten utwór w latach
przed 115 laty.
Trzyczęściowy
poemat, traktuje o tematyce
mistycznej i

Mirosław J.
Błaszczyk i „Uczeń
czarnoksiężnika”
Ducasa

który grała, zaprezentuje także
na rozpoczynającym się 18 kwietnia Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Wieniawskiego
w Poznaniu. W Jeleniej Górze Kamila
Wąsik po nieco nieśmiałym początku, nabrała wigoru w trzeciej części,
czym zasłużyła na mocne brawa.
Choć nie na stojąco.
Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Entuzjastyczną owacją na
stojąco zakończył się piątnędzy artysta, pozostawił spuściznę
kowy koncert Orkiestry wybitną i po latach docenioną.
Symfonicznej Filharmonii
Poemat „Noc na Łysej Górze” – poDolnośląskiej, która na taką
reakcję zasłużyła sobie nie
tylko brawurowym wykonaniem scherza symfonicznego „Uczeń czarnoksiężnika”
Paula Ducasa.

Bogusław Jan
Bemben dyrygował
w ramach przewodu
doktorskiego.
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Niemiecki wytwórca elementów wyposażenia samochodów niebawem rozpocznie w
Jeleniej Górze budowę nowej
hali produkcyjnej, w której
pracę znajdzie około 600
osób. Obiekt będzie gotowy
jesienią, a produkcja zacznie
się w przyszłym roku.
28 marca w siedzibie firmy DWS
Draexlmaier w Jeleniej Górze przy ul.
Spółdzielczej Marcin Zawiła, prezydent
miasta, przekazał na ręce dyrektora naczelnego, Thomasa Krügera pozwolenie na zabudowę terenu o powierzchni
5 tys. m2 położonego przy obecnych
dwóch halach zakładu.
– Dodatkowe miejsca pracy na
naszym terenie mają ogromne znaczenie. Bez nich nie ma bowiem rozwoju
Jeleniej Góry. Jeżeli firmy nie będą się
rozbudowywały, jeżeli nie uzyskamy
nowych inwestorów, nie będziemy
mieli z czego finansować wszystkich innych dziedzin życia miasta. Nie starczy
nam bowiem pieniędzy – powiedział
Marcin Zawiła..
Dodał, że siłą budżetu miasta są
dochody od podatków firm i mieszkańców. Samorząd chce pomóc inwestorowi poprzez sprawne załatwienie
spraw dokumentacyjno-formalnych,
ale i przez szkolenie specjalistów. Zdecydowano już o utworzeniu od przyszłego
roku w Zespole Szkół Technicznych
„Mechanik”, klasy o kierunku obróbki
tworzyw sztucznych.
Prezydent podkreślał, że kiedy w
minionym roku firma przekazała
informację o przeniesieniu produkcji
wiązek samochodowych do Tunezji,
wszyscy myśleli, że jest to początek
zamykania firmy DWS Draexlmaier w
Jeleniej Górze. Dzisiaj dyrektor naczelny tej firmy zdementował tę możliwość
i zapewnił, że Draexlmaier zostaje i w
najbliższych trzech latach ma zamiar
się rozwijać. Potwierdzeniem tych
słów ma być rozpoczęta inwestycja za
około 13 mln zł.
Thomas Krüger: – Nie zamierzamy
uciekać z tego
terenu.

AKTUALNOŒCI
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BĘDĄ NOWE MIEJSCA PRACY W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ

Draexlmaier nie ucieknie

DWS Draexlmaier ma w planach
również budowę czwartej hali, do której
przeniesiona zostanie logistyka.
– Obecnie będziemy składać dokumenty na wydanie zgody pod zabudowę
nowej, czwartej hali o powierzchni 4,5
tys. m2, która ma być oddana do użytku
II kwartał 2012 roku – mówi Thomas
Krüger. Konferencję zakończył spacer
po hali produkcyjnej. Pokazano też
grunty, gdzie wyrośnie nowa hala.
bowiem, jak funkcjonuje nasz zakład.
Już rozpoczęliśmy
rekrutację po około
25 osób miesięcznie
– zaznaczył Thomas
Krüger.
Angela

Goście spotkania podziwiają panoramę
Karkonoszy i miejsce, gdzie za tydzień zacznie
się wznosić nowa hala produkcyjna.

Przeniesienie produkcji wiązek do
Tunezji było posunięciem strategicznym, ponieważ nie wystarczyło nam
miejsca w halach na dwa produkty.
Pan Draexlmaier postanowił, że wnętrz samochodów. Budowa nowej nie będzie industrializacja. Pierwsze
będzie tu inwestować hali ruszy za tydzień, jej zakończenie części „wyjadą” stąd po 1 stycznia
w wyposażenie planowane jest w październiku. Następ- 2012 roku.
Szef jeleniogórskiego Draexlmeiera
Stanisława Górą (tu mieszkał do 1949 roku, tu dodał, że to ważna inwestycja również
Bareję pod chodził do I LO im. Żeromskiego – o dla firmy, ponieważ powstaje tutaj
k o n i e c czym przypomina stosowna tablica wtryskarnia, której brakowało w całym
1980 roku? w szkole, – tu także zdał maturę procesie produkcyjnym. Do 2014 roku
Z pewnością. i przeżywał pierwsze fascynacje planuje się zatrudnić 1200 osób, obecnie zakład zatrudnia około 600 osób.
– W pierwszej kolejności zatrudniać
będziemy pracowników, którzy mieli
Jeleniogórjuż styczność z naszą firmą. Wiedzą oni
Otóż
jest
szansa,
że
skie Centrum Kultury – po
roku przerwy – zorganizuje ów dialogowy „kaw tym roku kolejny festiwal mień” doczeka się
swojej wersji nafilmów BAREJADA.
macalnej. Wszystko dzięki tradycyjMiś – Ahaa, największa rzecz
nej BEREJADZIE,
bym zapomniał ... kamyk ..., o
organizowanym
który Pan prosił z ... Jeleniej Góry
od 2002 roku przez
przywiozłem!
Gaszenie seata ibizy, w którym
Jeleniogórskie CenJanek: – Z Jeleniej?!
w miniony piątek rano w al. Jana
trum Kultury feMiś: – Z Jasnej Góry oczywiście
Pawła II zapaliła się komora silnika,
stiwalu filmowym
! Pamiątka. Pan wie, kto po nim
kinem). Stąd też wyjechał na stu- trwało około pół godziny. Nikt nie
połączonym z konkursem.
stąpał?!!
dia do łódzkiej filmówki. Hanna ucierpiał. Z ogniem poradziło sobie
Celem imprezy jest przypomnienie Bareja, która jest stałym gościem pięciu strażaków. Przyczyny pożaru
Pamiętacie ten dialog z „kultowej”
związków Stanisława Barei z Jelenią BAREJADY, podkreślała, że jej mąż nie ustalono. Z kolei w czwartek
komedii „Miś” zrealizowanej przez
zawsze darzył sentymentem nasze około godz. 21. 30 przy ul. Kiepury
miasto. Dawał temu wyraz choćby palił się volkswagen golf. Jak ustapoprzez cytowany dialog. Więcej o liła policja najprawdopodobniej
wydarzeniu, które najpewniej odbę- dwóch nieletnich w wieku około
dzie się w ramach imprez Września 13- 14 lat chciało ukraść paliwo z
Jeleniogórskiego, napiszemy bliżej zaparkowanego pojazdu. Zauważył
terminu jej rozpoczęcia. Jeśli po- to właściciel jednego z samochodów
wiodą się intencje pomysłodawców, i ruszył w pościg za złodziejami, ale
namacalną pamiątką po BAREJA- ich nie dogonił. W międzyczasie
DZIE 2011 będzie słynny „kamień”, jeden z nastolatków najprawdopoktóry Ryszard Ochódzki przywiózł dobniej podpalił rozlane paliwo.
Jak przypuszcza policja, miał to
do Londynu panu Janowi.
W tym domu na rogu Poznańskiej
(tejo) uczynić dla zatarcia śladów. Dzięki
i Bolesława Chrobrego mieszkali
FOT. KONRAD szybkiej akcji strażaków samochód
PRZEZDZIĘK uratowano.
państwo Barejowie
(Angela)

Dyrektor DWS Draexlmeier
demonstruje jeden z produktów. Obok
– spacer po hali fabrycznej.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Kamyk Barei
stanie w Rynku?

Samochody BOSS wzywa młodych
Dziś (4 kwietnia) rozpoczyna
się Festiwal Przedsiębiorczow ogniu
ści BOSS. To projekt skierowanym do młodych ludzi,
którzy podczas czterodniowego cyklu szkoleń dowiedzą
się wiele na temat pozyskiwania funduszy na biznes,
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
oraz rozwoju osobistego.
Projekt już po raz trzeci w Jeleniej
Górze zorganizowało Karkonoskie
Studenckie Forum Business Centre
Club – organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym
WGRiT w Jeleniej Górze.

– Festiwal Przedsiębiorczości BOSS
(Bardzo Odważny Start w Samodzielność) jest unikalnym projektem skierowanym do młodych ludzi. Odbywa
się on w 21 akademickich ośrodkach
w Polsce. Jest to już VIII ogólnopolska
edycja Festiwalu, w Jeleniej Górze
organizujemy go po raz trzeci.
Oprócz szkoleń odbędą się liczne
imprezy, o których będziemy informować na plakatach rozwieszonych
na uczelni. Zapraszamy wszystkich
do uczestnictwa - mówi Łukasz
Cieśla, Koordynator Pionu Public
Relations, Koordynator Festiwalu
Przedsiębiorczości BOSS, Karkonoskiego Studenckiego Forum Business
Centre Club.
(Angela)

Uroczyste jej otwarcie odbędzie się w Auli WGRiT Uniwersytetu Ekonomicznego o
godz. 15.15. Swoją obecność potwierdził już Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
W kolejnych dniach planowany jest cykl szkoleń i wykładów. Zakończenie w postaci
imprezy w jeleniogórskim pubie Street 23 planowane jest na siódmego kwietnia br.
na godz. 20.00

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OŚMIU SPORTOWCÓW RANNYCH W WYPADKU SPOWODOWANYM PRZEZ PIJANEGO KIEROWCĘ

Otarli się o śmierć

W minioną sobotę
około godz. 17.00
na wysokości skrzyżowania dróg przy
stacji benzynowej
SOMBIN (rozwidlenie
Karpacz-Mysłakowice) doszło do wypadku busa marki LT35
Volkswagen. Pijany
kierowca próbował wyprzedzić citroena,
stracił panowanie nad kierownicą, wpadł w
poślizg i dachował.

chował i w końcu legł na boku.
Część pasażerów wyszła o własnych siłach.
– Ci, którzy doznali poważPojazdem wracali
niejszych obrażeń ciała zostali
z meczu w Miłkowie
przeniesieni na pobliską łąkę.
piłkarze juniorzy
Tam właśnie, toczyła się cała
Pogoni Świerzawa.
akcja ratunkowa – powiedział
W siedemnastomiejnam mł. aspirant Marcin Drozd
Prowadzący
postanowił
wyprzescowym busie marki LT35 Volkswaz Wydziału Ruchu Drogowego Kodzić
citroena,
ale
manewr
nie
udał
gen znajdowało się szesnaście osób,
mendy Miejskiej w Jeleniej Górze. Poliwliczając kierowcę. Pijanego. Z relacji się. Mężczyzna stracił panowanie
cjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy,
nad
kierownicą:
świadków, którzy widzieli wcześniej
który pozostał w szoku. Jak się okazawpadł
w
poślizg,
VW i wpisali się na naszym portalu,
ło, prowadzący busa był
przewrócił
powynika, że bus mknął stanowczo
jazd,
który
daza szybko. Jechał w stronę Jeleniej
Góry.

W sumie, w
wypadku spowodowanym przez pijanego
kierowcę poważnych obrażeń doznało ośmiu
pasażerów,
O IRONIO, W MINIONY PIĄTEK któr ych do
POLICJANCI PROWADZILI NA szpitala przeDROGACH MIASTA I REGIONU wiozło pogoAKCJĘ BUS, PODCZAS
towie. Ci, któKTÓREJ SPRAWDZALI,
rzy nie skarżyMIĘDZY INNYMI,
li się na żadne
TRZEŹWOŚĆ KIERUJĄCYCH dolegliwości
powodowane
nieszczęśliwą
pijany! Miał
dwa promile „wywrotką”, także trafili na obserwaalkoholu w cję do placówki służby zdrowia. Pijany
organizmie. kierowca, został zatrzymany do wynia w „policyjnym
Znaczy to, że trzeźwieareszcie”. Nic mu
się nie stało.
W niedzielę rozpoczęły się wobec
niego czynności
dochodzeniowośledcze. – Wskutek wypadku zostało narażone
życie i zdrowie
osób w wieku
od 14 do 17
lat.– „Piłeś,
nie jedź”, głosi mądre powiedzenie.
z a n i m I niech to będzie apel do wszystkich
wsiadł za kierownicę, wypił – dodał mł. asp. Marcin Drozd.
(Petr)
co najmniej cztery piwa lub dwie
FOT. PETR
setki wódki.

Sprawcy wypadku grozi kara co najmniej dwóch lat więzienia za prowadzenie auta
po pijanemu. Do tego czekają go sankcje karne za spowodowanie wypadku i obrażeń
ciała u pasażerów. W sumie – w więzieniu może spędzić nawet osiem lat. Z całą
pewnością pożegna się z prawem jazdy. Na jak długo? O tym zdecyduje sąd, przed
którym pijak odpowie niebawem.
REKLAMA

h

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Pasażerowie busa mieli wiele szczęścia
w nieszczęściu. Gdyby przy drodze rosło
drzewo, mogłoby dojść do masakry.

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA

Cztery kąty spokoju
Mieszkania chronione to
pomysł samorządu, aby wesprzeć mieszkańców, którzy
cierpią w wyniku różnego
rodzaju przemocy domowej
i z tych względów nie mogą
przebywać we własnym
mieszkaniu.
Radni przyjęli w miniony wtorek
uchwałę w sprawie „Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla miasta Jelenia Góra
na lata 2011 – 2013”. Założenia
programu referowała zastępczyni
prezydenta miasta Zofia Czernow,
która zaznaczyła, że problem jest na
tyle istotny, że samorząd nie może
pozostać biernym obserwatorem.
W ramach działań koordynowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, osobom,

Domy dostępne

Czy plany dotyczące budowy
w Jeleniej Górze domów dla osób
niepełnosprawnych, starszych
i ich opiekunów w końcu się
ziszczą. Prezesi Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
i Jeleniogórskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego podpisali w minionym tygodniu porozumienie o współpracy. Pomysł
popiera też prezydent miasta i
przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. Pierwsi chętni do zamieszkania już są. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z założeniami projektu pierwsze mieszkania będą
gotowe do zasiedlenia jeszcze w
tym roku. Szczegółowe informacje w KSON-ie przy ulicy Osiedle
Robotnicze w Jeleniej Górze.

które są poszkodowane w wyniku
przemocy domowej, ma pomagać
psycholog i lekarz. Nad całością prac
wdrażających program będzie czuwał tzw. Zespół Interdyscyplinarny,
którego członkowie będą wskazani
imiennie. Będą pracować w tym
gremium po uzgodnieniu z prezydentem miasta i zainteresowanymi
podmiotami.
To jednak nie wszystko. Miasto
planuje bowiem utworzyć „mieszkania chronione”, które mają być
miejscem schronienia dla tych osób,
które – wskutek przemocy domowej
– nie mogą mieszkać u siebie. Jak
powiedziała Zofia Czernow, zjawisko jest na tyle szerokie, że tyczy
zarówno kobiet, jak i osób niepełnosprawnych, a także ludzi starszych i
schorowanych.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bój o wieżę Na początek wiosny: zdjęcia z lasu zimą
W Muzeum Przyrodniczym w Ciesiędlęcińską plicach
odbył się w miniony czwartek
kameralny wernisaż prac fotogra9 kwietnia na Wieżę Książęcą ficznych pt. „Las zimą” wykonanych
w Siedlęcinie najadą Słowianie przez uczniów II Liceum Ogólnoi Wikingowie. W imprezie wi- kształcącego im. Norwida w Jeleniej
dowiskowo-historycznej udział Górze. Bohaterkami wydarzenia były
weźmie kilka drużyn zajmujących licealistki: Bogna Sarniak, Klaudia
się rekonstrukcja wczesnego śre- Kała oraz Justyna Wojciechowska,
dniowiecza. Miedzy innymi: Dru- które zostały nagrodzone dyplomażyna wojów Ślężańskich, Walgard mi. Jak zapowiada Stanisław Firszt,
z zamku Grodno, Wotan Hird z dyrektor MP, placówka zamierza
Jeleniej Góry. Przewidziane atrak- poświęcić podobne wydarzenie
cje to pokaz walk wojów, turniej każdej porze roku. Wszystko we
bojowy. Pokaz życia codziennego współpracy z cieplickimi licealistami
i zajęć. M.in. lepienie garnków, i ich nauczycielami.
haftowanie, robienie krajek, kol(Coolazooch)
czugi i wiele innych. Będzie możFOT. COOLAZOOCH
liwość spróbowania swoich sił
w zabawach plebejskich. Wstęp
wolny. Organizatorzy zapraszają
wszystkich, zarówno dzieci jak
i dorosłych. Każdy znajdzie coś
dla siebie.
(RED) W minioną sobotę w jelenio-

Zbierali pieniądze dla Patrycji
Patrycji Jaśków, której „sztuczna
ręka” jest niezbędna do normalnego
funkcjonowania, z NFZ przyznano
zaledwie 2.600 zł dofinansowania
na protezę, której wartość przekracza
90.000 zł. Grupa młodych z regionu –
Iweta Gniadek, Michał Matyjaszczuk,
Róża Salkiewicz, Piotr Stępiński i Ola
Teklińska, pod przewodnictwem
Rafała Ilisa, ucznia ZSEiT w Jeleniej
Górze zorganizowała akcję charytatywną z dobrego serca. W finale nie
zabrakło i ludzi kultury, i sportowców z regionu. Zabrakło natomiast,
kogokolwiek z urzędu miasta – choć
na miejskich włodarzy Rafał Ilis i
jego ekipa liczyli bardzo, i do tychże
zaproszenia wysłali.
Podczas gali dla Patrycji, Orient
Express był wypełniony po brzegi.
Kto „tłumy” przyciągnął? M.in. Przemek Kaczmarczyk i
Krzysiek Kasprzyk,
którzy po mistrzowsku wykonali akrobacje rowerowe w
holu głównym. Były:
Maria Żmuda – autorka książki „Bo
mój chłopak piłkę
kopie” i Gosia Roztoczyńska, jedna z
laureatek „Śpiewaj
i walcz”. I nie tylko,
albowiem wszystkich
zacnych gości, którzy
dwoili się i troili, by
wspomóc Patrycję w
zbiórce pieniędzy na

drogą protezę prawej ręki, po prostu,
nie sposób wymienić. Piękna akcja,
inspirująca, a co najważniejsze taka,
która w jakimś stopniu faktycznie
wspomoże dziewczynkę. Szkoda
tylko, że nie w takim, jak się tego
spodziewano.
Przedmioty, które licytował Jacek
Ziobro, kupowały rodziny z dziećmi,
tzw. zwykli ludzie. Sprzedawano za
tyle, ile było można. Licytowano z
zapałem, z zapałem też oddawano
ostatnie grosze do puszek, z którymi
chodzili inicjatorzy imprezy. Patrycja
dostanie z gali około 9 tys. zł. Kropla
w morzu, ale przynajmniej więcej,
niż z NFZ.
Piotr Iwaniec
FOT. PIOTR IWANIEC

Osiemnastoosobowa załoga Ochotniczych Straży Pożarnych
z Pasiecznika okazała się najlepsza w gminie Lwówek Śląski. W nagrodę 31 marca strażacy dostali od KRUS sprzęt,
który uczyni ich akcje skuteczniejszymi.

montu remizy. W czynie
społecznym
wybudowali
w remiz i e n ow ą
szatnię. Są
bardzo pracowici i wiele dla naszej
wsi działają.
Jestem sołtysem już trzecią kadencję i wspomagam
ich jak mogę, bo oni ratują życie naszych
mieszkańców – chwaliła Helena Środa,
sołtys Pasiecznika.
– Czekaliśmy na ten sprzęt dość długo
i bardzo cieszymy się z tego podarunku.
Na naszej drodze krajowej jest bardzo
wiele kolizji i wypadków. Mamy w swojej
załodze dwóch przeszkolonych ludzi po
studiach, którzy są w tym zawodzie wykwalifikowani – zapewnia komendant
Michał Kostek. – Ochotnicy wspominali
też, że najbardziej potrzebny jest im
teraz sprzęt hydrauliczny do wycinania
karoserii, dzięki któremu będą w stanie
wyciągnąć ludzi zakleszczonych w pojazdach w wypadkach drogowych.
Angela
FOT. ANGELA

górskim Orient Expressie
odbyła się gala charytatywna
dla Patrycji Jaśków, niepełnosprawnej uczennicy V klasy
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych
w Jeleniej Górze, wymagającej oprotezowania prawej ręki.
Udało się zebrać kwotę może nie imponującą, ale przekraczającą trzykrotnie dofinansowanie z NFZ.

Kto dyrektorem

W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja dyrektorów aż
sześciu szkół w mieście. W związku z tym ogłoszono nabór na te
stanowiska. Chętni mogą składać
dokumenty do ósmego kwietnia.
Do wzięcia są fotele szefa: „Handlówki”, „Mechanika”, Gimnazjów nr 1 i 4, Szkoły Podstawowej
nr 3 oraz Miejskiego Przedszkola
nr 4 w Jeleniej Górze.
(Angela)

Ochotnicy z pasją

– Złożono do nas pięć wniosków
o doposażenie ochotniczych straży
pożarnych w torby przedmedyczne. Wybraliśmy OSP
Pasiecznik z wielu względów. Jednym z nich
są bardzo dobre
wyniki. W zasięgu
ich działania jest
też droga krajowa, na której
często dochodzi
do różnych zdarzeń. Strażacy
ratują też życie
i zdrowie rolników, którzy
– Przez wiele lat ochotnicze straże pożarne były traktowane jak
na tym terenie
często ulegają
piąte koło u wozu. Od kilku lat to podejście się zmienia – zauważył
w y p a d ko m .
kpt. Leszek Telega, który występował w trzech funkcjach: jako
Sprzęt został
przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lwówku
p r z e k a z a ny
nieodpłatnie
Śląskim, prezes Zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży
na zasadzie
Pożarnych w Lubomierzu oraz radny gminy Lubomierz.
porozumienia

pomiędzy prezesem Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego a prezesem
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w ramach wdrożenia
ratownictwa przedmedycznego na terenach wiejskich – mówi Ewa Kamuda,
kierownik Terenowej Placówki KRUS
w Jeleniej Górze.
Podczas uroczystego przekazanie
sprzętu obecny był m.in. Wiesław Ziółkowski burmistrz gminy Lubomierz,
który podkreślał, że ochotnicy zasłużyli
na ten sprzęt. – Cieszymy się, że sprzęt
trafił właśnie do nich, bo działają oni
przy drodze krajowej i biorą udział w
różnych zdarzeniach, a do tej pory takiego sprzętu nie mieli. Gmina stara się ich
systematycznie doposażać, ale nie może
wszystkiego zakupić jednocześnie. W
poprzednich latach ochotnicy otrzymali
nowy samochód strażacki i mundury –
powiedział burmistrz Ziółkowski.
– Do akcji dojeżdżają oni w kilka
minuty. Poza tym zrzekają się swoich
diet na poczet zakupu sprzętu czy re-

Licytacja trwa

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że
przedmioty wystawione na ogólną licytację, np. gitara z podpisami członków
formacji DŻEM, którą ufundował Artur
Lisiński z agencji AGaRT, po sprzedaży
zdecydowanie zwiększą wspomnianą
kwotę. Warto też dodać, że pieniądze
dla Patrycji w dalszym ciągu można
wpłacać na konto: ING Bank Śląski,
nr 94 1050 1751 1000 0090 7882
6204. Do czego gorąco zachęcamy.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zdrada i bezsilność

– Mam tego dość! – syknął,
kiedy siła emocji „odrzuciła go” od muru starówki.
Pochylony parł przed siebie
szybkim krokiem w stronę
ulicy Grodzkiej. Wzrok utkwił
w bruku: bał się rozejrzeć na
boki. Aby tylko uciec, schować
się gdzieś w cieniu sieni, może
nawet śmierdzieć stęchlizną
i moczem. Byle zniknąć z tej
ulicy.
Jerzy dopadł potężnych drzwi stojących na straży podpartej drewnianymi klocami kamienicy. BUDYNEK
DO ROZBIÓRKI – nie zauważył tego
napisu wymalowanego niewprawną
ręką białą farbą na popękanym tynku.
Stęknął z wysiłku, aby je uchylić na tyle,
by chyłkiem wślizgnąć się do środka i
utopić swą postać w mroku i chłodzie.
Oparł się o ledwo widoczną ścianę nie
bacząc na resztki farby, które płatami
odpadały z nasiąkniętego wilgocią
muru niczym naskórek ze zbyt gorliwej
opalenizny. Odetchnął.
– Mam tego dość! – powtórzył
przyzwyczajając wzrok do mizernego
natężenia światła w kamienicznej sieni.
Myślami zaczął biec ku hotelowi, a
stamtąd – w pocie czoła – ku dworcowi
kolejowemu, gdzie na peronie czekało
wybawienie. Sapiący pociąg z Jeleniej
Góry do Wrocławia. Jakiego? Wszystko
jedno: Świebodzki czy Główny. Żadnego
znaczenia. Byle tylko dalej od tego koszmaru. Ale właśnie: co z Inge?!? Po raz
kolejny przymglone oblicze dziewczyny
wprawiło go w zakłopotanie. Zwolnił
prędkość myślenia. I znów był sam, w
ciemnej i chłodnej sieni, przesiąkniętej
odorem zaniedbania. Poczuł, jak po
twarzy spływają mu krople zupełnie
nielogicznego w tej temperaturze potu
uniesienia. Ogarnęło go paraliżujące
uczucie bezradności.
Gdzieś w głębi skrzypnęły drzwi. Jerzy drgnął. – Milicja – pomyślał. – Mają
mnie, to już koniec. WSTĘP ZAKAZANY
GROZI ZAWALENIEM i trupia czaszka z
piszczelami – kolejny napis, na który
Jerzy nie zwrócił uwagi. Wzrokiem,
który już się przyzwyczaił do ciemności,

znalazł zarys wejścia do piwnicy. Wiele
nie myśląc rzucił się w nie i po chwili
– z duszą na ramieniu – trzymając
się kikuta poręczy, ostrożnie schodził
kręconymi drewnianymi schodami,
które – choć stąpał niemal bezgłośnie
– jęczały, jakby ciężar Jerzego stanowił
dla stopni dopełnienie wieloletniego
cierpienia i przerywał nieme oczekiwanie na śmierć zadaną przez ekipę
rozbiórkową.
W końcu stanął na twardej, choć
pokrytej miałką warstwą kurzu i brudu, piwnicznej posadzce. Pot lał się z
niego teraz ciurkiem. Poczuł raptowne
pragnienie i przypomniał sobie o piwie
pozostawionym na stoliku w Rzemieślniczej. Wytężył słuch, czy aby nikt nie
schodzi po jego śladach. Odpowiedziała
mu głucha cisza. Zrobił parę kroków
do przodu i raptem potknął się. Chyba
o kamień. Stracił grunt pod nogami.
Głuchy huk wstrząsnął piwnicą. Jerzy
zatrzepotał rękoma i osunął się wraz
ze stertą gruzu przed nim. Za chwilę
w piwnicy postała tylko mgła kurzu
opadająca ku czarnej dziurze kwadratowego włazu, nad którym – pod
niewielką masą Jerzego – załamały się
spróchniałe deski.
****
– Panie Tomaszu, nie muszę chyba
panu tłumaczyć, jak bardzo pana
wiedza może być przydatna w naszej
służbie – powiedział z wyraźnie wymuszoną grzecznością kapitan Laleczka.
– Tym bardziej, że zobowiązał się pan
na piśmie – Laleczka zawiesił głos –
do regularnego wspierania naszych
działań i coś mi się wydaje, że jakoś ten

obowiązek za bardzo panu na sercu
nie leży, co? – dodał już z wyraźniejszą
nutą groźby. Ale dość niewinnej: jak milicjant, który karci ucznia przyłapanego
na paleniu sportów w bramie.
Rdestem wciąż wstrząsał wypity
alkohol. Nie był już pijany, ale jeszcze
nie wytrzeźwiał. Ze strachu cały drżał
i bał się cokolwiek powiedzieć, aby się
nie poplątać i nie pogorszyć swojej
sytuacji. – Towarzyszu kapitanie, ale
przecież ja nic nie zrobiłem! No nic…
Piwo piłem z kolegą… – nieśmiało
bąknął przewodnik. – Zaraz powinien
wrócić – dodał i uśmiechnął się. Zdał
sobie sprawę, że przybrał idiotyczny
wyraz twarzy.
– No właśnie. Czego i kogo szukaliście w mieszkaniu tego starego na
ulicy Kopernika? – tym razem głos
Laleczki zabrzmiał mocno i stanowczo.
– No, ten, towarzyszu kapitanie, tak
właściwie, to ja znam pana Szlachcica
i chciałem go przedstawić koledze,
który szuka w Jeleniej Górze ciekawych
ludzi, bo pisze pracę naukową o naszym
mieście. A pan Szlachcic jest pionierem!
I bardzo dużo o Jeleniej Górze wie – łgał
jak z nut Rdest.
– Kłamiecie, Rdest! – wycedził Laleczka, który bez skrępowania dopił
resztkę piwa pozostawioną w kuflu
przez Jerzego. – Pani starsza! Trzy piwa!
– krzyknął w stronę kontuaru. Szczerby
dwóch facetów, którzy towarzyszyli
Laleczce, jeszcze bardziej zbrzydziły
kanciaste, tłukowate i nieogolone oblicza śmierdzących potem szeregowych
funkcjonariuszy w cywilu. Faceci warowali niczym brytany, gotowe na każde

skinięcie swojego pana rozszarpać
intruza. Albo przynajmniej solidnie obić
mu mordę i skopać. W tym przypadku
chodziło oczywiście o Tomasza Rdesta.
– Wy się już nachlaliście wystarczająco,
Rdest – rzucił Laleczka.
– Jak tak dalej będziecie bujać, to
woda z kałuży będzie dla was nektarem
szczęścia! – zarechotał z własnego
dowcipu. Dwóch goryli roześmiało
się tubalnie i pochlebczo. Rdest jeszcze
bardziej zbladł. Brudna kelnerka o pustym spojrzeniu rutynowo przyniosła
pełne napitku kufle i zabrała lepiące
się naczynia. Rdest – nie wiedzieć
czemu – liczył, że w jej oczach znajdzie
choć odrobinę współczucia. Ciszę
przerwało przeraźliwe gulgotanie. To
kapitan Laleczka, nim kelnerka zdążyła
zebrać stare kufle, wlał w siebie pół
litra piwska i pochłonął ciecz w kilka
sekund. – W takie gorąco nie ma jak
zimne piweczko! A dobre macie, bardzo
dobre! Pani da jeszcze jedno! – położył
na tacy opróżniony kufel.
– To co, zaczniecie gadać tu, czy
mam kazać was zakuć w kajdany i
wyprowadzić jak imperialistyczną
świnię do ciupy!? A obiecuję wam, że
będziecie leźli przez całe miasto na
czworaka. I srali pod siebie ze strachu!
Bo największe atrakcje czekają na
was, jak na każdą świnię, w ubojni –
grobowy głos Laleczki zmroził krew
w żyłach Rdesta. Zrobiło mu się
raptem sucho w gardle. Przełknął
pustkę. – Będę mówił, tylko, proszę,
niech mi towarzysz kapitan zamówi
jedno piwo – wyszeptał upokorzony
przewodnik. – No proszę! Niepotrzebnie jak widać się uniosłem. A może
i potrzebnie? – ironizował Laleczka
pstrykając na kelnerkę. Za chwilę
ta sama tłusta kobieta z wąsami w
poplamionym fartuchu przyczłapała
do stolika i postawiła przed Tomaszem Rdestem kufel jasnego pełnego
z Miedzianki. – Proszę! – chrapliwy
kontratenor nie brzmiał zachęcająco.
Ale przewodnik przyssał się do kufla
i opróżnił go kilkoma haustami. –
No więc, towarzyszu przewodniku!
Zamieniamy się w słuch! – zatarł
ręce kapitan Laleczka. Goryle, którzy
już dawno opróżnili swoje kufle, dali
znak, że chcą jeszcze. Szef skarcił ich
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wzrokiem. – Nie zapominajcie się!
Jesteście na służbie! – warknął.
****
Starzecki i Drzewiecki z Inge bardzo
powoli zaliczali kolejny podziemny
korytarz. Tym razem na nieco wyższym
poziomie, ale w sumie niewiele różniący się od tych, którymi dobrnęli do dziwnej komnaty z wyjściem położonym
niemal pod sufitem. Zostało im tylko
kilka świeczek. Stefan ostrożnie trzymał
jedną z nich, aby nie zgasła, bo i zapałki
były deficytowe. A przecież światło to
podstawa! Nawet takie nikłe.
– Nie wiem, jak wy, ale ja mam wrażenie, że poziom tego korytarza obniża
się… – zauważył Teodor Drzewiecki.
– Dziadku, pod ziemią traci się
orientację w terenie – wtrąciła Inge.
– Druh Małecki zawsze tak mówił –
dodała uzasadniając to kategoryczne
stwierdzenie
– Kiedy ja wyraźnie czuję, że jesteśmy
coraz niżej! Nie wiem, jak wam to
wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale tak
jest ! – upierał się starszy pan.
– Naprawdę nie ma powodu do
sporów – uciął Starzecki zatrzymując
się. – Inge ma trochę racji: pod ziemią
tracimy rozeznanie, co, gdzie, jak i kiedy.
Tracimy poczucie czasu, bo pozbawieni
jesteśmy naturalnego światła, które
reguluje porządek dnia – powiedział
zniechęcony. – Ja mam wrażenie, że
siedzimy tu już od co najmniej kilku dni,
a w podziemiach naprawdę jesteśmy
ledwie od godziny!
– Możemy już stąd nie wyjść – szepnął Teodor.
– Mówiłem już panu, że przynajmniej
archeologowie za kilkadziesiąt lat będą
się mieli nad czym zastanawiać. Jeden
szkielet już widzieliśmy. Towarzystwo
mu się przyda! – zażartował Starzecki.
– Czarny humorek się pana trzyma,
Stefanie! Ale mnie się naprawdę nie
uśmiecha tu zejść! A Inge tym bardziej! –
jego umorusana kurzem i błotem twarz
mignęła w mdłym blasku świeczki.
– Dziadek ma rację. Wakacje się
dopiero rozkręcają… Głupio tak prawie
na ich początku zginąć. I to w dodatku
w podziemiach! Co sobie koleżanki
pomyślą! – zapiszczała Inge siląc się
na wesołość.
– Grunt to dobre samopoczucie
– wzruszył ramionami Stefan. – W
najgorszym razie, kiedy już będziemy
czuli, że koniec blisko, to zawrócimy
i dojdziemy z powrotem do piwnicy
na Kopernika. Może tamte bandziory
już o nas zapomnieli? Gdyby nas
jakoś ścigali, na pewno byłoby ich
słychać! – powiedział Starzecki.
Rzeczywiście: raptem sobie zdali
sprawę, że uciekali w popłochu, a
przecież mogło być tak, że nikt ich
nie goni.
– No, chyba że są tu duchy podziemi, które niczym trupie zjawy
wypełzną zaraz ze szczelin, jak
dżdżownice zmieniające się w upiory! Opętają nas i zawloką prosto
na komisariat! – rzekł Drzewiecki
nadając głosowi barwę grozy.
– Dziadku! Proszę! Skończ z tymi
strasznymi bajkami! – weszła mu w
słowo Inge.
– Haha, opowiadałem je takie, sama
chciała! Ta dziewczyna po prostu jest
miłośniczką grozy – śmiał się Drzewiecki. – Pewnie naczytała się…
Echo huku nie dało mu dokończyć
zdania. Coś zadudniło w głębi korytarza. – To koniec! Chyba jednak nas
gonią! – Stefan Starzecki wypuścił
z płuc powietrze w geście zupełnej
bezsilności.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy nastąpi

