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Promocja, wpadka,
czy skandal

Czym byłby świat bez sensacji?
Nieposkromiona chęć epatowania
wydarzeniami bulwersującymi
coraz częściej staje się ilustracją
powiedzenia: robić z igły widły. Z
drugiej strony tych ciągotek by nie
było, gdyby zapotrzebowanie na
„mięcho” spadło do bezpiecznie ni-
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Rozmowa z dyrektorem Bogdanem Kocą po
wizycie Teatru im. Nor wida w Zittau
str. 10
Z PIERWSZEJ STRONY

str. 13

skiego poziomu marginesu intelektu. Tak, niestety, nie jest. Umyka nam
więc sedno wydarzeń, a poruszamy
się po ich często niewiele znaczących
obrzeżach. Trudno się potem dziwić,
że nawet przy okazjach dostojnych
ich społeczny odbiór bywa spłaszczony do granic żałosnego absurdu.
Konrad Przezdzięk

Błogosławiony Jan Paweł II
Papieskie wyzwania dla młodzieży wciąż aktu
str. 11
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

Bolesław Osipik
cyklista i nie tylko

Rowerowy ambasador Jeleniej
Góry jest także pasjonatem różnych form komunikacji. Już po
raz kolejny zauważył 42. rocznicę
likwidacji tramwajów w stolicy
Karkonoszy. Z tej przykrej w sumie
okazji zorganizował rajd rowerowy
ulicami, którymi niegdyś jeździły
tramwaje. Nie obyło się także bez
spotkania promującego ten środek
komunikacji zbiorowej, które
miało miejsce w MDK „Muflon”
w Sobieszowie. B. Osipika, który
podzielił się swymi tramwajowymi
wspomnieniami, wsparł Cezariusz
Wiklik, autor książki „Historia
na szynach pisana”. Rowerzysta
planuje także inny rajd: 21 maja
zaprasza wszystkich bliźniaków na
przejazd rowerami szlakiem Doliny
Pałaców i Ogrodów.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

ksiądz Bogdan Żygadło
proboszcz parafii św. Erazma i
Pankracego

W czwartek, 12 maja, odbędzie się
uroczystość odpustowa ku czci patronów
św. Erazma i Pankracego. Mszę świętą o
godz. 18 celebrował będzie ordynariusz
diecezji legnickiej ksiądz biskup Stefan
Cichy. Odbędzie się także uroczystość
poświęcenia ołtarza stałego. W ten dzień
25-lecie posługi kapłańskiej obchodzić
będzie także ksiądz Bogdan Żygadło,
proboszcz parafii oraz dziekan jeleniogórski. Wszystko poprzedzi uroczystości
nadania farze jeleniogórskiej tytułu i
godności bazyliki mniejszej. Nie mała w
tym zasługa gospodarza świątyni, który
spełniając misję Dobrego Pasterza, jest
duchowym przewodnikiem nie tylko dla
wiernych swojej parafii.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Więcej – na stronie 11.

weekendów w roku.
Jak w dni powszednie będą też
pracowały ZUS i NFZ. Normalnie
będą też jeździły autobusy MZK,
w stałych godzinach będą otwarte
poczty. Warto też dodać, że na 2
maja przypada ostatni dzień złożenia
zeznania rocznego PIT do Urzędu
Skarbowego. W związku z tym jak
co roku przewidziane są dłuższe
godziny urzędowania tej
instytucji, do godziny
18.00.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Nowa galeria na śródmiejskim trakcie
Dziś (poniedziałek, 2 maja) o godz. 18 przy
ulicy 1 Maja naprzeciwko „handlówki” swe
progi otworzy Coolazooch Art Photo. Będzie
to także okazja do spotkania z dziennikarzami Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

Długi weekend nie dla wszystkich długi
Mimo majówki, dziś (drugiego maja) jeleniogórskie
urzędy będą otwarte w standardowych godzinach i bez
żadnych zmian. Mieszkańcy
załatwią swoje sprawy zarówno w urzędzie miasta,
jak i na policji, na poczcie
czy w sądzie.

Ta galeria to wyjście
naprzeciw licznym sugestiom postulującym, aby
na śródmiejskim trakcie
powstawały nie t ylko
banki i salony telefonii
komórkowej. Coolazooch Art Photo zaproponuje gościom usługi
studia fotograficznego

Okazuje się, że długi majowy weekend nie dla wszystkich będzie taki
długi. Poniedziałek miedzy świętami
będzie bowiem dla wielu normalnym
dniem pracy. W stałych godzinach
pracować będą urzędy, choć
wielu ich pracowników wykorzystuje w tym czasie
przysługujące im wolne.
Otwarte będzie też większość jeleniogórskich sklepów i lokali gastronomicznych, dla których majowy
W poniedziałek, 2 maja, jeleniogórski
weekend ma być jednym z
magistrat pracuje normalnie
najbardziej dochodowych

Łup w barierkę

Skąd złodziej
wziął kluczyk?

42-letni sprawca w nocy z 26
na 27 kwietnia ukradł samochód
marki Toyota Verso, który zaparkowany był na jednej z ulic Zabobrza.
Prowadząc działania w tej sprawie,
policjanci zauważyli poszukiwane
auto na jednej z ulic w centrum
Jeleniej Góry. Kiedy postanowili
zatrzymać pojazd do kontroli
drogowej, kierowca usiłował zbiec.
Najpierw samochodem, a potem
– pieszo –Złodziej po krótkim
pościgu został zatrzymany. Co ciekawe, kradnąc pojazd posłużył się
oryginalnym kluczykiem. Policjanci ustalają, skąd go wziął. 42-latek
trafił do policyjnego aresztu. Za
kradzież grozi mu kara nawet do
5 lat pozbawienia wolności.
(KMP)

O NIM SIĘ MÓWI

oraz wystawy fotografii, a także
– latem – zorganizuje warsztaty
fotograficzne poświęcone szlachetnej technice gumy. Podczas
poniedziałkowego otwarcia placówki odbędzie się wernisaż ekspozycji prac Konrada Przezdzięka,
na którą złożą się zdjęcia ulic 1
Maja i Konopnickiej. Początek –
godz. 18. Będzie to także okazja
do spotkania z dziennikarzami
portalu i tygodnika Jelonka.com
Galeria znajduje się w lokalu po
dawnej pizzerii Konkret.
(RED)

Słodkie znaczy… zdrowe!- Supermilker

Jeśli nie chcemy, żeby nasze dziecko po odstawieniu od piersi lub butelki na każdą próbę
karmienia reagowało histerycznym płaczem, nauczmy się podstawowych zasad, jakich
należy przestrzegać, aby nie zniechęcić pociechy do jedzenia.

Nieuwaga kierowcy auta
marki Fiat Uno przyczyniła się
do kolizji drogowej, do której
doszło w miniony wtorek na
Zaboborzu na skrzyżowaniu
ulic Karłowicza i Moniuszki.
Prowadzący fiata nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
volkswagenowi transporterowi. Wskutek zderzenia pojazdów skoszona została barierka
oddzielająca chodnik od jezdni. Nikomu nic się nie stało.
Uczestnicy byli trzeźwi. Policja
ukarała sprawcę mandatem w
wysokości 300 złotych.
(LUK)
FOT. ŁUKASZ PŁOCKI

Po pierwsze dieta malucha powinna być jak najbardziej urozmaicona i atrakcyjna. Ciekawe kształty i zachęcające kolory,
nowe smaki i zaskakujące zestawienia mogą być kartą przetargową w codziennej walce o każdy kęs zdrowego posiłku.
Warto pamiętać, że dzieci nie są jeszcze przyzwyczajone do
konwencjonalnych połączeń smakowych i produktowych,
dlatego jeśli naszemu malcowi ewidentnie przypadnie do
gustu ser żółty z domową marmoladą – nie zabraniajmy mu
tego.
Mimo wszystko częstotliwość dziecięcych eksperymentów
najczęściej z wiekiem traci na intensywności na rzecz typowego unikania produktów, które z niewiadomych przyczyn
są przez najmłodszych szczerze nienawidzone. Należą do nich przede wszystkim warzywa i nabiał.
Podczas, gdy np. szpinak czy brokuły mogą być z powodzeniem zastąpione wieloma innymi jarzynami, które akurat będą przez dziecko tolerowane, substytutów mleka, mogących spotkać się z
przychylnością małego niejadka jest znacznie mniej. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy z góry skazani
na porażkę. Jeśli nasza pociecha odmawia przyjmowania kakao, czy białego serka, musimy wykazać
się kreatywnością. Poświęćmy na przykład nieco więcej czasu i zamiast nieatrakcyjnego serka wiejskiego podanego w miseczce, nadziejmy nim małe pomidorki, które uprzednio dekoracyjnie wydrążymy. Serek można wcześniej lekko przyprawić zgodnie z upodobaniami dziecka, a wszystko na
koniec udekorować sałatą lub szczypiorkiem. Z twarożku można zrobić też białe myszki, śmieszne
buzie lub zabawne bałwanki. Elementy dekoracyjne w postaci rzodkiewek, pietruszki, ogórka czy
pomidora będą nie tylko atrakcyjnym dodatkiem, ale też sprytnym przemytnikiem witamin.
Nie można nie wspomnieć tu o potrawach słodkich, które nie zawsze muszą oznaczać niezdrowe
bomby kaloryczne. Naleśniki z białym serkiem czy koktajle owocowe staną się jeszcze bardziej
intrygujące jeśli polejemy je owocowym sokiem o smaku ulubionym przez naszego urwisa. Pamiętajmy jednak, że nie nadają się do tego typowe syropy, które zwykle dodaje się do napojów dla
dorosłych – ich skład oparty jest w większości na cukrze; zawierają też mnóstwo konserwantów i
sztucznych barwników a jedna porcja rozcieńczona w szklance wody dostarcza organizmowi około
300kcal. Dlatego kompromisem mogą tu być soki specjalnie przeznaczone dla dzieci, wzbogacane
witaminami, jak na przykład SuperMilker, zawierający wit. C, B6, B12 oraz nie posiadający żadnych
alergenów. Dzięki temu możemy być pewni, że delikatny i wrażliwy brzuch naszego maluszka będzie nie tylko pełny, ale i bezpieczny. Każdy z czterech atrakcyjnych smaków (wanilia, truskawka,
tofﬁ i banan) na pewno znajdzie swoich amatorów wśród małych fanów słodyczy.
Takie syropy mogą być świetnym uzupełnieniem prawie każdego dania: budyniu, kisielu, przeróżnych serków, twarożków, naleśników… no i oczywiście dodatkiem do zwykłego białego mleka,
które od tej pory stać się może najulubieńszym napojem naszego dziecka.
Więcej na: www.supermilker.com

Do wygrania 3x zestawy, zawierajace dwa smaki
Supermilkerów oraz gre CD dla dzieci Adibu: wytnij kupon i przyjdz
02.05.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczacej sie przy
ul. M.C Sklodowskiej 13/2
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To już trzecia edycja happeningu. Rok
temu młodzież bawiła się na Trakcie
Śródmiejskim.
Imponującą flagę w narodowych
barwach zamierzają dziś (2 maja)
ułożyć uczestnicy happeningu zatytułowanego „Za co można kochać

Polskę”. Od odz. 11. 45 przy pomniku
Neptuna na placu Ratuszowym każdy
będzie mógł wyznać miłość Ojczyźnie. Powód zostanie zapisany na

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w minioną środę na drodze łączącą Jelenią
Górę z Mysłakowicami. Kierowca
ciężarowego DAF–a jechał za szybko i doprowadził do przewrócenia
się jednej z naczep. Droga przez
dwie godziny była wyłączona z
ruchu, bo wskutek incydentu zostały zablokowane obydwa pasy.
Zmotoryzowani musieli do Jeleniej
Góry jechać objazdem przez Łom-

nicę. Przyczepę, która rozpadła się
na dwie części, podnieśli strażacy.
Do tragedii zabrakło niewiele. Gdyby ktoś samochodem jechał za
ciężarówką, skutki
zdarzenia mogłyby być fatalne.
(LUK)
FOT.
ŁUKASZ
PŁOCKI
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Czyśćcie piece po sezonie!

