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KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Zbierali na wycieczkę

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA POŻEGNANIE Z „ŻEROMEM” Paczki dla najuboższych

Maturzyści posadzili drzewka

W Domu Harcerza przy ulicy
Wiejskiej odbył się w miniony
piątek kiermasz nietypowych
przedmiotów związanych ze
Świętami Wielkanocnymi.
Kupić można było rozmaite
rękodzieła dzieci, które uczęszczają na zajęcia do tej placówki.
Dochód wspomoże najmłodszych przy organizacji wspólnej
wycieczki.

Dzięki tradycji udało się odtworzyć nasadzenia, które były na klombach tuż po
wybudowaniu szkoły w 1913 roku. Głogi,
które miały już po około 80 - 90 lat, wyschły
lub zostały połamane. Posesja szkoły wzbogaciła się także o wiele świerków, jałowców i
innych krzewów, które upiększyły otoczenie
budynku I LO.

Żyć bezpiecznie

We wtorek i w środę (18 i 20
kwietnia) w sali sportowej przy
ulicy Złotniczej odbędą się półfinały Dolnośląskiego Konkursu
Bezpieczeństwa dla Dzieci i
Młodzieży „Uczę się bezpiecznie
żyć” zorganizowanego przez
Euroregion „Nysa”. Zdobywcy
trzech czołowych lokat awansują do finału dolnośląskiego,
który odbędzie się 31 maja we
Wrocławiu.
(tejo)

spotkania klasowego obok
“swojego drzewa”.
(tramontane)
FOT. TRAMONTANE

W poniedziałek, 18 kwietnia od godz. 16.30
rozpocznie się wydawanie paczek żywnościowych dla rodzin i osób o niskich dochodach.
Mogą się po nie zgłaszać osoby, których
dochód miesięczny nie przekracza 715,50 zł
dla osób samotnych i 526,50 zł dla jednego
członka rodziny. Jednym z warunków otrzymania wsparcia, jest nie pobieranie paczek
żywnościowych w innych miejscach (choćby
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej).
Akcję zorganizowała organizacja pożytku
publicznego, Europejska Fundacja Ludzi Dobrej
Woli ‘’Serdeczna Pomoc’’ z siedzibą w Jeleniej
Górze przy al. Wojska Polskiego 15, parter, pokój
nr 4, gdzie można odebrać paczki
(Angela)

Młodzież klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego
im. Żeromskiego w Jeleniej Górze zgodnie z ugruntowana już tradycją – zasadziła siedem klonów kulistych na klombie w pobliżu szkoły.
wokół szkoły przez maturzystów
Po drzewku za- są zwyczajem praktykowanym w
sadziła każda z klas. I LO im. Żeromskiego od kilku już
Tego typu nasadzenia na posesji i lat. Niebawem drogi wszystkich

maturzystów rozejdą się na dobre.
Wielu przewiduje, że po latach na
pewno będą chcieli wykonać taką
fotografię po latach przy okazji

Z rowu do prokuratury

W przydrożnym rowie „wylądował” w miniony czwartek
kierowca ciężarówki, który
rozpędził się na drodze krajowej
nr 3 prowadzącej do Jakuszyc.
33-letni kierowca z Wałbrzycha był także poszukiwany
przez wałbrzyską prokuraturę
w celu ustalenia jego pobytu.
Poza mandatem i punktami
karnymi policjanci wręczyli
mu wezwanie do stawienia się
w prokuraturze.
(Angela)

Babcine przepisy z Jawo

CHRUP MARCHEWKĘ NA WIOSNĘ!

Dla jednych sztandarowy przykład warzywa, dla innych – owoc. Podobno potraﬁ
poprawić nasz wzrok, chroni wątrobę i reguluje pracę żołądka. To na niej opiera
się wiele diet, a systematyczne jej spożywanie gwarantuje udane pożycie seksualne.
Co takiego zawiera w sobie niepozorna marchewka, że ma aż tyle zalet?

Każdy, kto miał niewątpliwe szczęście przynajmniej raz w życiu zakosztować tradycyjnej babcinej kuchni, na pewno często wraca myślami do
niepowtarzalnych smaków, których darmo szukać
nawet w najwykwintniejszych restauracjach.
Dlaczego babcine pierogi tak bardzo nam smakowały?
Przede wszystkim dlatego, że obok ciasta i farszu głównym składnikiem dania była miłość. Niektórzy ludzie wyrażają swoje uczucia poprzez gotowanie a 90% z nich
to właśnie babcie. Ich tajemnicze receptury, sekretne
proporcje i sprawdzone metody łączenia składników
sprawiają, że żaden wnuk nie oprze się apetycznym
zapachom dochodzącym z babcinej kuchni – pilnie
strzeżonego
królestwa aromatów. Ileż to razy w zaciszu własnych czterech kątów próbowaliśmy odtworzyć
unikalny smak domowych potraw – daremnie! Nutka goryczki, wyczuwalny ledwo akcent anyżu
lub cień pikantności – zawsze czegoś nam brakowało. Ostatniego, niewiadomego akcentu, mogącego zwieńczyć nasze dzieło i uczynić go niemalże równym z dziełem Mistrzyni. Po wielu próbach
jednak większość wnucząt godzi się z ,,porażką” i z niekrytą radością oddaje się w tej kwestii w ręce
babć, dla których każda, nawet najkrótsza wizyta wnuka jest wyśmienitą okazją do przyrządzenia
całej uczty.
Posiadając nieco mniejsze umiejętności kulinarne, możemy z tego nieoﬁcjalnego pojedynku wyjść
obronną ręką, przygotowując swoją wersję babcinych potraw. Nie będą one co prawda lepsze, ale
zawsze mogą być ,,inne”. Jeśli nie będziemy mieć wystarczającej ilości czasu na własnoręczne zlepienie pierogów, możemy skorzystać z niewielkiej pomocy, jaką będzie zakup gotowych wyrobów.
Ważne jednak, aby były to ręcznie lepione pierożki z tradycyjnie doprawionym nadzieniem, jak np.
te z ﬁrmy Jawo.
Zaskoczmy babcię podając pierogi ruskie na sposób włoski, serwując je z sosem ziołowym, do
przyrządzenia którego użyć możemy np. bazylii, pietruszki, anchois i kaparów. Jeśli wolimy jednak
bardziej tradycyjne smaki, ugotujmy Staropolskie pierogi Jawo z kaszą i grzybami, okraszając je sosem z bryndzy z parmezanem i szałwią. Babcia będzie zachwycona.
Oczywistym jest, że pracując cały dzień i wracając zmęczeni do domu nie będziemy w stanie przygotować sobie tak niepowtarzalnego i jedynego w swoim rodzaju obiadu, jaki serwowała nam kiedyś babcia. Możemy jednak przy niewielkim nakładzie sił i pracy zbliżyć się do ideału, a stamtąd
jakże blisko już do nieba w gębie.
Dziś Jawo proponuje: Pierogi
ruskie po włosku
Sos:
Śmietana 18% 300ml
Bazylia świeża 1/3 doniczki
Natka pietruszki
Anchois 30g
Kaparki 6szt

Masło 50g
Przygotowanie:
Masło rozpuścić na patelni.
Bazylię, pietruszkę i kaparki
umyć, pokroić a następnie
poddusić na roztopionym maśle. Po chwili dodać śmietanę
i anchois. Tak przygotowa-

ny sos odstawić, schłodzić i
zmiksować. Pierogi ugotować
zgodnie ze wskazówkami na
opakowaniu i polać je sosem.
Podawać na ciepło.
Więcej na: www.jawo.pl

Do wygrania 3 zestawy , kazdy zawierajacy sympatyczny T-shirt plus kubek ze
szkla szronionego : Wytnij kupon i przyjdz w poniedzialek 18.04.2011 o godz.
10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczacej sie przy ul. m. C Sklodowskiej 13/2

Najprawdopodobniej marchew znana była
już w starożytnych Chinach, jednak z powodu smaku, znacznie odbiegającego od
dzisiejszego, nie była zbyt popularna. Sytuacja zmieniła się dopiero w XIV wieku,
kiedy to udało się wyhodować odmianę o
intensywnie pomarańczowej barwie i słodkawym smaku, znaną do dziś. Obecnie, korzeń tej łatwo dostępnej i niedrogiej rośliny
jest chętnie spożywany, zwłaszcza przez
Europejczyków i stanowi podstawę wielu
zup, surówek i dań mięsnych. Nie wszyscy
zdają sobie jednak sprawę, że istnieje ponad
60 odmian marchwi jadalnej, z których najpopularniejszymi są: lenka, karota i amsterdamka. Spotykana jest też jej dzika odmiana
o białym lub żółtym zabarwieniu.
Co jednak sprawia, że to popularne w Polsce warzywo jest aż tak bardzo kojarzone
ze zdrowiem? Przede wszystkim, marchewka zawiera karoten, czyli prowitaminę A,
zwaną również „witaminą młodości”. Zaledwie 10 dag marchwi zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu na ten składnik! Dodatkowo, marchewka posiada dużo witaminy
B1, B2, PP, KK, wapń, potas, żelazo, miedź, fosfor, a także jod. Zwłaszcza przed sezonem
letnim, częste spożywanie marchwi jest jak najbardziej wskazane. Zawarty w marchwi betakaroten nie tylko zwalcza wolne rodniki, nadaje skórze elastyczności i blasku, ale też przyspiesza i wydłuża efekt opalania. Marchew może być również świetną przekąską hamującą
uczucie głodu, 10 dag tego warzywa to jedynie 20 kalorii!
Osoby, które nie przepadają za marchwią, a chcą dostarczyć swojemu organizmowi sporej
dawki witamin, mogą wybrać w pełni naturalne przekąski Crispy Natural, w których tradycyjny smak marchwi został przełamany ostrym dodatkiem papryki. Takie połączenie zachęca
do chrupania, nawet najbardziej wymagających. Dzięki wykorzystaniu specjalnego procesu
technologicznego MIRVAC, warzywa i owoce Crispy Natural nie tracą swoich właściwości
odżywczych, a poręczne opakowania pozwalają cieszyć się ich smakiem w każdej chwili.
Więcej na: www.crispynatural.pl oraz www.sklep.crispy.pl

Do wygrania 3 zestawy produktów zdrowych przekasek Crispy w róznych
smakach: Wytnij kupon i przyjdz we wtorek 19.04.2011 o godz. 10.00 do
redakcji Jelonka.com, mieszczacej sie przy ul. m. C Sklodowskiej 13/2
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O NIM SIĘ MÓWI

Robert Zalewski
romanista

NA TOPIE

Ten sympatyczny nauczyciel języka
francuskiego związany z II Liceum Ogólnokształcącym im. Norwida w Cieplicach,
do polubienia mowy i obyczajów znad
Sekwany rodem przekonuje w sposób
niebanalny i namacalny. Już po raz drugi
za sprawą pana Roberta w II LO zorganizowano Narodowy Dzień Sera, specjalności
stołu u naszych „trójkolorowych” przyjaciół. Można było poznać serowe
tradycje, a także skosztować
niektórych gatunków. Po
takich zajęciach języka
Moliera z całą pewnością będzie się uczyło
smaczniej.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
O wydarzeniu
szerzej piszemy
na stronie 7

Najpierw dwa razy
okrążył lotnisko próbując lądować. W pewnej chwili okazało się,
że awionetka uległa
awarii. Usiłował jeszcze
wyskakiwać z pikującego samolotu. Za późno.
Potem tylko huk, płoKamienie i dym. Wszystko
nalizacji Wodnik SA
przy znośnych warunkach odległy o około 200 metrów
atmosferycznych.
od lotniska. I stanął w
Taki jest prawdopodobny przebieg
tragicznego wypadku, w którym w miniony piątek, 15 kwietnia, zginął 46-letni
przedsiębiorca z Jeleniej Góry. Był pilotem z dużym doświadczeniem. Leciał
awionetką marki Zodiac, ultralekkim
samolotem należącym do właściciela
ze Złotoryi.
W miniony piątek zamierzał wylądować na lotnisku
Aeroklubu Jeleniogórskiego przy ulicy
Łomnickiej. Zbliżała
się godzina 12. 30.
Tuż po niej straż
pożarna odebrała
pierwsze zgłoszenie
o katastrofie i płonącym samolocie, który przy podejściu do
lądowania „nie trafił w pas”, wbił się w
budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i
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Marcin Wyrostek
akordeonista

Laureat teleturnieju „Mam talent” nie daje o
sobie zapomnieć a mistrzowskim opanowaniem
gry na bajecznym akordeonie potrafi rozbudzić
nawet najbardziej zatwardziałych słuchaczy.
Marcin Wyrostek udowodnił, że gwiazda jego
talentu pełnym światłem świeci podczas koncertu z okazji V Przeglądu Muzyki
Popularno-Rozrywkowej, którzy
13 kwietnia odbył się w Filharmonii Dolnośląskiej.
Swoje umiejętności
zaprezentowali też ci,
którzy – być może –
w przyszłości także
będą diamentami
estrad w Polsce i
na świecie.
(tejo)
FOT.
KONRAD
PRZEZDZIĘK
Więcej – na
stronie 11

TRAGICZNY WYPADEK AWIONETKI. PILOT NIE PRZEŻYŁ

Leciał

należących do spółki. Prezes zapewnił,
że katastrofa nie wpłynęła na ciągłość
dostawy wody ani na jej jakość.
Na miejscu już w piątek prowadzono czynności z udziałem
prokuratora. Na miejsce tragedii nie dopuszczono osób
postronnych. W minioną
sobotę dotarli tam przedstawiciele specjalnej
komisji ds. badania
wypadków lotniczych
z Katowic. Policja
zamknęła drogę
do Dąbrowicy po
drugiej stronie lotniska. Przyczyny
katastrofy będą
znane dopiero po
opublikowaniu raportu komisji.
(Angela)
FOT. KMPSP
FOT. ANGELA

płomieniach. Strażacy
udali się na miejsce i
ugasili pożar. Niestety,
pilota już nie udało
się uratować. Poniósł
śmierć na miejscu.

po śmierć

Pikujący samolot dosłownie wbił się
w mur burząc jego część. Siła uderzenia m a l
musiała być znaczna. Zodiac został nie- z u p e ł nie zgnieciony i częściowo
Czarne dane
wypalony. Pilot nie miał
To drugi śmiertelny wypadek w regionie jeleniogórskim w ciągu minionych dwóch lat. żadnych szans. Jak doszło do traŚwiadków było niewielu. Nie
W 2009 roku w pobliżu Marciszowa rozbiła się awionetka: pilot i pasażerka zginęli. W gedii?
wiadomo także, czy przed lądowaniem
minionych latach w całej Polsce zdarzyło się kilka tragicznych w skutkach wypadków pilot utrzymywał łączność radiową z
samolotów marki Zodiak. W lipcu 2010 roku taka awionetka rozbiła się pod Lublinem. obsługą lotniska. Czy zgłaszał wcześniejusterki, czy też awaria wydarzyła
Zginęły dwie osoby. W grudniu poprzedniego roku w powiecie chełmińskim zginął pilot sze
się niespodziewanie? To kolejny znak
Zodiaca, który runął na ziemię kilka kilometrów od celu lotu. Wiele śmiertelnych wy- zapytania bez odpowiedzi.
Z relacji świadka wynika, że awiopadków z Zodiacami miało miejsce także poza granicami kraju. Samoloty wspomnianej
netka
podchodziła do lądowania. – Pilot
marki trafiły w połowie listopada 2009 roku na czarną listę Amerykańskiego Urzędu
dwa razy okrążył lotnisko. Za „drugim
Lotniczego, który zakazał miejscowym lotnikom używania tych awionetek do czasu podejściem” raptem lot stał się niestabilny. 46-latek próbował wyskoczyć z
wykonania odpowiednich przeglądów.
kabiny, ale maszyna była już za nisko.

W miniony
czwartek od goNie zdążył. Zodiac spadł i wbił się w dziny 6.00 do 22.00 policjanci jeleniogórskiej droopuszczony dom – usłyszeliśmy.
W budynku nie było nikogo. – Został gówki prowadzili działania
prewencyjne
już zdekapitalizowany – mówił na
pod kryptomiejscu katastrofy Kłopoty przez „amfę”
nimem „Nieprezes „Wodnika”
chronieni
Policjanci z Jeleniej Góry zebraWojciech Jastrzębuczestnicy
ski. W pobliżu znaj- li materiał dowodowy potwier- ruchu drogodzający
dystrybucję
narkotyków
duje się stacja powego”.
bierania wody oraz przez 30-latka, mieszkańca stolikompleks innych
nieruchomości

Potrącenie przez… oślepienie
go słońce. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Za
jego spowodowanie sprawca odpowie
przed sądem. Policjanci apelują do
kierujących by podczas słonecznych
Kobieta została uderzona autem poważnymi obrażeniami trafiła do dni zachować czujność i zmniejszyć
podczas, gdy kierowca próbował szpitala. 73-letni kierowca opla astry prędkość. Siadając za kierownicę
skręcić w prawo. Poszkodowana z z Jeleniej Góry tłumaczył, że oślepiło

W sobotę kilka minut przed godziną ósmą u zbiegu ulic
Kiepury – Sygietyńskiego w Jeleniej Górze doszło do potrącenia 69-letniej jeleniogórzanki, która przechodziła przez
przejście dla pieszych.
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przy oślepiającym
słońcu warto też
pomyśleć o okularach przeciwsłonecznych.
(Angela)

cy Karkonoszy.
– Ustalono, że od czerwca 2010
roku do marca 2011 sprzedał i
udzielił mieszkańcom miasta
kilkadziesiąt porcji amfetaminy.
Obecnie policjanci wyjaśniają
szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają
źródło pochodzenia narkotyków,
którymi handlował 30-latek, oraz
kolejnych odbiorców – informuje
podinspektor Edyta Bagrowska
z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(KMP)

Wskutek
prowadzonych
działań ukarano mandatami
17 pieszych, a
wobec jednego
skierowano
wniosek o
ukaranie
do sądu.
Nagminnym wykroczeniem
popełnianym
przez pieszych

było przechodzenie
na czer wonym świetle
oraz w miejscu
niedozwolonym. W ramach
działań funkcjonariusze również ukarali mandatami 6
kierujących, głównie za nie
ustąpienie pierwszeństwa
pieszym i nie stosowanie się
do sygnalizacji świetlnej.
– Mandaty otrzymało również czterech rowerzystów,
między innymi za nieprawidłowe przejeżdżanie przez
przejście dla pieszych, jazdę
wzdłuż przejścia, a także
nieprawidłowe oświetlenie
– informuje podinsp. Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze.
(KMP)

Nie przechodźcie
na czerwonym!
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Alkohol we krwi, brak oleju w głowie

Oszuści chcieli „plazmę” i dysk

Zatrzymani w jednym z
jeleniogórskich sklepów ze
Ponad promil alkoholu w w Bolesławcu zatrzymali do kontroli zachowanie kierującego wzbudziło ma ponad promil alkoholu w organi- sprzętem RTV i AGD mężorganizmie miał kierowca, drogowej samochód ciężarowy kiero- podejrzenie funkcjonariuszy. Poli- zmie. Nietrzeźwy kierowca przewoził czyźni chcieli wyłudzić krektóry przewoził samocho- wany przez 53-letniego mieszkańca cjanci postanowili sprawdzić stan 30 tysięcy litrów oleju napędowego dyt w wysokości 6400 zł.
zza wschodniej granicy.
jego trzeźwości.
dem ciężarowym 30 tysięcy Wałbrzycha.
(KMP)
Badanie
wykazało,
że
kierujący
Cysterna
zwróciła
uwagę
politrów oleju napędowego.
– Oszuści działali wspólnie i w
licjantów, gdyż kierujący jechał
11 kwietnia na autostradzie A - 4 środkiem jezdni, zmuszając innych
policjanci Wydziału Ruchu Drogo- użytkowników drogi do gwałtowwego Komendy Powiatowej Policji nego hamowania. Podczas kontroli

Spore zainteresowanie wzbudziło
stoisko, które przygotował Zespół Szkół
Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej
Górze.
Poza ulotkami
kucharze (w tym
Szymon Chybiło) i
fryzjerzy pokazali,
czego można się w
ich szkole nauczyć.
Cuda, które tworzyli
na oczach uczestników z owoców i
warzyw, oraz na głowach modeli, budziły
zachwyt. Ciekawe
eksponaty przywiózł
ze sobą również ZeDwadzieścia dziewięć szkół zawodowych i uczelni wyższych
spół Szkół Techniczoraz dwudziestu przedsiębiorców i kilka instytucji pracy nych Mechanik czy Zespół Szkół Rze-

z subregionu jeleniogórskiego wystawiło swoje stoiska
promocyjne na Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się
w drugi piątek kwietnia w auli Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
Targi pracy i edukacji to jedna z form projektu „Modernizacja Kształcenia
wsparcia realizowanych w ramach Zawodowego na Dolnym Śląsku”.

To nie był pierwsza wizyta delegacji
chińskiej w Jeleniej Górze. 23 października 2009 roku przedstawicieli
Changzhou przyjął w ratuszu poprzedni
prezydent Marek Obrębalski. Kontakty
zostały umocnione podczas ubiegłorocznego Expo w Chinach, na które Polska
Izba Gospodarcza wysłała delegacje z
polskich miast, w tym z Jeleniej Góry.
W końcu aktualne władze Jeleniej
Góry otrzymały od strony chińskiej list
intencyjny. Chińczyków zaproszono do
stolicy Karkonoszy.
W miniony piątek zarówno Prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła, jak
i przedstawiciele z Chin podkreślali, że
ta wizyta to dobry początek przyszłej
współpracy gospodarczej, kulturalnej

– Changzhou ma około dwudziestu miast partnerskich, a w tym roku podpisze
porozumienia z czterema kolejnymi, wśród których znalazła się Jelenia Góra
– mówi Cezary Wiklik, rzecznik prasowy magistratu.
i społecznej. Praktycznie współpraca
jeleniogórsko-chińska już trwa. Cieplicki
zakład PMPoland S.A. ma fabrykę w
Changzhou. Z Chinami współpracuje
także jeleniogórska firma informatyczna Code Two, która jako jedyna w
regionie dostała specjalny certyfikat od
Microsoftu. Z ich programów korzystają
giganci światowej gospodarki, w tym
właśnie m.in. Chiny - do obsługi telefonii
komórkowej.
– Podstawą naszej współpracy jest
kontakt z przedsiębiorcami. Chińczycy
to nie tylko kraj, który wyciąga od nas
firmy, ale jest również zainteresowany
różnymi projektami. Wśród czteroosobowej delegacji pojawili się przedstawiciele różnych wydziałów. Zadawali
wiele bardzo szczegółowych pytań
dotyczących inwestowania w Jeleniej
Górze, polityki podatkowej czy ulg w
strefach ekonomicznych. Robili wrażenie, jakby badali rynek. Przekazaliśmy
im komplet naszych ofert inwestycyjnych, teraz zobaczymy co z tego wyjdzie.
Błędem byłoby, odrzucenie ich propozycji współpracy – powiedział Marcin

Goście z Chin przyjechali do Jeleniej Góry w czwartek popołudniu. Nocowali w Pałacu
Paulinum, gdzie zjedli typowo polskie potrawy na obiad i kolację. W piątek odwiedzili
Zakłady Farmaceutyczny Jelfa, zwiedzali różne zakątki miasta (byli m.in. w Kościele
Łaski), uczestniczyli w prezentacji oferty inwestycyjnej i konferencji prasowej. Przed
odjazdem zwiedzili Cieplice i zjedli obiad w restauracji Caspar.

Bezpieczniej
na ostrym zakręcie

W ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” odbywały się też fora „zawodoznawcze” czy staże zawodowe. Jak zapewniali organizatorzy
takie targi pracy będą realizowane cyklicznie co najmniej do 2014 roku.

PRZEDSTAWICIELE CHANGZHOU U NAS
W Jeleniej Górze gościła czteroosobowa delegacja z Changzhou, miasta położonego we
wschodnich Chinach. Goście
zwiedzali miasto i zapoznawali się z jego ofertą inwestycyjną.
Za dwa tygodnie planowana
jest rewizyta miejscowych
samorządowców, którzy w
Changzhou podpiszą porozumienie o współpracy i partnerstwie.

porozumieniu. Jeden z mężczyzn był
kredytobiorcą, a drugi miał zająć się
upłynnieniem towaru. Mężczyźni na
podstawie fałszywego oświadczenia
o zatrudnieniu i zarobkach wyłudzili
miosł Artystycznych. Każda z instytucji, kredyt w wysokości 6400 zł na zakup
która pojawiła się na targach pracy
przekonywała gości o wyjątkowości
Sprawcy trafili do policyjnego aresztu. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia
swojej oferty.
– Ideą targów jest podniesienie jawolności. Zostali już objęci dozorem policyjnym.
kości kształcenia w ścisłej współpracy z
pracodawcami. Chcemy by podczas tej
imprezy nastąpiła wymiana doświadczeń. Uczniowie mogą zapoznać się
z ofertami pracodawców i porównać
czy kierunek ich nauki odpowiada wymaganiom przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z kolei zapoznają się z ofertami
szkół – mówi Tomasz Całka, kierownik
projektu „Modernizacja Kształcenia
Zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego w
partnerstwie z Dolnośląskim Centrum
Informacji Zawodowej i Doskonalenia
Nauczycieli w Wałbrzychu.
(Angela)
FOT. ANGELA

Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

Stragany pełne możliwości

telewizora plazmowego i dysku w
systemie sprzedaży ratalnej – poinformowała podinspektor Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Kredyt wyłudził starszy z mężczyzn, który oświadczył, że pracuje
w pewnej piekarni, choć nigdy tam
nie był zatrudniony. 54-latek dopuścił
się tego przestępstwa w warunkach
, tzw. „recydywy”, gdyż w ubiegłym
roku odbywał karę pozbawienia
wolności za podobny uczynek.
(KMP)

Chińskie
nadzieje

Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. Delegacja
chińska z Changzhou
spotkała się
także z Jerzym
Łużniakiem,
członkiem
zarządu województwa dolnośląskiego.
Zdaniem
Chińczyków
prezydent Jeleniej Góry
to „bardzo
praktyczny
człowiek”.
Mówili, że
upatrują
szansę na
współpracę w wielu
dziedzinach. Wyrazili też nadzieję
na rozwinięcie wspólnych wymian
młodzieży.
– Celem naszej współpracy jest poprawa sytuacji mieszkańców obydwu
miast. Po tej wizycie widzimy co Jelenia
Góra oferuje, wiemy też, że jej symbolem
jest jeleń. To silne zwierzę i wierzymy, że
Jelenia Góra będzie też coraz silniejsza w
przyszłości – zapewnili przedstawiciele
Chin.
Za dwa tygodnie do Chin uda się delegacja z Jeleniej Góry. Zgodnie z zapowie-

Zamontowaną przy
okazji modernizacji
sygnalizacji
świetlnej bandę u wlotu ulicy Wincentego
Pola staranował nieostrożny kierowca.

Ostatnio zniszczoną bandę,
Chińska delegacja w
która chroniła
ratuszu podczas konferencji pieszych przed
impetem „nerwoz Marcinem Zawiłą
wych” kierowców
rozebrano, a w
jej miejsce pojawiła się barierka,
jakie montuje się,
dziami
aby uniemożliwić
Jerzy Łużniak i goście z
w jej
ludziom przechos k ł a d Chin w Hotelu Caspar. Wraz
dzenie przez jezdm i e l i z nimi tłumacz – Stanisław
nię w miejscach
wejść
niedozwolonych.
Dąbrowski
przedMiejmy nadzieję, że żaden
siębiorcy.
prowadzący „z ciężką nogą” nie uszkoNa czele przedstawicieli naszego dzi tego nowego zabezpieczenia.
miasta stanie zastępczyni prezydenta
Wspomniany zakątek, gdzie zbieZofia Czernow.
gają się trzy ulice (W. Pola, Złotnicza
Angela i Drzymały) należy do wyjątkowo
FOT. ANGELA niebezpiecznych. Sytuację miała popraARCHIWUM UM wić wymiana sygnalizacji świetlnej na

nowoczesną, tzw. inteligentną. Czy poprawiła? Zdaniem kierowców jest z tym
różnie, zaś piesi narzekają – jak to przy
takim rozwiązaniu bywa – na bardzo
długie oczekiwanie na zielone światło i
krótki czas na pokonanie jezdni.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Jechał za szybko
20-letni kierowca VW Passata
jechał z Karpacza do Jeleniej Góry,
najprawdopodobniej z nadmierną
prędkością. Przy skrzyżowaniu
dróg: wojewódzkiej nr 367 (kierunek Ściegny – Miłków), 20-latek
chciał ominąć samochód skręcający przed nim do Miłkowa. Wtedy
stracił panowanie nad kierownicą,
zjechał na prawy pas, wpadł do
rowu i dachował. Kierowca był
trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń. Do szpitala trafiła natomiast
17-letnia pasażerka, która została
pozostawiona na obserwację,
ale nie odniosła poważniejszych
obrażeń. Kierowcę, który posiadał
prawo jazdy zaledwie od czterech
miesięcy, ukarano mandatem i
punktami karnymi.
(Angela)
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REWOLUCJA W MIESZKANIÓWCE, CIĘCIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Sprzedaż mieszkań komunalnych
za jeden procent wartości tylko
do końca 2011 roku, połączenie
zakładów gospodarki lokalowej
Północ i Południe i zmiana
uchwały budżetowej z przesunięciem 700 tys. zł z kasy MZK
na remont fontanny – to tylko
kilka z tematów, jakie pojawią się na
sesji rady miasta w najbliższy wtorek
(19 kwietnia). Klub radnych Prawa
i Sprawiedliwości już zapowiedział
gorącą atmosferę i swój sprzeciw w
wielu punktach sesji.
Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości na czele z Krzysztofem
Mrozem w miniony piątek zapowiedzieli, że nie zgadzają się
z wieloma z proponowanych
zmian, które mają być omawiane
i głosowane na sesji. Przykładem
ma być uchwała określająca termin, do kiedy lokatorzy mieszkań
komunalnych będą mogli wykupić
lokum za 1 procent wartości.
– Jednym z pomysłów zastępcy
prezydenta Huberta Papaja jest
możliwość złożenia wniosków na
wykup mieszkań komunalnych
za jeden procent wartości tylko
do końca obecnego roku. Po
tym okresie mieszkańcy
będą mogli wykupić to
mieszkanie za 50
procent

jego wartości. My się z tym nie zgadzamy, bo uważamy, że ten okres
złożenia wniosków powinien być
dłuższy, do 31 grudnia 2012 roku.
Proponujemy też by z końcem tego
roku wszyscy lokatorzy tych mieszkań otrzymali informację o prawie
wykupu mieszkań do tego okresu
– mówi radny Krzysztof Mróz.
Zdaniem radnych klubu Prawa i
Sprawiedliwości ten dłuższy okres jest
potrzebny ze względu na inną uchwałę, która ma być podjęta na najbliższej
sesji czyli połączenie Zakładów Gospodarki Komunalnej Południe i Północ
w jeden

Regulują Kamienną

W dawnej miejscowości Malinnik (między Jelenią Górą a
Cieplicami) trwają prace regulacyjne koryta rzeki Kamiennej.
Wprawdzie większość tego typu
robót wykonano przed dwoma
laty, jednak okazało się, że w
niektórych zakolach rzeka przy
dużym stanie wody wylewa.
Po zakończeniu korekty mieszkańcy powinni być już w pełni
bezpieczni.
(RED)

Radni opozycji zapowiadają też złożenie
protestu przeciwko zmianie uchwały
budżetowej i przesunięciu 700 tys. zł
przeznaczonych dla Miejskiego Zakładu

Co najmniej sześć kradzieży z
włamaniem ma na swoim koncie
20–latek z gminy Jeżów Sudecki. Od
listopada 2010 roku do kwietnia tego
włamywał się do pomieszczeń gospodarczych należących do rodziny.
Ukradł rynny, elektronarzędzia, sil-

nik i inne przedmioty. Włamał się też
do mieszkania swojego brata. Jego
łupem padł, między innymi, telewizor. Łączne straty pokrzywdzonych
wynoszą około 4000 zł. Złodziejowi
grozi kara do 10 lat więzienia.
(KMP)

Tradycja z palmą

Fot. Konrad Przezdzięk

W miniony piątek, 15 kwietnia,
trzecioklasiści z gimnazjów mieli
okazję, aby zobaczyć z bliska cieplickie II Liceum Ogólnokształcące im. Norwid. Dyrekcja placówki
zorganizowała Dzień Otwartych
Drzwi. Była możliwość zwiedzenia szkoły, a także zapoznania
się z ofertą edukacyjną i kadrą
cieplickiego liceum.

osiedlania się na terenie Jeleniej Góry
repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji, ustalenie wysokości opłaty
za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych oraz inne sprawy.
Angela

Autobusami jeździ coraz mniej
pasażerów. Będzie mniej kursów.

OKRADAŁ RODZINĘ

Poznali „Norwida”

Czy nowy twór Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej będzie
skuteczniejszy od ZGL-ów?

lata 2011-2016,
zmiana zasad
wynajmowania
lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta, zapewnienia
warunków do

Zamiast na
autobusy – na
fontannę
Radni Prawa i Sprawiedliwości będą
przeciw zmianom, ale sprzeciw ten
nie zablokuje wejścia w życie nowych
rozwiązań.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej
Górze i wyprowadzeniem wspólnot
spod zarządzania tej
instytucji.
Oprócz wymienionych tematów w
porządku obrad najbliższej sesji znajdą
się jeszcze projekty
uchwał w sprawie
kierunków polityki
mieszkaniowej Jeleniej Góry na

Komunikacyjnego na przebudowę fontanny przy zbiegu ulic Wojska Polskiego
i Wolności wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół niej. – Nie jesteśmy przeciwko budowie fontanny, ale uważamy,
że skutkiem zabrania tych pieniędzy
z MZK będzie podwyżka cen biletów i

względu na bezpieczeństwo mieszkańców, a zmniejszenie ilości autobusów
wynika z przeprowadzonej analizy potoków pasażerskich, która wykazała,
że zmniejszyła się liczba pasażerów
korzystających z MZK.

O energetyce i jej przyszłości
W piątek, 7 kwietnia 2011 w
hotelu „Dziki Potok” w Karpaczu odbyła się konferencja na temat energetyki. Spotkanie
samorządowców z
przedsiębiorcami
z regionu miało na
celu wymianę doświadczeń i analizę
zagadnień związanych z dystrybucją
energii.
Piątkową konferencję w „Dzikim Potoku”
w Karpaczu rozpoczął
Krzysztof Dawiec, dyrektor TAURONU Oddział w
Jeleniej Górze. Najważniejszymi problemami,
jakimi zajęto się podczas wspólnej debaty były m.in. skuteczne
oświetlenie drogowe, zamierzenia
inwestycyjne i plany na przyszłość
w dziedzinie świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej,

Wczoraj (17 kwietnia) obchodzili- Tygodnia. Wcześniej jeleniogórzanie
śmy Niedzielę Palmową, która – na zaopatrywali się w palmy. Najchętniej
pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozo- – na ulicznych stoiskach.
(RED)
limy – stanowi rozpoczęcie Wielkiego

zmniejszenie ilości kursów. Sytuacja jest
trudna. Pieniędzy na budowę fontanny należałoby szukać w funduszach unijnych
czy oszczędności w budżecie – mówi
radny Krzysztof Mróz. W uzasadnieniu
projektu uchwały czytamy natomiast, że
przebudowa fontanny jest konieczna ze

Kolejną z cyklu debat o energetyce, pełniącą funkcję edukacyjno-informacyjną
zaplanowano na rok 2012.

rozwoju jakości tych usług, nowoczesnych liczników prądowych i
bezpieczeństwa energetycznego w
regionie w sensie ogólnym.

– Kazimierz Janik, laureat konkursu
z 2005 r. na najlepiej oświetloną
gminę w regionie. Przez pryzmat
dotychczasowych dokonań obu pa-

nom udało się
Burmistrz
udowodnić
gminy i miako r z y śc i w y s t a G r y fó w
pływające z
Śląski, Olgierd
zastosowania
Poniźnik ponajnowoczec h wa l i ł s i ę
śniejszych rozwszystkim zewiązań energebranym inwet ycznych, jak
stycją oświetleniową za kwotę ok. 600 tys. zł, choćby 30 proc. oszczędność.
(Petr)
dokonaną w sołectwie Młyńsko i
FOT. ORGNIZATOR
Wolbromiów. Wójt gminy Zgorzelec

Fot. Konrad Przezdzięk

W ratuszu będzie gorąco
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wuefista Mariusz Kotarba.
Nie było także okazji podziwiać urodę pani dr Anny Baranieckiej, która wygrała
kategorię „Zawsze sexy”.
Był natomiast pan najwyżej
oceniony wg powyższego
kryterium. Laureatem
okazał się dr Artur Zaborski, który nie krył zaskoczenia tym sukcesem.
– Spodziewałem się

ZAWSZE Z JAJEM, W PAMIĘCI, SEXY. I INNE DEBEŚCIAKI

Fot. Konrad Przezdzięk

Naukowo z przymrużeniem oka

Uhonorowani – obecni podczas
ceremonii – pozują do wspólnego
zdjęcia.
Dziesięć statuetek DEBEŚCIAKÓW 2011 wręczono 12 kwietnia wykładowcom i pracownikom jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej i
Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Było dużo śmiechu, a tzw.
akademicką powagę zostawiono w szatni.

Za wyróżnienie dziękuje profesor
Tadeusz Borys.

To statuetki, które są
przyznawane przez studentów wykładowcom, nauczycielom
akademickim czy też pracownikom
uczelni w dziesięciu niekoniecznie
bardzo serio kategoriach. W tym roku
zrezygnowano z kategorii negatywnej,
która budziła mieszane uczucia zarówno wśród studentów jak i wykładowców.
Nowością zaś był udział panów w
kategorii sexy.
Audytorium im. dr Wojciecha WasiaStatuetkę w kategorii „Zawsze dla
ka w siedzibie WGRiT UE przy ulicy Ko- nas” dostał prof.
chanowskiego było areną sympatycznej
ceremonii wręczenia DEBEŚCIAKÓW.

dr hab. Tadeusz Borys. Kandydat – jak
wskazano w warunkach otrzymania
nagrody – zawsze jest przyjazny wobec
studentów i chętnie służy im pomocą,
a także charakteryzuje go wyjątkowo
duża doza tolerancji, by nie rzec pobłażliwości. Prof. Borys nie ukrywał
wzruszenia. – Naprawdę jest mi bardzo
miło i nie mówię tego tylko dlatego, że
tak się mówi przy takich okazjach. To
bardzo szczęśliwy dzień w moim życiu
– dziękował uhonorowany.
Za DEBEŚCIAKA „Zawsze z jajem” z
humorem dziękował dr Andrzej Koza,
a studenci i zgromadzeni pracownicy
pokładali się ze śmiechu. – Widać jestem
w formie, bo rok temu też dostałem

taką statuetkę – powiedział wyróżniony
dodając, że ma nadzieję na powtórzenie
tego sukcesu za rok.
W kategorii „Zawsze w pamięci”
wygrał prof. dr hab. Jan Kurowicki. Niestety, nie mógł dojechać na ceremonię
wręczenia statuetek. Jak powiedziano,
ta kategoria nie ma ścisłej definicji,
czym w pamięć zapadł jej zdobywca.
Wyrażono jedynie nadzieję, że w przypadku profesora Kurowickiego nie była
to rekordowa liczba studentów, która
za jego sprawą musi zdawać egzamin
komisyjny. Nieobecna była także dr

Grażyna Węgrzyn, która wygrała w
kategorii „Zawsze kawa na ławę”.
Z kolei dr Maja Jedlińska, która
dziękowała za pierwsze miejsce w
kategorii „Zawsze perfekcyjnie”,
powiedziała, że zawsze stara się
podejść do samej siebie samokrytycznie i analizuje swoje wykłady, czy
udało jej się wszystko przekazać. I nie
zawsze jest z tej oceny zadowolona.
– Praca dydaktyczna jest dla mnie
najważniejsza. Tym bardziej dlatego
cieszę się z tej nagrody – powiedziała
dr Jedlińska. DEBEŚCIAKA „Zawsze
na górce” dla najsympatyczniejszego lektora języków obcych dostała
Iwona Bożydaj-Jankowska, która
nie mogła pojawić się na dzisiejszej
uroczystości. Z kolei statuetkę w
kategorii „Zawsze na dopingu” dostał

JAK OJCIEC NIEPEŁNOSPRAWNEJ CÓRKI WALCZY O DŹWIG
Osiemnastoletnia Ola ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Jest pod opieką rodziców,
którzy mieszkają w Sosnówce
w budynku na pierwszym
piętrze. Jej ojciec codziennie
znosi i wnosi ją po schodach.
Winda, która obecnie niszczeje przy kamienicy w Jeleniej
Górze, ułatwiłaby życie całej
rodzinie.
Kiedy Henryka Bańki, ojca 18latki nie ma w domu,
córka musi pozostawać w czterech
ścianach. Jej mama,
która opiekuję się
dziewczyną od urodzenia, nie jest w
stanie sama znieść
dorosłego dziecka
po schodach. Zewnętrzną i zardzewiałą windę pan
Henryk wypatrzył w
Jeleniej Górze przy
al. Wojska Polskiego. Okazało się, że
urządzenie zostało

Windą do szczęścia

zakupione z funduszy PFRON- u dla
niepełnosprawnego lokatora, który
zmarł kilka lat temu.
Pan Henryk zgłosił się z prośbą o
zgodę na jej demontaż i przekazanie
do MOPS-u, ale wydział rehabilitacji,
który przyznawał środki, obecnie
nie ma praw do tego urządzenia.
– Dofinansowanie na urządzenia
jest przyznawane dla konkretnej
osoby niepełnosprawnej, a w
chwili jej śmierci, przechodzi na
spadkobierców lub jeśli ich nie
ma, na zarządcę lub właściciela
nieruchomości. W tym przypadku
jest to Zakład Gospodarki Lokalowej – mówi Wojciech Łabun,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jeleniej
Górze.
Problem w tym, że za spadkobiercę windy podaje się lokator,
któr y zajmuje mieszkanie po
zmarłym użytkowniku windy.
Za wyrażenie zgody na demontaż
windy, mężczyzna zażądał od
Henryka Bańki 16 tys. zł.
– Opiekował się tym niepełnosprawnym. Został zameldowany
w tym mieszkaniu kilka dni przed
śmiercią „podopiecznego”. Nie ma

żadnych praw do tej windy – mówią
lokatorzy budynku.
Próbowaliśmy porozmawiać z
osobą podającą się za spadkobiercę
windy, ale mężczyzna nie otworzył
nam drzwi.
Krystyna Jankowiak-Witek, dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe”, który jest współwłaścicielem budynku, zapewnia,
że jest przychylna przekazaniu tego
urządzenia. Musi jednak dokładnie
sprawdzić czy winda nie ma prywatnych spadkobierców i jaki jest
jej stan prawny. Jeśli okaże się, że
okoliczności są korzystne dla Henryka Bańki, będzie mógł sobie zabrać
windę, ale na własny koszt.
Pan Henryk zgadza się na te warunki – Moja córka to wspaniała i
mądra dziewczyna. Zasługuje na tę
windę i na to by mogła codziennie
wyjść na świeże powietrze. Gdybyśmy otrzymali zgodę na demontaż
tej windy, nasze życie stałoby się
dużo prostsze – mówi. Zapewnia,
że z pomocą przyjaciół poradzi
sobie z demontażem, remontem i
uruchomieniem dźwigu.
(Angela)
FOT. ANGELA

wszystkiego, tylko nie tego – powiedział
wzbudzając śmiech. „Wykładowcą studenta” została dr Anetta Zielińska, która
dziękując za wyróżnienie przyznała,
że jest do dyspozycji żaków zawsze
nawet wtedy, gdy jej na uczelni nie
ma – wszyscy znają jej numer telefonu
komórkowego.
Wreszcie Nagrodę Specjalną, która
przyznawana jest „podmiotowi” niezaangażowanemu bezpośrednio w pracę
dydaktyczną, dostał Dział Informacji i
Rozwoju. Całość zwieńczyło wspólne
zdjęcie na pamiątkę. Organizatorzy z
samorządu studenckiego zapewnili,
że nieobecnym DEBEŚCIAKI zostaną
jak najszybciej przekazane. W sumie:
miło, z uśmiechem i bez akademickiej
sztampy.
(tejo)

Plac Ratuszowy
„pod gazem”
Na wysokości Podcieni Kuśnierzy w jeleniogórskim Rynku
trwa wymiana sieci gazowniczej.
Rozkopana jest część brukowanej nawierzchni Rynku tuż przy
arkadach. O niebezpieczeństwie
zbliżania się z otwartym ogniem
informują specjalne tablice.
Mieszkańcy są zaniepokojeni,
bo z wykopów wyraźnie czuć
ulatniający się gaz. Jednak – jak
zapewniają specjaliści – jego
stężenie na powietrzu nie jest
groźne i niebezpieczeństwa
eksplozji nie ma. Roboty mają
zakończyć się przed świętami.
(RED)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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To dr ugie tego
typu wydarzenie.
Pomysłodawca
święta, Robert Zalewski, romanista
z II LO (czytaj
na stronie 2).
Pan Robert w
w yc z e r p uj ą cej prezentacji
przedstawił
wiedzę o serowarstwie. Licealiści mogli też
dowiedzieć się
podst awowych
wiadomości o
najważniejszych
gatunkach serów.
Tylko niektórych, bo
przecież w tej dziedzinie
Francja słynie z mnogości.
– Jak można rządzić krajem,
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Królestwo serów w „Norwidzie”

w którym jest ponad 300 rodzajów
serów? – miał powiedzieć generał
Charles de Gaulle, prezydent V
Republiki.
Zwieńczeniem prezentacji była bert Zalewski. Niemniej jednak
degustacja, którą zafundowano ze stół był bogaty, a do serowych
środków rady rodziców.
przekąsek podano obowiązko– Nie udało mi się
we „francuskie” bagietki. Ze
nabyć wszystkich
względów oczywistych wina
gatunków sera,
– które we Francji do serów
które chciałem dać
pija się obowiązkowo – nie
uczniom do skosztobyło. Była za to porcja wiewania –
dzy, jak łączyć różne
mósery z rozmaitymi
wił
winami (lub piRowami) tak,

aby stworzyć niezapomniany swoją wiedzę na podstawie wiabukiet smaków. Uczniowie poznali domości, które przekazał Robert
także zasady serwowania serów Zalewski. Do rozwiązania był
obowiązujące
błyskawiczny test, z
we Francji.
którym najlepiej poPrócz deguradziły sobie panie:
stacji uczestniDorota Beresińska (I
cy Narodowego
miejsce), Ewa Jarochnowicz (II miejsce) i
Dnia Sera (Journée NationaKarolina Matyja (trzele du Fromage)
sprawdzili

cia lokata). W nagrodę laureatki
dostały dyplomy oraz książki
ufundowane przez księgarnię PolAnglo.
(tejo)

– To na pewno bardzo ciekawe
i przydatne wiadomości w
dodatku przekazane w sposób
profesjonalny – powiedziały
nam Joanna Bilińska i Magda
Kowalkowska. Wydarzenie
doceniła także Jadwiga Dąbrowska, dyrektor II LO, która podziękowała Robertowi
Zalewskiemu i podkreśliła,
że tzw. wiedza ponadprogramowa jest bardzo potrzebna
przy nauce języków obcych.
Imprezę muzycznie ubarwił
akordeonista Piotr Kała.

Cieplice górą!
Anna Bałkowska została przewodniczącą
rady dzielnicy Cieplice, a Robert Futerhendler
– szefem zarządu rady. Nie udało się wybrać
wiceprzewodniczącego. To pierwsze decyzje
nowego gremium, które 15 kwietnia spotkało się na inauguracyjnej sesji w sali
błękitnej Pałacu Schaffgotschów (ZOD
Politechniki Wrocławskiej).
Ciepliccy radni rozpoczęli swoją
pierwszą sesję tuż po godzinie 17,
a obrady na początku prowadził
szef komisji wyborczej, a zarazem
przewodniczący rady miasta Jerzy Lenard. U jego boku zasiadł
prezydent Marcin Zawiła. A przy
stołach – czternastu z piętnastu
wybranych w marcowych wyboNowo wybrana przewodnicząca Anna Bałkowska,
rach reprezentantów mieszkańców
przewodniczący zarządu Robert Futerhandler i szef
uzdrowiskowej części Jeleniej Góry.
komisji skrutacyjnej, Jerzy Bilski.
Na sesję nie mógł przybyć radny
Zbigniew Muczyński, który odbierze zaświadczenie o wyborze
a także złoży ślubowanie podczas
następnego posiedzenia. W piątek
uczynili to wszyscy pozostali
rajcy dzielnicowi.
Prezydent Marcin Zawiła podkreślił, że to historyczna chwila
dla Cieplic, które aktualnie są
miejscem wielu inwestycji. – Dzięki nim w przyszłości uzdrowisko
zyska na znaczeniu – zauważył
prezydent. Zaznaczył także, że
zarówno wybory jak i pierwsze
posiedzenie rady dzielnicy to
dowód na dzielenie się władzą
w mieście, a także na wzrost
autonomii Cieplic. Zdaniem szefa
grodu Krzywoustego niebezpieczeństwa też są, bo centrum
Jeleniej Góry może zdrojowi pozazdrościć tego boomu, co może
skutkować podziałami. Marcin
Zawiła – jako urodzony optymista
i ciepliczanin – ma nadzieję, że do
takich sytuacji nie dojdzie
Głos zabrał także radny cieplicki Jan Owczarek, który zwrócił
uwagę na niepowtarzalność
Historyczny moment: radni ciepliccy ślubują.