W poprzednich
odcinkach:
Grupa studentów architektury przyjeżdża w lipcu
1956 roku do Jeleniej Góry na plener, w trakcie
którego ma uwiecznić najpiękniejsze detale miejscowych budowli. Wraz z nimi dociera do stolicy
Kotliny Jeleniogórskiej fotograf Jerzy, który ma
prowadzić dokumentację. Opiekun studentów
Stefan Starzecki, aktywista i młody pracownik
naukowy, poznaje tajny cel wyprawy. Wiadomo
już, że większość zabudowy jeleniogórskiego
starego miasta zostanie wyburzona. Przełożony
Starzeckiego–ZenobiuszMorowski,wbrewprawu
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
sporządzeniadokładnegoopisuiinwentaryzacjibez
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
orazzJerzymspotykamilicjanta,którego–zobawy
przed wylegitymowaniem (zapomniał dowodu) –
unieszkodliwia i pozbawia przytomności, munduru,
broniorazmotocykla.Przestraszenitakimobrotem
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,gdziezastałogowyzwolenie.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
podjeleniogórskichlochów.Tymczasemubekzabija
lokatora, który udzielił schronienia uciekinierom
na ulicy Kopernika. Dostaje też od swojego
dowódcy rozkaz, że musi złapać „dywersantów”.
Trójka uciekinierów eksploruje dalej podziemia, a
funkcjonariusze bezpieki nie próżnują. Zaskakują
Tomasza Rdesta przy piwie. Zatrzymania cudem
udaje się uniknąć Jerzemu.
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BASIA STĘPNIAK-WILK –
“Wieczór NiePerwersyjny”
wydawnictwo: Studio
2002

zdobyły wśród słuchaczy sporą
popularność. Najbardziej utkwiła
w pamięci słynna „Bombonierka”
śpiewana w duecie z Grzegorzem
Turnauem. Tych duetów było znacznie więcej m.in. z Andrzejem PonieKryształowy głos, melodie i dzielskim śpiewała „Bossa nova
teksty sprawiły, że piosenki wyko- z Augustowa” czy z Wojciechem
nywane przez Basię Stępniak-Wilk Mannem „Wiośnie nie”. Zanim na
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Okrutni na ekranie
We wtorek (5 kwietnia) w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„KLAPS” zaplanowano projekcję filmu
„Django” w reż. Sergio Corbucci (Włochy, 1966). To tak zwany spaghettiwestern, w którym dominują sceny
okrucieństwa, ale jeszcze w granicach
przyzwoitości i z zachowaniem sensu
w przeciwieństwie do wielu obrazów
współczesnych. Początek o godz.
16.00 w sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27
(cena biletu 10 zł, karnet 28 zł)
Pisze dla młodzieży
5 kwietnia (wtorek) Książnica
Karkonoska zaprasza na spotkanie
autorskie z Mariuszem Niemyskim.
To autor powieści dla dzieci i młodzieży
w tym: trylogii o Obi-Bokach, serii
„Dom pełen skrzatów”, cyklu „Żabcio
w opałach”, powieści „Ptak, Cyna i pies
sąsiadów” oraz serii opisującej zwariowane przygody 11-letniego Damianka
zwanego „Demonkiem”. Uczy geografii
w szkole średniej w Nowej Soli. Początek
o godz. 10 w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Bankowej 17.
Sekrety Różokrzyżowców
Różokrzyżowcy i szkoła Lectorium
Rosicrucianum, która prowadzi swych
uczniów do rozpoznania prawdziwego
celu ludzkiego życia oraz, wyposażywszy ich w niezbędne narzędzia dla przebudzenia duszy, pomaga im postawić
pierwszy krok na ścieżce samowolnomularstwa - odbudowy pierwotnego
boskiego człowieka – zainspirowali
Biuro Wystaw Artystycznych, gdzie 5
kwietnia z odczytu zatytułowanego
„Alchemia duchowa” (godz. 18) będzie
można poznać niektóre sekrety tych
pojęć i dziejów ich wyznawców.
Kwiat dla mnie
W czwartek (7 kwietnia) zaplanowano otwarcie wystawy malarstwa
Moniki Koniecznej „Kwiat dla mnie”.
Monika Konieczna - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
Wydziału Malarstwa i Rzeźby tworzy
prace przypominające stare pamiątki
rodzinne, fotografie, mapy, relikwie.
Poprzez to, co osobiste odwołuje się do
tego, co wspólne. Początek wernisażu o
godz. 17 w Galerii „Promocje” Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Krzysztofa
Komedy-Trzcińskiego 12 (ekspozycja
czynna do dnia 29 kwietnia).
Liga Rocka tuż
15 kwietnia odbędzie się ostatni
koncert konkursowy LIGA ROCKA –
polsko- niemieckich spotkań młodych
muzyków. Tylko jeden ze zgłoszonych
zespołów ma szansę zakwalifikować się
do finału. Koncert Finałowy odbędzie
się w dniu 21 maja 2011 na Stadionie
Miejskim przy ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze.
O godz. 17.00 w sali koncertowej
„NOVA” JCK ul. 1 Maja 60 wystąpią:
NSULT, DON’T PANIC, WHORE LAUGH,
PANCURNIK, CRIES IN VAIN oraz
gościnnie z Niemiec PANGÄA. Więcej o
imprezie – za tydzień.
(RED)

POP ROCK & JAZZ

Filharmonia Dolnośląska
zaprasza na drugą już edycję
Dni Muzyki Pasyjnej, która
wpisze się także w obchody
rocznicy tragedii smoleńskiej. Nie będzie jednak żadnych akcentów politycznych:
zabrzmi wielka muzyka w
wielkim wykonaniu.
Trzy koncerty
kameralne i
jeden mon u -

rynku pojawiły się
kolejne płyty „Obce
kraje”, „Słodka chwila zmian” jej piosenki
pojawiały się też na
wielu składankach:
„Cytryna”, „Kraina
Łagodności”, „Zajazd
Bardów”. Teksty piprzybliżył Paweł Pituch. Koncerty
prowadzić będą Elżbieta M. Terlega
oraz Andrzej Więckowski.
Dni rozpoczną się w środę, 6
kwietnia koncertem kameralnym
Trio Barokowego SYRINX (Krzysztof Gotartowski, fortepian, Roman
Samosrtakow, wiolonczela i Edward
Sytianko, flet). O godz. 19 w sali
koncertowej przy ulicy
Piłsudskiego muzycy zagrają
dzieła Jana
Sebastiana
Bacha.

sane przez laureatkę
wielu konk ursów
piosenki autorskiej
i poezji śpiewanej
znaleźć też można
na płytach innych
wykonawców. Najnowsza płyta piosenkarki zatytułowana

„Wieczór NiePerwersyjny” to zbiór
utworów wykonywanych zarówno
przez samą autorkę jak również
jej przyjaciół z kręgu piosenki
autorskiej. Basię Stępniak-Wilk
słyszymy zaledwie w kilka piosenkach: („Ruch popierania czytelnictwa”, „Niegotowa Bossa Nova”
i w przepięknej „Bombonierce”)

to dzieło – mówi Elżbieta M. Terlega,
pedagog i krytyk muzyczny. Tak
oto 8 kwietnia przed publicznością
zaprezentują się: Katarzyna Białkowska (sopran), Gabriela Gąsłowska
(mezzosopran) oraz Chór PSM I i II
st. im. Nowowiejskiego w Zgorzelcu
pod dyrekcją Anny Łopatki. Na
fortepianie akompaniował będzie
Krzysztof Gotartowski.
Dni Muzyki Pasyjnej zakończą się
mocnym akcentem w niedzielę, 10
kwietnia. O godz. 19. 30 w Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa –
ponad stu wykonawców, w tym ze
światowej czołówki i bachowska,
potężna Pasja wg świętego Jana. – To
dzieło wymaga niezwykle rozbudowanego aparatu wykonawczego, w
tym instrumentów dawnych (choćby viola da gamba) – mówi Maestro
Mirosław Jacek Błaszczyk, pierwszy

w roku przyszłym, a ich termin będzie
powiązany z okresem, na który przypada
Wielkanoc.

mentalny wpiszą się w tegoroczne,
już drugie Dni Muzyki Pasyjnej.
Ten swoisty mini-festiwal związany z klimatem Wielkiego Postu i
oczekiwania na Wielkanoc staje się
powoli jeleniogórską tradycją. Dziś
w Filharmonii Dolnośląskiej odbyła
się krótka konferencja poświęcona
temu tematowi. Program imprezy

Następnego dnia, 7 kwietnia, o
godz. 20 rozpocznie się wieczór
poświęcony muzyce stricte wokalno-instrumentalnej w kameralnym
wydaniu. Solistki: Anna Patrys
(sopran), Dagmara Miller (mezzosopran), Rafał Żurakowski (tenor) z
towarzyszeniem Mirosława Gąsieńca
(fortepian) wykonają arie z requiem

rzelca. – Podkreślamy w ten sposób
wkład młodzieży, która się uczy, w
Dni Muzyki Pasyjnej, a także współpracę filharmonii z PSM w Jeleniej
Górze, która z kolei współpracuje ze
szkołą w Zgorzelcu. Nasze uczennice
przygotowały arie ze Stabat Mater i
pojawił się pomysł, aby wykonać całe

Studenci i Mistrzowie Katedry Designu Uniwersytetu Technicznego w Libercu
zaprezentują szklane i nie
tylko cuda rękodzieła artystycznego i użytkowego
podczas kolejnej ekspozycji,
która w nadchodzący piątek
(8 kwietnia) zostanie otwarta w BWA.

mi studenckimi oraz wykładowców
katedry designu w zakresie biżuterii i
szkła. Ich dzieła będzie można sobie
obejrzeć z bliska podczas zapowiadanej wystawy zatytułowanej „Sztuka
designu. Szkło i biżuteria”. Prócz
błyskotek do „popatrzenia” ekspo-

Szklana pogoda na biżuterię w BWA

Nasi południowi sąsiedzi słyną
z pięknych wyrobów szklanych
i sztucznej, ale jakże urokliwej,
biżuterii. Wykorzystują też minerały
i metale szlachetne oraz niekonwencjonalne. Prezentowane prace są
wybranymi, najlepszymi realizacja-

nowane będzie także szkło użytkowe,
dekoracyjne oraz artystyczne przedmioty wykonane ze szkła (szklane
rzeźby, szklane instalacje i obiekty ze
szkła. Przed wernisażem odbędą się

nertová, Veronika Luňáková, Bc.
Lucie Mužíčková, Adéla Němečková,
Jiří Novotný, Tereza Péková, Jelena
Potylková, Zuzana Řebíčková, Jiří
Růžička, Kateřina Šípová, Nicola
Špicarová, Petra Stránská, Iveta
Táborová, Zuzana Řebíčková, Barbora
Vymazalová.

Trzy dni z teatrami dziecięcymi

trzy wykłady o czeskim wzornictwie,
biżuterii oraz sztuki szkła. Początek
prezentacji o godz. 14, Wernisaż
zacznie się o godz. 19.
(tejo)

Projekt Sztuka Designu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem
Euroregionu Nysa oraz ze środków Miasta
Jelenia Góra (info z BWA)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw
Artystycznych

Przez trzy dni będzie okazja, aby
obejrzeć 17 widowisk rozmaitych
teatrzyków szkolnych i okazjonalnych, zarówno z Jeleniej Góry jak
i z różnych miejscowości Dolnego
Śląska. Czy „Grupie teatralnej stawowej nr 2 w Jeleniej Górze temu zwycięstwo? Tym razem
„Bajkowy teatr” ze Szkoły Pod- uda się obronić wywalczone rok adepci sceny pokażą widowisko

zatytułowane „Zwariowane
historyjki” (piątek, godz. 9.
10). Wśród faworytów wymieniane są też grupy z Wałbrzycha (zwycięzcy sprzed
dwóch lat). JFTD otworzy
tymczasem spektakl Teatru
„Epidemia” ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Jeleniej
Góry: środa, godz. 10. 10.
W pozostałych dniach spektakle konkursowe odbywać
się będą w godz. 9.00-13.00.
Gala finałowa: 9 kwietnia o
godz. 11.00.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

styku wielu różnych
kultur. Maja Sikorowska zaśpiewała
te 12 utworów po
grecku. Grecki materiał z jego melizmatami i nieparzystymi
rytmami znakomicie
wpasował się w wir-

tuozerską grę zespołu Kroke, który
poprzez ten klimat narzucony
wokalnie przez Maję Sikorowską
szuka w tej muzyce nowych wyzwań. Już od pierwszego utworu
„I garsona” słychać przejmujący
głos Mai. W większości utworach
także w tym zamykającym „Tzivaeri” mieszają się misterne dźwięki

W nadchodzącą środę (6
kwietnia) zaczyna się XI Jeleniogórskie Forum Teatrów
Dziecięcych. Są to zarazem
eliminacje dolnośląskie 32.
Ogólnopolskiego Festiwalu
Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi.

ojcem postanowiła
spróbować czegoś
zupełnie innego. Nawiązała kontakt z
krakowskim zespołem Kroke. Nagrany
wspólnymi siłami
album „Avra” repertuarowo powstał na

zaśpiewanej w innej konwencji,
tym razem w duecie z Aleksandrem
Brzezińskim. Pisze dla zabawy,
ze smutku z gniewu, ale nie dla
pieniędzy, choć i one w dzisiejszych
czasach też są ważne.
Andrzej Patlewicz

i oratoria między innymi, G. Rossiniego i G. Verdiego.
W piątek, 8 kwietnia, o godz. 19 w
Filharmonii Dolnośląskiej zabrzmi
„Stabat Mater” G. B. Pergolesiego
w wykonaniu
adeptów muzyki ze szkół
muzycznych
z J e l e n i ej
Gór y i
Zgo-

Dolnośląskiego. W stolicy Karkonoszy
obok festiwali „Gwiazdy Promują” i
„Muzyki Wiedeńskiej” tworzy się tradycja
kolejnej dużej imprezy. Już wiadomo, że
Dni Muzyki Pasyjnej odbędą się także

Autorzy wystawy: Ludmila Sikolova,
Petra Bojanovová, Tereza Borlová,
Alžběta Dvořáková, Kateřina Eršilová,
Martin Grosman, Žaneta Hanušová,
Marta Havlíčková, Hana Hlubučková,
Alena Horecká, Dagmar Hrabánková,
Jan Jelínek, Petr Karban, Lenka
Klimtová, Jiří Karásek, Šárka Le-

POP ROCK & JAZZ

Muzycznie przed Wielkanocą

Jak podkreśla dyrektor naczelna Filharmonii Dolnośląskiej Zuzanna Dziedzic,
realizacja Dni Muzyki Pasyjnej jest
możliwa dzięki hojnemu mecenatowi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Sikorowskiego ) ma już za sobą
spory staż estradowy i dorobek
fonograficzny. Nagrała trzy udane
płyty. Dziewczyna o wyjątkowej
urodzie (matka jest Greczynką)
śpiewa piosenki literackie w różTa znana krakowska wokalistka nych konwencjach. Po okresie
(córka lidera Pod Budą , Andrzeja współpracy z zespołem Pod Budą
i licznych koncertach w duecie z

MAJA SIKOROWSKA &
KROKE – „Avra”
wydawnictwo: EMI Music
Poland

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

dyrygent Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Dolnośląskiej.
Partie solowe wykonają: Iwona Hossa (sopran), pochodząca z
Jeleniej Góry, jedna z najlepszych
obecnie mezzosopranistek Agnieszka Rehlis, światowej sławy tenor
Thomas Michael Allen z USA oraz
Tomáš Král z Czech, który zaśpiewa
barytonową partię Jezusa. Orkiestrę
FD oraz chór Cantores Minores
Wratislaviensis poprowadzi Andrzej
Kosendiak, dyrektor Filharmonii
Wrocławskiej. Koncert ten przy
okazji będzie dedykowany Ofiarom
tragedii smoleńskiej w pierwszą
rocznicę katastrofy rządowego
samolotu.
(tejo)
FOT. TEJO

Maria Makara, Klaudiusz Leśniak, Szczepan Dębiński i Eliza
Niebieszczańska będą reprezentować
Jelenią Górę podczas turnieju poezji
śpiewanej eliminacji rejonowych
56. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. W kategorii „Wywiedzione ze słowa” wystąpi Weroniki
Kołodziejskiej. W turnieju recytatorskim zaprezentują
się Patrycja Quach Chi,
Karolina Maciąg (na
zdjęciu), Łukasz
Kwiliński oraz Jakub Mieszała. Początek eliminacji
8 kwietnia - piątek o godz. 10.30
w Sali Novej przy
ul. 1 Maja 60. Imprezę organizuje
Jeleniogórskie Centrum Kultury.
(tejo)

Piosenką,
gestem,
wierszem
altówki, akordeonu, kontrabasu i
instrumentów perkusyjnych, które czarują słuchacza na wszystkie
strony. Dzięki wspólnym kompromisom i koncepcji powstała płyta
niezwykła, energetyczna w swoim
przekazie i liryczna zarazem.
Andrzej Patlewicz

Fot. Konrad Przezdzięk
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Zatrzymać czas w fakturze

Wędrówka na raty

Miłośnicy turystyki aktywnej mają
okazję do wypadu w teren podczas kolejnej edycji XLI Rajdu na Raty. Zbiórka chętnych w niedzielę, 10 kwietnia,
o godz. 10. 15 przy przystanku „Tunel”
(ul. W. Pola w Jeleniej Górze, skąd
autobusem MZK nr 2 odjazd o godz.
10.15 w kierunku Komarna. Trasa
wycieczki: Komarno - Różanka - Turzec - Ciechanowice; Ciechanowice
- Jelenia Góra (PKP)
Organizator: Oddział „Sudety Zachodnie” PTTK Jelenia Góra.

Autor scenografii do inscenizacji „Procesu” Franza Kafki
Leszek Mądzik jest także
autorem serii fotografii, w
których starał się uchwycić
przemijanie i zatrzymać w
kadrze detal będący jednocześnie świadkiem upływającego czasu.

W dniach 8 - 10 kwietnia odbędzie
się VI Ogólnopolski Rajd Nawigacyjny
Dzieci i Młodzieży - Borowice. Rajd
ma za zadanie nauczenie dzieci
i młodzieży: podstaw topografii i
orientacji w terenie, nauczenie posługiwania się mapą i kompasem
oraz udział w zawodach kontrolnych
jako sprawdzenie w terenie nabytych
umiejętności. Poza tym spotkanie się z
rówieśnikami zainteresowanymi terenoznawstwem. Obowiązuje wpisowe.
Szczegółowych informacji udziela
kierownik rajdu: Adam Rodziewicz
tel. 602 30 51 24
(RED)

Mega-jaja
pod Śnieżką

Choć do Wielkanocy pozostały trzy tygodnie, klimat tych świąt można było poczuć
w końcówce marca w Karpaczu, gdzie w NiepuDzieła z mot yblicznej Szkole Podstawowej 707 odbyły się warsztaty
plastyczne pod nazwą „Wielkie malowanie jaj w 707”, podczas wem jajecznym powstawały przy
kilku stanowiskach. Były tradyktórych uczniowie tworzyły pisanki w różnych technikach.

Zaśpiewa Kora
14 kwietnia 2011 roku w jeleniogórskim Orient Expressie
wystąpi autorka oryginalnych tekstów piosenek i wierszy,
mająca na swoim koncie ok. 4000 zagranych koncertów –
Kora Jackowska! Kora (Olga) Jackowska, wokalistka, poetka,
obecna na polskiej (i zagranicznej) scenie muzycznej od 35
lat, zadebiutowała w 1976 r. wraz z zespołem Maanam. Już
na początku swojej twórczości artystycznej zyskała miano
postaci nietuzinkowej, z czasem zaś – największego odkrycia
wokalno-estradowego w czasach Polski Ludowej. Jak ma się dziś
pierwsza dama polskiego rocka? W tym roku artystka obchodzi
swój jubileusz, przez co uczestnicy koncertu mogą liczyć na
szereg niespodzianek. Koncert Kory w jeleniogórskim Orient
Expressie rozpocznie się 14 kwietnia 2011 o godz. 20.00. Bilety
w cenie 65 zł można nabyć w tymże i w Demo Music przy ul. 1
Maja 60. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://
www.ticketpro.pl.
(PETR)
FOT. TEJO

cyjne pisanki, balony oklejone
gazetą, czy też jaja ze styropianu,
które – po pomalowaniu – zdobione były przyklejaną warstwą z
serwetki z motywami kwiecistymi
i zwierzęcym. Naklejone wzory
pokrywa się na koniec lakierem i
tak powstają wspaniałe pisanki.
Prócz wielkanocnych „jaj” uczono
się także sztuki robienia witraży.
– Ostatnie ze stanowisk stworzone
było z ogromnego papierowego
jaja, podzielonego na kratkę, w
której każdy z uczniów malował
swoje własne skojarzenie dotyczące
Świąt Wielkanocnych lub wiosny –
mówi Marzena Gąszczyk, dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
numer 707.
Prace uczniów wezmą udział w
konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury
„Muflon” w Sobieszowie.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Wśród kadrów zgromadzonych w Galerii Skene są zdjęcia zarówno z dalekiego
Kairu, jak też ze znacznie nam bliższych
polskich miast. To głównie wyszukany
okiem artysty detal. Choć jest częścią
całości, sam w sobie stanowi osobny,
a jakże wymowny obraz. Warto więc
wstąpić do teatru i przed spektaklem
(lub zupełnie od niego niezależnie)
obejrzeć fotograficzne fascynacje
Leszka Mądzika.
Fot. Konrad Przezdzięk

Lekcja w terenie

Wystawę zatytułowaną „Faktury
czasu” otworzył 26 marca w Galerii
Skene w foyer Teatru im. Norwida
Janusz Jaremen z Fundacji Magna
Silesia, która gospodaruje galerią.
Przedstawił postać autora, a to tej
prezentacji swoje wspomnienia dołączył Bogdan Koca, dyrektor Teatru
im. Norwida.
Leszek Mądzik jest – jeśli chodzi
o sztuki wizualne – twórcą wszechstronnym i światowego wymiaru.
Aktualnie mieszka i tworzy w Londynie, a do Jeleniej Góry przyjechał, aby
zrealizować scenografię do „Procesu”
Kafki. Nie tylko projektuje scenografie do sztuk rozmaitych teatrów
(między innymi Sceny Plastycznej
KUL, którą sam założył i z którą
odnosi wiele sukcesów w Polsce i na
świecie), lecz także jest autorem grafik, plakatów i… fotografii. Dodajmy,
że szczególnych.

– Te zdjęcia powstały podczas
moich licznych wędrówek z teatrem
po różnych zakątkach świata i kraju.
Postrzegam świat z pomocą obrazów
zawierających sekret o człowieku i
jego relacji z naturą. Na wielu z nich
swoje piętno odciska czas. W nich
szukam inspiracji do scenografii
w teatrze – wyznał Leszek Mądzik
podczas wczorajszego wernisażu. Dodał także, że często bohaterem jego
zdjęć jest właśnie niewidzialny czas,
który „widzialnie” działa na dzieło
stworzenia, choćby poprzez proces
rdzewienia, czy rozkładu.
(tejo)

Leszek Mądzik
podczas wernisażu
wystawy: 26 III 2011
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Kolejne zwycięstwo Karkonoszy

Piłkarze jeleniogórskich Karkonoszy potwierdzili przed
własną publicznością, że udany początek rundy rewanżowej
nie jest dziełem przypadku. W
konfrontacji z bezpośrednim
rywalem w walce o utrzymanie
górą byli podopieczni Artura
Milewskiego zwyciężając 3:1.
Dzięki udanym występom w poprzednich spotkaniach oraz przy sprzyjającej pogodzie, na stadionie przy ul.
Złotniczej w Jeleniej Górze zjawiła się
niespotykana w ostatnich miesiącach
rzesza kibiców, w liczbie około pół ty-

siąca. Mecz zaczął się z 10-minutowym
opóźnieniem. Wynik batalii pomiędzy
16 a 18 ekipą IV-ligi rozstrzygnął się w
pierwszej połowie. Od samego początku jeleniogórzanie byli stroną przeważającą. Już w trzeciej minucie czterech
piłkarzy Karkonoszy miało przed
sobą jednego obrońcę i bramkarza,
ale Krupa zbyt późno zdecydował się
na podanie i z tej akcji nic nie wyszło.
Mimo optycznej przewagi gospodarzy,
to przyjezdni zadali pierwszy cios. W 22
min. Wojtarowicz zdecydował się na
strzał z 20 metrów, piłka po płaskim,
mocnym uderzeniu wpadła do bramki
tuż obok słupka, przy spóźnionej inter-

wencji Główki. W 31 min. rzut wolny z
narożnika pola karnego wykonywał
Wichowski. Idealne dogranie wykorzystał strzałem głową Kotarba, który
doprowadził tym samym do remisu.
Dziesięć minut później rajdem lewą
stroną boiska popisał się Malarowski,
który po minięciu obrońcy gości wyłożył na piąty metr piłkę Durlakowi,
a ten ucieszył licznie zgromadzonych
kibiców gospodarzy strzelając na 2:1.
To nie był koniec emocji w pierwszej
części spotkania. W 43 min. Durlak po
raz drugi wpisał się na listę strzelców.
Łatwy strzał Krupy sprawił problemy
Michnie, który wypuścił piłkę pod nogi
napastnika Karkonoszy, a ten strzelił na
pustą bramkę i było już 3:1.
Po zmianie stron przeważali gospodarze, ale nie potrafili powiększyć dorobku
strzeleckiego. W 71 min. Wichowski uderzał z 7 metrów, ale udaną interwencją
popisał się Michno. Na 17 minut przed
końcowym gwizdkiem Durlak miał
okazję ustrzelić hat-tricka, ale zabrakło
szczęścia. Widząc wychodzącego golkipera gości lobem uderzył w poprzeczkę.
Jeleniogórzanie zasłużenie pokonali
MKS Szczawno-Zdrój i są coraz bliżej
bezpiecznej strefy w czwartoligowej
tabeli. Za tydzień Karkonosze jadą do
Legnicy na mecz z rezerwami Miedzi.
– Błąd w obronie, złe ustawienie zdecydowało, że pierwszy strzał gości dał im

bramkę. Dobrze, że 1. Prochowiczanka
chłopaków to nie
podłamało, ruszyli 2. Bielawianka
zaraz za ciosem i 3. Miedź II		
do przerwy ustalili 4. Ślęza		
wynik tego meczu
– wyznał Artur Mi- 5. Konfeks		
lewski. W meczu 6. GKS		
ze Szczawnem- 7. Strzelinianka
Zdrój w składzie
zabrakło Polaka 8. Kuźnia		
(za kartki) oraz Bi- 9. Piast Żmigród
zonia. – Liczymy, 10. BKS Bobrzanie
że w przyszłym
tygodniu Bizoń 11. Piast Zawidów
wróci do gry, dzi- 12. Chrobry II
siaj nie chcieliśmy 13. Karkonosze
ryzykować, bo
14. Orkan		
brakowało Polaka
w obronie, a Mala- 15. Puma		
rowski musiał zejść 16. MKS		
po przerwie bo ma
problemy z Achillesem - dodał trener
Karkonoszy.
Karkonosze Jelenia Góra - MKS
Szczawno-Zdrój 3:1 (3:1)
Karkonosze: Główka, Bijan, Wawrzyniak, Adamczyk, Rodziewicz, Wojtas, Kotarba, Wichowski, Malarowski,
Krupa, Durlak
MKS: Michno, Słapek, Nadzieja,
Starczukowski, Drąg, Niemczyk,
Horyk, Czechura, Smoczyk, Wojta-

Łukasz Janik mistrzem WBC!
Kibice jeleniogórskiego
sportu, w szczególności
boksu zawodowego, mają
powody do dumy. Rodowity jeleniogórzanin Łukasz Janik wywalczył pas
mistrzowski Baltic Silver
federacji WBC.
Podczas bydgoskiej gali „Wojak
Boxing Night” w sobotni wieczór
Łukasz Janik od początku kontrolował przebieg pojedynku. W
pierwszej rundzie obaj pięściarze
badali swoje możliwości, ale pod

koniec rundy jeleniegórzanin
zdecydowanie ruszył do ataku
zaznaczając swoją przewagę.
Druga runda zakończyła się po
minucie, kiedy to bokser z Jeleniej
Góry wykorzystał odsłoniętą gardę
przeciwnika i mocnym uderzeniem w szczękę powalił go na
deski. Po tym ciosie Włoch Cristian
Dolzanelli nie był w stanie kontynuować walki i tym samym Łukasz
Janik zdobył pierwszy pas w swojej
karierze - WBC Baltic Silver.
Po walce jeleniogórski zawodowiec grupy 12Rund KnockOut

Jeleniogórzanie w finale dolnośląskim
Świetnie zaprezentowali
się szczypiorniści Zespołu
Szkół Elektronicznych podczas turnieju półfinałowego
strefy jeleniogórskiej.
Nasza ekipa występująca w składzie: Maciej Horeglad, Mateusz Kosno, Marcin Cyganik, Martin Kacik,
Piotr Szwajgiel, Karol Karmelita,
Mateusz Okrasa, Krzysztof Ryżewski, Krzysztof Paniczak, Bartosz
Burnatowski, Bartosz Pietraszkiewicz, Paweł Sączek, Kacper Małoszek, Mateusz Młodziński, Damian
Bieniek pod opieką Jana Drozda
wygrała półfinał strefy awansując do
wielkiego dolnośląskiego finału.