Jeden z naszych czytelników w liście
d o r e da kc j i
wyraził zaniepokojenie nieszczelnością pieca znajdującego się w jego mieszkaniu
i brakiem reakcji Zakładu
Gospodarki Lokalowej „Południe” na zgłoszenia.

W ŚWIĘTO FLAGI NARODOWEJ

Za można kochać Polskę

2 maja 2011 r.

chorągiewce, która z kolei
będzie składnikiem flagi.
– Dobrą zabawą pokażmy
temu miastu, że młodzi
wiedzą, czym jest patriotyzm – deklarują organizatorzy ze Stowarzyszenia
Jeleniogórskiej Młodzieży
Alternatywa.
(tejo)
– Zgłosiłem nieszczelność pieca i
FOT. KONRAD ulatnianie się czadu. W dziale techPRZEZDZIĘK nicznym przedstawiałem problem.
A tu jak zwykle zostałem
potraktowany
jak intruz.
Pani

Wywrotka przyczepy
ku przestrodze

technik wykrzyczała mi, że z mojego pieca nie ulatnia się czad i jest
szczelny. Przecież to zagraża bezpośrednio życiu. Tym bardziej, że jestem
po trzech poważnych operacjach
serca – napisał mieszkaniec ulicy
Wyczółkowskiego.
Tymczasem pracownicy ZGL
„Południe” reagują na każde wezwanie i tłumaczą jak powinno się
dbać o piece. – W domu tego pana
nie mógł ulatniać się czad, jednak
zareagowaliśmy na zgłoszenie i
kominiarz przeprowadził kontrolę
komina w tym budynku. Przewo-

dy były czyste. Natomiast piec po
sezonie grzewczym powinien być
czyszczony przez lokatora, który
najmuje mieszkanie komunalne. Jeśli
brak dostępu do rury za piecem, to
zlecimy jeszcze czyszczenie. Jeśli jednak jest tam rozetka, wtedy lokator
powinien zająć się doprowadzeniem
pieca do porządku. To wynika z
umowy najmu – poinformowała
Alicja Fronczak, inspektor od spraw
technicznych Zakładu Gospodarki
Lokalowej „Południe”.
(Agrafka)

Eksmisje to ostateczność
Siedemnaście eksmisji z
mieszkańkomunalnych
zostało zrealizowanych
w kwietniu, kilkanaście dalszych jest planowanych. Nie oznacza
to jednak, że dokładnie
o tyle zmniejszy się kolejka oczekujących na
mieszkanie.

Samorząd chce, by mieszkania trafiały
do ludzi, którzy będą je właściwie utrzymywać i terminowo realizować swoje
lokatorskie obowiązki. – Eksmisja jest
zawsze sprawą przykrą, niemniej zawsze
poprzedzona jest wieloma próbami ugody,
a w ostateczności – procesem sądowym
– wskazuje Hubert Papaj, zastępca prezydenta miasta. To sąd decyduje o tym, czy
konkretny lokator będzie miał moralne i
formalne prawo do dalszego zamieszkiwania. Ale nim sprawa trafi do organów
Powód? Zwolnione lokale są prze- wymiaru sprawiedliwości, samorządowcy
znaczone także dla osób, które z różnych zawsze starają się rozważyć wszelkie wątpowodów muszą być wykwaterowane z pliwości na korzyść lokatora.
dotychczas zajmowanych mieszkań.
(RED)

PRZETRWAŁY W ZAMKNIĘCIU PONAD PÓŁTORA WIEKU

Kapsułę pamięci z XIXwiecznymi dokumentami
i gazetami (najstarszy egzemplarz pochodzi z 1842
roku) znaleziono podczas
remontu Baszty Zamkowej,
która wkrótce będzie – w
nowej formie – oddana do
użytku mieszkańcom i turystom. Zawartość kapsuły,
po zeskanowaniu, trafi do
Archiwum Państwowego.
Wydanie najstarszego jeleniogórskiego tygodnika „Der Bote aus dem
Riesengebirge” z czwartku, 31 sierpnia 1843 roku, numer gazety „Die
Post aus dem Riesengebierge”, także
z czwartku, tyle że 19 lipca roku
1888, ówczesny budżet miasta, spis
z kasy oszczędnościowej, rejestr wydatków dla ludzi ubogich,
wykaz cen
zbóż,

ręcznie kolorowana fotografia planu
miasta – to najważniejsze przedmioty zachowane w kapsule pamięci.
Tuba z nasączonym olejem pergaminem w środku została odkryta
podczas prac renowacyjnych w
Wieży Zamkowej. Ta średniowieczna
pozostałość po murach obronnych
i dawnej bramie, do 1911 roku
pełniła funkcję użytkową: była tam
platforma widokowa. Najpewniej
pod koniec XIX wieku w maszt wieży
wbudowano kapsułę pamięci z najważniejszymi – zdaniem mieszkańców Hirschbergu – świadectwami
codzienności miasta z tamtych lat.
W XX wieku dołożono jeszcze maszynopis z roku 1934 informujący o
remoncie masztu z racji zniszczenia
przez burzę.
Dokumenty przetrwały w świetnym stanie, niemal nienaruszone,
jedynie odkształcone długoletnim
zamknięciem w tubie. Bogusław
Trafikowski, kierownik robót, o
znalezieniu podczas demontażu
masztu kapsuły poinformował służby konserwatorskie, a

samo znalezisko
przeniósł do ratusza, do rąk prezydenta Jeleniej Góry
Marcina Zawiły.
– Wszystko zostało
zaprotokołowane,
a ja – korzystając z
okazji – „nadużyłem” stanowiska
i zabrałem dokument y
do domu,
aby je przeanalizować
– powiedział
pół żar tem
prezydent
miasta.

Jeleniej Góry –
tłumaczy Marcin
Zawiła.
Kiedy to nastąpi? Najpewniej w

Kapsuła z Wieży Zamkowej jest drugim tego typu znaleziskiem w ciągu ostatnich
miesięcy. W ubiegłym roku tubę z pamiątkami z końca XIX wieku wydobyto podczas
prac konserwatorskich jabłka na szczycie ratuszowej wieży. Z kolei w roku 2008 – z
racji jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry – zamurowano kapsułę pamięci pod popiersiem
jelenia przy ratuszowej przybudówce.

Marcin Zawiła z kierownikiem budowy
Bogusławem Traﬁkowskim prezentują
plany wieży.

maju, kiedy to Baszta Zamkowa, po
dobudowaniu ażurowego wejścia
od strony Podwala, będzie udostępniona dla zwiedzających. Jeszcze
nie wiadomo,
Fot. Konrad Przezdzięk

Skarby z wieży

Wkrótce zawartość kapsuły trafi mieszkańców miasta chcemy w ten
do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfro- sposób przekazać przyszłym mieszwej, gdzie na specjalnym skanerze
kańcom pamiątki
zostanie zdygitalizowana i w
ze współtej formie
czesnej

udostępniona czytelnikom. Oryginały przejmie jeleniogórski oddział
Archiwum Państwowego. Zaś na
maszcie Baszty Grodzkiej będzie
zamontowana nowa kapsuła. –
Trafią tam zarówno różne dokumenty jak i wydawnictwa lokalne,
w tym prasa. Wzorem dawnych

jak zostanie zagospodarowana:
będą na pewno dwa poziomy galerii
widokowej.
Konrad Przezdzięk
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Były policjant jednak winny
W miniony piątek Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze po
odwołaniu się od wyroku
sądu rejonowego obrońcy
oskarżonego, ponownie
rozpoznał sprawę Marka
Cz. z Janowic Wielkich, który
został skazany za spowodowanie kolizji drogowej i
prowadzenie auta po pijanemu.

Ex-funkcjonariusz początkowo przyznał się do winy, ale później wycofał jednak wszystkie zeznania i twierdził, że
jest niewinny. Tłumaczył przed sądem,
że przyznał się do winy bo był słaby
psychicznie i bał się dłuższego pobytu
w areszcie śledczym. Następnie przez
długie miesiące powoływał świadków,
którzy mieli udowodnić, że w chwili
drogowej kolizji za kierownicą pojazdu
siedział jego kolega. Sąd nie dał jednak
wiary tym zeznaniom i uznał je za linię
obrony oskarżonego.
(Angela)
W mocy został utrzymany wyrok: rok ograniczenia wolności
i prace na cele społeczne po 20
Ponadto wobec Marka Cz. sąd utrzygodzin miesięcznie. Marek Cz.
został oskarżony i skazany za to,
mano zakaz prowadzenia wszelkich
że 18 października 2009 roku jadąc
pojazdów mechanicznych na okres
samochodem pod wpływem niemal
trzech lat. Obrona wnioskowała o
trzech promili alkoholu wjechał
do rowu.
uniewinnienie Marka Cz.
Policja poszukuje kierowcy, który w
miniony czwartek w Karpaczu przy
ul. Konstytucji 3 Maja omijając
grupkę młodych ludzi potrącił
14–letnią dziewczynę. Poszkodowana z obrażeniami
nóg trafiła do szpitala. Do
zdarzenia doszło wczoraj po
południu. Sprawca, kierowca
nieznanego pojazdu, chwilę
po uderzeniu pieszej odjechał.
Prowadzone są czynności zmierzające do jego ustalenia i zatrzymania. Osobie, która spowodowała
wypadek, grozi kara do12 lat więzienia.
(Angela)

Potrącił
nastolatkę
i uciekł
Nieliczne, za to szczerze
zainteresowane problemem
audytorium, wzięło udział
w pierwszej odsłonie cyklu
debat „Nie lubię poniedziałków”. Ich tematyka ma tyczyć „palących” problemów
Jeleniej Góry i jej mieszkańców, nic zatem dziwnego, że
na pierwszy ogień „poszło”
bezrobocie i wskazanie sposobu na ograniczenie tego
zjawiska.