PIERWSZE OBRADY RADY DZIELNICY
Cieplic. – Niegdyś były ważniejszym
ośrodkiem od Jeleniej Góry, a także
miejscem szczególnym dla polskości: do dziś w Cieplicach
właśnie zachowało się najwięcej
„ p o l o n i ków ”
pochodzących
z okresu sprzed
1945 rok u –
mówił rajca.
Jan Owczarek
nawiązał do
piastowskich
korzeni rodziny Schaffgotschów a także
wyraził nadzieję, że nowa rada
dzielnicy pomoże Cieplicom w
odbudowaniu
dawnej świetności.
W pierwszym
głosowaniu radni jednogłośnie
wybrali komisję
skrutacyjną, na
której czele stanął Jerzy Bilski.
Również jednogłośnie wybrano
przewodniczącą
rady. Została nią
Anna Bałkowska, która jako
jedyna zgłosiła
chęć do kandydowania. Dziękując radnym
za wybór, pani
przewodnicząca
wskazała, że w
pracy rady kierować się będzie
uczciwością tak,
aby nie stracić
zaufania, jakie
pokładają w niej
wyborcy. Poprosiła także media,
by dały radzie
czas na „rozpęd”
i uregulowanie

Docelowo siedzibą rady dzielnicy ma
być jedno z pomieszczeń w remontowanym kompleksie pocysterskim. Na
razie radni ciepliccy będą korzystali
z gościnności bądź ratusza, bądź Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Politechniki Wrocławskiej.
wielu formalności statutowych.
O ile pierwsze głosowania poszły
jak z płatka, z kolejnymi było już
nieco pod górkę. Wybór wiceprzewodniczącego trzeba było
powtórzyć, bo w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie
uzyskał bezwzględnej większości
głosów. Starcie Beaty Dyrcz z Alicją
Szklarską zakończyło się jednak
remisem (siedem do siedmiu). Z
uwagi na nieobecność jednego z
radnych, zdecydowano o przesunięciu wyborów wiceszefa rady na
następną sesję.
Tymczasem wybory na przewodniczącego zarządu rady wygrał
stosunkiem głosów 12: 2 Robert Futerhendler, cieplicki przedsiębiorca
i współorganizator Karkonoskiego
Festiwalu Światła, który – podobnie jak Anna Bałkowska – startowa
w wyborach z list Stowarzyszenia
Miłośników Cieplic. Szef zarządu
wskazał kandydatów, a raczej kandydatki na swojego zastępcę oraz
sekretarza. Wiceprzewodniczącą
została Bogna Antos-Skrzydlewska,
zaś sekretarzem – Sylwia Bajor.
Pierwszą sesję rady dzielnicy Cieplice obserwowało sporo gości, w
tym zastępczyni prezydenta Zofia
Czernow, skarbnik miejski Janina
Nadolska, radni: Janusz Grodziński,
Janusz Wojtas i Krzysztof Mróz, prezes „Wodnika” Wojciech Jastrzębski.
W trakcie posiedzenia przybyła
dyrektor Muzeum Karkonoskiego
Gabriela Zawiła. Kolejną sesję zwoła
już nowo wybrany zarząd.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Fot. Konrad Przezdzięk

Posiłek bez sera to jak
piękna kobieta bez oka –
mawiał Anthelme Brillat–
Savarin, teoretyk kuchni
francuskiej. To motto było
jedną z inspiracji Narodowego Dnia Sera zorganizowanego 11 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Norwida w Cieplicach.
Ser stał się pretekstem do
pogłębienia wiedzy o kulturze Francji.

18 kwietnia 2011 r.
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KPSW TRACI ŻAKÓW I DOSTAJE CORAZ MNIEJSZE WSPARCIE

Nad przepaścią
– Czujemy się oszukani, nikt
nawet nie pytał nas o zdanie
i nie poinformował o tych
planach – protestują studenci Wydziału Technicznego
Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej, który ma być
od przyszłego roku akademickiego połączony z wydziałem
przyrodniczym. Powód? W
ostatnich latach liczba studentów KPSW zmniejszyła się o
ponad połowę, a uczelnia zaczyna mieć poważne kłopoty
finansowe.

Fot. Angela

Grupa studentów z kilkoma absolwentami wyszła 13 kwietnia przez
rektorat uczelni z flagą Jeleniej Góry
i napisem Wydział Techniczny. Na
korytarzach wydziału technicznego,
przyrodniczego i humanistycznego
powywieszali nekrologi obwieszczające
„śmierć jednostki”. Afisze z wydziału
przyrodniczego i humanistycznego
zostały zerwane. Pozostały jednak na
korytarzach wydziału technicznego.
– Protestujemy przeciwko połączeniu
wydziału technicznego z wydziałem
przyrodniczym. O samym fakcie dowiedzieliśmy się, kiedy
już decyzja
zapadła.
Podobnie
jak studenci
wydziału
przyrodniczego nie
mieliśmy na
to żadnego
wpływu. Nikt
tego z nami
nie konsultował, nikt o
takich planach nas

nawet nie poinformował. Decyzja
zapadła na senacie w miniony poniedziałek (11 kwietnia). Kiedy dotarła
do nas ta informacja poszliśmy na
rozmowę do pani Kanclerz uczelni,
Grażyny Malczuk, która zapewniała
nas, że dla studentów nic się nie zmieni,
i że wszystko będzie dobrze – powiedział
Łukasz Czarnecki, student Wydziału
Technicznego.
Mimo tych zapewnień studenci
mówią, że dla nich ta zmiana przyniesie
bardzo negatywne skutki. Podkreślają
też, że zaczynali studia na wydziale
technicznym cenionym wśród pracodawców i na innych uczelniach, i na
nim chcą swoje studia skończyć. – Straciliśmy swoją tożsamość. Na dyplomie nie
będziemy mieli zapisu o ukończonych
studiów na wydziale technicznym, ale
przyrodniczo – technicznym, a to jest
znacząca różnica. Będzie to z pewnością
rzutowało na tym, czy dostaniemy się
na inne uczelnie oraz do pracy – mówi
Sandra Sabatowicz, studentka WT o
kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Studenci obawiają się także, że zapewnienie o kontynuacji studiów w
Jeleniej Górze może zostać niedotrzymane. Mówią także, że zmiana negatywnie
wpłynie na wizerunek uczelni wśród
ewentualnych pracodawców. Nie chcą
łączenia z obawy przed rezygnacją
z atrakcyjnego

Czy studenci wydziału technicznego mają
świadomość, że ich protest ma znaczenie
symboliczne. Rektor Henryk Gradkowski
fechtuje argumentami nie do odparcia.

programu nauczania.
Zarzucają władzom
uczelni zbyt małe nakłady na promocje wydziału
technicznego i zaprzepaszczenie swoją decyzją ciężkiej wieloletniej
pracy w kształtowaniu
prestiżu tego wydziału.
Nie łudzą się, ze protest zmieni decyzję
senatu, ale oczekują
kontynuacji nauki dla
wszystkich semestrów,
dalszego funkcjonowania wydziału i jasnych
zasad studiowania.
– Czujemy się oszukani, bo przychodząc na tę uczelnię chcieliśmy studiować
na wydziale technicznym, a nie na
przyrodniczo-technicznym. Kto nam
teraz zagwarantuje, że dalej będziemy
mogli tu kontynuować naukę, jeśli
decyzje jak widać zmieniane są z dnia

na studia
tech-

niczne.
Likwidacja samodzielnego wydziału była jednak
dla niego szokiem.
– Mogę się pochwalić, że jestem
absolwentem wydziału technicznego,
ale moi młodsi koledzy będą mieli na
dyplomie wpisany wydział przyrodniczo – techniczny. To da im gorszy start
przy poszukiwaniu pracy. Poza tym nie

NASZ KOMENTARZ

Czy Jelenia Góra ma szansę stać się prężnym ośrodkiem akademickim? To pytanie
stawiano już kilka lat temu, kiedy rozmawiano o urządzeniu kompleksu studenckiego
na terenach dawnej jednostki wojskowej „Pod Jeleniami”. Kompleks jest, bardzo
ładny zresztą, ale ośrodka akademickiego: prężnego i z prawdziwego zdarzenia –
brak. Oczywiście nie sposób dawnemu Kolegium Karkonoskiemu odmówić ambicji
i znaczenia dla jeleniogórskiego krajobrazu uczelnianego. Jednak nie sposób też
nie zauważyć pewnego marazmu, a wręcz utraty wielu atrybutów. Uczelnią co jakiś
czas wstrząsają protesty przeciwko zmianom organizacyjnym. Lat temu trzy sprawa
tyczyła zwolnionych naukowców wydziału humanistycznego z Wrocławia, którzy
kładli podwaliny pod powstanie KK. Teraz znów grzmi i się błyska. Wydaje mi się, że
gdyby w fazie zagospodarowywania byłych koszar na bok odłożono partykularyzm
poszczególnych jeleniogórskich uczelni i rozpoczęto proces fundacji Uniwersytetu
Karkonoskiego, dziś tych wszystkich zawirowań po prostu by nie było. A nasze miasto
mogłoby się pochwalić wzorowym akademickim centrum.
Konrad Przezdzięk

na dzień? – pytają studenci.
Przemysław Szudela, absolwent wydziału technicznego
(kierunek edukacja techniczno-informatyczna), który w
miniony czwartek przyszedł
wesprzeć protestujących,
przyznaje, że już za czasów
jego studiowania mówiło się o coraz mniejszej
liczbie kandydatów

wyobrażam sobie, jak będzie funkcjonował jeden dziekanat dla wszystkich
studentów z tych dwóch wydziałów i
tych wszystkich kierunków – powiedział pan Przemysław.

Wykładowcy też przeciw

Racje studentów popierali również
wykładowcy, którzy oficjalnie przeciwko
decyzjom połączenia wydziałów nie występowali,

ale otwarcie mówili o tym, co uczelnia
poprzez tę decyzję może stracić.
– Samodzielność wydziału świadczy
o jego specyfice. Wydział Techniczny
wypracował przez wiele lat pewną specyfikę studiów, kierunków, współpracy
z firmami z różnych branż, a także
działalności studenckiej.
tudenci jako młodzi
ludzie są bardzo
naturalni w tym co
robią i bronią tego,
w czym widzą
p e w n ą wa rtość, a wydział
techniczny
taką wartością
niewątpliwie
jest – mówi dr inż.
Damian Dudek, wykładowca
WT KPSW,

Pani dziekan na „nie”

Beata Laszkiewicz, dziekan
wydziału technicznego nie chciała
odpowiadać na pytania dziennikarzy,
po odpowiedzi odsyłała ich do władz
uczelni. Swoją wypowiedź ograniczyła
do oficjalnego oświadczenia o podjętej
11 kwietnia uchwale senatu. – Byłam
przeciwna, próbowałam o tym przekonać wysoki senat, ale w tak krótkim
czasie ciężko było mi przygotować jakieś
argumenty, bo nie znałam argumentów
drugiej strony. Zrobiłam jednak co mogłam, obecnie uchwała została podjęta
i jako członek senatu jestem zobowiązana jej przestrzegać – powiedziała nam
Beata Laszkiewicz.
Kilka dni przed decyzją o połączeniu
wydziałów zarówno pani dziekan, jak
i pani prodziekan próbowały zachęcić
do przyjścia na uczelnię jak najszersze
grono kandydatów na studia techniczne. Wraz ze studentami wieszały plakaty
na tablicach ogłoszeń, rozdawały ulotki.
Obecnie na wydziale technicznym
studiuje około 200 osób, na wydziale
przyrodniczym około 500 studentów.

Brakuje pieniędzy

Władze uczelni podkreślają, że na
decyzję połączenia wydziałów wpłynęła
mała liczba studentów i motywy finansowe, w tym racjonalizacja kosztów.
– Powód jest zasadniczy i związany
z sytuacją materialną uczelni.
W ostatnich latach bardzo
poważnie zmniejszyła się
liczba studentów. W apogeum uczelni mieliśmy ich
przeszło 4 tys., teraz mamy
poniżej dwóch tysięcy.
Z końcem marca br.
dotarła do nas informacja, że otrzymamy mniejsze

środki. Zaszła więc potrzeba połączenia
dwóch wydziałów, na których liczba
studentów będzie i tak mniejsza niż na
wydziale humanistycznym. Podjęliśmy
szybkie kroki, ale wcześniej były one
już prognozowane. Spotkaliśmy się z
dziekanami obu wydziałów, przedstawiliśmy sytuację, a później przedłożyliśmy
ją na posiedzeniu senatu, który w trybie
uchwały podjął tą decyzję zdecydowaną
większością głosów – mówi dr hab.
Henryk Gradkowski, rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze.

Potrzebne oszczędności

Władze uczelni tłumaczą, że KPSW
ma w ten sposób zaoszczędzić na
zmniejszeniu ilości stanowisk kierowniczych. Zdaniem rektora połączenie
usprawni też administrowanie dwóch
wydziałów, które funkcjonują w jednym
budynku.
– Nie ma żadnych podstaw do tego,
by studenci czuli się oszukani. Wszystkie
kierunki studiów będą kontynuowane i będziemy je rozwijać. Kierunki
inżynierskie są dla nas bardzo ważne,
dlatego będziemy je prowadzić tak jak
dotychczas: na edukacji techniczno –
informatycznej, inżynierii bezpieczeństwa, i jeśli tylko będą chętni kandydaci,
na elektronice i telekomunikacji oraz
zarządzaniu inżynierią produkcji.
Pozostałe kierunki są kierunkami
licencjackimi – dodaje rektor.
Dr hab. Henryk Gradkowski zapewnia, że każdy student skończy te studia
w normalnym trybie podkreślając, że
nie jest się absolwentem wydziału, ale
uczelni. Dodaje także, że nie ma niebezpieczeństwa zwolnień kadry naukowej.
O miejsca pracy mogą jednak obawiać
się pracownicy administracyjni. – Muszę
zapowiedzieć, że w najbliższych czasach
nie przewiduje się regulacji płac – uściśla
rektor KPSW. Uchwała o połączeniu
wydziałów wejdzie w życie 1 września
2011. W najbliższych dniach studenci
złożą w tej sprawie petycję do Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry.
Angelika
GrzywaczDudek

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

I po „małej maturze”
W ubiegłym tygodniu ponad
540 gimnazjalistów z całej Polski
zdawało „małą maturę”. Jak im
poszło? Tym z Jeleniej Góry i okolic – raczej dobrze. Wielu z nich na
poważnie zadaje sobie pytanie: co
dalej. Są powody do niepokoju o
przyszłość?
Po ukończeniu gimnazjów, absolwenci tychże w zdecydowanej
większości podejmą naukę w tzw.
„szkołach średnich”, ogólniakach,
technikach, które obecnie dwoją się
i troją, by sprostać wymaganiom
małych abiturientów. Młodych
ludzi, którym w wieku ok. lat
szesnastu przyszło podjąć pierwszą
„dorosłą” decyzję. Czy nauka danego zawodu faktycznie w najbliższej
przyszłości ma sens, biorąc pod
uwagę sytuację, która zapanowała
dziś w Polsce? Sytuację nie tyle
warunkującą wybór konkretnego
„kierunku” czy „profilu”, jak zwał,
tak zwał, już na poziomie szkoły
średniej, ile „przeciw” wyborom
każdego z nich przemawiając. Jakie
wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe są dzisiaj w naszym kraju
pożądane? Tego nie wiedzą nawet
najstarsi górale. Innymi słowy, jest
w czym wybierać, tylko po co?
Jelenia Góra i inne miasta peryferyjne, marginalne, pozostające w
cieniu w sensie, na własne życzenie
wykluczające się poza nawias miast
znaczących, peryferyjność czyniąc
swą wadą, a nie zaletą wynikającą z
faktu posiadania tożsamości niszowej, trochę tajemniczej, kultowej,
w których nie wszystkie wprawdzie
zawody mają szansę się sprawdzić,
jednakże ich pewna część sprawdzi
się doskonale; na dzień dzisiejszy
stanowią apoteozę wspomnianej
sytuacji, z którą mamy, niestety, w
Polsce do czynienia.
Okoliczności, w których bez
względu na to, jak bardzo dzisiejsi
gimnazjaliści, a już wkrótce uczniowie „szkół średnich” będą się starać
przez cały okres nauki w tychże,
znajdą się niewątpliwie. Po zdaniu
„dużej matury”, w mniejszym – czego im wszystkim serdecznie życzę,
lub w większym – czego z kolei, nie
życzę im wcale, stopniu odczują
bezrobocie, marginalizację społeczną, brak środków finansowych nie
tyle na osobiste zachcianki, ile na
godne życie w sensie ogólnym, a

także niemożność wykorzystania
własnego potencjału czy samorealizacji. I tu zwracam się wprost
do czytelników określonych, z
sytuacją wspomnianą mogących
coś zrobić: zastanówcie się przez
te kilka lat i zróbcież coś wreszcie,
by ci, którym czas beztroski powoli
się kończy, w czasach szczęśliwych,
normalnych, po prostu, z czasem
się znaleźli.
Czy zostać policjantem? A może
ekonomem? Specjalistą ds. turystyki i rekreacji? Hotelarzem,
szklarzem, piekarzem, artystą malarzem? Fotografikiem, samym grafikiem, mechatronikiem, elektronikiem? Nie, nie, informatykiem?!?
Oto pytania, które spędzają sen
z powiek zarówno absolwentom
gimnazjów, jak i ich szanownych
rodziców. Co wybrać samemu? Jaki
kierunek z dostępnych w regionie
zasugerować swojej pociesze?
W dzisiejszych czasach i jedni, i
drudzy stają przed dylematem,
którego klarownych rozwiązań ni
widu, ni słychu.
Co gorsze, dylemat ów w naszym, jeleniogórskim przypadku
powoduje, że wiek emigrantów
– gdyż nie sposób inaczej określić
młodych, opuszczających miasto,
z roku na rok spada na łeb i na szyję! Już w wieku przed-licealnym,
część młodych ucieka stąd gdzie
pieprz rośnie, rzecz jasna, do szkół
o profilu tożsamym z naszymi,
jednakże w miejscach, w których
„zaczepić się” będzie łatwiej po
„zaliczeniu” placówki rodzimej.
Na dzień dzisiejszy, w stolicy
Karkonoszy trudno „zaczepić się”
komukolwiek i gdziekolwiek. Czy
przez te kilka lat, którymi, póki
co, dysponują jeszcze tegoroczni
gimnazjaliści, zmieni się coś na
lepsze? Oni – w przyszłość patrzą
z nadzieją.
Nie mam zamiaru psuć nastrojów gimnazjalistom, którzy na
samą myśl o nowym etapie życia
wprost prowadzącym w dorosłość
cieszą się bardzo. Jednak nie chciałbym być w ich miejscu. Dlaczego?
Bo aktualnie wielu z nich wybiera
szkołę w ciemno, szczególnie
ci, którzy w stolicy Karkonoszy
chcieliby pozostać. Pozostaje mieć
nadzieję, że będzie lepiej.
Piotr Iwaniec

Przy chińskim stole

Robert Futerhendler, właściciel hotelu i restauracji Caspar,
miał ostatnio szczególnych gości. Otóż w lokalu serwowano
uroczystą kolację dla przybyszów z dalekiego Changzhou
w Chinach. Znając szczególne
umiłowanie do doboru dań
zgodnie z tradycją chińską,
dobór menu okazał się sprawą
dość skomplikowaną. Bo czy
można takim gościom „postawić” zupę pomidorową z
makaronem czterojajecznym
na pierwsze danie, a na drugie
– schabowego z ziemniakami
purée i kwaszoną kapuchą?
Raczej niekoniecznie. Caspar
słynie także z dań wykwintnych, ale czy taki repertuar dla
biesiadników z Państwa Środka
byłby ucztą niezapomnianą?
Chińskie menu okazało się ostatecznie owiane mgłą tajemnicy.
Podobno jednak podano jaja
gotowane w wodzie termalnej z
dodatkiem dwusiarczku węgla.
Smakowało!

Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

PLOTKI I FAKTY

Fot. Konrad Przezdzięk

PISANE Z UKOSA
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– Kurde, znów mi dali butelkę
Cisowianki! Gdzie Marysieńka?
– Panie prezydencie! Marysieńka
wyszła dawno temu…

Przed podniesienie rąk

W miniony piątek podczas
pierwszej sesji rady dzielnicy
Cieplice byliśmy świadkami
dawno w Jeleniej Górze nieprakt ykowanego zwyczaju
głosowania przez podniesienie
rąk. Od kiedy na forum rady
miejskiej w jeleniogórskim
ratuszu działają specjalne urządzenia, radni zapomnieli, jak
ramiona podnosić. Tej przyjemności za to będą doświadczać ich „społeczni” koledzy z
uzdrowiskowej dzielnicy miasta, którzy – czy są „za”, czy
„przeciw”, czy się wstrzymali,
muszą łapsko unieść. Przy okazji to podnoszenie może mieć
walory rehabilitacyjne… Już
podobno zamówiono ćwierćkilogramowe hantle, które
ożywią rajcowskie bicepsy…
(Anzol)

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

– … ale zostały jeszcze
Gabrysieńka i Zosieńka.

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, Robert Futerhendler, przewodniczący zarządu rady dzielnicy
Cieplice

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Ku zatraceniu
tożsamości
Z jednej strony obawa, że pielęgnowane tradycje są deptane przez
„elementy wrogie i postępowe”,
które nie uznają żadnych odrębności. Ale z drugiej: odcięcie się
od korzeni, któremu towarzyszy
wręcz masochistyczna frenezja
znajdująca ujście choćby w społecznych portalach internetowych.
Jak to jest z naszą tożsamością?
Czy jednym z grzechów „unijności” jest dążenie do zatarcia
odrębności narodowych państw
członków wspólnoty? W dobie rozwiniętego kapitalizmu, z którego
socjalizującej otoczki świetnie się
żyje władzom, a ludowi niekoniecznie, powrót do założeń utopijnego

komunizmu byłby dla gospodarki
posunięciem samobójczym. Co
wcale nie oznacza, że unifikacja to
pojęcie Europejczykom obce. Jeden
pieniądz, jeden język, jednakowy
stopień wygięcia banana i marchewka o takim samym przedziale
długości. To się w UE ceni!
Choć „komuna idealna” nie jest
oficjalnym celem eurokratów, to
można przypuszczać, że w ich
założeniach idealistycznych ten
wątek odgrywa rolę dość istotną.
Tak czy owak rozbieżności między
kulturami narodów Europy ot tak
zunifikować się nie da, bo mielibyśmy europejską rzeźnię, czyli
wojnę domową, a kto wie, czy i

nie konflikt o szerszym zasięgu. się wartości niewygodnych lub
Zarzewie sporów zresztą od czasu niemodnych. Europejskość staje
do czasu błyska ogniem starć się zatem kamuflażem postmow krajach naszego kontynentu, dernistycznych ciągotek do współgdzie – w ramach rozmaitości czesnego internacjonalistycznego
etnicznych – podziały na tym tle „róbta co chceta”.
W tym wszystkim sytuuje się
są dość głębokie.
Każdy świadomy naród godny jeszcze jeden objaw współczesnej
tego miana broni z pazurem i tożsamości: chorobliwa wyleworężem swojego dziedzictwa. Ale ność, wręcz frenetyczne wypruwanie „prywaty”,
jednocześnie
co znakomicie
coraz częściej
EUROPEJSKOŚĆ STAJE
ułatwia dosłyszymy o
SIĘ KAMUFLAŻEM
s t ę p d o t z w.
„obywat elach
POSTMODERNISTYCZNYCH
Europy”, którzy CIĄGOTEK DO WSPÓŁCZESNEGO s p o ł e c z n y c h
zdecydowanie INTERNACJONALISTYCZNEGO portali inter„RÓBTA CO CHCETA”.
netowych. Nie
odcinają się od
chcę tu wyjść
narodowych
korzeni i rzucają się w wir euro- na zaściankowego wroga tych nopejskości. Ich ojczyzną jest cały winek: wręcz przeciwnie, jestem
kontynent (bywa że i świat), a ich gorącym zwolennikiem! Sam
zjawisko to dotyczy nie tylko ludzi mam zresztą konta na takowych,
wybitnych. Staje się częścią tzw. co ułatwia codzienność, a wręcz
tożsamości ogólnej, a bywa że jest bywa powodem zupełnie niesporównież pretekstem do wyparcia dziewanych doznań.

Jednak kiedy czytam rozmaite
„manifesty” prywatności, połączone z idiotycznymi „akcjami”,
teoretycznie śmiesznymi choć
bezdennie głupimi hasłami typu:
„czy poszedłbyś na randkę z kimś,
komu śmierdzą nogi”, albo „czy
on uprawiałby seks w autobusie”,
więdnie mi mózg. Podobnie przy
wylewnych „wyznaniach” użytkowniczek i użytkowników, które
– w moim mniemaniu – nie powinny wyjść poza kartki sztambucha.
Zresztą współczesność wyparła w
dużej mierze „pamiętniki” zastępując je internetowymi blogami,
gdzie każdy plecie, co mu wena
na zwoje mózgowe rzuci. Raz z
sensem, częściej niekoniecznie.
Najchętniej dla szpanu lub dla
osiągnięcia jakiegoś celu, choćby
sukcesu wyborczego.
To wszystko zaś w akompaniamencie kociej muzyki mediów
szukających dziur y w całym,

trąbiących tematami zastępczymi aż do znudzenia. Szefowie
niektórych batalionów czwartej
władzy znajdują zresztą świetną
pożywkę w odbiorcy złaknionym
takich właśnie wieści. Odbiorcy
na dodatek schizofrenicznym:
oburzonym przesytem pewnych
wiadomości a jednocześnie zdradzającego objawy niedosytu, gdy
takiej tematyki zabraknie.
I zupełnie nieczułego na treści,
które są ważne, mądre, ponadczasowe i uniwersalne.
Tak oto kulturę wysoką wypiera
przesycona kolorami papka łatwostrawnego kiczu. Tak oto w miejsce
żyznej gleby, na której mogłoby
wzrastać tysiącletnie dęby świadomości i tożsamości, coraz częściej
pojawia się wyjałowiony piasek
przesuwany zgodnie z kierunkiem
politycznie poprawnych wiatrów
mody, trendu i tego, co na topie.
Konrad Przezdzięk
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MAŁA MATURA ZA ABITURIENTAMI GIMNAZJÓW
W minione wtorek, środę
i czwartek trzecioklasiści
z gimnazjów zmagali się
z testami na zakończenie
tego etapu nauki. Było niełatwo – zwłaszcza z części
humanistycznej, ale „jakoś”
poszło. Jakby stresów było
mało, w tym roku test na
próbę pisali także uczniowie
klas drugich.
W Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki. 12 kwietnia od godziny 9
szkołę zamknięto na cztery spusty, a
w niej – uczniów klas trzecich, którzy
musieli zmierzyć się z obszernym
testem ujmującym wiedzę z zakresu
nauk humanistycznych. Na rozwiązanie – dwie godziny. Otoczka to – jak
zwykle – zaostrzone procedury niemal jak na maturze. Ściśle chronione testy oraz zakaz wstępu dla osób
postronnych. Wszystko po to, aby
uniknąć „przecieków”.
Gimnazjaliści, którzy z chwilową ulgą opuszczali szkolne
mury, nie kryli, że test do łatwych nie należał. – W sumie
zaskoczenie. Rozprawka o
patriotyzmie, ogrom wiedzy
z historii i bardzo dużo dat i
wydarzeń historycznych –
powiedzieli nam Kornelia
Rataj, Gabriela Ratyńska i
Bartosz Biesaga z „jedynki”. Taki dobór pytań był
przykrą niespodzianką dla
drugoklasistów, którzy
wielu z zagadnień w szkole jeszcze nie przerabiali.
Ale – jak wspomnieliśmy – była
to tylko próba. Trochę bez sensu,
bo za rok zmieniają się zasady testu,
ale – w sumie – okazji do sprawdzenia
wiedzy i próbki stresu nigdy nie za
wiele.
W minioną środę przyszedł czas na
część matematyczno-przyrodniczą.
Jak poszło? W Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze – całkiem nieźle. Biorąc pod
uwagę komentarze, których chętnie
udzielali uczniowie po zakończeniu

egzaminu, pytania były: „do przejścia”.
Dla dużej grupy wypowiadających się
ten epizod okazał się znacznie łatwiejszy od części humanistycznej.
– Czy zadania z matematyki, chemii
czy fizyki były trudne? Z pewnością,
wymagały wiedzy na tym poziomie,
który zapewniła nam szkoła. Należało
się dobrze zastanowić, przeanalizować
postawiony problem no i rozwiązać,
bo były to zadania do rozwiązania,
nie jakieś zaporowe – powiedziała
nam Adrianna Wałęska, uczennica
3 klasy Gimnazjum nr 3 w Jeleniej
Górze.
– Przed wejściem na salę, byłam
bardzo zdenerwowana! Naprawdę, odczułam wielką ulgę, gdy
otworzyłam kopertę z zadaniami,

Wymaglowani testami

standardowe sprawdziany z języków
obcych: angielskiego i niemieckiego. Zaskoczenia nie było, a stopień
trudności zagadnień oceniono jako
minimalny. – Było po prostu łatwo!
– powiedzieli nam Natalia Wyszywacz i Michał Zawodny z trzecich
klas gimnazjum przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1.
Egzaminowani poczuli wreszcie
ulgę finału. Wynik testu z języków
obcych nie będzie miał szczególnego znaczenia, nie będzie nawet wliczony do ogólnej punktacji. Przyda się
j e d ynie
tym,

Trzecioklasistki
z „jedynki” po
pierwszym etapie
egzaminu.
magała, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
nr 1. A przed „prawie” absolwentami gimnazjum – dwa
miesiące niepewności. Wyniki

W tym roku test
na próbę pisali też
uczniowie klas drugich
które nie okazały się jakimś wielkim zaskoczeniem. Nie były to
wprawdzie zadania najłatwiejsze,
ale: „do przejścia”. Cieszę się, że
jesteśmy już na półmetku, jeszcze
tylko część językowa i spokój –
dodała Sara Trusewicz z tej samej
szkoły.
Tę część uczniowie rozwiązywali
w czwartek (14 kwietnia). Były to

którzy w szkole ponadgminzjalnej
chcą uczyć się w klasach z rozszerzonym programem dotyczącym
angielskiego lub niemieckiego. O
wiążące punkty walczono we wtorek i środę. Wiele osób obawia się,
że rezultaty będą kiepskie.
– Takie obawy są co roku, a w
końcu okazuje się, że wynik mieści
się w normie – komentuje Paweł Do-

testów poznają w czerwcu, a w lipcu
okaże się, czy zostali przyjęci do
wymarzonej szkoły podnagimnazjalnej. Powodzenia!
(tejo/Petr)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. PIOTR IWANIEC

REWITALIZACJA PARKU ZDROJOWEGO NABIERA TEMPA
Będzie miało ponad kilometr długości, czarny kolor i wyjątkowy w swoim rodzaju wzór. Mowa o ogrodzeniu, którego
przęsła do końca lipca otoczą Park Zdrojowy w Cieplicach. Projekt powstał w pracowni pomysłodawczyni nowego a zarazem
starego, bo nawiązującego do dziewiętnastowiecznego oblicza
parku, który ma wypięknieć do września.
Montaż ogrodzenia rozpoczęli pod koniec minionego roku.
Parku Zdrojowego Wówczas wbudowane zostały słupki.
wykonawcy Aktualnie trwa montaż przęseł, które
po przymocowaniu zostaną pomalowane na czarno. Długość kutego
ogrodzenia wyniesie 1200
m. Projektantka czerpała
inspirację nych pocztówek (XIX wiek), na któz d a w - rych utrwalono oblicze dawnego
„Kurparku”.
– Wykonaliśmy około 30 procent
prac dotyczących montażu
całego ogrodzenia.
Efekt będzie
widoczny po
zakończeniu
robót, jednak
przez oryginalny projekt,
będzie miało
ono niepowtarzalny kształt oraz
dwie główne bramy,
a najładniejsza z nich i
najbardziej efektowna stanie
od strony Placu Piastowskiego.
Będą też cztery boczne bramy (ul.
Cervi, wjazd do Teatru Zdrojowego,

Powrót
do wieku XIX

Safanduła do schrupania
Był atrakcją na każdą kieszeń podczas majowych
festynów w dawnym Warmbrunn. Zapomniany, po wielu latach wróci. Do skosztowania będzie 8 maja.

Czy odtworzona tradycja się
przyjmie? Tego nie wiadomo.
Wiadomo, że około 10 lat temu
próbowano wskrzesić produkcję
cieplickich „ciaptaków” (słodkich
bułeczek o figlarnym kształcie).
Wówczas jednak przedsięwzięcie
zakończyło się fiaskiem ze wzglęMowa o twardym pierniku w du na cenę wyrobu. W przypadku
kształcie ludzika, zwanym przez
safanduły nie będzie
Niemców Tallsack (Safanduła).
ona wysoka, a wręcz
Był nieodłącznym elezachęcająca do kupmentem dorocznych
na.
festynów organizo(tejo)
pawilon Edward oraz Przedszkole wanych w Warmbrunn
FOT.
Zaczarowany Parasol), a także cztery na wiosnę. Safandułę
ARCHIWUM
furtki – mówi Andrzej Makarov, kie- rozprowadzano podczas
rownik budowy.
tzw. Tallsackmarkt, czyli
Wykonawcy zapewniają, że rewita- „Rynku Safanduły”. Wilizacja parku zakończy się zgodnie z zerunek piernika zachoprojektem, we wrześniu br. Z tygodnia wał się na kilku dawnych
na tydzień będzie natomiast widocz- pocztówkach. Postanowiono
ny efekt nowych alejek, nasadzeń i go odtworzyć. Znalazł się
wszystkich prac, które prowadzone są producent, który wypiecze
od minionego roku.
próbną partię safandułów.
(Angela) Będą one opakowane w folię
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK wraz z kartonem, stanowiącym
jednocześnie broszurę o dziejach
Koszt rewitalizacji Parku Zdrojowego tego specyficznego wypieku. Ósmego
na placu Piastowskim – przy
to około 14 milionów złotych, a część maja
okazji festynu w ramach Wiosny
środków pochodzi z funduszy unijnych. Cieplickiej – będzie okazja, żeby
W kosztorysie znaczącą pozycję stano- skosztować takiego pierniczka lub
po prostu zakupić go i zachować na
wi właśnie ogrodzenie.
pamiątkę.
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Czarodzieje dźwięków

Kiedy dwa i pół roku temu
Marcin Wyrostek i zespół
Coloriage wystąpili w finałowym koncercie Piątego
Transgranicznego Przeglądu Muzyki Popularno-Rozrywkowej, oklaskiwała ich
nieliczna publiczność. W
minioną środę dostali owację
na stojąco od niemal kompletu słuchaczy w Filharmonii
Dolnośląskiej.
Artyści byli tymczasem tylko atrakcyjnym dodatkiem do koncertu laureatów kolejnej edycji tej imprezy.
Koncert finałowy przeglądu połączony z recitalem Marcina Wyrostka

Marcin Wyrostek i zespół
Coloriage.

(akordeon) i zespołu
Coloriage wybrzmiał w Filharmonii Dolnośląskiej w środowy
wieczór. Frekwencja dopisała, a
bardzo licznie zgromadzonych

nia nagród jurorów reprezentowałjeleniogórzanin, wirtuoz akordeonu,
pracownik AM w Katowicach – Marcin Wyrostek.
Wśród solistów pierwsze miejsce
zajął adept fortepianu Michał Olejnik
z PSM I st. im Bacewicz we Wrocławiu, na drugiej pozycji uplasował
się Szymon Chmiel (fortepian), reprezentant gospodarzy (PSM im.
Garści), a na trzeciej – Eliza Kurowska
(instrumenty perkusyjne) z PSM I i II
st. im. Moniuszki. Wyróżniono ucznia
klasy fortepianu PSM im. Garści Kiryła Pietruczuka.
także „nieśmiertelne” Liber Tango
Jurorzy zdecydowali, że w katePiazzoli, które – w kolejnej wersji –
gorii
zespołowej
nagród
nie
będzie,
amatorów muzyki przywitała Anna
Tadeusz Matysiak, nauczyciel
wraz z zespołem – gwiżdżąc i klaszPietrzak, dyrektor Państwowej Szkoły były za to cenne wyróżnienia, które
Marcina Wyrostka, słucha
cząc wykonała także publiczność.
zdobyli:
duet
fortepianowy
Filip
i
Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści
swojego byłego ucznia
Kirył Pietruczuk, trio perkusyjne
z Cieplic.
Zgromadzeni poznali przy okazji (Eliza Kurowska, Wojciech Gąsowski II stopnia im. Moniuszki), kwartet
wyniki przeglądu, którego prze- i Mateusz Popis – wszyscy z PSM I i fortepianowy (Gabriela Szczepanik
słuchania w ekspresowym
Barbara Kobylak, Michał Woźniak i
tempie przeprowadzono przed
Mikołaj Potoczka z ZSM w Legnicy)
południem w Pałacu Schaforaz zespół Cyjas Milongas z PSM I i
fgotschów (ZOD Politechniki
II stopnia (Piotr Wyrostek - akordeon,
Wrocławskiej). Uczestników
Jakub Walicki - gitara, Agnieszka
oceniało jury w składzie: dr
Sieczkowska – kontrabas, Piotr Kała
Mariusz Janus, prof. Andrzej
– akordeon).
Zubek oraz Marcin Wyrostek
Po krótkim koncercie laureatów
(związani z Akademią Mu(fantastyczny Cyjas Milongas, którym
zyczną im. Szymanowskiego
opiekuje się Tomasz Gadzina, nauczyw Katowicach oraz Akademią
Eliza Kurowska
ciel akordeonu z
Muzyczną im. Nowowiejskiego Trio perkusyjne z PSM I i II
PSM I i II stopnia,
w Bydgoszczy). Podczas rozda- stopnia.
„zmuszony” został
oklaskami do bisoliwym, raz
wania), nastąpiła
pełnym we- Dyrygował zza akordeonu Marcin
najbardziej przez
rwy i energii, Wyrostek! Wielkie emocje wzbudzały
widzów oczekiwaa raz ledwie muzyczne przekomarzania akorna część wieczoru:
pianissimo deonisty ze skrzypkiem z mnókoncert zespołu
d ź w i ę ko m stwem cytatów znanych melodii,
Coloriage z Marciskrzypiec, niekoniecznie bardzo poważnych,
nem Wyrostkiem,
akordeonu
laureatem progra- Michał Olejnik
choćby piosenki z
mu „Mam talent”,
filmu „Miś Uszatek”.
doskonałym akorImprowizacja z najdeonistą i… powtórzmy – jeleniogówyższej półki przy
rzaninem, który szlify wirtuozerii
ś w i et ny m s h ow i
zdobywał tu, w PSM I i II stopnia.
zabawie muzyką z
Wśród widzów zauważyliśmy pierwudziałem widzów.
szego nauczyciela Marcina – pana
Nic dziwnego zatem,
Tadeusza Matysiaka. Była też rodzina
że nagrodą była owaartysty i liczne grono przyjaciół,
cja na stojąco skutktórych solista – jak zwykle bardzo
kująca podwójnym
wylewnie przywitał. Kiedy grał tu
bisem.
w październiku 2008 roku, o takiej
Marcin Wyrostek
frekwencji mógł tylko pomarzyć. Siła
zapewnił, że jeleniopromocji talentu laureata telewizyjnegórska publiczność
Bracia Filip i Kirył Pietruczuk
go show „Mam talent” zrobiła swoje!
Nazwa zespołu „Coloriage” pochodzi z francuskiego, a ten wyraz
oznacza „kolorowanka”. I tak właśnie
„koloruje dźwięki” grupa w składzie
Mateusz Adamczyk (skrzypce), Piotr
Zaufal (gitara basowa) i Krzysztof Nowakowski (instrumenty perkusyjne)
oraz w roli lidera Marcin Wyrostek. I
choć recital rozpoczął solistycznie
akordeonista wykonaniem
Toccaty d-moll Jana Sebastiana Bacha, to później już
było zespołowo i bardzo
kolorowo (muzycznie
Zespół Cyjas Milonagas
rzecz jasna – z przebogatą kolorystyką
dźwiękową wyczaro- podpartych basem gitary. Z przeryw- też „ma talent” i obiecał, że wraz z
waną dzięki bogate- nikiem na „Zimę” Vivaldiego, którą zespołem zagra na kolejnym Transmu instrumentarium bohater wieczoru zagrał sam.
granicznym Przeglądzie Muzyki
Poza tym z estrady płynęły znane Popularno-Rozrywkowej.
perkusyjnemu, a także
raz soczystym, raz płacz- melodie z Bałkanów, dwa przeboje,
Konrad Przezdzięk
których autorem jest Chick Corea, a

Organizatorzy, czyli Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Garści w Jeleniej Górze Cieplicach dziękują
sponsorom wydarzenia: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej,
Hotelowi Caspar w Cieplicach oraz firmie SKOK WSPÓLNOTA. Patronem medialnym wydarzenia był portal i
tygodnik Jelonka.com Video – na www.jelonka.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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Stowarzyszenie Ochrony
Krajobrazu i Architektury
Sudeckiej zwraca uwagę na
naruszenie decyzji środowiskowej w Białym Jarze przez
inwestora prowadzącego budowę wyciągu krzesełkowego, którego działania mogą
zagrozić przyrodzie znajdującej się w tym miejscu.
Kontrolę zapowiedziano na
dziś (18 kwietnia).
Celem Stowarzyszenia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego Sudetów, ze szczególnym

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Budowa wyciągu pod Śnieżką grozi środowisku?
uwzględnieniem dorobku architektonicznego. Przedstawiciele SOKiAS-u
twierdzą w piśmie skierowanym do
burmistrza Karpacza Bogdana Malinowskiego, że do prac ziemnych
na terenie obszaru Natura 2000
używany jest, zakazany prawem,
gruz budowlany.
Ponadto naruszane są ich zdaniem ustalenia dotyczące zakazu
gromadzenia, usypywania, spychania nadmiaru ziemi na brzegach i
skarpach potoku Łomnica oraz mówiące o pozwoleniu na wykonywa-

nie prac o dużym natężeniu dźwięku
jedynie w okresie od września do 15
marca, takich jak wycinka drzew i
krzewów, prace budowlane czy też
ziemne.
Rośliny z gatunku podrzeń powinny być przeniesione przy współpracy z botanikiem na siedliska
niezagrożone, a prace ziemne i
wykopy powinny być prowadzone
w taki sposób, aby nie powodowały
uszkodzeń korzeni drzew m.in.
wierzb i topól. Według stowarzyszenia naruszane są także ustalenia co

O ŻYWNOŚCI KONSERWOWANEJ NAPROMIENIOWANIEM
W Karkonoskiej Państwowej
Szkole Wyższej odbył się wykład o „Badaniach produktów
żywnościowych metodami rezonansowymi”. Była to kolejna
prelekcja cyklu, który ma na
celu promocję kierunków technicznych wśród licealistów.
Wykładowcy, profesora Andrzeja
Francika, wysłuchali nie tylko tegoroczni maturzyści, lecz także uczniowie pierwszych klas licealnych.
– Chciałem zainteresować słuchaczy
nowoczesną metodą identyfikacji
żywności, która jest konserwowana
metodą napromieniowania, czyli
tzw. metodą radiacyjną. Czasami ta
żywność jest napromieniowana w
sposób niezamierzony, tak jak np. podczas katastrofy w Fukushimie, gdzie
można było podejrzewać, że pojawi
się mnóstwo produktów żywnościowych, o których nie było wiadomo czy
nadają się do spożycia. Pojawia się więc

naturalna potrzeba aby dysponować sposobem identyfikacji
żywności, aby także stwierdzić
jaką dawką została napromieniowana. Metoda omawiana
przeze mnie bazuje na zjawisku
elektrono-

co jecie?

Formacja Ness powstała w maju
wykłada w Karkonoskiej Państwowej 2009 roku. Jej założycielami są dwaj
wego
gitarzyści: Kuba Opitz (także wokarezonansu paramagnetycznego i jest Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
(Agrafka) lista) i Paweł Zalewski. Do grupy
to zjawisko podobne do rezonansu
dołączyli później: basista Damian
magnetycznego stosoPartyka i perkusista Rafał Wiaderek,
wanego w medycynie
– powiedział prof. dr hab. Wielu licealistów jest bardzo zainteresowanych a następnie klawiszowiec Michał
Engel (dziś z zespołem współpracuje
inż. Andrzej Francik, autor wykładu. Profesor kontynuowaniem nauki na Wydziale Technicznym Mateusz Drogoś). Wkrótce potem
prowadzi działalność na- KPSW. Wykłady otwarte uważają za świetny pomysł i Ness opuścił jego współtwórca - Paweł Zalewski, a jego miejsce zajął
ukową na Politechnice skuteczną zachętę dla niezdecydowanej młodzieży.
Tomek Felsztyński.
Wrocławskiej, a także

Dużym zainteresowaniem cieszyły
się prezentowane foldery i broszury
przedstawiające atrakcje turystyczne
naszego regionu. Zwiedzający pytali o
warunki zakwaterowania, możliwości
aktywnego wypoczynku, o oferty wypoczynku z dziećmi czy też o miejsca
warte zwiedzenia.
Jak zwykle dużą popularnością cieszyły się także smakołyki przywiezione
z Polski. Doskonale położenie stoiska
sprawiło, że duża liczba osób miała okazję do bezpośrednich rozmów z informatorami oraz możliwość zapoznania się
materiałami promocyjnymi.

Stoisko powiatu jeleniogórskiego
odwiedziła pani Sabine Verheyen, poseł
Parlamentu Europejskiego oraz Helmut
Etschberg, prezydent Regionu Miast w
Aachen. Podczas wizyty podkreślono
ogromną wagę partnerstwa pomiędzy
naszymi regionami, które może być
wzorem dla innych. Pani poseł zaprosiła
przedstawicieli strony polskiej, niemieckiej i czeskiej do zaprezentowania
prowadzonej współpracy w Parlamencie
Europejskim w Brukseli podczas Dni
Europy, które odbędą się we wrześniu
bieżącego roku.
(Agrafka)
FOT. ORGANIZATORZY

Ponad 20-letnie partnerstwo między
Regionem Miast Aachen owocuje
realizacją wspólnych przedsięwzięć
przynoszących korzyści dla obu stron.
Jeszcze w tym roku klub szybowcowy
z Aachen planuje obóz młodzieżowy
we współpracy z Aeroklubem Jeleniogórskim.

metrów, a trasa narciarska ma liczyć prace trwają nadal – poinformował
aż 1500 metrów. 22 marca była już Ryszard Rzepczyński, zastępca burprzeprowadzona taka kontrola i nie mistrza Karpacza.
(Agrafka)
stwierdzono żadnych uchybień, więc

Opóźnienie ze szkodą

Ryszard Rzepczyński: – Długo czekaliśmy na tak dużą inwestycją narciarską mającą
przyciągnąć wielu turystów i znacznie poszerzyć ofertę turystyczną w naszym regionie.
Jeśli inwestycja jest przeprowadzana prawidłowo, to szkoda byłoby opóźniać jej
zakończenie. Niestety jeśli nadal budowa będzie wstrzymywana, możliwe, że nie
zostanie ukończona przed sezonem zimowym 2011/2012, co będzie bardzo szkodliwe
dla Karpacza i turystyki.

Ness spod Śnieżki – przebojowo!
Na portalach internetowych
miała miejsce premiera
najnowszego teledysku zespołu Ness z Karpacza do
utworu pochodzącego z
singla „Tam gdzie ty”. Wideoklip zrealizował Ryszard
Fiedorowicz. Tymczasem
piosenka zdążyła już trafić
na Listę Przebojów TOP
30PL Muzycznego Radia.