Wyniki
Mecze półfinałowe:

ZSZiL Zgorzelec – LO Zgorzelec
11:14 (4:8)

Mecz o III miejsce:

II LO Bolesławiec – ZSZiL Zgorzelec
17:13 (9:5)

Finał:

ZSElektr. Jelenia Góra - LO Zgorzelec
13:12 (9:4)

Klasyfikacja końcowa

1. ZSElektr. Jelenia Góra – opiekun:
Jan Drozd
2. LO Zgorzelec – opiekun: Tadeusz
Morawski
3. II LO Bolesławiec – opiekun: Piotr
Napiórkowski
4. ZSZiL Zgorzelec – opiekun: Waldemar Woźniak
(MDvR)

3".:
Serafin

REKLAMA

ZSElektr. Jelenia Góra – II LO Bolesławiec 12:11 (5:5)
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40
38
33
33
31
30
30
24
23
22
21
20
19
19
17
16

37:22
49:20
43:27
23:22
37:30
32:25
37:21
29:38
20:22
21:21
35:41
28:52
20:27
34:35
25:39
17:45

rowicz, Bębeniec
Pozostałe mecze 19. kolejki: Kuźnia
Jawor – Miedź II Legnica 4:2, BKS Bobrzanie Bolesławiec – Ślęza Wrocław
1:2, Prochowiczanka Prochowice – GKS
Kobierzyce 3:2, Piast Zawidów – Bielawianka Bielawa 1:1, Orkan Szczedrzykowice – Chrobry II Głogów 5:0
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak
Promotion dla telewizji
Polstat Sport powiedział: – nie pokazałem
tego co chciałem, byłem
przygotowany na 10
rund, ale zwycięstwo
cieszy.
Łukasz Janik zapowiedział t akże, że z
okazji Dnia Dziecka
zorgnizuje „dogr ywkę” grudniowej gali na
rzecz dzieci chor ych
na cukrzycę, która odbędzie się w Jeleniej
Górze 3 czerwca 2011
roku. Do wylicytowania
będzie m.in. działka w
malowniczym punkcie
Karkonoszy. Wkrótce
podamy Państwu więcej
informacji na temat
planowanej Gali, a także wywiad z jeleniogórskim mistrzem WBC
Baltic Silver.
(Przemo)
Fot. Archiwum

Rozpoczęli fazę play-off
Za piłkarzami występującymi w Jeleniogórskiej Lidze
Biznesu pierwsza runda
play–offów, która wyłoniła
nam najlepszą ósemkę rozgrywek.
Wyniki:

PMPoland (5B) – ECO Jelenia Góra
(4A) 2:4 (1:1)
PMPoland – Michał Pelichowski,
Marcin Niemczak
ECO – Jacek Gdeczyk (2), Tomasz
Grondecki, Wojciech Eszrych
Zawodnik meczu: Jacek Gdeczyk
Temida-Lambert (3A) – Jelenia Plast
(6B) 3:0 (1:0)
Temida – Michał Szczotka (3)
Zawodnik meczu: Michał Szczotka
Dolfamex (5A) – Tesco (4B) 7:1
(3:0)
Dolfamex – Cezary Witkowski (4),

Julian Terlecki (2), Norbert Wiśniak
Tesco – Mariusz Zieliński
Zawodnik meczu: Cezary Witkowski

Karkonosze Play (7A) – MAR-MAT
(2B) 0:11 (0:4)
MAR-MAT – Łukasz Woźniczak (4),
Dariusz Michałek (2), Sławomir
Sopinka
Panorama Karpacz (2A) – Meble (2), Waldemar Wryszcz, Marek
Cichosz, samobójcza
B-R-W (7B) 7:1 (4:1)
Panorama – Arkadiusz Mendelski Zawodnik meczu: Łukasz Woźni(2), Maciej Szpila, Patryk Skowron, czak
Seweryn Stylski, Arkadiusz MorawZwycięzcy swoich spotkań awansoski, Michał Bałkun
wali do dalszej fazy rozgrywek.
Meble – Karol Kościewski
Zawodnik meczu: Maciej Szpila
Żółta kartka: Gabriel Kaczmarek Zestaw par 1/4 finału Jeleniogórskiej Ligi Biznesu (poniedziałek 4
(Meble B-R-W)
kwietnia):
Maracana Piechowice (6A) – Praw- 18.00 ECO Jelenia Góra – Energia
Pro
nicy (3B) 2:3 (1:2)
Maracana – Mateusz Banaszak, 18.40 Sandra SPA PG – Dolfamex
19.20 Temida-Lambert – MAR-MAT
Łukasz Cudyk
Prawnicy – Łukasz Janik (2), Paweł 20.00 Panorama Karpacz – Prawnicy
Mrowca
(MDvR)
Zawodnik meczu: Łukasz Janik
Żółta kartka: Paweł Mrowca

Wieści różnej treści
Wychowanek KKS-u
wyróżniony

Karkonoski Klub Sportowy
Jelenia Góra w swojej 8–letniej
historii doczekał się kolejnego
wyróżnienia swojego wychowanka. Po Macieju Liszce (1993
r.), Konradzie Andrzejczaku
(1996 r.) zaszczytu powołania na
konsultację reprezentacji Polski
doczekał się Adrian Nowiński
(1993 r.). Obecnie Adrian reprezentuje barwy Śląska Wrocław
i występuje w drużynie Młodej
Ekstraklasy. Lista powołanych
piłkarzy z rocznika 1993 przez
Władysława Żmudę na konsultację szkoleniową, która odbędzie
się w dniach 10-13 kwietnia w
Chorzowie: Jakub Cesarek (Polonia Warszawa), Paweł Doroszko
(MKS Staporków), Bartłomiej
Kasprzak (Garbarnia Kraków),
Kamil Konieczny (Ruch Chorzów), Rafał Kurzawa (Górnik
Zabrze), Przemysław Lukasik
(FC Aberdeen), Jakub Majewski
(Górnik Łęczna), David Musiol
(Fotbal Frýdek-Místek), Adrian
Nowiński (Śląsk Wrocław), Sławomir Orzech (Górnik Wałbrzych), Bartosz Papka (Korona Kielce), Sebastian Pawlak
(JKS 1909 Jarosław), Adrian
Piechowka (Garbarnia Kraków),
Jakub Pułka (Wisła Kraków),
Roger Salla (Polonia Warszawa),
Grzegorz Skrzypczak (Śląsk
Wrocław), Grzegorz Wnuk (MKS
Kluczbork), Patryk Żuber(Stal
Kraśnik).

Młodziczki KPR-u lepsze
od wrocławianek

Pewnym zwycięstwem podopiecznych Marty Oleszczuk
zakończył się wyjazdowy pojedynek KPR–u Jelenia Góra z
UKS–em Handball 28 II Wrocław.
Nasze młodziczki (rocznik 19961997) rozbiły outsidera rozgrywek 39:10 i dzięki tej wygranej
przybliżyły się do ćwierćfinału
Mistrzostw Polski. Kolejne spotkanie już 10 kwietnia, również we Wrocławiu, ale naszym
przeciwnikiem będzie pierwsza
drużyna UKS-u Handball 28,
aktualnie trzecia siła tabeli. W
ostatniej serii spotkań wrocławianki wygrały z Finepharmem
Jelenia Góra 16:14.

Komplet zwycięstw SP 6

Pewną wygraną młodych zawodników „szóstki” zakończył się
turniej mini siatkarskich dwójek
chłopców w kategorii szkół podstawowych. Na starcie zawodów
stanęło pięć zespołów: SP 2, SP
3, SP6, SP 11, SP13. Klasyfikacja
końcowa: 1. Szkoła Podstawowa
nr 6 – opiekun: Dariusz Jarosz, 2.
Szkoła Podstawowa 3 – opiekun:
Renata Puluj, 3. Szkoła Podstawowa nr 11 – opiekun: Violetta
Kłos, 4. Szkoła Podstawowa nr
13 – opiekun: Aleksandra Białkowska – Dudzik, 5. Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekun: Bożena
Pietkiewicz. Skład zwycięskiego
zespołu: Mateusz Kwieciński,
Filip Pietruczuk, Arkadiusz Waleńczykiewicz, Krzysztof Lis,
Patryk Kondraciuk.
(MDvR)

sport
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Mecz na styku dla Nysy Kłodzko
W pierwszym spotkaniu
fazy play–off II–ligi jeleniogórskie Sudety nieznacznie
uległy Nysie Kłodzko 76:79.
W rywalizacji do trzech zwycięstw przegrywamy 0:1.
Od początku sobotniego spotkania
półfinaliści rozgrywek gr.B poszli
na wymianę ciosów, którą wygrali
podopieczni trenera Taraszkiewicza.
Po 10 minutach Nysa przegrywała na
własnym parkiecie 21:27. W drugiej
odsłonie kłodzczanie odrobili straty,
a kibicom przypomniały się starcia
obu ekip z rundy zasadniczej, kiedy
to derbowe pojedynki przysparzały
emocji do końcowej syreny. Do przerwy Nysa prowadziła 45:44.

Festiwal strzelecki za trzy punkty
fundowali obserwatorom sobotniego
widowiska Maciej Lepczyński z Nysy
oraz Rafał Niesobski z Jeleniej Góry.
Zawodnik gospodarzy trafił 4 z 7
prób, a starszy z braci Niesobskich 5
z 8. Trzecia kwarta nie zmieniła obrazu gry, w dalszym ciągu toczyła się
walka punkt za punkt, a na ostatnie
10 minut zespoły wychodziły przy
stanie 62:60. Jak się okazało, mimo
dramatycznej końcówki, boisko
musieli opuścić za piąty faul Wilusz
i Czech, to gospodarze cieszyli się z
końcowego sukcesu i tym samym
objęli prowadzenie w rywalizacji
play-off 1:0. Do sensacji doszło w
drugim półfinale, gdzie Open Florentyna podejmowała Stal Ostrów Wlkp.

Bezapelacyjny lider z Pleszewa uległ
po dogrywce na własnym parkiecie
94:99.
Doral Zetkama Nysa Kłodzko - Focus Mall Sudety Jelenia Góra 79:76
(21:27, 24:17, 17:16, 17:16)
Nysa: Lepczyński 28, Grygiel 14,
Ulrich 11, Płatek 10, Lipiński 7, Obrzut 4, Weiss 3, Radwański 2.
Sudety: R. Niesobski 22, Matczak
14, Czech 14, Samiec 6, Minciel 6, Ł.
Niesobski 5, Czekański 5, Wilusz 4,
Maryniewski.
Drugi mecz pomiędzy Sudetami, a
Nysą został rozegrany po zamknięciu
tego wydania gazety.
(Przemo)
Fot. archiwum

Klęska koszykarek Karkonoszy w meczu z Unią Swarzędz
Po serii kilku dobrych występów, zawodniczki Karkonoszy Jelenia Góra przegrały
niezwykle ważny mecz wyjazdowy z Unią Swarzędz. W starciu bezpośrednich rywalek w
walce o ligowy byt gospodynie
rozbiły naszą ekipę 85:58.

Lublin. Potyczka rozgrywana w Swarzędzu od pierwszych minut toczyła się
pod dyktando miejscowych, które po
10 minutach wygrywały już 26:17. W
każdej z odsłon nasze koszykarki były
gorsze od przeciwniczek, przegrywając
ostatecznie 58:85. Znów zawiodła
skuteczność – 34% celnych rzutów z
gry, podczas gdy u zawodniczek Unii
było 47%. Najskuteczniejsza w jeleniogórskim zespole była Paulina Podgajna,
zdobywczyni 19 punktów.
Unia Swarzędz – Karkonosze Jelenia
Góra 85:58 (26:17, 22:15, 17:10, 20:16)
Karkonosze: Podgajna (19), Kowalczyk (9), Szczęśniak (8), Pawlukiewicz

To spotkanie może mieć kluczowe
znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie się
na parkietach I-ligowych. Oprócz zwycięstwa w następnej kolejce z KKS-em
Olsztyn, potrzebna nam także porażka
Unii w meczu wyjazdowym z AZS-em

W najbardziej emocjonującym spotkaniu 6. kolejki
MOS Sudetów Basket Ligi
ekipa Thunder BT uległa
51:61 drużynie Za Mały Rozpęd.
Wyniki 6. kolejki
Ekipa Pawlika – Team Rio
40-65 (9-13, 10-17, 8-17,
13-18)
Ekipa Pawlika – Owsiańska
8, Jaworowska 7, Koulibaly
7, Klementowska 6, Fredziak
6, Fojna 2, Frąckowiak 2,
Balsam 2.
Team Rio – Nowicki 18,
Disterhoft 11, Kwapiński
10, Kaczmarek 10, Ćwiżyk
8, H. Pawłowski 4, Sokół 2,
Goleń 2.
PSŻBJR – Zawodowcy z
MDK 26-59 (8-14, 4-9, 1018, 4-18)
PSŻBJR – Czarnecki 10, Pa-

bisz 7, Woźniak 2, Pawlikowski 2,
Dudek 2, Rozmuk 2, Rudkowski 1.
Zawodowcy z MDK – Świętoń 25,
Walaszek 11, D. Sadowski 11, M.
Sadowski 8, Polowczyk 4
Matadors – GJK 60-46 (21-11, 14-11,
12-17, 13-7)
Matadors – Popkowski 23, Chrustowski 12, Lisiecki 7, Dziedzic

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

8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
3

1,527
1,186
0,723
1,736
1,357
1,237
1,059
0,763
1,344
0,594
0,639

Srebro Agnieszki Cyl i koleżanek w sztafecie
Drużyna Karkonoszy II
Jelenia Góra wywalczyła
srebrny medal w biegu sztafetowym kobiet podczas
rozgrywanych w Szklarskiej
Porębie biatlonowych Mistrzostw Polski seniorów.
Na zakończenie krajowego czempionatu zawodnikom i zawodniczkom przyszło się zmierzyć w
sztafetach. Bieg kobiet wygrały
biathlonistki AZS-u AWF-u Katowice
w składzie: Karolina Pitoń, Beata
Szymańczak, Krystyna Pałka, Paulina Bobak. Ze stratą blisko sześciu
minut przybiegły Karkonosze Jelenia Góra: Kamila Buchla, Magdale-

na Nykiel, Ewa Buchla, Agnieszka
Cyl. Na najniższym stopniu podium
stanęły zawodniczki BKS-u WP
Kościelisko: Anna Mąka, Katarzyna
Leja, Karolina Batożyńska, Kinga
Mitoraj.
W biegu sztafetowym mężczyzn
wygrała drużyna BKS-u WP Kościelisko w składzie: Adam Kwak,
Mirosław Kobus, Łukasz Szczurek,
Krzysztof Pływaczyk. 33 sekundy za
nimi finiszowali biathloniści AZS-u
AWF-u Katowice: Maciej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Bril, Tomasz Sikora,
Rafał Lepel. Na trzeciej pozycji ze
stratą ponad 3 minut rywalizację
zakończył AZS AWF Wrocław: Mateusz Stec, Sebastian Witek, Piotr
Kotas, Łukasz Witek.

6, Głąbicki 4, Potkański 4, Radziszewski 4
GJK – Jakubowicz 13, Komorowski
11, J. Pawłowski 6, Gazda 6, Pyka 4,
Lopko 4, Kaczor 2.
Thunder BT – Za Mały Rozpęd 51-61
(10-19, 16-11, 10-18, 15-13)
Thunder BT – Prystrom 28, Czornij
15, Kanecki 4, Horeglad 2, Wróblewski 2.
Za Mały Rozpęd – Rogacz 20, Sękie-

(7), KrawczyszynSamiec (6), Piwowarczyk (5),
Kowiel (2), Wójtowicz (2), Iwanowicz, Łuczak
Pozostałe wyniki 7. kolejki: AZS
Gdańsk – Wisła
II Kraków 38:46,
KKS Olsztyn – AZS
Lublin 77:58
(MDvR)
Fot.
Archiwum

1. Domeny.PL
2. AZS Gdańsk
3. Wisła II		
4. AZS Lublin
5. KKS 		
6. Unia		
7. Karkonosze
8. AZS Gorzów

22
20
19
19
19
18
18
14

1.118
1.074
1.076
1.069
1.045
1.023
0.779
0.870

Wyniki i statystyki 6. kolejki MSBL
wicz 14, M.Kudłacik 10, Nowak 7, 1. Kiciński (Bartbud) – 12
F.Kudłacik 4, J.Kudłacik 4, Roziel 2 2. Kozyra (Bartbud) – 12
3. Prystrom (Thunder) – 12
Najlepsi strzelcy
4. Brzozowska (Ekipa Pawlika) – 8
1. Rogacz (Za Mały Rozpęd) – 90
5. Sadowski (Zawodowcy z MDK)
2. Nowicki (Team Rio) – 89
–6
3. Prystrom (Thunder) – 65
– Spyrka (GJK) – 6
4. Czornij (Thunder) – 64
(MDvR)
5. Kozyra (Bartbud) – 60
Celne rzuty za 3 pkt.

Chojnik w ścisłej czołówce ogólnopolskich zawodów
Świetnie zaprezentowali się
zawodnicy Chojnika Jelenia Góra na IX Ślężańskim
Ogólnopolskim Turniej Badmintona młodzików i juniorów rozegranym w minioną
niedzielę w Sobótce. Nasi
sportowcy po raz kolejny
udowodnili, że trzeba się z
nimi liczyć w walce o najwyższe laury wracając do
domu z workiem medali.

13
13
12
12
12
13
13
12

1. Maciej Wadowski - AZSAGH Kraków
2.Mateusz Pławecki - AZSAGH Kraków
3. Piotr Gajda - KS Chojnik Jelenia
Góra

Kategoria juniorka - gra pojedyncza
1. Melania Kozdra - KS Chojnik
Jelenia Góra
2. Kinga Rogalska - UKS 2 Sobótka
3. Monika Ciepła - UKS 2 Sobótka

Kategoria młodziczka – gra podwójna
1. Klaudia Grzesiak / Maja Grzesiak
- OTB Lotka Ostrów Wlkp.
2. Dominika Dąbrowska / Martyna Płowuszyńska - UKS Smecz
Bogatynia
Nasz klub reprezentowali w ka- 3. Elżbieta Kot / Aleksandra Michaltegorii młodzik: Łukasz Cimosz, ska - UKS Smecz Bogatynia
Piotr Gajda, Kamil Słupek, Szymon
Kowalski oraz w kategorii junior: Kategoria młodzik – gra podwójna
Jędrzej Nowak, Melania Kozdra, 1. Tomasz Kutyła / Mateusz Pławecki
Arkadiusz Słupek, Michał Szymczak - AZSAGH Kraków
2. Łukasz Cimosz / Piotr Gajda - KS
oraz Mateusz Pietruszka.
Chojnik Jelenia Góra
3. Albert Kluk / Piotr Kukuła - UKS
Wyniki:
Kategoria młodziczka – gra poje- Orliki Ropica Polska
dyncza
1. Jagoda Goldwasser - UKS 2 So- Gra mieszana młodzik
1. Michał Jedlecki / Izabela Jajko bótka
2. Izabela Jajko - UKS Orliki Ropica UKS Orliki Ropica Polska
2. Radosław Wróbel / Karolina SzuPolska
3. Aleksandra Legięć - UKS Smecz bert – MATCHPOINT Wrocław
3. Rafał Kazimierski / Aleksandra
Bogatynia
Legięć - UKS Smecz Bogatynia
Kategoria młodzik – gra pojedyncza

Kategoria junior – gra pojedyncza
1. Mateusz Pietruszka - KS Chojnik
Jelenia Góra
2. Michał Szymczak - KS Chojnik
Jelenia Góra
3. Marcin Nowak - UKS Smecz
Bogatynia
Kategoria junior – gra podwójna
1. Mateusz Pietruszka - KS Chojnik
Jelenia Góra / Przemysław Szydziak
- UKS Smecz Bogatynia
2. Marcin Biegański / Mariusz Sznurowski - UKS 2 Sobótka
3. Marcin Nowak / Patryk Płaza UKS Smecz Bogatynia
Kategoria junior – gra mieszana
1. Michał Szymczak / Melania Kozdra - KS Chojnik Jelenia Góra
2. Arkadiusz Słupek - KS Chojnik
Jelenia Góra / Kinga Rogalska - UKS
2 Sobótka
3. Mariusz Sznurowski / Monika
Ciepła - UKS 2 Sobótka
(MDvR)

Siatkarki „dwójki”
nie do zatrzymania
Pięć zespołów dziewcząt z
jeleniogórskich szkół podstawowych stanęło na starcie turnieju mini siatkówki.
Na finiszu z końcowego
triumfu cieszyły się uczennice SP 2, zwyciężając we
wszystkich spotkaniach.
Zawodniczki SP 2 pod wodzą
Bożeny Pietkiewicz wystąpiły w
składzie: Nicola Adamczyk, Eliza
Ostrowska, Monika Bojko, Julia
Bukała, Anita Cimirkiewicz oraz
Katarzyna Kuryło.

Wyniki

SP 2 – SP 3 2:0
SP 2 – SP 6 2:0
SP 2 – SP 13 2:0
SP 2 – SP 8 2:0
SP 3 – SP 6 2:1
SP 3 – SP 13 1:2
SP 3 – SP 8 2:0
SP 6 – SP 13 0:2
SP 6 – SP 8 1:2
SP 8 – SP 13 0:2

Klasyfikacja końcowa

1. Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekun: Bożena Pietkiewicz
2. Szkoła Podstawowa nr 13 –
opiekun: Aleksandra BiałkowskaDudzik
3. Szkoła Podstawowa nr 3 – opiekun: Katarzyna Pakosz
4. Szkoła Podstawowa nr 8 – opiekun: Agnieszka Gigiel
5. Szkoła Podstawowa nr 6 – opiekun: Dariusz Jarosz
(MDvR)
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OG£OSZENIA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2011-03-25 - 12.30 -- 2011-04-01 - 23.10
1051 OGŁOSZEŃ DROBNYCH, W TYM 224 OFERTY PRACY
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, udokumentowane sukcesy
w sprzedaży, wykształcenie średnie,
wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, miły głos. Zgłoszenia z CV - jga.
rekrutacja@gmail.com
40+ - Odchowała Pani dzieci? Chce
Pani wrócić do aktywności zawodowej,
ale... No właśnie, wszędzie są jakieś
„ale”, ale nie u nas. Proszę złożyć CV,
porozmawiamy z Panią poważnie - jga.
rekrutacja@gmail.com
AGENCJA ochrony zatrudni - pracowników na terenie Pasiecznika pracowników
ochrony - 723 679 730

BARMANKO-KELNERKA - przyjmę do
pracy w Szklarskiej Porębie do hotelu
ETNA samotną dziewczynę bez zobowiązań w przedziale wiekowym 22-28
lat. Możliwość noclegu. Praca na dłuższy
okres i do uzgodnienia - 669 488 951
BIURO Nieruchomości - przyjmę operatywne osoby do pracy - 609 043 414
BIURO Nieruchomości - zatrudni osoby,
chętnie z licencją na stanowisko agent w
obrocie nieruchomościami. Wymagane
min. 25 lat, wykształcenie min. średnie,
mobilność. Aplikacje proszę kierować:
celdom@op.pl - 756 445 605
BRUKARZ kamieniarz - praca dla brukarza z umiejętnością stawiania murów
z kamienia - 511 324 011
CHCE Ci się chcieć - Jesteś „na tak”, z
całym sercem robisz wszystko a nawet
wiele więcej, i co? Nadal nie jesteś doceniona(y). Mamy dla Ciebie coś ekstra.
Jeśli masz już 30 lat, śr. szkołę, wyślij
CV - jga.rekrutacja@gmail.com

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.

CIEŚLA szalunkowy - Firma budowlana
poszukuje tylko fachowców. Praca zagranicą. Dzwonić w godz. 9-18 - 75 64 64
557 lub 501 418 553
CUKIERNIK do Niemiec - kobieta lub
mężczyzna - młody, samodzielny z
praktyką - 501 240 716
DLA kreatywnych - Lubisz kontakty z
ludźmi, chcesz osiągnąć samodzielność finansową? Ta praca jest dla
ciebie. Wszystko zależy od Ciebie.
Cały kraj - 509 296 638
DO Niemiec - przyjmę do pracy
samodzielnego hydraulika. Wydatki
250 euro mieszkanie - 0049 17 79
80 58 54
DO restauracji - w centrum miasta
potrzebna pomoc kuchenna. CV na
adres e-mail - ania.kp@op.pl
DO roznoszenia ulotek - pizzeria
w Jeleniej Górze poszukuje dwie
poważne osoby do roznoszenia ulotek,
6 zł/h - 797 580 066
DODATKOWA dla konkretnych ambitnych, przedsiębiorczych i kreatywnych przy współpracy z grupa
Razem 21 FM z Wrocławia przy projektach i zarządzaniu zespołem (nie
sprzedaż perfum) - 791 050 844
DODATKOWA lub stała - Chcesz sobie
dorobić na sprzedaży bezpośredniej,
dodatkowo lub na etat, skontaktuj się.
ﬂoreo_calusek777@wp.pl
DODATKOWA w domu od 16 - Charakter pracy zależny od wieku, czasu
i predyspozycji - jg.fmgroup@gmail.
com

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.

DOFINANSOWANIE - poszukuję osób
które pomogą przy uzyskaniu doﬁnansowania na otworzenie działalności
gospodarczej. galeon_jg@wp.pl
DORADCA Citi Bank - w Jeleniej Górze.
Oferty zawierające CV ze zdjęciem
proszę przesłać na adres:wojciech.
wojcicki@citi.com
DYSTRYBUCJA gazetek - umowa
zlecenie. Praca dla dystrybutora/ki
gazetek Kauﬂandu: rejon – Siedlęcin
i Strzyżowiec. Wskazane, aby była to
osoba z tego rejonu lub chętna do pracy
w tym rejonie - 697 109 863
ELEKTRYKA - na umowę o pracę - 605
458 999
FIRMA „GWARANT POZNAŃ” Sp.z
o.o. - poszukuje pracowników do ochrony
obiektów handlowych na terenie m. Jelenia Góra i Cieplic. Kontakt telefoniczny w
godz. 09.00 - 18.00 - 665 567 562
FIRMA budowlana - poszukuje cieśli
szalunkowych, tylko fachowców. Praca
zagranicą. Dzwonić w godz. 9-18 - 75
64 64 557 lub 501 418 553
FIRMA budowlana - poszukuje tylko
fachowców. Praca zagranicą. Dzwonić
w godz. 9-18 - 75 64 64 557 lub 501
418 553
FIRMA budowlana - zatrudni kierowcę
dla poj. cięż. do 7,5 tony oraz operatora
koparki do 3,5 tony. Dzwonić między
9-18. - 501 418 553
FIRMA Gold Finance - poszukuje osoby z
doświadczeniem na stanowisko- doradca
ds. kredytów hipotecznych. Aplikacje
proszę składać na adres:sekretariat.
jeleniagora@goldﬁnance.pl - 795 448
159, 531 911 066
FIRMA kosmetyczna - poszukuje pracowników - 603 749 945
FIRMA PMPKonmet - zatrudni pracowników na stanowiska : - Operator przecinarki laserowej - Pomocnik operatora
CV prosimy nadsyłać na adres pp@
pmpgroup.com do dnia 02.04.2011 660 513 375
FIRMA produkcyjna - zatrudni osobę z
dobrą znajomością języka niemieckiego w charakterze pracownika
biurowego - 607 401 990
FIRMA sprzątająca - zatrudni pracowników z grupami inwalidzkimi - 661
991 555
FIRMA w Wojcieszycach - k/Jeleniej
Góry przyjmie do pracy spawaczy
- proste spawanie punktowe - 603
224 439
FIRMA Wojcieszowianka - zatrudni na
stanowisko: Kierowca. Preferowane
doświadczenie oraz kat. B+C. CV
na mail: m.kulik@wojcieszowianka.
pl - 757 512 242
FIRMA Wojcieszowianka - zatrudni
technologa żywności do pracy w
laboratorium ze stażem pracy min.2
lata przy badaniach żywności. CV
na mail: m.kulik@wojcieszowianka.
pl - 757 512 156
FIRMA zatrudni panią - do sprzątania
klatek schodowych - 693 373 744
FRYZJERKA samodzielna - jest możliwe dobrze zarobić we fryzjerstwie na
właściwych warunkach, etat, praca
stała, praca w zespole na dwie zmiany
- 508 176 215
FRYZJERKĘ, fryzjera - z doświadczeniem, gwarancja wysokich zarobków i
szkoleń - 609 055 904
GOŁĘBIEWSKI w Karpaczu - zatrudni
piekarza.CV kierować na adres:
kadryk@golebiewski.pl - 757 670
715
GRAFIKÓW - Nowo otwarta firma
poszukuje graﬁków z talentem i zdolnościami - informatykajg@wp.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

HOTEL Gołębiewski w Karpaczu zatrudni cukiernika. Wymagane doświadczenie w zawodzie.CV należy przesyłać
na adres kadryk@golebiewski.pl lub
osobiście w dziale kadr - 757 670 715
HOTEL Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów/kelnerki. CV kierować
na adres kadryk@golebiewski.pl lub osobiście w dziale kadr - 757 670 715
HOTEL Jan zatrudni - zatrudnimy kelnera mile widziane doświadczenie. CV
proszę przesyłać na adres dh@hotel-jan.
pl z dopiskiem kelner
HOTEL pod Różami - zatrudni barmanów/barmanki. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie aplikacji (CV ze
zdjęciem i list motywacyjny) na adres:
biuro@podrozami.pl - 75 755 14 53
HOTEL pod Różami - zatrudni kucharzy/
kucharki. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie aplikacji (CV ze zdjęciem
i list motywacyjny) na adres: biuro@
podrozami.pl - 75 755 14 53
HOTEL Sandra zatrudni - osoby na stanowisko - kelner kierownik sali - cukiernik
- 757 519 190
HOTEL w Karpaczu - zatrudni kelnera/
kelnerkę na cały etat. CV tylko na maila
- 602 126 895
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, znajomość
branży motoryzacyjnej. CV przesyłać na
adres: l.rozmus@opoltrans.com.pl
HYDRAULIK i pomocnik - najlepiej z
Mysłakowic - telefon 8-15 - 509 427
151
INFORMATYKÓW - (po studiach) do
telefonicznego działu obsługi technicznej. CV i LM na agrm@op.pl - agrm@
op.pl
INFORMATYKÓW - Nowo otwarta
firma poszukuje programistów www.
Najchętniej ﬂash, php, relacyjne bazy
danych. Główny nacisk przy rekrutacji
stawiamy na talent i zdolności. - informatykajg@wp.pl
INSTRUKTOR Jogi Zumby - do prowadzenia zajęć w kameralnych warunkach w grupach max 10 osobowych w
Gryfowie Śląskim betir5@wp.pl - 693
658 124
INSTRUKTORÓW nauki jazdy - wszystkich kategorii; CV + zdjęcie na adres:
rekrutacjaosk@wp.pl mile widziane
doświadczenie - 508 222 667
INŻYNIER konstruktor - wymagana znajomość języka niemieckiego. CV proszę
przesyłać na adres e.kanclerz@kempf.
ag - 757 182 192
IT - Poszukujemy osobę z bardzo dobrą
znajomością systemów Windows oraz
Windows Server 2003, języka SQL.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów ze
sprzętem komputerowym w burze. CV i
list motywacyjny - telnet@vp.pl
J. niemiecki - szukam osoby która podszkoli mnie do matury ustnej. Proszę o
podanie ceny za godzinę. Pilne! Kontakt:
marcia_91_15@o2.pl - 509 768 932
KELNER/KELNERKA - Karpacz Poszukujemy kelnera/ki z doświadczeniem do restauracji w hotelu Tarasy
Wang w Karpaczu. CV przesyłać proszę
na adres: a.jawor@tarasywang.pl - a.jawor@tarasywang.pl
KELNER/KELNERKA - Restauracja w
Karpaczu poszukuje do pracy osoby z
doświadczeniem. CV proszę kierować na
adres bialyjar@wp.pl - 606 303 883
KELNERKA w Międzyzdrojach - w
ciastkarni na Molo - praca od kwietnia,
zakwaterowanie we własnym zakresie.
Proszę o CV na adres: karolina.sadka@
hotmail.com - 511 257 718
KELNERKA z doświadczeniem - w
Karpaczu - 781 108 400
KIEROWCA do pizzerii - z własnym
autem, w pizzerii w Cieplicach - 665
163 087
KIEROWCA kat. C - do Niemiec - 0049
17 79 80 58 54
KIEROWCA kat. C - Firma poszukuję
kierowcy. Bezwzględnie wymagane
ADR, prawo jazdy kat. C - 509 949 957,
75 76 47 222
KIEROWCA Kat. C Niemcy - 1800 Euro
- Praca na gewerbę, ﬁrma pomaga otworzyć. Nie trzeba znać J. niemieckiego.
Wiek Max 50 lat. Wyjazd 07.04.11 około
21. Nie odpowiadam na SMS - 880
331 147
KIEROWCY autobusów do UK - praca
w Londynie; doświadczenie w UK, dobry
angielski; 10,5 do 15,4 funtów/godzina;
CV na:almavar@almavar.pl certyfikat
agencji zatrudnienia ALMA VAR - 5185
- 756 474 402

KIEROWNIK videoteki - tylko student
- studentka zaoczny (uczelnie wyższe)
- umowa zlecenie CV wraz z LM oraz
terminami zjazdów proszę przesyłać:
v66@videoworld z dopiskiem kierownik
- 757 184 206
KIEROWNIK zespołu - Renomowana
ﬁrma ubezpieczeniowa poszukuje kandydata na szefa zespołu agentów ub.
Niezbędne doświadczenie w kierowaniu
ludźmi, średnie wykształcenie, mobilność, dyspozycyjność. Prosimy CV - jga.
rekrutacja@gmail.com
KOMINIARZ - Karpacz - 794 977 498
KONSULTANTKA Avon - ﬁrma kosmetyczna Avon oferuje prostą i wygodną
formę dodatkowego zarobku, profesjonalne szkolenia kosmetyczne, konkursy,
nagrody, możliwość awansu. przy zapisie
prezent-niespodzianka - 692 494 164
KONSULTANTKA FM GROUP - sprzedaż perfum (alternatywne do markowych) zarobek do 43% na sprzedanej
sztuce - 666 347 180
KOREPETYCJE z matematyki - bardzo
pilnie poszukuję korepetycji z matematyki! 1 klasa szkoły średniej. Czas
najlepiej po południu w godz. po 15.00
- 695 497 936
KOREPETYTORA j. angielskiego - dla
ucznia 6-tej klasy. Oferty tylko z okolic
Sz. P. nr 11. Mile widziany nauczyciel
j. angielskiego - telefon lub anetarybialek@gmail.com - 607 278 343
KRAWCOWA - odstąpię zakład usług
krawieckich - bardzo dobra lokalizacja Zabobrze - 510 659 367
KSIĘGOWA do fundacji - szukam
księgowej/księgowego do prowadzenia
fundacji tylko osobę z doświadczeniem
- 698 498 972
KUCHARZ - praca dla kucharza w lokalu
w Cieplicach - 665 163 087
KUCHARZ, pomoc - do restauracji w
Karpaczu zatrudnię kucharza, pomoc
kuchenną (z doświadczeniem) - 509
683 666
LINCO zatrudni - Reprezentantów Handlowych. Młode, ambitne osoby do działu
obsługi klienta. Gwarantowany pakiet
szkoleń, motywujący system wynagrodzeń. CV: krzysztof.linkiewicz@linco.pl
LODZIARNIA Karpacz - Zatrudnię osoby
do pracy w lodziarni (lody kręcone). Mile
widziane doświadczenie. CV ze zdjęciem
na adres mlopatka@o2.pl
MAGAZYNIER - hurtownia zatrudni
młodych, uprawnienia na wózek, prawo
jazdy B, umiejętność wykonywania obróbek dachowych, telefon od 8-14 ul Stawowa 10 Mysłakowice - 721 603 610
MARKETING - praca biurowa wymagany
angielski, wyższe wykształcenie - 693
423 319
MASAŻYSTA/MASAŻYSTKA - do pracy
weekendowej. CV prosimy wysyłać
na adres: shanti-karpacz@wp.pl - 668
455 013
MATURZYŚCI - Praca w Cyrklandzie na
maj, czerwiec - 500 101 671
MECHANIK plus spawanie - mechanika
bez rażących nałogów z umiejętnością
spawania - 757 430 207
MEDIAEXPERT poszukuje sprzedawców - do salonu z Jeleniej Górze.
Aplikacje proszę kierować na adres
rekrutacja@mediaexpert.pl z dopiskiem
w tytule PJL/1270 - 67 265 00 19
MŁODYCH do hurtowni budowlanej
- kontakt telefoniczny od 8-14 - 721
603 610
MONTAŻYSTA mebli - cv proszę przesyłać na email biuro@future-kk.eu - 602
448 851
MONTERZY anten telefonii - komórkowej w Niemczech; dobry niemiecki,
doświadczenie, dopuszczenie do pracy
na wysokości; wynagrodzenie początkowe 7 do 8 euro/h; CV na:almavar@
almavar.pl certyﬁkat ALMA VAR-5185
- 756 474 402
NAPRAWA samochodu - zlecę naprawę
samochodu peugeot 307, wyciekający
olej - tanio i solidnie - 502 850 960