W gościnnym wnętrzu Karkonoskiego Salonu Sztuki „Orient
Express” (dawny dworzec PKP)
zasiedli obok siebie: zastępca prezydenta miasta Hubert Papaj, lider
Stowarzyszenia Wspólne Miasto
Robert Prystrom oraz Paweł Kucharski, właściciel Domu Gościnnego Villa Nova a zarazem gestor
turystyki. Wszystkich, w tym niezbyt licznie przybyłą publiczność
przywitał Paweł M. Krzaczkowski,
prezes Jeleniogórskiej Alternatywy
Kulturalnej, pomysłodawca cyklu.

Winda będzie służyła niepełnosprawnej Oli

Centrum ruszy
we wrześniu

Budowa centrum kształcenia
zawodowego przy ZST ”Mechanik”
dobiega końca. Powstało w budynku
dawnego internatu. Po modernizacji
stworzono tam dziewięć nowoczesnych sal, które do końca roku
zostaną doposażone w profesjonalny
sprzęt do nauki zawodu. Korzystać z
nich będą uczniowie z Jeleniej Góry
i okolic. Znajdzie się tam pracownia
informatyczna z najnowocześniejszym oprogramowaniem i sprzętem
do nauczania informatyki. Pod nią
będzie pracowania kosztorysowania
mechatroniki i projektowania w budownictwie, a piętro niżej pracownia
automatyki i robotyki.
Na parterze bedzie pracowania
obróbki skrawania metali, gdzie
będzie ustawiony robot przemysłowy i spawalnia. – W obiekcie już
została zamontowana winda, która
umożliwi naukę również osobom
niepełnosprawnym. Pierwsi uczniowie skorzystają z nowego centrum
od 1 września. Prace budowlane
mają zostać ostatecznie zakończone
jeszcze w kwietniu – mówi Wanda
Kozyra, dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych „Mechanik”. Koszt
całej inwestycji to 4,5 mln zł, z
czego ponad 3 mln zł stanowi dofinansowanie unijne z Regionalnego
Programu Operacyjnego.
(Angela)

Przy wsparciu naszej redakcji nieużytkowana winda,
która przez lata niszczała
przymocowana do budynku
przy al. Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze została
przekazana ludziom, którzy
naprawdę jej potrzebują. W
miniony wtorek Henryk Bańka z Sosnówki zdemontował
urządzenie. Będzie z niej korzystała jego córka, 18-letnia
niepełnosprawna Ola.

telefonach okazało się, że oszust nie towano, ale nie obyło się bez walki.
ma żadnych praw do windy, bo nie Lokator nasłał na pana Henryka
jest spokrewniony z byłym właścicie- policję, która przyznała rację panu
Bańce. Teraz winda jest konserwolem urządzenia.
Zgodę na demontaż windy osta- wana i niebawem zostanie zamontowana na budynku, w
tecznie wydał faktyczny
którym mieszka Ola wraz
spadkobierca, Zakład
z rodzicami.
Gospodarki
– Chcę zamontować
Lokalowej
windę na naszym budynPołudnie,
ku do 15 maja. W tym dniu
który zanasza Ola ma urodziny.
rządzał
Najpierw muszę jednak
budynkiem.
urządzenie naprawić,
W miniony
pomalować i doprowawtorek urządzić do stanu użytWinda zewnętrzna przy budynku dzenie
kowania. Bardzo
14/1a przez kilka lat pozostawała z d e cieszymy się, że
monnieużytkowana po śmierci jej
już niebawem nawłaściciela. Urządzenie
sza córka nawet
niszczało, ale nie mogło
podczas mojej
być przekazane panu Hennieobecności w
rykowi, który chciał ją
domu, będzie
zdemontować, bo nie
mogła wydostać
wiadomo było kto jest
się z budynku na
jej właścicielem.
świeże powietrze
Co więcej, kiedy
– mówi pan Henpan Henryk Bańka
ryk Bańka.
zaczął starać się
Angela
o zgodę na jej deFOT.
montaż, mężczyzna,
ANGELA
który zamieszał w
lokalu po niepełnosprawnym właścicieDotychczas 18-letnią sparaliżowaną Olę pan Henryk znosił po schodach na rękach.
lu windy, zażądał od
Dziewczyna wraz z rodzicami mieszka bowiem na pierwszym piętrze. Jest nadzieja,
niego 16 tysięcy złoże teraz jej życie będzie chociaż troszeczkę prostsze.
tych. Po kilku naszych

NIE LUBIĘ PONIEDZIAŁKÓW W ORIENT EXPRESSIE
Paweł M. Krzaczkowski – który
wraz Alicją Dusińską, właścicielką
Orient Expressu oraz z naszym
redakcyjnym kolegą Piotrem Iwańcem moderował debatę – wyraził
nadzieję, że następne spotkania
będą miały większą frekwencję.
Prowadzący przedstawił także
garść statystyk dotyczących bezrobocia i demografii, które Jelenią
Górę stawiają w zdecydowanie
niekorzystnej pozycji. – W ciągu
10 lat miasto straciło prawie 10

Szukali recepty
na bezrobocie

Bezrobocie to jeden z najbardziej
palących problemów społecznych. Każda
dyskusja jest więc cenna.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

tysięcy mieszkańców, a liczby
dotyczące zjawiska bezrobocia są
niepokojące – mówił.
Zastępca prezydenta miasta Hubert Papaj powiedział, że pragnąłby,
aby debata nie stała się kolejnym
spotkaniem, na którym padają
same hasła. – Wypracujmy program działań, który w jakimś stopniu realnie pomoże w rozwiązaniu
problemu bezrobocia – powiedział
samorządowiec. Dodał także, że
obecnej ekipie ratusza zależy na
rozwoju przedsiębiorczości,
bo to pozwala
na tworzenie
miejsc prac y d l a wi elu
mieszkańców.
Hubert Papaj
zaznaczył, że
nie bagatelizuje
skali problemu,
t ym bardziej,
że sam też kiedyś poszukiwał
pracy.
Robert Prystrom zauważył, że nie nale-

ży wyważać otwartych drzwi. – Jest
opracowana strategia rozwoju
Jeleniej Góry, gdzie jasno i dobrze
zdefiniowano , co należy robić,
aby przeciwdziałać bezrobociu,
tylko tych zapisów się nie realizuje – mówił niedawny kandydat
na prezydenta Jeleniej Góry. Zaapelował także o porozumienie
ponad podziałami politycznymi,
aby skuteczniej przyczyniać się do
walki z bezrobociem. Przypomniał
też o postulacie stworzenia parku
przemysłowego, który przewijał
się w programie wyborczym jego i
obecnego prezydenta miasta.
Zwrócił także uwagę na zaradność samych jeleniogórzan, którzy – nie mając innej alternatywy
– zakładają jednoosobowe firmy i
trudnią się, na przykład, drobnym
handlem. – To są ludzie bardzo
przedsiębiorczy i z potencjałem,
tylko nie mają warunków, aby
móc swe zalety spożytkować na
dobrze działającym rynku pracy
– zauważył prezes Stowarzyszenia
Wspólne Miasto.
Hubert Papaj wtrącił, że strategia
rozwoju miasta – dzięki środkom
z Unii Europejskiej – jest właśnie

uaktualniania. Zaś Paweł Kucharski podkreślił, że do Jeleniej Góry
wielu ludzi z poza zniechęca brak
oferty ciekawych imprez i marazm
w mieście. – Jako gestor turystyki
mogę też stwierdzić, że nie są w
pełni wykorzystywane atrakcje
regionu, kuleje także szkolnictwo
w tym zakresie, bo są kłopoty z
naborem odpowiednio wyspecjalizowanej kadry – powiedział
Krzysztof Kucharski.
Wszyscy dyskutanci mówili także
o obawach w związku z otwarciem
rynku pracy w Niemczech i zastanawiali się, jak wpłynie to na kondycję Jeleniej Góry od której kraj
zachodnich sąsiadów jest oddalony
o około 70 km. Mówiono także o
zachwytach Chińczyków z Changzhou, których fascynował fakt, że
ledwie 84-tysięczna Jelenia Góra
ma oddział fabryki (PMPoland) w
ich dwumilionowym mieście.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Czy dyskutantom udało się wysnuć
budujące wnioski? Trudno powiedzieć,
żeby w debacie padały argumenty
rewolucyjne. Bo też nie wszystko zależy
od lokalnych decydentów. Bezrobocie
to problem ogólnokrajowy i bez reformy
systemowej – choćby obniżenia kosztów pracy – trudno będzie o znaczący
„skok” do przodu. O kolejnym terminie
debaty „Nie lubię poniedziałków”
poinformujemy.
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Zadał bratu cios nożem w serce
Tragicznie potoczyły się losy trójki braci mieszkających w
jednym z domów w Siekierczynie koło Lubania. 3 grudnia
minionego roku między Waldemarem, a Andrzejem doszło
do awantury, w której brat zadał bratu śmiertelny cios nożem w samo serce. Sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze, który przedłużył areszt dla podejrzanego.
Rozprawa – w maju.
Trzej bracia: Waldemar, Andrzej
i Janusz mieszkali razem ze swoimi
konkubinami w rodzinnym dwupiętrowym domu w miejscowości
Siekierczyn. Cała trójka nie wylewała

za kołnierz. Przez alkohol niejednokrotnie dochodziło między nimi do
awantur i szarpaniny.
Za każdym razem bracia się jednak godzili i wszystko wracało do

normy. Tak było do trzeciego grudnia
2010 roku. Andrzej B., wraz z bratem
Januszem B. i sąsiadem Stanisławem
Ch. od południa pili nalewki i wódkę.
To nie spodobało się Waldemarowi
B., który miał wrócić do domu około
godz. 15.00. Po odprawieniu gości i
wyjściu z mieszkania Janusza B. w
domu zostali tylko Andrzej i Waldemar, między którymi doszło do ostrej
wymiany zdań.
Mężczyźni kłócili się o pieniądze
na utrzymanie domu. Zaczęła się

szarpanina. W pewnym momencie Waldemar B. wziął nóż o 13centymentrowym ostrzu i wbił go w
serce swojego brata. Poszkodowany
wyszedł z jego pokoju i zszedł po
schodach na parter, po czym upadł.
Tam znalazły go konkubina Zofia
Cz. oraz sąsiadka Lena K., które
pomogły poszkodowanemu wejść
po schodach i położyć się.
Zdaniem kobiet nie miał on żadnych widocznych śladów krwi czy
obrażeń. Nic też nie mówił. Po