Czy wiecie,

Udana promocja w Akwizgranie
Po raz kolejny powiat jeleniogórski był promowany na
Euroregionalnych Targach
EUREGIOWIRTSCHAFT tym
razem w partnerskim mieście
Aachen (Akwizgran, Niemcy),
gdzie swoje oferty prezentowały również Jablonec nad Nisou
oraz Oberlausitz Niederschleisen z Bautzen. Zakończone w
ostatnich dniach marca targi
odwiedziło 160 tysięcy osób.

do zakazu składowania materiałów
budowlanych oraz mas ziemnych
w sąsiedztwie drzew w odległości
co najmniej metra od rzutu korony,
a ziemia z wykopów nie powinna
być przechowywana na terenie
biologicznie czynnym.
– W związku z pismem przysłanym przez SOKiAS, nadzór budowlany przeprowadzi kontrolę
w poniedziałek 18 kwietnia w
Białym Jarze, gdzie prowadzona jest
duża inwestycja budowy wyciągu
krzesełkowego, który ma mieć 700

M u z yc y
zespołu
Ness oprócz
swoich
koncertów,
chętnie
grają na
imprezach
charytat y w n yc h ,
m.in. „Gramy dla
Bogat yni!
- Sercem
sercu” na Dworze Czarne zaproponowanej przez Fundację Kultury Ekologicznej, Radę Młodych
Stowarzyszenia „Wspólne Miasto”
i Sztukę Ulicy czy ostatnio dla
niepełnosprawnej Patrycji Jaśków
na protezę prawej ręki w Orient
Expressie.
(Accipiter)
FOT. ARCHIWUM

Rudawski sukces

Uczniowie Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkół im. Wandy
Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
zostali laureatami konkursu „Moja
okolica pięknieje dzięki RPO” zorganizowanego przez Departament
Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim
we Wrocławiu. Honorowy patronat
nad konkursem objęli: wicemarszałek Marek Łapiński i europoseł
Piotr Borys.
(Accipiter)

ZBLIŻAJĄ SIĘ XIII TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC’ 2011

Szczęśliwa trzynastka
6 i 7 maja Rynek w Jeleniej
Górze zmieni się w miejsce
spotkań i wymiany poglądów
osób z branży turystycznej, a
czas ten będzie okazją do
poznania bogatych tradycji
Karkonoszy. Nie zabraknie
również występów regionalnych artystów oraz gości
zagranicznych. Partnerem
jest Centrum Babylon Liberec z Czech.
Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC’ 2011, które odbędą się
w dniach od 6 do 7 maja 2011 roku
w Jeleniej Górze to impreza, którą
po raz trzynasty realizować będą
pracownicy związani z promocją
turystyki (po reformie administracyjnej Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu Starostwa Powiatowego).
– Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Targów Turystycznych
TOURTEC, aby poznać inne tradycje, oferty turystyczne, a także
zaczerpnąć odrobinę kulturowego
ducha z artystycznych występów.
W trakcie prezentacji regionów,
produktów i ofert turystycznych z
nimi związanych, będą odbywać
się na Placu Ratuszowym występy
m.in. lokalnych zespołów folklorystycznych (Karkonosze, Porębianie,
Rybniczanki, Rudawianie, Agat, Kowarska Orkiestra Dęta). Będą pokazy
tańca nowoczesnego Beaty Tabor i
szkoły tańca Kurzak i Zamorski oraz

Dance Studio Emotion Hip Hop – poinformował Wiesław Dzierzba, szef
starościńskiego wydziału promocji,
turystyki i sportu.
Wystąpią również uczniowie
przedszkola nr 1 i 2 z Piechowic, ze
Szkoły Podstawowej nr 2, Groszki z
Osiedlowego Domu Kultury oraz ze
szkoły muzycznej Yamaha. Odbędą
się także pokazy grupy sportowej
Aikido oraz akrobatów z Cyrklandu. Nie zabraknie występów gości
zagranicznych: zagra Orkiestra z
Bambergu.
Targi będą trwały dłużej niż w
zeszłym roku,
a mianowicie
6 maja

Targi Tourtec to
coroczne ubarwienie
centrum Jeleniej Góry.

od godziny 10.00 do 18.00 i 7 maja
od godziny 10.00 do 17.00. Swoje
produkty i oferty turystyczne prezentować będą wystawcy z całego
kraju i spoza granic Polski. Pojawią
się przedstawiciele Warmii i Mazur,
Województwa białostockiego, Kaszub, Gniezna i nie tylko. Zostaną
zaprezentowane także różne lokalne
produkty m.in. przetwory, nalewki,
miody, chleby, ciasta i wiele innych.
Stragany podzielone zostaną na
uliczki np. produktu lokalnego, gastronomiczne. Wydzielona będzie
uliczka Karkonoska. Pojawi
się dużo zagranicznych
gości, m.in. z Czech,
którzy będą promować Jablonec

nad Nysą, Trutnov oraz czeski Związek Gmin Karkonoskich. TOURTEC
odwiedzą również Niemcy m.in. z
Bautzen i Aachen, a także Holendrzy.
(Agrafka)
FOT. TEJO

– W tamtym roku przedstawiciele Białostocczyzny przywieźli swoje regionalne produkty m.in. słynną kiszkę, babkę
ziemniaczaną oraz kołacze. Z naszych
terenów stowarzyszenie Ducha Gór
będzie prezentować swoje specjały, gospodynie z Rybnicy wypiekają
smakowite ciasta, a mysłakowiczanie
przywiozą pajdy chleba własnego przepisu, prezentowane także będą wyroby
z miodów. Będzie okazja do kupienia
biżuterii z Jablonca – zachęca Wiesław
Dzierzba.
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W LABIRYNCIE BIUROKRACJI ŁATWO O POMYŁKI

ZUS popełnia błędy
D a g m a r a W i t kow s k a z
Jeleniej Góry 10 marca
miała po raz pierwszy po
wejściu w dorosłe życie
otrzymać na swoje konto
ś wiadczenie z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Złożyła stosowne
dokumenty, ale urzędnik
pomylił się i pieniądze
n i e d o t a r ł y. Z U S p r z y znaje, że takie błędy nie
powinny mieć miejsca i
przeprasza.
Do lutego renta Dagmary Witkowskiej była przekazywana
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze na konto
Jarosława Witkowskiego, ojca
pani Dagmary. 25 lutego zainteresowana złożyła jednak wniosek

o przesyłanie świadczenia na jej
konto osobiste. Niestety przez błąd
urzędnika pieniądze trafiły na niewłaściwe rachunek bankowy.
– Kiedy się zorientowałem, że
pieniądze zostały przelane na moje
konto poszedłem z córką do ZUSu z interwencją. Podpisałem też
zgodę na pobranie z mojego konta
niesłusznie przelanych mi pieniędzy. Okazało się jednak, że moje
konto jest zablokowane i ZUS nie
może pobrać wpłaty. W związku z
tym, że to był błąd urzędnika, a nie
mój, zażądaliśmy by wypłacono
córce świadczenie z pieniędzy rezerwowych czy jakiegoś funduszu
placówki. Na konto córki świadczenie wpłynęło po 20 dniach – mówi
Jarosław Witkowski, ojciec i pełnomocnik pani Dagmary.
Na tym błędzie się jednak nie
skończyło. Pani Dagmara każde

Zorka stanęła w „płomieniach”
Dziesięciu jeleniogórskich strażaków z trzech zastępów walczyło
w miniony wtorek z pożarem, do
jakiego doszło w hali produkcyjnej
firmy Zorka w Jeleniej Górze.
Akcja była na tyle utrudniona, że
płomienie przedostały się rurami
went ylacy jnymi na zewnątrz
budynku. Był to na szczęście
t ylko scenariusz ćwiczeń. Jak
mówi Maciej Gorzycki, dowódca

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 1 KM PSP w Jeleniej Górze,
podobne ćwiczenia odbywają się
codziennie. Strażacy przez sześć
godzin dziennie utrwalają swoje
umiejętności z zakresu obsługi i
budowy sprzętu, ratownictwa gaśniczego, medycznego czy pierwszej pomocy.
(Angela)

Poszedł w ruch nóż

świadczenie pobierała bowiem
10. dnia każdego miesiąca. Za
kwiecień br. pieniędzy nie ma
jednak do dzisiaj. – Okazało się,
że pracownik ZUS-u zatwierdzając przelew mojego świadczenie
nie przestawił w systemie daty i
pieniądze otrzymam dopiero 30
kwietnia. Przepraszano mnie,
ale co z tego? Nikt nie wziął pod
uwagę tego, za co miałam żyć
w ciągu tych 40 dni, przez które
pozostawiono mnie bez środków
na utrzymanie. Planowałam kupić
sobie buty, zrobić zakupy, zapłacić
ratę kredytu. Przez opóźnienie
ZUS- u bank naliczy mi odsetki
karne. Kto odda mi te pieniądze?
- pyta osiemnastolatka.
Marzanna Domasiewicz, kierownik jeleniogórskiego oddziału
ZUS przyznaje, że błędy zostały popełnione i w imieniu pracowników

przeprasza petentkę za pomyłkę.
– Takie sytuacje nie powinny
mieć miejsca i trudno jest mi
wytłumaczyć, dlaczego do tych
pomyłek doszło. Przez błąd
naszego pracownika pieniądze
zostały wypłacone na niewłaściwe konto. Gdy zwróciliśmy się
do banku o zwrot tych środków,
otrzymaliśmy odmowę, a mimo
tego ponownie wypłaciliśmy
świadczenie, tym razem na konto
pani Dagmary. Nie pozostawiliśmy naszego świadczeniobiorcy
bez pieniędzy. Potraktowaliśmy
tę sytuację wy jątkowo. Mogę
zapewnić, że wyciągniemy z tej
sytuacji wnioski na przyszłość.
Poza wypłaceniem pani Dagmarze
należnych odsetek za opóźnione przekazanie świadczenia, ja
wyciągnę konsekwencje wobec
pracowników, którzy dopuścili się

tych błędów – zapewnia kierownik
jeleniogórskiego oddziału ZUS.
(Angela)
FOT.
ANGELA

Zanim sprawa została wyjaśniona pani Dagmara
została bez środków do życia przez 20 dni.

– Nie jesteśmy mściwi, ale jeśli ja popełniam błędy, to muszę za nie płacić. Chcę
tylko, by w tym przypadku osoby, które bezmyślnie podbiły pieczątkę poniosły
konsekwencje i na przyszłość zastanowiły się na tym, co robią. Dla nich jest to puste
klikanie w klawiaturę i machanie pieczątką, dla ludzi jest to być, albo nie być – mówi
Jarosław Witkowski.

Podejrzanym o morderstwo 70-latka grozi dożywocie
Weszli do mieszkania pokrzywdzonego, bo chcieli je
okraść. Pobili gospodarza, a
ten wskutek obrażeń zmarł.
Łupem bandytów padły przedmioty warte około 1500 złotych. Napastników zatrzymała
policja. Z więzienia mogą nie
wyjść do końca życia.

Do zdarzenia doszło 5 kwietnia
2011 roku wieczorem w jednej z
miejscowości gminy Stara Kamienica.
Sprawcy zamaskowani kominiarkami weszli do mieszkania 70-letniego
mężczyzny, który spał.
– Odgłosy plądrowania obudziły
właściciela, którego mężczyźni
pobili. 70-latek w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Napastnicy

ZATARG O PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH

włamali się również do mieszkania
syna znajdującego się w tym samym
budynku. Ich łupem padło 120 zł
oraz mienie o łącznej wartości 1500
zł. Zwłoki 70-latka znalazł dwa dni
po zabójstwie jego znajomy, który
się nim opiekował – poinformowała
podinspektor Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.

Powiadomieni o zdarzeniu policjanci jeszcze tego samego dnia
wytypowali i zatrzymali mężczyzn
podejrzewanych o te przestępstwa.
Trafili do policyjnego aresztu. Za zabójstwo oraz kradzież z włamaniem
bandytom grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Zostali tymczasowo
aresztowani na trzy miesiące.
(KMP)

Kowary zmieniają oblicze

aby ten zawiózł go do szpitala. Wersje podinspektor Edyta Bagrowska z
doszło 5 kwietnia 2011 roku po połu- pokrzywdzonego i sprawcy co do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
dniu w okolicy jednego ze sklepów w motywów zdarzenia są rozbieżne, ale Górze.
Kowarach. Pomiędzy mężczyznami na pewno chodziło o 50 zł – informuje
(KMP)
doszło do szamotaniny, w wyniku
której sprawca zadał pokrzywdzone19-latek trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara
mu dwa ciosy nożem w okolice klatki
piersiowej, po czym uciekł.
do pięciu lat więzienia. Mężczyzna został już objęty dozorem policyjnym, nie może
Kiedy pokrzywdzony zorientował
wyjechać z kraju oraz ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.
Jak ustalili policjanci, do zdarzenia się co się stało, poprosił swojego kolegę,

Policjanci zatrzymali 19letniego mężczyznę z Kowar,
który nożem zadał dwa ciosy
swojemu znajomemu. Wersje
pokrzywdzonego i sprawcy są
rozbieżne, ale tłem była awantura o pięćdziesiąt złotych.

Niezachowanie odpowiedniej odległości i brak koncentracji były przyczyną kolizji, do
jakiej doszło 11 kwietnia przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze. Sprawczyni, ciężarna
kobieta, trafiła do szpitala.

Policjanci kolejni raz apelują do kierujących bezpieczną prędkość i rozsądek
na drodze oraz zachowywanie odpowiedniej odległości miedzy pojazdami.

Z miasta nad Jedlicą znikają
szpecące samowole budowlane a
niektóre tereny odzyskują piękno
dzięki programowi rewitalizacji
miasta, który finansowane jest
częściowo z funduszy unijnych. Ma
powstać teren przyjazny ludziom
z różnych środowisk. W planach

jest także utworzenie Centrum Integracji i Tradycji Miasta. Wartość
projektu to 2,945,7 tysięcy złotych
(1.491.374,91 złotych – dofinansowania).
(Agrafka)
FOT. BARTOSZ LIPIŃSKI

h

REKLAMA

Kolizja przez nieuwagę

Jak relacjonowali
świadkowie, kierująca
daewoo tico zatrzymała się na czerwonym
świetle przed przejściem dla pieszych nieopodal Gimnazjum nr
3. Nie zauważyła tego
kierująca skodą skodą
fabią, która wjechała
w tył poprzedzającego
pojazdu. – Sprawczyni
trafiła do szpitala na
badania, ale jej obrażenia nie okazały się
poważne. Zdarzenie
zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa
– mówi Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ROBERT
HES

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Radość mimo wszystko

ŚWIĄTECZNA ROZMOWA JELONKI.COM

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych, o konieczności radosnego ich
przeżywania, mimo problemów dotyczących każdego
z nas, życzeniach świątecznych i na „po świętach” z Piotrem Sikorskim – księdzem
z parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Jeleniej
Górze rozmawia Piotr Iwaniec.

marginalizacji społecznej, innymi słowy, ledwo „wiąże koniec z
końcem”. Jak tu się radować?
Dobre pytanie. Istotnie, w chwili
obecnej każdemu z nas spędza sen
z powiek to, czy „jutro” znów cukier
nie podrożeje, paliwo nie pójdzie w
górę itp. I więcej jeszcze, rośnie bezrobocie, ludzie chorują, zamartwiają
się o swoje pociechy, słowem – mają
mnóstwo najróżniejszych problemów i tych mniejszych, i większych. I
jak tu się radować, to prawda. Trzeba,
po prostu. Mimo wszystko. Może
– Opowiedz nam trochę o jest ciężko, może sytuacja wydaje
Świętach Wielkanocnych. Jakie się nam beznadziejna, jednakże tak
to winny być święta dla każdego czy inaczej, powinniśmy się cieszyć.
Ja wiem, zdaję sobie sprawę, jak to
z nas?
Święta Wielkanocne są wyjątkowe, może brzmieć. Mimo to pozostaję
koniec i kropka (śmiech). A poważ- przy swoim, powołując się na fakt,
nie, są to najważniejsze i najstarsze że przynajmniej dla ludzi wierzących
ze świąt obchodzonych przez chrze- życie doczesne to nie wszystko. Chrystus daje nam naścijan, nie tylko
dzieję, jest przy
CIESZMY SIĘ ZATEM,
katolików. Co
nas w trudnych
PODCHODŹMY DO ŚWIĄT
ciekawe, święta
sytuacjach i kieZ NADZIEJĄ BO, A NUŻ,
te zaczęto obchodyś wraz z nim
PO NICH WYGRAMY W
dzić „od razu”,
TOTOLOTKA, PRACA SIĘ
będziemy cieszyć
zaraz po śmierci
Jezusa Chrystusa ZNAJDZIE, KTOŚ ZASTUKA się życiem wieczDO DRZWI, PRZYNIESIE
nym. Co więcej,
i przez najbliższe
NAM DOBRĄ NOWINĘ
m ów i n a m o
400 lat w żaden
tym, że to, o co
inny sposób nie
„poprosicie”, bęświętowano! Swoją drogą, w kościele
katolickim tak naprawdę każda z nie- dzie „wam dane”. Święta winny być,
dziel jest Wielkanocą, gdyż upamięt- jak młodzi mawiają, cool! Cieszmy
nia zmartwychwstanie, zwycięstwo się zatem, podchodźmy do nich z
nad śmiercią, a to właśnie przypo- nadzieją bo, a nuż, po nich wygraminamy sobie w największym tego my w totolotka, praca się znajdzie,
słowa znaczeniu podczas świąt, które ktoś zastuka do drzwi, przyniesie
już wkrótce będziemy obchodzić. nam dobrą nowinę, pomoże wyjść
Jakie to winny być święta? Radosne. z kłopotów. No, chyba że to będzie
Ba! One są radosne same przez się! teściowa, co nic dobrego nie wróży
Chrystus wygrał, dokonał tego, co (śmiech).
wszyscy uznawali za niemożliwe.
– Powinniśmy więc cieszyć
Czyż to nie jest radosne? Dla tych,
którzy w to uwierzyli? Reasumując, się i spędzić święta w gronie
do Wielkanocy należy podchodzić z rodzinnym. Czy i Ty, będąc księuśmiechem, szczęśliwością. I spędzić dzem, w jednym z najbardziej
ją w gronie najbliższych, bo prócz pracowitych dla Was okresów, też
radosnych, winny to być święta spędzisz święta z rodziną?
Z bliskimi. Niestety, jestem sierotą
rodzinne. Pamiętajmy o tym.
i, nawiązując do wcześniejszego pyta– Mówisz o szczęściu, radości. nia, wiem po sobie, co znaczy znaleźć
Obecnie, wielu mieszkańców się w trudnej sytuacji życiowej, boryJeleniej Góry, i nie tylko, zmaga kać się z problemami finansowymi
się z problemem bezrobocia, czy spędzać święta samemu. A mimo

Przeciw złodziejom

Jak przy minimalnym nakładzie kosztów zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach i na
osiedlach? Co zrobić, by sprawcy
nie czuli się bezpieczni i jakie
zagrożenia czyhają na mieszkańców? Odpowiedzi na te i wiele
innych pytań usłyszeli uczestnicy
spotkania z zarządcami budynków, które odbyło się w miniony
wtorek w Komendzie Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.

Łatwiej do żłobka

Jeszcze w tym roku w oddziale
żłobkowym Miejskiego Przedszkola nr 19 w Jeleniej Górze ma
być 30 dodatkowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w wieku
do lat trzech. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na dokumentację,
przebudowę i wyposażenie części
budynku przy ul. Różyckiego 21.
W planach jest budowa żłobka na
Zabobrzu III. Przy ul. Różyckiego
jest 75 miejsc dla dzieci w wieku
do trzech lat. Nabór potrwa do 20
kwietnia, ale zapotrzebowanie
jest dwa razy większe niż obecna
ilość miejsc.
(Angela)

W rocznicę katastrofy rządowego TU–154M pod Smoleńskiem (10 IV) w Książnicy Karkonoskiej odbył się
wieczór wspomnień o śp.
Ryszardzie Kaczorowskim
i Jerzym Szmajdzińskim.
Uroczystemu In memoriam
towarzyszyły ekspozycja pamiątek, jak również pokaz
filmów.

to, cieszyć się, że te święta są, że jakoś
daję radę, a jak nie, mam kogo prosić
o pomoc. Niedowiarkom powiem
tak: ja naprawdę wiem, że czasami
może być bardzo ciężko. Moje kapłaństwo zaczęło się dosyć późno – wcześniej byłem górnikiem, strażakiem,
policjantem, po prostu, zwykłym
facetem. Człowiekiem, który doświadczał na co dzień tego samego,
co doświadczali inni. Zresztą, teraz
też doświadczam, przecież ksiądz
to też zwykły człowiek. Podkreślam!
Normalny, zwykły, najzwyklejszy.

– Wspomnieliśmy o trudnej
sytuacji w mieście. Czego z okazji
Świąt Wielkanocnych życzyłbyś
tym wszystkim, którzy zobowią-

ma ludzi niewierzących, każdy w coś
wierzy: w siebie, w karierę zawodową,
w kogoś innego (śmiech). Nabierzcie

świątecznej refleksji. Pamiętam, jak
w czasach mojej młodości, Jelenia
Góra tętniła życiem. Choćby targ
przy ul Kilińskiego, świetnie zaopatrzony, prosperujący, na którym
za jednym zamachem robiło się
wszystkie zakupy, i na który przyjeżdżali klienci z całego regionu!
Z czasem, wyjechałem z Jeleniej i
wróciłem tu – po 20 latach w 2006 r.
już jako ksiądz. Co wtedy poczułem?
Smutek. Żal, albowiem zdałem sobie
sprawę, że miasto umiera. Teraz, ten
żal jest jeszcze większy, bo sytuacja,
niestety, pogłębia się. Stąd właśnie
– życzenie refleksji, zastanowienia
się, w jakim kierunku
idziemy, zwrócenia
się w stronę lokalnej

siły na czas po świętach, abyście mogli
osiągnąć wszystko, czego pragniecie.
Dzięki nam, chrześcijanom, macie
dwa dni wolnego. Wykorzystajcie je
dobrze, z rodziną, przyjaciółmi. Nawracał nikogo – nie będę (śmiech).
– Dziękuję za rozmowę.
FOT. PETR
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Uroczystości Wielkopiątkowe
w kwietniu 2010 roku,
zali się problemy w Jeleniej Górze
rozwiązywać?
I znowu będzie, że ksiądz wtrąca
się w sprawy polityczne (śmiech).
Oczywiście, złożę w tym miejscu
życzenia, ale nie jako ksiądz, lecz,
po prostu, jeden z mieszkańców Jeleniej Góry. Tym wszystkim, którzy
powinni dbać o dobro miasta, życzę

społeczności, wrażliwości na frasobliwość tejże, myślenia o „ludziach”
i miejscu, w którym żyją, a nie o
sobie. Przychodzi mi na myśl słowo
„ministrare”, gdyż moim zdaniem,
miejscy włodarze są kimś w rodzaju
tutejszych ministrów, a właśnie od
„ministrare” nazwa ta się wywodzi.
Dosłownie – „ministrare” oznacza

„służyć”. I na tym skończę, takie oto
są moje życzenia.
– A co byś powiedział osobom
niewierzącym? Tym, którzy święta
traktują li tylko jako czas wolny?
No cóż im mogę powiedzieć? Życzę
wam wszystkim wszystkiego dobrego, odpocznijcie sobie w spokoju i
największym szczęściu! Zresztą, nie

Ks. Piotr Sikorski – duszpasterz z parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jeleniej Górze. Kiedyś górnik, były
policjant, strażak, do dzisiaj, „ochotnik”. Człowiek wesoły, zdystansowany
wobec siebie, zwykły „facet” z problemami. Na co dzień, wykonujący również
inną „misję” – nauczyciela religii w
jeleniogórskim „Elektroniku”. Misji,
która – jak sam twierdzi – sprawia mu
wielką satysfakcję.

Zostawili testament dla polityków

w ubiegłym roku zginęli w katastrofie TU-154M pod Smoleńskiem – Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego
emigracyjnego prezydenta RP i Jerzego Szmajdzińskiego, wicemarszałka
Sejmu i posła Ziemi Jeleniogórskiej,
znaleźli się m.in. prezydent miasta
Marcin Zawiła, przewodniczący
Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy PoWśród licznie przybyłych w celu kój, Grażyna Malczuk, kanclerz
upamiętnienia postaci Honorowych Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Obywateli Miasta Jelenia Góra, którzy

wiele, miał mnóstwo
pomysłów, które konsekwentnie wcielał w
życie, i które pomogły lokalnej społeczności. Nie
umiem znaleźć lepszego
przykładu „człowieka
dialogu” – powiedział
Andrzej Dobrowolski
opowiadając o Jerzym
śp. Jerzy Szmajdziński i Ryszard Kaczorowski Szmajdzińskim.
– Rozpamiętywane
zerunku osób tragicznie zmarłych.
Uroczystemu In me- Ryszarda Kaczorowskiego oraz przez nas postaci bardzo różniły
moriam towarzyszyły Jerzego Szmajdzińskiego, którzy się od siebie. Ryszard Kaczorowski
ekspozycja pamiątek, wraz z 94 innymi osobami zginęli i Jerzy Szmajdziński reprezentowali
jak również pokaz w katastrofie TU-154M, winniśmy inne środowiska, inne czasy, a mimo
filmów. w rocznicę pamiętać takich, jakimi faktycznie to wspominamy ich razem. Dlaczekatastrofy rządowego byli za życia – mówił na wstępie go? Ponieważ mimo dzielących ich
różnic obu cechowała chęć osiągania
TU–154M pod Smo- prezydent Marcin Zawiła.
leńskiem w Książnicy
– Nie będę mówił o życiorysie porozumienia zawsze i ze wszystkiKarkonoskiej odbył się Jurka, bo jego wszędzie było pełno. mi. I niech to będzie przesłanie wiewieczór wspomnień Skoncentruję się na tym, jakim czoru, testament, przede wszystkim
o śp. Ryszardzie Ka- człowiekiem ja go znałem. Mówił dla polityków. Trzeba się łączyć, a
czorowskim i Jerzym do mnie: „Mały, jak tam pociąg nie dzielić! – podsumował Cezary
Szmajdzińskim. – 7.33 w stołecznym mieście Jelenia Wiklik. Trafne. I do zapamiętania
Chciałbym, aby spo- Góra”, kiedy miał zamiar przyjechać dla wszystkich.
(Petr)
tkanie obeszło się bez tutaj z Warszawy. A przyjeżdżał
FOT. PETR
stawiania pomników, cały czas, zrobił dla nas bardzo
sztucznej kreacji wi-

Wyższej w Jeleniej
Górze, a także Andrzej Dobrowolski,
prezes zarządu Fundacji im. Jerzego
Szmajdzińskiego.
Spotkanie w KK
moderował Cezary
Wiklik, rzecznik
Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nadziei nie traćcie

– No i jak tam, panie kolego? Chyba jestem bliżej
zwycięstwa w naszym zakładzie? Co? – ironizował major
Mieczysław Grzegorczyk na
widok kapitana Laleczki,
który usiłował schować się
w dymie papierosowym gęsto snującym się na korytarzu siedziby UBP przy al. 15
Grudnia. – No, gdzie te nasze
ptaszki? Co? – zapytał.
Zygmunt Laleczka wzruszył niepewnie ramionami. – Prowadzę
czynności operacyjne i jestem o
krok od pojmania tych wichrzycieli,
towarzyszu majorze! – odpowiedział formalnym tonem – strzelając
obowiązkowo obcasami kapitan. Z
pełną świadomością, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie mogą teraz być
uciekinierzy. Ale o tym, rzecz jasna,
przełożonemu nie wspomniał. Zostało jeszcze ponad 12 godzin, aby ich
dorwać. I wygrać od majora skrzynkę
wódki! Laleczka sam nie wiedział,
czy do tej rywalizacji pchała go
perspektywa urżnięcia się jak świnia
(co w wolnych chwilach praktykował), czy też honor funkcjonariusza
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Funkcjonariusza, który przysięgał
wierność socjalistycznemu państwu,
co było jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny jego wrogom.
Z oblicza majora Grzegorczyka
nie schodził pełen ironii uśmieszek.
Laleczka nienawidził tego grymasu
u przełożonego. Zdawał sobie sprawę, że jego szef doskonale wie, iż
Laleczka łże jak pies. Ale oczywiście
milczał. Chwila ciszy, w której tle
ktoś w pomieszczeniu niezdarnie
stukał na maszynie, dłużyła się w
nieskończoność.
– To ja już sobie…. Pójdę. Robota
przecież czeka! – sztucznie skrzywił
się w uśmiechu Laleczka. – A tego
nie da się ukryć! No idźcie, idźcie!
Pokażcie, co potraficie! Żebym nie
miał wątpliwości co do tego, kto jest
najlepszym w naszym urzędzie! A
mam was za dobrego „ubeka”, ha, ha,
ha – zadudnił Grzegorczyk. – Mam
nadzieję, że to się nie zmieni – dodał
z kamiennym wyrazem twarzy i obróciwszy się na pięcie poszedł do swojego gabinetu pogwizdując radziecką
pieśń wojenną „Błagarodnaja”.
Co robić? Laleczkę drążyło od
dawna niedoświadczone uczucie
pustki i niepewności. Z zeznań przewodnika nie wynikało kompletnie
nic, co mogłoby naprowadzić poszukiwania na istotny trop. Jedynym

wyjściem była penetracja podziemi,
ale kapitan bał się ciemności. Mógłby
co prawda zlecić ich przeszukanie
swoim podwładnym, ale kłóciła się z
tym ambicja funkcjonariusza, który
chciał „osobiście” dorwać bandytów.
Raptem oświeciła go odkrywcza
myśl. – Przecież skoro do tych podziemi jest wejście, to musi być gdzieś
wyjście! Tylko gdzie? Plany! Tak.
Gdzieś muszą być plany tej podziemnej Jeleniej Góry. No, chyba że Niemcy
zabrali albo spalili – i znów ogarnęły
go wątpliwości.
– Takie dokumenty znajdziecie w
archiwum – chłodno zasugerował
porucznik Franciszek Kryształek.
Kapitan Laleczka nie znosił tego
funkcjonariusza, który jako jeden z
nielicznych w kadrze miejscowego
UB miał ukończony uniwersytet
i tytuł magistra. Co prawda był to
uniwersytet działający przy Komitecie
Centralnym Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w Warszawie.
Ale – zawsze coś. Tym bardziej, że
Laleczka bardzo często przełykał
gorzką pigułkę, kiedy to Kryształek
– w prowadzonych postępowaniach
operacyjnych – okazywał się bystrzejszy niż jego szef.
– Archiwum, powiadacie… To w
Jeleniej Górze jest archiwum? – rzucił
udając pewnego siebie kapitan. –
Oczywiście, towarzyszu kapitanie! Z
Niemca już działało. Znajdziecie je na
Podwalu. Kierowniczka jest osobą niezwykle, że tak powiem, skrupulatną i
powinna towarzyszowi kapitanowi z
całą pewnością pomóc – powiedział
usłużnie, aczkolwiek z wyraźnym
podtekstem wyższości porucznik
Kryształek. Laleczka spojrzał się na
niego spode łba. Gdyby jego wzrok
zabijał, podwładny z całą pewnością
miałby kłopot z ocaleniem życia.
****
Podwale. Niegdyś była tu fosa
miejska i mury obronne, które „stały”
na straży bezpieczeństwa miasta od
wieków średnich aż do początku
XIX stulecia. Już wówczas stanowiły
granicę iluzoryczną, bo Jelenia Góra
zaczęła się rozbudowywać „extra
muros”. Za fosą osiedlali się drobni
rzemieślnicy i ogrodnicy, zakładali
tam ogrody i mieli swoje niewielkie
warsztaty. Za fosą także powstała
pierwsza w Europie (a – jak twierdzą
niektórzy – także i na świecie) fabryka cukru wykorzystująca buraka
cukrowego.
Wyrobu kosztował sam John Quincy Adams, poseł berliński i przyszły
prezydent USA, który latem 1800
roku przyjechał do Hirschbergu podczas swojej podróży po Śląsku. Wojaże

to były raczej służbowe (Adams przyglądał się miejscowemu przemysłowi
w kontekście możliwości handlowych z krajami zamorskimi), ale i
elementów turystyki nie brakowało.
Degustując cukier z Jeleniej Góry
pisał, że – aczkolwiek jest on znacznie
mniej słodki niż ten z trzciny – jednak
jego cena i łatwość uzyskania przemawia za pomyślną przyszłością tego
„wynalazku”.
Tak oto teren „za fosą” i pod wałami nabierał stopniowo
miejskiego znaczenia. Aż
w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku gospodarze miasta zburzyli
mury obronne zostawiwszy jedynie ich fragmenty i niektóre baszty, co
„otworzyło” przestrzeń
dla kwitnącego wówczas
śródmieścia. Na Podwalu zasypano suchą fosę
wyznaczając na linii jej
przebiegu ulicę, wzdłuż
której powstały liczne
domy o charakterystycznym kształcie. Skromne,
aczkolwiek zachowujące
godność właściwą nieco
mniej reprezentacyjnym
częściom miasta. Budowały tu bogate rodziny
kupieckie, często stawiając kolejne nieruchomości i mnożąc w ten sposób
stan posiadania.
W jednym z domów, należącym
do rodziny Glafeyów, działała już w
XVIII wieku miejska bielarnia. Tam
też Johann David Zeller, który zszedł
był z tego świata w roku 1738, spisał
część dziejów Hirschbergu ujmując
je w 12 tomów kronik miejskich. W
tymże budynku znajdowała się także
wytwórnia win i soków, aż w końcu
– znalazło swoją siedzibę archiwum
miejskie.
Oczywiście Laleczka pojęcia nie
miał o tej ciekawej historii
miejsc, przez które przemierzał pochylony, chowając
się w cieniu zmurszałych
domów przed słońcem.
Po deszczowym poranku
i mokrym przedpołudniu,
wracała nieznośnie upalna lipcowa aura. Kapitan
Laleczka zawsze wzbudzał
swoją potężną sylwetką zainteresowanie, które uważał raczej za niezdrowe,
zwłaszcza w powiązaniu z
jego pracą operacyjną. Dlatego, kiedy wychodził na
ulicę, starał się jak najbar-

dziej uczynić do siebie niepodobnym.
Garbił się, spuszczał głowę i chował
ją między ramionami, lustrując
otoczenie czujnym wzrokiem. Miał
w sobie coś z prahistorycznego
gada stosującego kamuflaż, aby w
najmniej oczekiwanym momencie
rzucić się na swoją ofiarę.
Stęknął otwierając potężne drzwi
niepozornego budynku, w którym
mieściło się archiwum. Za nim raz
po raz – w akompaniamencie stukotu
kopyt o potężne kocie łby – przejeżdżały furmanki. Puste. To chłopi z
pobliskich wsi wracali z targowiska
przy Obrońców Pokoju. Środa – podobnie jak poniedziałek oraz piątek
– była bowiem dniem targowym i
wówczas okolice Podwala i sama ta
ulica dosłownie tętniła życiem i pachniała wsią. Zwierzęta i ich odchody
roztaczały niemal wszędzie mgiełkę
charakterystycznej woni, której
raczej nie można nazwać smrodem.
Raczej aromatem inności, aurą, która
wraz z gospodarzami „napływała”
nad Jelenią Górę.
Laleczka jednak miał gdzieś te
niuanse miejskiego żucia. – Urząd
Bezpieczeństwa Państwa. Gdzie tu
jest kierowniczka? – rzucił pytający
rozkaz do kobieciny, która popijała
słomkową herbatę przy stoliku w

portierni. Pracownica aż wzdrygnęła
się i zakrztusiła płynem. Kiedy już
pokonała atak spazmatycznego
kaszlu, wydusiła ochrypłym i ledwo
słyszalnym głosikiem.
– Na pierwszym piętrze, tam
proszę.
Przestraszonym wzrokiem odprowadziła potężną postać Laleczki,
który – gdy tylko zniknął z ulicy
– wyprężył się, aby samą swoją
postacią wzbudzić respekt i postrach
należny przedstawicielowi władzy
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CIENIE HIRSCHBERGU LXIX
ludowej.
W przymglonym świetle
obszernego gabinetu za potężnym biurkiem siedziała
drobna kobieta, którą ledwie
było widać zza potężnej sterty
papierzysk. Nosiła grube szkła
okularów, które przytłaczały
jej i tak niewielką postać.
– Dzień dobry! Czym mogę
panu służyć? – zapytała lodowatym tonem Laleczkę, który
władczym krokiem wszedł do
gabinetu. Jej spojrzenie przygwoździło potężnego kapitana. Zrobiło mu się nieswojo i
zapomniał języka w gębie…
*****
– Nigdy stąd nie wyjdziemy – rzekł zrezygnowany
Starzecki ocierając pot, który
mimo podziemnego chłodu
zalewał mu czoło. Huk, który usłyszeli, wydawał im się
teraz halucynacją. Zbiorową.
Jego echo wciąż brzmiało,
ale jednocześnie było jakimś
odgłosem nierzeczywistym,
zawieszonym w próżni ciemnego korytarza oświetlonego
jedynie tańczącym płomykiem
błyskającej świeczki.
– I co teraz będzie? – nieśmiałym głosem zagubionego chłopca zapytał Teodor
Drzewiecki.
– Mówię wam, nie traćcie
nadziei!! Najwyżej wrócimy
po naszych śladach – w głosie
Inge słychać było uśmiech?
– A tobie co tak wesoło? – zapytał zaskoczony Drzewiecki.
– A wie dziadek. Mam jakieś wewnętrzne przeczucie,
że wszystko i tak dobrze się
skończy. Zostały nam jeszcze
jakieś kanapki? – odparła
dziewczyna.
Starzecki sięgnął do jutowego plecaka po ostatnie kawałki
czarnego chleba z żółtym
serem. Rozdał po porcji pozostawiając jeszcze jakieś resztki
„na wszelki wypadek”.
– Skąd ten huk? Chyba nam
się wszystkim nie zdawało?
Coś to musiało być! – zastanawiał się głośno Stefan.
Nagle przestał poruszać
szczękami. Miał pewność, że
gdzieś w otchłani tunelu zabłysło światełko. Jeden, drugi,
trzeci raz. Nie wiedział jednak,
czy radować się, czy cieszyć.
– Kochani, ktoś tu idzie! –
wykrzyknął. – Kto tam, kto?
– dodał panicznie.
– Swój, swój! Nie bójcie się!
– odpowiedział mu głos. Skądś
go znał. Po chwili dopiero
uświadomił sobie, skąd.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy za dwa tygodnie

W poprzednich
odcinkach:
Grupa studentów architektury przyjeżdża w lipcu 1956
roku do Jeleniej Góry na plener, w trakcie którego ma
uwiecznić najpiękniejsze detale miejscowych budowli.
Wraz z nimi dociera do stolicy Kotliny Jeleniogórskiej
fotograf Jerzy, który ma prowadzić dokumentację.
Opiekun studentów Stefan Starzecki, aktywista i
młody pracownik naukowy, poznaje tajny cel wyprawy.
Wiadomo już, że większość zabudowy jeleniogórskiego
starego miasta zostanie wyburzona. Przełożony
Starzeckiego – Zenobiusz Morowski, wbrew prawu
i twardej zimnowojennej polityce PRL – chce zrobić
na tym interes z kolekcjonerem von Hibuchem z
RFN, któremu zamierza pokątnie sprzedać cenne
detale, a grupa studentów potrzebna mu jest do
sporządzenia dokładnego opisu i inwentaryzacji bez
wzbudzania podejrzeń. Starzecki ma dostać swoją
„dolę”. Jednak młodzi ludzie i ich szef po przyjeździe
rzucają się w wir prowincjonalnego lekkiego życia,
z którego korzystają pełną piersią. Jerzy poznaje
miejscową autochtonkę Inge, którą zaczyna darzyć
odwzajemnionym uczuciem. Starzecki podczas
pijackich eskapad oddala się od swoich podwładnych.
W trakcie jednego ze spacerów z dziewczyną oraz
z Jerzym spotyka milicjanta, którego – z obawy
przed wylegitymowaniem (zapomniał dowodu) –
unieszkodliwia i pozbawia przytomności, munduru,
broni oraz motocykla. Przestraszeni takim obrotem
sprawy mężczyźni ukrywają się. Miejscowa milicja, po
znalezieniu nieprzytomnego funkcjonariusza, zaczyna
podejrzewać, że padł on ofiarą wroga ludu, który zabrał
mu mundur i motocykl, aby uciec z Polski. Ratunkiem
dla sprawców są znajomości Teodora Drzewieckiego,
przybranego dziadka Inge, powstańca warszawskiego
i jeńca wojennego, który został skierowany do prac
przymusowych w Hirschbergu, gdzie zastało go
wyzwolenie. Niestety, osoba, która mogłaby wyciągnąć
ich z opresji, wyjechała na urlop. Tymczasem na
komendzie milicji poszkodowany sierżant Pietrucha
z obawy o swoją przyszłość przedstawia prawdziwy
przebieg wydarzeń, a milicjanci przystępują do
opracowania portretu pamięciowego sprawców.
Ustalają, że w sprawę zamieszany jest Starzecki
oraz wnuczka Drzewieckiego. Postanawiają zrobić
nalot na mieszkanie Teodora, ale po drodze zauważa
ich dwóch mężczyzn: to Jerzy i Stefan podążający
na umówione spotkanie z Drzewieckim. Starzecki
postanawia ostrzec lokatorów. Udaje im się uciec z
zasadzki do mieszkania sąsiada, z którym – po serii
przygód – udaje im się dotrzeć do owianych kurzem
i sekretami piwnic kamienicy przy ulicy Kopernika.
Z kolei ukrywający się przed milicją Jerzy spotyka
znanego nam już Tomasza Rdesta, przewodnika
jeleniogórskiego. Milicja – pozornie – zaprzestaje poszukiwań podejrzanych przekazując sprawę znacznie
groźniejszemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa. Stefan
pogrąża się w nieznanym podziemnym korytarzu,
gdzie znajduje szkielet. Zaś przewodnik Tomasz Rdest
z Jerzym idą do mieszkania Szlachcica przypuszczając,
że tam właśnie mogą przebywać ukrywający się
przyjaciele. Tymczasem starego lokatora namierza
Bezpieka, która zaczyna deptać po piętach uciekinierom. Ci usiłują zgubić pościg zagłębiając się w labirynt
podjeleniogórskich lochów. Tymczasem ubek zabija
lokatora, który udzielił schronienia uciekinierom na
ulicy Kopernika. Dostaje też od swojego dowódcy
rozkaz, że musi złapać „dywersantów”. Trójka uciekinierów eksploruje dalej podziemia, a funkcjonariusze
bezpieki nie próżnują. Zaskakują Tomasza Rdesta przy
piwie. Zatrzymania cudem udaje się uniknąć Jerzemu,
który – uciekając – wchodzi do piwnicy kamienicy
przeznaczonej do rozbiórki. Tam „zapada” się pod nim
grunt. Ma jednak szczęście, bo korytarz, którym szedł,
doprowadził go prosto do ratusza.
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WILLIE NELSON / WYNTON
MARSALIS /NORAH JONES -“
Here We Go Again”
wydawnictwo: Blue Note
Records/ EMI Music Poland

siedem lat od śmierci tego legendarnego
muzyka, króla rhythm and bluesa i wielkiego geniusza muzyki soul i wielkiego
orędownika muzyki country. Wynton
Marsalis broniący przez lata wartości jazzu za wszelką cenę jakby spuścił z tonu.
Tak właściwie dopełnieniem tytułu Już wcześniej wraz z Willie Nelsonem
tego albumu jest „Celebrating The Ge- nagrali wspólny album „Two Men Withe
nius of Ray Charles”. 10 czerwca minie the Blues”, który okazał się sukcesem.

Tym razem spotkali się
ponownie i to nie tylko
po to by przypomnieć
sobie poprzedni repertuar, ale wykonać utwory
swojego mistrza Raya
Charlesa. Ich pierwsze
spotkanie miało miejsce
w 2007 roku w The Allen

Metafizycznie i monochromatycznie

Drzewa wcielone w fotografie

Room w Nowym Jorku. Ponowny wspólny
koncert odbył się w tej
samej słynnej jazzowej
sali a gościem specjalnym była Norah Jones.
Trójka artystów złożyła
muzyczny hołd Ray’owi
Charles’owi wykonując

jego największe przeboje. Nie zabrakło
też standardów i gospelowych pozycji z
jego repertuaru. Każdy z tych utworów
w ich interpretacji otrzymał nowe
i oryginalne aranżacje. Głos Norah
Jones pojawia się w 6 utworach w 3
utworach Willie Nelson gra na gitarze
a w 5 śpiewa. Poza dwójką wokalistów
słyszymy głos i trąbkę samego Marsa-

POP ROCK & JAZZ
lisa. Słuchając obu muzyków mamy
wrażenie dziwnego duetu gdzie legenda
muzyki country i wielki purysta jazzu
zdają się być naturalnymi partnerami.
Przepięknie się tego słucha.
Andrzej Patlewicz

Otwarcie wystawy fotografii Janiny Peikert „Drzewowcielenia” zaplanowano na godz. 17.00 w Galerii
Małych Form w Książnicy Karkonoskiej przy ul.
Bankowej 27.

Najnowsza wystawa fotografika Wojciecha Miatkowskiego „Pejzaż metafizyczny” to
propozycja dla miłośników
fotografii czarno-białej i natury, a szczególnie podgórskich
krajobrazów okolic Jeleniej
Góry.

się raczej na detalu, niż na „pocztówkowych” ujęciach. Oprócz dosłownego
znaczenia fotografie mają także wymiar
duchowy, do którego nawiązuje tytuł
wystawy. Wojciech Miatkowski jest laureatem pierwszej nagrody XVI Biennale
Fotografii Górskiej‘2010 w Jeleniej Górze.
Uczestniczy w plenerach artystycznych i
wystawach zbiorowych jeleniogórskiego środowiska fotograficznego.
Autor skomponował zestaw zdjęć
(RED)
miejsc mniej znanych, nie należących
FOT. TEJO
do turystycznego kanonu, koncentrując

Otwarcie wystawy fotografii Wojciecha Miatkowskiego „Pejzaż Metafizyczny” - godz. 18.00
w Galerii „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172 (ekspozycja czynna do dnia 20 maja)

Janina Peikert jest absolwentką fizyki
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. W 1992 r. przeprowadziła
się do Jeleniej Góry. Założyła Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, który prowadzi już jedenasty rok.
Od wielu lat podróżuje i fotografuje. Była
już w 48 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Kanadzie, USA, Meksyku,
Brazylii, Peru, Nepalu, Indiach, Chinach,
Kambodży, Wietnamie, Tanzanii, Kenii,
Australii, Nowej Zelandii. Od roku
2007 jest członkinią Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Ma na
swoim koncie kilkanaście wystaw –
indywidualnych i zbiorowych.