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

PRACA w cukierni - praca od zaraz zakres obowiązków - przygotowywanie
wyrobów cukierniczych do wywozu foliowanie, pakowanie - 516 125 311
PRACA w domu od 15 lat - Indywidualne
podejście do każdego z ochotników.
Dowolne pory pracy Pomoc online oraz
drogą mailową Zapraszamy E-mail
wdomciu@o2.pl
PRACA w gospodarstwie - wymagana
umiejętność jazdy ciągnikiem praca w
polu - 693 965 434

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
NAUKA gry na pianinie - mam 24 i z
chęcią w wolnych chwilach nauczę się
grać na pianinie, keyboardzie. Jeśli nie
odbieram proszę o kontakt SMS. Krzysiek - 691 162 481
NOWO otwarta ﬁrma branży IT - poszukuje przedstawicieli handlowych, do
sprzedaży bezpośredniej, budowania
własnych grup sprzedażowych - informatykajg@wp.pl
OD zaraz na budowę - fachowców oraz
pomocników od zaraz zarobki od 2500
zł/miesięcznie - 669 331 256
OPERATOR koparki - na umowę o
pracę. Praca w delegacji. - 693 955 955,
693 966 966
OPERATOR koparki - Niemcy - Legalnie
- operatora koparko-ładowarki. Wymagania: doświadczenie, znajomość języka,
własna działalność - telefon od 09.30 do
15.00. - 756 422 300
OPERATOR koparki - Niemcy - Legalnie.
Wymagane doświadczenie, uprawnienia,
znajomość języka, własna działalność.
Wyjazd ,,od zaraz” - 501 527 818
OPERATOR w. widłowego - zatrudnię
w hurtowni spożywczej operatora z kilkuletnim doświadczeniem - hurtownia.
jgora@onet.pl
OPIEKA Niemcy - nad kobieta 86 lat.
podopieczna jest osobą komunikatywną,
ma problemy z chodzeniem. Wymagana
jest średnia znajomość języka niemieckiego - 757 223 232
OPIEKA Niemcy - oferta ważna na
16.04.2011. Opieka nad kobietą, 87 lat.
Podopieczna porusza się samodzielnie
w domu a poza domem za pomocą
wózka inwalidzkiego, cierpi na osłabienie
starcze - 757 223 232
OPIEKA Niemcy SENAKO - nad mężczyzną 78 lat, w miejscowości Treffelhausen.
Podopieczny porusza się samodzielnie
oraz za pomocą rolatora na zewnątrz.
Cierpi na demencję, Parkinsona. Używa
pampersów - 757 223 232
OPIEKUNKI - umowa o pracę - Firma
doraMED zatrudni opiekunki osób starszych w Niemczech. Legalna praca na
umowę, korzystne warunki zatrudnienia.
Zgłoszenia: doramed.opiekunki@wp.pl
lub telefonicznie. - 691 104 999
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
OPTIGEN dla Firm - Mamy dobre rozwiązanie dla mikro Firm - nie wymaga
żadnych zmian w działalności gospodarczej a generuje znaczące oszczędności
za prowadzenie Firmy. Współpracuj:
optigen24@wp.pl - 793 048 029
PAŁAC Staniszów - zatrudni kulturalne
osoby ze znajomością języka niemieckiego - kelnerzy - 757 558 445
PANIĄ do sprzątania - raz w tygodniu do
małego, nowego domu - 505 074 854
PARK Dinozaurów - w Szklarskiej
Porębie poszukuje pracownika porządkowego, CV proszę przesłać na maila
praca@dinopark.com.pl - 795 577 755
PENSJONAT zatrudni - kucharza lub
kucharkę z doświadczeniem na umowę
o pracę, od zaraz - 519 525 935
PILNIE dostawce pizzy - Pizzeria Biesiadowo na Zabobrzu pilnie zatrudni kierowcę, osobę ucząca się, praca 3-4 dni
w tygodniu. Oferujemy: 6 zł netto, min.
36 godz/tydzień, samochód służbowy i
telefon komórkowy - 665 886 133
POKOJOWA - przyjmę do pracy w hotelu
- 756 467 400
POMOC biurowa - Szukam osoby jako
pomoc biurowa, sprzątanie. Na półetatu
- 605 177 005
POMOC kuchenna - posiadająca prawo
jazdy - 669 241 409
POSPRZĄTANIE ogródka - osoba do
prac na ogródku działkowym ok 250 m2
(skopanie działki, posianie trawy, pomalowanie altanki). Oferty za robociznę
proszę kierować na e-mail - legion14@
wp.pl
POSZUKUJE opiekunki - na godzinę
dziennie - 796 441 228

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
703 283,501 418 553

POSZUKUJE osób - które chcą bezinteresownie pomagać ludziom w fundacji
jako wolontariusz. zainteresowani proszę
pisać na: kolodziejski_mateusz@o2.pl
POSZUKUJE samotnej Pani - do opieki
nad dziećmi w Mirsku. kwaterunek +
wyżywienie gratis oraz miesięczne
wynagrodzenie - 724 981 018
POSZUKUJEMY nowych twarzy do
kampanii. Prosimy o wysłanie swojego
foto oraz posiadanego doświadczenia agencjamodelekimodeli@wp.pl
POSZUKUJEMY osoby do sprzątania umowa na pełen etat - 664 113 257
POSZUKUJEMY osoby samodzielne na stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych. praca również jako
dodatkowa - prowizja! CV + LM na
adres e-mail: rekrutacja@centim.pl 501 039 202
POSZUKUJEMY osób do sprzedaży
polis inwestycyjnych. Zarobki uzależnione są od liczby pozyskanych klientów.
Oczekujemy: zdolności sprzedażowych
oraz wytrwałości w dążeniu do celu marcin@bluemoney.pl
POSZUKUJĘ brukarzy - z doświadczeniem - 501 313 877
POSZUKUJĘ człowieka do wycięcia
- kilku drzew z własną piłą motorową,
drzewa są blisko domu trzeba umieć
ścinać - 721 821 542
POSZUKUJĘ niani - z doświadczeniem,
referencjami i pomysłami na aktywne
spędzanie czasu z moją 2 letnią córką.
- 782 040 185
POSZUKUJĘ osoby do kontaktów - z
klientami wymagany język angielski.
Oferty proszę przesyłać na michal.w@
questsport.pl - 697 916 806
POSZUKUJĘ osoby do niewielkiego
remontu - regips, kaﬂe, instalacja wod.kan. montaż drzwi wewnętrznych - 507
932 248
POSZUKUJĘ pracowników - ogólnobudowlanych, pilnie, 18 zł/h - 506 595 139
POŚREDNICTWO Pracy - Zarejestruj
się w naszej bazie, prześlij swoje CV-w
ramach usługi PakietCV5 udostępnimy
Twoją aplikację zainteresowanemu
pracodawcy. CRK-certyf.6046 Jelenia
Góra, Wiejska 29, biuro@crk-kadra.
pl - 605 661 481
POTRZEBNE dwie osoby - do ułożenia
obrzeży i rozplantowania ziemi - 790
719 940
POTRZEBNY przejazd do Herne DE - od
.1.04 do 10.04.11 - dla trzech osób, w tym
4 letnie dziecko. Tanio. Tylko poważne
propozycje - 722 171 112
POTRZEBNY stolarz do wykonania
robót stolarskich z praktyką. Forma
zatrudnienia: Umowa o Dzieło - 660
699 133
PRACA dla hostess - Agencja promocyjna poszukuje hostess do pracy na
promocjach. Wymagania: książeczka
sanepidowska min 16 lat. Wymagany
wyjazd na szkolenie do warszawy.
Proszę o wysłanie cv i zdjęć na maila. promocje.jeleniagora@gmail.com
PRACA dla magazyniera - Firma handlowa branży spożywczej zatrudni oferty (cv) prosimy przesyłać na e-meila
augustolimaro@op.pl - telefon (między
godziną 11-14) - 075 75 237 56
PRACA dla studentów - dla zaocznych
/dorywcza /fizyczna/ montaż reklam.
Jelenia Góra - 695 730 170
PRACA dla tynkarzy - na budowie dla
osoby z doświadczeniem przy tynkach
maszynowych gipsowych z agregatu.
Praca na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 609 805 742
PRACA dodatkowa - przyjemna praca w
domu. Jedyny wkład własny to 5 zł, które
pomnoży się w zaskakującym tempie.
Zainteresowanych proszę o kontakt
mailowy: dobryzarobek@jubilon.pl
PRACA Niemcy Restaurant - młodzi,
bardzo dobrze mówiący po niemiecku od
zaraz, 700 euro, papiery, od ręki, wyżywienie, spanie gratis, mówię po polsku,
pomogę - 0049 174 871 58 37

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 4 Panie
do pracy/staż w wieku od 18 - max 27
lat do uprawy szklarniowej truskawki w
pozycji stojącej. Wyjazd 31 marca - 757
523 230
PRACA w kwiaciarni - zatrudnię Panią
do pracy w kwiaciarni do 40l kontakt
osobisty ul Różyckiego13 kwiaciarnia
Liwia od 17-20
PRACA w myjni - przyjmę od zaraz
pracownika do myjni samochodowej 504 165 873
PRACA w Niemczech - legalna praca
w gastronomii na sezon od kwietnia do
końca września. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego,
wiek do 35 lat - 506 145 366
PRACA w Niemczech - Pośrednictwo pracy „Intelekt” poszukuje kobiet
chętnych do pracy przy opiece nad
osobami starszymi ze znajomością
języka niemieckiego. *Legalna praca
*zwrot kosztów przejazdu - 75 721 04
31, 883 688 855
PRACA z własnym busem - poszukujemy pracownika z własnym busem
praca na razie na 2 dni. - 501 541 673
PRACA za granicą - i zwrot podatku dla
osób, które pracowały za granicą (Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia,
Austria) almavar@almavar.pl - 75 647 44
02 certyﬁkat agencji zatrudnienia ALMA
VAR - 5185 - 756 474 402
PRACOWNIK biurowy - MAGAT zatrudni
mężczyznę do obsługi klienta: MS Ofﬁce,
operatywność, komunikatywność, znajomość j. ang. lub niem. CV wysyłać na
magat.jg@interia.pl Jelenia Góra Sobieszowska 20C - 756 474 117
PRACOWNIK Dialog S.A. - Zatrudnię
osobę na stanowisku Specjalista ds.
Sprzedaży i Obsługi Klienta w Punkcie
Sprzedaży w Jeleniej Górze. Oferty
proszę kierować na adres e-mail beata.
pozoga@dialog.pl - 756 412 955
PRACOWNIK do biura - Osoba na tym
stanowisku będzie odpowiedzialna za
porządkowanie i sprawdzanie poprawności dokumentów a także wspieranie
innych prac biurowych. CV i list motywacyjny na telnet@vp.pl
PRACOWNIK kiosku - Adecco Poland
(nr 364) poszukuje pracowników kiosku
na teren Nowogrodźca, Janowic Wielkich, Lubania oraz Mirska. legnica@
adecco.com - 76 722 32 31
PRACOWNIK produkcyjny - zatrudnię
pracowników z okolic Karpacza i Kowar.
CV na adres: matylda.mydlowska@
thom-polska.pl
PRACOWNIK videoteki - poszukuję
studenta-/ki - dzienny - umowa zlecenie.
Praca głównie na weekendy. CV wraz
z LM przesyłać: v66@videoworld.pl
Odpowiadamy na wybrane oferty - 757
184 206
PRZECZYTAJ koniecznie - Jeżeli jesteś
osobą ambitną, poszukującą dodatkowego zarobku, polecam Ci pracę z
dobrym zarobkiem. Napisz na jariii23@
wp.pl w temacie wpisując DOBRA
PRACA - 654 345 654
PRZEDSTAWICIELI - z doświadczeniem
do pozyskiwania i obsługi klientów - 509
029 334
PRZYJMĘ brygadę lub tynkarzy gipsowych do agregatu - 607 809 844
PRZYJMĘ do pracy - starsze małżeństwo najlepiej z grupą inwalidzką. Pan konserwator, Pani do prac porządkowych
- 607 328 088
PRZYJMĘ do pracy na stanowisko
- przedstawiciela handlowego ( obowiązkowy własny środek transportu )
CV proszę przesyłać na email biuro@
future-kk.eu - 602 448 851
PRZYJMĘ piekarza - na dobrych warunkach współpracy - 75 76 214 69
RECEPCJONISTA - Barman - Hotel w
Karpaczu zatrudni kreatywną i odpowiedzialna osobę na stałe.CV proszę
kierować na adres bialyjar@wp.pl
RECEPCJONISTKA - Praca w hotelu
Etna w Szklarskiej Porębie z możliwością
noclegu. Zatrudnimy kobietę samotną
w wieku od 22-28 lat bez zobowiązań
- 669 488 951

RESTAURACJA w Pałacu Staniszów
- zatrudni osobę z doświadczeniem i
znajomością jęz. niem. na okres od IV
do X 2011 roku. Oferty drogą mailową
na adres palacstaniszow@gmail.com 757 558 445
RESTAURACJA włoska - w Karpaczu
zatrudni od zaraz kucharza mail: nowaczynski@potok.eu - 695 598 589
ROZLEWNIA Wody Kapellanka - w Podgórkach zatrudni księgową z doświadczeniem, uprawnieniami - rachmistrz
GT, cały etat, księgowość i kadry. - 757
137 187
ROZNOSZENIE ulotek - szukam dwóch
dziewczyn do roznoszenia ulotek w
piątek i sobotę. Zapraszam do solarium
jutro o godzinie 9 ul Wolności 7 koło
ﬁlharmonii. 6 zł na godzinę. KAMILA 531 229 878
ROZWIŃ swój biznes - bez większego
inwestowania. Kontakt: tel. lub e-mail.
biznesfmg@gmail.com - 660 434 486
SEKRETARKA pół etatu - do biura wykształcenie wyższe, CV i list mot. na
adres: biuro.jg@wp.pl Odpowiedź tylko
na wybrane oferty
SENAKO - opiekunka Niemcy - nad małżeństwem w miejscowości Ravensburg.
Podopieczny cierpi na lekką demencję,
Parkinsona. Używa pampersów. Mężczyzna w wieku 89 lat - 757 223 232
SENAKO - opieka Niemcy - nad małżeństwem. Podopieczna porusza się
samodzielnie i za pomocą rolatora na
zewnątrz. Cierpi na demencję. Od opiekunki wymaga się dobrej znajomości
języka niemieckiego i prawo jazdy. - 757
223 232
SLC Cyrkland poszukuje młodych osób
do pracy z dziećmi w sezonie 2011.
Praca na terenie ośrodka w Miłkowie.
Opieka nad dziećmi i mini zoo. Praca w
godzinach 8:00-15:00. - 500 101 671
SPAWACZ/ŚLUSARZ - od zaraz do
zakładu metalowego Kawka & Syn - 515
143 290
SPRZĄTACZKA w szkole LO w Karpaczu. Oferty składać na maila: kierownik.
liceumkarpacz@wp.pl do 20.04.2011.
- 757 619 816
SPRZĄTANIE marketu - w Jeleniej
Górze - kobiety i mężczyzn - 600 853
208
SPRZĄTANIE ogrodu - zlecę sprzątanie
całego zapuszczonego ogrodu 250 m2.
Należy skopać całość i wyrwać chwasty
wyrównać wszystko i przygotować pod
sianie trawy pomalować altankę. Oferty
za pracę na e-mail - asienka25063@
wp.pl
SPRZEDAWCA - do sklepu dziecięcego
w wieku od 30 - 45 lat miła, dyspozycyjna,
obsługa programu Subiekt i kasy ﬁskalnej
- 513 966 229
SPRZEDAWCA - na terenie Karpacz 728 622 013
SPRZEDAWCA na stoiska handlowe w
Szklarskiej Porębie. Praca na tzw. powietrzu. Osoby zainteresowane prosimy o
składanie CV na e-mail: pracadlaciebie@
autograf.pl
SPRZEDAWCA/WIZAŻYSTA - Firma
Inglot zatrudni pracownika na terenie
Jeleniej Góry, mile widziane doświadczenie kierunkowe bądź handlowe. Cv
+ list motywacyjny proszę przesyłać
na kkardasiak@inglot.pl - kkardasiak@
inglot.pl
STANOWISKO Menager Oddziału
- minimum 3 letnie doświadczenie w
zarządzaniu, wyższe wyk., wiek powyżej 28 roku życia. Umowa o pracę.
Atrakcyjne zarobki dodatkowe narzędzia
pracy - informatykajg@wp.pl
STAŻYSTKA Citi Bank - na umowę o
pracę do placówki Citi Banku w Jeleniej
Górze. Oferty zawierające CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres:wojciech.wojcicki@citi.com
STRONA www dla ﬁrmy - Zlecę stworzenie strony dla nowo powstałej ﬁrmy.
Propozycje proszę wysyłać na agrm@
op.pl
STRÓŻ od zaraz - przy pilnowaniu
obiektu od zaraz - 723 966 809
STUDENCI/UCZNIOWIE - Dynamiczny, młody zespół - wypłata na czas,
korzystna stawka. Zlecenie dla osób do
26 roku życia- telefoniczne zapraszanie
na spotkania, pon.-pt., 8:00-16:00. Proszę wysyłać CV. - beata@panaceumzdrowia.com
SUCHA zabudowa - praca dla samodzielnych monterów płyt g-k. Praca w
delegacji. Preferowani niepalący dojrzali
ojcowie rodzin - 605 744 859
SZEF kuchni Świeradów - ekskluzywny
hotel zatrudni szefa kuchni. CV słać na
adres: rekrutacja@bialykamien.com 607 735 935
SZTOLNIE Kowary - zatrudnią młode,
energiczne i mobilne osoby w charakterze przewodnika. Mile widziana
znajomość języka obcego. CV prosimy
wysyłać na: biuro@sztolniekowary.com
- 757 528 458
SZUKAM osoby - która pomoże w
uzyskaniu datacji z Urzędu Pracy na
otworzenie działalności gospodarczej 797 695 523
SZUKAM zmienniczki - praca w Niemczech - opiekunka do osób starszych,
język niemiecki - 724 514 285

SZUKAMY aktywnych i pomysłowych ludzi do stworzenia i zarządzania grupą.
Jesteś ambitny? Dzwoń - 666 347 180
SZWACZKI w Anglii - Dla brytyjskiego
producenta odzieży poszukujemy szwaczek aktualnie przebywających w Anglii.
Praca od zaraz. Prosimy o CV na
adres:almavar@almavar.pl certyfikat
agencji zatrudnienia ALMA VAR - 5185
- 756 474 402
TECHNOLOG do laboratorium - Firma
Wojcieszowianka zatrudni technologa
żywienia do pracy w laboratorium ze
stażem pracy min.2 lata przy badaniach
żywności. CV na mail: m.kulik@wojcieszowianka.pl - 75 75 12 242
TIPSERKA - miejsce w salonie fryzjersko kosmetycznym, stanowisko w pełni
wyposażone. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt - 721 494 674
TIPSERKA - salon fryzjerski udostępni
miejsce tipserce. Dobre warunki - 693
295 758
TKACZ dywanów - poszukuje tkaczy
dywanowych z doświadczeniem w pracy
z maszyna typ: Gripper Axminster, lub
innych maszyn tkackich możliwość
przyuczenia - 032 77 601 42
UDOSTĘPNIĘ miejsce dla maniuciurzystki - w prosperującym solarium na
Zabobrzu, jedyne opłaty to czynsz - niski.
Możliwość wykonywania innych zabiegów w pozycji siedzącej lub półleżącej
- 530 567 900
W ochronie - rencistów z jeleniej góry,
Karpacza i okolic - 600 447 862
WOLONTARIUSZE - Poszukuje młodzieży do powstającego kółka teatralnego. Razem zmieńmy Jelenia Góra
- majalinde@wp.pl
WSPÓŁPRACA dla ﬁrm - Firma nawiążę
współpracę z : mechanikami, lakiernikami, ratownikami medycznymi, rehabilitantami - 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
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ZATRUDNIMY Panią - do sklepu spożywczego, oferujemy dobre warunki pracy i
płacy, wymagane doświadczenie na w/w
stanowisku, CV na e-mail:rekrutacja_
oaza@o2.pl - 756 466 062
ZATRUDNIMY tynkarzy - maszynowych
tylko z doświadczeniem - tynki gipsowe
i cementowe. Mile widziane zgrane
brygady. Kontakt e-mail: hibex@t-online.
de lub telefonicznie 19.00 do 21.00 - 695
688 615
ZLECĘ budowę ścianki - o długości 3
m z wmontowanymi w kasecie drzwiami
przesuwnymi. Nowe budownictwo, wys.
255 cm, podłoga z paneli. Proszę o oferty
z kosztorysami na e-mail:ucash444@
interia.pl - 519 596 065
ZLECĘ wykonanie strony WWW - 792
852 464
ZLECĘ wykonanie strony www - galeon_
jg@wp.pl
ZLECĘ zrobienie schodów - drewnianych w budynku - 695 996 561
ZOSTAŃ doradcą - Wiodąca firma z
branży ﬁnansowej poszukuje osób na
stanowisko doradcy ﬁnansowo-ubezpieczeniowego. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Wyślij CV na adres: - jozef.pradela@
axa-polska.com.pl
ZOSTAŃ fotomodelką - Poszukujemy
nowych twarzy na fotomodelki, projekt
strojów kąpielowych na sezon 2011,
nie wymagamy doświadczenia, gwarantujemy wysokie wynagrodzenie.
CV + zdjęcia agencjamodelekamw@
gmail.com

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
PODEJMĘ pilnie każdą pracę - wiek 25
lat, j. niemiecki w stopniu bardzo dobrym.
Dyspozycyjna, uczciwa, odpowiedzialna
- 535 888 940
POSPRZĄTAM, ugotuję - zrobię zakupy,
skopię działkę lub ogródek. Pilne. Potrzebuję nowego telefonu - 514 244 578

WYDZIERŻAWIĘ stanowisko - w salonie fryzjersko-kosmetycznym - 509
683 505
WYDZIERŻAWIMY dwa stanowiska - dla
fryzjerki albo fryzjera w nowym salonie
fryzjerskim w centrum Jeleniej Góry na
dobrych warunkach - 695 570 520
ZA opiekę mieszkanie - dam mieszkanie
za opiekę nad posesją - 507 600 781
ZATRUDNIĘ barmankę - do klubu praca w weekendy - 607 589 891
ZATRUDNIĘ barmankę - ze znajomością podstaw gastronomii. Osoby
zainteresowane zapraszam osobiście
po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Praca w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki
- 504 272 623
ZATRUDNIĘ budowlańców - do wykańczania wnętrz - tynkarzy oraz do prac
elewacyjno-ociepleniowych. Tylko
fachowców z doświadczeniem - kontakt tylko w godz. 14.00-15.00 - 516
272 091
ZATRUDNIĘ dynamicznego handlowca
ze znajomością jęz. angielskiego. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem - biurorekrutacja@onet.eu
ZATRUDNIĘ kosmetyczkę - kosmetologa - 603 690 553
ZATRUDNIĘ krawcową - chętnie emerytkę lub rencistkę - 513 059 801
ZATRUDNIĘ kucharza - w pensjonacie
na umowę o pracę - 519 525 935
ZATRUDNIĘ kucharza lub kucharkę (samodzielna) w Karpaczu - 781 108
400
ZATRUDNIĘ lub wynajmę stanowisko
- tipserce, dobra atmosfera, mili pracownicy, elegancko wykończony lokal.
Cieplice - 691 816 182
ZATRUDNIĘ operatora koparko-ładowarki - Wojcieszyce - 509 766 141
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko sprzedawca w sklepie spożywczym.
Osoby zainteresowane zapraszam
osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym. Praca w Jeleniej Górze ul.
Karola Miarki - 504 272 623
ZATRUDNIĘ osobę z samochodem najlepiej na gaz - do kolportażu gazetek
reklamowych - 791 837 835
ZATRUDNIĘ stolarzy - do renowacji
mebli antycznych - 697 800 440
ZATRUDNIĘ telemarketerów - atrakcyjne prowizje - 531 912 906
ZATRUDNIĘ tynkarzy - maszynowych
wyłącznie fachowców z doświadczeniem
- 663 747 793
ZATRUDNIMY - kucharza, recepcjonistkę
oraz kelnerów do hotelu w Karpaczu. CV
proszę przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu. Do wybranych osób
prześlemy szczegóły zatrudnienia na
wybranym stanowisku. - 664 499 810
ZATRUDNIMY kierowców - nadzorujących - z grupą inwalidzką. Wymagane
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność
oraz umiejętność pracy w zespole - 757
557 003

PODEJMĘ pracę w piekarni - 1/2 - 3/4
etatu. Znajomość tradycyjnych technologii - 793 736 668
PODEJMĘ pracę biurową - dodatkową po godz. 15:30. Doświadczenie w zamówieniach publicznych - 668 610 335

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
AUTO części do wszystkich marek - alternatory, rozruszniki - regeneracja. Części
i akcesoria samochodowe. Jelenia Góra,
ul. Jagiellońska 9 - 516 755 199
CZĘŚCI do wielu aut - części do wielu
aut rożnych modeli od 87r. do 2000 rok,
są to części z demontażu oraz nowe.
Możliwość montażu w naszym warsztacie wraz z gwarancją. ul. Krakowska 10,
58-500 Jelenia Góra - 604 899 303/692
539 208
FORD Scorpio 2.0 16V kombi - 1995 rok..
Alufelgi 16 4x108, z oponami zimowymi
15 - 507 221 519
MERCEDES W202 C-klasa - kombi 511 823 646
OPEL Corsa B - wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
OPEL Corsa B i C - części - 691 350
737
SCENIC 98 rok 2.0 - benzyna - części z
demontażu - 693 828 283
SILNIK + skrzynia biegów po wymianie
rozrządu do Toyoty Celici T20 1.8 16V.
1996 rok. Cena 800 zł do negocjacji 756 426 290
SKRZYNIA biegów - Lublin pod silnik
Andoria, 4 biegowa. Cena 200 zł - 603
093 631
SKRZYNIA biegów do BMW E30 2.4
D - cena 150 zł - 603 093 631
SKRZYNIA biegów do VW Golf II - pięciobiegowa. Cena 170 zł do negocjacji
- 603 093 631
ZDERZAK tylni do Forda Mondeo kombi MK 1 - 664 810 257

FELGI, OPONY
KUPIĘ
OPONY letnie 195/65R15 - nowe lub
używane, w dobrym stanie. Tanio - 691
759 542

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
4 opony z felgami do Opla - letnie Michelin, 175/70/R13 - 515 184 359
ALUFELGI do Forda R13 - wraz z
oponami 165/65, 4x108 nie pogięte,
wyważone - 723 363 001
ALUFELGI niklowane - z rantem, nowe,
5x120x15. Cena 600 zł - 693 010 807
ALUFELGI z oponami - 14 i 15 Ford 350 zł,15 Renault Laguna - 430 zł - 783
032 842
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CZTERY koła - 5x112 - pasują do Audi
A4, A6, VW Passata B5 - z oponami
195/65/R15. Cena 300 zł za komplet 515 206 246
FELGI + opony letnie 14 - do Fiata. Stan
felg bdb. Cena 150 zł - 790 203 537
FELGI 5x114 - lub z dystansami 5x100
- 668 016 417
FELGI aluminiowe 15 - ﬁrmy RC - 4
otworowe. Tanio - 530 791 178
FELGI stalowe - 4 szt. - do Golfa IV, Audi
A3. Cena 250 zł - 508 222 781
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
FELGI z oponami zimowymi - 13 cali,
rozstaw śrub 4x100 . Pasują do Opla
Corsy B . Cena 150 zł - 667 268 946
KOMPLET alufelg - rozmiar 7jx15h2
5x120 ET20, z oponami - w dobrym stanie. Felgi nie były spawane, prostowane
itp. - 697 336 007
KOMPLET kół do Opla Vectra - alufelgi
z oponami letnimi nowymi - używanymi
3 m-ce, na 5 śrub, 205/55/R16 91V
Goodyear. Cena 1000 zł do uzgodnienia
- 693 367 961
OPONY - tanio - nowe 13,14 od 100 do
120 zł/szt. polecam i zapraszam - 515
291 992
OPONY Continental - 165/60/R14, pełne
koła z felgami. Nowe opony. Cena 100 zł
za sztukę - 695 966 470
OPONY do Toyoty Hilux - Goodyear
Wrangler m+s 255/70r15c cena 350
zł opony jeździły jeden sezon - 661
308 641
OPONY letnie 185/60/14 - Michelin
energy. Stan dobry. Cena 80 zł za 2 szt.
- 600 994 453
OPONY nowe i używane. Sprzedaż,
montaż, naprawa. Niskie ceny - 757
893 651
OPONY zimowe Uniroyal - 205/55/R16.
2010 rok produkcji. Sprzedam lub zamienię na letnie 185/65/R15. Cena 600 zł za
komplet - 663 107 745

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
SKUTER Sampo 50 - pierwsza rejestracja 09.2008 r. Alarm odpalany na pilota.
Cena 1200 zł - 792 230 983

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTA do 500 zł - całe, rozbite, uszkodzone. Stan obojętny, również bez OC i
przeglądu. Własny odbiór. Proszę podać
markę i rok. Tylko SMS - oddzwonię 783 058 344
AUTOSKUP - gotówka natychmiast 796 993 782
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem. Również angliki - 721 721 666
CIĄGNIK Ursus 360 lub 330 - w cenie
do 7000 zł, może być do remontu - 697
773 491
GOLF 1 - w rozsądnej cenie - sprawny
- 691 578 777
KAŻDE auto - do 500 zł - 691 995 828
KAŻDE auto - do 500 zł - 721 756 907
KAŻDE auto - skup aut całe i powypadkowe, angliki, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie. Przyjadę - 667 518 280
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka od
ręki - 722 152 155
PUNTO, Fiesta, Clio, Polo - lub inny
zarejestrowany samochód, w cenie do
5000 zł - 603 182 814
SKUP aut do 5000 zł - gotówka od ręki.
7 dni w tygodniu - 697 104 455
SKUP aut, najlepsze ceny! - skupuje
wszystkie auta całe lub uszkodzone, bez
wyjątku, kontakt całodobowo, posiadam
własny transport (autolawety) gotówka
od ręki - 604 899 303/692 539 208
TOYOTA Yaris II lub Citroen C3 - lub
Fiat Panda -benzyna, w kolorze białym
lub czerwonym. Cena do 18000 zł - 608
631 862
VW Golf II - w bardzo dobrym stanie 603 139 918
ZDECYDOWANIE każde auto - uszkodzone, całe. Bez OC i przeglądu. Stan
obojętny. Własny transport. Szybko i
solidnie - 787 233 050

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
ASTRA II G 2DTI - data produkcji
grudzień 1999, Rejestracja w Polsce
19-10-2010. Auto bezwypadkowe , nie
malowane. Pierwszy właściciel w Polsce, zarejestrowane. Stan BDB bogata
wersja. - 663 314 912
AUDI 80 - zarejestrowany, ważne opłaty,
stan techniczny dobry, pojemność 1.8
benzyna, cena 1550 - 604 899 303/692
539 208
AUDI 80 automatic 800 zł - gaz w całości
lub na części - 693 828 283

OG£OSZENIA
AUDI A4 1.9 TDI kombi - 1998 rok,
110 KM. Przebieg 210 tys. km. Srebrny
metalik. Stan dobry. Cena 10500 zł - 604
837 827
AUDI A6 2.5 TDI - 2000 rok, pełna opcja,
skóra, nawigacja itp. Cena 19700 zł. Po
wymianie pasków i oleju w ASO - 691
019 488
AUDI A6 kombi 2.5 - 1998 rok, w bardzo
dobrym stanie technicznym. Nowe części, nowe felgi i opony letnie. W atrakcyjnej cenie - polecam - 515 291 992
AUDI LPG - zarejestrowany, rok 92, przód
od B-4, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, szyberdach, c-zamek, LPG,
opłaty ważne do lipca 2011, cena 1850
- 604 899 303/692 539 208
BMW E30 1.6 - 1990 rok, benzyna.
Ważne przegląd i OC. Sprzedam za 2200
zł lub zamienię za VW Golf II z opłatami
- 669 012 645
BMW E30 coupe 2.0 - więcej pod tel. 723 797 319
BMW E34 warto - rok 94,E34 seria 5 poj.
2,0 niedawno przywieziona z Niemiec,
zarejestrowana w kraju, 1 właściciel,
serwisowany, garażowany, czyste wnętrze, aluminiowa felga, technicznie bez
zarzutu, alarm, centralny zamek, cena
3600 - 604 899 303,692 539 208
BMW E36 2.0 - gaz. Cena 3000 zł - 723
438 331
BMW X5 2004\2005 - X5 3.0d 218KM
przebieg 190 tys., serwisowany bezwypadkowy, ful opcja, telewizja, nawigacja,
pena elektryka, skóra, cena 75900
zarejestrowany, polski salon pierwszy
właściciel - 75 76 788 35, 501 035 988
CITROEN XM LPG - rok 92, zarejestrowany, wspomaganie, elektryczne szyby,
c-zamek, gaz, radio, zadbany, cena 1650
- 604 899 303/692 539 208
DAEWOO Tico - 1998 rok, czerwony.
Przegląd do sierpnia, ubezpieczenie do
września. Gratis opony zimowe - jeżdżone jeden sezon - 793 434 320
DOMEK w Jeleniej Górze - blisko
centrum, o pow. 100 m2, IV piętro - 512
459 383
FIAT Bravo SX 1.6 - 1998 rok, przebieg
181 tys. km. 103 KM. Cena 4200 zł - 693
230 023
FIAT Cinqecento - 1994 rok, czerwony.
Przebieg 170000 km. Bez opłat. Do zrobienia kilka rzeczy. Więcej informacji pod
telefonem. Tomek - 668 484 470
FIAT Ducato - 2003 rok, po wypadku,
zarejestrowany. Cena 9500 zł - 601
565 459
FIAT Palio - za 1599 zł. 1999 rok, do
poprawek blacharsko-lakierniczych.
Ważny przegląd i OC - 609 770 050
FIAT Seicento - 2000 rok, instalacja
gazowa, srebrny metalik. Stan Bardzo
dobry. Cena 4900 zł - 511 699 191
FIAT Seicento - z gazem, srebrny metalik
- 511 699 191
FORD Curier 1.8 D - 1996 rok. Cena do
uzgodnienia - 509 309 007
FORD Escort 1.4 - 1994 rok, czerwony,
gaz. Zadbany, bez wkładu ﬁnansowego.
Opłaty do września. Cena 1450 zł - 692
671 278
FORD Escort 1.4 kombi - 1994 rok,
benzyna + gaz. Nowe sprzęgło, klocki
hamulcowe, ważne opłaty. Cena 2700
zł do negocjacji lub zamienię na vana,
busa osobowego - 723 633 205
FORD Escort kombi - zarejestrowany,
rok 93, pojedynek 1.6 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, welurowa
tapicerka, przegląd do stycznia 2012 i
ubezpieczenie do stycznia 2012 - 604
899 303/698 707 299
FORD Eskort Ghia LPG - zarejestrowany, rok 95, pojemność 1.4 benzyna +
gaz, c-zamek, 2 x poduszka, wspomaganie kierownicy, radio, elektryczne szyby,
ABS, szyberdach, cena 1950 - 604 899
303/692 539 208
FORD Fiesta 1.1 - 1991 rok, benzyna,
kolor czerwony, 3 drzwiowy. Cena 900
zł - 796 473 417
FORD Fiesta 1.1 - 1994 rok, benzyna +
gaz, hak, czerwona, 3 drzwiowy. Cena
1500 zł - 792 230 983
FORD Fiesta 1.3 - 1994 rok, benzyna,
kolor bordowy. 3 drzwiowy, wspomaganie
kierownicy, 2 poduszki powietrzne. Cena
1300 zł - 796 473 417
FORD Mondeo 1.8 TD kombi - 1994 rok,
wiśniowe - 796 600 947
FORD Scorio 2.0 kombi - dohc 16V
- na części lub w całosci. Tanio - 507
221 519
FORDA Mondeo 2.0 TDCI kombi - 2002
rok. Pilnie - 530 791 178
GRAND Voyager 2.5 TD - 1995 rok, przebieg 291 tys. km. 7 osobowy. Sprzedam
za 4200 zł lub zamienię na Bravo, Punto,
Corsa lub inne w benzynie, może być z
gazem - 512 156 156
HONDA CRX DEL SOL - 1.6/16v V-TEC,
rok produkcji 1995, ABS, 3 x elektryczne
szyby, wspomaganie kier., atrakcyjny
wygląd, stan bardzo dobry, cena 10500
zł., do negocjacji - 697 460 188
HYUNDAI Accent GLS - 1996 rok, przegląd ważny do stycznia 2012 rok. Ważne
ubezpieczenie OC i AC. Stan dobry.
Cena 2800 zł - 601 552 628