Gruz z elewacji
W minioną środę z budynku przy
ulicy Matejki 12 spadł kawał tynku,
który roztrzaskał się pod oknami
lokatorów. Kamienica liczy ponad
100 lat. Od niedawna jest jednak
zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową, która próbuje naprawić
zaniedbania poprzednich zarządów.
Cztery lata temu na budynku wymieniono dach. W minioną środę okazało się, że jak najszybciej konieczny
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Waldemarowi B. grozi teraz 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Wczoraj jeleniogórski
sąd okręgowy przedłużył oskarżonemu tymczasowy areszt do 31 sierpnia br. Pierwsza
rozprawa planowana jest na koniec maja.
godzinie 17.00 Zofia Cz. Zauważyła,
że jej partner jest siny i nie oddycha.
Powiedziała o tym Waldemarowi
B., który rozpłakał się i wybiegł
przed dom zadzwonić na policję.
Powiedział co się stało i prosił o
wezwanie karetki pogotowia. Lekarz
stwierdził zgon.
Waldemar B. przyznał się do
zadania ciosu nożem, twierdził
jednak, że nie chciał zabić brata. W
obszernych wyjaśnieniach utrzy-

mywał, że to Andrzej B. zaatakował
go nożem, a on mu go tylko odebrał w obronie własnej. Zdaniem
oskarżonego brat sam miał się
nadziać na nóż podczas szarpaniny. Wiary tym zeznaniom nie dała
jednak Prokuratora Rejonowa w
Lubaniu, która uznała tę wersję
wydarzeń za „nieudolną próbę
pomniejszenia swojej winy”.
(Angela)

Będzie ładniej na ulicy Solnej
Szpetna zabudowa
starówki przy ulicy
Solnej, którą postawiono w latach 70.
minionego wieku
w miejscu wyburzonych starych kamieniczek, zyska choć
trochę uroku dzięki odmalowanym
elewacjom. Prace
minionych miesiącach zakończyły się

na chodniku

jest remont elewacji: na
chodnik z wysokości kilku
metrów runął bowiem kawał tynku. Szczęście, że w tym czasie
nikogo w tym miejscu nie było. – Nic
nie wskazywało na to, że coś takiego
może się stać. Zgłosiliśmy sprawę
zarządcy. Niezbędny będzie remont –
mówi pan Bogdan Nowak, właściciel
jednego z mieszkań budynku przy ul.
Matejki 12. Pozostała część elementu
elewacji, która groziła zawaleniem,
już została zerwana.
(Angela)

2 maja 2011 r.

już od podwórek, zaś aktualnie
trwają od frontu. Domy zostaną
przy okazji ocieplone. Prace remontowe prowadzone są także po
wschodniej stronie traktu, gdzie w
dużej mierze przeważa zabudowa
pochodząca z pierwszej połowy lat
90. minionego wieku. Także i ona
już wymagała odnowienia.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEDZIĘK

DECYZJE RADY MIASTA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOĆI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lokalowa układanka

Przez prawie trzy godziny
radni dyskutowali przed świętami o przyszłości mieszkalnictwa w Jeleniej Górze. Dwa
zakłady gospodarki lokalowej
połączyli w jeden twór, który
zacznie działać od lipca.
Zastępczyni prezydenta
miasta Zofia Czernow
przedstawiła projekt uchwały

w sprawie kierunków polityki mieszkaniowej miasta Jeleniej Góry na lata
2011 – 2016. Jeden z celów to – na
przykład – uporządkowanie spraw
mieszkaniowych w zasobach komunalnych o różnym standardzie. Najgorszy
– ma zniknąć.
Miasto wytypowało aż 85 budynków
do wykwaterowania. Zostaną one
wystawione na sprzedaż bądź – wyburzone. Lokatorom samorząd da lokale
zastępcze. Dla osób w podeszłym wieku, które często w takich budynkach
mieszkają, przystosowana zostanie nieruchomość przy ulicy Leśnej. Powstanie tam
placówka
pobytu

dla ludzi starszych nie wymagających
stałej opieki lekarskiej.
Poza tym priorytetowo będzie traktowane zbrojenie terenów i rozwój
budownictwa, w tym jednorodzinnego,
w różnych częściach Jeleniej Góry.
Na tyle atrakcyjnych, aby zachęcić
mieszkańców do budowania swoich
domów tu, a nie poza granicami miasta
(Sobieszów, Zabobrze III, dzielnica
Centralna, Maciejowa). Założeniem
projektu uchwały jest także aktywna
pomoc w mieszkańcom w wychodzeniu z bezdomności, oraz budowa lokali
socjalnych.
Miasto zamierza także zintensyfikować prace nad powstawaniem planów
zagospodarowania, a także uzdrowić
zarządzanie gospodarką lokalową.
W tym celu ma
nastąpić czę-

ściowe oddłużenie ZGL-i („Północ”
całkowicie, a „Południe” – w 60 procentach – przy czym zadłużenie obu
zakładów wynosi prawie siedem i pół
mielona złotych). Z kolei od pierwszego
lipca dwie jednostki zostaną połączone
w jeden Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Choć radni mieli sporo wątpliwości
co do merytorycznych treści „kierunków” polityki mieszkaniowej miasta, w
sumie sam projekt nie budził większych
sprzeciwów. Prezydent Marcin Zawiła
wręcz „pochwalił” radę za docenienie
problemu. Więcej głosów na „nie”
miał plan łączenia ZGL. – Obawiam
się, że to będzie tak jak z mokrymi
zapałkami przełożonymi do suchego
pudełka – powiedział radny Oliwer
Kubicki (PiS).
Zofia Czernow podkreśliła jednak,
że zmiany będą odczuwalne. Nowy
podmiot zostanie zmodernizowany
i będzie miał do dyspozycji komputerowe rejestry mieszkań.
– Zmiana wynika przede wszystkim z tego, że znacznie
skurczył się zasób

mieszkań komunalnych i nie potrzeba
już takiej organizacji jego zarządzania
– usłyszeliśmy. Dodajmy, że nowy
twór MZGKiM będzie miał także inne
zadania: sprzątanie terenów niczyich i
zajęcie się dzikimi wysypiskami śmieci.
Będzie miał także możliwość przejęcia
rejestrów cmentarnych w razie prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej.
Nie obędzie się także bez zwolnień:
w dwóch ZGL pracuje łącznie 196 osób.
Kto straci pracę? Tego jeszcze nie
wiadomo. Jedną z propozycji
jest powierzenie
chętnym pracownikom nowego
zajęcia: zarządzania wspólnotami
mieszkaniowymi.
Przed wejściem w
życie zmian prezydent miasta ma spotkać
się jeszcze ze związkowcami, aby ustalić „przyszłość spraw pracowniczych”.
Zaapelowali o to przedstawiciele związków, których list przeczytał szef rady
miasta Jerzy Lenard.
Kolejną decyzją rady jest ograniczenie sprzedaży mieszkań komunalnych

za jeden procent wartości tylko do
końca tego roku. W sumie do sprzedaży
pozostało w Jeleniej Górze 2800 lokali,
z czego tysiąc samorząd chce zbyć
jeszcze w tym roku. O zmianach zainteresowani mają być powiadomieni
pisemnie.
Prezydent Marcin Zawiła uświadomił jednocześnie, że sama deklaracja
nie jest tożsama z kupnem. – Zadeklarować można do końca roku, co nie
oznacza, że do końca roku lokale trzeba
na preferencyjnych warunkach
kupić. Można to
uczynić później
– usłyszeliśmy.
Po 1 stycznia
2012 zakup
mieszkania
z zasobów
miejskich
będzie możliwy z
ulgą 50-procentową. Radni odrzucili
poprawki klubu Prawa i Sprawiedliwości, którego przedstawiciele chcieli
zwiększyć ulgi oraz wydłużyć możliwość sprzedaży za jeden procent.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Fontanna zaszumi.
MZK dostanie mniej

Zniszczone drogi, zdezelowane
autobusy i sypiące się kamienice to
wyzwanie dla każdej ekipy z ratusza.

Radni zabrali z MZK 700 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na odbudowę
fontanny u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Wolności. Powyższa sprawa podzieliła
radnych. I choć nikt nie miał wątpliwości, że trzeba coś zrobić z rozpadającą się ruiną
istniejącego tam od 1975 roku wodotrysku, wątpliwości wzbudziło źródło finansowania
planów rządzącej ekipy. Argument, że przesunięcie w budżecie środków przeznaczonych na Miejski Zakład Komunikacyjny, ma sens? MZK wymaga solidnego odchudzenia,
bo autobusy wożą powietrze, co wynika z przeprowadzonych badań. Miasto ogłosiło
przetarg dla chętnych na rozbiórkę fontanny. Przedsiębiorcy mogą składać oferty do
9 maja, a na zakończenie robót mają czas do końca miesiąca. Przetarg na przebudowę
fontanny, stworzenie ścieżek, zieleni, postawienie ławek zostanie ogłoszony w połowie
maja, a nowa fontanna zostanie uruchomiona do końca wakacji. Po przebudowie woda
ma tryskać z poziomu chodnika, a wodotrysk wyglądem będzie przypominać obiekt
we Wrocławiu nieopodal galerii.
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Trzecioklasiści
o trzecim Maja

W przeddzień
długiego weekendu uczniowie klas trzec i c h S z ko ł y
Podstawowej
nr 10 im. Skłodowskiej-Curie udowodnili, że nieobca jest im wiedza o
historii Ojczyzny i o wydarzeniach sprzed 220
lat, których rocznicę będziemy obchodzili w
najbliższy wtorek.

BIAŁO-CZERWONE ŚWIĘTO

W przedstawieniu pełnym patriotycznych treści podanych w sposób
przystępny, a zarazem ciekawy,
dziewczęta i chłopcy z SP nr 10
pokazali młodszym koleżankom i
kolegom powody, dla których trzeci
dzień maja jest świętem państwowym. Trzecioklasiści przedstawili
kilka scenek nawiązujących do tła
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Była więc mowa o rozbiorach
oraz o wcześniejszych imperialnych
ciągotach otaczających Polskę krajów. Dzieci mówiły o wadze prawa
stanowionego: majowa konstytucja

Uczniowie klas trzecich świetnie sobie
poradzili z niełatwym zadaniem podania w
atrakcyjnej formie patriotycznych treści.

Biało-czerwony apel – nagrodzony oklaskami przez najmłodszą publiczność
– wprowadził w świąteczną atmosferę.
2 maja (dziś) obchodzony jest Dzień

Flagi Państwowej, zaś dzień później –
220. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Tradycyjnie uroczystości z racji
tego święta zaczną się o godz. 11. 40

Męka Pańska z motylkiem
Wprawdzie zdobią ściany
świątyni od kilku miesięcy,
jednak dopiero od niedawna nabrały mocy sacrum.
Mowa o obrazach ilustrujących czternaście stacji Drogi
Krzyżowej pędzla Andrzeja
Boja Wojtowicza w kościele
pw. św. Judy Tadeusza na
Osiedlu Czarne.