Drzewa są z nami od zawsze. Pojawiły się na świecie
znacznie wcześniej niż my.
To nie człowiek potrzebny
jest drzewom. To drzewa potrzebne są nam, ludziom i nie
tylko nam. Ich obecną rolę
w podtrzymywaniu życia na
Ziemi znamy bardzo dobrze.
Nasze drogi ewolucji rozeszły
się w tak niebotycznie odległym czasie, lecz patrząc na
drzewa mamy jednoznaczne
skojarzenie wspólnoty życia.
Prezentowane właśnie fotografie są apoteozą tej właśnie
wspólnoty – pisze autorka
wystawy.
(RED)

Faktury czasu w teatrze
Jeszcze do dnia 6 maja czynna jest wystawa fotografii
Leszka Mądzika „Faktura
czasu” w Galerii Skene w
Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida przy al. Wojska
Polskiego 38
To co widzialne i zauważone, pozostaje zatrzymane dłużej w pamięci

prezentacji zawartego w fotografii
problemu, tajemnicy, klimatu. Wraprzez fakt utrwalenia. To, co dostrze- cam do zdjęć przy każdej okazji, gdy
gam w obiektywie, nie wymaga już pracuję nad spektaklem. To takie
korekty. Obraz jest zakomponowany zajrzenie w głąb zawartego w zdjęciu
sam w sobie,
klimatu – pipragnę go tylsze autor.
ko utrwalić taWarto
kim, jakim go
zobazobaczyłem
czyć.
jest impulsem
(RED)
do pełniejszej

Odtwarzanie dawnej Jeleniej Góry
Wizerunki
dawnej stolicy Karkonoszy będące po
trosze wytworem twórczej
wyobraźni
autora, ale
głównie prawdopodobnym
wyglądem
miasta w dawnych czasach
będzie można zobaczyć
20 kwietnia
w Książnicy
Karkonoskiej.

pokazu będzie model
Bramy Wojanowskiej z
końca XVII
wieku wykonany przez
Leszka Gańskiego. Będą
też prezentacje multimedialne
studentów
WT KPSW.
konikiem jest odtwarzanie średnioPoczątek
spotkania
20
IV o godz.
wiecznej Jeleniej Góry. Wprawdzie
teorie autora nie zawsze pokrywają 16.30.
Na ciekawy pokaz zaprasza Eu(tejo)
się ze stwierdzonymi przez historygeniusz Gronostaj, pracownik WyFOT. KONRAD
ków zdarzeniami, niemniej jednak
działu Technicznego Karkonoskiej
PRZEZDZIĘK
warto się z nimi zapoznać. Atrakcją
Państwowej Szkoły Wyższej, którego

POP ROCK & JAZZ

znanym jako Big T. Jego współpraca z nowej muzycznej wypowiedzi jazzowej. Mistrz
saksofonu tenorowego
przez ponad 4 dekady
był oklaskiwany jako somuzyków, którzy powielają swój sukces, lista i lider zespołów. Jego
Talent do gry na saksofonie teno- nie zamyka się w znanych sobie prze- najnowsza formacja
rowym odziedziczył po swoim ojcu strzeniach dźwiękowych. Przekracza składająca się z dwóch
kolejne granice w ramach poszukiwań zestawów perkusyjnych

JOE LOVANO US FIVE – „Bird
wytwórnią Blue Note zaczęła się w 1991
roku i od razu zaowocowała ośmioma
Songs”
wydawnictwo: Blue Note / EMI nominacjami do nagrody Grammy. Joe
Lovano w odróżnieniu od wielu innych
Music Poland

nosi nazwę Us Five.
Właśnie z nim nagrał
najnowszy album „Bird
Songs” w hołdzie Charlie Parkerowi jednemu z
najbardziej znaczących
muzyków w historii
jazzu. Lovano tworzy
rzeczy wielkie na które

warto czekać. Na krążku znalazło się
11 kompozycji, z czego wraz z Us Five
zagrał 5 utworów, które „Bird” stworzył
i wykonywał i które na zawsze zmieniły
oblicze jazzu. Wiele z tych utworów
powstało jako improwizacje, ewoluując
w kierunku początkujących muzyków
a także w stronę profesjonalnych aranżacji. Lovano gra na płycie pod jego

wielkim wpływem koncentrując się na
jego wybitnych kompozycjach chcąc
je pokazać w zupełnie innym świetle.
Wspomagają go w nagraniach pianista
James Weidman, urokliwa kontrabasistka Esperanza Spalding oraz dwaj
perkusiści Otis Brown i Francisco Mela.
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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Nowa sala widowiskowa w „Muflonie” uroczyście otwarta! Nie lubię poniedziałku!
Dziś w (nielubiany) poniedziałek, 18 kwietnia br. w jeleniogórskim Orient Expressie ruszy nowy cykl debat,
pt.: Nie lubię poniedziałku!
W pierwszym spotkaniu
tematem będzie rosnące w
Jeleniej Górze bezrobocie.

W MDK „Muf lon”
w Sobieszowie w
minioną sobotę odbyło się uroczyste
otwarcie sali wid ow i s kow e j ,
w którym
udział wzięli przedstawiciele samorządu,
członkowie
organizacji
społecznych i
kulturalnych, a
także reprezentanci oświaty.
Na „imprezie zamkniętej”, bowiem
taki charakter miała
sobotnia uroczystość
w „Muflonie”, nie zabrakło prezydenta
miasta Jeleniej Góry
– Marcina Zawiły,
który na wstępie pogratulował wszystkim
zaangażowanym w remont sali widowiskowej.
– O ludziach kultury różnie się mówi, że są lekkoduchami, że bujają w obłokach itp. Jeleniogórscy
przedstawiciele świata
kultury przeczą takim
Aleksandra
opiniom. To działacze, społecznicy, to
Jarocińska
dzięki nim, ich inicjatywie i ich pracy

mamy
w r e s z c i e n ow ą
salę w MDK
„Muf lon”. To
im należą się
gratulacje
– mówił Zawiła.
– Jestem
niezmier nie
wzruszona, a
jednocześnie
u r a d o wa n a , ż e
mogę stać tu
przed wami, na
nowej scenie wyremontowanej
sali widowiskowe j w „ M u f l o nie”. Salę tę, w
dniu dzisiejszym
oddaję do dyspozycji art ystom,
muzykom, a przede
wszystkim, mieszkańcom Sobieszowa. To
dla was wspólnymi
siłami ją odnowiliśmy
i wy z niej korzystajcie.
Wszyscy! – entuzjazmowała się Aleksandra Jarocińska, dyrektor MDK
„Muflon”.
Petr
FOT. PETR

Warto podkreślić, iż po gruntownym remoncie sala widowiskowa w MDK „Muflon” ma pełnić szereg dodatkowych funkcji, m.in. sali projekcyjnej, kinowej, teatralnej czy tanecznej.
Projekt jej rewitalizacji, został opracowany i był częścią inwestycyjną przedsięwzięcia pn.
SPOTKANIA – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu, realizowanego
w latach 2010 – 2013 wraz z partnerem czeskim Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.,
przy współudziale finansowym miasta Jelenia Góra. Jego wartość to ok. 900 tys. EUR.

– Cykl debat pt.: „Nie lubię poniedziałku!” został powołany do życia
celem ożywienia dyskusji w Jeleniej
Górze i regionie. O czym będziemy
dyskutowali? O tym, co najbardziej
frasobliwe dla lokalnej społeczności:
wzrastającym bezrobociu, obojętności ze strony władz miejskich na problemy mieszkańców miasta, braku
pomysłów na jego skuteczny
rozwój czy nietrafionych
w tym względzie inwestycjach. Podkreślam, że chcemy

Psychodelicznie po koncercie NOBLESSE OBLIGE
14 kwietnia 2011 w Orient
Expressie w Jeleniej Górze
odbył się koncert elektrokabaretu NOBLESSE OBLIGE, poprzedzony występem kapeli HYOSCYAMUS.
Zwieńczeniem wieczoru
było After Party, które prowadził Tomek Grochola z
zespołu AGRESSIVA 69.
Jak było? O ile sama impreza
udała się całkiem nieźle – berliński NOBLESS OBLIGE chyba nie
spodziewał się aż tak dobrego
przyjęcia ze strony publiki, sądząc
po ilości przybyłych, Jelenia Góra
chyba nie jest jeszcze gotowa na
elektro-kabaret. Zresztą, nie ma
się czemu dziwić, gdyż do tej pory
psychodelicznych przedsięwzięć
mieliśmy tu raczej niewiele, by
nie powiedzieć – wcale. Innymi
słowy, NOBLESSE OBLIGE nie
przyciągnął tłumów, z kolei sam
koncert wypadł znakomicie.

Berliński NOBLESS OBLIGE
wprowadził obecnych – głównie,
fanów psychodelicznego elektro,
w atmosferę czarów voodoo,
egzotycznych, plemiennych
wręcz bitów, w nowatorski sposób połączonych
z brzmieniami iście
synth popowymi.
Ci, którzy uczestniczyli w koncercie, bawili
się świetnie!
Ci z kolei,
którzy z
rozmaitych
przyczyn
„nie dotarli” –
mogą żałować, gdyż
bez względu na to,
że sama oprawa
muzyczna, istotnie, nie musi odpowiadać każdemu,
występ NOBLESSÓW był
bez wątpienia nie lada ciekawostką. A te wszakże,

jedynie moderować cykl dyskusyjny,
stworzyliśmy go dla nas i dla Was,
bo razem tutaj żyjemy. I razem
rozmawiajmy, starajmy się jakoś
wpłynąć na naszą sytuację! – mówi
nam Paweł Krzaczkowski, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego,
publicysta, jeden z dowodzących
przedsięwzięciem, a przy okazji
prezes Stowarzyszenia Jeleniogórska
Alternatywa Kulturalna (JAK), które
debatę współorganizuje.
Prócz Pawła Krzaczkowskiego, w
„Nie lubię poniedziałku!” zaangażowali się dziennikarz Piotr Iwaniec i
Alicja Dusińska, właścicielka Orient
Expressu. J Patronat nad inicjatywą
objęła Jelonka.com. W pierwszej
debacie, udział wezmą – zastępca
prezydenta miasta Hubert Papaj,
lider Stowarzyszenia Wspólne
Miasto Robert Prystrom i
Paweł Kucharski, gestor
turystyki. Start: 18-go o
godz. 19. Wstęp wolny.
(Petr)
warto poznawać, choćby
w celu „rozwinięcia horyzontów”.
– Dlaczego warto bawić się na
koncertach zespołów grających
muzykę alternat ywną? Bo są
to imprezy inne, niecodzienne,
przedstawienia muzyczne, które
w odróżnieniu do koncertów
zespołów rockowych, nie są przewidywalne. Występ NOBLESSE
OBLIGE to właśnie jeden z takich
koncertów, dlatego wziąłem
w nim udział – podsumował
Damian Pieniądz, nauczyciel
języka angielskiego, jeden
z uczestników wczorajszego
koncertu.
Petr
FOT. MACIEJ
RYŁKIEWICZ

Berliński NOBLESS OBLIGE wystąpił w Orient Expressie
na zaproszenie Pauliny Szczesnowicz i Piotra Waszkuna,
niezależnych promotorów kultury w naszym mieście.
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Pierwsza porażka Ślęzy na wiosnę, Karkonosze pogromcą
W 21. kolejce dolnośląskiej
IV–ligi Karkonosze podejmowały niepokonaną na
wiosnę ekipę Ślęzy Wrocław.
Walczący o utrzymanie jeleniogórzanie potwierdzili wysoką dyspozycję pokonując
2:0 drużynę aspirującą do
awansu do III–ligi.
W pierwszej połowie mecz miał
wyrównany przebieg. Przez pierwszy
kwadrans lepiej prezentowali się
gospodarze, w 6 min. Wichowski
nie wykorzystał dogodnej sytuacji
strzelając z 11 metrów obok bramki.
W 17 min. do głosu doszli goście,
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
niepilnowany Janas głową uderzył
obok słupka. Na 10 minut przed
przerwą Krupa zmarnował kolejną
okazję dla gospodarzy, kiedy to na
siódmym metrze mając przed sobą
tylko Gąsiorowskiego strzelił bardzo
niecelnie.
W drugiej połowie na placu gry
dominowali gospodarze, jednak
czystych sytuacji było jak na lekarstwo. Dopiero na 20 minut przed
końcem wynik spotkania otworzył
Wichowski, który wykorzystał doskonałe dośrodkowanie z rzutu wolnego
Kotarby. W 80 min. rezultat na 2:0
ustalił Krupa, po tym jak Han uderzył
w spojenie słupka z poprzeczką, piłka

powędrowała do niepilnowanego
napastnika Karkonoszy, który głową skierował futbolówkę do pustej
bramki.
Dzięki trzeciemu zwycięstwu w
czwartym wiosennym występie ligowym, Karkonosze awansowały na
13 lokatę w IV-ligowej tabeli, tracąc
punkt do bezpiecznej strefy. W środę,
20 kwietnia będą mieli okazję na wydostanie się ze strefy spadkowej, gdyż
rozegrają zaległe spotkanie 17. kolejki
z BKS-em w Bolesławcu. Za tydzień,
23 kwietnia podopieczni trenera
Milewskiego jadą do Kobierzyc na
mecz z GKS-em, a na własnym boisku
zagrają 30 kwietnia z Konfeksem
Legnica (godz.16:00).
Karkonosze Jelenia Góra - Ślęza
Wrocław 2:0 (0:0)
Karkonosze: Główka, Bijan, Polak,
Wawrzyniak, Rodziewicz, Malarowski, Adamczyk, Kotarba, Wojtas,
Krupa, Wichowski. Zmiany: Han,
Rudnicki, Gałuszka, Walczak
Ślęza: Gąsiorowski, Kątny, Oleśków, Szymiczek, Wróblewski, Pa- feks Legnica 1:1
łys, Synowiec, Janas, Łątka, Rajter, Prochowiczanka Prochowice – Puma
Pietrzykowice 3:0 *
Adamczyk
Strzelinianka Strzelin – Bielawianka
Wyniki 21. kolejki:
Miedź II Legnica – MKS Szczawno Bielawa 3:0
Piast Żmigród – Chrobry II Głogów
Zdrój 17 kwietnia, 11:00
Karkonosze Jelenia Góra – Ślęza 1:1
Piast Zawidów – Orkan SzczedrzyWrocław 2:0
Kuźnia Jawor – GKS Kobierzyce 0:1 kowice 0:1
* W spotkaniu pomiędzy ProchoBKS Bobrzanie Bolesławiec – Kon-

MAR-MAT mistrzem Jeleniogórskiej Ligi Biznesu

Wieści różnej treści
Znamy najlepszych
młodych koszykarzy

wiczanką, a Pumą polała się krew.
W 42 min. gry głowami zderzyli
się Ogórek i Ludwiczak. Spotkanie
zostało przerwane, a sytuacja okazała się na tyle poważna, że wezwano karetkę. Zawodnik gospodarzy
podniósł się z murawy, ale z uwagi
na krwawienie, musiał udać się na
szycie i tym samym zakończył grę w
tym pojedynku. Z kolei piłkarz gości

ucierpiał bardziej i praktycznie w
bezruchu czekał na przyjazd karetki.
Na głowie zawodnika Pumy pojawił
się duży krwiak, sytuacja wyglądała
bardzo poważnie. Ten nieszczęśliwy
incydent sprawił, że pierwsza połowa
trwała blisko 40 minut dłużej.
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak

Manager JLB 2011: Jerzy Janik
(Prawnicy)
VIP JLB 2011: Jadwiga Szymańska
Artur Seta
Znamy już wszystkie roz- Finał
(MAR-MAT)
strzygnięcia w tegorocz- MAR-MAT – Energia Pro 2:1 (1:0) Energia Pro – Marek Śliwiński
MVP meczów finałowych: GrzeMAR-MAT – Sławomir Sopinka,
gorz Listwan (Prawnicy),Sławonych rozgrywNagrody indywidualne:
Klasyfikacja końcowa:
kach JLB. MiSenior Ligi: Bogdan Głowacki mir Sopinka (MAR-MAT)
1. MAR-MAT
Najlepszy bramkarz JLB 2011:
(Temida-Lambert)
strzem została
2. Energia Pro
Osobowość JLB 2011: Przemysław Jarosław Miturski (Dolfamex)
ekipa MAR–MA3. Prawnicy
(MDvR)
Szociński, Dariusz Bienias (obaj
T–u, która w
4. Dolfamex
Fot. R. Ignaciak
Temida-Lambert)
wielkim finale
5-8. ECO Jelenia Góra, Sandra SPA Mecenas JLB 2011: Sandra SPA
pokonała EnerPG, Temida-Lambert, Panorama Karpacz
Karpacz
9-14. PMPoland, Jelenia Plast,
Tesco, Meble B-R-W, Maracana
Piechowice, Karkonosze Play

gię Pro 2:1.

Komplet wygranych walk i zwycięstwo Mateusza Bubina

Mecz o III
miejsce:

Mateusz Bubin, zawodnik
brazylijskiego jiu–jitsu
Rio Grappling Klub Jelenia
Góra wygrał turniej początkujący kategorii –84kg
Ring XF Amator Tour rozgrywanego w Zgierzu.

Dolfamex – Prawnicy 1:1, karne 1:2
Dolfamex – Dariusz
Malinowski
Prawnicy – Filip
Błaszczyk

Powstaje klasa sportowa
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze
informuje rodziców dzieci
klas drugich, że na podstawie umowy pomiędzy
Szkołą, a Zarządem KPR–u
Jelenia Góra od przyszłego
roku szkolnego 2011/2012,
otwarta zostanie klasa sportowa o profilu piłki ręcznej
dziewcząt.

3".:
Serafin

REKLAMA

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z sekretariatem
szkoły osobiście lub dzwoniąc pod
numer telefonu: 75 75-51-430.
Zgodnie z umową, KPR Jelenia Góra
zaopatrzy dzieci częściowo w sprzęt

sportowy, a zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra szkoleniowa
jeleniogórskiego klubu.
- To kolejny krok do stworzenia w
naszym mieście możliwości rozwoju
sportowego dla naszych pociech.
Zajęcia z piłki ręcznej w szkole będą
odbywały się zgodnie z ustalonymi
godzinami lekcyjnymi, dodatkowo
dzieci będą mogły uczęszczać na
treningi organizowane w naszym
klubie i rozgrywać mecze ligowe w
barwach KPR-u, bowiem od sezonu
2011/2012 powołujemy kolejną grupę najmłodszych adeptek szczypiorniaka - powiedział wiceprezes KPR-u
Jelenia Góra Michał Matuszewski.
(MDvR)
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Zawody miały na celu wyłonić
przyszłych zawodników gali
Ring XF, której odbyły się już
trzy edycje. Nasz reprezentant
stoczył cztery zwycięskie walki,
z czego ostatnia odbywała się w

oktagonie potocznie zwanym
klatką.
– Z żalem muszę przyznać, że
poziom organizacji gali był na
bardzo niskim poziomie. Najbardziej zawiodłem się właśnie na
tym. Moja kategoria wagowa miała
zacząć się o godzinie 13.00, a wystartowała o 17.30. No ale trudno
przywykłem już do takich sytuacji,
gdy startowałem na zawodach w
BJJ. Muszę jednak przyznać, że
poziom jaki prezentowali inni zawodnicy był wysoki, co pozwoliło

mi zapomnieć o organizacyjnych
incydentach i cieszyć się walką.
Zawodnicy z którymi walczyłem
byli naprawdę wymagający, co tym
bardziej pozwoliło mi się cieszyć
się z wygranej w sporcie, w którym debiutuje. Chciałbym jeszcze
podziękować wszystkim przyjaciołom i kolegom którzy pomagali
mi przygotować się i wziąć udział
w tej właśnie gali i nauczyli mnie
wszystkiego, co umiem – wyznał
Mateusz Bubin.
(MDvR)

Młodzicy i trampkarze KKS-u rozbijają UKS Gryfów Śląski
Zawodnicy KKS–u Jelenia
Góra w rozegranym awansem meczu 15. kolejki ligi
młodzików rozgromili
lidera tabeli UKS ZSOiZ
Gryfów Śląski 4:0. Nasi
trampkarze wygrali jeszcze wyżej, bo aż 7:1.
Już w 15 minucie meczu młodzików po dośrodkowaniu Michała
Piątkiewicza, bramkarza gości z
5 metrów pokonał Szymon Statkowski, który zrewanżował się
koledze asystą 8 minut później.
Zaraz po przerwie po faulu w polu
karnym na Szymonie Statkowskim, Oskar Giziński strzałem po
ziemi w prawy róg bramki podwyższył na 3:0. Bardzo aktywny

Szymon Statkowski w 45 minucie
ustalił wynik meczu po indywidualnej akcji. Goście mimo wysokiej
porażki mogą być zadowoleni,
gdyż mogli stracić dużo więcej
bramek, ale dwukrotnie Szymon
Statkowski, Mateusz Krempa
i Aleksander Kwiatkowski nie
wykorzystali 100% sytuacji. Należy podkreślić bardzo dobrą
grę zastępującego w bramce
Michała Rebkowca - Jakuba Matuszewskiego oraz zawodników z
grupy orlików KKS-u grających ze
starszymi kolegami: Arkadiusza
Boducha, Oskara Aleksiejewa i
Przemysław Raka.
15. kolejka - liga okręgowa
młodzików
Gimnazjum 4/KKS Jelenia Góra
– UKS/ZSOiZ Gryfów 4:0 (2:0)

KKS: Matuszewski, Szpak (Aleksiejew), Wierzbicki, Stolarski,
Zatorski, Golonka, (Rak), Piątkiewicz, Giziński, Boduch, (Kwiatkowski), Krempa, Statkowski
Bramki: Statkowski - 2, Pietkiewicz, Giziński
15. kolejka - liga okręgowa
trampkarzy
Gimnazjum 4/KKS Jelenia Góra
– UKS/ZSOiZ Gryfów 7:1 (5:1)
KKS: Wieliczko, Żuczkowski,
Hartwig (Jończy), Bajerski, Masel
(Romański), Górski (Olejarczyk),
Sala, Kaczmarski, Wasiuk (Wójcik), Walaszek, Zając (Gaborec)
Bramki: Walaszek – 2, Sala – 2,
Zając- 1, Gaborec – 1, Wieliczko
– 1 (k)
(MDvR)

Turniej koszykówki chłopców
klas V w kategorii szkół podstawowych padł łupem zawodników SP
11. Podopieczni Joanny Tortory
zanotowali komplet zwycięstw,
pewnie stając na najwyższym stopniu podium. Wyniki zawodów: SP
3 – SP 6 17:12, SP 3 – SP 8 16:12, SP
3 – SP 11 7:32, SP 6 – SP 8 13:9, SP
6 – SP 11 12:18, SP 8 – SP 11 13:17.
Skład zespołu SP 11: Jakub Chojnacki, Krystian Haławin, Mateusz
Węgrzyn, Adrian Śmigielski, Fabian
Wochanka, Szymon Urbański, Wojciech Wojtas, Wojciech Gil, Dawid
Zachwiej, Filip Jaworski, Dominik
Szlufik, Wojciech Młynarski. Klasyfikacja końcowa: 1. SP nr 11, 2. SP
nr 3, 3. SP nr 6, 4. SP nr 8.

Nadszedł czas na turniej
koszykówki

Po zmaganiach w siatkówkę,
tenisa stołowego oraz piłkę ręczną,
tym razem zawodnicy startujący
w Lidze Pracowników Oświaty
zagrają w koszykówkę. Zawody
przeprowadzone zostaną według
obowiązujących przepisów PZKosz.
ze zmianami: - czas gry 2 x 10 minut,
w każdej połowie przysługują po 2
przerwy na żądanie, czas zatrzymywany na rzuty wolne i przerwy na
żądanie, w ostatnich 2 minutach
drugiej połowy zatrzymywany
czas. Czas gry może ulec zmianie
ze względu na ilość zgłoszonych
zespołów. Turniej przeprowadzony
zostanie w sobotę 7 maja od 9.00 w
hali przy ul. Sudeckiej. Zgłoszenia
należy dokonywać pod numerem
telefonu 75 6424461 lub mailowo
sport@mosjg.pl. Ostateczny termin
zgłoszeń mija 28 kwietnia.

Trwa nabór do klasy
sportowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 13 w Jeleniej Górze w związku
z otwarciem IV klasy sportowej
o profilu piłka nożna w roku
szkolnym 2011/2012 serdecznie
zaprasza chętnych uczniów do zapisów. Zgłoszenia należy kierować
do sekretariatu szkoły telefonicznie
lub osobiście do dnia 20 kwietnia
2011 roku (tel. 757523972). Testy
sprawnościowe zostaną przeprowadzone 29 kwietnia o godzinie
16.00 w SP 13 (na testy sprawnościowe zapraszamy dzieci wraz z
rodzicami).

Wykaz imprez
organizowanych
przez MOS

Między 18, a 28 kwietnia Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze przeprowadzi pięć
imprez sportowych. Szczegółowy
plan zawodów sportowych MOS-u:
18.04 poniedziałek – Mini kosz
dziewcząt klas V (II termin), 9.30
ul. Skłodowskiej 12, 18.04 poniedziałek – Piłka Nożna chłopców/
gimnazja finał, 9.00 Orlik ZSOiT,
19.04 wtorek – Biegi na Orientacje Wzgórze Kościuszki, 10.00,
27.04 środa – Piłka Nożna klasy V
chłopców, 9.00 ul. Lubańska, 28.04
czwartek – Piłka Nożna dziewcząt
Szkół Podstawowych, 9.00 ul. Lubańska.
(MDvR)
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Pierwszy mecz finałowy dla Open Florentyny Pleszew
Koszykarze Sudetów Jelenia Góra
walczący o awans
do I–ligi ulegli w
pier wszym spotkaniu finałowym
fazy play–off na
wyjeździe Open
Florent ynie Pleszew 73:79.

byli jeleniogórzanie odrabiając
pięciopunktową
stratę i remisując
do przerwy 42:42.
Po zmianie stron
wciąż obser wowaliśmy grę na
styku, miejscowi
coraz bardziej
dominowali nam
naszymi zawodnikami na tablicach, zdobywając
w i e l e p u n k t ów
z ponawianych
akcji. Na 17 ofensywnych zbiórek
koszykarzy z Pleszewa podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza
odpowiedzieli
zaledwie 3, w su-

Od początku spotkania kibice zebrani w
hali w Pleszewie obserwowali pasjonujący
bój w walce o końcowy triumf, gdzie losy
meczu ważyły się do
ostatnich minut pojedynku. Pierwsza kwarta padła łupem gospodarzy, którzy wygrali
26:21, w drugiej lepsi

Szczypiornistki Finepharmu wywalczyły awans do Superligi!
Jeleniogórskie piłkarki ręczne wygrały na wyjeździe w
meczu przedostatniej kolejki fazy 1–4 w Nowym Sączu w spotkaniu przeciwko
miejscowej Olimpii 29:23.
Dzięki tej wygranej nasze zawodniczki zapewniły sobie
prawo startu w najwyższej
klasie rozgrywkowej!

jednak na ucieczkę gospodyń i
doszły wyniku doprowadzając
do remisu po 7. Od momentu
9:9, przeciwniczki znów podkręciły tempo i odskoczył na
cztery bramki, wygrywając
pierwszą odsłonę 13:9. Po
zmianie stron na parkiecie
dzieliły i rządziły już tylko
jeleniogórzanki, które w 38
min. prowadziły 16:14 i od
tego momentu rozpoczęły
systematyczne powiększanie
przewagi, wygrywając ostatecznie 29:23.

Mecz lepiej rozpoczęły rywalki,
które w 7 min. prowadziły 4:1, nasze
szczypiornistki szybko zareagowały

Wiosenny turniej piłki nożnej klas VI i młodszych rozegrany został 11 kwietnia na
obiekcie wielofunkcyjnym
Orlik 2012 mieszczącym się
przy SP 13 w Jeleniej Górze.
Organizatorem imprezy byli
instruktorzy pracujący na
Orliku.
Do turnieju zgłosiły się dwa zespoły, które rozegrały mecz, w którym
FC Barcelona pokonała KKS Jelenia
Góra 4:3. Spotkanie było bardzo emocjonujące, prowadzenie zmieniało się

Jeleniogórscy badmintoniści
Chojnika w składzie: Weronika Rosiak, Joanna Heinke,
Kacper Górniak, Patryk Panasiewicz, Michał Pakosz,
Michał Dawiskiba, Szymon
Kowalski, Łukasz Cimosz,
Piotr Gajda oraz Kamil Słupek wystartowali 9 kwietnia
we Wrocławiu w eliminacjach
wojewódzkich do Mistrzostw
Polski Młodzików.

kilkakrotnie, a zwycięska bramka
została zdobyta na 30 sekund przed
końcem pojedynku, autorem trafienia był Bartek Golonka. Zawodnicy
obydwu zespołów na zakończenie
turnieju otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
FC Barcelona: Bartek Golonka,
Bartosz Ciachera, Patryk Wierdak,
Kacper Urban, Kacper Zawisła,
Łukasz Ranecki
KKS Jelenia Góra: Natalia Przelaskowska, Norbert Wolski, Kamil Sikora, Kamil Zatorski, Adrian Ramos
Rozegrano także turniej „dzikich
drużyn” w kategorii open, w którym
młodziczka. Zawody te odbędą się w
dniach 14-15 maja w Głubczycach.

udział wzięły
cztery zespoły. W meczach
półfinałowych Real Madryt pokonał
SP 13 4:3, natomiast KKS Jelenia
Góra wygrał z KS Karkonosze Jelenia Góra 4:1. W wielkim finale Real
Madryt przegrał z KKS-em Jelenia
Góra 2:9. Trzecie miejsce zajął zespół
Karkonoszy, który wygrał mecz
walkowerem z powodu wycofania
się zespołu SP 13.

KKS lepszy od Realu Madryt

Składy zespołów:

KKS Jelenia Góra: Bartosz Ciachera, Mikołaj Bubin, Kamil Zatorski,

Jelenia Góra – awans z turnieju
klasyfikacyjnego
Młodziczka
2. Radosław Wróbel – Matchpoint
1. Jagoda Goldwasser – UKS 2
Wrocław – awans z turnieju klasyfiSobótka – awans z Listy Polskiego
kacyjnego
Zawiązku Badmintona
3. Piotr Gajda – KS Chojnik Jelenia
2. Karolina Sznurowska – UKS 2
Góra
Sobótka – awans z turnieju klasyfikacyjnego
Podobnie jak Jagoda Goldwasser
3. Aleksandra Legięć – UKS Smecz
z listy Polskiego Związku BadminBogatynia – awans z turnieju klasytona awansowała Oliwia Socha
fikacyjnego
– KS Chojnik Jelenia Góra, która
Awans do Mistrzostw Polski uzynie musiała brać udziału w turnieju
skali dwaj najlepsi dolnośląscy
Młodzik
kwalifikacyjnym
zawodnicy w kategorii młodzik i
1. Kamil Słupek – KS Chojnik

Wrócili ze Świebodzic z medalami i rekordami życiowymi

Na basenie 25 metrowym przy
elektronicznym pomiarze czasu
podczas III Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Klubu

Kibica, w których wzięło udział
ponad 300-tu zawodników z całej
Polski, w czołówce znaleźli się
nasi reprezentanci. Kamil Fronia

Bartosz Golonka, Kamil Sikora
Real Madryt: Kacper Zawisła, Mateusz Zając, Łukasz Ranecki, Łukasz
Fąfara, Grzegorz Nalewajko
KS Karkonosze Jelenia Góra: Sebastian Zug, Arek Kupka, Karol
Salamon, Arek Bielan, Weronika
Ranecka
SP 13: Konrad Wyszyński, Mateusz
Dzioba, Natalia Przelaskowska, Daria
Curyło
(MDvR)

Rekord szkoły pobity, najsilniejszy Michał Kur
D z i e s i ę c i u ś m i a ł kó w
zmierzyło się w Mistrzostwach Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych nr
2 w wyciskaniu sztangi na
ławeczce. Wygrał uczeń
klasy maturalnej Michał
Kur, któr y podnosząc
sztangę ważącą 140kg
ustanowił rekord szkoły.

4. Patryk Grocholewski – 80,
90, 100kg
– Ł u k a s z Ko p i e c – 6 0 , 9 0 ,
100kg
6. Piotr Sadowski – 75, 90kg
7. Bartosz Wietrzyk – 60, 75,
85kg
8. Marcin Piotrowski – 60, 70,
80kg
9. Adam Jagiełło – 60, 70, 75kg
– Wojciech Tęcza – 60, 70, 75kg

– Zawody miały charakter
integracyjny, startowali zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
W przypadku zainteresowania
uczniów szkół ponadgimnazjalnych takimi zawodami, postaramy się zorganizować kolejne
turnieje w przyszłości – wyznaje
Robert Chmiel, organizator i
sędzia zawodów.

(MDvR)

Wyniki
1. Michał Kur – 80, 90, 100, 110,
130, 140kg
2. Robert Chmiel – 60, 80, 100,
110, 115, 120kg
3. Adam Stolicki – 60, 80, 90,
100, 110, 115kg

Walczyli o awans do Mistrzostw Polski

Wyniki:

Po pechowym starcie pływaków MKS–u Jedenastka Jelenia
Góra w Nachodzie, podczas międzynarodowych zawodów
Modra Sucha 2011, gdzie nasz zawodnik zajął miejsca
tuż za podium przegrywając o 0,10sek na dystansach 100
motylem i 100 dowolnym, szczęście dopisało 9 kwietnia
w Świebodzicach.

– W pierwszej połowie obserwowaliśmy na parkiecie dwa oblicza
zespołu, po przerwie poprawiliśmy obronę, lepiej też zagraliśmy
w ataku i kontrolowaliśmy w
pełni przebieg wydarzeń na boisku. Druga odsłona została przez
nas wygrana różnicą dziesięciu
punktów, to świadczy o naszej
przewadze w t ym fragmencie
gry – wyznaje na gorąco Mirosław
Uram, trener Finepharmu.
(MDvR)
Fot. R. Ignaciak

(1992) najpierw zajął pierwsze
miejsce na dystansie 50m stylem
mot ylkowym (27,72), później
wywalczył drugą pozycję (55,96)
w biegu finałowym na dystansie
100m stylem dowolnym, ustępując miejsca jedynie zawodnikowi
Śląska Wrocław (55,18).
Udanie st ar towali również
Artur Manukyan, któr y zajął
trzecią lokatę na dystansie 50m

mie rywale zebrali 38 piłek przy
naszych 19. Przed ostatnimi 10
minutami na tablicy wyników było
65:62 dla naszych przeciwników.
Pomimo znakomitej skuteczności
przy rzutach za 3 punkty w całym
spotkaniu – 66% - 10/15 celnych
rzutów (5/7 Łukasz Niesobski, 4/5
Krzysztof Samiec) nie udało się odnieść cennego zwycięstwa. Sudety
Jelenia Góra po pasjonującym boju
uległy rywalom 73:79.
Open Florent yna Pleszew –
Sudety Jelenia Góra 79:73 (26:21,
16:21, 23:20, 14:11)
Sudety: Ł. Niesobski (18), Matczak (15), Samiec (12), Czech (12),
Kozak (5), Wilusz (4), Mincie (4),
R. Niesobski (3), Maryniewski.
Drugie starcie finałowe rozegrano tuż po zamknięciu wydania
gazety.
(MDvR)
Fot. R. Ignaciak

Dzień później w Babimoście w województwie lubuskim rywalizowali
juniorzy młodsi, walcząc o awans
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w dniach
6-8 w Suwałkach. W turnieju tym
udział wzięli również zawodnicy jeleniogórskiego Chojnika w składzie:
Klaudia Socha, Daria Nielubińska,
Jędrzej Nowak, Piotr Martyński, Mateusz Czechowicz, Paweł Gackowski.
Awans do OOM uzyskał nasz mikst
Klaudia Socha z Jędrzejem Nowakiem zajmując drugie miejsce.

Niewiele zabrakło również
parze deblowej Jędrzej Nowak/
Piotr Martyński, którzy po zacięt ym 3-setowympojedynk u
ulegli wrocławianom Regańczuk/
Wolańczyk zajmując ostatecznie
trzecie miejsce. W turnieju eliminacyjnym nie musieli startować
Paulina Kaczorowska oraz Arkadiusz Słupek, którzy zapewnili sobie udział w OOM dzięki wysokim
pozycjom na listach PZBad.
(MDvR)

st ylem grzbietowym (40,89),
przegr ywając z zawodnikami
Manty Jelcz Laskowice i 9 Dzierżoniów. Maciej Wasilewski (1994)
stanął na najwyższym stopniu
podium na dystansie 50m stylem
grzbietowym (34,55), wywalczył
także szóste miejsce na dystansie
50m stylem dowolnym, gdzie po
raz pierwszy złamał granicę 30s,
uzyskując dobry wynik 29,87.
Ponadto Aram Manukyan (1995)
zajął czwartą pozycję na dystansie

50m stylem klasycznym z życiowym czasem 38,05.
Teraz pływacy szykują się przede
wszystkim do naszych zawodów –
XI Otwartych Zawodów o Puchar
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
które odbędą się 14 maja na basenie przy SP 11 ul. Moniuszki 9,
a wcześniej pod koniec kwietnia
wystartują w Legnicy, walcząc o
Puchar Prezesa DOZP.
(MDvR)

Cztery medale
w Sobótce
Mistrzostwa Dolnego
Śląska Młodzików i Młodziczek w Judo oraz
eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów Młodszych rozegrane zostały
9 kwietnia w Sobótce.
Na stracie nie zabrakło oczywiście jeleniogórskich akcentów. Zawodnicy JSS Gwardia
Jelenia Góra odnotowali udany start podczas zawodów w
Sobótce, wywalczając cztery
krążki.

Wyniki:

Młodzicy i młodziczki:
Bartłomiej Byczko kat. 60 kg
II miejsce
Agnieszka Kondarenko kat.63
kg III miejsce
Klaudia Stasińska kat. 52 kg
IV miejsce
Kamil Borsuk kat. 66 kg IV
miejsce
Remigiusz Kopociński kat. 46
kg VII miejsce
Juniorzy młodsi:
Michał Siedlecki kat. +90 kg
II miejsce
Dawid Bil kat. 81 kg III miejsce
Juniorzy młodsi zakwalifikowali się do OOM (Mistrzostwa
Polski) Juniorów Młodszych,
które odbędą się w dniach
30.04 - 03.05 2011 roku w
Białymstoku.
(MDvR)
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2011-04-08 - 14.30 = 2011-04-15 - 15.00
OGŁOSZEŃ 1237
OFERT PRACY 264
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - 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
ABONAMENT medyczny - kupujesz,
korzystasz, polecasz, sprzedajesz: abonament medyczny za składkę 80 zł/mc. Nie
płacisz za wizyty lekarskie, nie czekasz w
kolejkach do lekarzy. abonament_medyczny.24h@poczta.fm - +48 793 048 030

AGENCJA Pracy - zarejestruj się w
naszej bazie, prześlij swoje CV-w
ramach usługi PakietCV5 udostępnimy
Twoją aplikację zainteresowanemu pracodawcy. CRK-certyfikat 6046 Jelenia
Góra, Wiejska 29, biuro@crk-kadra.
pl - 605 661 481
AGENT d/s odszkodowań wypadkowych - również jako praca dodatkowaprowizja! CV+LM na adres e-mail:
rekrutacja@centim.pl - 501 039 203
AKWIZYCJA - firma kosmetyczna
poszukuje pracowników do obsługi
klienta - 723 989 800
ANKIETER telefoniczny - poszukujemy
osób na stanowisko ankietera telefonicznego - j.ciszek@mands.pl - 516
380 536
BARDZO dobra praca - 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.

BIURO rachunkowe - w Kowarach
przyjmie do pracy osobę z: dośw. w
księgowości, znajomością programu
Symfonia FiK. Mile widziane prawo
jazdy. CV proszę przesyłać na adres:
lubawka@bde7.pl - 667 899 389
BIURO Rachunkowe w Jeleniej Górze
zatrudni samodzielną księgową z
wykształceniem wyższym ekonomicznym. CV proszę wysyłać na adres:
biuro.rach@orange.pl - 501 533 367
BIZNES - Jeśli zajmowałeś się do tej
pory sprzedażą bezpośrednią i masz
już tego dość, mamy dla Ciebie dobrą
alternatywę. Zadzwoń lub napisz: biznesfmg@gmail.com - 660 434 487
CHCE Ci się chcieć - Jesteś w stanie
przenosić góry, zaangażowanie i ambicja to Twój znak firmowy. Jeśli płacą
Ci za to za mało, może czas zmienić
pracę? Złóż u nas CV - jga.rekrutacja@
gmail.com
DLA atrakcyjnej pani - szukam dziewczyny kobiety do pracy w prywatnym
mieszkaniu w Gorliz do towarzystwa oferty proszę składać na mail:
kudys72@tlen.pl - 725 096 075
DLA Ciebie - Rynek pracy jest kapryśny, wyrzuca za nawias dojrzałych i
cennych pracowników. Nasza firma
takich szanuje najbardziej. Jeśli masz
maturę, 40+ i wielką energię, przyślij
CV, porozmawiamy - jga.rekrutacja@
gmail.com
DLA gitarzysty - do zespołu muzycznego - dyspozycyjnych, umowa o
pracę, pensjonat, prawo jazdy mile
widziane - 663 908 943
DLA stolarzy z Gryfowa, Mirska,
Lwówka Śl. i okolic - 601 551 472

DLA zdeterminowanych - jesteś operatywny, zdeterminowany do osiągnięcia
sukcesu, gotowy do pracy? Jeżeli tak, to
ta praca jest dla ciebie. LM i CV proszę
przesłać na adres:m.fronik@euco.pl - 509
296 639
DO gabinetu dietoterapii - do nowo
otwartego gabinetu do WSPÓŁPRACY
- 601 703 766
DO odzyskania danych - szukam samouka
lub studenta informatyki, który potrafi
podejmie się odzyskania danych z twardego dysku i zrobi to solidnie, proszę o
SMS z cena usługi - oddzwonię - 724
844 931
DO pracy kasjerów - sprzedawców - 756
456 831
DO sprzątania - w domu wczasowym w
Karpaczu - 757 618 512
DO sprzątania domu w Cieplicach w piątki
na 5 godzin potrzebna dokładna pani - 605
245 279 od 19.00 do 20.01
DOCIEPLENIA - tylko z doświadczeniem.
CV na maila - sebbud.budowa@wp.pl
DODATKOWA praca - jeśli jesteś młodą
osobą i chcesz zarobić na wakacje to
zostań konsultantem lub konsultantkom
ﬁrmy Avon atrakcyjne prezenty za wyniki,
możliwość awansu, szkolenia - 723
989 800
DOM wczasowy - w Szklarskiej Porębie
Dolnej przyjmie na stanowisko kelnerka-sprzątaczka ul. Piastowska 27 - 665
365 511
DORADCA finansowy - Jeśli Twoją
ambicją jest coś więcej niż siedzenie za
biurkiem przez 8 h dziennie, a rozum
podpowiada czas na zmiany, zostań
samodzielnym doradcą finansowym.
fundusze.inwestycyjne.24h@wp.pl - +48
518 731 033

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

DORADCA Finansowy - szukamy samodzielnych doradców ﬁnansowych. którzy
będą oferowali produkty inwestycyjne
firm, z którymi nasza Firma zawarła
współpracę. E-mail: fundusze.inwestycyjne.24h@wp.pl - 518 730 860
DORYWCZA/DODATKOWA - praca/
ﬁzyczna/studenci zaoczni montaż reklam
na terenie JGóry 8.00-16.00 - 695 730
171
DWIE fryzjerki - wydzierżawię nowe stanowisko dla fryzjerek w nowym salonie
fryzjerskim w centrum Jeleniej Góry - 695
570 521
ELEKTRYK od zaraz - potrzebny elektryk
z doświadczeniem do położenia instalacji elektrycznej i odgromowej w nowo
postawionym domu w Maciejowej - 609
238 443
EMERYTA ze Szklarskiej - poszukuje
osoby do roznoszenia korespondencji
na terenie Szklarskiej Poręby - 0,40 zł za
doręczoną przesyłkę - minimum 1000 szt.
miesięcznie do rozniesienia jacekbialoskorski@o2.pl - 792 474 337
EUROPEJSKI koncern ﬁnansowy - poszukuje współpracowników do obsługi klienta.
Zapewniamy licencjonowane szkolenia,
nienormowany czas pracy, wysokie
zarobki. Wymagamy: wykształcenie min.
średnie, niekaralność - 664 992 190
FIRMA Budowlana RUD-POL - zatrudni od
zaraz zbrojarzy, cieśli, murarzy, tynkarzy
- 797 385 828
FIRMA budowlana zatrudni - kierowcę
dla pojazdu ciężarowego do 7,5 tony oraz
operatora koparki do 3,5 tony. Dzwonić
między 9-18. - 501 418 554
FIRMA budowlana zatrudni - na umowę o
pracę - 888 986 972
FIRMA ﬁnansowa zatrudni - na umowę
o pracę osoby z doświadczeniem w
sprzedaży produktów ﬁnansowych oraz
telemarketerów. Z wybranymi osobami
nawiążemy kontakt. - dyrektor@kbknet.
pl
FIRMA FX Work - zatrudni osoby uczące
się (18-26lat) do pracy na terenie hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowisku
KASJER kontakt tel. w godz.15:30-18:00
- 664 043 531
FIRMA OPAL MED zatrudni - Przedstawicieli Handlowych. Oferujemy samodzielną
i ciekawą pracę, możliwość rozwoju
zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. CV : rekrutacja@opalmed.eu
- 756 453 928
FIRMA Supradent Sp. z o.o. - poszukuje
konserwatora „na telefon”, który posiada
własną firmę. Kontakt telefoniczny lub
mailowy: kontakt@supradent.com.pl - 75
64 60 999, 609 20 99 21
FIRMA w Wojcieszycach - k/Jeleniej Góry
przyjmie do pracy spawaczy - proste spawanie punktowe - 603 224 440
FITNESS Klub w Cieplicach - „Lady
Fitness Center” zatrudni Instruktorów do
prowadzenia zajęć grupowych - biuro@
ladyﬁtnesscenter.pl
FRYZJERKA lub Fryzjer - praca w centrum
Jeleniej Góry w trybie dwu zmianowym na
wysoki procent - 514 140 803
FUCHA dla mechanika - Zlecę naprawę
skrzyni biegów w VW polo 96r, w aucie
brak jest wstecznego biegu. - 507 963
493
FX Sport Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
- zatrudni osobę do sprzątania na 1/2
etatu. Informacje w siedzibie ﬁrmy przy ul.
Waryńskiego 23 - 756 450 831
GRAFIKÓW - do współpracy - danielsocha@vp.pl
HACCAP - zlecę opracowanie księgi
HACCAP dla malej gastronomii - 883
011 214
HOTEL - zatrudnimy do pracy na stanowisko pomocy kuchennej w hotelu w centrum
miasta - 509 677 858
HOTEL *** w Karpaczu zatrudni - Kucharza na pełny etat. CV prosimy przesyłać
na adres mailowy: manager@hotelartus.
pl - 757 616 347
HOTEL Jan w Wojcieszycach - zatrudni
kelnerów, praca w młodym zespole, CV
proszę przesyłać na adres dh@hotel-jan.
pl z dopiskiem kelner
HOTEL Malachit Medical Spa - w Karpaczu zatrudni na stanowisko kelnerki,
umowa o pracę - 693 425 259
HOTEL pod Różami BARMAN - zatrudni
na umowę barmanów/barmanki. Oczekujemy: otwartości, umiejętności współpracy,
dyspozycyjności, dobrej prezencji i kultury.
CV ze zdjęciem i LM należy składać w
recepcji hotelu. - 757 551 453
HOTEL pod Różami KELNER - zatrudni
na umowę kelnerów/kelnerki. Oczekujemy: otwartości, umiejętności współpracy,
dyspozycyjności, dobrej prezencji i kultury.
CV ze zdjęciem i LM należy składać w
recepcji hotelu. - 757 551 453
HOTEL pod Różami KUCHARZ - zatrudni
na umowę kucharzy/kucharki. Oczekujemy: umiejętności współpracy, dyspozycyjności, znajomości kuchni polskiej. CV
ze zdjęciem i LM należy składać w recepcji
hotelu. - 757 551 453
HOTEL pod Różami RECEPCJA - zatrudni
na umowę recepcjonistę (stkę) Oczekujemy: otwartości, umiejętności współpracy,
dyspozycyjności, dobrej prezencji i kultury.
CV ze zdjęciem i LM należy składać w
recepcji hotelu. - 757 551 453
HOTEL Sasanka w Szklarskiej Porębie
- zatrudni kucharza. CV proszę kierować
na adres hotel@hotel-sasanka.pl - 757
528 001