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

HYUNDAI Lantra 1.6 16V - 1996 rok,
sprawny. Cena 700 zł - 692 159 741
HYUNDAI Pony 1.5GLSi - elektryka.
Ważne OC, nowy przegląd do 03.2012 r.
Stan dobry. Cena 1600 zł do negocjacji.
Sprzedam lub zamienię. Czekam na
propozycję - 535 900 307
HYUNDAI Sonata 2.0 16V - 1999 rok,
elektryka, klimatyzacja, hak. Po wymianie rozrządu. Cena 8200 zł do negocjacji
- 791 703 993
JAWA 350 lux - oraz alufelgi 5x120x15
- nowe do BMW - 693 010 807
KOPARKO-ŁADOWARKA Ostrówek 1977 rok. Marka-Ursus, model pojazdu-C
1.6t, wersja-360, rodzaj-ciągnik rolniczy.
Pojemność/moc silnika: 3.120 cc - 605
769 247
MAZDA 323F - tel. kontaktowy - 785
596 455
MAZDA 626 - zarejestrowany, rok 94,
pojemność 1.8 benzyna, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy, cena
1650 - 604 899 303/692 539 208
MAZDA 626 cronos 2.0 - 1994 rok, LPG.
lekko uszkodzony przód. Cena 1800
zł - 510 242 940
MAZDA MX-3 - 1992 rok, wspomaganie
kierownicy, elektryka. Płyny po wymianie.
Cena 2600 zł - 883 623 434
MERCEDES - alufelgi 16 z oponami 511 823 646
MERCEDES 124 - na części - 791
711 248
MITSUBISHI Carisma - 1998 rok. Cena
2500 zł. Pojazd uszkodzony - 889
529 518
MITSUBISHI Colt 1.6 - 1993 rok, 113
KM. Przebieg 192 tys. km. Aktualne OC
i przegląd. Kolor srebrny metalik, opony
zimowe, radio CD. Stan bdb. Cena 1600
zł - 530 857 711
MOTOR MZ ETZ 250 - stan idealny,
ważny przegląd i OC - 725 489 320
MOTOR Yamaha XV 250 - cena 4500
zł - 607 858 028
NISSANA Primera - 1998 rok, z LPG 609 278 345
OPEL Astra - astra, 5 drzwi, garażowana, 1.6 poj. ze wspomaganiem
kierownicy, zawieszenie i silnik bez
zarzutu, blacharka tak jak na zdjęciach,
czyste wnętrze, radio, centralny zamek,
immobilizer, rok 93, cena 1300 zł - 604
899 303,692 539 208
OPEL Astra 1.6 - 1992 rok, gaz. Przegląd
ważny do 28.03.2012 r. Ważne ubezpieczenie (hak). Stan dobry. Cena 2500
zł - 603 575 784
OPEL Astra 2.0 DTI - 2004 rok, zadbany.
Przebieg 145000 km, czarny metalik.
Sprowadzony z Niemiec. Cena 15000
zł - 784 805 582
OPEL Astra G 2DTI - bogata wersja
klimatyzacja, alu, elektryka - auto nie bite,
stan bdb. 11200 zł - 663 314 912
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 lusterka, alufelgi, szyberdach. Stan dobry. Ważny przegląd.
Cena 2600 zł do negocjacji. Sprzedam
lub zamienię na inne lub motor - 797
293 777
OPEL Corsa C sport DTI - 2001 rok,
pierwsza rejestracja 2002 r. Pełna
elektryka, Alufelgi O.Z RACING. Utwardzona, bezwypadkowa, sprowadzona,
książka serwisowa. Cena 11950 zł - 531
184 778
OPEL Corsa1.0 12V - benzyna z XII 2000 roku, niebieski - 721 451 205
OPEL Omega - 1995 rok, 2 komplety kół,
auto na chodzie. Bogate wyposażenie,
sprawna klimatyzacja. Cena 3300 zł 880 281 919
OPEL Omega kombi - 1995 rok, 2500
tdi, ważny przegląd i OC do końca roku,
nowy akumulator, po wymianie oleju,
3900 zł - 691 426 188
OPEL Vectra 1.8 - 1991/1992 rok.
Centralny zamek, kubełkowe fotele,
wspomaganie kierownicy, szyberdach.
Ważne opłaty. Zadbana. Sprzedam lub
zamienię - BMW, Astra, GSI, Calibra
itp. - 693 805 173
OPEL Vectra 2.0 16V - (Ecotec 100 kW)
LPG. 1995 rok. Elektryka, klimatyzacja,
hak, centralny zamek. Cena 1700 zł.
Gryfów Śl. - 723 902 555
OPEL Vectra 2.0 16V - 1994 rok, klimatyzacja, elektryka. W całości, na części.
Cena1500 zł - 510 242 940
OPEL Vectra 2.0 kombi - 1997 rok,
benzyna, skórzana tapicerka. Atrakcyjny
wygląd. Cena 7200 zł - 669 922 373
PASSAT B3 1.9 - na części - 693 828
283
PEUGEOT 205 - 1991 rok. Cena 1400
zł - 513 059 167
PEUGEOT 406 2.0 T - 1996 rok, benzyna
+ LPG, elektryczne szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja. Cena 3300 zł - 783 032 842

POLONEZ Atu - 1997 rok, ok. 50 tys.
przebiegu OC wrzesień 2011, przegląd
marzec 2012, pierwszy właściciel - 607
112 385
POLONEZ Caro 1.6 GLi - 1996 rok.
Pierwszy właściciel, zadbany nieskorodowany. Ważny przegląd i OC. Sprzedam w
całości lub na części - 693 896 701
POLONEZ Truck - 5 osobowy, z instalacją LPG. Cena 1600 zł - 665 833 156
RENAULT 19 - 1993 rok, diesel, sedan.
Cena 1200 zł - 513 655 297
RENAULT 19 - tanio - zarejestrowany,
długo opłaty przegląd do sierpnia, ubezpieczenia do 2012, rok 94, pojemność
1700, cena 980 zł - 604 899 303/692
539 208
RENAULT 21 kombi 2.1 TD - 1992 rok,
srebrny metalik. Przebieg 267 tys. km.
Hak, elektryczne szyby, alufelgi. Stan
dobry, nie wymaga wkładu ﬁnansowego.
Cena 2900 zł - 793 751 323
RENAULT 5 - zarejestrowany, ważne
opłaty ubezpieczenia do 13 września
2011, poj.1400, benzyna, cena 680 zł 604 899 303/692 539 208
RENAULT Clio - w stanie dobrym.
Ważne OC i przegląd. Cena 750 zł okazja - 607 958 396
RENAULT Clio 1.2 - 1991 rok, na
chodzie, ekonomiczne, brak przeglądu.
Cena 800-900 zł - 889 269 915
RENAULT Clio 1.2 - 1991 rok. Cena 900
zł. Opłacony przegląd do października.
Elektryczne szyby, centralny zamek, 5
drzwi - 695 692 169
RENAULT Clio 1.2 - 1993 rok, benzyna,
niebieski. Zadbany, zarejestrowany.
Cena 1400 zł - 692 388 200
RENAULT Clio 1.9 D - 1999 rok, srebrny.
Dwa komplety opon i felg, lato 15 cali
alufelgi. Przebieg 151 tys. km. Radio
CD-MP3 Sony. Mało pali. Cena 8300 zł
do negocjacji - 608 865 480
RENAULT Clio II 1.6 16V - 2005 rok,
3 drzwiowy, 4 poduszki powietrzne,
klimatronik, ABS, ESP, elektryka. Czarny
metalik, skóra, radio CD - 533 456 997
RENAULT Laguna - 1995 rok, nowe OC
i przegląd. Do małych poprawek. Cena
2700 zł do negocjacji - 698 858 688
RENAULT Laguna kombi 1.8 - 1996 rok,
benzyna + gaz. Zarejestrowana w kraju.
Cena 4350 zł do negocjacji. zapraszam
do obejrzenia - 500 038 104
RENAULT Megane 1.6 coupe - 1996
rok, zarejestrowana. Cena 3300 zł - 535
588 345
RENAULT Megane coupe - 2002 rok,
srebrny metalik. Skórzana tapicerka,
komputer pokładowy. Klimatyzacja,
bogato wyposażony. Przebieg 80 tys.
km - 601 536 069
RENAULT Megane II HB 1.5 DCI - 2005
rok, 60 KW. Przebieg 138 tys. km. Klimatronik - 605 822 393
RENAULT Twingo 1.2 - 2000 rok, benzyna. Elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek, blokada skrzyni. Przebieg
75 tys. km. Nowe opłaty - 796 600 947
ROVER 25 - 2004 rok, czarny metalik.
Alufelgi, klimatyzacja, elektryczne szyby,
fotele pół skora. Sprowadzony - 792
482 815
SAMOCHÓD 1.9 TDI - centralny zamek,
szyberdach, 2 poduszki powietrzne.
Cena 5600 zł do negocjacji - 601 225
797
SAMOCHÓD za 2000 zł - do negocjacji.
Ważne opłaty - 725 108 802
SEAT Ibiza Diesel - zarejestrowany, rok
95, pojemność 1.9 diesel, poduszka
powietrzna, szyberdach, immobiliser,
elektryczne szyby, wspomaganie, przegląd i ubezpieczenie do grudnia 2011,
cena 1950 - 604 899 303/692
SEAT Toledo 1.6 sedan - 1998 rok,
benzyna, kolor bordo. Więcej informacji
pod tel. - 791 532 834
SEATA Toledo 2.0 - 1993 rok, 85 KW, z
gazem. Na części lub w całości. Tanio 663 981 724
SKODA Felicja 1.3 - 1996 rok. Stan
dobry. Ważny przegląd, brak OC. Cena
2500 zł do negocjacji - 726 327 117
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 kombi - 2005 rok,
przebieg 133000 km. Stan bardzo dobry
- 504 679 945
SKUTER 50 - zarejestrowany, ubezpieczony. Stan idealny. Cena 2500 zł
do negocjacji. Zdjęcia mogę wysłać na
e-maila - 505 810 800
SUBARU Forester 2.0 Bokser - 1997 rok,
benzyna, 4/4 + reduktor. Klimatyzacja,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach,
4 poduszki, ABS, centralny zamek, alarm
- 601 705 750
SUZUKI Swift 1.0 - 1997 rok, 5 drzwiowy
hatchback, niebieski metallik. Centralny
zamek, elektryczne szyby i lusterka,
alufelgi z letnimi + zimowymi oponami.
Opłacony. Cena 4100 zł - 607 550 143
TOYOTA Celica 2.0 GTI 16V - 1993 rok,
159 KM. Do poprawek blacharskich,
do wymiany progi. Cena 4000 zł - 501
240 671

VOLVO V50 2.0 D - 2006 rok, jeszcze na
gwarancji. Pierwszy właściciel. Kupiony
w salonie, serwisowany w ASO - 500
152 000
VW Golf 3 cabrio - 97 rok, bogata wersja, zadbany 10900 zł. 1.8 gaz - 663
314 912
VW Golf II 1.6 - 1991 rok, benzyna +
gaz. Autoalarm. Kolor czerwony - 793
596 879
VW Golf II 1.6 - benzyna, 5 drzwiowy.
Przegląd do lipca, ubezpieczony. Nowy
rozrząd i amortyzatory. Gryfów Śląski.
Cena 1300 zł do negocjacji - 669 023
393
VW Golf III - 96 rok, zarejestrowany,
ważny przegląd, komplet opon zimowych
i letnich z felgami. Kontakt po 15. Cena
3000 zł - 500 792 338
VW Golf III, 93 rok, 1.9 D ABS - wspomaganie, centralny zamek, alarm,
elektryczny szyberdach, el. lusterka,
alufelgi w całości 2200, bądź na części
- 505 120 437
VW Golf IV 1.4 - 2000 rok, benzyna, klimatyzacja, elektryka ,4 drzwi, 2 komplety
kół, 2 klucze. Serwisowany. Cena 8200
zł, do opłat. Świeradów - 500 135 166
VW Golf IV 1.9 TDI - 1998 rok, 110 KM.
Klimatyzacja, komputer, pełna elektryka,
sensor deszczu, nawigacja szyberdach.
Zarejestrowany. Cena 16000 zł - 606
500 884
VW Jetta 1.6 - 1991/1996, składak,
benzyna, kolor granatowy. Lekko uszkodzona. Koszt naprawy ok. 100 zł. Cena
800 zł do negocjacji - 692 452 481
VW Lupo GTI - 2001 rok, sportowa
wersja - 607 506 649
VW Passat 1.9 TDI - 2003 rok, stan bdb.
Zarejestrowany i ubezpieczony - 512
170 233
VW Passat B5 - stan bdb. Pełna opcja.
Cena okazyjna - 501 798 385
VW Polo 1.4 TDI - 2003 rok, srebrny
metalik. Klimatyzacja, elektryczne szyby
i lusterka. Zadbany, po wymianie olei
ﬁltrów. Ważny przegląd. Cena 17800
zł - 691 389 290
VW Polo kombi - 1992 rok, pojemność
1043. Aktualny przegląd i OC - 512
206 651

APARTAMENT w Cieplicach - wyposażony i umeblowany. 1100 zł + opłaty
- 602 800 090

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

LOKAL 40 m2 - parter, Zabobrze III 503 027 361

DOMEK na mieszkanie - 150 m2,
działka 2600 m2. Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika
opłaca właściciel domu - 660 359 500
MIESZKANIE w Karpaczu - 2 pokojowe
z wygodami, werandą, 41 m2, I piętro
– zamienię na równorzędne w Jeleniej
Górze - 663 518 272
MIESZKANIE własnościowe - na Zabobrzu, 50 m2 na większe - 510 272 794
MIESZKANIE Zabobrze - 2 pokojowe 54
m2, dobra cena. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
APARTAMENT os. Widok - poddasze w
domu 75 m2, olbrzymi salon z aneksem
kuchennym i balkonem z widokiem na
góry, sypialnia, łazienka, ogród, dla 1-2
osób, 1000 zł + rachunki (woda, prąd) 693 503 602
APARTAMENT w centrum - wyposażony
i umeblowany dwupokojowy lokal przy ul.
I-Maja. Najem 1100 zł + licznikowe opłaty
Kaucja 1500 zł wolne od 1-go kwietnia
- 604 508 308
APARTAMENT w centrum - wyposażony, opłaty 1100 zł + licznikowe, kaucja
1500 zł wolne od zaraz Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604-508-308

CZEŚĆ domu - kawalerka - okolice Kolegium. Niedrogo - 694 293 936
DOM - powierzchni użytkowej 180 m2,
4 pokoje, garaż na 2 samochody, pełne
wyposażenie domu, kuchnia po remoncie, cicha okolica. KODEX Lic. 10491
- 513 059 468
DWA pokoje z Internetem - niedaleko
Kolegium Karkonoskiego - 669 991 237
DWA pokoje, kuchnia - łazienka, parking.
7 km od centrum. Budujesz, remontujesz? Nie masz chwilowo gdzie mieszkać? Dzwoń - 692 347 761
HALA magazynowa 1600 m2 - w Jeleniej
Górze - 519 545 693
KAWALERKA - w okolicy ulicy Spółdzielczej - 782 216 361
KAWALERKA 20 m2 - za 600 zł z
opłatami lub mieszkanie 32 m2 w Piechowicach - 694 741 103
KAWALERKA 30 m2 - w Cieplicach, I
piętro. 900 zł bez dodatkowych opłat. Dla
jednej osoby. Od 1 maja, wyposażona,
umeblowana. Parking - 607 588 109
KAWALERKA na parterze - umeblowana, w nowej kamienicy, z miejscem
parkingowym. 10 min. do centrum
Jeleniej Góry. Bez pośredników - 513
557 756
KAWALERKA na Zabobrzu - od zaraz.
Kwota najmu 630 zł. Polecam, okazja.
Lic. 5627 - 662 009 700
KAWALERKA na Zabobrzu - w pełni
umeblowana. Pilnie - 531 851 604
KAWALERKA po remoncie - umeblowana, blisko centrum, w Jeleniej Górze.
800 zł + media - 793 691 133
KAWALERKA w Mysłakowicach - 400 zł
+ media - 507 196 703
KAWALERKA Widok, Cieplice - słoneczna 17 m2 - 1 pokój z kuchenka i z
prysznicem, toaleta na półpiętrze - osobista, 400 zł + rachunki - 693 503 602
KWATERY dla pracowników - Nieruchomość okolica Jeleniej Góry, możliwość
zakwaterowania 40 osób. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
LOKAL 40 m2 - okolice Małej Poczty, na
działalność gospodarczą - 502 624 149

LOKAL handlowo-usługowy - 40 m2,
przy ul. os. Robotnicze - 607 463 384
LOKAL handlowo-usługowy - położony
na parterze 70m2 wolny od zaraz w bliskiej okolicy dworca PKS. Czynsz 1100
zł miesięcznie. Nieruchomości Partner.
Lic. 3198 - 693 539 968
LOKAL handlowo-usługowy - położony
na Zabobrze, parter, 157 m2 ogrzewanie z sieci, w pobliżu supermarketu.
Nieruchomości Partner. Lic. 3198 - 693
539 968
LOKAL handlowo-usługowy - w ścisłym
centrum, parter 30 m2 - 1500 zł miesięcznie i 175 m2 - 7000 zł miesięcznie
Nieruchomości Partner Lic. 3198 - 693
539 968
LOKAL na Zabobrzu - użytkowy, idealny
na biuro, usługi np. gabinet, handel. 49
m2, ul. Kiepury 59 - 601 954 165
LOKAL usługowy - w centrum Kowar.
Nowy budynek. Przeznaczenie biuro,
gabinet lekarski. Salon kosmetyczny. 75
m2 - 661 383 822
LOKAL usługowy - w Jeleniej Górze,
przy ul. Wolności - 506 031 097
LOKAL za 1000 zł - około 30 m2
po remoncie, dwa pomieszczenia na
parterze, od strony ul. Drzymały. 1000
zł z mediami. Bez Pośredników. - 889
898 898
LOKALE - na atrakcyjnych warunkach
wynajmę lokale usługowe zlokalizowane
w ścisłym centrum Jeleniej Góry. Cena
najmu już od 30,00 PLN netto/1 m2 - 697
397 297, 75 75 22 980
LOKALE handlowe - lub usługowe na
ul. 1-go Maja od 20 do 70 m2 super
lokalizacja. Nieruchomości Partner. Lic.
3198 - 693 539 968
MAGAZYN 170 m2 - z placem ok 400 m
przy drodze Jelenia-Cieplice - teren ogrodzony i monitorowany - 792 182 217
MAGAZYNY - 100 m2, 220 m2, 330 m2
lub 550 m2 rampa, plac manewrowy 604 569 485
MAGAZYNY o rożnej powierzchni - tj.
67 m2, 272 m2 oraz 465 m2 w dzielnicy
Biały Kamień przy głównej ulicy z placem
manewrowym i monitoringiem - 691
891 518
MIEJSCE garażowe - na samochód
osobowy, w nowej kamienicy w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - 513 557 756
MIESZKANIE - dwupokojowe, umeblowane - w centrum, 50 m2 na parterze,
od 01-04-2011 roku wolne. Cena 600
zł plus media. N. Grzywińscy. Lic. 998
- 505 074 854
MIESZKANIE - Karpacz - w ekskluzywnej willi. Pokój, kuchnia z jadalnią,
łazienka. Mieszkanie umeblowane. 1000
zł w tym wszystkie media. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie - komfortowe - 2 pokojowe
wraz z miejscem parkingowym. Okolice
Małej Poczty. 600 zł + opłaty - 791
557 590
Mieszkanie - słoneczne 2 pokoje
kuchnia, łazienka, piece kaflowe 800 zł +
media ul. Morcinka - 513 153 685
Mieszkanie - umeblowane - 2 pokoje, I
piętro, na Zabobrzu - 600 219 019
Mieszkanie - umeblowane - na Zabobrzu. 600 zł + czynsz 270 zł + media. Bez
kaucji - 604 970 503
Mieszkanie 1 pokojowe - duże, w
centrum Karpacza - 691 503 580
Mieszkanie 1 pokojowe - umeblowane, w centrum. 500 zł + opłaty - 691
813 756
Mieszkanie 1000 zł apartamencik umeblowany, duży ogród, 1000 zł w tym
są wszystkie media. Sudety. Lic. 1749
- 609 043 414
Mieszkanie 2 pokoje 1000 zł - po kapitalnym remoncie, 1000 zł w tym czynsz,
ul. Wzgórze Grota Roweckiego. Sudety.
Lic. 1749 - 609 043 414
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2, ładne,
czyste - ul. Karłowicza. Ocieplony, czysty
blok JSM. Niedrogo - 502 382 055
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2,
Zabobrze III. Nowe: panele, glazura,
drzwi i okna. Podgrzewana podłoga w
łazience. 1000 zł + czynsz + media 888 844 456
Mieszkanie 2 pokojowe - komfortowe,
umeblowane, w centrum Jeleniej Góry.
Czynsz 1450 zł, w tym media. Właściciel
- 501 450 406
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka, parking. 7 km od centrum.
Budujesz? remontujesz? Nie masz
chwilowo gdzie mieszkać? Dzwoń - 692
347 761
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka, przedpokój. 38 m2. Blisko
centrum. 800 zł + kaucja + media - 609
561 785
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Umeblowane. 750 zł (w tym czynsz) +
liczniki + kaucja - 697 706 348
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie, 52 m2, umeblowana kuchnia - ul.
Kiepury. 950 zł (w tym czynsz) + liczniki
i kaucja - 668 419 318
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne,
przy ul. Morcinka. Niskie opłaty, TV-SAT.
Umeblowane. Ładne otoczenie budynku
i zadbany budynek - 501 424 849
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Wolności.
700 zł + kaucja + opłaty - 665 454 020
Mieszkanie 2 pokojowe - z ogródkiem.
Częściowo umeblowane, z miejscem na
parking. Okolice Małej Poczty. 700 zł +
liczniki + kaucja - 509 663 259
Mieszkanie 2 pokojowe - za 650 zł.
40 m2, na II piętrze. W Dąbrowicy, 5 km
od centrum Jeleniej Góry. Ogrzewanie
kominkowe. Ogródek, piwnica - 601
148 383
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze.
Cena 700 zł + liczniki + kaucja - 505
707 693

Mieszkanie 3 pokojowe - 62 m2,
umeblowane i wyposażone, położone
na trzecim piętrze w kamienicy przy ul.
Drzymały w Jeleniej Górze. 1000 zł plus
liczniki. Polecam. Bez pośredników - 889
898 898
Mieszkanie 3 pokojowe - ładne, z
garderobą. 75 m2, w centrum miasta.
Mieszkanie po remoncie. Wysoki standard - 604 668 948
Mieszkanie 3 pokojowe - o podwyższonym standardzie - 507 030 071
Mieszkanie 3 pokojowe - słoneczne.
Zabobrze III, ul. Kiepury. W pełni umeblowane i wyposażone. 1100 zł + media
+ kaucja - 695 250 581
Mieszkanie 3 pokojowe - w domu.
Wspólna kuchnia i łazienka - 664 551
990
Mieszkanie 3 pokojowe - za 800 zł 608 012 504
Mieszkanie 3 pokojowe Park Sudecki
- nowe, sprzęt AGD, 2 piętro, winda, 800
zł + eksploatacja, super oferta - 502 045
638,75 64 36 052
Mieszkanie 3 pokojowe Park Sudecki
- nowe, sprzęt AGD, IIp. 60 m2. Super
położenie - Lic. 6327 NK - 502 045
638,75 64 36 052
Mieszkanie 36 m2 - komfortowe, nowe
meble i wyposażenie AGD - okolice
Tesco. 900 zł + liczniki - 793 510 519
Mieszkanie 4 pokoje 1200 zł - rozkładowe z balkonem, Zabobrze II, 1200
zł plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 50 m2 - ładne, 2 pokojowe
- ul. Karłowicza. Niedrogo, niski czynsz
JSM - 502 382 055
Mieszkanie 83 m2 - Zabobrze, ul.
Sygietyńskiego 19. 3 pokoje, z dużym
tarasem i balkonem. Umeblowana tylko
kuchnia - 504 470 627
Mieszkanie blisko centrum - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. 38 m2.
Blisko centrum. 800 zł + kaucja + media
- 609 561 785
Mieszkanie dwupokojowe - na Zabobrzu, umeblowane, kuchnia i łazienka
wyposażone, blisko do obiektów użyteczności publicznej. Niski czynsz. Marles.
Lic. 13047 - 607 797 911
Mieszkanie dwupokojowe w centrum wyposażone, umeblowane. Najem 1100
zł+ opłaty licznikowe + kaucja 1500 zł
Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie na Zabobrzu - ul. Wiłkomirskiego. Pokój (500 zł + rachunki) lub
cale 2 pokojowe mieszkanie - 53 m2
(900 zł + rachunki), w pełni wyposażone
- 609 432 338
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry.
2 pokoje, kuchnia, łazienka. 60 m2. 1000
zł + energia. Wymagana kaucja - 695
299 357
Mieszkanie w Cieplicach - 75 m2.
Czynsz 1000 zł, kaucja 1000 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie w Sobieszowie - tanie,
nieduże. Pilnie - 510 043 171

Mieszkanie, ul. Złotnicza - 2 pokojowe
(TV + Internet + parking) za 1200 zł +
rachunki - 793 412 077
Noclegi dla 4 osób - domek blisko
centrum. Internet, media, spokój - 698
673 047
Noclegi dla 4 osób - w domku blisko
centrum. Internet, media, spokój - 698
673 047
Odstąpię zakład usług krawieckich na Zabobrzu. Bardzo dobra lokalizacja
- 510 659 367
Pokoje dla studentów, firm, pracowników - z TV, Internetem, siłownią,
salą gimnastyczną - 606 360 443, 757
525 017
Pokoje w centrum Cieplic - 1 i 2
osobowe. Dobra lokalizacja, niedrogo.
Polecam - 782 586 558
Pokoje w Cieplicach - osiedle domków
jednorodzinnych. Dostęp do Internetu 697 232 926
Pokój - tel. kontaktowy - 600 980 615
Pokój - umeblowany - z kuchnią i
łazienką, w Sobieszowie. Do zamieszkania od zaraz - 514 644 207
Pokój 1 osobowy - z Internetem. Dla
studentki - 512 325 771
Pokój 2 osobowy w centrum - dla
jednej lub dwóch osób pracujących 663 226 009
Pokój dla 1 i 2 osób - od 1 kwietnia, w
domku jednorodzinnym - 693 901 999
Pokój od zaraz - umeblowany, z Internetem, w mieszkaniu 3 pokojowym - z
umeblowaną kuchnią i łazienką - 663
232 354
Pokój w centrum - niezależny, nowy,
umeblowany. Lodówka, TV, Internet,
parking. kontakt tel. po godz.11:00 - 691
266 299
Pokój w domu jednorodzinnym - bez
dodatkowych opłat - 508 418 470
Pokój w mieszkaniu - w centrum dla pary lub samodzielnie. Internet,
kablówka. Niskie koszty - 663 226 009
Pomieszczenia - biurowe i magazynowe. Jelenia Góra-Cieplice, ul. Dworcowa - 604 557 470
Pomieszczenia biurowa - pow. 22 m2,
17 m2 - w Cieplicach - 530 335 381
Pomieszczenia biurowo-użytkowe Zabobrze - 691 142 843
Pomieszczenie 100 m2 - prąd, woda,
siła. Informacje pod. tel. lub wiejska 25a
Bar - 607 685 181
Pomieszczenie gospodarcze - z przeznaczeniem na warsztat. Wydzierżawię
lub sprzedam - 605 237 860
Pomieszczenie magazynowe - 62
m2, na strzeżonym terenie, przy trasie
wylotowej z Jeleniej Góry. Cena do
negocjacji - 508 222 781
Sklep / lokal handlowo-usługowy - w
ścisłym centrum. Po remoncie. Cena
do uzgodnienia. Kontakt po godz. 11:00
- 691 266 299
Sklep zoologiczny w Kostrzycy - wyposażony - 605 237 860
Tnie noclegi dla pracowników - w Jeleniej Górze - 600 391 015
Trzy lokale użytkowe - 60 m2, 101
m2, 120 m2 - w Jeleniej Górze. Idealne
na biuro, hurtownie lub magazyn. Lic.
10171 - 514 600 108
Zakład cukierniczy - w Jeleniej Górze
- 697 183 433

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka do 600 zł + media - na
Zabobrzu lub w centrum - 508 425 979

Mieszkanie lub kawalerka - do 500 zł,
w Cieplicach. Pilnie - 781 669 800
Młode małżeństwo zaopiekuje się
- domem-mieszkaniem, w zamian za
możliwość zamieszkania - 781 153 785
Szukam kawalerki do 500 zł - w centrum Cieplic lub okolicy ul. Langego,
Jagiellońskiej itd. - 605 450 812
Szukam mieszkania - w Podgórzynie,
Cieplicach... - 601 392 603

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom blisko Jeleniej Góry - w rozsądnej
cenie - 783 058 344
Działka w Jeżowie Sudeckim - od
strony Zabobrza, w rozsądnej cenie 600 321 157
Garaż blaszany - kontener, barak. Zdecydowanie, w rozsądnej cenie. Własny
transport - 787 233 050
Kawalerkę na Zabobrzu - lub 2
pokojowe do I piętra lub do 5-piętra z
windą po remoncie dla zdecydowanego
klienta z gotówką. Nieruchomości Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie - Park Sudecki 85-105 m2
- dla klienta z gotówką kupię mieszkanie
3-4 pokojowe w parku sudeckim, mile
widziany garaż. Zapraszam do współpracy Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie - Plac Ratuszowy - dla
zdecydowanego klienta z gotówką. Lic.
5877 - 515 285 788
Mieszkanie 2 pokoje - do pierwszego
piętra lub w wieżowcu z windą, za
gotówkę, pilnie, zdecydowana klientka
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Mieszkanie 3 pokoje - dla klienta z
gotówką mieszkanie 3 pokojowe, parter
lub I piętro 51-56 m2, Cieplice, Zabobrze
III, Ptasia i okolice, spokojna część
miasta. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze dla zdecydowanego klienta kupie 3
pokoje tylko z możliwością wjazdu
wózkiem inwalidzkim, może być na
parterze lub wyżej z windą - bez
schodów. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie M2 w Jeleniej Górze do 150000 zł. Wejście do wszystkich
pomieszczeń z przedpokoju. Nie
do generalnego remontu. Czynsz
do 200 zł. Pośrednikom dziękuję.
Ewelina - 603 333 501
Mieszkanie na Zabobrzu - małe,
na parterze lub I piętrze. Lic. 8151
- 600 258 703
Mieszkanie na Zabobrzu - około
70 m2, może być do lekkiego
remontu, parter i ostatnie piętro
odpadają, najchętniej ul. Noskowskiego Lic. 998 - 783 698 101
Mieszkanie na Zabobrzu - trzypokojowe mieszkanie na Zabobrzu,
powyżej 64 m2. Parter i ostatnie
piętro odpadają - 783 698 101