Krzyżowej. Zgromadzonych na
skromnej uroczystości przywitał
proboszcz parafii św. Judy Tadeusza
ks. Jerzy Gniatczyk. Czternaście
prostokątnych pionowych obrazów
przedstawiających poszczególne epizody z ostatniej drogi wiedzionego
na ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa,
ujmuje przede wszystkim wyrazistością ujęcia tematu.
Bywa, że – w przeciwieństwie
do innych przedstawień Via CruW przedświąteczny wtorek od- cis – na obrazie jest tylko jeden,
była się tzw. inauguracja Drogi najważniejszy bohater danej stacji.
– Ta Droga Krzyżowa w zasadzie

Uroczystość inauguracyjną zwieńczył
koncert Kwartetu Contrapunctus z
Filharmonii Dolnośląskiej, który wykonał refleksyjną muzykę w sakralnych
klimatach.

w Rynku. Po ceremoniale, koncercie
Orkiestry Dętej Filharmonii Dolnośląskiej
nastąpi przemarsz pod Kościół Łaski,
gdzie zostaną złożone wieńce i kwiaty pod
kończy urządzenie wnętrza tej
świątyni – powiedział Andrzej Boj
Wojtowicz, który jest także autorem
polichromii na ołtarzu kościoła św.
Judy Tadeusza. Wszystkie obrazy
stacji powstały z użyciem farb temperowych na desce wg techniki stosowanej przed wiekami z żółtkiem
jaja jako komponentem.
Artysta specjalnie nie analizował
swoich dzieł. Powiedział jednak, że
jednym z symbolicznych elementów
jest motylek, na czternastej stacji
przedstawiającej Całun z odciskiem
ciała Ukrzyżowanego. – Z początku
chciano go stamtąd „zgonić”, ale
przekonano się, że jest on namalowany. A ten motylek to symbol
Zmartwychwstania – zaznaczył
Andrzej Boj Wojtowicz.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wielka Sobota w kościele na Czarnym. Ks. Jerzy Gniatczyk
święci pokarmy. W tle – stacje Drogi Krzyżowej pędzla
Andrzeja Boja Wojtowicza.

Pomnikiem Wolność i Niepodległość. O
godz. 13 w świątyni zostanie odprawiona
Msza Święta w intencji Ojczyzny.

była drugą po amerykańskiej ustawą zasadniczą na świecie. I choć
krótko po jej uchwaleniu przez Sejm
Czteroletni nasza ojczyzna zniknęła
na przeszło 120 lat z mapy Europy,
niemniej jednak Konstytucja 3 Maja
pozostała do dziś symbolem tamtych
czasów i dążeń niepodległościowych
Polaków.
– Nauczmy się Polski na pamięć
– apelowały dzieci przedstawiając poetycki opis każdej z liter składających
się na nazwę naszego kraju. Do tego
– wiązanka pieśni patriotycznych
nawiązujących do przypadającego w
nadchodzący wtorek święta, choćby
„Witaj Majowa Jutrzenko”. Nie zabrakło także podniosłej „Roty”.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Maturzyści pożegnani

Dwustu dziesięciu trzecioklasistów odebrało w miniony piątek świadectwa
ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego. Przed nimi
majówka, którą wykorzystają na powtórki przed maturą. Egzamin
dojrzałości
już w nadchodzącą środę.

– To chwila radosna, ale także
jednocześnie smutna, bo po trzech
wspólnie spędzonych latach przyjdzie nam się rozstać – mówił do
młodzieży Paweł Domagała, dyrektor ZSO nr 1. – Od dziś nie jesteście
już uczniami. Będziecie studentami,
słuchaczami, stażystami. Nikt was

już nie będzie
p rowa d z i ł z a
rękę. Wkraczacie
w kolejny etap
życia: dorosłości
i samodzielności
– zaznaczył szef
szkoły.
Paweł Domagała pochwalił przy
t y m u c z n i ów
za trzyletnią
pracę i wyraził nadzieję, że zdobyta wiedza
pozwoli nie tylko na pomyślne
zdanie matury, lecz także będzie
przydatna w dalszych etapach
kształcenia. – Życzę wam, by
każdy w październiku zaśpiewał
„Gaudeamus igitur” wymarzonej
uczelni – mówił abiturientom Pa-

Uroczystość tzw.
ostatniego dzwonka zgromadziła
29 IV w auli I LO
abiturientów, ich
wychowawc ów
oraz nauczycieli,
a także innych
gości. Rozpoczęło
się na wesoło: początek odgłosem
ręcznego dzwonka
szkolnego obwieścił woźny.
weł Osuch, wiceprzewodniczący
rady rodziców.
W trakcie uroczystości nagrodzono wyróżniających się licealistów. W
szczególny sposób Paweł Domagała
wraz z Pawłem Osuchem gratulowali
abiturientom, którzy – dzięki sukcesom w olimpiadach przedmiotowych
– zostali zwolnieni z egzaminu
maturalnego. Mało tego: rada rodziców wraz z jednym z biur podróży
ufundowała najlepszym zagraniczne
wycieczki. Wśród nagrodzonych w
ten sposób znaleźli się Łukasz Segiet
(olimpiada matematyczna), Kamila

W piątkowej uroczystości ostatniego dzwonka nie
zabrakło humoru, nostalgii i zainteresowania, co też
takiego wypisano w tych świadectwach…

Zieleniewicz i
Marcin Misiek
(olimpiada języka rosyjskiego) oraz Dominik Cybulski
(olimpiada
geograficzna).
Progi popularnego „Żeroma” z medalami „Primus
Inter Pares”
opuścili: Kamila Zieleniewicz,
Magda Misztak,. Dominika
Czuchaj, Dominik Cybulski, Dorota Woźniak,
Marcin Misiek, Kamil
Stolicki, Łukasz Segiet,
Katarzyna Masiarek, Daria Borgoń oraz Mateusz
Mielniczuk. Wymienieni
uzyskali średnią ocen
co najmniej pięć zero,
a także wzorowe zachowanie. O każdym z
nagrodzonych byłych
uczniów opowiedziała
zastępczyni dyrektora
ZSO nr 1 Eulalia Kłodawska-Szwajcer.
Słowo do abiturientów w imieniu nauczycieli wygłosiła Jolanta
Ryglewska, która poprosiła byłych trzecioklasistów, aby nie
zapominali o szkole jako miejscu
spotkania różnych ludzi, a także
o doświadczeniach i wiedzy,
które nabyli przez trzy lata nauki
w liceum.
Później na scenę wychodziły
poszczególne klasy trzecie, aby
z rąk wychowawców oraz Pawła
Domagały otrzymać świadectwo
ukończenia liceum. Wielu abiturientów ucieszyło się z czerwonego paska oraz nagrody książkowej. Tę część ceremonii zbogaciły
„przerywniki” artystyczne. Na
fortepianie Marsza Tureckiego
Mozarta zagrał Bartosz Skłodowski,
a wiersze recytowali Olga Zapotocka-Zapalska oraz Kamil Ziółkowski.
Wystąpiła także wokalistka Marcelina Bienkiewicz. Nie obyło się bez
wspólnych fotografii na pamiątkę.
Abiturientom
wręczono także nagrody za
osiągnięcia
sportowe, a całość zwieńczył
program artystyczny. W trakcie uroczystości
odbył się także
krótki ceremoniał przekazania sztandaru
szkoły pocztowi

z młodszego rocznika.
Abiturienci powrócą do I LO w
nadchodzącą środę już jako maturzyści: czeka ich seria wpisana w pierwszy tak ważny egzamin w życiu.
Ale – jak usłyszeli
– czekają ich w
przyszłości jeszcze

trudniejsze „zadania”. Oby to, czego
nauczyli się w liceum pozwalało
byłym trzecioklasistom stawić skutecznie czoła tym wyzwaniom!
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Powodzie mniej straszne
Jelenia Góra znalazła się wśród
78 dolnośląskich gmin, którym
radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznali dotacje na
prace z zakresu gospodarki wodnej
mające w przyszłości ochronić
mieszkańców przed skutkami
powodzi.. Wśród dofinansowanych
gmin znalazły się też m.in. Podgórzyn, Mysłakowice czy Kowary.
Łączna kwota dofinansowania to
niemal 2 mln 770 tys. zł. Jelenia
Góra otrzymała 40 tys. zł. na konserwacje urządzeń szczegółowych
melioracji wodnej w obrębie Cieplic. To konserwacja rowów melioracyjnych między ul. Lubańską
i Dolnośląską. Szacowany koszt to
około 52 tys. zł. Dofinansowanie
będzie więc stanowiło około 77
procent, pozostała kwota będzie
pochodziła z budżetu miasta. Poza
Jelenią Górą pieniądze otrzymały
również m.in. Piechowice, Podgórzyn Kowary, Mysłakowice i Stara
Kamienica. 40 tys. zł otrzymała
też gmina Lwówek Śląskich na
utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych.
(Angela)

AKTUALNOŒCI

W Wielką Niedzielę w jednym
z mieszkań przy ul. Kiepury
odkryto zwłoki starszej,
samotnej kobiety. O tym, że
lokatorka od kilku dni nie
wychodziła z domu policję
poinformowała sąsiadka.
Na pomoc było jednak za
późno.
Wszystko zdarzyło się pierwszego
dnia Świąt Wielkanocnych około
godz. 18.00, w bloku przy ul. Kiepury
18 w Jeleniej Górze. Zaniepokojona
losem sąsiadki kobieta najpierw pukała do jej drzwi i prosiła, by lokatorka się odezwała. Nikt nie reagował,
więc wezwano policję. By dostać się

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

do mieszkania na pierwszym
piętrze potrzebna była pomoc
strażaków. Po wejściu do środka
okazało się, że 74-letnia kobieta
nie żyje.
– Policjanci i strażacy weszli do
mieszkaniu przez okno. Okazało się,
że w środku była zmarła 74-letnia
jeleniogórzanka, która mieszkała
samotnie. Po oględzinach i analizach stwierdzono zgon naturalny i
wykluczono, by do śmierci lokatorki
mogły się przyczynić osoby postronne – mówi poinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA

Policjanci i strażnicy miejscy apelują do mieszkańców by nie pozostawali obojętni
na los starszych, samotnych ludzi, którzy często nie mają przy sobie żadnej rodziny i
zdani są sami na siebie. Czasami zapukanie do drzwi w odpowiednim momencie może
uratować komuś życie. Osoby chore, niepełnosprawne czy w podeszłym wieku mogą
potrzebować pomocy. Zgłoszenie odpowiednim służbom informacji o ludziach, którzy
dłuższy czas nie wychodzą z domu, nie mają środków do życia, czy w czasie zimy
przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach, nie jest tylko dobrym uczynkiem,
ale obowiązkiem każdego z nas.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA LOS SĄSIADÓW

Śmierć
w samotności

Focus Mall powstanie.
Czy na pewno?

Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła i jego
zastępca Hubert
Papaj spotkali
się z przedstawicielami firmy, która ma
zabudowywać
t e r e n by ł e g o
placu targowego
przy ul. Kilińskiego. Galeria
tam wyrośnie,
a spekulacje, że
będzie inaczej –
ucięto.