HOTEL Szrenica - zatrudni szefa kuchni
z doświadczeniem oraz panią na stanowisko kelner/barman - 757 173 599
HOTEL w Karpaczu zatrudni - Recepcjoniste/tkę ze znajomością języka niemieckiego. CV oraz List motywacyjny prosimy
przesłać na adres: menager@hotelartus.
pl - 757 616 347
HOTEL w Szklarskiej Porębie - zatrudni
samodzielnego kucharza - 605 152 484
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 Opal Med - zatrudni na
stanowisko telefonicznej obsługi klienta.
Praca od pn-pt, stałe godziny, wysokie
wynagrodzenie, miła atmosfera. CV: rekrutacja@opalmed.eu - 756 453 929
HURTOWNIA zatrudni - handlowca
wyjazdowego, wymagane wykształcenie
min. średnie mechaniczne, znajomość
branży motoryzacyjnej, mile widziane
doświadczenie w handlu.CV przesyłać na
adres: l.rozmus@opoltrans.com.pl
INSTRUKTOR Fitness - Fitness Klub w
Cieplicach poszukuję Instruktora do prowadzenia zajęć grupowych. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na
adres mailowy: biuro@ladyﬁtnesscenter.
pl - biuro@ladyﬁtnesscenter.pl
JELENIA Góra - dam pracę mężczyźnie emeryt, rencista złota rączka - 603
861 293
KASJER Szklarska Poręba - Park Dinozaurów poszukuje osoby na stanowisko
kasjera, CV prosimy przesłać na maila
praca@dinopark.com.pl - 795 577 756
KELNER/KA umowa o pracę - Ośrodek
wypoczynkowy nad Jeziorem Złotnickim
okolice Leśnej CV proszę przesłać na zlotypr@op.pl - nie dzwonić - 757 847 156
KELNERKA do pizzerii - na Zabobrzu 691 019 489
KELNERKA Pizzeria - Pizzeria w centrum Karpacza zatrudni kelnerki, wysokie
napiwki CV ze zdjęciem na adres: jasiu.
danek@gmail.com
KIEROWCA - konwojent kat. B - Hurtownia spożywcza zatrudni pracownika.
Wymagane książeczka SANEPID. Oferty
proszę przesyłać na e-mail augustolimaro@op.pl
KIEROWCA autobusu - praca w turystyce,
aktualne badania kurs na przewóz osób
karta kierowcy - 693 960 202
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 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
KIEROWNIKA serwisu samochodowego
- mechanika, CV na: karford1@go2.pl 509 081 542
KOPARKA - do wyczyszczenia stawu nie
drogo - 504 122 173
KOSMETYCZKA - manikiurzystka do
salonu w centrum Jeleniej Góry na własną
działalność. Tylko osoby z doświadczeniem - 509 156 591
KUCHARKA lub samodzielna pomoc - do
kuchni w pensjonacie w Karpaczu - 757
618 512
KUCHARZ - do pizzerii nad morzem bardzo dobre warunki, nocleg i wyżywienie
gratis, praca od godz. 12 do 22 tylko
poważne oferty - praca od czerwca - 792
500 164
KUCHARZ - umowa o pracę - Ośrodek
wypoczynkowy nad Jeziorem Złotnickim
okolice Leśnej - CV proszę przesłać
na zlotypr@op.pl - nie dzwonić - 757
847 156
KUCHARZ - ze znajomością kuchni polskiej - 665 163 088
KUCHARZA - lub samodzielną pomoc
kuchenną zatrudni włoska restauracja w
Karpaczu - 693 582 191
K U C H A R Z Y, p o m o c e k u c h e n n e potrzebny od zaraz personel do kuchni
włoskiej - miło widziane doświadczenie,
umowa o pracę - 500 776 992
LAWETA, dam zlecenie - Transport samochodu osobowego Ford Eskort Jelenia
Góra-Trzcińsko - proszę o SMS z ceną
za usługę - 530 930 746
LODZIARNIA w centrum Karpacza
zatrudni osoby do sprzedaży lodów. CV ze
zdjęciem na adres mlopatka@o2.pl
MECHANIK samochodowy - poszukujemy
z doświadczeniem - 501 817 602
MŁODYCH i ambitnych - znajdź prace
jeszcze przed Świętami. 1500 zł. netto
- 757 647 020
MONTAŻYŚCI stolarki PCV - Podejmiemy
współpracę z montażystami stolarki okienno-drzwiowej z zarejestrowaną własną
działalnością i transportem. Biuro: Al.
Wojska Polskiego 13 Pano-Rama BIS 514 000 839
NA stałe - dynamicznie rozwijająca się
ﬁrma ubezpieczeniowa poszukuje zmotywowanych, energicznych osób do pracy w
JG na stałe. Niezbędna matura i CV - jga.
rekrutacja@gmail.com
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Niemcy - płytkarze - Praca w Niemczech
dla płytkarzy, kamieniarzy itp. - 883
408 130
Niemiecka firma poszukuje - kafelkarza,
własna działalność, dobry niemiecki, długoletnie doświadczenie - 508 052 641
Niemiecka firma poszukuje - operatora
koparki, własna działalność, dobry niemiecki, długoletnie doświadczenie - 508
052 641
Nowa firma - wiek i wykształcenie nie
ma znaczenia. Podstawą zatrudnienia
jest komunikatywna znajomość języka
niemieckiego. Wynagrodzenie 2000 zł
netto. CV na e-mail biuro.mmm@onet.
pl - 512 311 681
Oddam wesołego pieska - bardzo wesoły
i przyjacielski piesek, posłuszny. Ma 3,5
miesiąca, oddam w dobre ręce. Jest to
mieszaniec teriera z cocker spanielem.
Oddam w dobre ręce - 505 288 205
Oferty pracy za granicą - Jesteś zainteresowany pracą za granicą? To wyślij nam
swoje CV wraz z opisem umiejętności,
specjalizacji, które posiadasz. agencjapracyopoka@wp.pl
Operator wózka widłowego - Wózkowy
z uprawnieniami i orzeczeniem o niepełnosprawności mail:kadry@ladzinski.pl
Opieka - Niemcy - legalna praca dla Pań
przy opiece w Niemczech. Możliwa też na
działalność w Polsce. Wysokie zarobki 77 43 54 076
Opieka NIEMCY - nad kobietą w wieku
84 lata, podopieczna ma problemy z chodzeniem, porusza się za pomocą wózka
inwalidzkiego. Ma problemy z pamięcią.
- 757 223 233
Opieka Niemcy SENAKO - nad małżeństwem .Podopieczna porusza się
za pomocą rolatora na zewnątrz. Cierpi
na demencję, alzheimera. d opiekunki
wymaga się znajomości języka niemieckiego i prawo jazdy. - 757 223 233
Opieka Niemcy SENAKO - nad mężczyzną w wieku 90 lat. Cierpi na demencję, ma problemy z pamięcią, używa
pampersów. Porusza się samodzielnie i
za pomocą rolatora na zewnątrz. - 757
223 233
Opiekunka - Niemcy - Firma doraMED
poszukuje pilnie opiekunki osoby starszej
z dobrym językiem niemieckim. Umowa o
pracę. - 691 104 999
Opiekunka do NIEMIEC - praca dla
opiekunki z własną działalność gospodarczą, prawem jazdy, dobrym niemieckim,
od 18.04, płaca 1500 euro plus 200 euro
za Wielkanoc, kontakt praca.niemcy76@
o2.pl - 602 320 893
Opiekunka do Niemiec - zlecenie dla
opiekunki z własną działalnością gospodarczą, dobrym niemieckim, czynnym
prawem jazdy, praca od 18.04 , cena 1500
euro plus 200 euro za Wielkanoc , kontakt
praca.niemcy76@o2.pl
Opiekunka Niemcy SENAKO - nad
kobietą 84 lata. Podopieczna porusza
się za pomocą rolatora. Ma zachwianie
równowagi, demencję. Używa pampersów. - 757 223 233
Opiekunka Niemcy SENAKO - nad
kobietą w wieku 79 lat. Podopieczna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.
Ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę,
demencje oraz używa pampersów. - 757
223 233
Opiekunki do Niemiec - zlecenia dla
opiekunek z własną dział. gospod. polską
A1 lub Gewerbe, dobrą znajomością j.
niemieckiego, płaca od 1250 euro/mies.
plus dodatki za pracę w nocy 300 euro,
Wielkanoc 150 euro - 602 320 893
Opiekunki osób starszych - Niemiecka
firma poszukuje murarza, własna działalność, dobry niemiecki, długoletnie doświadczenie. Tel. 508052640, 756422300 - 756
474 402
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 - 75 647
44 03
Oriflame rozdaje Prezenty - więcej
szczegółów GG 12499228
Ośrodek w Świeradowie - zatrudni
stróża nocnego. Praca zmianowa, w
systemie dwa na dwa. Umowa zlecenie,
praca na stałe. Kontakt villa@vital-resorts.
eu - 075 78 16 301
Ośrodek w Świeradowie Zdroju zatrudni pokojową - pomoc kuchenną.
Praca na stałe, umowa zlecenie. Mile
widziane doświadczenie. Chętnych prosimy o kontakt villa@vital-resorts.pl - 75
78 16 301
Ośrodek Złoty Potok Resort - okolice
Gryfowa i Leśnej poszukuje: kucharzy,
kelnerów, pomoce kuchenna, sprzątaczki,
recepcja (j. niemiecki + pr. jazdy) w tytule
wpisać rodzaj stanowiska zlotypr@op.pl
- 757 847 156
Pałac Łomnica zatrudni - na stanowisko
ogrodnika bezrobotną osobę. Wymagana
znajomość obejścia ze zwierzętami
gospodarskimi. Najlepiej osoba z pobliskich miejscowości - 757 130 461
Pałac Paulinum - poszukuje pracownika
na stanowisko kucharz/pomoc kuchenna.
CV proszę przesyłać na gastro@palacwojanow.pl - 691 977 776
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie
- poszukuje pracownika porządkowego.
CV na maila praca@dinopark.com.pl 795 577 756
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie zatrudni kasjera - sprzedawcę. CV proszę
przesłać na maila praca@dinopark.com.
pl - 795 577 756
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie
- zatrudni pomoc kuchenną lub kucharza.
CV proszę przesłać na maila praca@
dinopark.com.pl - 795 577 756

Pensjonat Karpacz - dam prace
kobiecie w pensjonacie w Karpaczu
górnym jako gospodyni domowa. Zakres
obowiązków: gotowanie, sprzątanie - 792
044 502
Pilnie potrzebuję kucharza - z ambicją
pracy i pomysłowością w tworzeniu
potraw. CV na adres: biuro@cortenero.
pl - 503 428 356
Pizzeria Międzyzdroje - od zaraz
zatrudnię pomoc kuchenną w pizzerii w
Międzyzdrojach, stawka do uzgodnienia,
zakwaterowanie we własnym zakresie.
CV na adres : piotrjac@wp.pl lub kontakt
telefoniczny - 602 619 241
PMPoland poszukuje osób - z wykształceniem wyższym technicznym/mechanicznym i płynną znajomością języka
angielskiego. Oferty: praca@pmpgroup.
com - 075 64 59 518
Pokojowa do Hotelu*** - zatrudnię w
Karpaczu. Mile widziane doświadczenie
oraz bliskie miejsce zamieszkania - 756
161 718
Położenie kostki - granitowej, szukam
osoby doświadczonej z narzędziami lub
bez - 512 170 234
Pomoc domowa Zittau - raz w tygodniu
dla starszej pani(sprzątanie, zakupy, itp.)
z Zittau. Wymagany jęz. niem. komunikatywny - 606 433 818
Pomoc Kuchenna - Pizzeria w centrum
Karpacza zatrudni pomoce kuchenne
CV ze zdjęciem na adres: jasiu.danek@
gmail.com
Pomoc kuchenna - sprzątanie - umowa
o pracę. Ośrodek wypoczynkowy nad
Jeziorem Złotnickim okolice Leśnej - CV
proszę przesłać na zlotypr@op.pl - nie
dzwonić - 757 847 156
Pomoc kuchenna, kelnerka - restauracja Mezopotamia, CV prosimy składać
osobiście - ul. Szkolna 3 Jelenia Góra
- 756 449 445
Pomoc kuchenną - z prawem jazdy kat.
B - 669 241 410
Poszukujemy - energicznych i wszechstronnych współpracowników. Osób nie
bojących się wyzwań i nowych doświadczeń. Jeśli jesteś zainteresowana (-y)
więcej informacji prześlę na e-maila.
- marcin@bluemoney.pl
Poszukujemy - Pani pokojowej/
pomocy kuchennej z doświadczeniem na
podobnym stanowisku. Praca od zaraz,
brak możliwości zakwaterowania, okolice
Świeradowa Zdroju - 757 816 301
Poszukujemy DJ-a lub Sound Systemu - do grania w niewielkim klubie dla
maksymalnie 100 osób, ważne aby być
otwartym na różne rodzaje muzyki. Nie
interesuje nas techno, dance, pop - 517
920 357
Poszukujemy instruktora baletu i
modern jazzu - 601 578 269
Poszukujemy na stanowisko kucharza - młodą, kreatywną osobę, która nie
boi wyzwań i ciężkiej pracy. CV na adres
e-mail - ania.kp@op.pl
Poszukujemy osoby ambitnej - i
pomysłowej na stanowisko młodszego
kucharza. CV na adres biuro@cortenero.
pl - 503 428 356
Poszukujemy osoby z doświadczeniem - w marketingu do pracy w recepcji
w obiekcie w Szklarskiej Porębie Dolnej
- 517 039 379
Poszukujemy osób chętnych do pracy
- na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w dużej spółce akcyjnej. Gwarantujemy dobre zarobki - 509 576 086
Poszukuję kelnera/ki - ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Złotnickim okolice
między Gryfowem a Leśną CV w tytule:
kelner/ka proszę przesłać na zlotypr@
op.pl - 757 847 156
Poszukuję Panią do sprzątania mieszkania po 50 roku życia z okolic
Mysłakowic - Kowar. Najlepiej z autem
- 783 032 763
Poszukuję pracowników - do pracy na
budowie ( głównie tynki gipsowe) - 606
998 396
Poszukuję striptizera - na wieczór
panieński w te sobotę. Chętnych panów
proszę o kontakt SMS - 531 217 295
Pośrednictwo Pracy - zarejestruj
się w naszej bazie, prześlij swoje CV-w
ramach usługi PakietCV5 udostępnimy
Twoją aplikację zainteresowanemu pracodawcy. CRK-certyfikat 6046 Jelenia
Góra, Wiejska 29, biuro@crk-kadra.pl
- 605 661 481
Pośrednictwo Pracy Intelekt - poszukuje kobiet ze znajomością języka niemieckiego chętnych do pracy przy opiece
nad osobami starszymi w Niemczech.
*Legalna praca *zwrot kosztów przejazdu
- 75 721 04 31/kom.883 688 856
Potrzebna osoba - na stanowisko
kasjer/technik praca na zmiany CV na
magdasimlat@wp.pl - 723 207 535
Potrzebna osoba - na stanowisko
kasjer/technik praca na zmiany. CV proszę
składać na adres magdasimlat@wp.pl
Potrzebna samodzielna pomoc do
kuchni w Pensjonacie w Karpaczu - 757
618 512
Potrzebny doświadczony, solidny
- pracownik do remontu: kafelki, tynk,
malowanie w niskiej cenie. Piechowic od
12-18. Pisać SMS od 12-15 - bez wyżywień - 500 531 785
Potrzebny pracownik - doświadczony,
spokojny - do remontu: kafelki, tynki,
malowanie. W niskiej cenie. Peryferie Piechowic. Praca od 12-18. Pisać SMS-y od
12-15. Bez wyżywienia - 500 531 785
Potrzebny stolarz - z własnymi narzędziami - 787 029 441
Pozycjoner www - poszukujemy bardzo dobrego pozycjonera www, wypłata
uzależniona od wyników pracy - pozycjoner@pracajg.pl

Praca biurowa - Hurtownia Opal Med
zatrudni do biura z perfekcyjną znajomością języka angielskiego. Praca od pn-pt,
stałe godziny pracy, wysokie wynagrodzenie, miła atmosfera. CV: rekrutacja@
opalmed.eu - 756 453 929
Praca dla brukarza - Praca dla brukarza
- 785 202 556
Praca dla kucharza - w lokalu w Cieplicach - 665 163 088
Praca dla kurierów - Wydawnictwo
zatrudni kurierów z miasta i powiatu Jelenia Góra, Lubań, Bolesławiec, Zgorzelec,
Lwówek Śl., Kamienna Góra. Wynagrodzenie ok. 100 zł dziennie + zwrot paliwa.
Aktualne do 14.04.2011 - 797 857 698
Praca dla studentów - w małej gastronomii (kebab, kurczak z grilla) Wymagana
książeczka zdrowia - 509 042 112
Praca dla studentów - w niepełnym
wymiarze godzin - do czerwca 2011. biuro@arim.com.pl
Praca dodatkowa - polega na sprzedaży
powierzchni reklamowej w gazecie. Wynagrodzenie prowizyjne - 666 313 648
Praca Karpacz - szukam złotej rączki
do pracy przy pensjonacie w Karpaczu,
mężczyzna - 691 731 375
Praca na stoisku handlowym - w
Szklarskiej Porębie w charakterze sprzedawcy. Zainteresowane osoby prosimy o
składanie CV na e-mail: pracadlaciebie@
autograf.pl
Praca od zaraz - proszę o kontakt w
godz. 9-15 lub e-mail londonay.jg@wp.pl
- 781 288 253
Praca w gastronomii - przyjmę studentów do pracy w małej gastronomii (kebab,
sałatki, kurczak z grilla) wymagana książeczka zdrowia - 509 042 112
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 handlu - zatrudnię osobę z
okolic Szklarskiej Poręby do sprzedaży
pamiątek na straganie w Szklarskiej
Porębie. Atrakcyjne wynagrodzenie - 509
400 923
Praca w Holandii dla Pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje 1 Pani w
wieku od 18-27 lat do pracy/ staż -uprawa
szklarniowa przy ogórkach. Praca na pół
roku, mile widziane doświadczenie pracy
w rolnictwie - 757 523 231
Praca w kwiaciarni - zatrudnię panią do
40 rż do pracy w kwiaciarni kontakt osobisty ul. Różyckiego 13 kwiaciarnia Liwia
Praca w Mirsku - Poszukujemy odpowiedzialnej osoby do doręczania korespondencji na terenie Mirska. Oczekujemy
dobrej kondycji fizycznej, niekaralności
oraz orientacji w terenie. - 660 542 007
Praca w tygodniu - nie wymagamy
doświadczenia - szkolimy pod katem
różnych stanowisk. CV proszę wysyłać
na E-mail. - dwustu@op.pl
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
Prace przydomowe/ogrodnik - zatrudnię
osobę z doświadczeniem, lubiącą prace w
ogrodzie i przydomowe majsterkowanie.
Bukowiec - 502 087 371
Prace w ogrodzie - zatrudnię od zaraz
do prac przydomowych i w ogrodzie Bukowiec - 502 087 371
Pracownik Myjni samochodowej Pracownik Myjni samochodowej - 505
491 720
Pracownik Ochrony - Firma z branży
ochrony osób i mienia zatrudni pracowników ochrony z licencja, bez licencji, z
umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności do pracy na terenie Jeleniej
Góry - 746 456 301
Pracownik Ochrony - zatrudnię sześć
osób od zaraz - 607 454 113
Pracownik produkcyjny - POLCOLORIT S.A. zatrudni operatorów maszyn
i urządzeń ceramicznych. CV prosimy
składać na adres : kadry@polcolorit.pl 075 75 473 31
Pracowników budowlanych potrzebne 4 osoby niepijące, chętne do
pracy, z doświadczeniem - 507 364 204
Projektanta www - do współpracy
za udział w zyskach portalu - danielsocha@vp.pl
Przedstawiciel - Dialog S.A. poszukuje chętnych do pracy osób Wymagania: - chęć do pracy - prawo jazdy kat.
B Oferujemy: - umówione spotkania z
klientami na każdy dzień fromol@wp.pl
- 794 000 897
Przedstawiciel handlowy - Firma
Zepter zatrudni przedstawiciela handlowego. Wykształcenie min. średnie. Praca
dla ambitnych. Tel. do godz.15 - 603
301 735
Przedstawiciel Handlowy - Podejmę
współprace z pracującym Przedstawicielem Handlowy jeżdżącym po terenie.
Sprzedaż nagrobków -200zl od sztuki.
Sprzedaż parapetów, schodów, itp. z
kamienia - 510 009 508
Przedstawiciel handlowy - zatrudnię
przedstawiciela branża kosmetyczna,
kosmetologiczna - 516 015 580
Przyjmę do restauracji - pomoc
kuchenną z doświadczeniem i bez nałogów utrudniających pracę. Dobre warunki
pracy. Centrum Karpacza - 515 579 323
Przyjmę kelnerkę - w pensjonacie w
Karpaczu - 792 827 478
Przyjmę kobiety do pracy - w ogrodnictwie - 600 874 520
Przyjmę pokojówkę - w pensjonacie w
Karpaczu - 792 827 478

Przyjmę studentki - mogące pracować
w tygodniu na stanowisku kelnerki. Proszę
o poważne oferty - 693 389 293
Przyjmiemy od zaraz - od 100 zł.
dniówka. Branża handlowo-usługowa.
Wyślij zgłoszenie smsem podając: imię,
nazwisko, wiek, wykształcenie. - 501
665 791
Recepcja klub fitness - CV ze zdjęciem
wysłać na maila kitamonek@wp.pl - 603
861 293
Recepcjonista - (prawo jazdy + j.
niemiecki) ośrodek wypoczynkowy nad
Jeziorem Złotnickim okolice między Gryfowem a Leśną CV w tytule: recepcjonista
proszę przesłać na zlotypr@op.pl - 757
847 156
Recepcjonista - Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Złotnickim: prawo
jazdy + j. niemiecki. CV proszę przesłać
na email:zlotypr@op.pl
Recepcjonistka - Pałac Łomnica
zatrudni panią z dobrą znajomością jęz.
niemieckiego, mile widziane doświadczenie. CV proszę na e-mail: hotel@
palac-lomnica.pl - 757 130 461
Recepcjonistka w hotelu - Hotel
„Chata za wsią” Mysłakowice, zatrudni
recepcjonistkę. Wykształcenie: wyższe,
znajomość języka niemieckiego. CV wraz
ze zdjęciem prosimy kierować na adres:info@chatazawsia.com - 756 466 059
Redagowanie www - zatrudnimy osobę
najlepiej po polonistyce, dziennikarstwie.
W temacie e-mail wpisać „redagowanie
jg” - biorokadry@wp.pl
Rehabilitant do dziecka - poszukuję
rehabilitanta do 18 miesięcznego chłopca
z podkurczonym mięśniem szyi (kręcz)
rehabilitacja najlepiej u mnie w domu 515 184 370
Renomowany producent kosmetyków Firma Inglot zatrudni osobę na stanowisko
sprzedawca. Mile widziane doświadczenie
w sprzedaży kosmetyków i wykształcenie
kierunkowe - wizaż. CV rszulc@inglot.
pl - 668 380 476
Roznoszenie ulotek - pilnie potrzebuję
osoby na czwartek i piątek do roznoszenia
ulotek. 9 PLN za godz. - 668 014 650
Salon Dekora zatrudni - na stoisko z
firanami, wykształcenie min. średnie,
doświadczenie handlowe, CV osobiście
na ul. Sygietyńskiego 14. Od 12 do 14 kobietę - 606 611 560
Salon fryzjerski MATRIX - zaprasza
dwie fryzjerki do współpracy w salonie w
Jeleniej Górze - 501 131 145
Salon Play - poszukuje pracownika na
stanowisku Doradca Klienta CV wraz z
Listem motywacyjnym, prosimy przesyłać
na adres jeleniagorapg@gmail.com - 796
622 778
Salon Ravel zatrudni sprzedawcę - pół
etatu, umowa zlecenie, głównie weekendy,
osoby tylko uczące się. CV ze zdjęciem +
list motywacyjny składać w sklepie (C.H.
ECHO Carrefour) - 797 014 451
Spawacze poszukiwani - z uprawnieniami do firmy z siedzibą w Barcinku.
Informacje pod telefonem lub osobiście
w siedzibie firmy - 757 528 233
Spawacze TIG - Firma produkcyjna
LBF Stara Kamienica zatrudni spawaczy
TIG z umiejętnością spawania blach
nierdzewnych 1-3 mm. B dobre zarobki
- 784 031 097
Spawaczy - [ilnie przyjmę doświadczonego spawacza, Piechowice, produkcja
ogrodzeń - 603 623 348
Sprzątanie - ośrodek wypoczynkowy
- Złoty Potok Resort /ok. Gryfów, Leśna
- 757 847 156
Sprzątanie - ośrodek wypoczynkowy
nad Jeziorem Złotnickim okolice między
Gryfowem, a Leśną CV w tytule: Sprzątanie proszę przesłać na zlotypr@op.pl
- 757 847 156
Sprzątanie umowa o pracę - Ośrodek
wypoczynkowy nad Jeziorem Złotnickim
okolice Leśnej CV proszę przesłać na zlotypr@op.pl - nie dzwonić - 757 847 156
Sprzedawca - na stoisko handlowe w
Szklarskiej Porębie. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na e-mail:
pracadlaciebie@autograf.pl - pracadlaciebie@autograf.pl
Sprzedaż katalogowa perfum - zarobek
max. do 40% ceny katalogowej - 666
347 180
Stolarze meblowi - Wymagania:
- umiejętność czytania rysunków technicznych, - umiejętność obsługi podstawowych maszyn stolarskich Start: od zaraz
praca@meeritt.pl - 757 430 220
Streaptizer na panieński - Oferty
ze zdjęciem proszę wysyłać na: rozii@
interia.eu
Studentka (zaocznie) - umowa zlecenie, dobre zarobki, sklep odzieżowy. CV
proszę przesyłać drogą elektroniczną na
adres: obsesjajg@wp.pl - 883 026 191
Studentów Akademii Ekonomicznej - ambitnych i komunikatywnych do
współpracy z firma z Wrocławia przy
zarządzaniu zespołem i projektach w
bardzo młodym zespole. k:jgora.rekrutacja@gmail.com
Szukam korepetytora - ze statystyki
opisowej - 691 049 520
Szukam opiekunki - do 2 letniej dziewczynki do września 2011 roku w godzinach
od 7.00 do 15.30. Wynagrodzenie do
uzgodnienia - 665 841 234
Szukam osoby do pracy - na dział RTV
lub serwis rowerowy. Umowa zlecenie
wymagania wiek 18-26, osoba ucząca
się, książeczka sanepid, osoby zainteresowane proszę o kontakt:tesco.e1@
biuropromo.pl
Szukam twarzy - do nowo powstałej
firmy, najchętniej kobieta, o wysokiej
kulturze i prezentacji. Wysokie zarobki,
po 3 m-ce umowa o pracę - rekrutacja@
pracajg.pl

Szukam żłobka - szukam prywatnego
żłobka w okolicy Cieplic - 604 993 510
Szukam żłobka, niani - dla rocznej
dziewczynki, najlepiej w okolicy Cieplic
lub Sobieszowa - 604 993 510
Ślusarz, spawacz - migomat-tig do
produkcji ogrodzeń PPU PARKAN w
Piechowicach - 603 623 348
To coś dla Ciebie - Masz czas? Chcesz
zarobić? Jeśli tak to ta oferta jest dla Ciebie. Twoje zadanie to prosta i przyjemna
sprzedaż perfum. Zachęcam do dzwonienia odpowiem na wszystkie pytania
- 798 438 509
Twórców www - poszukuję do współpracy. Portfolio proszę przesłać na adres
e’mail - wwwjelenia@o2.pl
Tynkarz - do tynków maszynowych,
praca na agregacie tynkarskim. Tylko
z doświadczeniem - sebbud.budowa@
wp.pl
W ochronie - tylko renciści - 510 258
265
W sklepie motoryzacyjnym - biegła znajomość części, obsługa komputera - 757
532 966
Wchodząca na rynek firma - z branży
pożyczek poszukuje Przedstawicieli
Finansowych. Udzielanie pożyczek w
domu u klienta. Najwyższe prowizje na
rynku. Zadzwoń - 600 462 476
Wiodąca firma z branży finansowej poszukuje osób na stanowisko doradcy
finansowo - ubezpieczeniowego. Atrakcyjne zarobki. Wyślij CV na adres: - jozef.
pradela@axa-polska.com.pl
Włoska Restauracja w Karpaczu poszukuje od zaraz kucharza także do
przyuczenia - 693 582 191
Wokalistka - do zespołu muzycznego - dyspozycyjnych, umowa o pracę,
pensjonat, prawo jazdy mile widziane.
- 663 908 943
Wokalistkę i gitarzystę - do zespołu
muzycznego - dyspozycyjnych, umowa
o pracę, pensjonat, prawo jazdy mile
widziane - 783 011 111
Wolontariusze 40+ - do Fundacji,
bardzo szczytny cel, lokalne działanie
więcej informacji pod nr.tel. tylko poważne
i odpowiedzialne osoby - 698 498 973
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
Wyjazd do Indii - Poszukuję tłumacza
języka angielskiego gotowego na wyjazd
do Indii. Oferuję przelot, zakwaterowanie
+ kieszonkowe CV: rekrutacja@opalmed.
eu - 756 453 929
Wykonanie strony www - zlecę wykonanie, wstępną obsługę strony www oraz
wprowadzenie w samodzielną obsługę.
Oferty proszę kierować na mail’a. zarzycki.jg@gmail.com
Z nami zarobisz dodatkowo - zajęcia nie zajmuje dużo czasu , dla każdego
nieznana w kraju branża info jacekbialoskorski@o2.pl - 792 474 337
Za opiekę mieszkanie - dam mieszkanie
za opiekę nad posesją - 781 192 237
Zakład usług krawieckich - * odstąpię *
bardzo dobra lokalizacja * ul. Różyckiego
* pomieszczenia w górnej kondygnacji
budynku za parkingiem między salonem
sukni ślubnych Gebi, a drogerią Rossmann - 510 659 368
Zatrudnię Barmankę(a) - do Pubu
Belfast w centrum Jeleniej Góry. praca
od zaraz Stawka 7 zł/godz. TEL. w
godz.12-19 - 502 667 304
Zatrudnię budowlańców - do remontu
mieszkania, gładzie, tynki, kafelki, regipsy
itp.12 zł na godzinę - 721 514 580
Zatrudnię do biura - pośrednictwa
pracy, mile widziany j. niemiecki. - 667
800 093
Zatrudnię doświadczonego instruktora
nauki jazdy kat. A, C, C+E - 500 060 743
Zatrudnię elektryka - ze św. kwalifikacji
E i powyżej 1kV, warunki pracy i płacy do
ustalenia - 601 751 878
Zatrudnię energicznego mężczyznę - do 45 lat do prac montażowych.
Mile widziane umiejętności stolarskie,
elektryczne. Praca na terenie kraju - 880
117 411
Zatrudnię fakturzystkę/te - z doświadczeniem - program subiekt GT. CV - hurtownia.jgora@onet.pl
Zatrudnię fryzjerkę - w salonie fryzjerskim - 505 939 594
Zatrudnię informatyka - programistę.
Wymagania: tworzenie stron www, znajomość Flash i php, Ajax, SQL itp. Praca
na zlecenie. CV na krl9797@o2.pl - 506
274 344
Zatrudnię kasjerkę - sprzedawczynię
- w restauracji i sklepie ze zdrową żywnością w Cieplicach - 664 092 923
Zatrudnię kierowcę z kat. D - do pracy
na stanowisko kierowcy autobusu wymagane prawo jazdy kat D ważne badania
lekarskie i psychotechniczne CV proszę
kierować na maila jastinka4@wp.pl jastinka4@wp.pl
Zatrudnię krawcową - do poprawek
w zakładzie usług krawieckich - 500
131 356
Zatrudnię kucharkę i pomoc kuchenną
z doświadczeniem - 604 287 332
Zatrudnię mechanika - samochodowego diagnostę. Wysokie wynagrodzenia
- 509 081 542
Zatrudnię operatora - koparko-ładowarki Wojcieszyce - 509 766 142
Zatrudnię operatora koparki - jedno
naczyniowej pojemność łyżki od 0.8 do
1.2 Wojcieszyce - 509 766 142
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Zatrudnię osoby do pracy - w lodziarni
w centrum Karpacza. Atrakcyjne wynagrodzenie CV ze zdjęciem na adres
mlopatka@o2.pl
Zatrudnię sprzedawcę - osobę uczącą
się zaocznie zatrudnię jako sprzedawcę
na pasażu w Tesco fotoartbis@o2.pl 500 183 261
Zatrudnię w ogrodnictwie - Zatrudnię
w ogrodnictwie - 605 410 791
Zatrudnimy fryzjerki i fryzjerów - do
salonu w Jeleniej Górze. Zapewniamy
umowę o pracę na pełen etat i cykl
szkoleń. CV prosimy przesyłać na adres:
jagoda.kaluza@twojfryzjer.net - 228
700 520
Zatrudnimy na zlecenie - najlepiej
studenta do obsługi parkingu w centrum
przy ulicy Grodzkiej - 607 685 899
Zatrudnimy studentki - II i III rok do
zabawy z dziećmi, mile widziane umiejętności taneczne/wokalne/manualne Prace
w sb/nd. - 601 966 387
Zatrudnimy wykwalifikowanych spawaczy - aluminium. CV na adres e.kanclerz@
kempf.ag - 757 182 193
Zlecenie w dynamicznym - młodym
zespole dla Uczniów i Studentów- zaocznych do 26 roku życia. Regularna wypłata,
dobra stawka. Telefoniczne umawianie
spotkań od pon. do pt. 8:00-16:00. beata@panaceumzdrowia.com
Zlecę budowę stoiska - drewnianego
z zadaszeniem o wymiarach blatu do
140x70cm (podobne jak z oscypkami
w Karpaczu) con.tent@poczta.fm - 535
939 900
Zlecę naprawę auta - Peugeota 206 1,4
benzyna (zerwany gwint jednej świecy
zapłonowej) Proszę o telefon lub SMS 725 120 475
Zlecę remont blacharski samochodu 4x4 (Feroza), rama do poprawek (rdza),
karoseria, konserwacja, itd. - 500 254
449
Zlecę remont mieszkania w Łomnicy.
Gładzie, malowanie, wyburzenie ściany
itp. - 605 580 446
Zlecę wybudowanie domku - Zlecę
wybudowanie domku - 601 373 566
Zlecę wykonanie strony - strona prosta,
tylko podstawowe informacje (w rozsądnej
cenie) - 664 266 037
Zlecę zabudowę (obudowę) kominka - z
płaszczem wodnym - 664 090 167
Zlecę zrobienie dachu - dzwonić do od
8 do 20 - 516 365 953
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

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca B,C - wiek 30 lat - doświadczenie w transporcie, wszystkie wymagane
dokumenty szuka pracy w transporcie krajowym lub na miejscu - 605 912 118
Poszukuję pracy biurowej - tel. kontaktowy - 661 685 428
Szukam pracy na weekendy - lub popołudnia. Szybko się uczę, jestem pracowita,
łatwo nawiązuje kontakty. Barmanka,
sprzątanie, sprzedawca - 691 554 792

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Akumulator 60 Ah Bosch - używany
ok 1 roku, idealny stan, cena 120 zł - 785
205 807
BMW 520 - wszystkie części z demontażu
- rok produkcji 1991, 2l benzyna - 511
209 408
Fiat Bravo, Brava Marea, Palio - mechaniczne, blacharskie i szyby - najtaniej w
Jeleniej Górze - 785 205 807
Fiat Bravo, Brava, Marea, Palio - wszystkie części mechaniczne i blacharskie,
szyby. Najtaniej w Jeleniej Górze - 794
966 451
Opel Calibra - wszystkie części z demontażu - 788 371 982
Opel Corsa B 1,2 z 1996 roku - wszystkie
części - 693 828 283
Peugeot 306 - wszystkie części z
demontażu - 1,4 benzyna - 511 209 408
Punto - części - silnik, skrzynia biegów,
lampy, klapa drzwi i inne - 508 764 585
Renault 19 - części - silnik, skrzynia,
zawieszenie, lampy - tanio - 600 109
312
Renault 19 - wszystkie części, nowy i
stary typ - 883 025 018
Renault Twingo - części blacharskie,
mechaniczne i wyposażenie wewnętrzne
- 606 500 884
Silnik i inne części - Volvo 440GL, 89
rok, skrzynia Fiat 125p przepustnica
maska oraz lampy przód, tył do Skody
Felicii 93 i 00r - 506 924 559
Suzuki Swift 1,3 benzyna - wszystkie
części z demontażu - 511 209 408
VW Passat - części wszystkie B3 silnik 1.8
benzyna - 420 zł - 788 371 982
VW T4 1,9 - diesel - wszystkie części
z demontażu, rok produkcji 1991 - 511
209 408
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
KATALIZATORY używane - w każdym
stanie - 694 600 310
NIEDROGO lusterko do VW Golfa 3 - lewe
- rocznik 93 - 669 754 591

FELGI, OPONY
KUPIĘ
FELGI alu 5*112 - 695 605 021

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
4 alufelgi z oponami - letnimi 13 - 4x100.
Były przy Renault Clio - 380 zł - 604
155 314
4 felgi aluminiowe - trzynastki na 4 śruby z
oponami letnimi za 350 zł - 504 121 608
ALUFELGI 13 z oponami - 4 szt stan
dobry 380 zł - 693 828 283
ALUFELGI 13 z oponami - 5szt. Rozstaw
4x98, opony Passio 185/70/R13. Cena 250 zł - 605 925 931
ALUFELGI 15 RONAL 4x100 - używane
z oponami 195/45/15 ET 37. Cena 550 zł.
Pieńsk - 600 317 580
ALUFELGI 17 5x112 - pasują do Audi A4
z oponami 225/45/17 tył 235/45/17 - 661
622 421
ALUFELGI do Audi A6 - 17 cali opony w
prezencie lub zamienię na 15 cali do Passata B5, cena 550 zł - 600 501 194
FELGI 13 i 14 na 4 otwory - 4 sztuki 110
zł - na felgach są opony (można jeszcze
na nich pojeździć) - 607 383 696
FELGI 15 aluminiowe - 5 x 100 z oponami
- 793 731 224
FELGI 5x114 - z możliwością założenia
dystansów 5x100 - 609 875 237
FELGI aluminiowe 17 - bardzo ładne z
oponami, nie jeżdżone w Polsce - 607
958 396
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie
i sprzedaż - 757 893 651
MONDEO 16 alu Borbet 4x108 - ET40 4
szt. stan bdb, dwie opony letnie 205/50
stan db, pasują tez do Focus, Escort,
Scorpio. Cena 500 zł - 510 250 607
OPONY 205/55/R16 V - promocja - cena
249 zł/szt. Cena katalogowa 415 zł/szt. 508 222 781
OPONY 215*40*17 - 4 sztuki, 2009 rok, 7
mm - 695 605 021
OPONY 215/45/R17 - Bridgestone 2 x
Potenza, 2 x Turanza. Bieżniki 7 mm
każda. Cena 800 zł/komplet do negocjacji
- 723 686 210
OPONY Dayton 205x65 r15 - stan idealny,
używane 1sezon - idealne do Bmw 5,
Mercedes, Audi - cena 450 do negocjacji
- 785 205 807
OPONY letnie 195/55/R15 - za przysłowiową ﬂaszkę. Barum - stan na jeden
sezon - 600 501 194
OPONY letnie 205/50/R16 - w idealnym
stanie - 508 222 781
OPONY letnie Kleber - 145/70/R13 - 4 szt.
Cena 240 zł do negocjacji - 886 850 871
OPONY nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie ceny - 757 893 651
SUZUKI Subaru 13” - felgi aluminiowe
z oponami 175/60/13 pasują do Swifta i
Justy - 508 240 831

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTA do 500 zł - również bez OC i przeglądu, tylko SMS z marką rocznikiem i
sugerowaną ceną, ja oddzwonię - 783
058 344
AUTO za rozsądną cenę - cale uszkodzone bez przeglądu i OC - gotówka od
ręki, własny transport - 511 209 408
AUTO za rozsądną cenę - wszystkie auta
w rozsądnej cenie, odbieram własnym
transportem - 790 303 603
AUTOSKUP - powypadkowe i całe odbieram własnym transportem, również
angliki - 721 721 666
AUTOSKUP - wszystkie - powypadkowe,
cale i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
AUTO-WRAK-SKUP - osobowe i dostawcze. Auta powypadkowe - w całości lub na
części. Odbieram własnym transportem.
Zaświadczenia do wyrejestrowania - 531
588 345
CHCESZ pozbyć się auta - i nie chcesz za
to płacić ? Pisz SMS z marką rocznikiem i
ceną, ja oddzwonię - 783 058 344
CIĄGNIK Ursus - 360 lub 330 w cenie
do 7000 zł. Może być do remontu - 665
297 133
CIĄGNIK Ursus - 360 lub 330 w cenie
do 7000 zł. Może być do remontu - 697
773 491
KAŻDE auto - masz problem z autem
my go kupimy - stan obojętny, odbieram
własnym transportem - 887 279 884
KAŻDE auto - powypadkowe, cale i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
KAŻDE auto - skup aut całych i powypadkowych, odbieram własnym transportem
- 693 828 283
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie - 603
465 659
KAŻDY samochód do 600 zł - stan obojętny, gotówka od ręki - 691 995 828
POWYPADKOWE - skup - również całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
PUNTO, Fiesta, Polo - lub inny zarejestrowany samochód w cenie do 4 tys.
zł - 603 182 814

OG£OSZENIA
SKUP aut - stan i wygląd nieważny.
Gotówka od ręki - 792 172 820
SKUP aut - za rozsądną cenę, odbieram
własnym transportem - 787 009 777
SKUP aut angielskich – osobowe, dostawcze, w wersji angielskiej w całości na
części odbieram własnym transportem
gotówka od ręki - 531 588 345
SKUP aut do 5000 zł - gotówka od ręki. 7
dni w tygodniu - 697 104 455
SKUP aut uszkodzonych - osobowe dostawcze, auta powypadkowe w całości
na części odbieram własnym transportem
zaświadczenia do wyrejestrowania - 531
588 345
VW Golf 1, Syrena, Warszawa lub inny stary samochód w cenie do 5 tys. - 603
182 814
ZAREJESTROWANY samochód - w cenie
do 4000 zł - 603 182 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
5 aut - pakiet - Fiat Uno, Seat Ibiza, VW
Passat kombi B3, Hyundai Pony i Tico czekam na oferty - 693 245 008
AUDI 100 c4 2.4 diesel - srebrny avant,
cena 5000, przegląd do listopad 2011 509 664 774
AUDI 80 - 1992 rok, na gaz, 15 KM, silnik
2.0E. Przebieg 216 tys. km. Cena 3000
zł z przeglądem i ubezpieczeniem - 693
230 023
AUDI 80 B3 benzyna + gaz - 5 drzwi, kolor
bordowy metalik, wspomaganie kierownicy, 2 kpl. opon, bezwypadkowy. Cena
3900 zł. Jelenia Góra - 668 482 771
AUDI A3 1.9 TDI - 2000 rok, czarna, stan
bdb. Czarna skóra, klimatyzacja, radio z
MP 3, USB, karta pamięci. Liczba drzwi
2/3. Cena 18500 zł do negocjacji - 722
235 993
AUDI A3 2007 - 1.9TDI, 105 KM, przebieg
132 tys., serwisowany klimatronic, pełna
elektryka, ABS, ESP, skrzynia multitronic, DSG, przygotowany do rejestracji
opłacony, cena 49900 - 75 76 78 835,
501 035 988
AUDI A3 rok 1997 - ABS, klimatyzacja,
immobilizer, alarm po wymianie wszystkich płynów i ﬁltrów, zadbana, cena 11
500, do uzgodnienia - 792 539 471
AUDI A4 1.8 turbo kombi - bardzo
zadbane 1998 rok, klimatyzacja, elektryczne szyby, alufelgi, piękny zielony
kolor - 723 902 475
AUDI A4 1.9 TDI - 110 km, kolor srebrny,
1996 rok, 4 x elektryczne szyby, elektryczne lusterka, skórzana tapicerka,
elektryczny fotel, klimatronic, ważne OC i
przeglądarka do 2012 rok - 509 580 377
AUDI A4 1997 - 1.6, benzyna, przebieg
150 tys., serwisowany bezwypadkowy,
klimatyzacja, elektryka, ABS, wspomaganie 4 x poduszki, cena 11900 - 75 76 78
835, 501 035 988
AUDI A4 1999 - 1.8 benzyna, 125 KM,
przebieg 160 tys., serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, elektryka, wspomaganie, ABS, cena 12900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835, 501 035 988
AUTOLAWETA - T4 1993R 2,4D dl najazdów 4,95 m, hak 2 tony, ładowność 1600
kg, wyciągarka z pilotem zarejestrowany.
Cena 16.000 zł - 691 200 395
BMW 318 - 1995 rok, wersja sportowa,
benzyna. Kolor bordowy. Cena 4500 zł
- 535 140 489
BMW 320D - 2003 - 2.0d 150KM, przebieg
160 tys., serwisowany, bezwypadkowy,
klimatyzacja, elektryka, ABS, ESP, wspomaganie, cena 24900, kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501
035 988
BMW E 36 - ładne - 325i OC do 03.2012,
opony lato, zima alufelgi 16, 3 lata temu
sprowadzony, zawieszenie, napęd, bdb.
atrakcyjny wygląd 1200 euro - 606 360
139
BMW E 36 1993 rok - dwa i pól tds,
klimatyzacja, elektryka, abs, cena 4500
- 794 015 149
BUS Peugeot Boxer 2001 - 2.8 HDI. Cena
8000 zł - 603 540 888
CITROEN Berlingo 2006, 1.6 hdi - z
bardzo oszczędnym i dynamicznym
silnikiem, super stan, czerwony. 14500
FV - 669 110 111
CITROEN BX14 GTE 1000 zł benzyna pojemność 1360, auto sprawne, 1990 rok,
aktualne opłaty. Cena do malej negocjacji
- 609 211 971
CITROEN C3 - 1.4 Hdi - rok produkcji 2005
- bogate wyposażenie - 601 729 951
CITROEN Saxo VTS 1.6 benzyna - rok
produkcji 2002, przebieg 153 tys, ABS,
centralny zamek, elektryczne szyby, klimatyzacja, alufelgi 16, sportowe zawieszenie,
komplet opon zimowych - 506 114 059
CITROEN Xantia 1999 - 1.8 benzyna,
przebieg 150 tys., bezwypadkowy, klimatyzacja, elektryka, ABS, wspomaganie,
regulacja wysokości podwozia, cena 6900
- 75 76 788 35, 501 035 988
DAEWOO Matiz - 1999 rok, cena 1500
zł - 693 828 283
DAEWOO Matiz - stan b. dobry, cena
4500 - 667 910 888
DAEWOO Matiz - wymieniony rozrząd,
olej, hamulce, przegląd 2012, cena 4500,
do negocjacji - 667 910 888
DAEWOO Tico - kolor zielony, rok 1997,
ważne opłaty, cena 2000 złz lekką negocjacją - 661 598 340
FIAT 126 elx - 1998 rok, stan bardzo dobry,
zero rdzy. Opłaty do lipca. Pali na dotyk.
Kolor zielony, zadbany - 889 807 513
FIAT Palio Wekend 1.3 kombi - 1999 rok,
gaz. Opłaty do 2012 r. Stan techniczny
super. Cena 2800 zł - okazja - 794 373
778

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

FIAT Punto - srebrny, rok produkcji 1996,
pojemność 1.1. Cena do uzgodnienia 693 984 897
FIAT Punto 1.1 - 1996 rok. Stan dobry.
Cena 3200 zł - 665 249 825
FIAT Punto 1.1 - skrzynia biegów, drzwi,
licznik, klapa tylna i inne - 508 764 585
FIAT Seicento - 1998 rok, 900 cm koloru
srebrnego. Auto rok temu miało przeprowadzony remont silnika oraz zostało
wymienione sprzęgło, auto rozbite - 664
178 829
FIAT Seicento Van - 1100, 2002 rok - 603
690 548
FIAT Tempra - 1994 rok, wszystkie części
z demontażu oraz hak i koła z oponami 508 768 231
FIAT Uno - 1993 rok, z instalacją gazową.
Sprawny. Ważne opłaty i przegląd. Cena
700 zł - 693 501 674
FIAT Uno 1.0 - 1997 rok, bordowy metalic,
5-cio drzwiowy, przebieg 130000 km, cena
2000 - ekstra 2 koła z oponami zimowymi
- 607 372 636
FIAT Uno 1.4s - 1995 rok, hak. W całości
lub na części. Cena 499 zł - 721 912
463
FIAT Uno 1995 rok - 1.4s 5 drzwi, 499 zł w
całości lub na części - 721 912 463
FORD Courier 1.8TD - 115000 km, 2001
rok. Sprowadzony nowy model serwisowany, uszkodzone drzwi pasażera - 502
245 444
FORD Escort 1.8 D - w całości lub na
części. Cena 700 zł - 510 242 940
FORD Escort 1993 - 1.6 benzyna bez,
OC, rejestracji, stan dobry, tanio - 781
402 873
FORD Escort 1993 rok - 1.6 16V 90km.
Stan bdb. Po remoncie zawieszenia, cena
1800 zł JELENIA Góra - 795 850 093
FORD Fiesta 1.1 rok 1991 - kolor czerwony, cena 900 zł - 796 473 417
FORD Fiesta 1.3 - rok 94, kolor bordowy,
dwie poduchy, wspomaganie, cena 1500
zł - 796 473 417
FORD Fiesta 2007 - 1.4 TDCI, przebieg 57
tys., serwisowany klimatyzacja, elektryka,
wspomaganie, ABS, cena 21900, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
FORD Mondeo - MK2 sedan 1.6 benzyna,
zarejestrowany opłacony do lipca, cena
2200 - 692 671 278
FORD Mondeo 1.6 sedan MK 2 - 1996
rok, benzyna. Zarejestrowany. Cena 2200
zł - 692 671 278
FORD Mondeo 2.0 Ghia - pełne wyposażenie,1993 rok, stan bardzo dobry. Nie
wymaga wkładu ﬁnansowego. Cena 2200.
Pilne. - 502 439 040
FORD Mondeo kombi 2.0 TDCI - 2002
rok - 530 791 178
FORD Sierra, 1987 rok - garażowany,
komplet opon, wszystkie opłaty, stan bardzo dobry. Cena: 1000 zł - 796 366 079
FORD Transit 1991 rok - 2000 zł, również
wszystkie części VW Polo 2003 rok - 513
846 112
GRAND Voyager 2.5 TD - 1995 rok. Przebieg 291 tys. km. 7 osobowy. Sprzedam
za 3700 zł lub zamienię na Bravo Punto,
Corsa lub inne w benzynie, może być z
gazem - 512 156 156
HONDA Civic 1.3 + LPG - 3 drzwi graﬁt,
1988 rok, 1000 zł - 792 661 611
HONDA Civic Vgen. 1995 rok - 1,5 90 KM,
kolor zielony, bogato wyposażona, pełna
elektryka, stan dobry, cena 7300. Tel. po
godz. 17 - 603 407 210
HYUNDAI i10 2009 - 1.1 CRDI, przebieg
10 tys., serwisowany, fabryczna gwarancja, klimatyzacja, pełna elektryka, cena
28900 - 75 76 78 835, 501 035 988
HYUNDAI Pony 1,3 benzyna - 1994 rok
produkcji, 3 drzwiowy, ważne opłaty, cena
1300 zł do negocjacji - 723 633 205
HYUNDAI Pony gaz 1.5i - 1992 rok - 1700
zł ważne OC i przegląd - 609 272 704
HYUNDAY Pony - 1000 zł - 1,3 benzyna,
rok produkcji 1994 ważne przegląd i OC
- 723 633 205
IVECO ML80E18 Eurocargo - kontener z
windą 77000 km, 1998 rok, stan idealny
jak książka serwisowa - 502 245 444
KANGOO, 2001rok, 1.9 DTI - tylko w
całości. Wpadł do rowu, o golnie nie bardzo zniszczony. Nadaje się na przekładkę
lub na części. 2500 zł do negocjacji - 660
685 399
KAWASAKI KX 85 - 1998 rok, 30KM stan
dobry, mało używany, kostki w stanie bdb.
+ kask - 504 596 483
KIA Sportage - 2,0 rok 1994 - 605 822
721
KIA Sportage - cena 3000 zł - 605 822
721
LAND Rover Freelander - rok produkcji
1999, pojemność 1,8 benzyna, kolor
butelkowa zieleń, pięciodrzwiowy, cena
13.000 zł - 502 568 971
MEGANE Scenik 97 rok - benzyna, kolor
niebieski metalik, stan bardzo dobry - 500
289 971
MERCEDES 190 D - rok 1988 - 697
427 544
MERCEDES Vito 108 CDI - blaszak z
odgrodzoną przestrzenią ładunkowa.
Przebieg 320 tys. km. Cena 9000 zł netto
- 785 587 555
MITSUBISHI - 1992 rok, w ciągłej eksploatacji. Cena 1000 zł - 605 449 514
MITSUBISHI - rok 2002 - srebrny kolor 7
osobowy klimatyzacja - 601 346 598
MITSUBISHI Colt - ważne opłaty, stan
dobry - 667 481 979
MITSUBISHI Colt - ważne opłaty, stan
dobry - 782 587 176