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Agroturystyka ok. Jeleniej - dom
wolno stojący pełniący funkcję agroturystyczną, nieruchomość dobrze prosperująca mająca swoich stałych klientów cena:
695.000 PLN Lic. 7027 - 785 511 606
Bliźniak - J.Góra - mały - 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
Bliźniak Sobieszów - dom z zabudowie
bliźniaczej 114 m2 natomiast użytkowej.
ok 92 m2, dom wyremontowany o podwyższonym standardzie, 380.000 PLN
Lic. 7027 - 785 511 606
Budynek - blisko Karpacza - duży
budynek mieszkalno-gospodarczy przy
drodze, z własną trafostacją. Partner Lic.
4917 - 604 869 172
Budynek biurowo-usługowy - w dobrym
stanie, ul. Sobieskiego, 120m2, piętrowy
pilnie sprzedamy, cena - 285.000.W
kwietniu kupujący nie płaci prowizji.
Nieruchomości Partner. Lic. 3198 - 693
539 968
Dom - 135 m2 powierzchni, 5 pokoi, 2
łazienki, kominek, taras, garaż na działce
1200 m2 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - Cieplice - wolnostojący w Cieplicach na osiedlu domów jednorodzinnych.
Dom bardzo zadbany 200 m2, działka
600 m2 GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Dom - gwarantowana wygoda - właściwa
oferta domu i miejsca pracy w jednym. Lic.
9549 - 726 290 939
Dom - ładny, przytulny 135 m2, 5 pokoi, z
kominkiem, tarasem, na działce 1200 m2
6 km od Jeleniej Góry. n. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Dom - nowy 350 tys. - 0% prowizji (prowizję kupującego pokrywa sprzedający),
gm. Mysłakowice 198 m2, 5 pokojowe,
działka 1000 m2 GOLD HOUSE. Lic.
10728 - 501 181 875
Dom - st. surowy otwarty - niewielki dom
jednorodzinny 122 m2 (cztery pokoje)
w Mysłakowicach w stanie surowym
otwartym. Działka 1329 m2.Garaż wolnostojący. Cena 248 tys. zł. Rychlewski
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom - z 2004 roku, 135 m2 powierzchni,
5 pokoi, 2 łazienki, taras, kominek, garaż
na działce 1200 m2 6 km od Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom 12 km od Jeleniej Góry - do kapitalnego remontu lub rozbiórki, z działką
945 m2. Cena do negocjacji. Lic. 5354
- 693 056 760
Dom 149 tys. Podgórzyn - 90 m2 na
działce 900 m2, Podgórzyn dolny, do
remontu GOLD HOUSE. Lic. 10728 501 181 875

Mieszkanie w Sobieszowie - 3
pokojowe rozkładowe do 65 m2
dla klienta z gotówką. Pilne! Nieruchomości Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie Zabobrze III- 2 pokoje
- dla klienta z gotówką kupie mieszkanie najlepiej na ul. Kiepury, I
piętro, 2 pokoje, 48-54 m2 nie w
wieżowcu, wyremontowane. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
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Dom 149000 zł - na działce 900 m2 w
centrum Podgórzyna. GOLD HOUSE.
Lic. 3454 - 693 539 967
Dom 2 rodzinny - w centrum Jeleniej
Góry. Do remontu. Cena 1100 zł/m2, do
małej negocjacji. Bez pośredników. Pilnie
- 500 247 935
Dom 295000 zł - w okolicy Jeleniej Góry
150 m2. GOLD HOUSE. Lic. 3454 - 693
539 967
Dom 350000 zł - nowy w Mysłakowicach
do wykończenia w środku na działce
1000 m2. Prowizję kupującego pokrywa
sprzedający GOLD HOUSE. Lic. 3454 693 539 967
Dom Cieplice - willowa dzielnica Cieplic
z pięknym widokiem na Karkonosze, do
remontu. Lic. 5877 - 500 122 446
Dom Cieplice 385000 zł - w zabudowie
bliźniaczej na spokojnym osiedlu domów
jednorodzinnych. GOLD HOUSE. Lic.
10750 - 691 210 677
Dom jednorodzinny w Dziwiszowie gotowy do zamieszkania. Działka 1100
m2 cena 230000 zł do negocjacji. Lic.
5627 - 514 600 103
Dom Jeżów, Miłków - Jeżów pow. domu
180 m2, działka 1650 m2. Miłków dom
154 m2 działka 1000 m2 (z całkowitym
wyposażeniem). Domy całkowicie wykończone, ogrodzone, zagosp. teren. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Dom Mysłakowice - stan surowy
zamknięty docieplony otynkowany z
rozłożoną instalacją alarmową wszystkie
media do wykończenia wg. własnego
uznania. Marles Lic. 13045 - 790 418
318
Dom Osiedle Czarne - (skrajna szeregówka) na Osiedlu Czarnym 167 m2,
5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garaż, słoneczny taras. 570000 zł GOLD HOUSE.
Lic. 10750 - 691 210 677
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni,
3 sypialnie, salon, jadalnia, kuchnia,
2 garaże, działka 1200 m2, w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
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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.OKAZJA! MIESZKANIE 3 POKOJE – OSIEDLE ORLE – 169 000!!
Mieszkanie środkowe ,słoneczne i b.ciepłe na I piętrze o powierzchni
50,80m2 składa się z ładnego ustawnego salonu ok.18m2 z wyjściem
na balkon na pd-zach z widokami na Karkonosze ,dwóch sypialni
ok.10m2 ,kuchni , łazienki (wanna , umywalka i miejsce na pralkę)
osobne wc , p.pokoju oraz piwnicy ok.4m2. Okna nowe drewniane ,
instalacja wymienione. Ogrzewanie z sieci c.o. , ciepła woda z junkersa
, gotowanie na kuchence gazowej. Na podłogach w pokojach parkiety
w kuchni panele. Mieszkanie zadbane i ładnie utrzymane. Czynsz miesięczny to 300zł. w tym
ogrzewanie, fundusz remontowy, zarządzanie itp). Budynek to czteropiętrowy blok z lat 70-tych
po remoncie i termomodernizacji(2009rok) w dobrym stanie technicznym. Parkowanie obok
budynku. Atrakcyjna lokalizacja na miłym , spokojnym osiedlu Orle w Cieplicach. W pobliżu pełne
zaplecze usługowo-handlowe itp. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2.ZABOBRZE – 3 POKOJE – 69m2!
Mieszkanie 3 pokojowe na ósmym piętrze w bloku 10-piętrowym na Zabobrzu III. Mieszkanie rozkładowe słoneczne i ciepłe składa się z: salonu z
wyjściem na balkon, dwóch słonecznych pokoi, kuchni, łazienki z wanno-kabiną, osobnego wc i przestronnego przedpokoju. Do mieszkania przynależy
piwnica o powierzchni 3,7m2. Na podłogach panele i gres, a na ścianach
gładzie gipsowe, panele ścienne oraz tapety. Ogrzewanie sieciowe, ciepła
woda również z sieci. Okna nowe PCV oraz instalacja nowa. Lokal wykupiony na własność.
Czynsz miesięczny to 530zł. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania ew.
odświeżenia. W pobliżu pełna infrastruktura komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna.
Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
3.MIESZKANIE 3 POKOJE – 61m2 – ZABOBRZE!
Mieszkanie rozkładowe, po kapitalnym remoncie położone na pierwszym piętrze bloku na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z trzech
słonecznych pokoi, kuchni z zabudowanymi meblami, łazienka z
wanną, osobnego wc i przestronnego przedpokoju z dużą zabudowaną
szafa typu komandor z lustrem. Na podłogach panele i płytki, a na
ścianach tynki ozdobne. W kuchni zostają bardzo ładne zabudowane
meble oraz cały sprzęt AGD. W łazience i wc glazura nowego typu.
Do mieszkania przynależy piwnica. Ogrzewanie z sieci. Ciepła woda
miejska. Mieszkanie bardzo słoneczne, ciepłe i zadbane. Lokal do
wprowadzenia. Idealnie się nadaje pod wynajem lub do bezpośredniego zamieszkania. Bliskie
sąsiedztwo szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Serdecznie polecam Marta
Haftarczuk 533 797 878
4.MIESZKANIE W CENTRUM – 3 POKOJE !
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
5.DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ! OKAZJA!
Ładny dom w zabudowie bliźniaczej, położony na obrzeżach Jeleniej
Góry. W domu jest łącznie 6 pokoi w tym 2 salony ,sypialnia. Łazienka
z wc oraz osobne wc, dwie kuchnie, garaż, który mieści się w budynku,
duży balkon. powierzchnia całkowita 220m2, piękny ogród. Cicha i
spokojna okolica, widok na góry, as. Bliska odległość od obiektów
użyteczności publicznej, sklepy, komunikacja miejska, szkoła. Część
mieszkalna jest dwupoziomowa. Ogrzewanie jest piecowe. Posiadłość
jest ogrodzona. Serdecznie zapraszam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
6.OKAZAJ! 125 000zł – MIESZKANIE – DWA POKOJE !
Mieszkanie dwupokojowe na 3 piętrze w bloku 10-piętrowym, dwustronnie rozkładowe na Zabobrzu. Lokal składa się z dwóch słonecznych
i ustawnych pokoi. Pokoje do odświeżenia natomiast łazienka, wc i
kuchnia do remontu. Okna stare drewniane, na podłogach wykładzina
PCV. Po wykonaniu remontu mieszkanie będzie przytulne. Dużym
atutem jest bliska odległość do obiektów użyteczności publicznej,
sklepów, przystanków MZK, i innych. Atrakcyjna cena. Serdecznie
zapraszam. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7.DWA POKOJE – 50m2 – ZABOBRZE !
Mieszkanie o powierzchni 50m2, na drugim piętrze trzypiętrowego
bloku. Mieszkanie jest w stanie deweloperskim do wykończenia. Lokal
składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc i kuchni. Okna wychodzą na
północ i południe, rozciąga się z nich piękny widok na las. W pobliżu
pełna infrastruktura, komunikacyjna, handlowa, zdrowotna. Blok nowy
,wykończona elewacje, i klatka schodowa. Po wykończeniu, mieszkanie będzie przytulne, ciche, ciepłe. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna-607-797-911
8.ZABOBRZE – 175 000zł – DWA POKOJE !
Duże, dwupokojowe mieszkanie za Zabobrzu . Lokal znajduje się na
pierwszym piętrze bloku i składa się z dużego salonu ok.19m2 z wyjściem
na balkon i mniejszego ok.12m2, dość dużej kuchni z oknem ok.7,14m2,
łazienki z wanną razem z wc, oraz dużego korytarza. Mieszkanie czyste
i zadbane po remoncie. Na podłogach w pokojach panele w korytarzu i
w kuchni kaﬂe, na ścianach w pokojach gładzie gipsowe. W przedpokoju
na ścinach boazeria. W łazience glazura nowego typu. Lokal rozkładowy, słoneczny i ciepły. W
mieszkaniu wymienione okna na nowe PCV, nowe instalacje. Bardzo dobra lokalizacja. Blisko
obiektów użyteczności publicznej. Czysta i zadbana klatka schodowa. Miejsce parkingowe
przed blokiem. Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318.
9.MIESZKANIE 3 POKOJE – 63m2 – 190 000zł !
Mieszkanie 3 pokojowe na czwartym piętrze w bloku 10-piętrowym
na Zabobrzu III (ul. Kiepury). Mieszkanie rozkładowe, środkowe ,
słoneczne i ciepłe składa się z : salonu ok.22m2 z dużym balkonem ,
pokoju 14m2 , pokoju ok.12m2 , kuchni ok.5,20m2 , łazienki z wanną
ok.3,75m2, osobne wc , dużego przedpokoju ok. 5,30m2 (z zabudowaną szafą typu KOMANDOR) i przynależnej piwnicy. Okna nowe PCV
jedynie do wymiany w pokoju dziennym. Na podłogach deska barlińska
a w łazience płytki ceramiczne. Na ścianach tapety. Ogrzewanie sieciowe , ciepła woda również
z sieci. Gotowanie - kuchenka gazowa. Parkowanie przed budynkiem. Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkanie ew. odświeżenia. Zarządza
wspólnota - czynsz miesięczny 365zł. w tym: c.o. podgrzanie c.w. winda , opł. eksploatacyjne i f.
remontowy. Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu pełna infrastruktura komunikacyjna , handlowa
, oświatowa , zdrowotna. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
10.ATRAKCYJNE MIESZKANIE – 3 POKOJE – I PIĘTRO !
Duże, rozkładowe mieszkanie w bloku na Zabobrzu II. Mieszkanie
znajduje się na pierwszym piętrze i składa się z trzech, dużych ustawnych i słonecznych pokoi, kuchni, łazienki z wanną, osobnego wc
oraz korytarza z zabudowaną szafą. Do mieszkania przynależą dwa
osobne balkony. Wyjścia na balkony znajdują się w salonie i sypialni.
Mieszkanie wymaga odświeżenia. Na podłogach panele, na ścianach
gładzie gipsowe. Okna nowe PCV, W łazience glazura nowego typu.
Istnieje możliwość pozostawienia mebli w kuchni. Mieszkanie ciepłe i słoneczne. Dużym atutem
nieruchomości jest jej położenie w bliskim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej. W
bloku znajduje się rowerownia oraz suszarnia. Czysta i zadbana klatka schodowa. Do mieszkania przynależy piwnica. Blok po termomodernizacji. Ogrzewanie z sieci. Cicha i spokojna
okolica. Miejsce parkingowe prze blokiem. Po wykonaniu odświeżenia można uzyskać bardzo
przytulne mieszkanie. Serdecznie Polecam. Leszek Środecki 790 418 318
11.ATRAKCYJNY DOM W JELENIEJ GÓRZE !
Bardzo ładny, atrakcyjny dom wolnostojący, usytuowany w cichej i
pięknej okolicy Jeleniej Góry. Budowany z itągu, ocieplony steropianem,
dach pokryty gontem. Powierzchnia całkowita wynosi 164 m2. Parter
to przedsionek z wejściem do ładnego salonu z kominkiem i wejściem
na taras oraz przestronna otwarta na salon i kuchnię jadalnia z częścią kuchenną w pełni wyposażoną i umeblowaną, łazienka z kabiną
natryskową, umywalka i toaletą zarówno obok łazienki mieści się nie
wielkie pomieszczenie gospodarcze. Na półpiętrze, dokładnie nad garażem, który mieści
się w budynku znajduje się dodatkowy pokój. Piętro obejmuje mały przedpokój, trzy pokoje
w tym dwa z balkonem i pokój kąpielowy. Okna i drzwi drewniane. Podłogi na parterze i na
piętrze w całości pokryte mozaiką parkietową. Ogrzewanie piec dwufunkcyjny. Dom gustownie
urządzony i ładnie utrzymany. Teren ogrodzony drewnianym płotem. Zagospodarowany ogród
przy domu, w części wyłożony kostką brukową, wyznaczone miejsce na grill. Nieruchomość
do zamieszkania bez dodatkowych nakładów ﬁnansowych. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DOM Podgórzyn - w zabudowie szeregowej w Podgórzynie. 180 m2, 5
pokoi, komfortowo wykończony. GOLD
HOUSE. Lic. 3454 - 693 539 967
DOM Sobieszów - wolno stojący 200 m2
w cichej i spokojnej okolicy Sobieszowa
położony na działce o pow. ok. 600 m2.
Okazja 500.000 PLN jedyne 2500 PLN /
m2 Lic. 7027 - 785 511 606
DOM stan deweloperski - 245 m2
pow. mieszkalnej, położony na dużej
zagospodarowanej działce, spokojna
okolica , 10 km od centrum Jeleniej Góry.
Nieruchomości Partner. Lic. 3198 - 693
539 968
DOM w Cieplicach - w zabudowie
szeregowej 246 m2 za 495 000PLN
do zamieszkania osobne wejście do
pomieszczeń pod działalność gospodarczą - biuro. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
DOM w Cieplicach - z działką 1200
m2 - tylko 265000 zł. Lic. 5354 - 693
056 760
DOM w gm. Stara Kamienica - duży dom,
duże możliwości - do remontu i prac
adaptacyjnych, gm. Stara Kamienica.
Lic. 9549 - 726 290 939
DOM w Karpaczu - podzielony na dwa
niezależne apartamenty do zamieszkania zielona okolica blisko centrum,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
DOM w Kostrzycy - stan surowy
zamknięty 168 m2, działka 1000 m2.
Piętrowy, niepodpiwniczony z garażem
- markowe materiały, przytulne osiedle. Cena 350 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
DOM w Lubomierzu - do remontu, o pow.
120 m2. Działka 850 m2 - w spokojnym
miejscu. Cena 45000 zł - 606 101 585
DOM w Łomnicy - bezpośrednio - 504
924 825
DOM w Miłkowie - 3 kilometry od Karpacza, po kapitalnym remoncie w stylu
rustykalnym, działka 1100 m2, możliwa dodatkowa zabudowa budynkiem
mieszkalnym, zagospodarowana działka
sprzedam Euro-Dom - 601 540 292
DOM w Miłkowie - duży po remoncie
na dużej 2500 m2 ogrodzonej działce.
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
DOM w Piechowicach - duży, może być
dwurodzinny do niewielkiego remontu.
Dodatkowo budynek gospodarczy z
garażem i małym mieszkaniem. Partner
Lic. 4917 - 604 869 172
DOM w Podgórzynie - 6 pokoi, 2 garaże
250 000 PLN. 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 Staniszowie - piękny wolnostojący parterowy 250 m2, bezpośrednio
do wprowadzenia w spokojnym miejscu
pod lasem. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
DOM w Wojcieszycach - do remontu, na
dużej działce 6900 m2. Cena 250000 zł.
NKról. Lic. 8151 - 600 258 703
DOM w zabudowie bliźniaczej - atrakcyjny 219 m2, 454 m2 zagospodarowanego ogrodu, kapitalny remont w 2009
roku, w Cieplicach. Zapraszamy na
prezentacje. Nieruchomości Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
DOM wolnostojący Cieplice - z garażem,
duży taras, bardzo słoneczny, ładna
działka NM/ Lic. 5877 - 500 122 447
DZIAŁKA - Jeżów Sudecki - z widokami
na góry 1094 m2/85000 NK Lic. 6327 602 749 567
DZIAŁKA 1020 m2 61200 zł - pod
zabudowę, decyzja o warunkach zabudowy - mieszkalnictwo jednorodzinne
- Mysłakowice. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
DZIAŁKA 1400 m2 - w Lubawce. Stan
zerowy. Cena 128000 zł. Wszystkie
media + projekt - 663 892 695
DZIAŁKA 3900 m2 - w Uboczu obok
Gryfowa, z pięknym widokiem na Izery.
Tanio - 666 844 081
DZIAŁKA 924 m2 - z domkiem, w Karpaczu, do remontu. Spokojna okolica
- 601 790 570
DZIAŁKA budowlana - i ładne mieszkanie - wszystko w Cieplicach. Bez
pośredników - 604 422 807
DZIAŁKA budowlana - Jelenia Góra
- Dziwiszów, os. Leśne Zacisze, z
mediami widok na Śnieżkę, 1001 m² 885 342 947
DZIAŁKA budowlana - Jelenia Góra Dziwiszów, os. Leśne Zacisze, widok na
Śnieżkę 1462 m² - 885 342 947
DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie
Sudeckim. Cena 110000 zł za 1100 m2.
Lic. 10171 - 508 240 826
DZIAŁKA budowlana - w Świeradowie
Zdr. Pow. 1.07 h + projekt pensjonatu
na 72 osoby + restauracja. Bardzo dobra
lokalizacja. Niedrogo - 603 139 918
DZIAŁKA budowlana - z warunkami
zabudowy, 1082 m2 - atrakcyjna cena 64
tys. zł. Lic. 5124 - 601 551 213
DZIAŁKA budowlana - z widokiem na
pasmo Karkonoszy - 510 001 759

DZIAŁKA budowlana 1000 m2 - w Jeżowie Sudeckim, z dostępem do wszystkich
mediów, blisko komunikacji, dojazd
drogą asfaltową. bez pośredników - 667
219 752
DZIAŁKA budowlana 1000 m2 - z dostępem do wszystkich mediów ( około 5 m
od działki ), do komunikacji miejskiej przy
drodze asfaltowej w Jeżowie Sudeckim.
Bez Pośredników - 667 219 752
DZIAŁKA budowlana 25 zł/m2 - 2000
m2, cicha i spokojna okolica. Marcin
Chaszczewicz. Lic. 14414. Polska Giełda
Nieruchomości. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca
- 660 359 500
DZIAŁKA budowlana 800 m2 - z
mediami, w Kowarach. Na terenie ruina
domu. Cena 47000 zł - 797 747 417
DZIAŁKA budowlana 900 m2 - z uprawnieniami do zabudowy handlowej.
Działka znajduje się w Jeleniej Górze
(Maciejowa). Cena 60000 zł - 785 796
200
DZIAŁKA budowlana Jeżów Sudecki
- widoki, 1905 m2/147000zł „NK” Lic.
6327 - 602 749 567
DZIAŁKA budowlana w Mysłakowicach - 1000 m2. N. City. Lic. 5524 - 662
112 344
DZIAŁKA budowlana w Rębiszowie krajobraz. Okazja - 517 920 356
DZIAŁKA budowlana w Siedlęcinie - przy
drodze asfaltowej, w centrum. Pow. 1047
m2. Cena 70 zł/m2 do negocjacji. Media
w pobliżu - 667 934 901
DZIAŁKA rolna 1200 m2 - w Cieplicach,
do przekwaliﬁkowania. Cena 300 zł/m2
- 695 653 260
DZIAŁKA w Mysłakowicach - budowlana, 1000 m2 - cena 84000 zł do
rozmów. Nieruchomości Otti. Lic. 13225
- 603 491 335
DZIAŁKA za 25 zł/m2 - w Wojcieszycach, o pow. 4271 m2. Dojazd drogą
asfaltową. Piękny widok na pasmo
Karkonoszy. Idealna inwestycja kapitału
- 608 810 644
DZIAŁKI 0,18 i 0,20 ha - bezpośrednio
- 504 924 825
DZIAŁKI 35 zł/m2 - od 1500 m2 do 2200
m2, budowlane, pięknie położone, z
dostępem do mediów 13 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
DZIAŁKI budowlane - atrakcyjnie położone, koło Jeleniej Góry. Media, drzewa,
dogodny dojazd. Przystępna cena - 695
725 857
DZIAŁKI budowlane - działki w Łomnicy
1082 m2 64 tys. zł, Mysłakowicach 1200
m2 90 tys. zł, Jeżowie Sudeckim 1297
m2, 121 tys. zł Lic. 5124 - 601 551 213
DZIAŁKI budowlane - gmina Mirsk - 883
960 236
DZIAŁKI budowlane - ładnie, położone
w Miłkowie uzbrojone 65 zł m² - 504
699 338
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie Sudeckim 121 tys. zł. (1297 m2), w Łomnicy 64
tys. zł.(1082 m2), Mysłakowice 90 tys.
zł. (1190 m2) Lic. 5124. Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
DZIAŁKI budowlane - w Miłkowie położone na lekkim stoku różnej wielkości od
1400 m² do 1900 m² 50 zł za m² - 504
699 338
DZIAŁKI od 50 zł/m2 - działki budowlane w Miłkowie, Kostrzycy, Ścięgnach,
Dziwiszowie, Piechowicach, Trzcińsku,
Cieplicach, Jeżowie Sudeckim, Mysłakowicach od 1000 m2 Nieruchomo sci
Fankulewscy - 692 094 962
DZIAŁKI w Maciejowej - pod duże
projekty, uzbrojone. Lic.9549 - 726
290 939
GOLD House - bogata oferta nieruchomości - 501 181 875
GRUNT rolny - 4,17 ha ze stawem
hodowlanym w okolicach Mirska. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 519
562 869
KAWALERKA - 100.000 zł, ul. Różyckiego, pow.28 m2. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
KAWALERKA - 26 m2 na III-piętrze
w bloku IV-piętrowym na Zabobrzu.
Środkowa, bardzo ciepła, do remontu.
Klatka schodowa po remoncie, czysta,
zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071
KAWALERKA - 27 m2, wysoki parter,
ul. Paderewskiego. 99.000 zł. - 509
626 989
KAWALERKA - 36 m2, okolice ul. Grottgera. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 501 090 928
KAWALERKA - 36 m2, z balkonem, w
kamienicy z windą z 2009 roku w centrum
Jeleniej Góry. Drugie piętro. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
KAWALERKA - do remontu 26 m2 - 2
piętro Karłowicza - 514 000 838
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

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) Odkryliśmy dla Państwa wygodny, zdrowy dom.
Sprawdzony, zamieszkany przez rodzinę od sześciu lat.
Ogrzewany gazem i kominkiem co pozwala zaoszczędzić
pieniądze gwarantując wysoki standard i przyjemność
mieszkania. Ładne, bezpieczne miejsce, optymalny układ
pomieszczeń i wiele innych zalet, które warto ocenić na
miejscu.
Szereg środkowy pow. użytkowa 160 m kw. garaż, żywotna
dachówka. Parter to salon z bezpośrednim dostępem do
ładnej kuchni /zabudowa wraz z wyposażeniem/ z kominkiem i wyjściem do ogrodu
oraz łazienka. Na piętrze przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża
łazienka.Wszystkie media. Gwarantowany wysoki standard i wygoda. Wyjątkowa
oferta, polecam i zapraszam. Tel. 726290939
2)Dom w Cieplicach pow.324 m kw. z zagospodarowaną działką pow.627 m kw. dla dużej rodziny
lub pokoje pod wynajem. Cena 520000 zł. Więcej
informacji tel. 726290939
3)Nieruchomość oferująca miejsce pracy i mieszkanie
pod jednym adresem. W
Piechowicach na działce
o pow. 1089 m kw. dwa
budynki z teraźniejszą funkcją mieszkalno-usługową i
gospodarczą, na przyszłość znakomite miejsce dla rodziny wielopokoleniowej lub rzemieślnika. Cena 670000
zł. Zapraszam. tel. 726290939
4)Przytulny, a zarazem przestronny dom wolno stojący,
położony 6 km od Jeleniej
Góry. Budowany w 2004 roku , ocieplony , z wykończoną elewacją i dachówką cementową. Dwukondygnacyjny o powierzchni 135 m.kw. 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, połączona z salonem z wyjściem na ładny
drewniany taras. Kominek z płaszczem wodnym i
pokój - sypialnia. Na piętro prowadzą zabiegowe
sosnowe schody, gdzie znajdują dwa duże pokoje,
jeden mniejszy i łazienka . Garaż i kotłownia na eko-groszek Okna pcv,na parterze szyby antywłamaniowe, na podłogach glazura i panele. Całość zadbana
ładnie utrzymana. Przy domu ładny zagospodarowany ogród i wiata. Atrakcyjna
lokalizacja. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752
5)Pragniemy zainteresować Państwa ciekawym domem piętrowym , podpiwniczonym, położonym bardzo
blisko Jeleniej Góry, w gwarantującej spokój części
Podgórzyna. Dom dla rodziny, wymagający właściwego podejścia i remontu. Gotowy do zamieszkania, w
sąsiedztwie lasu.
Na parterze ładny salon z miejscem na kominek i wyjściem na słoneczny taras, ponadto pokój , kuchnia z
wydzieloną częścią jadalną, łazienka (kab.natryskowa
, umywalka i WC). Na pietrze trzy wygodne pokoje z
dużym balkonem , druga łazienka garderoba i przedpokój z zabudowaną szafą
oraz niewielki strych.
W podpiwniczeniu duże pomieszczenie gospodarcze (warsztat,pralnia) , spiżarnia
, kotłownia i bardzo duży garaż.Z tyłu przylegający budynek gospodarczy. Ogrzewanie tradycyjnym piecem c.o oraz zamiennie kotłem gazowym . W pokojach
panele podłogowe a w sypialni wykładzina dywanowa. Ściany -gładzie gipsowe a
na piętrze częściowo w boazerii Okna nowe z PCV. Mieszkanie ładnie urządzone. Dach skośny kryty płytami falistymi Onduline na blasze ocynk i deskowaniu
(ocieplony). Ściany z cegły i pustaków. Całość w dobrym stanie , wymaga jednak
pracy co podniesie jego wartość. Ogrodzenie,ładnie utrzymany ogródek z miejscem na grilla z ozdobnymi krzewami. Komunikacja MPK z Jel.Górą. Całość ,a
zwłaszcza wnętrze, sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Ciekawa lokalizacja w
spokojnej okolicy w pobliżu szlaków turystycznych i gór. Polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135
6)Wygodny dom położony na malowniczym i nowoczesnym osiedlu domów jednorodzinnych w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Ładnie wykończony , świetnie
utrzymany, wyposażony, ekologiczny ( Kanadyjski) i
oszczędny w utrzymaniu.
Na parterze przestronny salon zintegrowany z częścią
kuchenną i jadalną. Duże szklane drzwi z wejściem
na taras i do ogródka. W rogu salonu kominek , który
jest nie tylko ozdobą ale także zmyślnie źródłem przyjemnego ciepła dla całego niemal domu, gwarantując
oszczędnosci na ogrzaniu domu. Na parterze znajduje się także łazienka z narożną
wanną oraz za ścianą duży garaż. Na piętro prowadzą nas ładne, drewniane
schody. Znajdziemy tu trzy sypialnie w tym jedną z balkonem od strony południowej.
Znajdziemy tu także dużą łazienkę z oknem. Poddasze po niewielkich pracach wykończeniowych będzie dodatkowym przestronnym pokojem , gdzie zainstalowano
dodatkowo kominek. Ponadto w bryle budynku przestronny garaż.
Efektowny i funkcjonalny dom. Wygodny układ pomieszczeń i ciepły, przytulny
sposób wykończenia zasługuje na szczególną uwagę.Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549
7)Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni
62 m2, usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z
windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego
pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki
oraz przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele
i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci. Opłaty miesięczne
wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia
gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna
z grzejnikiem wzbogaconym o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz.
Serdecznie polecam Kędziorek Anna 667 219 752
8)OSZCZĘDNOŚĆ I WYGODA. Mieszkanie na poddaszu ok 32m2 ( po podłodze) Mieszkanie składa się
z kuchni połączonej w jedna całość z p.pokojem i
wyjściem słoneczny taras. Z kuchni przechodzimy do
pokoju i sypialni. Po drugiej stronie korytarza znajduje
się łazienka z oknem. Ogrzewanie kominkiem. Okna
drewniane. Na podłogach panele.Budynek to secesyjna
kamienica w doskonałym stanie technicznym. Dobra
lokalizacja obok centrum. Kontakt tel.502 175 903.
9)Ładna , nasłoneczniona działka, z przepięknymi
widokami na panoramę Karkonoszy, w Komarnie obok
Jeleniej Góry. Działka o pow. 1000m2 w kształcie
prostokąta lekko nachylona na południe. W Studium
Uwarunkowań znajduje się w strefie terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.Prąd na
działce, sieć wodociągowa i kanalizacyjna w trakcie
realizacji.Atrakcyjna lokalizacja - do centrum jeleniej
Góry jedynie 8km. Polecam Remigiusz Rychlewski
tel.501 736 644

og£oszenia / reklama
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Kawalerka - na I-piętrze 35,6 m2 w
budynku wielorodzinnym. Blisko centrum miasta. Okna nowe PCV. Kuchnia
osobna. Ogrzewanie co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - po gruntownym remoncie 27 m2. Nowa kuchnia z meblami w
zabudowie. Mieszkanie ciepłe, środkowe. Okna nowe. Blok ocieplony na
Zabobrzu. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po remoncie, bardzo
ładna 35 m2 w zadbanym budynku wielorodzinnym. Kuchnia duża z meblami w
zabudowie. Spokojna okolica, blisko do
centrum. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - po remoncie, elegancka
26,5 m2 w bloku IV-piętrowym. Blisko
centrum, środkowa, bardzo ciepła, słoneczna. Nowe okna, drzwi na podłogach
panele. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071

Kawalerka Wojcieszyce - 39 m2
jedyne 70.000 PLN - okazja nowe instalacje, gładź na ścianach, 5 minut od jeleniej
góry. Lic. 7027 - 785 511 606
Kawalerka, ul. Matejki - III piętro, po
remoncie. Cena 89000 zł. Bez pośredników - 609 655 488
Komfortowa szeregówka - na os.
Czarnym. Okazja - 501 737 086
Lokal centrum parter - 79 m2, parter,
ogrzewanie gazowe, na dział. usługowohandlowa, wynajem 1650 zł/miesięcznie
lub sprzedaż 350 tys. zł. GOLD HOUSE.
Lic. 10728 - 501 181 875
Lokal usługowy - 57 m2, parter, blisko
centrum, miejsce do parkowani nadający
się na spokojną działalność tylko 105,000
zł. W kwietniu kupujący nie płaci prowizji.
Nieruchomości Partner. Lic. 3198 - 693
539 968
Lokal, ul. Kiepury - na biuro, handel,
usługi, gabinet - urządzony. Obok ZUS-u.
49 m2, wejście bezpośrednio z ulicy 601 954 165

Mieszkanie - cicha część Zabobrza
- dwupokojowe, II piętro 55 m2, czynsz
223 zł, Kupujący w kwietniu nie płaci
prowizji. Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
Mieszkanie - ładne M-3 - 75 m2 z
tarasem okolice Małej Poczty, 319 tys.
zł. Lic. 5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Mieszkanie - małe 3 pokojowe - 51 m2
na Zabobrzu II, słoneczne, z balkonem i
z widokiem na góry, wygodna lokalizacja.