Rowerzysta w opałach

Inwestor przedsta- W czerwcu minie rok od wmurowania
wił nam harmono- kamienia węgielnego pod galerię.
gram rozpoczynania
najpilniejszych prac Od tamtej chwili zrobiono bardzo
i zapoznał z pełnym niewiele.
harmonogramem
budowy parkingu na 50 stanowisk.
planowanych pozoFirma Parkdridge gwarantuje
stałych robót – powiedział Marcin
Zawiła. – Wynika z tego, że latem zadeklarowaną wcześniej przebutego roku rozpoczynają się już roboty dowę układu komunikacyjnego
budowlane, bo firma uzyskała już (w terminie do września 2012)
komplet niezbędnych dokumentów między ulicami Kilińskiego i Osiedle
do podjęcia robót, w tym przy przebu- Robotnicze, gdzie wcześniej – inna
dowie traktu Kamienne Schodki oraz firma – wykona prace przy Mły-

nówce, niezbędne do wspomnianej
wcześniej przebudowy – czytamy
w komunikacie Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
(RED)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

DACHOWALI NA TOROWISKU

24 kwietnia około godziny 22.00 samochód
marki Volkswagen Jetta z dwoma pasażerami
oraz kierowcą dachował na przejeździe kolejowym przy ulicy Łomnickiej. Pasażerów –
podchmielonego siedemnastolatka i trzeźwego
dwudziestotrzylatka, zatrzymano. Kierowca,
zbiegł do lasu.
– Około godziny 22.00 gen Jetta z dwoma pasażerami i
samochód marki Volkswa- kierującym pojazdem dachował na

W minioną sobotę obok Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w
Sobieszowie, mieszkaniec Jeżowa
Sudeckiego 57-letni kierujący pojazdem marki Honda prawdopodobnie
zahaczył lusterkiem 46-letniego
rowerzystę, w wyniku czego cyklista
przewrócił się, doznał obrażeń i trafił do szpitala. Jednak nie wiadomo,
czy rzeczywiście doszło do potrącenia, gdyż takiej wersji zaprzeczył
kierowca samochodu. Być może
sprawę rozstrzygnie sąd.
(Agrafka)

Chciał „pomagać” i ukradł złoto
Przed sądem rodzinnym
odpowie nieletni, który
ukradł z jednego z kowarskich mieszkań biżuterię
o wartości około 3000 zł.
Mieszkania tego podczas
nieobecności właścicielki
pilnowała babcia chłopaka.
Jak ustalili funkcjonariusze, do
zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku. Babcia sprawcy wspólnie z
inną mieszkanką Kowar opiekowała
się mieszkaniem podczas nieobecności właścicielki.
Chłopak pod pretekstem pomocy
w różnych czynnościach poszedł

do mieszkania razem z babcią. Gdy
kobieta była w innym pokoju, chłopak ukradł złoty zegarek, obrączki,
sygnet męski o łącznej wartości 3000
zł. O kradzieży policję powiadomiła
druga z opiekunek. W kwietniu tego
roku roku kobieta zorientowała
się, że biżuteria zginęła. Chłopak
przyznał się do przestępstwa. Teraz
policjanci ustalają, do kogo trafiło
skradzione złoto. O dalszym losie
nieletniego zadecyduje sąd rodzinny
– informuje podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
(KMP)

W przedszkolach miejsc nie zabraknie
Są już znane konkretne
wyniki zapisów dzieci do
przedszkoli w Jeleniej Górze i efekty wprowadzenia
nowego systemu rezerwacji
miejsc w tych placówkach

danych bieżących nie jest możliwe.
W dodatku system przewiduje, iż
rodzice zgłaszający dziecko dokonują
wprawdzie rezerwacji miejsca w
przedszkolu, jednak – nie w konkretnej placówce. Ustalają tylko tzw.
listę preferencji, to znaczy wskazują,
w których kolejnych przedszkolach
najbardziej chcieliby umieścić swoje
dziecko. „Bilans obłożenia” poszczególnych placówek zostanie dokonany
po zamknięciu rezerwacji.
(RED)
FOT. TEJO

Jak informuje wydział edukacji
urzędu miasta, trwa rekrutacja do
przedszkoli, ale z różnych powodów
(w tym ze względu na ustawę o
danych osobowych) wejście do
przejeździe kolejowym przy ulicy tzw. systemu zapisów i uzyskanie
Łomnickiej. Najprawdopodobniej,
przyczyną wypadku była nadmierna prędkość i nieostrożność
Wszystko wskazuje jednak, że w obszarze Jeleniej Góry nie powinno być problemów
kierowcy, który po kolizji zbiegł do
z miejscami w przedszkolach. W ośmiu przedszkolach miejskich jest 1.225 miejsc,
lasu i nie został ujęty. Zatrzymaliw 11 niepublicznych – 908 (w tym ostatnim przypadku – jest to stan na koniec
śmy natomiast dwóch pasażerów,
siedemnastolatka, który miał 0,8
stycznia br.) Dzieci urodzonych w latach 2004 – 2008 jest raptem ok. 2.600, z
prom. alkoholu we krwi i trzeźweczego niemała grupa tradycyjnie nie korzysta z przedszkoli – czytamy w komunikacie
go dwudziestotrzylatka. Żaden z
jeleniogórskiego magistratu.
nich nie odniósł poważnych obrażeń. Nie ucierpiały też żadne osoby
postronne – mówił nam nadkom.
Bogumił Kotowski z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Volkswagen Jetta poruszał się
w stronę Jeleniej Góry. Wskutek
nadmiernej prędkości, a może
raczej zgubnej rutyny kierującego,
wypadł z trasy i dachował na torach. Podczas czynności usuwania
wraku z przejazdu kolejowego,
w których uczestniczyli strażacy,
wstrzymano ruch pociągów. Policja
prowadzi czynności dochodzeniowo-śledcze.
(Petr)
FOT. KMP
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Niech się święci!
Długi weekend majowy trwa.
Wczoraj obchodziliśmy Święto
Pracy, opatrznością połączone z
Beatyfikacją Jana Pawła II., z kolei
jutro będziemy obchodzić kolejną
rocznicę Uchwalenia Konstytucji
3 maja. Słowem, majowe święta w
toku. Czy rzeczywiście świętujemy?
A może wręcz przeciwnie.
W okresie PRL-u, choć mówienie
o nim z jakąkolwiek nostalgią jest
dzisiaj „niepoprawnością” polityczną, obchody pierwszomajowe
odbywały się hucznie i bardzo
uroczyście. Święto Pracy było okazją
do spotkań z gronem „kolegów po
fachu”, proletariackich, w największym, a przy tym pozytywnym tego
słowa znaczeniu pochodów, zbiórek
i manifestacji, które bez względu na
fakt, że proletariusze czuli na sobie
jarzmo nieprzyjaznego ustroju, były
swoistą apoteozą wolności. Wolności radosnej, wychylającej się zza
systemu, wynikającej z tego, że choć
łatwo nie było, była praca i godnie
też było. I to się manifestowało.
Po roku 1989, kiedy doczekaliśmy
się w końcu upragnionej „wolności”,
manifestacje majowe ustały niemalże całkowicie, by po kilku latach
ponownie objawić się w nowej
rzeczywistości i, niestety, w dużo
skromniejszej już formie. Dzisiaj,
powtórzę – niestety, w niewielkich
i raczej nielicznie organizowanych
pochodach z okazji Święta Pracy,
albo inaczej, piknikach, imprezie
„na komendę”, zdecydowana większość społeczeństwa udziału nie bierze. By nie powiedzieć: biorą udział
jedynie ci, którzy chcą w ten sposób
zamanifestować swoje ideowe i
polityczne poglądy, i przywiązanie
do tradycji. Tradycję, rzecz jasna, do
własnych celów wykorzystując.
Innymi słowy, obecnie na Święto Pracy patrzymy (patrzy się)
koniunkturalnie, choć winno się
patrzeć w sposób uniwersalny,
humanitarny, z perspektywy powszechnej, albowiem taki ma właśnie wymiar „praca” – prawo nas
wszystkich i obowiązek; „obowiązek
radosny”, bowiem jakże inaczej
podejść do czegoś, co umożliwia
nam i samorealizację, i utrzymanie
się. Stąd, pracę czcić powinniśmy
i w dniu jej uczestniczyć. A nie
uczestniczymy, bo i specjalnie w
czym uczestniczyć nie mamy.

Swoją drogą, to, że w miastach
typu Jelenia Góra „manifestacji
pierwszomajowych” choćby z nazwy się nie organizuje, ot, choćby
w ramach folkloru, poniekąd jest
zrozumiałe. No bo jak tu czcić pracę
i korzyści wynikające z tejże, skoro
pracy tu nie ma? Statystycznie rzecz
biorąc, w stolicy Karkonoszy powody do świętowania mogłoby mieć
jakieś 45 procent zdolnych do pracy
„tutejszych”. Po co zatem cokolwiek
organizować? By zirytować, drażnić
pozostałych? Lokalnych włodarzy, a
także lokalnej społeczności nieświętowanie usprawiedliwiam niejako! I
z przymrużeniem oka – w ich stronę
się śmieję.
Choć śmiesznie w „majówkę” bynajmniej mi nie jest. Zresztą, wczoraj
„nie śmiesznie” było w całej Polsce,
albowiem i powód nie śmieszny do
świętowania mieliśmy. Poważny,
uroczysty i z refleksją związany, i
naszego najznamienitszego rodaka dotyczący. Mowa tu, oczywiście,
o beatyfikacji Jana Pawła II.,
która Święto Pracy zdecydowanie
przyćmiła.
Cytując francuskiego znawcę
katolicyzmu, Philippe Portiera:
„Lata papiestwa Jana Pawła II są
dla większości katolików synonimem dynamizmu i dumy”. Słuszna uwaga, jednakże idąc dalej
„beatyfikując szybko Jana Pawła
II Watykan usiłuje reaktywować
ten moment chwały, która od
tamtego czasu znacznie osłabła”,
tłumaczy Portier. A zatem, znowu
koniunkturalnie, znów trąci polityką. A w dodatku – komercją,
były przecież telebimy, wystawy i
„nocne czuwania”.
Jutro 3 maja A. D. 2011, dwieście
dwudziesta rocznica uchwalenia
pierwszej konstytucji w nowożytnej Polsce. Czy będziemy świętować, obchodzić ją nowocześnie,
a może tradycyjnie? Coś tam się
będzie działo celem przypomnienia Rzeczpospolitej Szlacheckiej
pogrążonej w marazmie, sobiepaństwie i egoizmie ówczesnej
klasy rządzącej. Niewiele, choć a
nuż, może na tyle, że uzmysłowi
„miastu”, iż znieczulica, prywata czy brak perspektywicznego
myślenia niczego dobrego nie
wróży.
Piotr Iwaniec

Jaki to ptak

Bardzo lotny bywa cel wizyty
zagranicznych gości w Jeleniej
Górze. Otóż turystki z Danii,
które zwiedzały miasto na
placu Ratuszowym, koniecznie
chciały zobaczyć ptaka. Brak
wystarczającej znajomości jakiegoś wspólnego języka uniemożliwił jednak wskazanie, o
jaki gatunek konkretnie chodzi.
Zdesperowane Dunki jęły rysować wyobrażenie celu swojej
wycieczki. Dzieło nie wyglądało
na orła. Przypominało raczej
pelikana lub – w porywach
– praptaka ewentualnie pterodaktyla (można takie zobaczyć
w Dinoparku w Szklarskiej
Porębie). Jednak żadna z tych
opcji nie pasowała. W końcu
okazało się, że sympatyczne
panie ze Skandynawii koniecznie chciały zobaczyć… bociana.
Ten ptak nigdy nie dolatuje do
ich pięknego kraju. Kiedy dowiedziały się, że bociania para
od lat gniazduje w Podgórzynie,
pojechały tam łamiąc wszelkie
ograniczenia prędkości. I jak
tu zachęcić takich turystów do
zwiedzania naszego miasta?

Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

PLOTKI I FAKTY

Fot. Konrad Przezdzięk

PISANE Z UKOSA

– Panie Wojtku, naszemu
miastu potrzebne jest
wielkie przyspieszenie!

Hiszpańska majówka

– Da się zrobić, ale jest jeden
problem:

Prezydent miasta Marcin
Zawiła wyrwał się w końcu
na urlop. Krótki, ale bardzo
upragniony, bo praca szefa
Jeleniej Góry do łatwych nie
należy, a M. Zawiła piastuje
urząd już prawie pół roku.
Odpoczynek więc jak najbardziej zasłużony. Gdzie? Nie,
nie w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Lokalny patriotyzm szef miasta zostawił sobie na później
i wybrał słoneczną Hiszpanię.
Tyle że z prognoz wynikało, iż
na Półwyspie Iberyjskim było
chłodniej niż u nas. Powrót:
jeszcze przed 3 maja. Czeka
przemówienie z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja.
(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
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– Nie zmieszczę wszystkich do
moich autobusów!

Wojciech Chadży (radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, właściciel firmy przewozowej KRY-CHA),
Oliwer Kubicki (radny Prawa i Sprawiedliwości)

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Wielka
popijawa
Lubimy świętować, czego dowodem jest kalendarz, w którym ilość
dni zaznaczonych na czerwono nie
jest bynajmniej niezauważalna.
Gdy do tego dodać soboty – robią
się całkiem przyzwoite wakacje.
Plus kombinacje z „odrabianiem”
dniówek, które przypadają między
świętami. W sumie: wielka laba! I
wielkie chlanie.
– Która godzina, panie majster?
– Władek, też bym się napił! –
ten dowcip staje się coraz mniej
zrozumiały dla współczesnych. A
chodziło o słynną godzinę trzynastą, przed którą – w ostatniej fazie
Polski Ludowej – nie można było
legalnie kupić mocnych alkoholi.

Piwo można było, ale piwa nie było,
więc sprawy też nie było. Prohibicja
oczywiście doprowadziła jedynie
do rozkwitu interesu melinowego,
bo pan majster z Władkiem tak czy
owak musieli się napić przed 13.
Świątek, piątek, czy niedziela. A w
święta zwłaszcza.
Każdy świętować może: jeden
lepiej, drugi gorzej. Gdym wracał
w świąteczną sobotę późnym popołudniem do domu, spotkałem
na wyludnionych ulicach naszego
miasta cztery pijane w pestkę pary
obywateli Jeleniej Góry. „Eleganckie” inaczej panie o pąsowych twarzach i tacyż przystojni mężczyźni
z błędnym wzrokiem i zaburzonym

Zaraz podniosą się głosy, że takiej
alkoholem bełkotem i krokiem. Z
tego pary dwie otoczone gromadką sytuacji winne jest państwo, bo wpro„dzieci”, dość odważnie zresztą wadza ludzi w stan dołującej beznazachowujących się, tyle że (chyba) dziei, z której jedynym „wyjściem”
jest – jak to mawiał nieodżałowany
jeszcze niepijących.
Święta! Czas dobyć zaskórniaki, Jan Himilsbach – „bajkowy element
ostatni grosz, co tam z opieki dadzą w szarej rzeczywistości”, czyli flaszno i zalać robaka. Przed nocnym ka. Pełna oczywiście. – Bezrobocie,
jeleniogórskim – kolejka jak za brak perspektyw na lepsze jutro,
PRL. „Za” wódką (dla bogatszych) i marazm gospodarczy – to komunały
wymieniane w
nalewkami (dla
różnych maniuboższych).
NAWET GDYBY POLSKA
festach partyjSklep zbija kasę,
BYŁA KRAINĄ DOBROBYTU,
nych, zależnie
a ludzkość chlePOWIEDZIAŁOBY SIĘ, ŻE
nie tyle od opcji
je. Nic się zresztą PŁYNIE
NIE MLEKIEM I MIODEM,
politycznej, ile
w tym wymiarze
ALE WÓDKĄ I NALEWKĄ
od miejsca zasianie zmieniło, a
dania jej przedrzeka alkoholu
jak szumiała w żyłach Polaków stawicieli: czy to na świeczniku, czy
ludowych, tak rwie w krwioobiegu też poza nim. W komunałach, rzecz
Polski kapitalistycznej. Zresztą jasna, sporo prawdy jest. Jednak
powtórka pewnie czeka nas i w naj- fechtowanie nimi od lat dwudziestu
bliższych dniach: 2 i 3 maja, kiedy niewiele zmieniło. Bo ludzkość – w
to rodak będzie leczył megakaca po przynajmniej jej część – jak chlała,
tak chleje.
weekendzie i chlał.

Postawię odważną tezę, że nawet gdyby Polska była krainą
dobrobytu, powiedziałoby się, że
płynie nie mlekiem i miodem,
ale wódką i nalewką. No, może i
miodem też, ale w postaci płynnej
i mocno alkoholizowanej (nadmiar grozi szczególnie męczącym
kacem). Pijaństwo od lat setek jest
polską mocną stroną, a bywało
nawet przyczynkiem do chwały.
Otóż w języku francuskim często
cytowane porównanie „pijany
jak Polak” w swoim pierwotnym
znaczeniu było nacechowane
pozytywnie. Za czasów Napoleona
zalani polscy legioniści walczyli
znacznie bardziej skutecznie i
ofiarnie niż trzeźwi jak świnie
cesarzowi rodacy.
No, ale to było dawno temu,
kiedy nawet, aby się upić, trzeba
było przestrzegać pewnych zasad
savoir vivre’u, o których dziś cicho
i głucho. Bo „po pijaku” to musi

być głośno, z mordobiciem, demolką, wypadkiem samochodowym i
ludzką tragedią. W pijacki obyczaj
wpisane jest bowiem zalanie
mordy, narozrabianie, zarzyganie
wszystkiego co się da i… ucieczka.
Aby następnego dnia obudzić się z
syndromem z „wczoraj” i wskazać
palcem na innych.
– To nie ja! To oni! Ja jestem
grzecznym Polakiem, który – może
i tam od czasu do czasu coś łyknie,
ale zawsze pod pełną kontrolą!
Tylko gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, jak
Wiesław Gołas wyśpiewywał w
„Upiornym twiście”, a podpierał te
słowa słynnym „W Polskę idziemy,
gdy jedna seta zaszumi w głowie,
drugą pijemy!” I tracimy instynkt
samozachowawczy. I jedynie fakt,
że jest tak od setek lat, daje nadzieję,
że może nie stracimy go do końca.
Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

Nagroda za Teatr Nasz

Jadwiga i Tadeusz Kutowie z Teatru Naszego w
Michałowicach zostali nagrodzeni przez Marszałka
Województwa Dolnośląskiego za najciekawsze
dokonania teatralne roku
2010.
Nagrody przyznano w ramach
obchodów Międzynarodowego
Dnia Teatru. To okazja do corocznego wręczenia nagród dla lu-

dzi i instytucji
związanych ze
środowiskiem
teatralnym na
Dolnym Śląsku.
W t ym roku
wśród ośmiu
laureatów
znaleźli się
Jadwiga i Tadeusz Kutowie,
którzy od 20 lat
organizują widowiska, imprezy i spektakle. Na
swoim koncie mają 37 autorskich
premier. Teatr Nasz powstał w
1991 roku, czyli obchodzi 20-lecie
swojego istnienia. Jest teatrem
prywatnym, niezależnym finansowo i programowo, założonym
przez małżeństwo zawodowych
aktorów, absolwentów krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej filia we Wrocławiu.
(Angela)
FOT. TEJO

W Galerii „Hall” Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej
Górze odbył się wernisaż
„Martwej natury”, inaugurujący wystawę prac autorstwa
Grupy Plastycznej Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Co charakterystyczne, prace zaprezentowane w miniony czwartek
w Galerii „Hall” ODK Zabobrze w
Jeleniej Górze zostały wykonane wyłącznie przez kobiety – „studentki”,
jak określiły to same artystki, które
choć są już w wieku emerytalnym,
bynajmniej nie zamierzają spędzać
wolnego czasu na oglądaniu seriali
telewizyjnych. Malarki z zamiłowania, których twórczość koncentruje
się m.in. na martwej naturze, owocach, kwiatach, książkach, jak również przyborach kuchennych oraz
innych przedmiotach codziennego
użytku. I których prace emanują
przede wszystkim ciepłem domowego ogniska, przywołującym na myśl
spotkania w gronie rodzinnym w

Ludzie w korę wcieleni
Okazuje się, że człowiek
może nie tylko schronić się
w cieniu drzewa, lecz także „wniknąć” w jego pień
udowadniając swoistą symbiozę gatunków i znak równości między ludzką naturą
a naturą. Tak przynajmniej
sugeruje Janina Peikert w
najnowszej swojej wystawie
„Drzewowcielenia”.
Kto spodziewał się po tej ekspozycji prac, do których pani Janina został zaskoczony. Autorka odeszła treści. Powstały dzieła nietuzinkoprzyzwyczaiła odbiorcę w po- od realizmu dotychczasowych ujęć we: ludzkie twarze wyłaniające się
przednich swoich wystawach, mile i poświęciła się kreacji o głębszej z pni rozmaitych drzew.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pasja nie zna granic wieku

okresie błogiego dzieciństwa.
– Dlaczego warto zobaczyć „Martwą naturę”? Bo jest to wystawa inna,
oryginalna, składająca się z prac
„kobiet-emerytek”, które stereotypu
emerytki nie powielają, i które są

doskonałym dowodem na to, że – po – mówi Marzena Grzeszczakowska,
pierwsze, pasje można realizować instruktor malarstwa w KUTW. Do
w każdym wieku, po drugie, każdy oglądnięcia jeszcze przez miesiąc.
(Petr)
może być obdarzony umiejętnością
FOT. PETR
widzenia piękna oraz jego wyrażania za pomocą technik malarskich

Skąd pomysł na takie zestawienie? – Einstein mawiał, że nie
należy zdradzać źródeł swoich
inspiracji – Janina Peikert, fizyk z
wykształcenia, a fotografik z pasji,
zręcznie odpowiedziała podczas
wernisażu w Galerii Małych Form

Książnicy Karkonoskiej. Zesta- jednak – ludzka natura ze wszystkiwienie różnych oblicz człowieka, mi jej zaletami i wadami.
(tejo)
który odchodzi, z drzewem, które
FOT. KONRAD
trwa znacznie dłużej będąc świadPRZEZDZIĘK
kiem życia wielu pokoleń, z całą
pewnością pobudza odbiorcę do
refleksji. Nasuwają się skojarzenia
z drzewem życia,
z biblijnym Drzewem Wiadomości
Dobrego i Złego,
czy też z drzewem
genealogicznym.
I okazuje się, że
we wszystkie te
drzewa wpisana
jest – może nie
bezpośrednio, ale

Janina Peikert należy do Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
jest primatorką Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego
przy Karkonoskiej Państwowej Szkole
Wyższej. „Drzewowcielenia” to jej
dwunasta wystawa indywidualna.