MITSUBISHI Colt 1.6 GLXi - 1993 rok,
automat, z klimatyzacją. Sprawny technicznie. Cena 3333 zł - 513 912 887
MITSUBISHI Gala - tanio 1987 rok, gaz,
zadbana ekonomiczna limuzyna - polecam
- 512 943 377
MITSUBISHI Galant 1.8 - 1992 rok, w
całości lub na części. 900 zł - 510 242
940
MITSUBISHI Lancer 1992 rok - w ciągłej
eksploatacji za 1000 zł - 605 449 514
MITSUBISHI Pajero - off-road przerobiony
do sportu. Klatka, kubły. Zarejestrowany.
Cena 6000 zł - 601 798 039
MOTOCROSS - o poj.110 cm3, moc 6 KM.
Używany 2 sezony - 607 800 107
MOTOCYKL cross Honda - rok 1990 - 24
km, 4 sów, pojemność 150 cm sprawny.
Bardzo zrywny, cena 1000 zł bez negocjacji - 796 947 060
NISSAN 100NX 2.0 - 1993 rok, w całości
lub na części - 513 808 942
NISSAN Micra K10 - 1988 rok, w całości
lub na części. Cena 600 zł - 510 242
940
NISSAN Patrol GR 2.8 tdi - 2 sztuki terenowe 1997 oraz 1999 - 692 810 940
OPEL Astra 2 - w b.dobrym stanie - 2004
rok, 2.0 dti - 145000 km, czarny metalic,
książka serwisowa prowadzona do końca,
1 właściciel, cena 15 500 - 784 805 582
OPEL Astra 2 - zadbany - 145000 km
książka serwisowa, prowadzona do
końca, czarny metalic, cena 15300 - 784
805 582
OPEL Astra 2004 - 1.4 benzyna, 90 KM,
przebieg 84 tys., serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, elektryka, ABS, ESP,
stan idealny, I właściciel, cena 24900 - 75
76 78 835, 501 035 988
OPEL Astra 3 diesel 101 KM 2005 rok - 5
drzwi, klimatyzacja, elektryczne szyby, 8
airbagów, błękitny metalik, przebieg 113
tys., cena 26 900 plus opłaty, pomogę w
formalnościach - 601 940 871
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 Corsa 1.0 12V - XII 2000 rok, benzyna, niebieski, 3- drzwiowy, cena 7.500
zł - 721 451 205
OPEL Corsa 1.2 - zadbana 3 drzwiowa,
rok produkcji 1999 automatyczna skrzynia
biegów, benzyna + gaz + 2 kpl. opon,
ważne ubezpieczenie i przegląd, cena 6
000 - 500 253 983
OPEL Corsa 2001 - 1.0 benzyna + gaz,
przebieg 230 tys., serwisowany, wspomaganie, 2 x poduszki, ABS, zarejestrowany,
cena 8500, kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej - 75 76 78 835, 501 035 988
OPEL Omega A - 1991 rok, silnik 2.0,
benzyna, stan idealny – 380 zł oraz inne
części - 788 371 982
OPEL Vectra - 1.6 kat, 5 drzwi, ważny
przegląd i OC 750 zł - 721 912 463
OPEL Vectra - 1992 rok, w całości lub na
części. Cena 800 zł - 510 242 940
OPEL Vectra - tanio pojemność2l, rocznik
95, automat - 726 723 935
OPEL Vectra 92/93 rok - brak śladów
korozji, ważne opłaty, alarm, centralny
zamek, 1.7 turbo diesel, cena 2400 do
negocjacji - 796 947 060
OPEL Vectra GT 1.8 - 1991/1992 rok.
Wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, kubełkowe fotele. Ważne opłaty.
Atrakcyjny wygląd. Sprzedam lub zamienię. Tanio - 530 376 954
OPEL Vectra hatchback - 1995, turbo
diesel, slink isuzu. Posiada hak, centralny
zamek, szyberdach, zarejestrowany,
aktualny przegląd. Cena 2300 zł - 663
719 399
PEUGEOT 205 1.4 - 1991 rok. Cena 1000
zł - 887 336 650
PEUGEOT 405 - 1994 rok, z gazem,
silnik 2.0, stan bardzo dobry cena 5000
zł - 725 234 512
PEUGEOT 405 - rok 1994 z gazem - silnik
2.0 stan bardzo dobry cena 5000 zł - 725
234 512
PEUGEOT Boxer Maxi - 1998 rok, 2.5
TDI - centralny zamek elektryczne szyby,
alarm, zarejestrowany, ubezpieczony,
cena 7000 zł., Opel Astra sedan 1.8 benzyna 92 rok, cena 1500 zł - 660 962 664
POLONEZ 1.6 GLE Caro - z 1992 rok,
garażowany, ubezpieczenie do końca
roku, przegląd do 21.03.2012 roku +
4 koła z oponami zimowymi. Cena do
uzgodnienia - 723 529 227
PRZYCZEPKA towarowa - typu sam.
2011 rok na oryginalnej ramie. Wym.
270x130x30 przednia i tylna burta otwierana, do rejestracji 800 zł - 785 759 849
QUAD atv 200 ccm - niebieski, cena 1700
zł - 724 331 912
RENAULT Clio 1.2 - 91 rok, hak, koła
- zima, lato, 1000 zł, stan doby - 792
262 663
RENAULT Escape 1988 rok - 2.2 benzyna
z gazem, zarejestrowany na 7 osób, stan
dobry. Do wymiany przednia szyba. 900
zł. - 785 759 849
RENAULT Laguna - 1995 rok, nowe OC i
przegląd, do lekkich poprawek. Cena 2500
zł - 698 858 688
RENAULT Laguna - kombi - 1.8 benzyna
+ gaz, zarejestrowany, centralny zamek,
elektryczne szyby, 2 x airbag w kraju, 1996
rok, 3900 zł, do negocjacji - zapraszam do
obejrzenia - 500 038 104
RENAULT Laguna - rok 95 - pojemność
1.8 benzyna z gazem, nowe OC i przegląd,
brak papierów, na gaz, cena 3800, do
negocjacji - 785 205 807

RENAULT Laguna 1.8 kombi - 1996 rok,
benzyna + gaz. Zarejestrowany w kraju.
Centralny zamek, elektryczne szyby, 2
poduszki powietrzne. Cena 3900 zł do
negocjacji. Zapraszam do obejrzenia 500 038 104
RENAULT Laguna kombi - 1.8 benzyna
+ gaz, zarejestrowany, centralny zamek,
elektryczne szyby, 2 x airbag w kraju. 96
rok, 3900 zł do negocjacji - zapraszam do
obejrzenia - 500 038 104
RENAULT Laguna kombi - sprzedam
lub zamienię - 1.8 benzyna + gaz, zarejestrowany w kraju. 96 rok 3900 zł do
negocjacji - zapraszam do obejrzenia
- 500 038 104
RENAULT Master - bus - średni, rok
produkcji 2002, pojemność 2,2, ABS.
Uszkodzony silnik i skrzynia. W tym stanie cena 9000 PLN. Z nowym częściami
15000 PLN. - 728 895 353
RENAULT Twingo 1.2 - 2000 rok, benzyna. Elektryczny szyby i lusterka, centralny zamek, blokada skrzyni. Przebieg
75 tys. km. Nowe opłaty. Cena 4200 zł
- 796 600 947
RENAULT Twingo 2000 rok, 1.2b elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
centralny zamek, blokada skrzyni, 75
tys. przebiegu, nowe opłaty, cena 4200
zł - 796 600 947
SEAT Ibiza 1994 rok - 1,6 glx, elektryczne
szyby, centralny zamek, immobilizer,
alarm, wspomaganie, oc i przegląd, w
eksploatacji, cena 1600 - 726 299 089
SEAT Toledo 19 TDI - 110 KM auto alarm,
4 elektryczne szyby, alu felgi, cena 7900
zł do uzgodnienia oraz opony Fulda
165/70/13 cena 100 zł do uzgodnienia 603 236 610
SKODA Favorit 1.3 - 1450 zł, cena do
negocjacji, brak przeglądu, stan bdb. OC
do maja - 723 339 987
SKODA Felicia kombi - pojemność 1.3
benzyna + LPG. Rok 1997. Cena 2900 zł
do negocjacji - 696 410 359
SUBARU Justy 1997 rok, 4x4. 1.3L - 107
tys. 3 drzwi, turkus, centralny, elektryczne
szyby, hak, 2 air bag, 3600 (do opłat) 792 661 611
SUZUKI Swift 1.0 - 1993 rok, w całości lub
na części. Cena 800 zł - 510 242 940
SWIFT 1993 rok, 1.0 - w calosci lub na
części - 800 zł - 510 242 940
TOYOTA Celica 2.0 GTI 16V - 1993 rok,
159 KM. Do poprawek blacharskich.
Do wymiany progi. Cena 3500 zł - 501
240 671
TOYOTA Celica 2.0GTI 16V - elektryka,
ABS, alufelgi 17, 1990 rok - cena 5000 do
negocjacji - 605 904 170
TRABANT 1.1 - 1991 rok, kolor biały.
Przebieg 85000 zł. Ważny przegląd i
opłacone OC. Cena do negocjacji - 757
644 043
UNO 500 zł, Passat kombi 700 zł - Hyundai Pony 550 zł, Opel Vectra 700 zł, Seat
Ibiza 700 zł - 693 245 008
VOLKSWAGEN Polo - rok produkcji 1993,
trzy drzwiowy, ważny przegląd, OC, kolor
srebrny, metalik garażowany, stan dobry
cena do uzgodnienia - 781 957 498
VOLVO S40 1.9 D - 2000 rok, model 2001.
102 KM, ABS, klimatyzacja, czujnik parkowania, 8 poduszek powietrznych, elektryczne szyby i lusterka, komplet opon,
alufelgi, garażowany - 669 464 494
VW Golf 1,8 gaz na części - nie na chodzie
- 693 828 283
VW Golf Bon Jovi - rocznik 1996, przebieg
140000 km, pojemność 16, 55 kw, benzyna i gaz, kolor bordowy - 607 076 486
VW Golf III - stan dobry - cena 2500 - 505
298 122
VW Golf III 1,6 - 1995 rok - ważny przegląd
i OC, cena 2.800 - 510 209 560
VW Golf III 1.4 - 1996 rok, 3 letnia instalacja gazowa. Alufelgi, centralny zamek.
Cena 4300 zł. Zarejestrowany, ubezpieczony. Polecam - 662 009 700
VW Golf III 1.9 SDI, - grudzień 1996,
ważny przegląd i OC. Nie wymaga wkładu
ﬁnansowego. Cena 5500 - pilne - 502
439 040
VW Golf III 1.9 TDI - rok produkcji 1995,
dołączam radio. kpl. opon letnich na alusach i zimowych - 535 939 000
VW Golf III i Vento - wszystkie części z
demontażu - benzyna - 669 755 230
VW Golf III, rok 1993 - alufelgi, lampy
Lexus, łuk tył, nowy układ wydechowy,
radio CD, auto alarm, ważne opłaty i
przegląd, uszkodzony silnik, cena 1800
zł - 512 672 791
VW Golf IV - 1998 rok, zarejestrowany,
z klimatyzacją. W bardzo dobrym stanie,
atrakcyjny wygląd, ABS, podgrzewane
fotele, alufelgi, 2 komplety kół. Cena do
uzgodnienia. Pilnie - 698 490 520
VW Jetta pojemność 1,6 - benzyna, rocznik 91, kolor granatowy, stan dobry, cena
1000 zł do negocjacji - 692 452 481
VW Passat 1.9 TDI - 130 KM 2003 rok
- kombi, 8 air bag, sensor deszczu, hak,
tempomat, esp, klimatronic, gotówka lub
raty - 512 170 233
VW Passat 92 rok 1.9 diesel - kombi.
Stan bdb. Wiejec info pod nr tel. - 531
701 115
VW Passat 98 rok, 110 km - navi, grzane
fotele, tdi, climatronic, po dachowaniu,
wnętrze i silnik całe, 3800 zł - 604 165
792
VW Passat B5 1,9TDI - kombi, b.bogata
sportowa wersja (m.in. kierownica, fotele),
klimatron, c.komputer, tempomat, elektryka itp. Przegląd do 31.12. Cena 13 000
PLN - 605 913 262
VW Polo - 1993 rok, 3 drzwiowy. Ważny
przegląd i OC. Kolor srebrny, metalik garażowany. Stan dobry. Cena do uzgodnienia
- 781 957 498
VW Polo, rok 1995 - cena 4.300 - 784
474 089

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
BAR w Jeleniej Górze - przy ul Wolności,
możliwość prowadzenia innej działalności,
czynsz 800 zł plus liczniki - 512 459 383
HALA 300 m2 okolice - okolice Jeleniej
Góry - 10 km od centrum - 698 864 076
KAWALERKA - bez pośredników, umeblowana na parterze w nowej kamienicy
z m-cem parking. 10 min do centrum oraz
na 2 piętrze w ścisłym centrum - 513
557 756
KAWALERKA - elegancka w nowym
budynku, na ul. Wolności, obok nowej
straży pożarnej, 800 zł + liczniki - 505
865 407
KAWALERKA - na Kiepury, umeblowana,
słoneczna, koszt 1050 zł (opłaty i najem)
+ 500 zł kaucja - 695 348 928
KAWALERKA - umeblowana, na ul.
Gałczyńskiego, obok INTERMARCHE 662 415 311
KAWALERKA - w centrum Jeleniej Góry
650 zł + liczniki - 660 423 129
KAWALERKA - w samym centrum,
umeblowana 850 zł (najem, czynsz, ogrzewanie) + media - oferta nie dla studentów
- 660 670 909
KAWALERKA 29 m2 - na Zabobrzu. Od
zaraz. Kwota najmu 630 zł z czynszem i
ogrzewaniem. Polecam, okazja. Lic. 5627
- 662 009 700
KAWALERKA 30 m2 - w Cieplicach.
900 zł bez dodatkowych opłat. Dla jednej
osoby. Od 1 maja. Wyposażona, umeblowana. I piętro, parking - 607 588 109
KAWALERKA 30 m2 Cieplice - 900 zł bez
dodatkowych opłat. Dla jednej osoby. Od 1
maja, wyposażona, umeblowana, 1 piętro,
parking - 607 588 109
KAWALERKA 38 m2 - w Mysłakowicach.
Koszt 450 zł + media, okolica spokojna 600 055 024
KAWALERKA 900 zł z opłatami - pokój z
kuchnią 700 zł z opłatami, osobny pokój
450 zł z opłatami w domku jednorodzinnym na Zabobrzu - 501 670 455
KAWALERKA na parterze - umeblowana,
w nowej kamienicy, z m-cem parkingowym. 10 min. do centrum Jeleniej Góry.
Bez pośredników - 513 557 756
KAWALERKA na ulicy Kiepury - umeblowana, 1 piętro, 36 m2, od 1.05.2011
- 607 418 281
KAWALERKA na Zabobrzu - bardzo
dobra lokalizacja. Do zamieszkania od
zaraz - 692 178 993
KAWALERKA na Zabobrzu - od zaraz 531 851 604
KAWALERKA na Zabobrzu - od zaraz.
Kwota najmu 630 zł. Polecam, okazja. Lic.
5627 - 662 009 700
KAWALERKA umeblowana - w Kowarach
od 01. 05 - 607 110 724
KAWALERKA w Jeleniej Górze - umeblowana 850 zł + prąd + zimna woda - 790
862 296
KAWALERKA w nowym budownictwie
- elegancka, na ul. Wolności. 800 zł +
liczniki - 505 865 407
KAWALERKA w Podgórzynie - 300 zł +
media - 784 031 200
KAWALERKA, mieszkanie - komfortowa
- b. cieple, 800 zł + liczniki + kaucja.
Zabobrze ul. Szymanowskiego. - 509
663 259

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lokal 350 m2 centrum - ścisłe centrum
miasta. Handlowo-usługowy. Stan techniczny idealny. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 503 021 047
Lokal 800 zł - po remoncie 30 m2, dwa
pomieszczenia, parter od strony ul. Drzymały. 800 zł plus media. bez pośredników
- 889 898 898
Lokal handlowo-usługowy - na parterze
z dużą witryną - 11m2 za 1200 zł/miesięcznie. Lic. 5524 - 503 111 466
Lokal handlowo-usługowy - w centrum,
parter, 70 m2 tylko 900 zł netto Nieruchomości Partner. Lic. 3198 - 693 539 968
Lokal na Zabobrzu - ul. Kiepury. Użytkowy, idealny na biuro, usługi np. gabinet,
handel - 49 m2 - 601 954 165
Lokal usługowy - w centrum Jeleniej
Góry 35 m, parter, wejście od ulicy - 697
690 914
Lokal usługowy - w centrum Jeleniej
Góry. Parter, 30 m2. Wejście od ulicy 697 690 914
Lokal usługowy 35 m2 - w centrum
Jeleniej Góry. Parter, wejście od ulicy 697 690 914
Lokal, 26 m2 - przy ul. 1-go maja,
3 witryny, cena do uzgodnienia - 605
209 120
Lokal, ul. 1 Maja 53 - 26 m2, 3 witryny.
Cena do uzgodnienia - 605 209 120
Lokale handlowo usługowe - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry 40-45 m2, Lic. 7867
- 514 600 110
Lokale na atrakcyjnych warunkach
wynajmę lokale handlowo-usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena już od
30,00PLN netto/1 m2 - 697 397 297, 75
75 22 980
Lokum w Piechowicach - słoneczne i
wygodne. Całkowity koszt wynajmu to 800
zł za 32 m2 - 694 741 103
Magazyn 200 m2 - w Kaczorowie, przy
głównej trasie na Wrocław - 607 609 642
Mieszkanie - całkowity koszt wynajmu
to 800 pl za 32 m2 wygodnego lokum
słoneczne Piechowice - 694 741 103
Mieszkanie - duży pokój - w 3 pokojowym, 600 zł w tym są wszystkie media.
Okolice centrum. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie - dwupokojowe 76 metrów,
kwadratowych łazienka, WC w Jeleniej
Górze - 782 299 705
Mieszkanie - dwupoziomowe 70 m2 na
Zabobrzu - 696 406 814
Mieszkanie - dwupoziomowe w Jeleniej
Górze 1200 zł + zimna woda + prąd - 790
862 296
Mieszkanie - ładne, czyste, 2 pokoje,
50 m2, Zabobrze, blok JSM po termomodernizacji - 508 150 637
Mieszkanie - na Zabobrzu 50 m2 - 605
533 862
Mieszkanie - nowe - umeblowane 2
duże pokoje, 55 m2, Jelenia Góra ul.
Obrońców Pokoju, 5 min do centrum 10
min do Kolegium Karkonoskiego - 900
zł. - 602 311 589
Mieszkanie - nowe kompletnie umeblowane 2 pokoje, 45 m2, okolice Jeleniej
Góry - 698 864 076
Mieszkanie - od czerwca - wolne studenckie 2 pokojowe mieszkanie na Karłowicza - idealne dla 4 osób studiujących
lub pracujących. Wyposażone, internet,
balkon - 603 852 277

Mieszkanie - umeblowane na Kiepury,
70 m2, dwupoziomowe - 696 406 814
Mieszkanie - w centrum Karpacza
dwupokojowe od razu do zamieszkania
- 601 170 624
Mieszkanie - w Jeleniej Górze 1000
zł + z wodą + prąd, ogrzewanie w cenie
- 790 862 296
Mieszkanie - w JG 750 zł + woda + prąd
+ gaz - 790 862 296
Mieszkanie - zadbane i umeblowane trzypokojowe na Zabobrzu 3 do wynajęcia.
Kaucja + czynsz do uzgodnienia - 510
486 184
Mieszkanie 100 m2 - w Mysłakowicach
od zaraz w dobrym punkcie 500 zł + liczniki - 505 903 408
Mieszkanie 2 - 2 pokojowe w Szklarskiej
- 509 786 364
Mieszkanie 2 i 3 pokojowe - Jelenia
Góra, bardzo ładne, tanio - Lic. 4566 695 999 449
Mieszkanie 2 pokoje - komfortowe
umeblowane, pralka, zmywarka, tv, widok
na góry - 669 560 592
Mieszkanie 2 pokojowe - (jeden mały)
z ogródkiem. Częściowo umeblowane
z miejscem na parking, okolice Malej
Poczty. 700 zł + liczniki + kaucja - 509
663 259
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2, wysoki
parter z balkonem, umeblowane i wyposażone, Zabobrze II. 900 zł plus liczniki. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 55 m2, ul.
Kadetów. Umeblowane. 850 zł + media +
kaucja - 663 966 152
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka. Bezczynszowe. 800 zł + liczniki
i kaucja. Cieplice, spokojna okolica - 502
351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
przedpokój, spiżarka po remoncie, komfortowo wyposażone, centrum miasta 800
zł + liczniki - 793 510 519
Mieszkanie 2 pokojowe - na osiedlu
XX-lecia w Cieplicach. 750 zł + opłaty
licznikowe - 600 348 680
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu.
700 zł (w tym czynsz, ogrzewanie) +
kaucja - 697 706 348
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie 2 pokojowe - parze lub
osobie pracującej przytulne na Zabobrzu
III. 1.000 zł + liczniki. Studentom dziękuję
- 607 685 959
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne,
przy ul. Morcinka. Niskie opłaty, TV, SAT.
Umeblowane. Ładne otoczenie budynku i
zadbany budynek - 501 424 849
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni umeblowane 750 zł (w tym czynsz) + media
Zabobrze - 531 668 844
Mieszkanie 2 pokojowe - z ogródkiem.
Częściowo umeblowane. Z miejscem na
parking. Okolice Małej Poczty. 700 zł +
liczniki + kaucja - 509 663 259
Mieszkanie 3 pokoje Centrum - w pełni
wyposażone, 3 piętro, podwyższony
standard 3 pokoje, kuchnia, łazienka cena
1300 zł do uzgodnienia - 504 596 483
Mieszkanie 3 pokojowe - na Kiepury,
w dobrym stanie, C.O, okna plastikowe.
Idealne dla studentów - 603 670 309
Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze 1200 zł + prąd + zimna woda - 790
862 296

Mieszkanie 3 pokojowe - z kominkiem - Jelenia Góra centrum 1.200 - 664
803 587
Mieszkanie 3 pokojowe - za 600 zł +
opłaty - ul. P. Skargi. 70 m2, umeblowane
(pralka, lodówka), ogrzewanie piecowe 608 480 218
Mieszkanie 83 m2 - na Zabobrzu,
3 pokoje. Umeblowana kuchnia - 665
879 933
Mieszkanie 97 m2 250 000 zł - 4 pokojowe z dużym tarasem GOLD HOUSE Lic.
3454 - 693 539 967
Mieszkanie dla studentów - Zabobrze
ul. Moniuszki 8, 3 pokoje, łazienka,
WC, kuchnia, przedpokój, balkon - 504
155 167
Mieszkanie dwupokojowe - piękne na
cichym i słonecznym osiedlu Jeleniej Góry
48 m2. Cena 1500 zł. Marles. Lic. 13045
- 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - Zabobrze.
Lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie na Zabobrzu - 50 m2 - 605
533 862
Mieszkanie na Zabobrzu - dwupokojowe Lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie przy UE - II piętro, 60 m2,
3 pokoje, umeblowane. 1000 zł miesięcznie. Doskonała lokalizacja. Blisko
Uniwersytetu Ekonomicznego. Lic. 4566
- 695 999 963
Mieszkanie w Cieplicach - ul. Wolności, 400 zł + liczniki. Standard średni, 2
pokojowe przechodnie, do częściowego
remontu- do uzgodnienia - 530 209 415
Mieszkanie willowe z ogródkiem - 3
pokojowe, komfortowe, 1800 zł plus
media. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie Zabobrze - Moniuszki, 3
pokoje, łazienka, wc, kuchnia, przedpokój, balkon (z meblami lub bez ) - 504
155 167
Nowy stylowy domek - 3 pokoje, kuchnia,
ogród, staw, kominek, 1000 zł + prąd Dziwiszów 3 km od J.Góry - 796 359 030
Pokoje - małżeństwu, parze lub studentkom 3 pokoje w domku w Jeleniej Górze
przy ul Mickiewicza czynsz płatny za miesiąc z góry plus liczniki - 512 459 383
Pokoje dla studentów, firm, pracowników - z TV, Internetem, siłownią, salą gimnastyczną - 606 360 443, 757 525 017
Pokój - 400 zł - zimna woda + prąd,
pokoi jest w sumie 3 Jelenia Góra - 790
862 296
Pokój - umeblowany - w mieszkaniu 3
pokojowym, z wyposażonymi: kuchnią,
łazienką i przedpokojem. Od zaraz - 663
232 354
Pokój od zaraz - 2 osoby - od 16.04 dla
1 osoby w domku w Jeleniej Górze - 693
901 999
Pokój w mieszkaniu - od zaraz - umeblowany pokój w mieszkaniu 3 pokojowym z
wyposażoną kuchnią, łazienką i przedpokojem - 663 232 354
Pokój w mieszkaniu - studenckim
na Zabobrzu - koszt 300 zł plus niskie
rachunki - 660 708 943
Pokój z balkonem - duży - od zaraz
(500 zł + rachunki) ul. Wiłkomirskiego.
Mieszkanie w pełni umeblowane. - 697
269 227
Pomieszczenia biurowe - w Cieplicach,
pow. 22 m2 i 17 m2 - 530 335 381
Pomieszczenie biurowe - Cieplice 22
m2, 17 m2 - 530 335 381
Tanie noclegi dla pracowników - w Jeleniej Górze - 600 391 015
Warsztat samochodowy - na kosmetykę lub auto-gaz-Karpacz - 509 081
541

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka - Szklarska Poręba - spokojna para pilnie wynajmie - tanio - 697
300 679

Kawalerka dla pary - nie drogo w
Jeleniej Górze, najlepiej od maja, może
być bez umowy - 723 339 963
Para wynajmie mieszkanie - kawalerkę,
pokój max. do 600 zł, (w zamian za opiekę
itp) - 669 409 244
Pokój - wynajmę - 600 980 615
Pokój na Zabobrzu - najlepiej na 3 ...
- 725 444 126
Pokój w Cieplicach - do 350 zł z rachunkami - 661 466 311

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Gold House - poszukujemy dla naszych
klientów ofert domów, mieszkań, działek
Lic. 3454 - 693 539 967
Grunty rolne - w Gminie Mysłakowice
- 669 409 209
Kawalerka - dla konkretnego klienta
kawalerkę do remontu ok. 35 m2 w
Jeleniej Górze. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie - 2 3 pokojowe w południowej części Jeleniej Góry, stan mieszkania
obojętny. Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 869 172
Mieszkanie - ok 100 m2 na parterze,
najlepiej w centrum miasta. Klient z
gotówką. Lic. 4566 Euro-Dom - 695
999 963
Mieszkanie - okolice Jeleniej Góry,
ogródek, 3 pokoje do ok 190 000 zł Lic.
7867 - 514 600 107
Mieszkanie - pilnie 3 pokoje - dla klienta
od 65 do 80 m2 na Zabobrzu, I lub II piętro
z balkonem nie od ulicy. Jeldom Lic. 14557
- 602 727 242
Mieszkanie 2 pokoje - na Zabobrzu
około 50 m2 z balkonem do 150 tys.
Jeldom Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie 2 pokoje - na Zabobrzu,
w bloku lub wieżowcu, Zabobrze III. Za
gotówkę, PILNE! Nieruchomości Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - bezpośrednio
w Jeleniej Górze w cenie do 150 tys. - 663
312 488
Mieszkanie 2 pokojowe - małe, do
1 piętra, na Zabobrzu. Lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
- 30-50 m2, bez pośredników za OK. 100
000 zł - 609 674 261
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze poszukuję dla klienta mieszkania na I lub
II piętrze, około 50 m2. Nieruchomości
Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2-3 pokojowe - do zamieszkania do 140000 zł w okolicach Jeleniej
Góry z chęcią w Szklarskiej Porębie - pilnie
- 791 460 335
Mieszkanie do 70000 zł - do remontu,
od zaraz. W Jeleniej Górze lub okolicach.
Bez pośredników. Dzwonić w godz. 6:0023:00. Pilnie. Mariola - 669 677 786
Mieszkanie na Zabobrzu - nieduże, niedrogie - pilnie. Lic. 7867 - 514 600 110
Mieszkanie Park Sudecki - poszukuję
dla klienta mieszkanie ok. 50 - 60 m2,
ładnie wykończone, w nowym budownictwie, najchętniej Park Sudecki lub ulica
Słowackiego. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie w Cieplicach - poszukujemy
dla klienta z gotówką małego mieszkania
w cieplicach. Może być do remontu. Lic.
4566 Euro-Dom - 695 999 963
Mieszkanie Zabobrze III - 2 lub 3 pokojowe - pilnie. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie, Park Sudecki - 55-60
m2. Stan deweloperski lub wykończone,
podwyższony standard. Za rozsądną cenę
- 888 221 321

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
2 budynki w Piechowicach - na działce
1089 m2. Lic. 9549 - 726 290 939

Apartamenty 88 i 72 m2 - apartamenty
w zielonej dzielnicy, 3-y pokojowe (aneks
kuchenny z salonem), dwupoziomowe
(antresola), z kompletnym umeblowaniem. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Apartamenty 88 i 72 m2 - rewelacyjnie
wykończone, dwupoziomowe 3 pokojowe
z antresolami i wyposażeniem. warte
polecenia. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Bliźniak - Jelenia Góra - mały , niedaleko centrum, całkowita powierzchnia ok.
160 m2, działka 785 m2. Po gruntownej
modernizacji, zadbany. Trzy pokoje, ładny
ogród. Cena 450 tys. zł. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Bliźniak - Jelenia Góra - niewielki ,
niedaleko centrum, całkowita powierzchnia ok. 160 m2, działka 785 m2. Po
gruntownej modernizacji, zadbany. Trzy
pokoje, ładny ogród. Cena 450 tys. zł. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Bliźniak - Po kapitalnym remoncie w
zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry. Działka
800 m2, pięknie zagospodarowana. Dom
wykończony materiałami wysokiej klasy.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Budowa domu 100 m2 - w Jeżowie
Sudeckim. Cena 340000 zł. Dobra lokalizacja, widok na góry. Może być dwu
pokoleniowy. Działka 13 arów. Media
przy domu. Opcja użytkowania poddasza.
Sprzedam lub zamienię - 603 139 918
Dom - 140.000 - w Jeleniej Górze blisko
centrum. Wymaga remontu. Działka 840.
Wszystkie media. Zapraszam na prezentację. Cena do poważnej negocjacji. Lic.
11965 - 509 949 961
Dom - bliźniak - po kapitalnym remoncie
219 m2, salon, jadalnia, 2 sypialnie,
łazienka WC, pomieszczenia gospodarcze, garaż, na działce 530 m2, w
Cieplicach. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Dom - Cieplice z ogrodem - w 2 rodzinnym 52 m2 w rozsądnej cenie. Polecam
Muraszko Lic. 5877 - 500 122 446
Dom - Jeżów Sudecki - całkowicie wykończony z zagospodarowanym terenem,
pow. 160 m2 na działce 1565 m2 oraz dom
w stanie surowym o pow. około 180m2 na
działce 1350 m2. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Dom - ładny - wolnostojący, budowany w
2004 roku, 5 pokoi, kominek, taras, garaż
na działce 1200 m2 6 km od Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - nowy - w okolicach Jeleniej Góry
luksusowo wykończony na dużej zagospodarowanej działce 2290 m2. Lic. 4917
- 604 869 172
Dom - nowy Wojcieszyce - 92 m2, działka
1340 m2. Gotowy do zamieszkania.
Panorama Karkonoszy. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 1740. - 503 021 047
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 130 m2 - tanio w Piechowicach 604 988 292
Dom 142 m2 - w Karpaczu do wykończenia na zewnątrz położony w pięknej
dzielnicy willowej, działka 666 m2 blisko
centrum. Doskonałe miejsce na pensjonat. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Dom 149000 zł - w Podgórzynie na
działce 900 m2. GOLD HOUSE Lic. 3454
- 693 539 967
Dom 230 m2 - tanio w Cieplicach - 604
988 292
Dom 295 000 zł - w okolicy Jeleniej Góry
150 m2. Cena 295 000 zł GOLD HOUSE.
Lic. 3454 - 693 539 967
Dom blisko centrum - ok. Liceum Żeromskiego GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Dom Cieplice 385000 zł - w zabudowie
bliźniaczej w atrakcyjnej dzielnicy Cieplic,
pow. 216 m2, działka 362 m2. 385 000zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
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Dom Czarne - 167 m2, zadbany, 5 pokoi.
GOLD HOUSE Lic. 10728 - 501 181 875
Dom dwurodzinny - osobne wejścia, dwa
garaże. 342 m2. Cena 380 zł. Do negocjacji, do remontu. - 500 247 935
Dom dwurodzinny - osobne wejścia, dwa
garaże. Powierzchnia całkowita 342 m2.
Cena 380000 zł do negocjacji. Dom do
remontu - 500 247 935
Dom na Osiedlu Czarnym - 167 m2,
zadbany, 5 pokoi. GOLD HOUSE. Lic.
10728 - 501 181 875
Dom na wsi - 129.000 zł - do wprowadzenia. OKAZJA 15 minut od Jeleniej Góry.
Lic. 4566 - 695 999 449
Dom na wsi - okolice Złotoryi, Świerzawy.
Trzy pokoje, kuchnia, łazienka. 32 ary sad.
250 tys. Do negocjacji - 607 381 919
Dom na wsi - w gminie Stara Kamienica,
duży dom na działce 3800 m2. Lic. 9549
- 726 290 939
Dom okolice 130.000 zł - nieruchomość
140 m2, na działce 1400 m2, dom do
małego remontu. Atrakcyjna cena. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Dom okolice 130.000 zł - Nieruchomość
do częściowego remontu o pow. 140 m2, 4
pokoje, 2 łazienki, 2 kuchnie. Działka 1400
m2. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Dom Os. Czarne - skrajna szeregówka
167 m2 pow. całkowita, 5 pokoi GOLD
HOUSE. Lic. 10728 - 501 181 875
Dom parterowy z garażem - powyżej
Żeroma pod lasem. Na parterze salon 30 z
kominkiem, pokój młodzieżowy 30, sypialnia 18, 2 łazienki, garderoba, kuchnia,
taras 50, poddasze 60 - 608 341 727
Dom pod Chojnikiem - przedwojenny w
trakcie remontu, 450 m2; działka 6000
m2, atrakcyjne położenie. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 502 045 638, 75
64 36 052
Dom pod Chojnikiem - wolnostojący,
450 m2, działka 6000 m2, z rozpoczętym
remontem pośrednik odp. Lic. 6327 Nieruchomości Karkonoskie - 502 045 638;
75 64 36 052
Dom poniemiecki - w Wojcieszycach do
remontu na dużej działce 6900 m2 - 600
258 703
Dom Sobieszów - 200 m2 cena 500000.
Lic. 7027 - 785-511-606
Dom Sobieszów - Pod Chojnikiem,
przedwojenny, do zamieszkania, 200
m2, działka 1160 m2 - 502 045 638, 75
64 36 052
Dom w budowie - nieruchomość położona
w Kopańcu na pięknej widokowo działce (
2300 m2 ). 145.000 zł. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Dom w Cieplicach - 324 m2 z 1987 r. do
modernizacji. Lic. 9549 - 726 290 939
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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.

DOM w Cieplicach - w pobliżu zdroju
z pokojami dla gości. Lic.9549 - 726
290 939
DOM w Dobkowie - do zamieszkania: co,
woda kanalizacja. Częściowo do remontu
z ogrodem i dużymi możliwościami. Cena
130 tys. - 504 345 228
DOM w Jeleniej Górze - Dom do częściowego wykończenia z lokalem użytkowym.
Zaproponuj swoją cenę. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
DOM w Jeżowie Sudeckim - 200m2 na
działce 1650m2. Dom z 2007 roku. Do
wprowadzenia ze smakiem wykończony.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
DOM w Komarnie - 150 m2 za320000
zł. Polecam, okazja. Lic. 5627 - 662
009 700
DOM w Kopańcu - nieruchomość doskonale nadająca się pod agroturystykę - 609
043 414
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 Międzyrzeczu - 167 m² wolnostojacy z garażem w Międzyrzeczu-Bobowicko. Działka 680 m² Widok na jezioro.
Cena 450000 zł. - 885 342 947
DOM w Mysłakowicach - nowy - piętrowy,
5 pokoi, ok. 150 m2, działka 1133 m2.
Bloczki Ytong, wszystkie media cena 520
tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
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 zabudowie bliźniaczej - 2 wejścia, 4 pokoje, kuchnia, łazienka i WC.
Ogrzewanie piecowe, do nie wielkiego
remontu... - 798 665 663
DOM w zabudowie szeregowej - położony
w Dziwiszowie - 502 552 195
DOM wiejski Cieplice - częściowo zamieszkany. Działka 1200 m2. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
DOM wolnostojący - Cieplice 133 m2, 6
pokoi, cena do negocjacji. Nieruchomości
Muraszko Lic. 5877 - 500 122 446
DOMEK - mały - na wsi - okolice Jeleniej
Góry, działka 1400 m2, ładnie położony,
cena 140.000 Nieruchomości Partner Lic.
3198 - 693 539 968
DOMEK w Podgórzynie - pow. użytkowa
162 m2, oddany w 2000 r. Stan bardzo
dobry. Polecam Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca. - 660
359 500
DOMY Miłków Wojcieszyce - całkowicie
wykończone domy z zagospodarowanym
terenem i ogrodzeniem. Miłków pow. 159
m2 na działce 1000 m2, Wojcieszyce 120
m2 na działce 380 m2. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
DUŻY apartament Szklarska Poręba - z
duszą, I piętro. Lic. 5877 - 500 122 445
DUŻY dom w J. Górze. - szeregówka, w
pasażu handlowym, powierzchnia całkowita. ok. 500 m2, cztery kondygnacje,
8 pokoi dla b. dużej lub dwóch rodzin +
wydzielone niezależne lokale użytkowe.
Cena 1350 tys. zł. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
DWA budynki w Piechowicach - z 2000
roku: mieszkalno-warsztatowy i użytkowy
na dz.1089 m2 Lic. 9549 - 726 290 939
DZIAŁKA - ładna - w Rębiszowie za
rozsądne pieniądze, 3600 m2 - 517
920 356
DZIAŁKA 15 arów - w Janowicach Wielkich z widokiem na góry - 509 132 436
DZIAŁKA 800 m2 - Kowary - budowlana
w pełni uzbrojona, cena do uzgodnienia
- 782 022 765
DZIAŁKA budowana - z projektem oraz
pozwoleniem na budowę o powierzchni
1045 m2 cena 100 tys zł - 609 651 842
DZIAŁKA budowlana - 1072 m2 w Siedlęcinie z widokiem na góry - 502 751 159
DZIAŁKA budowlana - 1250 m2 w Jeżowie Sudeckim z przepięknym widokiem na
Karkonosze - 509 996 394
DZIAŁKA budowlana - 25 zł/m2 - w
Wojcieszycach - 4271 m2. Dojazd drogą
asfaltową, piękny widok na Karkonosze.
Blisko lasu. Działka w ciągu zabudowań
- 608 810 644
DZIAŁKA budowlana - 4271m2 w Wojcieszycach. Piękny widok na panoramę gór.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
DZIAŁKA budowlana - najpiękniejsza Jelenia-Góra-Dziwiszów, os. Leśne Zacisze - wszystkie media, widok na Śnieżkę
1462 m² - 885 342 947
DZIAŁKA budowlana - piękna 4 km od
Jeleniej Góry z panoramą na Karkonosze
- 606 791 020
DZIAŁKA budowlana - piękna- w Jeżowie
Sudeckim - 1900 m2, media ( gaz, woda,
prąd ). Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
DZIAŁKA budowlana - tanio w Jeleniej
Górze. Lic. 11965 - 509 949 961

DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie Sudeckim, ciekawe miejsce blisko miasta, cena
do uzgodnienia - 509 725 135
DZIAŁKA budowlana - w Wojcieszycach o
pow. 1500 m2, teren płaski, w sąsiedztwie
las. 100.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
DZIAŁKA budowlana 1000 m2 - , w centrum Jeżowa Sudeckiego, z dostępem
do wszystkich mediów, dojazd droga
asfaltową. 100 zł/ m2 do negocjacji. Bez
pośredników. - 667 219 752
DZIAŁKA budowlana 1250 m2 - w Jeżowie Sudeckim, z przepięknym widokiem
na Karkonosze - 509 996 394
DZIAŁKA budowlana 1800 m2 - w Przesiece 1800 m2 110000 zł do negocjacji.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
DZIAŁKA budowlana 3100 m2 - w atrakcyjnym miejscu, w Popielówku. Polecam
- 609 279 479
DZIAŁKA budowlana 46.000 zł - w Kowarach 767 m2, media (gaz, woda, prąd).
Sudety. Lic. 1749 - 604 797 463
DZIAŁKA budowlana 8 zł/metr - działka
pod zabudowę w Rębiszowie 8km od
Gondoli w Świeradowie powierzchnia
1,15ha, możliwość sprzedaży ratalnej.
Oferta cenowa aktualna tylko tydzień 792 434 657
DZIAŁKA budowlana Jeleniej Góra uzbrojona, dzielnica willowa ul. ŁABSKA,
1681m2, 330 tys. Lic. 1740 - 601 556
494;502 045 638
DZIAŁKA budowlana Jeżów Sudecki
- 1094 m2, nowa cena, 80 tys. - ładne
położenie. Lic. 6327 „Nieruchomości Karkonoskie” - 602 749 567;75 64 36 051
DZIAŁKA budowlana Szklarska Poręba
- okolice Parku Dinozaurów. Lic. 9549 726 290 939
DZIAŁKA budowlana w Jeżowie - 1905
m2, media (gaz, woda, prąd), śliczna widokowo, okolice Małcużyńskiego. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
DZIAŁKA budowlana w Siedlęcinie - 1047
m2 za 63700 zł z dostępem do mediów.
Lic. 9549 - 726 290 939
DZIAŁKA budowlana w Siedlęcinie - przy
drodze asfaltowej w centrum. 1047 m2.
Cena 65 zł/m2 do negocjacji. Media w
pobliżu - 667 934 901
DZIAŁKA budowlana za 700 zł miesięcznie - uzbrojona, 1400 m² z widokiem na
góry położona na lekkim stoku w Miłkowie
- 504 699 338
DZIAŁKA Podgórzyn - pod zabudowę
ponad 1000 m2, 85 zł/m2 do negocjacji.
GOLD HOUSE Lic. 10728 - 501 181 875
DZIAŁKA w Jeżowie - 1297 m2, 121 tys.
zł, media prąd, woda, gaz Lic. 5124 - 601
551 213
DZIAŁKA w Kopańcu - duża 12000 m2
położona na południowym stoku pod
zabudowę. Lic. 4917 - 604 869 172
DZIAŁKA w Miłkowie - duża powierzchnia
2500 m2 w cenie tylko 150000 zł. Lic.
4917 - 604 869 172
DZIAŁKA w Szklarskiej Porębie - o
funkcji mieszkaniowo-pensjonatowej w
pobliżu parku dinozaurów. Lic. 9549 - 726
290 939
DZIAŁKA w Wojcieszycach - z widokiem
na Karkonosze, 30 zł/m2, Lic. 7867 - 514
600 110
DZIAŁKI 35 zł/m2 - od 1500 m2 do 2200
m2 pięknie położone z dostępem do
mediów w Radomierzu. N Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
DZIAŁKI 35 zł/m2 - od 1500 m2 do 2200
m2 pięknie położone, z dostępem do
mediów, w Radomierzu. 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 - w Jeżowie Sudeckim w cenie 75 - 80 zł./m2. Lic. 4917 - 604
869 172
DZIAŁKI budowlane - w Maciejowej, Jeżowie Sudeckim, Siedlęcinie, Sosnówce. Lic.
9549 - 726 290 939
DZIAŁKI budowlane - w Miłkowie ładnie
położone o różnej wielkości, uzbrojone 65 zł m2 - 504 699 338
GARAŻ z kanałem - duży Ul. Wiejska
przy papierni. Murowany, kanał, prąd. 12
tys. - 609 308 740
GRUNT 1,64 ha - LIV RIV b Piechowice
- 508 728 003
KAWALERKA - 26 m2 na III piętrze w
bloku IV piętrowym na Zabobrzu. Mieszkanie wymaga remontu. Środkowe, bardzo
ciepłe. Klatka schodowa po remoncie.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
KAWALERKA - 26 m2, po remoncie,
wysoki parter, ul. Paderewskiego - 609
043 414
KAWALERKA - 36 m2 z balkonem, w
nowej kamienicy z windą, drugie piętro
centrum Jeleniej Góry z całym wyposażeniem. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
KAWALERKA - bez pośredników w
pobliżu centrum, po remoncie, kuchnia i
przedpokój w zabudowie, pierwsze piętro
- 604 702 340

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerka - centrum, po remoncie, 3
piętro, 87 tys. - 609 655 488
Kawalerka - elegancka, po remoncie
26,5 m2 w bloku IV piętrowym. Blisko
centrum miasta. Środkowa, bardzo ciepła
i słoneczna. Nowe okna, drzwi i panele.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - na Zabobrzu I, 28 m2,
cena 95 tys. zł - 662 415 311
Kawalerka - po kapitalnym remoncie
21 m2. W zadbanej kamienicy, blisko
centrum miasta. Na podłogach panele i
kafle. Czynsz 58 zł/ m-c Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po kapitalnym remoncie
35 m2. Na II piętrze w zadbanej kamienicy.
Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz 45 zł/m-c.
Blisko do centrum miasta. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - po remoncie - 27 m2.
Mieszkanie środkowe. Nowa kuchnia z
meblami w zabudowie. Okna nowe. Blok
ocieplony na Zabobrzu. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - słoneczna - II piętro.
Położona w pobliżu Akademii Ekonomicznej - 604 221 464
Kawalerka - słoneczna, 2 piętro,
położona obok Akademii Ekonomicznej
- 604 221 464
Kawalerka - w kamienicy 28,1 m2 w
ścisłym centrum miasta. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Czynsz 126
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - w Wojcieszycach (7 min
od Cieplic) wyremontowaną 39 m2, cena:
70.000 zł. OKAZJA - 785 511 606
Kawalerka - w zadbanej kamienicy
blisko centrum 31,2 m2. Kuchnia osobna,
ogrzewanie co-gazowe. Nowe okna,
panele na podłogach. Czynsz 130 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669 620 071
Kawalerka 26 m2 - II piętro, ul. Karłowicza. Właściciel - 514 000 838
Kawalerka 26 m2 - piętro 2, Karłowicza, właściciel - 514 000 838
Kawalerka 28m2 - na III p, z umeblowaniem pokoju - 693 355 877
Kawalerka 33 m2 - blisko centrum miasta na parterze. Cena 850 zł plus media.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
K awa l e r k a 3 6 m 2 - w b l o k u
10-piętrowym z balkonem. Cena: 87 000
zł Serdecznie zapraszam Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Kawalerka 65 tys. zł - w Jeleniej
Górze, po remoncie, gotowa do zamieszkania. Lic. 13225 - 603 491 335
Kawalerka 73 tys. - 35 m2, do wykończenia wg koncepcji. Polska Giełda Nieruchomości Lic. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca - 601 435 070
Kawalerka 79 tys. zł - 28 m2 po remoncie w kilkurodzinnym budynku. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Kawalerka 87 000 zł - 36 m2 z
możliwością adaptacji dodatkowego
pomieszczenia i powiększenia metrażu
o 6 m2. Na Zabobrzu. Do remontu. Lic
14557 - 668 667 637
Kawalerka 98 tys. - w Cieplicach, 36
m2, działka. Polska Giełda Nieruchomości. Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca
- 663 312 488