Lokale - na atrakcyjnych warunkach
sprzedam lokale handlowo-usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena już od
2.500,00 netto /1 m2 - 697 397 297, 75
75 22 980
Lokale w centrum - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale handlowousługowe zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena
sprzedaży już od 2.500,00 PLN netto /1
m2 - 697 397 297, 75 75 22 980
Lokale w centrum - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej
Góry przy ul. 1 Maja. Cena sprzedaży już
od 2.500,00 PLN netto/1 m2 - 697 397
297, 75 75 22 980
Mieszkania IV p - trzypokojowe, 51
m2 na Zabobrzu II oraz dwupokojowe,
52 m2 na Zabobrzu III. Oba z balkonami
i pięknym widokiem na góry. Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkania w willi - dwa niezależne
mieszkania blisko centrum w rozsądnej cenie. Partner. Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie - 128 m2 obrzeża centrum, 2 balkony, mieszkanie wymagające remontu oraz 121 m2 ze
sztukateriami, wyremontowane, w
dobrej cenie. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie - 2 pokojowe Noskowskiego - 51,7 m2 na 11- tym piętrze.
Mieszkanie zadbane, ciepłe słoneczne
z widokami na góry. Cena 150 tys. zł. do
negocjacji. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie - 2 pokojowe Sobieszów
- 50 m2, po remoncie, atrakcyjna cena.
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie - 3 pokojowe o powierzchni
54 m2 na II piętrze na Zabobrzu NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie - A. Krajowej - parter 64 m2, dwupokojowe. Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
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Mieszkanie 2 pokojowe - 41,3 m2
na III-piętrze wieżowca na Zabobrzu II.
Rozkładowe, słoneczne z balkonem.
Wymaga remontu. Kuchnia osobna.
Cena 120000 zł. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 44 m2 na
parterze w centrum Szklarskiej Poręby.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Zapraszamy na prezentację - 601 540
292

Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury,
52 m2. Cena 160000 zł. Lic. 7453 - 601
869 663
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. 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 - Zabobrze
- 41 m2, IIIp - pilnie - cena 120.000
Nieruchomości Partner Lic. 3198 - 693

Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2, duży
balkon. Zabobrze III, świetna lokalizacja.
Meble w kuchni, łazience, 2 szafy komandor w cenie. Cena 150000 zł. Kontakt:
wieczorem - 501 235 347
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 - 76,8 m2 w
budynku 5-rodzinnym w atrakcyjnej dzielnicy. Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz
200 zł/m-c z funduszem remontowym.
Do niewielkiego remontu. N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne mieszkanie z balkonem, 40 m2, pilna sprzedaż
dobra cena. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - na III-piętrze 51,17 m2 w bloku IV-piętrowym
na Kiepury. Rozkładowe, funkcjonalne
i słoneczne. Klatka schodowa czysta i
zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na II-piętrze
42,7 m2 w budynku wielorodzinnym
po remoncie. Ogrzewanie co-gazowe.
Blisko centrum miasta. Kuchnia osobna.
Czynsz 200 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po gruntownym remoncie 44 m2. Blok IV-piętrowy
blisko centrum miasta. Do zamieszkania
od zaraz. Podłogi panele, kafle. Czynsz
160 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne,
I piętro, własne ogrzewanie gazowe.
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414. Polska
Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - tel. kontaktowy - 509 427 468

539 968
Mieszkanie 2 pokojowe 135 000
zł - w Karpaczu 30 m2 po remoncie z
ogródkiem GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Mieszkanie 2 pokojowe Noskowskiego - 51,7 m2 na 11- tym piętrze.
Mieszkanie zadbane, ciepłe słoneczne
z widokami na góry. Cena 150 tys. zł. do
negocjacji. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe ok. M. Poczty
- 35 m2, po modernizacji na II-gim piętrze
w niewielkiej kamienicy. Ogrzewanie
gazowe. Cena 128 tys. zł. Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe ok. Małej
Poczty - 48 m2, duży pokój, sypialnia,
kuchnia z jadalnią, balkon. GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie 2 pokojowe os. Orle - III p,
do remontu. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 256 000 zł - 97 m2, 4
pokoje po kapitalnym remoncie z bardzo
dużym tarasem na pierwszy piętrze w kilkurodzinnym budynku, w Dziwiszowie. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokoje Kiepury - rozkładowe, środkowe, po remoncie. Nie
wymaga nakładu finansowego. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 3 pokoje ul. Prusa - II
piętro, ogrzewanie gazowe, duży garaż
. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327
- 519-562-869
Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze - dla
zdecydowanego klienta kupie 3 pokoje
tylko z możliwością wjazdu wózkiem
inwalidzkim, może być na parterze lub
wyżej z windą - bez schodów. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie 3 pokojowe - 48,25 m2
na III-piętrze w bloku IV-piętrowym. Blok
ocieplony, klatka schodowa zadbana.
Okna nowe PCV, na podłogach panele.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071

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

Kawalerka 27 m2 - po kapitalnym
remoncie, w Jeleniej Górze lub zamienię
na większe w Sobieszowie i okolicy - 793
691 133
Kawalerka 56 tys. - 30 m2, w Miłkowie, pokój, oddzielna kuchnia, łazienka
z WC, opłaty miesięczne 30 zł/mies.
tylko 1860 zł za m2, GOLD HOUSE. Lic.
10728 - 501 181 875
Kawalerka 56000 zł - w Miłkowie 30
m2 56000 zł GOLD HOUSE. Lic. 10750
- 691 210 677
Kawalerka 70000 - do remontu
33 m2, na parterze, w kilkurodzinnym
budynku, cena do rozmów. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Kawalerka 70000 zł - 33 m2, na parterze, wymagające remontu, niedaleko
centrum Jeleniej Góry, w kilkurodzinnym
budynku. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Kawalerka 70000 zł - mieszkanie
na wysokim parterze w kilkurodzinnym
budynku, zadbane ale wymagające
całkowitego remontu, 33,40 m2, cena
do rozmów. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
Kawalerka blisko centrum - Jeleniej Góry. Przytulna, po kapitalnym
remoncie. Cena do uzgodnienia - 793
691 133
Kawalerka do remontu - 2 piętro,
Karłowicza, właściciel - 514 000 838
Kawalerka Janowice Wlk. 63 tys. 35 m2, po remoncie, do zamieszkania.
Pokój, kuchnia, łazienka. Lic. 1740 NK
- 601 556 494,756436 052
Kawalerka po remoncie - 34 m2.
Wysoki parter, centrum. Bez pośredników - 692 810 940
Kawalerka w Cieplicach - 25 m2
- stan bardzo dobry 90 000 tys. Lic.
5877 - 515 285 788
Kawalerka w Cieplicach - h na
osiedlu XX-Lecia, 24 m2, 2 piętro z
balkonem! Lic. 5877 - 500 122 470

Mieszkanie 118000 - 35 m2, jeden
duży pokój, duża kuchnia, łazienka z
WC. Pierwsze piętro, bezczynszowe. U
nas do końca marca nie płacisz prowizji.
Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 120.000zł - trzypokojowe
w centrum do wprowadzenia się, 68
m2. N.GRZYWIŃSCY. Lic. 998 - 505
074 854
Mieszkanie 13 km od Jeleniej Góry
- 3 pokojowe, po kapitalnym remoncie.
Częściowo umeblowane. Mieszkanie z
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Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie - Mysłakowice dwupoziomowe - 79 m2 po obrysie. Trzypokojowe
po kapitalnym remoncie. Bezczynszowe.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie - ok. Sudeckiej 3 pokoje
- IV piętro, 3 pokoje (16, 10, 8 m2) z
balkonem, 48,4m2, nowe okna PCV,
mieszkanie do remontu. Cena 136000
zł do negocjacji. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - Osiedle Orle - 3 pokoje.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327
- 501 090 928
Mieszkanie - Pilchowice - bardzo
ładne czteropokojowe 75 m2 na pierwszym piętrze z balkonem ogrodem i garażem. Cena 134000 zł. N. Grzywińscy. Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie - Sobieszów M-3, ogródek
- powierzchnia 63 m2, bardzo wysoki parter, po remoncie, możliwość korzystania
z ogródka. Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604-508-308
Mieszkanie - Zabobrze II 35 m2 - VI
piętru, 2 pokoje (13,10 m2) z balkonem,
po częściowym remoncie- pozostała
do remontu kuchnia. Cena 125000 do
negocjacji. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie 1 pokojowe - po remoncie
47 m2. Na parterze budynku I-piętrowego
w centrum miasta. Duża osobna kuchnia.
Idealne na ładne mieszkanie lub biuro.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 1 pokojowe - po remoncie,
duże 47 m2 w budynku I-piętrowym w
centrum miasta. Duża kuchnia, na podłogach panele. Może być na przytulne
mieszkanie lub biuro. N. Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 100 m2 - w kamienicy na
2 piętrze przy wylocie na Karpacz, po k.
remoncie. 3 pokoje, piękna aranżacja,
wysokiej klasy materiały wykończeniowe.
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962

działką i garażem - 502 102 230
Mieszkanie 145 000 zł - dwupokojowe do niewielkiego remontu o pow.
całkowitej 46 m2, słoneczne, pierwsze
piętro, dogodna lokalizacja. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie 15 km od Jeleniej Góry - z
ogródkiem - tylko 85000 zł. Lic. 5354 693 056 760
Mieszkanie 155.000 zł Kiepury - 2
pokojowe, rozkładowe 52 m2. Nieruchomość po remoncie. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 160.000 zł Kiepury - 2
pokojowe po remoncie, Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 160.000 zł Kiepury 52 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Mieszkanie po remoncie. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 160.000 zł Kiepury 52 m2, rozkładowe, po remoncie,
ul. Kiepury. 160.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 160.000 zł Kiepury
- mieszkanie 53 m2, po remoncie,
2 pokoje. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 2 pokoje - I piętro,
38 metrów, 130.000, Różyckiego
- 604 470 102
Mieszkanie 2 pokoje - zlokalizowane przy ul. Kiepury, 2 pokoje,
52 m2, po remoncie. Zadbane z
balkonem. Okazja cenowa. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokoje 135.000 zł na 1 piętrze, 2 pokoje, Zabobrze I.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszk a nie 2 poko je C ie pl ice
- do remontu. Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 2 pokojowe - 35 m2,
Zabobrze II. N. City. Lic. 5524 - 662
112 344
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Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, I
piętro - ul. Moniuszki 2. Cena 175000
zł. Bez pośredników - 505 010 341
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2,
I piętro, okna PCV, po remoncie.
Zabobrze, ul. Moniuszki 2 - 502
415 233
Mieszkanie 3 pokojowe - 54 m2,
VII piętro. Zabobrze II, ul. Moniuszki.
Stan - do remontu. Cena 150000 zł.
Dostępne od zaraz - 604 140 190
Mieszkanie 3 pokojowe - 61 m2
po remoncie, z balkonem, X piętro
w wieżowcu, przy ul. Kiepury. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 61,3
m2 na I-piętrze wieżowca na Zabobrzu III. Rozkładowe, środkowe,
słoneczne. Kuchnia osobna. Na
podłogach panele i kafle. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 66 m2,
IV piętro, 3 pokoje, po kapitalnym
remoncie, z wyposażeniem, cicha
i spokojna okolica, Kodex - 513
059 468
Mieszkanie 3 pokojowe - Cieplice
os. Orle za 169000 PLN rozkładowe,
środkowe I piętro po remoncie,
niskie opłaty. Nieruchomości Marles.
Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - na
I-piętrze 70 m2 w bloku na Zabobrzu
II. Komfortowe, ustawne pokoje,
środkowe, słoneczne z dwoma balkonami. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na
I-piętrze 70 m2 w bloku na Zabobrzu
II. Komfortowe, ustawne pokoje,
środkowe, słoneczne z dwoma
balkonami. Bardzo atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na osiedlu Orle, Ip z balkonem, zadbane
do odświeżenia, pilna sprzedaż. W
kwietniu kupujący nie płaci prowizji.
Iwona. Lic. 3198 Nieruchomości
Partner - 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe - Plac
Ratuszowy, 55 m2, IV piętro, jasne,
przestronne, ciche. CO miejskie,
ładna klatka, strych, piwnica. Zdjęcia
wyślę na maila. Cena 170000 zł - 883
943 511
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 - po
remoncie, słoneczne, ciepłe 65
m2 za 185 000 PLN do negocjacji,
blisko centrum atrakcyjna oferta.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury
- 63 m2, po remoncie , z dużym
balkonem, cena 220.000. W kwietniu
kupujący nie płaci prowizji. Nieruchomości Partner. Lic. 3198 - 693
539 968
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury - I
piętro, pilna sprzedaż. Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 3 pokojowe w Piechowicach - centrum, do wprowadzenia
bez nakładów. Lic. 9549 - 726 290
939
Mieszkanie 35 m2 - w centrum. 2
pokoje, do remontu - 504 238 128
Mieszkanie 35 m2 119000 - nowe jeden duży pokój (możliwość wydzielenia 2), duża kuchnia z jadalnią,
łazienka z WC. Fundusz remontowy
50 zł, ogrzewanie gazowe. KODEX
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 38 m2 - 2 pokojowe, I
piętro, 130 000 do negocjacji. Polska
Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca - 601 435 070
Mieszkanie 4 pokojowe - po
remoncie, stylowe z balkonem w
kamienicy na pierwszym piętrze 122
m2, w okolicy Małej Poczty, 340 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
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 - ładne, II piętro, ul. Moniuszki, wieżowiec. Cena
125000 zł. Bez pośredników - 601
346 774
Mieszkanie 48 m2 135.000 zł
- 2 pokojowe, 1 piętro, zadbane,
Zabobrze I. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 5 pokojowe - 110 m2,
bez czynszowe, w cenie garaż. Cena
do negocjacji. Marles. Lic. 13045 607 797 911

og£oszenia
Mieszkanie 51 m2 - ul. Kiepury,
III piętro. Słoneczne, ciepłe. Tylko
152000 zł do negocjacji. Lic. 5524
- 503 111 466
Mieszkanie 51 m2 - Zabobrze, ul.
Moniuszki 1. I piętro, okna PCV. Po
remoncie. Ocieplony budynek - 502
415 233
Mieszkanie 53 m2 Kiepury - 2
pokojowe, po remoncie, zadbane,
ciekawa aranżacja. 165.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokojowe,
w ładnej części miasta. N. City. Lic.
5524 - 662 112 344
Mieszkanie 54 m2 - za 145 tys. zł.
- na Zabobrzu III, 2 - pokojowe, III p.
w bloku. Okna z PCV. Nieruchomości
Rychlewski Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 54m2 135000 zł - w
ścisłym centrum Jeleniej Góry. 54
m2. Ogrzewanie gazowe. Cena
135000 zł - 504 494 539
Mieszkanie 56 m2 - I piętro, 2
pokoje. Cena 155000 zł. Polecam.
Okazja. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie 58 m2 - 148 000 - I piętro, balkon, nowe instalacje, łazienka
po remoncie. Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414 Polska Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca
- 660 359 500
Mieszkanie 58 m2 - 148000 - 2
pokojowe, I piętro, bud. dwurodzinny,
osobne wejście, własne ogrzewanie
gazowe, wymienione instalacje.
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414.
Wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca. - 660
359 500
Mieszkanie 59 m2 119000 - 3
pokojowe do kapitalnego remontu w
ścisłym centrum Jeleniej Góry, czysta
klatka schodowa. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 60 m2 w centrum dwupoziomowe z balkonem od strony
południowej w nowej kamienicy do
zamieszkania od zaraz. Partner. Lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkanie 63 m2, 3 pokoje - rozkładowe, po kapitalnym remoncie.
Cena do negocjacji, 220.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 64 m2 155 tys. zł - 2
pokojowe w stanie deweloperskim w
Dziwiszowie z niezależnym wejściem.
Dwa pokoje, aneks kuchenny, duża
łazienka, garderoba. GOLD HOUSE.
Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie 65 m2 185000 zł - 3
pokojowe z kominkiem w niedalekiej
odległości od centrum. Mieszkanie po
remoncie, zadbane. GOLD HOUSE.
Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie 67 m2 - 165000 - ok.
centrum, budynek z cegły, własne
ogrzewanie gazowe, 3 pokoje. Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. - 660 359 500
Mieszkanie 67 m2 za 165 000 zł - 3
pokojowe, trzecie piętro w budynku
kilkurodzinnym w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 70 m2 - 3 pokoje w
centrum Jeleniej Góry, IIp, cena 176
tys. W kwietniu kupujący nie płaci
prowizji. Nieruchomości Partner Lic.
3198 - 693 539 968
Mieszkanie 70 m2 cena 216000
zł - 3 pokojowe mieszkanie jedynie do
odświeżenia, I piętro, blok ocieplony.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 70 m2 na Zabobrzu
III - w bloku 4-piętrowym na I-piętrze
w dobrej cenie. Lic. 5877 - 515
285 788
Mieszkanie 70 m2 Zabobrze II - I
piętro, blok ocieplony, mieszkanie do
odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 75 m2 - trzypokojowe,
okolice Małej Poczty, z tarasem
bardzo ładne 319 tys. zł. Lic. 5124
- 601 551 213
Mieszkanie 77 m2, ul. Kiepury wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca. Mieszkanie nie wymaga nakładów finansowych. Polecam Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414 - 660 359 500
Mieszkanie 78 m2 na Zabobrzu trzypokojowe położone na wysokim
parterze z tarasem oraz balkonem.
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 78 m2, 238000 - ul.
K i e p u r y, 4 p o k o j e , n i e w y m a g a
nakładów finansowych. Polecam
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414.
Wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca - 660
359 500
Mieszkanie 83 m2 w Cieplicach
- po remoncie ciepłe wysokie dwupokojowe z dużym ogrodem w rozsądnej cenie 220000 zł Partner Lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkanie 85 m2 - 3 duże ładne
rozkładowe pokoje, słoneczne do
zamieszkania blisko centrum za
200000 PLN. Nieruchomości Marles
Lic. 13045 - 790 418 318

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 90 m2 za 265000 zł nowe mieszkanie, blisko centrum, w
kamienicy po kapitalnym remoncie,
miejsc parkingowe teren ogrodzony.
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 97 m2 250 000 zł - z
dużym tarasem blisko Jeleniej Góry
GOLD HOUSE. Lic. 3454 - 693 539
967
Mieszkanie Armii Krajowej - parter
- 62 m2, dwupokojowe, ogrzewanie
gazowe. W kwietniu kupujący nie
płaci prowizji. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604-508-308
Mieszkanie Cieplice - 39 m2, dwa
pokoje, do remontu kapitalnego.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
6327 - 501 090 928
Mieszkanie Cieplice 51 m2-168000
zł - I piętro, 3 pokoje(14,11,10m2),
spokojna część osiedla Orle z zab.
kuchenną, łazienka i WC po k.
remoncie, reszta do odświeżenia.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Cieplice -70 m2 - atrakcyjne 3 pokojowe w centrum Cieplic
Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie do remontu - 2 pokoje
na Zabobrzu. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie dwupokojowe - 35m2 w
centrum. Cena 70.000 zł N. Grzywińscy Lic. 998 - 505 074 854
Mieszkanie dwupokojowe - Ładne,
słoneczne po remoncie mieszkanie
na Zabobrzu III o pow. całkowitej 61
m2. Cena do negocjacji. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu III o powierzchni całkowitej
61 m2. Cena do negocjacji. Marles.
Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu o powierzchni 42 m2, II
piętro w stanie deweloperskim NM.
Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupokojowe - po
kapitalnym remoncie 60 m2 na I Maja
w kamienicy. Marles Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie dwupokojowe - po
kapitalnym remoncie na pierwszym
piętrze na Zabobrzu pierwszym. Bezczynszowe z ogrodem. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe - w
atrakcyjnej lokalizacji, okolice Akademii Ekonomicznej, I piętro, własne
ogrzewanie, mały ogródek Lic. 5124
- 601 551 213
Mieszkanie dwupokojowe - w
Kowarach 63 m2, do odświeżenia,
plus garaż, cena do negocjacji. Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - w stanie deweloperskim na Zabobrzu, słoneczne, z pięknym widokiem. O pow.
całkowitej 50 m2. Atrakcyjna cena.
Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie dwupokojowe 125 tys.
zł - parter, ul. Karłowicza, 36 m Cena
125 tys. zł Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie dwupokojowe Mysłakowice - zadbane słoneczne w blokach
na czwartym piętrze do wprowadzenia
się. Cena 150000 zł. Partner Lic. 4917
- 604 869 172
Mieszkanie dwupoziomowe trzypokojowe w szeregówkach na
Małcużyńskiego osobna kuchnia,
garderoba, miejsce parkingowe, 72
m2 za 297000 zł. Partner Lic. 4917
- 604 869 172
Mieszkanie dwupoziomowe centrum - 58 m2, 3 pokoje kuchnia,
łazienka. bardzo ładne, zadbane.
w cenie pozostają wszystkie meble
oraz sprzęt RTV i AGD. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie Kiepury 145 000 zł - 54
m2, 2 pokoje z balkonem, nowe okna,
trzecie piętro, dogodna lokalizacja,
cena do negocjacji. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Kiepury 145 tys. - dwupokojowe - wymienione okna (solidne
drewniane) 3 piętro, słoneczne,
balkon, piwnica, do odświeżenia/
remontu. Doskonała cena. Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Mieszkanie M2 - w atrakcyjnej
lokalizacji, okolice Akademii Ekonomicznej, bardzo ładne 240 tys. zł.
Lic. 5124. Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Mieszkanie M-2 I - 50 m2, bardzo ładne, własne ogrzewanie ,
wspólnota, mały ogródek, miejsce
parkingowe 240 tys. zł. Lic. 5124
Nieruchomości Atrium - 601 551 213
Mieszkanie M-2 I piętro - ładne
dwupokojowe, własne ogrzewanie,
bezczynszowe, mały ogródek, 50 m2
Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie M-2 w Parku Sudeckim - mieszkanie dwupokojowe do
wprowadzenia się w atrakcyjnej
aranżacji i cenie. Partner Lic. 4917
- 604 869 172

Mieszkanie M2, os. XX-lecia - na IV
piętrze, 40 m2, po kapitalnym remoncie, słoneczne, ciepłe. Tylko 150000
zł. Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M2, ul. Kiepury - na
III piętrze, 51 m2. Słoneczne, ciepłe.
Tylko 152000 zł do negocjacji. Lic.
5524 - 503 111 466
Mieszkanie Moniuszki 47 m2, nowe
- 2 pokojowe, nowe, wykończone.
Balkon. Winda. Parking dla mieszkańców. Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie na Zabobrzu II - 2
pokojowe, ładne i słoneczne - do
zamieszkania od zaraz. Po remoncie,
z meblami i urządzeniami AGD. Tylko
rozsądne oferty - 793 696 016
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3
pokoje, 65 m2. Cena 179000 zł. Polecam. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie na Zabobrzu III - w
bloku, I piętro, 3 pokoje.63 m2. Cena
225000 zł - 693 205 203
Mieszkanie Noskowskiego 3 pokoje
- parter 70 m2, 3 pokoje po kapitalnym
remoncie z zabudową kuchenną i
szafami. I piętro 70m2, 3 pokoje do
odświeżenia, środkowe. polecam
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie nowe w centrum dwupoziomowe wykończone w nowej
kamienicy z miejscem parkingowym.
Kupujący zwolniony z PCC. Partner
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie Sobieszów M-3 ogródek - na wysokim parterze po remonc i e d o z a s i e d l e n i a o d z a raz . W
kwietniu kupujący nie płaci prowizji
- Nieruchomości Partner Lic. 4917 604-508-308
Mieszkanie Szklarska Poręba - w
centrum 75 m2, po podłodze 130 m2
Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie trzypokojowe - 69 m2
na VIII piętrze wieżowca na Zabobrzu.
Słoneczne z balkonem. Atrakcyjna
cena. Do bezpośredniego wprowadzenia. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie trzypokojowe - mieszkanie na Zabobrzu, I piętro, z zabudową i sprzętem AGD, 240 tys. zł. Lic.
5124 - 601 551 213
Mieszkanie trzypokojowe - okolice
Małej Poczty, 75 m2, z tarasem, bardzo ładne Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie trzypokojowe z ogrodem - Sobieszów 63 m2, zadbane
mieszkanie, cena 207 tys. (negocjacje). Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308
Mieszkanie trzypokojowe z ogrodem - Sobieszów, wysoki parter
kamienicy, kuchnia z jadalnią, pokój
dzienny, 2 małe sypialnie, garderoba,
łazienka. Kupujący w kwietniu nie
płaci prowizji. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308
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 Cieplicach - 4 pokojowe po remoncie (parter domu) z
niezależnym wejściem, mały ogródek.
Blisko centrum Cieplic GOLD HOUSE
- Lic.10728 - 501 181 875
Mieszkanie w Cieplicach - dwupokojowe 51 m2 z ogródkiem 175 m2
na pierwszym piętrze w kamienicy
czterorodzinnej. Bezczynszowe. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie w Cieplicach - na
os. Orle. 51 m2, I piętro. 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta, balkon.
Atrakcyjna cena - 502 336 965
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe po kapitalnym remoncie, umeblowane do zamieszkania, blisko
centrum, słoneczne z ogrodem atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie w Łomnicy - dwupokojowe po remoncie na pierwszym
piętrze zadbanej kamienicy. NPartner.
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie w szeregówce - na Małcużyńskiego, z garażem i ogrodem pilnie
sprzedamy. Kupujący nie płaci prowizji.
Nieruchomości Partner Lic. 3198 - 693
539 968

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

Mieszkanie willowe Cieplice - piętro
w 2 rodzinnym domu z dużym ogrodem
- 52 m działki ok 500 m. Lic. 5877 - 500
122 446
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 - 3 pokojowe
(z jednego pokoju zrobiona jadalnia) 60
m2 z bezpośrednim zejściem do ogrodu
w Podgórzynie Dolnym. 195 000 zł do
negocjacji GOLD HOUSE. Lic. 10750 691 210 677

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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 za 124000 PLN - 2
pokojowe na Zabobrzu, rozkładowe,
słoneczne, niski czynsz 150 zł. do
zamieszkania. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE za 164000 zł - 67 m2,
3 pokoje, III piętro. Rozkładowe, słoneczne. Ogrzewanie gazowe, nowe
okna. Blok z cegły - zielona okolica w
Jeleniej Górze - 510 042 734
MIESZKANIE Zabobrze 63 m2 - 3 pokojowe na Zabobrzu III Cena 180 000 tys.
Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE Zabobrze 79 m2 - ul.
Noskowskiego, ładny rozkład na II p, 4
pokoje (1 pokój połączony z jadalnią),
pokoje i balkon od strony południowej.
Wózkarnia, piwnica na poziomie gruntu
- 501 181 875
MIESZKANIE Zabobrze I, I piętro, 38
m2 - w wieżowcu, 2 pokoje 38 m2 okna
PCV, na podłogach parkiet i panele - do
remontu ale po odświeżeniu można
zamieszkać. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE, parter- Armii Krajowej
- dwupokojowe, 62 m2, idealne na
gabinet, biuro. Cena ofertowa 207 tys.
Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
508 308
MIESZKANIE, ul Spółdzielcza - 2
pokoje, I piętro, z garażem, słoneczne.
W cenie meble kuchenne i duża szafa
typu komandor. Cena 185000 zł - 600
970 986
MIESZKANIE, ul. Kiepury - 63 m2 za
199000 zł. 3 pokoje. Cena 199000
zł - 508 240 826
MIESZKANIE, ul. Kiepury - 77 m2,
4 pokoje, zadbane, atrakcyjna cena.
Polecam Marcin Chaszczewicz Lic.
14414. Wynagrodzenie pośrednika w
pełni opłaca strona sprzedająca. Polska
Giełda Nieruchomości - 660 359 500
MYSŁAKOWICE 3 pokoje - parter,
3 pokoje (16,11,11m2) z balkonem.
Mieszkanie zadbane, po częściowym
remoncie. Istnieje możliwość dokupienia garażu i działki ogrodowej.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
POŁOWA domu 340 000 zł - 177 m2,
4 pokoje, w Ścięgnach. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752

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

PÓŁ domu w Sobieszowie - I piętro, 3
pokoje słoneczne zadbane z ogrodem w
cenie duży garaż ładna i zagospodarowana działka 200 m2 tylko 185000 PLN.
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
ZIEMIA rolna 1,34 ha 15.000 zł - okolice Jeleniej Góry. Cena do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

34 letni, przystojny brunet - poznam
Panie 19-36 l. Do wspólnych, dysk r e t n y c h s p o t k a ń . Ni e o c z e k u j ę
sponsoringu. Nie preferuję osób
puszystych - 797 869 706
44 letnia blondyneczka - zaprasza
śmiałych i nieśmiałych panów na
super zabawę - 514 257 346
BLONDYNKA - biuścik duża 3,
kobiece kształty - namiętnymi ustami
doprowadzi Cię do rozkoszy - 661
432 551
CHCESZ się zabawić? - Zrobię
wszystko czego zapragniesz. Odpowiem na SMS-y. Dyskretnie - 782
072 467

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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CHĘTNIE popiszę - z samotną, wolną
panią o wszystkim i niczym, na zupełnym luzie. Co dalej? Czas pokaże.
Czekam na was miłe, skromne panie
- Odwagi. Mężczyzna, lat 36 - 783
472 155
DOJRZAŁA pani - dla starszych
panów - 667 424 672
DOJRZAŁA pani - dojedzie. Dla
panów od 35+. Dyskretnie - 600
545 787
DOJRZAŁA, niezależna - atrakcyjna
pani pozna pana na dłużej - 668
227 370
KAWALER dla kobiet - jesteś spragniona? Zadzwoń lub zostaw wiadomość. Na pewno się odezwę - 782
077 321
MAM 44 lata - chętnie poznam zaniedbaną mężatkę w każdym wieku - 515
823 262
MARIUSZ, 40 latek - dla kobiet
wolnych i mężatek. Spotkania bez
sponsoringu. 100% dyskrecji. Odp.
na SMS - 530 985 971
MĘŻCZYZNA, 34 lata - z Kowar,
pozna kobietę. Nie szukam przygody.
Proszę o przemyślane tel. lub SMS 511 234 113
MIŁY, przystojny, młody chłopak chętnie spotka się ze starszą panią
- 781 042 107
MŁODA blondynka - przyjadę - 785
399 432
MŁODA kobietka - z dużym biuścikiem, szuka koleżanki do wspólnych
zabaw erotycznych. Panom Dziękuję
- 605 538 811
MŁODY 21-latek - szuka dziewczyny
do stałego związku lub intymnych
spotkań we dwoje szczegóły do
uzgodnienia. Czekam na propozycje
- 697 803 493
NAMIĘTNA Aga - blondynka z ładnym biustem - zaprosi całodobowo.
Wszystko tak jak lubisz - 797 770
372
NIE szukam przygody - tylko stałego
związku. Jestem młody, mam 21 lat.
Jak chcesz pisz - 531 481 804
NIENASYCONA Vanessa - zaprasza
na upojne chwile od 15:00 do rana.
Zapraszam również pary - 667 720
413
NIEŚMIAŁA Laura dla VIPów - zaprasza - 782 115 982
ON 25, szuka pana 50 - lub troszkę
młodszy, z lokum. Pilne. Tylko SMS,
najlepiej z fotką - 722 067 658
PAN dla Panów, par - absolutnie
wszystko - 531 249 035
PAN dla pań - spełniam wszystkie
pragnienia pań - 501 177 801
PAN po 40-tce - zadowoli panie po
50-tce - 662 934 891
PAN szuka pani - mężatki, do stałych
spotkań, bez sponsoringu. Wiek
30-50 lat. SMS. Dyskrecja i higiena
- 507 826 620
PAN, 50 lat - pozna Pana - 782
835 117
POMOGĘ finansowo - młodej dziewczynie, w zamian spotkań towarzyskich - 791 652 514
POZNAM kobietę - na późne, wieczorne igraszki. Dyskretnie. Odp. na
SMS - 530 985 971
POZNAM zadbaną i dyskretną - Panią
Bi z ładnym biustem. Jelenia Góra
i okolice. Oczekuję dyskrecji i ją
zapewniam - 607 495 461
PRZYSTOJNY brunet dla Pań - własne, lokum 100% dyskrecji i higieny.
Satysfakcja gwarantowana - 722
267 733
PRZYSTOJNY pozna kobietę - do
spotkań. Stan cywilny bez znaczenia.
Stała znajomość. Dyskrecja zapewniona - 607 468 959
PRZYSTOJNY wysoki i szczupły
brunet - jestem otwarty na propozycje,
warto - pełna dyskrecja. I jaka decyzja
?! Mam przyjechać ? Nie oczekuje
sponsoringu - 797 869 706
ROMANTYCZNY wieczór - bez
zobowiązań i podtekstów. Bo gdy
przy lampce wina będę słuchał tego
co mówisz - będę słuchał co mówią
twoje oczy - 797 869 706
SEKSOWNA 20 letnia Maja - zaprasza od 9:00 do 17:00 - 796 691 135
SEKSOWNA kotka - dla starszych
panów - 661 771 698
SEKSOWNY tyłeczek - u namiętnej
blondynki, doprowadzi Cię do rozkoszy. Full serwisik - 661 432 551
SPONSORING - jesteś młoda,
zadbana, szczupła z dużym biustem? Wyślij SMS - oddzwonię - 609
421 818
SPONSORING dla młodej - wysokiej
ok. 185 cm wzrostu - 695 528 698
SPOTKAM się z paniami - dojrzałymi
i zdecydowanymi. On, lat 36. Proszę
o SMS - 798 562 323
SZUKAM dziewczyny - ja 35 latka
zasponoruję - 506 370 035

OG£OSZENIA
UROCZA blondyneczka - z dużym
biustem, zaprasza na chwile rozkoszy. Tylko dojrzali panowie. Małolatom poniżej 30 lat dziękuję - 796
996 055
VANESSA, 24 lata - ładna, szczupła
blondynka zadowoli w każdy sposób
- 723 953 066
WSPOMOGĘ lekko finansowo dziewczynę, panią - wiek, wygląd bez
znaczenia - 884 261 734
ZADOWOLĘ panie - wiek bez znaczenia. Dojadę. Dyskrecja i higiena
zapewnione. Całodobowo - 792
705 885
ZASPONSORUJĘ młodą dziewczynę
- okolice Mirska, Gryfowa, Lubania.
Dobrze płacę - 503 986 220
ZATRUDNIĘ panie do współpracy
- miła atmosfera. 100% dyskrecja 535 400 306

USŁUGI
BUDOWLANE
BLACHODACHÓWKA 18 zł - wyprzedaż - 696 328 445
BRUKARSTWO, kostka betonowa
- granitowa, place, parkingi, mury
oporowe, podjazdy, drenaże. Szybko,
tanio i solidnie. Przyjmujemy zlecenia na 2011 r. Faktura VAT - 792
668 584
BUDOWA domów pod klucz - prace
ciesielsko-dekarskie oraz wykończeniowe. Firma z wieloletnim doświadczeniem - 603 121 659
CENTRALNE Ogrzewanie - Montaż
centralnego ogrzewania wod.-kan.,
gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki
- tanio szybko i solidnie - 696 484
516
CERTYFIKATY (świadectwa) energetyczne - budynków, lokali - tanio,
szybko, solidnie. Dojazd do klienta
- 510 240 885
CYKLINOWANIE - solidnie. Montaż podłóg, paneli. Cyklinowanie
schodów, renowacja drzwi i mebli,
malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799
CYKLINOWANIE solidnie + schody
- montaż desek, parkietów - 697
143 799
CYKLINOWANIE, układanie parkietu - mozaiki i podłóg. Renowacja
starych podłóg. Profesjonalnie - 601
313 541
DACHÓWKA cer 25 zł - wyprzedaż
- 696 328 445
DACHY - najtaniej - 696 328 445
DACHY - pokrycia - blachą, dachówka,
papą. Montaż okien dachowych,
rynien, obróbki komina - 607 258
732
DACHY - remonty - remonty dachów,
remonty kominów, wymiana okien
dachowych - 696 328 445
DACHY - zadzwoń sprawdź ofertę 696 328 445
DACHY, więźby - tel. kontaktowy 516 049 356
DEKARSTWO-BLACHARSTWO dachówka, gonty papowe, obróbki,
montaż okien dachowych, instalacje
odgromowe. Solidnie - 609 654 791
DOCIEPLENIA, elewacje, remonty tel. kontaktowy - 501 434 162
ELEWACJE, docieplenia budynków
- tanio, profesjonalnie, solidnie - 727
655 028