Kawalerka do remontu - 36 m2.
Mieszkanie rozkładowe. Istnieje możliwość powiększenia mieszkania o 6m2.
Balkon, piwnica. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Kawalerka elegancka - po remoncie 27
w ocieplonym bloku na Zabobrzu. Nowa
kuchnia z meblami w zabudowie. Ciepła,
środkowa. Okna nowe. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka elegancka - po remoncie
35 m2 w zadbanym budynku wielorodzinnym. Kuchnia duża z meblami w
zabudowie. Blisko do centrum. Cena 115
000 zł. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka i mieszkanie - nowe w
Jeleniej Górze, bez pośredników - sam
zaproponuj cenę - 790 862 296
Kawalerka M1 w centrum miasta - o
powierzchni 35 m2, mieszkanie po generalnym remoncie w nowym budynku. Cena
118tys. Serdecznie zapraszam Lic. 14557
- 668 667 637
Kawalerka Sosnówka - 40 tys. - parter, 23 m2, do remontu „Nieruchomości
Karkonoskie” Lic. 1740 - 601 556 494,75
64 360 52
Kawalerka śródmieście - Ok. Teatru,
36 m2, do zamieszkania, 122 tys. „Nieruchomości Karkonoskie” Lic. 6327 501090928;756436051
Kawalerka w Cieplicach - osiedle
XX-lecia bardzo ładna 2 piętro. Muraszko.
Lic. 5877 - 500 122 446
Kawalerka w Jeleniej Górze - przytulna, blisko centrum. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Cena do uzgodnienia - 793 691 133
Kawalerka w Kamiennej Górze - na ul.
Cichej 30 m2 w blokach - 695 996 561
Kawalerka Wojcieszyce - po remoncie 70000 PLN, 39 m2 Lic. 7027 - 785
511 606
Kawalerka Zabobrze - po remoncie
na Zabobrzu, 24 m2. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Komfortowe w Cieplicach - dwupokojowe 50 m2 na drugim piętrze z dwoma
balkonami. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Lokal 22 m2 - sprzedam lub wynajmę
w Jeleniej Górze Sobieszowie - 508
534 079
Lokal handlowo-usługowy - 22 m2,
w Jeleniej Górze - Sobieszów - 504
043 740
Lokal lub mieszkanie - Kiepury - idealny
pod usługi np. gabinet, biuro, handel itp.
49 m2, lub mieszkanie z wejściem bezpośrednio z ulicy - 601 954 165
Lokal mieszkalno-biurowy - sprzedam
lub wynajmę. W centrum miasta, na I
piętrze. Cena 190000 zł. Czynsz 1000 zł
netto. Lic. 8151 - 600 258 703
Lokal użytkowy - Sobieszów na sklep,
usługi, 54 m2, 200 tys. zł. Lic.9549 - 726
290 939
Lokal, ul. Kiepury - na usługi np. gabinet,
biuro, handel itp. Obok ZUS-u. 49 m2, dwa
pomieszczenia, wejście bezpośrednio z
ulicy - 601 954 165
Lokale - na atrakcyjnych warunkach
sprzedam lokale handlowo-usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena już od
2.500,00 PLN netto/1 m2 - 697 397 297,
75 75 229 80
Mały lokal - na zieleniak lub kwiaciarnię.
Cena do uzgodnienia - 663 136 720

Mały sklepik - na kwiaciarnię, zieleniak
bądź inną działalność - 663 136 720
Mieszanie M3 105 m2 215 tys. - 3
pokoje, II piętro o powierzchni 105 m2.
Mieszkanie do kapitalnego remontu.
Cena do negocjacji. Jeldom Lic. 14557
- 668 667 637
Mieszkania - Cieplice – nowe dla
wymagających przy Termach Cieplickich
obok Biedronki Pod Koroną ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki,
duże balkony, Internet, parki, 7-11 okien
w mieszkaniu - info@dom-pol.com - 782
566 823
Mieszkania - Wojcieszów, Mysłakowice
- Wojcieszów 2 pokoje 67 m2 + 2 pokoje
strychowe 24 m2 za 70.000 zł. Mysłakowice 3 pokoje 55 m2 do zamieszkania za
150.000 zł. możliwość negocjacji w obu
przypadkach. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania - Zielone Tarasy - to już
ostatnie mieszkania w drugim budynku.
Powierzchnie 42; 44; 59 m2 mieszkania z
balkonami i tarasami. Roksanes Żukowski
7867 - 508 240 831
Mieszkania 3 pokojowe - 66 m2 wyjątkowo ciekawy rozkład pomieszczeń ul.
Morcinka. 70m po starannym remoncie
ul. Noskowskiego. 48m ul Różyckiego Lic.
11965 - 509 949 961
Mieszkania 4 pokojowe - Zabobrze
III - wysokie piętro, 4 pokoje, 86 m2, po
remoncie, Parter z tarasem, 4 pokoje, 84
m2 - stan idealny, Elsnera III p, 4 pokoje
66 m2, do remontu. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania Cieplice - dla wymagających przy Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną ul. Krośnieńska.
Energooszczędne ściany, ogródki, duże
balkony, Internet, parki, 7-11 okien w
mieszkaniu - info@dom-pol.com - 782
566 823
Mieszkania i lokale usługowe - Jelenia
Góra. Super lokalizacja - 513 498 741
Mieszkania stylowe - od parteru do II
pietra, od 89 m2 do 134 m2 z oryginalna
stolarką, do niewielkiego remontu i po
kapitalnym remoncie. zapraszam Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - 2 pokoje + duża łazienka i
kuchnia. Po kapitalnym remoncie. Dostęp
do ogrodu. Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 1740. - 503 021 047
Mieszkanie - atrakcyjne 2 pokojowe,
wysoki standard - kontakt po 18 - 691
736 740
Mieszkanie - atrakcyjne 2 pokojowe.
- 605 220 782
Mieszkanie - bez pośredników - 2
pokojowe przy centrum, po remoncie,
kuchnia i przedpokój w zabudowie, bezczynszowe, parter, ogrzewanie gazowe
- 604 702 340

Mieszkanie - duże 3 pokojowe - przy
Osiedlu Robotniczym ok. 83 m2 + 2
piwnice + ogródek 400 m2, 200 000. 508 290 939
Mieszkanie - Jelenia Góra - 2 pokoje,
62 m2 I piętro ogrzewanie gazowe własne.
Mieszkanie na ul. Drzymały. Okazyjna
cena 123000 zł. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 519-562-869
Mieszkanie - Kiepury 145 000 zł - 51
m2 z balkonem na trzecim piętrze w bloku.
Zabobrze. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie - ładne 2 pokojowe - mieszkanie, 48 m2 z balkonem, pierwsze piętro
w wieżowcu, Zabobrze. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie - Mysłakowice - 2 pokoje
z aneksem kuchennym, 58 m2. I piętro
w bloku. Ogrzewanie etażowe z t.zw.
podkowy. Cena tylko 85 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie - najtańsze 2 pokoje - na
Zabobrzu I tylko 125000 zł - kawalerka w
Sobieszowie 107000 zł. Lic. 10171 - 514
600 108
Mieszkanie - nowe 105 m2, 265000 0% PROWIZJI od kupującego - z ogrodem
w stanie deweloperskim, 2 poziomowe,
przy samych Cieplicach 105 m2 tylko
265000 zł - GOLD HOUSE Lic. 10728 501 181 875
Mieszkanie - nowe 105 m2, 265000
- z ogrodem w stanie deweloperskim, 2
poziomowe, przy samych Cieplicach 105
m2 tylko 265000 zł. GOLD HOUSE nr lic.
10728 - 501 181 875
Mieszkanie - tanio w Parku Sudeckim całkowicie wykończone do zamieszkania
od zaraz. Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie - w okolicach Małej Poczty
46 m2, 2 pokoje, rozkładowe, zaproponuj
swoją cenę NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie - Zabobrze - 48 m2 - po
remoncie na I piętrze. Polska Giełda
Nieruchomości. Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca - 663 312 488
Mieszkanie 1 - pokojowe w centrum
- 35,6 m2 II piętro budynek po modernizacji. Salon ok. 22 m2, kuchnia, łazienka,
korytarz z szafą Komandor. Ogrzewanie
gazowe. Cena z umeblowaniem 119 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie 1 pokojowe - centrum - na
parterze 47 m2 w kamienicy w dobrym
stanie. Ogrzewanie piecowe. Nadaje
się także na biuro lub usługi (miejsca
parkingowe dla klientów). Cena 129000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie 1 pokojowe - po kapitalnym
remoncie 47 m2. Na parterze budynku
I piętrowego w centrum. Nadaje się na
biuro lub usługi. Duża osobna kuchnia.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Mieszkanie 1 pokojowe - po remoncie
47 m2. Na parterze budynku I-piętrowego
w ścisłym centrum miasta. Duża osobna
kuchnia. Nadaje się na biuro lub usługi.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 1,34 ha 15.000 zł - ziemia
rolna, okolice Jeleniej Góry. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 114 m2 - tylko 185000 zł, w
centrum Jeleniej Góry. N. City. Lic. 5524
- 662 112 344
Mieszkanie 118000 - o powierzchni
36 m2, I piętro, nowy budynek, bezczynszowe, fundusz remontowy 50 zł,
ogrzewanie gazowe. KODEX. Lic. 10721
- 513 060 568
Mieszkanie 128 m2 w cenie 265 tys.
zł - 4-pokojowe z ozdobnymi piecami i
sztukateriami, kamienica w dobrym stanie,
czysta klatka schodowa, dużo pomieszczeń przynależnych. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 164 tys. 67 m2 - 3 pokoje,
3 piętro, rozkładowe, słoneczne, - ogrzewanie gazowe, nowe okna - blok z cegły
- ul. Spółdzielcza - Jelenia Góra - 510
042 734
Mieszkanie 165000 Podchorążych - 2
pokojowe z balkonem na I piętrze. Do
wprowadzenia! Tylko 165000 zł. Lic. 4566
Euro-Dom - 695 999 963
Mieszkanie 2 pokoje - 35,2 m2, 9 piętro,
ul. Moniuszki - 609 712 595
Mieszkanie 2 pokoje 122.000 zł - 42
m2, rozkładowe, zadbane. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokoje 127.000 zł - zlokalizowane na Zabobrzu II, rozkładowe,
zadbane. Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
mieszkanie 2 pokoje 129.000 zł - 48 m2,
zadbane, 1 piętro, duży balkon, Zabobrze
I. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokoje bezpośrednio sprzedam, JG - Zabobrze I, I piętro; bez
balkonu, osobne wejścia; 38 m2, wieżowiec, 130.000 PLN - 604 470 102
Mieszkanie 2 pokoje Kowary - po
remoncie do odświeżenia 54 m2 pierwsze
piętro w centrum, bezczynszowe. 145
000 zł N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokoje w centrum - zlokalizowane przy ul. 1 Maja, 2 pokoje,
jeden z aneksem kuchennym, łazienka.
mieszkanie po remoncie. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze - słoneczne w wieżowcu. Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 2 pokojowe - 1 piętro na
Kiepury, 42 m2, do zamieszkania od zaraz,
balkon z ładnym widokiem. Niski czynsz.
155tys. Lic7453 Cztery Kąty 0% prowizji
- 601 869 663
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Mieszkanie 2 pokojowe - 45 m2 okolice
Intermarche. Dobra cena. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 na IX
piętrze wieżowca na Zabobrzu. Kuchnia
osobna, na podłogach panele. Okna
nowe. Czynsz 338 zł/m-c, duże zwroty za
ogrzewanie. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 na
Kiepury GOLD HOUSE Lic. 3454 - 693
539 967
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 - atrakcyjne,
wysoki standard. Kontakt po godz. 18:00
- 691 736 740
Mieszkanie 2 pokojowe - bez pośredników przy centrum, po remoncie, bezczynszowe, parter, ogrzewanie gazowe
- 604 702 340
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne 60,32
m2 na I piętrze. W budynku II piętrowym
wielorodzinnym po kapitalnym remoncie.
Klatka schodowa przestronna, zadbana.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie,
48 m2 z balkonem, pierwsze piętro w
wieżowcu, Zabobrze. 169 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - na 1 piętrze
z dużym balkonem, 48 m2, Zabobrze
I. 129.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 2 pokojowe - na II piętrze
42,7 m2 w budynku wielorodzinnym po
remoncie. Blisko centrum miasta. Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz 200 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na III piętrze
51,17 m2 w bloku IV piętrowym, na
Kiepury. Rozkładowe, słoneczne, bardzo
funkcjonalne. Klatka schodowa zadbana.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz l. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na parterze 45
m2 w budynku wielorodzinnym w okolicy
Morcinka. Kuchnia osobna. Dobry standard mieszkania. Nowe okna i podłogi.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - o pow. 51 m2
na Zabobrzu III. Środkowe, rozkładowe,
słoneczne z balkonem. Mieszkanie
wymaga remontu. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - okolice ul.
Morcinka 45 m2, stan do odświeżenia,
cena 139.000. Lic. 11965 - 509 949 961
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Mieszkanie 2 pokojowe - os. XX-Lecia.
Pośrednikom dziękuję - 601 587 788
Mieszkanie 2 pokojowe - po kapitalnym
remoncie 50 m2. Na II piętrze w budynku
wielorodzinnym blisko centrum. Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz 53 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury, na
I piętrze, pow. 46 m2. Czynsz z ogrzewaniem 160 zł - 501 737 086
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
II, niski czynsz stan do zamieszkania.
Polecam. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze
III - w bloku w technologii YTONG, na
2-gim piętrze, do wykończenia wewnątrz
50 m2, cena 170000 zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze, 36
m2, do remontu, 109 tys. „Nieruchomości
Karkonoskie” Lic. 6327 - 501 090 928;75
64 36 051
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze-II,
Moniuszki w wieżowcu z windą, ciepłe,
słoneczne. Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie 2 pokojowe Cieplice w bloku na osiedlu XX lecia i Orlim.
Muraszko. Lic. 5877 - 500 122 446
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-piętrze
w niewielkiej kamienicy. Ogrzewanie
gazowe. Cena 128 tys. zł. Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe przy Kadetów 55,33 m2 za 210 tys. zł - wysoki standard.
Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie 2 pokojowe w Piechowicach - 50 m2 rozkładowe, słoneczne, w
bloku wysoki parter, w centrum, atrakcyjna cena do zamieszkania. Nieruchomości Marles Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze 48 m2, po remoncie, 1 piętro, balkon,
piwnica, cena 168 tys. zł. Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - ok.
50 m2 na Zabobrzu III, mieszkanie rozkładowe do odświeżenia. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze III ładne mieszkanie, z balkonem , I piętro,
48 m2. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie 2 poziomowe - w centrum
miasta o powierzchni 99 m2 cena 325.000
zł Lic. 7027 - 785 511 606
Mieszkanie 230 000 zł - dwupokojowe
- 60,3 m2, wysoki standard, w cenie
całe wyposażenie/umeblowane w cichej
okolicy Jeleniej Góry. Marles. Lc. 13045
- 533 797 878
Mieszkanie 3 pokoje 154000 - w Jeleniej Górze w stanie deweloperskim, 88,7
m2 tylko 154000 zł Lic. 4566 Euro-Dom
- 695 999 963
Mieszkanie 3 pokoje na Kiepury - na 8
piętrze, balkon, cisza - dobra cena. Lic.
9549 - 726 290 939
Mieszkanie 3 pokoje na obrzeżach
JG - 65 m2 po kapitalnym remoncie,
wysoki parter. Ogrzewanie kominkiem
lub elektryczne, mały ogródek piwnice.
Dobra cena Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, I piętro, okna PCV. Zabobrze, ul. Moniuszki 2.
Bez pośredników - 502 415 233
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2,
pierwsze piętro Zabobrze Moniuszki
2 - 502 415 233
Mieszkanie 3 pokojowe - 61,3 m2 na
I piętrze wieżowca na Kiepury. Rozkładowe, środkowe i słoneczne. Kuchnia
osobna. Podłogi panele i kafle. Tylko do
odświeżenia. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 65 m2, I
piętro, okna PCV, balkon, ogród, garaż,
15 km od Jeleniej Góry. Bez pośredników
- 607 190 806
Mieszkanie 3 pokojowe - 67 m2 po
remoncie ul. Chełmońskiego, cena
180000 zł. - 662 158 006
Mieszkanie 3 pokojowe - 85 m2 z garażem w odremontowanej kamienicy na
parterze na Malej Poczcie. Tylko 210.000
zł Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko parku,
parter, z garażem cena 188.000 Nieruchomości Partner Lic. 3198 - 693
539 968
Mieszkanie 3 pokojowe - na obrzeżach Kamiennej Góry, niedaleko szpital,
szkoła, okolica bogata w ścieżki spacerowe, do zamieszkania od zaraz. Cena
90 tys. - 605 406 017
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu II, 70 m2, cena 225 000 zł - 693
539 967
Mieszkanie 3 pokojowe - po gruntownym remoncie 75 m2 na I piętrze.
W zadbanej kamienicy blisko centrum.
Ogrzewanie co-gazowe. Atrakcyjna cena.
Czynsz 70 zł. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie
o pow. 63,15 m2 na Kiepury. Rozkładowe,
środkowe, słoneczne z balkonem. Na
podłogach panele. Zadbana klatka schodowa. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669-620-071

og£oszenia
Mieszkanie 3 pokojowe - przy ul.
Gałczyńskiego, kupujesz i mieszkasz
bez dodatkowych nakładów. Lic. 9549
- 726 290 939
Mieszkanie 3 pokojowe - świetnie
wyposażone w bardzo dobrym stanie - 70
m2. Warte uwagi. Polecam. Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum,
po kapitalnym remoncie 84 m2, 260
000zł. GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie 3 pokojowe 47 m2 - Zabobrze - Różyckiego, 1 piętro, nowe okna,
drzwi antywłamaniowe, ładny rozkład.
Tylko 130 tys. zł. Polecam. Lic. 12181
- 508 240 821
Mieszkanie 3 pokojowe 51 m2 - pierwsze piętro, Zabobrze Moniuszki 2 - 502
415 233
Mieszkanie 3 pokojowe blisko centrum
- wysoki parter 65 m2 za 175 tys. do negocjacji. Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie 3 pokojowe do remontu
- do generalnego remontu, 54 m2, ul.
Moniuszki, 7 piętro, bardzo ustawne i
słoneczne. 150 tys. Lic. 7453 Cztery Kąty
0% prowizji - 601 869 663
Mieszkanie 3 pokojowe Piechowice 65,8 m2, stan do wprowadzenia, własne
ogrzewanie gazowe, okna PCV. Lic. 9549
- 726 290 939
Mieszkanie 3 pokojowe po remoncie
- 70 m2, 1 piętro, okolice Kina Lot, po
remoncie, słoneczne. 199 tys. Lic. 7453
Cztery Kąty 0% prowizji - 601 869 663
Mieszkanie 3 pokojowe w Karpaczu - II
piętro w bloku ul. Nadrzeczna, 63,1 m2,
salon 28,4 m2 z balkonem i widokiem
na góry, zadbane, cena 260000 zł.
Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe w Piechowicach - na parterze w centrum, nie wymaga
remontu, w dobrej cenie. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie 3 pokojowe w Szklarskiej
Porębie - obok centrum w kamienicy,
I piętro, 108,5m2 z werandami, do
remontu. Cena 227 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski . Lic. 9549. - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe W. Pola - ok.
Kościoła Garnizonowego. Na parterze
w bloku 54 m2 do remontu, ogrzewanie
piecowe. Cena 139 tys. zł. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze - 70
m2 na Zabobrzu. GOLD HOUSE Lic.
3454 - 693 536 697
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze III trzy pokoje w wieżowcu na 7-mym piętrze,
63,5 m2. Cena 195 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski - Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 31 m2 Plac Ratuszowy - na
I piętrze przy Placu Ratuszowym. GOLD
HOUSE Lic 3454 - 693 539 967
Mieszkanie 35 m2 - na I piętrze, ok.
centrum Jeleniej Góry. Polecam Marcin
Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca - 660 359 500
Mieszkanie 35 m2 Zabobrze - 2 pokoje,
IX piętro. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 38 m2 - w okolicy Małej
Poczty, na parterze. 2 pokojowe, słoneczne, ciepłe. Tylko 115000 zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie 4 pokojowe - Cieplice
- 89 m2 + weranda i mały ogródek (parter domu) w Cieplicach, blisko parku.
Mieszkanie po remoncie. GOLD HOUSE
Lic.10728 - 501 181 875
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 40 m2 - na parterze przy
ul. Wojska Polskiego, doskonałe na lokal.
Atrakcyjna cena. Lic. 4566 Euro-Dom 601 540 292
Mieszkanie 50 m2 - 129.990 zł - 513
098 128
Mieszkanie 50 m2 - ul. Kiepury, 2
pokoje, II piętro, winda. Cena 153000
zł - 787 377 930
Mieszkanie 50 m2, Kiepury - 2 pokoje,
II p., winda, sprzedam, 153 tys. do uzgodnienia - 787 377 930
Mieszkanie 51 m2 - blisko centrum,
blok, nowocześnie urządzone po remoncie, kuchnia pod zabudowę w cenie. Bez
pośredników, 160 tys. - 887 092 486
Mieszkanie 51 m2 za 145 000 zł - 2
pokojowe, trzecie piętro w bloku, Zabobrze III. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 53 m2 - 150 tys. - po
generalnym remoncie, ogrzewanie własne gazowe. Marcin Chaszczewicz Lic.
14414. Wynagrodzenie pośrednika w
pełni opłaca strona sprzedająca - 660
359 500
Mieszkanie 53 m2 na Zabobrzu II dwupokojowe położone na czwartym
piętrze wieżowca zadbane, wykończone.
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 56 m2 - I piętro, 2 pokoje.
Cena 155000 zł. Polecam, okazja. Lic.
5627 - 662 009 700
Mieszkanie 56000 zł - 30 m2 w Miłkowie, tylko 56 000 zł. GOLD HOUSE. Lic.
3454 - 693 539 967
Mieszkanie 58 m2 2 pokoje 115 tys.
- dwupokojowe z ogródkiem okolice
Jeleniej Góry Roksanes Żukowski. Lic.
7867 - 508 240 831
Mieszkanie 62 m2 123 tys. zł - 2
pokojowe mieszkanie, w kamienicy,
ogrzewanie gazowe, blisko ścisłego
centrum miasta. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 65 m2 175000 zł - 2692zł/
m2, po remoncie GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie 65 m2 175000 zł - po
remoncie z kominkiem 3 pokojowe pilnie. GOLD HOUSE. Lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie 66 m2 na Zabobrzu II - Do
sprzedania mieszkanie na IV ostatnim
piętrze, 66 m2, 3 pokoje, kuchnia z oknem
i z nowa zabudowa kuchenną, mieszkanie
po kapitalnym remoncie, KODEX - 513
059 468
Mieszkanie 67 m2 - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, 160 000 zł. Lic.
7867 - 514 600 107
Mieszkanie 83 m2 za 220 tys. zł dwupokojowe w Cieplicach położone na
bardzo wysokim parterze. dodatkowo
400 m2 ogrodu z wiatą na samochód. Lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkanie atrakcyjne - 2 pokojowe,
rozkładowe kuchnia i Komandor w zabudowie - 605 220 782
Mieszkanie Cieplice - 70 m2 - 3 pokojowe w centrum Cieplic - Pl. Piastowski.
Dobra cena 210.000. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie Cieplice 47 m2 i 60 m2 Podgórzyńska II p, 2 pokoje, 47 m2, po
remoncie - nowa cena 150000 zł, Cieplice
3 pokoje, 60 m2, po kap. remoncie - teraz
165000 zł. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie dwupokojowe - 53 m2 na
Zabobrzu II z balkonem do wprowadzenia.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe - bezczynszowe w Łomnicy. Lic. 4917 - 604 869
172
Mieszkanie dwupoziomowe w centrum - nowe bezczynszowe mieszkanie
czteropokojowe - 88 m2 wykończone do
zamieszkania w cenie tylko 3400 zł/2m.
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie dwupoziomowe w centrum
- śliczne 3 pokojowe w pełni umeblowane
i wyposażone (w cenie). Nieruchomość
po remoncie z balkonem, zlokalizowana
w samym centrum Jeleniej Góry. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie Kiepury 1p - dwa pokoje 51
m2, z balkonem, 165 tys. - 502 399 088
Mieszkanie Kiepury 55 m2, II p. Nieruchomości Partner Lic. 4917 – 604
508 308
Mieszkanie komfortowe w Cieplicach
- 50 m2 na drugim piętrze z dwoma balkonami bardzo gustownie wykończone. N.
Grzywińscy. Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie komfortowe Zabobrze Komfortowe 3-pokojowe, 64 m2. W pełni
wyposażone i umeblowane. Okazja. Lic.
4566 Euro-Dom - 601 540 292
Mieszkanie M 2 w Mysłakowicach mieszkanie w bloku, nie wymagające
nakładów. Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie M2 na Os. XX-lecia na - na
4 piętrze 40 m2, po kapitalnym remoncie,
słoneczne, cieple, czynsz 250 zł, tylko
145.000 zł. Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M2 na Zabobrzu - o
powierzchni 46 m2 po generalnym remoncie, kuchnia w zabudowie, nowy sprzęt
AGD. Mieszkanie do wprowadzenia.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 po remoncie - o
powierzchni 46m2 na III piętrze na Zabobrzu. Mieszkanie częściowo wyposażone.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 po remoncie - piękne
mieszkanie o powierzchni 54 m2. Spokojna i zielona okolica. Do mieszkania
przynależy piwnica, garaż, ogródek.
Serdecznie zapraszam Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 przy ul. Moniuszki - na
3 piętrze 41,5 m2, słoneczne, ciepłe,
czynsz 350 zł, tylko 120.000 zł. Lic. 5524
- 503 111 466
Mieszkanie M2 w Mysłakowicach - 50
m2 z balkonem do strony południowej. Lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkanie M2 z ogrodem - mieszkanie
50 m2, blisko centrum, I piętro 235 tys. zł.
Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie M3 do remontu - 105 m2
przy ulicy Sudeckiej. Mieszkanie do generalnego remontu. Zabytkowa kamienica.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 do remontu - 3 pokoje o
powierzchni 47 m2 w Jeleniej Górze przy
ul. Wyspiańskiego. Mieszkanie z wielkim
potencjałem. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 przy Sudeckiej - o
powierzchni 105 m2 na II piętrze w
zabytkowej kamienicy. Cena 215 000 zł.
Serdecznie zapraszam - 668 667 637
Mieszkanie M3 przy Sudeckiej - o
powierzchni 105m2 w zabytkowej kamienicy. Cena 215 000 zł. Serdecznie zapraszam Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M-3 z ogródkiem - 71 m2 w
Piechowicach do zamieszkanie od zaraz.
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie Miłków 2 pokojowe - 45
m2 z ogródkiem, 108 tys. Nieruchomości
Karkonoskie. pośrednik Lic. 6327 - 602
749 567;75 64 360 51
Mieszkanie Moniuszki 47 m2, nowe
- wykończone. 2 pok. Bardzo ciepłe i
słoneczne. Balkon, winda. Parking dla
mieszkańców. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740. - 503 021 047
Mieszkanie na Zabobrzu - dwupokojowe na wysokim parterze. Do kosmetyki.
Cena 129000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998.
- 509 156 552
Mieszkanie na Zabobrzu - niska cena.
Lic. 5627 - 514 600 103
Mieszkanie na Zabobrzu - tanie - Lic.
5627 - 514 600 103

Mieszkanie na Zabobrzu - trzypokojowe
69,6 na 8 piętrze w bloku, słoneczne z
pięknym widokiem na panoramę miasta.
Atrakcyjna cena. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3 pokoje,
65 m2. Cena 179000 zł. Polecam, okazja.
Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie Noskowskiego 2 i 3 pokoje parter, 3 pokoje, 70 m2 po kap. remoncie,
I piętro 3 pokoje 70 m2 do odświeżenia,
IX piętro 2 pokoje, 54 m2 do zamieszkania. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie ok. Uniwersytetu Ekonomicznego - 2 pokojowe w okolicy
Uniwersytetu Ekonomicznego, 54 m2,
po remoncie, niski czynsz 120 zł - kwartalnie GOLD HOUSE. Lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie okolice centrum 3 pokoje - II
piętro, 84 m2 po kap. remoncie do wykończenia-ścisłe centrum. II piętro 3 pokoje,
93 m2 po kap. remoncie - mieszkania w
kamienicach. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie okolice Małej Poczty - duże
trzypokojowe do niewielkiego remontu
w cenie 200 tys. zł. Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie oryginalne w Cieplicach
- ciekawe i klimatyczne w Cieplicach położone na II, 59 m2, po podłodze około 80
m2. Jeldom. Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie Park Sudecki - duże 3
pokojowe 78 m2 w stanie deweloperskim
na Ip. z balkonem. Nieruchomości Partner
Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie Plac Ratuszowy - 2 pokoje,
38 m2. Lic. 7867 - 514 600 107
Mieszkanie po remoncie - 2 pokojowe,
przy centrum. Parter, ogrzewanie gazowe.
Bezczynszowe. Bez pośredników - 604
702 340
Mieszkanie przy wyciągu - 2 pokoje,
44 m2, na parterze blisko wyciągu w
centrum Szklarskiej Poręby. Lic. 4566 695 999 963
Mieszkanie Szymanowskiego - po
remoncie, 2 pokoje - 608 625 998
Mieszkanie trzypokojowe - 13 km od
Jeleniej Góry na drugim piętrze po kapitalnym remoncie do wprowadzenia. Do tego
jest duża działka 370 m2. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie trzypokojowe - słoneczne,
ciepłe, zadbane 110 m2 w Cieplicach Śl.
z pięknym widokiem. Cena do negocjacji.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
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 bloku - w centrum Piechowic, spółdzielczo-mieszkaniowe, o pow. 46
m2.Z okna widać piękną panoramę. Bez
pośredników - 513 152 714
Mieszkanie w centrum - 89 m2, 3
pokoje, kuchnia z jadalnia, łazienka, pom.
gospodarcze. Mieszkanie bezczynszowe
z balkonem, po remoncie. 290.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie w Cieplicach - na drugim
piętrze w nowym budownictwie do wprowadzenia. 50 m2 z dwoma balkonami. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie w Cieplicach - na pierwszym piętrze 80 m2 z dwoma balkonami i
dużym ogrodem. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie w Jeleniej Górze - na
Matejki, słoneczne 119 m2, cena 250
tys. - 883 005 252
Mieszkanie w Jeleniej Górze - ul.
Kiepury, 2 pokoje, 39 m2, cena 145000
- 509 500 228
Mieszkanie w Kowarach - 52 m2, 2
pokoje po remoncie, do odświeżenia,
drugie piętro w trzyrodzinnym budynku w
centrum. 145 000 zł N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie w Kowarach - po remoncie,
2 pokoje, 52 m2, drugie piętro w trzyrodzinnym budynku, w centrum. 145 000 zł
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie w Kowarach - przestronne
110 m2 czteropokojowe na pierwszym
piętrze w kamienicy. Plus garaż i ogród. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie w ogródkiem - ładne 54 m2
na I piętrze. Spokojna, zielona okolica.
Garaż, ogródek. Atrakcyjna cena. Lic.
4566 - 695 999 963
Mieszkanie w Piechowicach - 40 m2 dwa pokoje, kuchnia, łazienka na parterze
+ kiosk wolnostojacy 20 m2, cena 81.000
- 606 371 508
Mieszkanie w Piechowicach - 45 m2, 2
pokoje. Cena 135000 zł. Polecam, okazja.
Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie w Pilchowicach - bardzo
ładne 75 m2 czteropokojowe na pierwszym piętrze z balkonem. Mieszkanie bez
czynszowe. Do tego również jest ogród i
garaż. Cena tylko 134000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie w szeregówce - na parterze, 2 pokojowe z garażem, i małym
ogródkiem, niski czynsz, ogrzewanie
gazowe. Nieruchomości Partner Lic. 3198
W kwietniu kupujący nie płaci prowizji 693 539 968
Mieszkanie w Wojanowie - dwupokojowe na drugim piętrze. Cena 100.000 zł.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie własnościowe - 70 m2.
Stare budownictwo. Cena do uzgodnienia
- 662 446 166
Mieszkanie własnościowe - do remontu
rozkładowe, 4 pokoje, parter, 110 m, w ładnej dzielnicy lub zamienię na kawalerkę z
dopłatą bez pośredników - 508 304 826

Nr oferty ZEB-2166. Mieszkanie położone
przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze.
Mieszkanie o pow. 45,06 m2, składa się z
dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki
z WC. Usytuowane na parterze w kamienicy
kilkurodzinnej. Ogrzewanie panelowe (elektryczne). Okna nowe PCV. Na podłogach w
pokojach parkiet dębowy, w kuchni i łazience
kafle. Budynkiem zarządza wspólnota. Do
mieszkania przynależy piwnica o pow.10m2.
Cena 139000zł. Zapraszam na prezentację.
Krzysztof Jagucki tel. 606 822 694
Nr oferty ZEB-2114. Mieszkanie bezczynszowe
o pow. 75m2 w miejscowości Pilchowice. Mieszkanie składa się z czterech pokoi, przedpokoju ,
dużej kuchni z jadalnią o pow.17m2 oraz łazienki
z WC. Ogrzewanie kominkowe, okna nowe PCV,
na podłogach panele i kafle. Działka przy budynku
o pow. 200m2 oraz garaż jednostanowiskowy
murowany. Bardzo dobra lokalizacja cisza i
dużo zieleni. Cena 144000zł. Zapraszam na
prezentację.
Anna Grzywińska Roziel tel.509-156-552
Nr oferty ZEB-2113. Mieszkanie o powierzchni
110m2 na pierwszym piętrze kamienicy. W
skład mieszkania wchodzą: pokój, salon z kominkiem, dwie sypialnie, kuchnia z zabudową
kuchenną, łazienka, WC i duży hol. Mieszkanie
rozkładowe, po remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. Ogrzewanie centralne
podłączone pod kominek z płaszczem wodnym. Do mieszkania przynależą dwie piwnice,
garaż, komórka i ogródek. Cena 240000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz
Siudziński tel 607-707-401
Nr oferty ZEB-2187. Dom jednorodzinny o pow.
380m2 na działce 9477m2 z budynkiem gosp. o
pow. 269 m2, w którym można prowadzić warsztat
lub inną produkcję czy też przekwalifikować na
budynek mieszkalny. Teren ogrodzony z bramą
wjazdową. Dom posiada 3 sypialne, pokój
dzienny, kuchnię, dwie łazienki oraz kotłownię.
Na parterze jest ogrzewanie podłogowe a na
piętrze grzejniki. W cenę nieruchomości wliczone
są meble oraz maszyny i urządzenia w budynku
gosp. Cena 900000zł. Zapraszam na prezentację. Arkadiusz Lewandowski
tel. 665 335 324
Nr oferty ZEB-2159. Bardzo przestronne i
wysokie mieszkanie na parterze kamienicy. W
skład mieszkania o powierzchni 71m2 wchodzi
duży salon, sypialnia, duża łazienka, kuchnia
i przedpokój. Mieszkanie rozkładowe, okna
wychodzą na trzy strony budynku. Ogrzewanie CO na piec dwufunkcyjny. Ogrzewanie
podłogowe w łazience, przedpokoju i kuchni.
W pokojach podłogi z desek, wszystkie drzwi
drewniane. Cena 235000zł. Zapraszam na prezentację. Robert Jankowski
tel. 783 698 101
Nr oferty ZEB-2195. Mieszkanie o powierzchni
63,5 m2 w Jeleniej Górze usytuowane na 4 piętrze
w bloku mieszkalnym z windą. Mieszkanie składa
się z trzech pokoi, sporego przedpokoju, kuchni,
łazienki, WC oraz balkonu. W całym mieszkaniu
podłoga pokryta drewnianymi panelami oprócz
łazienki i WC w których są kafelki. Mieszkanie
gotowe do zamieszkania, wymaga bardzo niewielkich nakładów finansowych. Czynsz miesięczny
365,00 zł z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Cena 205000zł. Zapraszam na prezentację. Mateusz Caban tel. 508 209 704
Nr oferty ZEB-2192. Mieszkanie w Karpaczu,
turystycznej miejscowości u podnóża Śnieżki
.Lokal o powierzchni 79,5m2 znajduję się w
poniemieckiej, siedmiorodzinnej kamienicy na
pierwszym piętrze. Składa się z trzech pokoi,
przedpokoju kuchni ,łazienki i balkonu. Mieszkanie wyremontowane, ogrzewanie gazowe, na
podłogach kafelki i panele, okna drewniane w
dobrym stanie. Do mieszkania przynależy ogród
o pow. 300 m2, garaż i piwnica 35 m2. Ładna
okolica i bardzo blisko wyciąg narciarski. Cena 345000zł. Zapraszam na
prezentację. Krzysztof Jagucki tel. 606 822 694
Nr oferty ZEB-2171. Oferujemy Państwu Dom wolnostojący położony 17km od Jeleniej Góry w stronę
Lubomierza. Budynek poniemiecki do remontu kapitalnego. Powierzchnia całkowita to około 120m2. Dom
usadowiony na dużej ładnej działce 4700m2, działka
bardzo nasłoneczniona w kształcie prostokąta. Budynek jest niepodpiwniczony . Media wszystkie oprócz
gazu. Bardzo dobra lokalizacja, zieleń i cisza dookoła.
Cena 145000zł. Zapraszam na prezentację.
Anna Grzywińska Roziel tel.509-156-552

Miłosz Siudziński tel. 697 707 401

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

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

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE z garażem - 54 m2, 2
pokoje po remoncie, pierwsze piętro w
kilkurodzinnym budynku, z garażem i
ogródkiem działkowym, w Jeleniej Górze.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE z garażem - i ogródkiem
działkowym, 54 m2, 2 pokoje po remoncie
z niewielkim balkonem na pierwszym piętrze. Zielona okolica w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE z klasą w centrum - 84 m2,
3 pokoje, odrestaurowane. Wykończone
wysokiej klasy materiałami. Atrakcyjna
cena. Lic. 4566 - 695 999 963
MIESZKANIE z ogrodem - w Jeżowie 2
pokojowe ok. 53 m2 na parterze wielorodzinnego budynku. Po remoncie. Wszystkie media. Ogrzewanie gazowe. Cena 149
tys. zł. do negocjacji. N. Rychlewski Lic.
9549 - 602 732 135
MIESZKANIE z ogrodem - w Podgórzynie 60 m2 3 pokojowe z bezpośrednim
wyjściem do ogródka + działka w pobliżu
mieszkania z częścią pomieszczenia
gospodarczego. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
MIESZKANIE z ogrodem - w Podgórzynie
z bezpośrednim wyjściem do ogrodu. 3
pokoje, 60 m2. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
MIESZKANIE z tarasem - blisko centrum
miasta w kilkurodzinnym budynku z zamykaną posesją. 3 pokoje, 75 m2. GOLD
HOUSE. Lic. 10728 - 501 181 875
MIESZKANIE za 164000 zł - 67 m2, 3
pokoje, III piętro. Rozkładowe, słoneczne.
Ogrzewanie gazowe, nowe okna - blok z
cegły - ul. Spółdzielcza, Jelenia Góra 510 042 734
MIESZKANIE Zabobrze - dwupokojowe o
powierzchni 54 m2 na III piętrze w bloku
do zamieszkania NM. Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE Zabobrze 2 pokoje 48 m2
- na I piętrze, po częściowym remoncie, 2
pokoje, 48 m2, bardzo dobra lokalizacja.
Do zamieszkania bez nakładów ﬁnansowych. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
MIESZKANIE Zabobrze III - 3 pokoje
- wysokie piętro wieżowiec, 3 pokoje
(19, 18, 11 m2), 63 m2, środkowe, słoneczne, zadbane, po remoncie, miejskie
ogrzewanie i ciepła woda Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE Zabobrze III 51m2 2-pokojowe bardzo ładne 160 000 tys.
Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE Zabobrze, 2 pokoje - 39
m2, 140 tys. - 509 500 228
MIESZKANIE, 2 pokojowe w centrum - na
II p w kamienicy, 53 m2, po remoncie,
cena 149.000 zł Nieruchomości Partner.
Lic. 3198 - 693 539 968
MIESZKANIE, ul 1 Maja - 2 pokojowe, I
p. po remoncie, nowa łazienka, instalacje,
okna PCV. Może być na biuro, kancelarię
lub gabinet - 796 477 342
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MIESZKANIE, ul. 1 Maja - 2 pokoje, I p.
po remoncie. Marcin Chaszczewicz Lic.
14414 - 660 359 500
MIESZKANIE-ATRAKCYJNE trzypokojowe - blisko centrum w wyremontowanej
kamienicy. mieszkanie nie wymaga
żadnych nakładów ﬁnansowych. Teren
ogrodzony z miejscem parkingowym. Lic.
4917 - 604 869 172

- 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

NOWE Mieszkania Cieplice - dla wymagających przy Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną ul. Krośnieńska.
Energooszczędne ściany, ogródki, duże
balkony, Internet, parki, 7-11 okien w
mieszkaniu - info@dom-pol.com - 782
566 823

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

NOWY dom w okolicy - Jeleniej Góry ok. 4
km wykończony, idealny do zamieszkanie
dla rodziny dwupokoleniowej. Działka
2290 m2 zagospodarowana. Lic. 4917 604 869 172
OBIEKT - pod działalność, sportową,
turystyczną, ośrodek rehabilitacyjny; 2,5
ha działka: na trasie Kowary- Karpacz.
Lic. 9549 - 726 290 939
PARTER willi 100 m2 - w Jeleniej Górze,
parter starej willi po kap. remoncie. 4
pokoje, 600 m2 ogródka, piwnice. Posesja
ogrodzona i zagospodarowana. Cena
350000 zł. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962

PENSJONAT - 50 miejsc noclegowych,
parking, w centrum Karpacz za niewielką
cenę. Lic. 4917 - 604 869 172
POŁOWA bliźniaka - nowy blisko Jeleniej
Góry ok. 3km od centrum. Lic. 4917 - 604
869 172
POŁOWA willi - 130 m2 powierzchni
mieszkalnej, 4 pokoje z oszklona
werandą, parter z ogrodem, w zielonej
części Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska

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

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

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

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

zlykljupl
hwyhzht
···

êêê¾®êÍê

28

18 kwietnia 2011 r.

POŁOWA willi - 165 m2 powierzchni
całkowitej 130 m2 pow. mieszkalnej. Cały
parter, 4 pokoje z oszkloną weranda i ogrodem. Spokojna okolica Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
PÓŁ bliźniaka - sprzedam, zamienię w
Jeleniej Górze - Cieplicach może być
dwupokoleniowy, 6 pokoi, garaż, dobra
lokalizacja, widok na góry 395 tys. zł gaz
+ kominek - 603 139 918
PÓŁ bliźniaka - w Jeleniej Górze-Cieplicach. Może być dwupokoleniowy. 6 pokoi,
garaż. Dobra lokalizacja, widok na góry.
Cena 395000 zł. Gaz + kominek. Sprzedam lub zamienię - 603 139 918
PÓŁ domu - w Starej Kamienicy 50 m2
własnościowe lub zamienię na mieszkanie
w Jeleniej Górze, stare budownictwo - 14
km od JG - dzwonić po południu - 721
631 548
PÓŁ domu Piechowice - salon z kominkiem, I piętro, 3 sypialnie, ogród. Lic.
5877 - 500 122 445
SZEREGÓWKA - komfortowa - Cieplice - 246 m2, 6 pokoi, działka 430 m2
efektownie wykończona. cena 495 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
SZEREGÓWKA - stylowa, elegancka lub
nowoczesny bliźniak pięknie wykończony.
Lic. 9549 - 726 290 939
SZEREGÓWKA 3 pokojowa - 5 minut od
miasta - 90 m2 za 350 tys. zł. Lic. 9549
- 726 290 939
SZEREGÓWKA środkowa - wykończona
na wysoki standard, okolice Jeleniej
Góry, negocjujemy cenę. Lic. 9549 - 726
290 939
SZEREGÓWKA środkowa - z 2001 roku,
90m2, bardzo zadbana, garaż, widok na
góry. Dziwiszów. 350 tys. Lic. 7453 Cztery
Kąty 0% prowizji - 601 869 663
WIDOKOWA działka - najładniejszy
zakątek Mysłakowic, duża foremna działka
przeznaczona pod zabudowę, 4152m2,
z pięknym widokiem na panoramę Karkonoszy. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
ZAJAZD, karczma 600 m2 - Szklarska
Poręba. 3,5 mln. - 784 482 765

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

DOM na mieszkanie - ładny, zadbany dom
w Cieplicach na mieszkanie 3 pokojowe
na terenie Jeleniej Góry. Lic. 4566 EuroDom - 695 999 963
DZIAŁKA na mieszkanie - lub dom może
być do remontu, działka budowlana uzbrojona - 504 699 338
MIESZKANIE 3 pokojowe - 70 m2 Zabobrze na lokal użytkowy w centrum Jeleniej
Góry - 602 377 434
MIESZKANIE komunalne - w Szczecinie
na Jelenia Górę lub okolice. 73 m2 po
remoncie w centrum 3 piętro, 3 pokoje.
C.O. gazowe okna PCV - 781 131 643
MIESZKANIE kwaterunkowe - 60 m 2 na
pokój z kuchnią - 601 078 090
MIESZKANIE w bloku na poddaszu Kowary. 50 m2, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka. Możliwość adaptacji strychu na
parter lub 1p. - 695 709 314
MIESZKANIE w Karpaczu - 2 pokojowe,
z werandą. 41 m2, I piętro. Zamienię
na równorzędne w Jeleniej Górze - 663
518 272
MIESZKANIE własnościowe - do remontu
rozkładowe, 4 pokoje, parter, 110 m, w
ładnej dzielnicy na kawalerkę z dopłatą
bez pośredników - 508 304 826

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE

30 latek pozna kobietę - 18-? Dyskretna
chętnie stały układ. Możliwa pomoc
ﬁnansowa. Tylko zdecydowane panie 508 976 778
34 letni przystojny brunet - poznam Panie
19-36 l. Do wspólnych dyskretnych spotkań. Nie oczekuję sponsoringu. Nie preferuję osób puszystych - 797 869 706
35 latek pozna - miłą, sympatyczną
kobietkę - 518 385 572
40 latek pozna Panią - do intymnych
spotkań 100% dyskrecji. Odp. na SMS.
ZARYZYKUJ - 884 107 489
ATRAKCYJNA blondynka po 30 - z
ładnym biustem i kobiecą ﬁgurą zaprosi
panów na miłe spotkanko do Cieplic od 12
do 20 - pozdrawiam - 722 266 420
BLONDYNECZKA - ładna 34 lata, biust 4,
kobieca zaprosi panów na spotkanko do
Cieplic - 724 828 099
BLONDYNKA - Blondynka - 785 399
365

OG£OSZENIA
CHŁOPAK pozna faceta - do 40 lat. Ja
30 lat, fajny, męski. Szukam aktywnego,
normalnego faceta - 797 385 512
CZUJESZ się samotna i niedowartościowana. Zaproś mnie do siebie - 661
235 308
DOJRZAŁA brunetka - z ładną piąteczką.
Dyskretnie - 667 424 672
DOJRZAŁY 40 lat pozna panią - od 40
do 50 lat z okolic Lubaniu w celu niezobowiązujących spotkań z małą pomocą
z mojej strony - oferty SMS oddzwonię
- 886 386 833
DOJRZAŁY, zadbany, lat 45 - pozna Panią
od 18 do 60 lat, z Jeleniej Góry, w celu niezobowiązujących spotkań bez zobowiązań
i sponsoringu - 669 676 301
JESTEM ładną blondyneczką - 34 lata
biust czwóreczka, kobieca ﬁgura - zaprosi
pana na spotkanko do Cieplic - 724
828 099
JESTEM przystojnym 32 letnim - wysokim
brunetem o ciemnej karnacji, poznam
dyskretną panią do lat 40 Jelenia Góra i
okolice - 722 161 430
KOCIA 34 latka - ładny biust czwóreczka
wypieści tak jak zawsze. Zapraszam o
każdej porze dnia i nocy. Satysfakcja i
dyskrecja gwarantowana - 797 770 372
LEKKO wesprę ﬁnansowo - dziewczynę,
Panią - wiek, wygląd bez znaczenia - 884
261 734
LUBISZ duże piersi? - Ulegle dziewczyny?
Śliczna 18 latka zaprasza miłych panów
do siebie - 721 514 312
MILUTKA 40 latka - z dużym biustem
zaprasza starszych panów - 667 424
672
MIŁA Pani koło 40 - dyskretnie zaprosi
Pana po 40-tce - 506 370 035
MIŁY facet pozna fajna Panią - z ładnym
biustem, dyskrecja zapewniona. J. Góra i
okolice - 607 495 461
MIŁY fajny facet - trzydziestoletni szuka
parę lub panią na miłe spotkania - 723
035 963
MIŁY, zadbany 30 latek - do seks-spotkań
i miłego towarzystwa. Cenie dyskrecję 794 308 519
NAMIĘTNA blondyneczka - dla zdecydowanych panów. Full serwisik. Dyskrecja
- 661 432 551
ON po 30 szuka kobiet - konkretnych i
zdecydowanych, na wspólne spotkania.
Proszę o SMS - 790 840 265
PAN po 40 szuka pani - w wieku 18 do 60
lat w celu miłych spotkań. Możliwy mały
sponsoring. SMS, tel. lub sygnał, a ja
oddzwonię. Może warto - 794 360 682
POZNAM dziewczynę - Oferta dla zgrabnej, kulturalnej, zdecydowanej, dyskretnej,
18-30 lat. Sponsoring - do uzgodnienia.
Kontakt SMS - 608 070 254
POZNAM kobietę - szczerą, konkretną,
która czuje się samotnie i ma dość monotonii. Wiek i stan cywilny bez znaczenia.
Tylko stały układ - 607 468 959
POZNAM kobietę - w celu sex spotkań,
dyskrecja zapewniona, mogę dojechać,
wiek nie ma zasadniczego znaczenia,
lubię to robić godzinami, mile widziany
stały układ - 792 705 885
POZNAM kobietę - wiek bez znaczenia.
Jestem po 30ce i przejściach, pragnę
miłości i ciepłą. Odp. na SMS - 518
342 295
POZNAM kobietę szczerą - konkretną,
która czuje się samotnie i ma dość
monotonii, wiek i stan cywilny bez znaczenia, tylko stały układ - 607 468 959
POZNAM Panią - wykształcona, do 25
lat, dysponująca wolnym czasem do
nauczenia mnie Internetu odpłatnie 698 991 037
POZNAM Panią Bi - zadbaną i dyskretną, z ładnym biustem. Jelenia
Góra i okolice. Oczekuję dyskrecji i ją
zapewniam - 607 495 461
POZNAM panie do 35 lat - chcące
poznawać świat przyjemności - 691
329 712
POZNAM starsze panie - 40+ dla
przyjaźni i wspólnych zabaw - 697
083 469
PRZYSTOJNY, żonaty 33 latek - pragnący poczuć zapach innej kobiety
zaprosi na niezobowiązującą kawę zainteresowaną Panią, co dalej? - 795
362 962
SEKSI blondynka - namiętne usta,
doprowadzi Cię do rozkoszy. Dyskrecja.
- 661 432 551
SEKSOWNA 20 letnia Maja - zaprasza
od 9:00 - 796 691 135
SEKSOWNA 20-latka zaprasza - na
niezapomniane chwile od 9 - 796
691 135
ZADOWOLĘ Panią - po pięćdziesiątce,
również analnie. Bez sponsoringu.
Takie Panie mnie jarają! Kontakt po
17 - 883 670 432
ZAPOZNAM Panią - do nauczenia mnie
Internetu odpłatnie chociaż może być
przyjacielsko - 698 991 037
ZATRUDNIĘ panie do współpracy miła atmosfera, wysokie zarobki - 530
067 622

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
BUDOWLANE
BRUKARSTWO - kostka granitowa i betonowa (place, podjazdy, tarasy, ścieżki)
- 757 514 321, 668 165 266
BRUKARSTWO - kostka betonowa,
granitowa. Place, parkingi, mury oporowe, podjazdy, drenaże. Szybko, tanio i
solidnie. Przyjmujemy zlecenia na 2011 r.
Faktura VAT - 792 668 584
BRUKARSTWO - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
CENTRALNE ogrzewanie - montaż wod.kan., gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki-tanio szybko i solidnie - 696 484 516
CIEŚLA - dachy, schody - meble, podłogi,
okiennice, ozdobniki góralskie. Pracuję
własnymi profesjonalnymi narzędziami 796 359 030
CYKLINOWANIE - solidnie. Montaż
podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów,
renowacja drzwi i mebli, malowanie wnętrz
i gładzie - 697 143 799
DACHY - remonty - krycie, konserwacja,
ocieplanie, odśnieżanie - 601 872 363
DACHY nowe - remonty, krycie - konserwacja, kompleksowo - 723 781 117
DEKARSTWO - blacharstwo - dachówka,
gonty papowe, obróbki, montaż okien
dachowych, instalacje odgromowe. Solidnie - 609 654 791
ELEKTRYK a-z - awarie, instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje,
pomiary, odbiory itp. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny! - 500 505 002
ELEWACJE, docieplenia budynków
- tanio, profesjonalnie, solidnie - 727
655 028
ELEWACJE, docieplenia budynków - tynki
maszynowe. Szybko, tanio i solidnie - 781
974 255
FIRMA przyjmie zlecenia - na budowy,
remonty, docieplenia, izolacje przeciwwilgociowe. Duże doświadczenie, referencje
- 519 169 292
FIRMA przyjmie zlecenie budowy - domu.
Dachy, instalacje elektryczne, CO. Elewacje - 695 112 363
FIRMA remontowa wykona - szybko i
dokładnie prace remontowe w zakresie:
układania glazury, regipsy, gładzie, malowanie, montaż stolarki okiennej, instalacje
hydrauliczne i elektryczne - 600 239 485
FIRMA wykona - szybko i fachowo rozbiórki i wyburzenia - 793 240 653
FIRMA wykona prace wykończeniowe
- tynki, gładzie. zabudowy G/K, glazura,
tapety. Wykonujemy projekty i aranżacje
wnętrz - 661 602 582
GAZ - serwis - wykonujemy nowe instalacje gazowe przeróbki podłączenie urządzeń posiadamy wszelkie uprawnienia
podbijamy książki gwarancyjne i protokoły
- 500 505 002
GŁADZIE gipsowe, regipsy - sufity
podwieszane, glazura. Kompleksowe
wykańczanie wnętrz - 607 414 173
HYDRAULIK - usługi - serwis junkersów i
pieców. Instalacje CO, kanalizacje, modernizacje, montaż białej armatury, naprawy
24h - 793 511 444
HYDRAULIK – usługi - serwis junkersów
- instalacje co, kanalizacje, modernizacje,
serwis junkersów i pieców, montaż białej
armatury, naprawy 24h - 793 511 444
HYDRAULIKA - wybierz to co najlepsze
- zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmie.
Instalacje grzewcze, sanitarne i gazowe.
Ogrzewanie podłogowe. Tanio, szybko,
solidnie - 695 929 873
INSTALACJE c.o. i wod.kan - montaż
centralnego ogrzewania wod.-kan., gaz,
kominki z płaszczem wodnym, ogrzewanie
podłogowe, tanio i profesjonalnie - 696484-516
JUNKERSY - serwis - kuchenki gazowe.
Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne - 500 505 002
KOLEKTORY Słoneczne - Profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych do ciepłej wody szybko, tanio i solidnie. Nowość! Ruszyły
dotacje można uzyskać 44% dotacji na
inwestycje. - 696 484 516

KOLEKTORY słoneczne - Profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis kolektorów
słonecznych do ciepłej wody- tanio i
solidnie. Ruszyły dotacje można uzyskać
44% dotacji na inwestycje. Załatwiamy
formalności. - 696 484 516

MALOWANIE, tapetowanie - gładzie, płyty
g-k czysto tanio i solidnie, doświadczenie
- 509 061 763

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

MINIKOPARKA - do wynajęcia Bobcat z
operatorem - 793 240 653

KOMPLEKSOWE remonty dachów - niedrogo - 605 209 140
KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz
- remonty - tanio - malowanie, płytki,
panele, regipsy, biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
KONSERWATOR na godziny - techniczna
obsługa Domu awarie naprawy, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne i wszystkie inne.
Mamy sprzęt i uprawnienia. Do wynajęcia
na stałe - tanio - 500 505 002
KOPARKA Case od 70 zł/godz. - duża,
silna maszyna - 785 269 273
KOPARKO-ŁADOWARKA - roboty
ziemne, wykopy, fundamenty, równanie
terenu zbieranie humusu, widły do palt,
sprawnie fachowo - 785 535 629
KOPARKO-ŁADOWARKA - z wywrotką
do wynajęcia - tanio i solidnie - 793
240 653
KOSTKA brukowa itd. - kostka beton i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże,
suche zabudowy, malowanie, tapetowanie
itp. profesjonalne doradztwo, Faktura VAT.
Szybko, tanio i solidnie - 787 210 943 lub
511 545 064
KOSZTORYSY robót budowlanych doradztwo technologiczne zwłaszcza
przy izolacjach przeciwwilgociowych,
renowacjach, inne - 519 169 292

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie czysto, tanio i solidnie. Doświadczenie
- 509 061 763

MINI-ŁADOWARKA 2.8t - z operatorem
- 793 240 653
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury VAT - 502 068 070
PIECE c.o - tanio - montaż, sprzedaż
pieców c.o. węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon, a przyjadę i wycenie. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług - 696
484 516
POSTAWIMY stany surowe budynków
- przyjmiemy zlecenia na prace wykończeniowe - 691 200 886
REGIPSY, gładzie, panele, glazura malowanie - wszelakie prace remontowe,
solidnie - 509 924 523
REMONT na każdy portfel - Nie trać czasu
na pseudo wykonawców, wygórowane
ceny z kosmosu, nie dokończone prace,
poprawki - zadzwoń, remont bez stresu
- 697 335 784
REMONTY - tanio - kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele,
regipsy itp.), biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
REMONTY i wykończenia - gładzie, tynki,
płytki, malowanie, panele, tapetowanie,
regipsy, zabudowy. Tanio, szybko i solidnie - 604 357 269, po godz. 18:00 - 757
130 464

REMONTY mieszkań - gładzie, regipsy,
malowanie, panele podłogowe, inne
prace remontowe. Solidnie i niedrogo 697 169 366
REMONTY mieszkań - malowanie, szpachlowanie, regipsy, kafelki, itp. szybko i
solidnie - 783 952 008
REMONTY mieszkań i sklepów - tarasy,
układanie glazury, hydraulika, regipsy,
panele, gładzie, malowanie, tapetowanie.
Szybko, tanio, solidnie - 501 404 098
REMONTY przebudowy - prace wykończeniowe - solidnie - 784 509 322
ROZBIÓRKI, prace ziemne - transport 601 789 268
ROZBIÓRKI, skuwanie tynków - i posadzek - demontaż konstrukcji stalowych
- 605 676 178
TANIA budowa domu - ogrodzenia,
kamień, siatka, bruki - 784 768 300
TANIO budowa domu - ogrodzenia, dachy,
remonty - 784 768 300
USŁUGI - koparką - kołowa obrotowa 601 789 268
USŁUGI budowlane i remontowe - płytki,
regipsy, tynki maszynowe, poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793
USŁUGI hydrauliczne - instalacje gazowe,
wodne, CO - 602 125 856
USŁUGI koparką kołową - obrotową - 601
789 268
USŁUGI koparko-ładowarką - Catapiler
- 601 789 268
WYKONAM elementy stolarki - budowlanej np. listwy przypodłogowe parapety
i meble oraz podejmę się renowacji w/w
drewna w domu - 791 824 970
WYWROTKA - do wynajęcia - transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZDUN - wykonam piece, kuchnie, kominki,
dom od podstaw - 887 095 801
ZDUŃSTWO - budowa i przebudowa
pieców kaﬂowych i trzonów kuchennych,
budowa kominków i pieców chlebowych.
Przebudowa i renowacja pieców zabytkowych - 789 312 781

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTO ślubne, indywidualne - Fotograﬁa
uczuć i gestów, tak pracuję, niebanalnie w
miłej atmosferze, profesjonalnie i kreatywnie, zapraszam serdecznie do zapoznania
się z moją ofertą. - 601 904 412
NOWA ﬁrma fotograﬁczna - na rynku jeleniogórskim. Fotograﬁa okolicznościowa
(chrzty, komunie, śluby). Dla pierwszych
zgłoszeń bardzo atrakcyjne ceny - 504
200 235
PROFESJONALNA fotograﬁa ślubna - i
video-ﬁlmowanie. Dwoje fotografów, atrakcje, prezenty. Niskie ceny, doświadczenie.
Zapraszam - 666 198 421
RETUSZ fotografii - naprawa starych
zniszczonych zdjęć, a także retusz rodem
z Hollywood - 698 803 730

EDUKACJA
KOREPETYCJE wszystkie przedmioty od szkoły podstawowej po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu
Jelenia Góra - 600 153 322
KURSY dla opiekunek - osób starszych
oraz opiekunek do dzieci w Niemczech. W
tym nauka j. niemieckiego - 600 153 322
MATEMATYKA - korepetycje - doświadczony pedagog udzieli korepetycji z matematyki - szkoła podstawowa, gimnazjum z
dojazdem do domu - 693 579 398
MATEMATYKA - korepetycje - także dla
studentów - 697 814 556
MATEMATYKA z dojazdem - Najskuteczniejsze techniki nauczania. Sympatyczna,
sprzyjająca nauce atmosfera. Lepszego
korepetytora nie znajdziesz. POLECAM
- 509 503 125
MATURZYSTO, studencie - Oferuję
pomoc przy prezentacjach maturalnych
oraz zaliczeniowych (studenckich) z nauk
humanistycznych m.in korekta, konsultacje - 661 149 554
NAUCZĘ języka niemieckiego - w stopniu
komunikatywnym - 510 839 055
NAUCZĘ w stopniu komunikatywnym języka niemieckiego panie z Jeleniej Góry
i okolic chcące podjąć pracę na terenie
Niemiec - nauczę niedrogo i solidnie 510 839 055
NAUKA jazdy OSK Sudak - kat. B kurs
1100 zł. Nowe samochody Mitsubishi Colt
i Nissan Micra. Jazdy doszkalające- 40 zł/
godz., po Jeleniej Górze, Cieplicach - 793
541 227
NIEMIECKI w pracy - Zajęcia dla chcących
udoskonalić lub odświeżyć swój niemiecki.
Konwersacje z niemieckim lektorem.
Zapraszam - 506 012 201
POMOC w pisaniu prac - licencjackich lub
mgr - 660 043 978
PRACA maturalna - napiszę z języka
polskiego - tamara249@wp.pl - 794
501 677
WSZYSTKIE przedmioty - korepetycje od szkoły podstawowej. Po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu
Jelenia Góra - 600 153 322

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
ELEKTROINSTALACJE i inne - instalacje i pomiary elektryczne, antenowe,
alarmy, kamery, sieci komputerowe i
telefoniczne, domofony i wideodomofony.
Nowoczesne i skalowalne rozwiązania.
Darmowa wycena i konkurencyjne ceny
- 603 117 054
ELEKTRYKA - awarie - usługo - awarie,
instalacje, oświetlenie, ogrzewanie.
modernizacja i nowe - szeroka gama usług
elektrycznych - szybko, tanio i solidnie 608 463 910
ELEKTRYK-ELEKTRONIK - naprawa
RTV-AGD. Sterowniki do pieców OC-CWU.
Instalacje elektryczne. Spawarki migomat
- 605 858 742
FIRMA z elektrykami inżynierami - z
praktyką, wykona kompletne instalacje
elektryczne, domofony itd. Udzielamy
gwarancji. Pomiary - 728 895 353

USŁUGI
INFORMATYCZNE
NAPRAWA komputerów - WEMM Komputery. Konserwacja, modernizacja. Zgrywanie VHS na DVD. Odzyskiwanie danych.
Dojazd i naprawy u klienta. Znajdź nas w
sieci - 798 468 007
PROFESJONALNE strony www - Tworzenie i modernizacja stron internetowych,
szablonów allegro, sklepów internetowych, hosting i rejestracja domen. Wystawiamy faktury VAT - ﬁrma Ginger Art - 601
904 412
TONERY tusze, serwis, strony www sprzęt, sieci, graﬁka - 790 719 975

USŁUGI
MUZYCZNE
KARAOKE - wypalamy płytkę - Profesjonalna organizacja imprez karaoke
na najlepszym sprzęcie audiowizualnym. Nowość! Wypalamy płytkę audio z
występu. Zespól Prestiż - 517 900 425
MUZYCZNE umilanie rozwodów - profesjonalna orkiestra na każdą okazję. W
skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy
z wyższym wykształceniem muzycznym 603 560 398

ORKIESTRA Najlepsi z Najlepszych zawodowi muzycy - obecnie najlepsza
orkiestra na rynku, zapewni profesjonalną
oprawę Twojej zabawy, studniówki, wesela
- 603 560 398
ORKIESTRA Summy Swoi-Band - zawodowi muzycy- obecnie najlepsza orkiestra
na rynku, zapewni profesjonalną oprawę
Twojej zabawy, studniówki, wesela - 603
560 398
PROFESJONALNA obsługa muzyczna
- wesel i wszelkich imprez rozrywkowych. Prezenter muzyczny z wieloletnim
doświadczeniem - 695 214 651
SUMMY Swoi Band - profesjonalna orkiestra na każdą okazję. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym. Sax, akordeon - 603 560 398
ZESPÓŁ muzyczny Elear - 3 osobowy
skład. Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341
ZESPÓŁ muzyczny Fantastic - wesela,
zabawy karaoke, bale, imprezy bankiety
- 606 302 931
ZESPÓŁ muzyczny NewRomantic - na
wesela, bankiety, zabawy, akordeon i saksofon, bogaty repertuar - 505 906 325
ZESPÓŁ muzyczny SILVER - obsługa
muzyczna wesel studniówek, imprez
okolicznościowych - 505 157 091
ZESPÓŁ muzyczny Silver - obsługa
muzyczna wesel, studniówek, imprez
okolicznościowych - 505 157 091
ZESPÓŁ muzyczny SUNNY DUO wesela, bankiety, prowadzenie, konkursydoświadczenie, duży repertuar, demo w
Internecie, ceny łagodne - 609 851 863
ZESPÓŁ Sunny Duo - wesela, bankiety.
Prowadzenie, konkursy - doświadczenie.
Duży repertuar - demo w Internecie. Ceny
łagodne - 609 851 863

KONSOLIDACJA kredytów - do 150000 zł
na 10 lat. Bez zabezpieczeń. Zapraszamy.
BTF - ul. Konopnickiej 14 /2, I piętro - 510
171 225

USŁUGI
OPIEKA

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

OPIEKA - wielozakresowa - Firma świadczy usługi : -indywidualna opieka nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi
w miejscu zamieszkania; -dowóz na
zabiegi; -zakupy na telefon; -sprzątanie
- 602 595 051
ZAOPIEKUJE się osobą starszą - 660
800 830
ZAOPIEKUJE się dzieckiem lub osoba
starszą, wieloletnie doświadczenie - 601
167 327

KOSZENIE trawy - ogrody - 607 401
973
KREDYTY dla ﬁrm - do 200000 zł. Bez
zabezpieczeń. Bankowe Towarzystwo
Finansowe, ul. Konopnickiej 14/2, I piętro
- 510 171 225
KREDYTY hipoteczne - bezpłatne porównanie i przygotowanie ofert 26 banków.
Znajdziemy dla Ciebie najniższa ratę
kredytu - 609 853 271
KSIĄŻKA przychodów i rozchodów - Konkurencyjne ceny - 782 020 635
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
LECTORIUM Rosicrucianum zaprasza
- na odczyt - Tajemnica prawdziwego
człowieka. Poniedziałek 18 kwietnia,
godz.18:00. Jelenia Góra, Galeria BWA ul. Długa 1. Wstęp wolny - 508 238 890
MALOWANIE obrazów na szkle - imitujące
witraże metodą Tyffany - 530 401 935
MEBLE - montaż - zmontujemy i zawiesimy każde meble. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
MEBLE na wymiar - jakie sobie tylko
wymyślisz, zabudowa wnęk, pomiar i
wycena gratis - 781 932 479
MONTAŻ, naprawa, sprzedaż - urządzeń gazowych - serwis pieców jedno i
dwu funkcyjnych, podgrzewaczy wody.
Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Naprawa gastronomicznego sprzętu
gazowego - 604 569 785

NAPRAWY RTV, Komputery, Laptopy itp.
- Profesjonalne naprawy przez doświadczonych specjalistów. Naprawiamy inne
moduły elektryczne np. sterownik - 609
120 335
NAPRAWY telewizorów - domowe i
warsztatowe. Naprawiamy również inny
sprzęt elektroniczny. Anteny SAT. Szybko,
tanio i solidnie. Udzielamy gwarancji - 791
070 778
POMOC w otwarciu działalności - oraz
kompleksowa obsługa rachunkowo - ﬁnansowa - 601 837 677
POPROWADZĘ księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
POSPRZĄTAM dom, mieszkanie - zaopiekuje się dzieckiem, osobą starszą, zwierzęciem. Pilne - 504 996 598

SPAWANIE plastików - zderzaków, części silnika, części urządzeń AGD - 603
093 631
SZAFY, zabudowy wnęk, kuchnie - na
wymiar - wykonam tanio i solidnie. Projekt i
doradztwo bezpłatne - 517 469 065
ŚCINKA drzew - metoda alpinistyczna bez
podnośnika - 501 670 473
ŚWIADECTWA energetyczne - (certyﬁkaty) budynków - 513-134-403
ŚWIADEK wypadku poszukiwany - Proszę świadka mojego wypadku dnia 15
marca br. teren przychodni szpitalnej
- schody - upadek na tłustej plamie o
kontakt - 797 242 711
TANIE piece - kotły: gazowe, węglowe,
miałowe, olejowe, eko-groszek - tanio,
montaż - sprzedaż - serwis. Zadzwoń.
Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać - 695
929 873
TERMET serwis, naprawa - i konserwacja
urządzeń gazowych po sezonie konserwacja 50 % ceny - 500-505-002
USŁUGI dźwigowe - dźwig 10t, obszar
działania Jelenia Góra i okolice - 888
054 813
USŁUGI Ogrodnicze - oferujemy usługi w
zakresie pielęgnacji i utrzymania ogrodów,
sadzenie krzewów korzenie traw i wycinka
drzew - 785 909 437
USŁUGI podnośnika koszowego P-183
- wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie.
Na życzenie klienta wystawiam również
faktury VAT - 502 508 265
WIDEOFILMOWANIE - profesjonalne
- wszelkich imprez. Cyfrowa obróbka.
Zgrywanie starych taśm na DVD. Solidne
wykonanie, przystępne ceny - 796 478
667
WIDEOFILMOWANIE profesjonalne
- wszelkich imprez. Cyfrowa obróbka.
Zgrywanie starych taśm na DVD. Solidne
wykonanie, przystępne ceny - 796 478
667
WODOMIERZE i Legalizacja - wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny
- 500 505 002
WYCINKA i pielęgnacja drzew - oraz
wszelkie prace wysokościowe z podnośnika koszowego P-183, wysięg 18m.
Tanio, szybko, pewnie. Na życzenie
faktury VAT - 502 508 265
WYNAJEM kontenerów - na gruz,
śmieci, odpady budowlane i komunalne.
Wywóz papy. Kontenery. Konkurencyjne
ceny - 500 766 817
ZAJAZD Wabi zaprasza - na Wielką
Majówkę 31.04.2011-02.05.2011.Gra
grupa Fux. Wstęp wolny - 502 552
195

USŁUGI
TRANSPORTOWE

AUTOBUS - przewozy krajowe Albatros
34 miejsca, wycieczki pielgrzymki, sportowcy, dzieci, wesela i inne. Wycieczki
jednodniowe i dłuższe krajowe - email
victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk
- 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe - Niemcy
środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice - super ceny - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe - Niemcy
południowe - 075 75 182 55, 607 222
369
DAR Pol - przewozy osobowe - Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222 369
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg i okolice
- 075 75 182 55, 607 222 369
LOTNISKA - transport - Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk, Warszawa. Klimatyzacja. Faktura
VAT. Zapraszam! - 602 120 624
LOTNISKA-TRANSPORT - Wrocław,
Poznań, Praga, Drezno, Berlin, Katowice,
Kraków, Lipsk, Warszawa. Klimatyzacja.
Faktura VAT. Zapraszam - 602 120 624
NIEMCY - przewozy osobowe – super
ceny, co trzeci przejazd gratis - 075 75
182 55, 607 222 369
NORYMBERGIA, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI i transport - PL-UE.
Soboty i niedziele - rabat - 660 468
908
PRZEPROWADZKI kompleksowe tanio i solidnie - 516 146 075
PRZEWIOZĘ szybko i niedrogo pomogę i nie zawiodę. Bud 1.1t - 607
232 258
PRZEWOZY - tanio - busem i osobówką
w kraju i za granicę, cena zależna od
liczby km i od auta. ok 80 do 1 zł za km.
Zapraszam - 888 569 270
USŁUGI transportowe i przeprowadzki
- kompleksowe 10 % taniej - 601 561
366
WYNAJEM kontenerów na gruz śmieci, odpady budowlane, komunalne.
Wywoź papy. Kontenery. Konkurencyjne
ceny - 500 766 817
ZABIORĘ 3 osoby do Kołobrzegu - w
dniu 20 kwietnia samochodem osobowym - 607 543 408

USŁUGI
SPRZĄTANIE

PROFESJONALNY montaż anten - satelitarnych - 90 zł, ustawianie - 40 zł - 691
385 830

USŁUGI
RÓŻNE

AGD - naprawa sprzętu - pralek, zmywarek, kuchenek, piekarników, płyt indukcyjnych itp. Beko, Ariston, Indesi, Candy,
Amika, Gorenie - taniej - 605 283 735
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
ANTENY TV-SAT - Polsat, Cyfra, telewizja
N. Montaż, ustawienie, serwis. Sprzedaż
telewizji nowej generacji-N - super promocje. Gwarancja - 693 355 889
AUTO Pomoc wynajem - usługi lub wynajem 350 zł na dobę - 605 568 683
BIURO Rachunkowe - pełen zakres usług
księgowych i ﬁnansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - alakow@onet.eu lub
telefon - 601 837 677
BIURO Rachunkowe - poprowadzi księgowość ﬁrmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowoﬁnansowej - 601 837 677
DOFINANSOWANIE UE - przedsiębiorcy
oraz otwierający ﬁrmę na wsi i miastach
do 5000 mieszkańców. Zwrot polowy z
600000 zł. Został miesiąc na wniosek 502 916 600
HAFT komputerowy - Czapki, wyroby
gotowe, elementy. ul. Sobieszowska 10
- 505 155 529
HYDRAULIK - awarie - instalacje - montaż
pieców, kominków - instalacji san.- gaz.co. Ogrzewanie podłogowe. Naprawy
pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 695
929 873
IMPREZY, wesela, bankiety - ośrodek
Horyzont Piechowice. Atrakcyjne ceny.
Zapraszamy - 693 116 410
JUNKERSY - piece - serwis - przeglądy,
konserwacje, naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i junkersów.
Tanio-szybko i profesjonalnie - 695 929
873
KLIMATYZACJA - napełnianie, odgrzybianie, naprawa. Promocje napełniania
od 100 zł - 757 893 651
KOMPLEKSOWE usługi księgowe - już
od 40 zł dla nowych ﬁrm rabaty - 605
248 272
KONSERWUJĘ dźwigi - podnośniki
koszowe, hydroklapy, dźwigniki warsztatowe - 502 508 265

PROSZĘ świadka mojego wypadku - dnia
15 marca br. o kontakt. Teren przychodni
szpitalnej - schody. Upadek na tłustej
plamie - 797 242 711
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MASAŻ klasyczny i antycellulitowy bańkami chińskimi. Dojazd do klienta.
Tanio - 784 987 521
PROFESJONALNE Studio Tatuażu - i
Kolczykowania „SZPILA” - ul. Groszowa
9, Jelenia Góra. Środa, czwartek, piątek
od 11:00 do 17:00. Autorsko i sterylnie
- 501 287 394

ZA DARMO
ODDAM

GRUZ - za darmo - pilnie - 505 906
325
ODDAM gruz - Oddam gruz - 500
285 821
ODDAM zestaw 10 książek, ćwiczeń - i
kaset do nauki j. angielskiego - poziom
podstawowy - 603 300 686
SOFA z szufladą na pościel - używana,
nie zapewniam transportu - 790 768
943

RÓŻNE
SPRZEDAM

AGREGAT do posadzek - cały osprzęt
- 661 837 156
AKWARIUM 100x40x40 - z pokrywą.
Filtr, grzałka, tło, korzeń, drzewa
afrykańskie, skałka, rośliny. Rybki +
akcesoria. Cena do uzgodnienia - 517
337 804
ALKOTESTY - tel. kontaktowy - 667
138 290
CEGŁA poniemiecka - pełna, czerwona,
oczyszczona. 5000 szt. Stan bdb. - 607
609 642
DESKI szalunkowe - tel. kontaktowy 796 160 678
DREWNO opałowe - pocięte i porąbane
z dostawa w cenie od 110 zł\m - 510
488 064
DREWNO opałowe - pocięte, porąbane,
z dostawą do domu. Cena 110 zł/m 798 428 031
DRZWI budowlane - sprzedam - 502
551 715
IGLAKI rośliny Thuje 1.2m 10 zł jałowce 2m po 30 zł większe ilości
taniej - 796 359 030
KABINA prysznicowa - szklana, 90 cm,
półokrągła, nowa + brodzik akrylowy.
Cena 500 zł - 601 798 039
KABINA prysznicowa szklana 90 - półokrągła nowa + brodzik akrylowy - 500
zł - 601 798 039
KRZESŁO toaletowe - na kółkach. Mało
używane - 663 136 720
LODÓWKA, kuchenka gazowa, pralka wszystko razem 200 zł - 663 136 720
M AT E R A C - n o w y, g r y c z a n y - n a
ból kręgosłupa i stawów. Zapobiega
powstawaniu odleżyn. Cena 1000 zł 505 227 958
MEBLE gabinetowe - na lwich łapach.
Cena 12000 zł - 600 258 703
NOKIA C3 - pudełko i komplet papierów.
Okazyjna cena 250 zł - 725 481 238
NOWE okna - tanio - wymiar szer.
110x150 cm - 607 720 825

SERWIS/MONTAŻ anten satelitarnych N, TNK, Polsat, Cyfra, inne. Niskie ceny,
z gwarancją - 781 957 491
F IR M A s p r z ą ta j ą c a - s p r z ą tn i e m y
pensjonat, dom, mieszkanie. Szklarska
Poręba i okolice - 697 948 828
KARCHER - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej. Faktury
VAT - 603 646 803, 75 76 72 773
MYCIE i pielęgnacja pomników - Sobieszów - 516 125 289
PIĘKNIE wyczyszczę dywan - tapicerkę
domowa i samochodowa. Karcher.
Zapraszam - 607 155 751
P O S P R Z Ą TA M d o m b i u r o - k l a t k i
schodowe itp./możliwość wystawienia
rachunku - 698 628 127
POSPRZĄTAM mieszkania, domy Posprzątam mieszkania, domy - 724
844 937
POSPRZĄTAM mieszkania, domy - tel.
kontaktowy - 724 844 937
PRANIE dywanów, wykładzin - oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Najtaniej w mieście. Dojazd gratis.
Środki firmy Karcher na życzenie Faktura vat. - 600 224 431
UCZCIWA pracowita posprząta - ugotuje - 660 800 830

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

ANTYCELLULITOWY masaż - bańka
chińska, masaż gorącymi kamieniami,
masaż stemplami ziołowymi. Zabobrze III. Zapraszam. - 604 275 622
AQUA Aerobik bezpieczna gimnastyka - w wodzie dla każdego. W
ofercie zabiegi kosmetyczne w kapsule SPA - 510 172 690
FRYZJER w Twoim domu - profesjonalne usługi fryzjerskie. Jelenia Góra
i okolice. Dojazd gratis. Promocje
cenowe - 604 617 771

OKNO PCV - dwuskrzydłowe - nowe,
białe, 140x 115. Za połowę ceny - 663
136 720
PRALKA i zmywarka - pod zabudowę
- 601 561 366
STEMPLE drewniane i deski szalunkowe - 796 160 678
SUKIENKA komunijna - z dodatkami 669 947 991
SZAFKA elektryczna - budowlana - 502
551 715
TANIO nowe okna - wymiar szer. 110 x
150 cm - 607 720 825
TELEBIM reklamowy LED - w Karpaczu
- 692 401 093
WÓZEK 2 funkcyjny - fotelik samochodowy do 8 kg i krzesło do karmienia.
Tanio - 511 872 657
WÓZEK Coneco - Baracuda - (gondola
i spacerówka) kolor czerwony. Wózek
kupiony w sierpniu 2010. Spacerówka
nowa. Cena 600 zł. Nowy to koszt 1200
zł. - 502 780 899
ZA 4 tygodnie do odebrania pieski
- mieszance. Od urodzenia z suka
w kojcu. Przyzwyczajane do dzieci.
Zdjęcia mogę wysłać na e-maila - 661
136 849

RÓŻNE
KUPIĘ

KOJEC - kojec - 694 927 548
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Moc Pasji
To dzieło Jana Sebastiana
Bacha powstało w czasach,
kiedy czas płynął wolniej.
I jego wykonanie po 278
latach zatrzymało nieubłagalnie płynący tempus na
prawie dwie godziny. Jedynie gadżety współczesności:
błyskające flesze i dźwięki komórek nieubłagalnie
przypominały, że mamy
rok 2011.

niedzielę, 10 kwietnia, w Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa jako
zwieńczenie II Dni Muzyki Pasyjnej
zorganizowanych przez Filharmonię Dolnośląską. W tle była także

MUZYCZNE REKOLEKCJE W KOŚCIELE ŁASKI

parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, oraz Elżbieta
M. Terlega, która
przybliżyła słucha-

Monumentalna Pasja wg świętego Jana, którą geniusz baroku Jan
Sebastian Bach napisał w roku 1724,
zabrzmiała w

ok azja inna:
rocznica tragedii smoleńskiej,
której ofiarom
ten koncert był
dedykowany.
Zebranych w
Świątyni Łaski
powitali: gospodarz kościoła ks.
płk Andrzej Bokiej, proboszcz

Wnętrze Świątyni Łaski było
pełne fenomenalnych brzmień
muzycznej perły baroku.

forma przetrwała do
dziś (vide Pasja wg
św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego).

to odbyła się jej premiera. Dzieło
to potężne: 68 „numerów” i około
120 minut przepięknej muzyki:
recytatywów przeplatanych ariami

W czasach baroku jednak dzieła takie
miały szczególne znaczenie: czas płynął wolniej i muzyczna kontemplacja
liturgicznych treści była na porządku
dziennym wiernych w okresie przygotowań do świąt Wielkanocnych.
Pasję Janową Bach oddał przed
Wielkim Piątkiem AD 1724, kiedy

i wzniosłymi partiami chóru. Od
skromnego basso continuo (organy
i wiolonczela) i jednego głosu - po
potęgę brzmienia większości wykonawców. Utwór podzielono na dwie
części, które niegdyś wykonywano o
różnych porach: rano i wieczorem.
Aktualnie grywa się całość jedynie z króciutką
przerwą na dostrojenie instrumentów.
Jak ta całość
zabrzmiała w
Kościele Łaski
pod Krzyżem
Chrystusa, który w roku 1724
już istniał, choć
jeszcze nie w dzisiejszej formie?
Imponująco. Doprawdy – trudno

czom tło historyczne powstania działa oraz opowiedziała o nim samym.
Otóż J. S. Bach skomponował Pasję
na zamówienie lipskiej Rady Miejskiej, kiedy był kantorem miejscowej
parafii świętego Tomasza.
Sama pasja jest sakralną formą muzyczną wyrażającą ewangeliczne treści
związane z męką i śmiercią Jezusa
Chrystusa. Podobnie jak sekwencja
swój początek bierze z muzycznej
obyczajowości średniowiecza, ale jako

to wyrazić słowami. Niepowtarzalna
akustyka barokowej świątyni niosła
za sobą podniosłe i przyprawiające
o ciarki brzmienie ponad stu wykonawców, w tym solistów – Iwony Hossy (sopran), Agnieszki
Rehlis (mezzosopran), Thomasa Michaela Allena z USA
(doskonały tenor, który zaśpiewał partie Ewangelisty) oraz
Tomáša Krála z Czech (baryton
– rola Jezusa).
Orkiestrę Filharmonii Dolnośląskiej uzupełnioną o instrumenty z epoki oraz chór
Cantores Minores Wratislaviensis poprowadził Andrzej Kosendiak, dyrektor Filharmonii
Wrocławskiej i znawca muzyki
baroku. Znaczna większość melomanów wytrwała do końca,
choć poświęcić dziś na muzykę
ponad dwie godziny wydaje się
niemożliwym. Wykonawców
nagrodzono owacją na stojąco.
Koncert odbył się dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Muzyków
oklaskiwali przedstawiciele samorządowców z Andrzejem Więckowskim, wicestarostą jeleniogórskim
na czele. Była także delegacja z
zaprzyjaźnionego Jablonca nad Nisou
z wiceburmistrzem Peterem Tulpą. –
Będą to swoiste muzyczne rekolekcje
– powiedziała na początku Elżbieta
M. Terlega. I tak właśnie było, bo
pasyjne teksty podane w oryginale,
każdy mógł sobie przyswoić dzięki
projekcji tłumaczenia. Przeżycie
ogromne: budujące i refleksyjne.
Bez wątpienia jedno z największych
wydarzeń muzycznych minionych
lat w Jeleniej Górze. Brawo!
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

ROZMAITOŒCI
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Świąteczny
koszyk w cenie
Spośród szerokiej oferty sklepów wybraliśmy
15 różnych produktów
spożywczych, najczęściej
wykorzystywanych przy
Świętach Wielkanocnych.

Kora dała czadu!

TESCO

Jaja kl. M 30 szt. za 11,39 zł.;
kiełbasa biała 1 kg za 6,99 zł.
(od 18.04.); kiełbasa myśliwska
Sokołów 1 kg za 27,99 zł.; majonez
Winiary 700 ml za 6,99 zł.; chrzan
200 ml za 2,09 zł.; ćwikła 280 g za
1,59 zł.; żurek Krakus 1 l za 4,49
zł., margaryna Palma 250 g za
1,65 zł.; twaróg sernikowy Lactalis
1 kg za 5,99 zł, mazurek 400 g za
7,99 zł.; babka piaskowa 400 g za
4,99 zł., rodzynki 150 g za 1,91 zł,
orzechy włoskie 150 g za 5,19 zł.;
baranek cukrowy 80 g za 1,99
zł.; koszyczek wiklinowy 4,99 zł.
(Ceny z 14 kwietnia 2011).

BIEDRONKA

Jaja klasy L 10 szt. Za 4,29
zł.; kiełbasa biała 1 kg za 12,99;
kaczka świeża 1 kg za 10,99 zł;
indyczka 1 kg za 9,99 zł.; majonez
Winiary 620 ml + 80 gratis za 5,49;
filety śledziowe „a’la Matias” 1200
g za 6,99 zł.; suszone morele 200 g
za 4,99; masa makowa Bakallino
777 dkg za 6,99; rodzynki hetmańskie 150 g za 2,49, orzechy
włoskie 150 g za 6,39 zł.; orzechy
laskowe 200 g 6,39 zł.; ananasy
kandyzowane 150 g za 2,79 zł.,
babka Słodka Kraina 400 g za 4,49
zł.; baranek wielkanocny 200 g za
2,79 zł.; zając z czekolady 150 g za
2,99 zł. (Ceny z dnia 15 kwietnia
2011 roku).

Dla fanów Ligi Rocka
piątkowy koncert był
prawdziwym świętem.

W jeleniogórskim Orient Expressie odbył
się w miniony czwartek koncert Kory Jackowskiej. Jak było? Tłumnie, w klimacie starego dobrego Maanamu, nowych, nieznanych
dotąd aranżacji, a co najważniejsze, Jelenia
Góra znalazła się na pierwszym miejscu w
trasie koncertowej z okazji 35–lecia pracy artystycznej Kory. – Uwielbiam Korę! Dlaczego?
Bo ona od lat jest taka sama, niepowtarzalna,

KAUFLAND

Jaja klasy M 30 sztuk za 6,49
zł.; kiełbasa biała surowa 1KG
za 6,66 zł.; kiełbasa wiejska
drobiowa 1 kg 1,19 zł.; szynka
wieprzowa bez kości 1 kg za 9,99
zł.; kaczka Pekin 1 kg za 9,99 zł.;
szynka tradycyjna 1 kg za 12,90
zł.; filety śledziowe 1 kg za 7,90
zł, majonezy Hellmann’s 650 ml
+ 15% gratis za 5,55 zł.; żurek
Knorr w torebce 1 szt. 1,19 zł.;
chlebek wielkanocny 40 g 1
szt za 0,39 zł.; margaryna
Kasia 250 g za 1,59 zł.;
babka waniliowa, cytrynowa lub marmurkowa 400
g za 3,99 zł.; makowiec
450 g za 4,44 zł.; twaróg
śmietankowy President 1
kg 6,99 zł, baranek wielkanocny 400 g za 9,99 zł.;
(Ceny z 16 kwietnia 2011
roku).

bez względu na wiek czy trendy muzyczne,
sprawdzająca się doskonale. Ona, po prostu,
jest ponadczasowa! I koncert też był ponadczasowy – ocenia Beata Bieniek, która na „Korę
w Jeleniej” przyjechała z Kamiennej Góry.
Słowem, stara gwardia nie rdzewieje.
(Petr)
FOT. M. RYŁKIEWICZ
FOT. ZYAVA

INTERMARCHE

Rockowisko przed wielkim finałem
W piątek, 15 kwietnia 2011 w
Sali „Nova” Jeleniogórskiego
Centrum Kultury przy ulicy
1–go Maja 60 odbyła się LIGA
ROCKA. Niewątpliwie, był
to jeden z najważniejszych
koncertów tegorocznej edycji polsko–niemieckich spotkań młodych muzyków.
Dlaczego kwietniowa LIGA ROCKA
zasługuje na miano specjalnego
koncertu? Albowiem tylko jeden z
zespołów, które wystąpiły w piątek
w Sali „Nova” JCK w Jeleniej Górze
zakwalifikował się do ścisłego finału,
przewidzianego na 21 maja 2011
w formie co najmniej nietuzinkowej – jako „Open Air” na Stadionie

Miejskim przy ul. Lubańskiej. A był
to wrocławski zespół INSULT (modern metal), któremu serdecznie
gratulujemy!
– Od wielu lat finały LIGI ROCKA pozwalają nam na wyłonienie
młodych, zdolnych, a przy tym ciekawych pod względem muzycznym
zespołów. Swoistym rytuałem imprezy – znanej już w całej Polsce, jest
wielkie kuszenie, namawianie ludzi
do uczestnictwa w rockowej sztuce.
I to zarówno samych artystów, jak
i, po prostu, fanów dobrego brzmienia – mówił nam Andrzej Patlewicz,
organizator, pracownik JCK.
To, że wypracowana przez lata
„ligowa” formuła cieszy się obecnie ogromną popularnością wśród
miłośników rocka nie tylko z

regionu, lecz z całego kraju wcale nie
dziwi. Każdego roku w ręce organizatorów trafiają z rockowych Piwnic i
rozmaitych Domów Kultury nagrania
lub dema obciążone balastem nadziei,
pragnień i oczekiwań. Podczas kwietniowego koncertu, prócz zwycięskiej
kapeli INDULT z Wrocławia, z nadzieją
na sukces wystąpili: WHORE LAUGH
(grove metal) z Jeleniej Góry, CRIES
IN VAIN (alternative) z Łomnicy,
PANCURNIK (punk rock) z Lwówka
Śląskiego i DONT PANIC (metal core)
z Janowic Wielkich. Jako gwiazda
wieczoru, której nie brano pod
uwagę w konkursie, zagrała formacja PANGAA
z Niemiec.
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Świąteczny
koszyk w cenie

CARREFOUR

Jaja klasa M 30 szt. za 6,48 zł;
kiełbasa biała surowa 1 kg za 6,65
zł.; schab 1kg za 11,98 zł.; baleron
gotowany 1 kg za 9,98 zł.; majonez Winiary 700 ml + 250 g gratis
za 6,49 zł.; żurek Winiary 1 szt. za
0,99 zł.; twaróg sernikowy Łowicz
1 kg za 6,49 zł.; chrzan 180 g za
1,29 zł.; groszek Pudliszki 240 g
za 1,99, kukurydza Pudliszki 220
g za 2,37 zł.; olej wielkopolski 1
litr 4,89 zł.; margaryna Kasia 250
g za 1,49 zł.; babka piaskowa 400 g
3,95 zł.; mazurek 250 g 1 szt. 4.99
zł. (Ceny na przedświąteczny
tydzień).
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Należy podkreślić, iż każdy z zespołów, których mogliśmy posłuchać w
piątek zaprezentował się naprawdę
dobrze. Co nie umknęło uwadze miłośników LIGII, których tym razem
było tak wielu, że aż zabrakło biletów.
– LIGA rządzi! Zawsze bawię sie tutaj
znakomicie, a szczególnie podczas
finałów. Kwietniowy koncert uważam za jeden z najlepszych, świetne
kapele, super klimat. Moim zdaniem,
powinno być więcej takich imprez.
Tak czy owak, na LIGĘ uczęszczam
i będę uczęszczała, dopóki LIGA
będzie. Oby jak najdłużej! – podsumowała Sara Lachowicz, jedna z
uczestniczek.
(Petr)
FOT. ZYAVA
FOT. M.
RYŁKIEWICZ

Jaja klasa M 30 szt. za 7,79 zł;
kiełbasa Wiejska 1 kg za 13.99 zł;
polędwica Sopocka 1 kg za 9,99
zł; kiełbasa wielkanocna 130 g za
3, 49 zł.; majonez Helmans 600
ml za 5,99; żurek domowy Knorr
w torebce 1 szt. 1.05 gr.; chrzan
Develey 200 ml za 2,09 zł; twaróg
sernikowy ekstra 1 kg za 8,99 zł,
masa makowa Bakalland 850 g
za 5,49 zł.; rodzynki sułtańskie
150 g za 1,79 zł; morele suszone
200 g za 3,59 zł.; orzechy laskowe
150 g za 4,29 zł, śliwki suszone
150 g za 2,54; mąka tortowa Reva
450 g za 1,45 zł.; koszyczek wiklinowy od 4,99 zł. (Ceny z dnia 15
kwietnia 2011 roku).

LIDL

Barszcz biały 2 szt. za 2.44
zł.; chrzan staropolski 100 g za
1,99 zł.; kiełbasa myśliwska390
g + 20% gratis za 6.99 zł.; kiełbaski pieprzowe 400 g za 5,99
zł.; schab wieprzowy 560 g za
9.49 zł.; szynka Szwarcwaldzka
100 g za 2.69 zł.; mięso mielone
wieprzowo-wołowe 500 g za
3.99 zł.; filety śledziowe wiejskie 650 g za 5,99 zł.; majonez
dekoracyjny 700 ml za 5.49 zł.;
kukurydza Pudliszki za 2,22 zł.;
groszek Pudliszki za 2,22 zł.;
twarożek z dodatkami 300 g za
2,49 zł.; narcyz w doniczce w
kształcie jajka 1 szt. za 14.99 zł.;
czekolada Schogetten 100 g za
1.99 zł.; (Ceny z dnia 15 kwietnia
2011 roku).
Zebrała Agrafka

Finał Ligi już w
maju – mówi Andrzej
Patlewicz.

Jeleniogórska LIGA ROCKA
to projekt dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w
ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska-Saksonia 20072013. Partnerem JCK
w Jeleniej Górze jest
Socjokulturalne Centrum
Steinhaus.e.V. Bautzen.
Patronat medialny nad
LIGĄ objęła Jelonka.com.
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