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

FIRMA przyjmie zlecenia - na remonty,
elewacje, budowy. Duże doświadczenie, referencje - 519 169 292
G A Z - s e r w i s - j u n k e r s y, k o t ł y,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
GŁADZIE gipsowe, regipsy - sufity
podwieszane, glazura. Kompleksowe
wykańczanie wnętrz - 607 414 173
GONTY bitumiczne 16 zł - wyprzedaż
- 696 328 445
HYDRAULIK - usługi - serwis junkersów i pieców. Instalacje CO,
kanalizacje, modernizacje, montaż
białej armatury, naprawy 24h - 793
511 444
HYDRAULIK- awarie, instalacje montaż pieców, kominków, instalacji:
sanitarno-gazowych, CO. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 695 929 873
HYDRAULIK a-z - awarie montaże
usterki naprawy modernizacje itp.
Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Naprawiamy
uszkodzenia po zamarzaniu. - 500
505 002
HYDRAULIKA - co, kanalizacja,
instalacje solarne, ogrzewanie podłogowe. Wykonujemy również usługi
ogólnobudowlane - 691 528 286,
667 689 012
JUNKERSY, piece - serwis, przeglądy, konserwacje, naprawy: kotłów
i junkersów. Montaż kotłów, kuchenek
i junkersów. Tanio, szybko i profesjonalnie - 695 929 873
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
KOPARKA Case 695sr - od 70 zł/
godz. Ziemia, zwietrzelina itp. - 785
269 273
K O PA R K A J C B / w y w r o t k a 1 0 t wszelkie usługi związane z robotami
ziemnymi, rozbiórki budowlane oraz
dowóz ziemi, zwietrzeliny itp. na
potrzeby klienta - 607 540 408
NOWE pokrycia - kosztorys wraz z
dojazdem za darmo - 696 328 445
ODWADNIANIE budynków - wzmacnianie starych fundamentów - 796
975 963
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
OKNA dachowe - wymiana okien
dachowych - 696 328 445
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
PRACE remontowo-budowlane - tel.
kontaktowy - 508 451 743
REGIPSY, gładzie, panele - glazura,
malowanie, wszelakie prace remontowe. Solidnie. Gwarancja - 509
924 523
REMONTY - profesjonalnie od A do
Z - 609 356 902
REMONTY - tanio - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy itp.), biały
montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512 018 350
REMONTY - tanio i solidnie - gładzie,
tynki, regipsy, malowanie, panele itp.
Dzwoń, przekonaj się - 792 172 820
REMONTY dachów - kompleksowe 605 209 140
REMONTY dachów - wymiana pokrycia - duże zniżki - 696 328 445
REMONTY domów, mieszkań - wykonujemy wszystkie prace z zakresu
wykończeniówki. Tanio i solidnie - 661
602 582
REMONTY i wykończenia - gładzie,
tynki, płytki, malowanie, panele, tapetowanie, regipsy, zabudowy. Tanio,
szybko i solidnie - 604 357 269, po
godz. 18:00 - 757 130 464
REMONTY mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele podłogowe, inne prace remontowe. Solidnie i niedrogo - 691 936 900
REMONTY mieszkań - malowanie,
gładzie, różne zabudowy z płyt k/g,
sufity podwieszane, terakota, panele i
inne prace wykończeniowe, składanie
mebli - 509 529 965
REMONTY mieszkań A do Z - szybko,
tanio i solidnie - to podstawa - 781
050 611

REMONTY mieszkań, sklepów tarasy, układanie glazury, hydraulika,
regipsy, panele, gładzie, malowanie,
tapetowanie. Szybko, tanio i solidnie
- 501 404 098
REMONTY od A do Z - instalacje CO,
regipsy, gładzie, glazura, malowanie,
panele, montaż białej armatury - 793
511 444
REMONTY od A do Z - malowanie,
tapetowanie, panele - niedrogo - 505
765 895
REMONTY, przebudowy - prace
wykończeniowe. Solidnie - 784
509 322
RĘCZĘ usługi grawerskie - na szkle,
lustrach, kamieniu, metalu - dowolny
wzór. Projektowanie luster i wykonanie statuetki - okolicznościowe z
Twoją dedykacją. - 603 834 905
ROBOTY ziemne koparka - usługi
koparko-ładowarką wykopy, równanie terenu, zbieranie humusu widły
do palet fachowo sprawnie uczciwie
- 785 535 629
ROZBIÓRKI, wyburzenia - skuwanie tynków i posadzek, demontaż
konstrukcji stalowych. Wycinka
drzew oraz sprzątanie posesji - 605
676 178
Ś W I A D E C T WA c h a r a k t e r y s t y k i
energetycznej - dla budynków i lokali
mieszkalnych oraz użytkowych.
Tanio, szybko i solidnie, z dojazdem
do klienta - 660 408 360
TANIA budowa domu - ogrodzenia,
dachy, remonty - 784 768 300

TA N I E p i e c e - k o t ł y : g a z o w e ,
węglowe, miałowe, olejowe, ekogroszek - tanio. Montaż, sprzedaż,
serwis. Zadzwoń. Nic nie tracisz,
możesz tylko zyskać - 695 929 873
TYNKI maszynowe - gipsowe i
cementowo-wapienne. Elewacje,
ocieplenie budynków - 663 747
793
TYNKI maszynowe - wykonujemy
każdego rodzaju tynki maszynowe
na gotowo. Gwarancja - 669 317
786
USŁUGI budowlane - kompleksowe
remonty mieszkań, pomieszczeń,
r e g i p s y, ś c i a n k i d z i a ł o w e , g ł a dzie, panele, malowanie - 691 528
286,667 689 012
USŁUGI budowlane i remontowe płytki, regipsy, tynki maszynowe,
poddasza i elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793
USŁUGI koparko-ładowarką - Catapiler - 601 789 268
USŁUGI koparko-ładowarką - z
młotem pneumatycznym. Wywrotka
15t - 607 377 280
USŁUGI minikoparka - tel. kontaktowy - 516 023 054
WIĘŹBY dachowe - najtaniej - 696
328 445
WYKONAM każdy remont - mieszkania, przebudowę, adaptację.
Fachowo, taniej o 1/3 od dowolnie
wskazanej firmy - 607 619 304
WYMIANA okien i drzwi - wymiana
okien, cena 80 zł, drzwi zewnętrzne
300 zł, szybko i solidnie - 509 263
111

ZDUN - wykonam piece, kuchnie,
kominki, dom od podstaw - 887
095 801
ZDUŃSTWO - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków i
pieców chlebowych, renowacja i
przebudowa pieców zabytkowych 666 738 298

USŁUGI
EDUKACJA
CK Plejada zaprasza - Kurs Księgowy - początkujący - zaczynamy
13 kwietnia - 756 488 385
JĘZYK angielski - korepetycje
- udzieli student anglistyki - 608
336 945
JĘZYK angielski - wszystkie
poziomy zaawansowania, egzaminy.
Wieloletnie doświadczenie. Możliwy
dojazd - 668 227 370
KURSY dla opiekunek - osób starszych oraz opiekunek do dzieci w
Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego - 600 153 322
PRACE licencjackie - humanistyka,
nauki społeczne. Pisanie, redagowanie - 784 958 817
SZYBKA nauka j. niemieckiego - dla
kobiet jeżdżących do opieki. Profesjonalnie i tanio. Zapraszam - 792
226 614
WSZYSTKIE przedmioty - korepetycje - od szkoły podstawowej po
studia, kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600
153 322

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

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

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

USŁUGI
RÓŻNE

USŁUGI elektryczne - alarmy, kamery.
Profesjonalny montaż, inteligentne systemy - 669 948 093

ALICJA Kowalska - Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT
– alakow@onet.eu lub 601 837 677

PYSZNE domowe ciasta - z
Mysłakowic, na rożne okoliczności (np. święta, wesela, komunie, chrzciny imieniny i inne).
Polecam - 509 362 542
WIEJSKI stół na wesela produkty własnego wyrobu:
w ę d z o n k i , s m a l e c , w ę d l i n y,
chleb, ogórki kiszone, alkohole.
Wspaniała atrakcja dla gości.
Zapraszam - 721 232 585

USŁUGI
I N F O R M AT YC Z N E
WYKONAM stronę WWW - kompleksowo od 200 zł - 661 572
702

USŁUGI
M U Z YC Z N E
ACUSTIC - ostatnie terminy - 15
wesel po 1500 zł (09.07, 30.07,
06.08, 10.09, 15.10). Zapraszamy na spotkanie demonstracyjne - 603 363 959
DJ na wesela, zabawy doświadczenie w prowadzeniu imprez. Muzyka 70l,
80l, 90l, hity na czasie,
disco polo, biesiada - 605
131 005
DUET muzyczny Carlos poleca się na wesela, danc i n g i , z a b a w y. N a g ł o ś n i e n i a ,
gitara na żywo - 501 576
923
ZESPÓŁ Family - wesela zapraszamy na naszą stronę
- 605 210 566
ZESPÓŁ Music Party - oferuje profesjonalną oprawę
muzyczną wesel i bankietów
- 6 0 5 4 5 0 11 7
ZESPÓŁ muzyczny R&A studniówki, wesela, dancingi. Cena do uzgodnienia
- 609 563 928
ZESPÓŁ Sunny Duo - wesela,
b a n k i e t y. P r o w a d z e n i e , k o n k u r s y. D o ś w i a d c z e n i e , d u ż y
repertuar. Demo w Internecie. Ceny łagodne - 609
851 863

USŁUGI
OPIEKA
DO dziecka - mam 30 lat i
doświadczenie. Posiadam

ELEKTRYK a-z - awarie, instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje, pomiary, odbiory itp. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
HYDRAULIK - usługi - serwis junkersów i pieców. Instalacje CO,
kanalizacje, modernizacje, montaż
białej armatury, naprawy 24h - 793
511 444
HYDRAULIK-AWARIE - montaż pieców, kominków. Instalacje: sanitarnogazowe, CO. Ogrzewanie podłogowe.
Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 695 929 873

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

DEKORACJE okolicznościowe - balonowe, kwiatowe, materiałowe. Sale,
kościoły, samochody. Wesela, komunie, chrzciny. Tanio - 697 908 374

ANTENY satelitarne - profesjonalny
montaż - 90 zł, ustawianie - 40 zł 691 385 830
ANTENY TV-SAT - montaż, ustawienie, serwis. Sprzedaż telewizji
nowej generacji-N. Super promocje.
Gwarancja - 693 355 889
ARCHITEKTURA zieleni - projektowanie i utrzymanie terenów zielonych
- wyższe wykształcenie kierunkowe.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
BIURO Rachunkowe - poprowadzi
księgowość firmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej - 601 837 677
DARMOWE rozliczanie PITów - w
Alior Banku - ul. Krótka 1a, Jelenia
Góra. Zapraszamy - 723 684 833

JUNKERSY - serwis - kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu.
Podbijamy książeczki gwarancyjne
- 500 505 002
JUNKERSY, piece - serwis, przeglądy, konserwacje, naprawy: kotłów
i junkersów. Montaż kotłów, kuchenek
i junkersów. Tanio, szybko i profesjonalnie - 695 929873
K L I M AT Y Z A C J A - n a p e ł n i a n i e ,
odgrzybianie, naprawa. Promocje
napełniania od 100 zł - 757 893 651
KOMPLEKSOWY serwis rowerów górskich, szosowych, trekingowych i
dziecięcych - 695 780 118
K O N S E R WAT O R n a g o d z i n y techniczna obsługa domu - awarie,
naprawy, przeróbki hydrauliczne,
elektryczne i wszystkie inne. Mamy
sprzęt i uprawnienia. Do wynajęcia
na stałe - tanio - 500 505 002

USŁUGI
SPRZĄTANIE
KARCHER - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej.
Faktury VAT - 603 646 803, 75 76
72 773
PIĘKNIE wyczyszczę dywany tapicerkę domową i samochodową.
Negocjacja cen. Zapraszam - 607
155 751
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie
dywanów - wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie, odbiórdowóz gratis. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy - 609 172 300

MEBLE montaż - zmontujemy i zawiesimy każde meble. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
MONTAŻ systemów nawadniających
- projektowanie i zakładanie podziemnych i naziemnych systemów
nawadniających, terenów zielonych
- 793 511 444
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
NOCLEGI dla 4 osób - blisko centrum Jeleniej Góry. Internet - 698
673 047
O D S Z K O D O WA N I A - p o m o c w
uzyskiwaniu odszkodowań, analiza
przebiegu wypadków drogowych 609 951 950
O D S Z K O D O WA N I A , w y p a d k i Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań,
a n a l i z y w y p a d k ó w. B i u r o a n a l i z
technicznych i odszkodowań BATIO
ul. Sobieskiego 56/58 (Budynek
Biedronki, Ip. wejście z tyłu budynku)
- 609 951 950
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne
ceny - 782 020 635
PRACE ogrodowe, porządkowe malowania pokoi, drobne remonty.
Niedrogo, solidnie - 781 957 491
RAD-MIN rozminowywanie terenu
- nadzór saperski, wyburzenia
obiektów i inne prace saperskie 500 343 427
REKLAMY, pieczątki, wizytówki inne tego typu - wysyłkowo - 724
329 982

SERWIS anten satelitarnych fachowo, z gwarancją. Niska cena
- 781 957 491
SERWIS anten satelitarnych - montaż, usuwanie usterek. Niskie ceny,
gwarancja - 781 957 491
S E R W I S R T V - S AT - d o m o w e
naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Gwarancja jakości i niskie ceny. Dojazd i diagnoza
gratis - 721 009 695
ŚLUSARSTWO - naprawa, montaż, otwieranie zamków. Spawanie
stali, żeliwa, kwasoodporne - 792
972 237
TA N I E p i e c e - k o t ł y : g a z o w e ,
węglowe, miałowe, olejowe, ekogroszek-tanio. Montaż, sprzedażserwis. Zadzwoń. Nic nie tracisz,
możesz tylko zyskać - 695 929 873
USŁUGI podnośnika koszowego
P-183 - wysięg 18m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie klienta wystawiam również faktury VAT - 502
508 265

DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe, Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607
222 369
FORD Transit do 1,5 t - kraj i zagranica. Wymiary 4,2m x 2,1m x 2,2m,
otwierana na trzy strony. Faktura
VAT - 601 258 990
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607 222
369
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to door
- 607 763 204
MAŁY transport - niższe ceny, duża
sprawność działania - 607 232 258
NIEMCY - przewozy osobowe –
super ceny, co trzeci przejazd gratis
- 075 75 182 55, 607 222 369
N O RY M B E R G I A , M o n a c h i u m ,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
POMOC drogowa - transport na
lawecie. Możliwość przewozu 2
pojazdów jednocześnie. W kraju i
zagranica. Dobra cena, całodobowo
i profesjonalnie - 603 925 908

PRZEPROWADZKI - transport usługi transportowe, przeprowadzki
kompleksowe, ekipa do załadunku.
Mercedes sprinter kontener. Tanio
i solidnie. Faktura VAT - 509 211
282

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

DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369

PRZEPROWADZKI - na terenie miasta, kraju, Europy. Ekipa do pianin,
maszyn, mebli, antyków itp. - 601
240 582

K O N S E RW U J Ę d ź w i g i - p o d n o śniki koszowe, hydroklapy, dźwigniki
warsztatowe - 502 508 265

ROZLICZĘ każdy PIT - nie masz
czasu stać w US? Zrobię to za Ciebie. Niedrogo - 605 305 424

zdolności plastyczne i mnóstwo pomysłów na zabawę
- 666 955 756
DOŚWIADCZONA emerytka
- bez nałogów, troskliwie
zaopiekuję się chorym bez
nałogów - za pensję zamieszkując. Zgorzelec i okolice 725 150 039
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem
- mam doświadczenie i posiadam referencje - 796 483
509

WIOSENNE czyszczenie klimatyzacji - ozonem. Wymiana filtru
kabinowego, usuwanie przykrych
zapachów z samochodu. Szybko,
sprawnie, niedrogo - 502 349 102
WODOMIERZE i Legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
WYCINKA i pielęgnacja drzew oraz wszelkie prace wysokościowe
z podnośnika koszowego P-183,
wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie. Na życzenie faktura VAT - 502
508 265
WYNAJEM kontenerów - na gruz,
śmieci, odpady budowlane, komunalne. Wywóz papy. Kontenery. Konkurencyjne ceny - 500 766 817

PODEJMĘ się sprzątania domów mieszkań, biur - 697 942 866
P R A N I E d y w a n ó w, w y k ł a d z i n oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Najtaniej w mieście.
Dojazd gratis. Środki firmy Karcher
- 600 224 431
PRANIE wykładzin, dywanów
- tapicerek meblowych i samochodowych. Profesjonalnie,
podciśnieniowo środkami i urządzeniami firmy Karcher - 601
566 508
UTRZYMANIE czystości na grobach - całoroczne i jednorazowe.
Informacja od poniedziałku do
soboty w godz. od 8:00 do 17:00
- 512 016 271

USŁUGI
TRANSPORTOWE
BERLIN, Hamburg, Bremem i
okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
BUS maxi, laweta, przyczepa
- transport koni, elementy nietypowe oraz przesyłki kurierskie
- na terenie kraju i Europy - 601
240 582
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk - 075 75 182 55, 607
222 369

P R Z E P R O WA D Z K I i t r a n s p o r t PL-UE. Soboty-niedziele - rabat
- 660 468 908
PRZEPROWADZKI zagraniczne cała Europa - profesjonalna obsługa
i zawsze do celu - 601 240 582
PRZEWOZY do Niemiec maxim
- Bawaria, Zagłębie Ruhry - 663
226 009
PRZEWÓZ osób i laweta - bus 8
osobowy - 601 573 558
SZUKAM 2 lub 3 osoby - na trasę
z J e l e n i e j G ó r y d o Wa r s z a w y i
Augustowa. 13 lub 14 kwietnia. Auto
osobowe - 530 857 625
TANIE przeprowadzki i transport - do
3,5 t. Atrakcyjne ceny oraz rabaty.
Zadzwoń - 511 160 252
TRANSPORT na terenie Polski i UE
- bus max. długi, max. wysoki. Cena
do uzgodnienia - 883 562 384
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DOŚWIADCZONY logopeda - pedagog
- 510 105 442
FIZYKOTERAPIA-MASAŻ - najtaniej
w mieście - zabieg już od 6 zł: laser,
prądy, sollux, ultradźwięki. Masaż od
10 ZL. Gabinet ul. Kiepury 67a/ 4, za
ZUS-em - 880 019 195
MASAŻ klasyczny - dojazd do klienta
- 887 442 552
NAPRAWA protez dentystycznych protezy akrylowe, szkieletowe, wybielanie zębów. Jelenia Góra, ul. Jasna
4/1, I piętro - 600 258 703
ODCHUDZANIE na każdą kieszeń
- reedukacja żywieniowa. Bezpłatne
porady, dietetyka. Wiosenna promocja. Zapraszamy. Jelenia Góra. - 669
948 042
PAZNOKCIE w domu - tipsy, paznokcie
żelowe, w twoim domu, przyjadę i zrobię
Tanio, szybko i solidnie - 500 505 012
PAZNOKCIE żelowe od 40 zł - Tipsystylizacja, pielęgnacja. Dłonie i stopy.
Gwarancja do 4 tygodni. Doświadczenie. Zapraszam - 661 305 201
PROMOCJA - schudnij - 4 masaże
odchudzające +1 gratis. Rezultaty
gwarantowane. Rehabilitacja, ﬁzykoterapia. Komputerowe odchudzanie,
sauna - 600 106 329
PROMOCJA Euro Manta - W promocji
wiosennej w miesiącu kwietniu oferujemy Państwu karnety OPEN w rewelacyjnie niskiej cenie 99 zł za miesiąc.
Ogińskiego 1a - 791 222 252
STUDIO Urody Katarzyna Rudnicka
- zaprasza na masaże, mezoterapię,
zabiegi na ciało, kosmetykę twarzy
- ul. Elsnera 3c, Jelenia Góra - 695
184 912

ZA DARMO
ODDAM
GRUZ - za darmo - 513 655 297

ZA DARMO
PRZYJMĘ
MEBLE kuchenne, pralka automat - w
dobrym stanie oraz ciuszki na chłopca 5
latka. Z góry dziękuję - 514 259 308
RODZINA wielodzietna przyjmie meble, sprzęt AGD, materiały do
remontu mieszkania, odzież. Odbiorę
osobiście. Z góry dziękujemy - 605
857 016

RÓŻNE
SPRZEDAM
ANTYK z XIX w. - sofa + dwa fotele.
Prawdziwe drewno, stan bdb. Cena
2900 zł do negocjacji - 514 585 525
CEGŁA rozbiórkowa - w ilości około 700
sztuk - 507 072 368
DREWNO opałowe - pocięte, porąbane,
z dostawą do domu. Cena 110 zł/m 798 428 031

TRANSPORT osobowy - lotniska,
wycieczki, konferencje, imprezy okolicznościowe itp. Klimatyzacja. Faktura
VAT - 602 120 624
TRANSPORT towarowy - przeprowadzki zagraniczne. Bus maxi 1,5t
- 691 385 830
TRANSPORT towarowy 8t - z HDS 2,5t - 507 576 765
TRANSPORT-CHŁODNIA 3.5t - usługi
transportowe - 604 569 485
Z JG do Frankfurtu nad Menem - chętnie zabiorę osoby, dnia 12 Kwietnia
2011r. Wyjazd ok. godz. 7 rano - 798
627 273
ZAWIOZĘ do Seven w Legnicy - w
każdą sobotę -tam i z powrotem. Bus
8 osobowy - 663 226 009

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
DEPILATORY do szafy - najwyższa
pora, by zacząć żyć bez depilatora.
Zadbaj teraz o to, by w wakacje nie
martwić się zbędnymi włosami. Jelenia Góra-Cieplice, ul. Wolności 237 k.
Orlenu - 757 552 420

DWA łóżka kosmetyczne - białe - idealny stan. Cena 300 zł/szt. Lampa,
stolik, sterylizator, itp. Sprzęt bezpłatnie jako dodatek do foteli. Okazja
- 601 062 216
ELEKTRYCZNA maszyna do pisania
- firmy Brother AX-310. Cena 100 zł
- 608 632 263
KABINA prysznicowa - szklana, 90
cm, półokrągła nowa. Cena 500 zł
- 601 798 039
PIEC antyk stylowy - wysokość 3,5
m - 691 551 626
SKOMPUTERYZOWANE urządzenie - wielofunkcyjne, do bezoperacyjnego liftingu twarzy, biustu,
pośladków, drenażu limfatycznego,
wyszczuplania, ujędrniania - 691
800 131
SYBERIAN Husky - 8 miesięczna
suka. Cena 300 zł - 501 587 760
WÓZEK 3 w 1 Atlantic Espiro
- gondola, fotelik, spacerówka.
Kolor niebiesko szary. Atestowany,
na gwarancji. Cena ok. 450-500 zł,
do negocjacji - 781 878 407
ZIEMIA ogrodowa - tel. kontaktowy
- 607 540 408

RÓŻNE
KUPIĘ
KAŻDE zboże, rzepak, grykę, łubin
- min 23t. Zapewniam transport,
place w momencie załadunku 501 459 374
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Trudno sobie wyobrazić
rodzinę, z której sześciu
synów, po kolei, odbywało
służbę wojskową. – Z reguły
młodzi ludzie w rozmaity
sposób przed wojskiem się
bronią (może raczej – bronili). – Ale nasi synowie
– nie! – powiedziała Bogumiła Rak z Wlenia,
matka 6 synów, którzy po kolei szli do
wojska.
– Nie znam innej rodziny, z której tak wielu
mężczyzn z jednego
pokolenia służyło
w Wojsku Polskim
po wojnie – powiedział płk Edward
Jakubowski, prezes
jeleniogórskiej organizacji Związku
Kombatantów RP
i Byłych Więźniów
Politycznych, który
w ostatnich dniach
marca 2011 r. honorował dziewięć
wleńskich rodzin, z

ROZMAITOŒCI

których do wojska trafiło nie mniej,
niż 3 synów. – To w ogóle jest nadzwyczajne, że z jednej, niewielkiej
przecież gminy, aż tyle rodzin słało
do wojska tylu synów – dodał.
Matki i ojcowie otrzymali pamiątkowe odznaki, a w spotkaniu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

kiej (czterech), Krystyny Owoc
(trzech), Henryki Pierścińskiej (czterech) i Józefy Woś (czterech).
- Swoją drogą zabawne jest, że
ja… w wojsku nie służyłem. Zwyczajnie nie mogłem, Byłem jedynym
żywicielem

w rodzinie, to ubytek rąk do pracy, a
kiedy w jednym pokoleniu zdarza się
to cztero-, czy nawet sześciokrotnie,
to z pewnością jest to odczuwalne w
poziomie bytu przez dłuższy czas.
Rozmowa o służbie wojskowej dotyczy z reguły spraw patrio-

co inny wymiar. – Dawniej wojsko
chroniło dorobek Państwa na jego
granicach, ale i pomnażało ten
dorobek, choćby w ramach ćwiczeń
– zauważył płk E. Jakubowski.
Sam pamiętał, że jeszcze w latach
60-tych XX w. podczas ćwiczeń saperzy

Sznurem za mundurem
wzięły też udział inne
rodziny – Bronisławy Chodakowskiej
(pięciu synów),
Marii Dziatłowicz
(trzech), Alfredy
Grochowskiej
(trzech), Eugenii Marcelu
(trzech), Krystyny Krystec-

Ogarniali
hip-hop
W ostatni piątek marca występem w Orient Ekspressie Młodzi
Polscy Zdolni rozgrzali publiczność
podczas koncertu, który promował
ich płytę „Ogarniam Misję”. Oprawę muzyczną stanowił grający na
żywo zespół Glutaminian sodu.
Oprócz MPZ na scenie pojawili
się Pery, Ann Romith, a także
Jurmen promujący swój nowy
mixtape BonJourMan. Na winylach
„wywijał” DJ Esbes.
Album „Ogarniam misję” powstawał od 2009 roku i tworzyli
go jeleniogórscy raperzy: Zamar,
Smolak i Dapit, którzy mieli już
na swoim koncie różne projekty
muzyczne. Jak sami mówią o
swojej płycie – wszystkie numery
są dopracowane i zrobione w tym
stylu, który chcieli osiągnąć. Na
płycie gościnnie wystąpili m.in.
„Trzeci Wymiar”, M.I.C., Kay, Bisz,
Pery. Krążek zawiera 15 kawałków
wyprodukowanych przez różnych
producentów. Do utworu tytułowego powstał także teledysk. Płyta
dostępna jest w sklepach internetowych Labiryntszop i Preorder.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

dużej rodziny i z tego względu z
obowiązku służby wojskowej mnie
zwalniano. Myślę jednak, że sześciu
moich chłopaków jakoś mnie zastąpiło – powiedział małżonek Bogumiły
Rak, Jan
Burmistrz Wlenia, Bogdan Mościcki podziękował rodzinom, rodzicom i
dzieciom, podkreślając, że z pewnością nie było to łatwe doświadczenie,
bo przecież żołnierz służby czynnej

zbudowali kilometr drogi w pobliskich
Modrzewiach. Droga przetrwała dziesięciolecia. Dziś wojska jest coraz mniej,
a i cel służby jest inny, zaś patriotyzm
winien się przejawiać zupełnie inaczej – w ochronie języka i kultury,
dbałości o wspólne mienie i pracy nad
tym by było tego mienia więcej. – Ale
może byłoby łatwiej o patriotyzm,
gdyby było łatwiej o pracę? Niełatwo
młodemu człowiekowi pojąć ideę
patriotyzmu, jeśli za pracą
musi wyjechać do Niemiec,
czy Anglii – powiedział jeden
z ojców.
Ale wleńskie spotkanie
było przede wszystkim formą
uznania dla rodzin, w których
wojskowy mundur był istotną
częścią życia całej rodziny. I
my się przyłączamy do wielu
wyrazów uznania,
jakie padły podczas
tego spotkania.
(RED)
FOT. TOZ

tyzmu, w czym nic
dziwnego, bo przecież wojsko jawiło
się zawsze jako
jeden z symboli
tego zjawiska. Ale
wszyscy obecni
nie ukrywali podczas rozmowy przy
kawie, że dzisiejszy
patriotyzm ma nie-

„Bieszczadzkie Anioły” w Filharmonii
31 marca 2011 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze miał miejsce długo
oczekiwany koncert „Starego Dobrego Małżeństwa”. Było tłumnie, refleksyjnie, z
klimatem gór i połonin, słowem – jak to na występie „Bieszczadzkich Aniołów”.
Koncert „SDM”, który zamiast
19 marca 2011 odbył się w miniony
czwartek w Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze – w pierwszym terminie, niestety, nie doszedł do skutku z
uwagi na chorobę gardła Krzysztofa
Myszkowskiego, wokalisty zespołu,
był niewątpliwie nie lada gratką dla
miłośników polskiej poezji śpiewanej.
A że tych w stolicy Karkonoszy bynajmniej nie brakuje, w sali filharmonii
zebrało się liczne gro fanów „SDM”,
które już na początku koncertu weszło
w interakcję z kapelą, przytupując,
klaszcząc czy podśpiewując wraz z
Myszkowskim. Co było zresztą do
przewidzenia, biorąc pod uwagę
umiejętności nawiązywania kontaktu
z publiką, którymi jest obdarzony ten
właśnie artysta.
– Występ w Filharmonii Dolnośląskiej podzieliliśmy na dwie nieformalne części. Pierwszą, na którą
złożą się utwory będące interpretacją
tekstów Bogdana Loebla (poety,

prozaika, autora słuchowisk
oraz tekstów piosenek bluesowych, m.in. dla Tadeusza
Nalepy i kapeli „Breakout”
– przyp. red.) oraz drugą,
podczas której zagramy nasze najbardziej
znane przeboje – mówił
nam przed koncertem
Dariusz Czarny, gitarzysta „SDM”.
Która z wspom n i a n yc h
„części”
przypadła
bardziej
do gustu
publice? Czy
nieco inny
materiał, który tym razem
zaprezentowała
kapela, i który
stanowił swego
rodzaju promocję
nowego albumu „SDM”,
mającego ukazać się już
tej jesieni, sprawdził się na
wczorajszym koncercie? Jak
najbardziej, choć bez wątpienia zaskoczył zebranych, przy-

Parafrazując jedną z piosenek „SDM”,
pt.: „Z nim będziesz szczęśliwsza”, bez
względu na to, jaka epoka, jaki wiek,
jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina
– ta formacja ciągle się trzyma! Dobra
zabawa, szczególnie dla wielbicieli tego
typu muzyki. Koncert zorganizował
Mirosław Salecki z agencji SOLO.

zwyczajonych do
bieszczadzkich klimatów, nie zaś
do bluesa w wykonaniu
Myszkowskiego i jego
ekipy. Tak czy owak,
według uczestników koncertu obie jego części
należy zaliczyć do
tych „niezapomnianych”.
– Występ
„SDM” pozwolił mi na oderwanie sie od
codziennej,
szarej rzeczywistości. Zarówno część
pierwsza,
jak i druga
na długo
zapadły mi
w pamięć.
Blues w wykonaniu jednego z moich ulubionych zespołów,
po prostu, super! Co
mogę powiedzieć o
części drugiej? Świetny repertuar, złożony
z najbardziej znanych
kawałków zespołu,
okraszony powiewem
górskiego, bieszczadzkiego powietrza, oddechem ducha gór
obecnego w tekstach
„SDM”. To był piękny koncert, i tyle –
mówiła nam Paulina
Smolińska, jedna z
uczestniczek.
(Petr)
FOT. PETR
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Rodzinne muzykowanie
Od nieśmiałych dźwięków najprostszych melodii po zaawansowane brzmienia bardziej
skomplikowanych utworów.
A to wszystko w wykonaniu
38 młodszych i starszych wykonawców, których połączyły: muzyka, pokrewieństwo
i radość
gry na
instrumentach.

Starsi wykonawcy, nie zawsze
– To już piętnasty koncert jubileuszowy Koncert muzycy „profesjonalni”, ale z podstaRodzin Muzykujących wami sztuki wydobywania dźwięków
z fortepianu, wraz
ze swoimi dziećmi
stworzyli uroczy
koncert. Jego ideą
było przede wszystkim ukazanie zalet
rodzinnego muzykowania jako sposobu
na wspólne spędzanie czasu, a także
świetną zabawę. Na

organizowany przez
Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia
im. Janiny Garści i jej
filię przy SP nr 11 – tak
Wiesława Tobiasz zapowiedziała wydarzenie, którego areną w
popołudnie 23 marca
była sala im. Różyckiego w Filharmonii
Dolnośląskiej. Przez estradę przewinęło się 19 par, w których uczeń występował ze swoją mamą lub ojcem.
Grali także bracia oraz
siostry.

widowni zasiadły całe rodziny, które
oklaskiwały wszystkie występy.
Aby pokazać, jaką biegłość w muzyce daje talent połączony z intensywną
pracą, do udziału w koncercie zaproszono absolwentów: Dariusza i Bartosza Skłodowskich, którzy obecnie

Przy okazji Wiesława Tobiasz wspomniała o udziale PSM z Cieplic w dwóch projektach
europejskich. Przed uczniami, którzy w muzycznych stażach biorą udział za darmo,
w tym roku dwa wyjazdy: do Lipska i na Słowację. Zapowiedziano także koncert
muzycznych talentów, który odbędzie się 13 kwietnia w Filharmonii Dolnośląskiej.
Gościem będzie wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek.
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POD SKRZYDŁAMI PSM IM. GARŚCI
uczą się w średniej szkole muzycznej
(nauczyciele to Jacek Wieczorek oraz
Irina Oleszkiewicz). Bracia wystąpili
dwukrotnie: raz Dariusz grał na fagocie, a Bartosz na fortepianie, a na finał
– zagrali na fortepianie na cztery ręce
„Rytm francuski” E. Lindstroma.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Reklama
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