Skandal czy wpadka po godzinach

ROZMOWA JELONKI.COM

– Takie zarzuty są nie na miej- było czymś naturalnym. Niemcom niemal pominięto. Tego nie można
Z Bogdanem Kocą, dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Norwida w Jeleniej
scu. Przypomną raz jeszcze, że do było przykro i współczuli nam, co nazwać nawet „wpadką przy praGórze, o wizycie zespołu w Zittau (Niemcy) rozmawia Konrad Przezdzięk.
– Ko l e j n e
doświadczenie za
Te a t r e m
im. Norwida. Mówię o
kwietn i o w y c h
odwiedzinach w Zitt a u o ra z

wystawieniu „Czarnej Maski”
Gerharta Hauptmanna w Pana
reżyserii. Jakie wrażenia wywarła sztuka?
Bogdan Koca: – Spektakl był
prezentowany w ramach PolskoNiemieckich Dni Teatru, które
w t ym roku odbywały się pod
hasłem „W gości u przyjaciół”.
Został bardzo dobrze przyjęty.
Nie zliczę, ile razy aktorzy wychodzili do ukłonów, bo brawa były
nieustające. Dodajmy, że było to
pierwsze po wojnie wystawienie
„Czarnej maski” w tej części Niemiec i to w dodatku w Teatrze
im. Hauptmanna. Tekst był
tłumaczony symultanicznie. Niemcy nas bardzo
dobrze przyjęli, był bankiet i zawiązały się
przy jaźnie między
aktorami. Nazajutrz
odbył się także panel dyskusyjny
na temat „Teatr
wzdłuż granicy”. Rozmaw i a l i ś my o
przezwyciężaniu różnic
i nieznajomości między
naszymi narodami,
które przecież ze sobą
sąsiadują.
– Wszystko pięknie, ale lokalna
prasa skupiła się

incydentu doszło po godzinach
pracy, w nocy. Czy mam każdego
pracownika pilnować w pokoju? W
tym czasie byłem na innej sztuce
i kiedy wróciłem i zastałem to,
co zastałem, od razu podjąłem
decyzję najpierw o zawieszeniu,
a potem o dyscyplinarnym zwol– Ten incydent, do którego nieniu tych ludzi z pracy.
doszło poza godzinami pracy, na
pewno nie przyniósł nam chluby
– I co dalej? Czy ta sprawa
z winy dwóch indywiduów, którzy wpłynie negatywnie na relacje
tamtego dnia nie potrafili zapano- teatru z Niemcami?
wać nad swoimi słabościami i upili
– Ten incydent wywołał współsię. Pokreślę jednak, że doszło do działanie i konsolidację całego
tego poza czasem pracy. Wcześniej zespołu. Zwolnienie tych ludzi
cały zespół technicznych pracował świetnie i wzbudził podziw
u Niemców. Scenografia została
zmontowana o godzinę szybciej
niż w naszym teatrze. Niemcy
chwalili pracowników sceny i byli
pod wrażeniem. Nawet były plany
wspólnej wymiany i współpracy.
raczej na przykrym incydencie, do którego doszło w hotelu,
gdzie dwaj pracownicy teatru
upili się i mocno narozrabiali.
Jak Pan ustosunkuje się do tego
wydarzenia?

wyraźnie okazali. A po wizycie
nasze relacje stały się jeszcze bardziej intensywne i w perspektywie
mamy kolejne zaproszenia.

– Jedna z gazet zatytułowała
artykuł o tej sprawie „Pijacka
promocja Jeleniej Góry”, a incydent określiła „skandalem”.
Czy słusznie?
– Chciałbym zauważyć, że do
tego żenującego i niepotrzebnego
incydentu doszło w hotelu i nie
miało to nic wspólnego z wydarzeniem artystycznym, które w komentarzach medialnych w Polsce

– Stawia się Panu i Pańskiemu zastępcy zarzuty, że nie
potrafiliście „zapanować nad
zespołem”. Co Pan na to?

Teatr im. Norwida był w Zittau 12 kwietnia. Po montażu scenografii dwóch
pracowników sceny mocno nadużyło
alkoholu i w nocy „zdemolowało” pokój.
Wybili szybę i zanieczyścili pomieszczenie ekskrementami. Właściciel
oszacował straty na 500 euro.

Bogdan Koca reżyseruje „Czarną
Maskę”: marzec 2010 rok.

cy”, bo do wszystkiego doszło „po
godzinach”. Spektakl „Czarna Maska” został gorąco przyjęty i zyskał
pozytywne recenzje. W tym była
promocja, a nie w marginalnym
wydarzeniu spowodowanym przez
dwóch indiwiduów, którzy nie
potrafili tamtego dnia zachować
się odpowiedzialnie.
– Dziękuję za rozmowę.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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BEATYFIKACJA OJCA ŚWIĘTEGO I PAPIESKIE WYZWANIA

Brońcie swego Westerplatte!

Postać Jana Pawła II została ukazana poprzez pryzmat słowa, śpiewu
i obrazu, a głównym przesłaniem całości było ukazanie wymiaru człowieczeństwa Karola Wojtyły. Prezentację
multimedialną z życia i pontyfikatu
zmarłego 2 kwietnia 2005 roku papieża Polaka zilustrowała Jego biografia,
którą niekonwencjonalnie opowiedzieli uczniowie. Całość
uzupełnił pie-

śniami chór, któremu przewodziła
Dorota Malczewska, licealistka z I LO.
Wszystko w kameralnej atmosferze,
przy świecach i z wizerunkiem Ojca
Świętego w tle. Nad przedstawiającymi poznane przed sześcioma laty
zawołanie – „Santo subito!” – Święty
natychmiast!
W prezentacji zabrzmiały z archiwalnych nagrań papieskie słowa
niektórych homilii. Wielce znaczący
był apel, który Jan Paweł II skierował
podczas Liturgii sprawowanej w 1987
roku w Gdańsku, na Zaspie, do młodzieży. Papież przypomniał wówczas
heroiczną obronę Westerplatte z 1939
roku i rozwinął myśl przyrównując
wyzwania, które rzeczywistość stawia
każdemu, do tamtej walki.
– Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu tez jakieś swoje
„Westerplatte”. /…/ Jakąś słuszną
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność,
od której nie można
się uchylić. Nie
można zdezerterować” – mówił 12 czerwca
1987 roku Jan
Paweł II.
Homilia
w Gdańsku
uważana

Jeleniogórzanie przeżywali beatyfikację
Ojca Świętego wczoraj (niedziela), a wiele

jest za jedno z ważniejszych przesłań papieża
Jana Pawła II do Polaków. Z całą pewnością słowa te pobudziły
naród przemiany, co z
kolei skutkowało wydarzeniami z czerwca
roku 1989 roku.
Apel w I LO im. Żeromskiego pomogły
przygotować panie:
Ewelina Wyszyńska
(polonistka) oraz
Małgorzata Bak (nauczycielka katechezy).
W wydarzeniu, które
odegrano dwukrotnie,
uczestniczyła zarówno
młodzież z gimnazjum
jak i z liceum.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Fot. Konrad Przezdzięk

Skromnym, ale nasyconym
ważną treścią apelem uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze nawiązali do beatyfikacji Jana Pawła II, polskiego
papieża, który w minioną
niedzielę, 1 maja, w Watykanie został wyniesiony na
ołtarze.

związanych z tym wydarzeniem uroczystości
odbyło się już po zamknięciu tego numery

Jelonki.com. Były msze święte, czuwania
modlitewne a także koncert: w Kościele Łaski

pod Krzyżem Chrystusa zagrał zespół Klassik
Modern z Filharmonii Dolnośląskiej.

Jeleniogórska fara wkrótce bazyliką mniejszą
Niedzielna Eucharystia w
połączeniu z ogłoszeniem
Tytułu i Godności Bazyliki
Mniejszej dla kościoła pw.
świętych Erazma i Pankracego zwieńczy cykl wydarzeń
związanych z podniesieniem
rangi najstarszej świątyni
Jeleniej Góry. Wydarzenie
będzie transmitowane na
całą Polskę przez Telewizję
TRWAM i Radio Maryja.
– Ten kościół był przez wieki opoką
dla jeleniogórskich chrześcijan – zauważył w Wielki Piątek ksiądz Bogdan Żygadło, dziekan jeleniogórski
i proboszcz fary. Miał bowiem w
swoich dziejach także epizod protestancki. Niebawem ranga świątyni
zostanie podniesiona do godności:
bazyliki mniejszej.
Wydarzenia związane z tym zaczną się już 10 maja (wtorek), kiedy
to farę jeleniogórską wraz z jej „zakamarkami” będzie można zwiedzić
w grupach oprowadzanych przez
przewodnika. Godziny zwiedzania:
10, 11 i 16. Zwiedzanie będzie możliwe także w sobotę (14 maja) o tej
samej porze.
W czwartek, 12 maja, odbędzie się
uroczystość odpustowa ku czci patronów św. Erazma i Pankracego. Mszę
świętą o godz. 18 celebrował będzie
ordynariusz diecezji legnickiej ksiądz
biskup Stefan Cichy. Odbędzie się tak-

że uroczystość poświęcenia ołtarza
stałego. W ten dzień 25-lecie posługi
kapłańskiej obchodzić będzie także
ksiądz Bogdan Żygadło, proboszcz
parafii oraz dziekan jeleniogórski.
W piątek, 13 maja, o godz. 10 w
Książnicy Karkonoskiej zacznie się
konferencja naukowa zatytułowana
„Parafialny kościół miejski w Jeleniej
Górze. Historia i teraźniejszość”. W
ten sam dzień o godz. 19 w farze
zabrzmią koncerty w hołdzie Janowi
Pawłowi II. Na organach zagra Marta
Niedźwiecka. Będzie można także
wysłuchać Misterium „Ukryty ja”
opartego na tekstach Karola Wojtyły
z muzyką Stanisława Fijałkowskiego.
Kompozytor poprowadzi Orkiestrę

Filharmonii Dolnośląskiej. Zaśpiewają: Lora Szafran, Anna Serafińska,
Marek Bałata i Janusz Szrom oraz
Chór Kameralny Senza Rigore. Narracja – Jacek Paruszyński. Od piątku do
niedzieli w Szkole Podstawowej nr 2
w Jeleniej Górze odbędą się warsztaty
muzyczne śpiewu gregoriańskiego.
W Wigilię zasadniczych uroczystości (sobota, 14 maja) o godz. 20
zaczną się nieszpory i czuwanie
przy relikwiach świętych patronów.
Z kolei w niedzielę (15 maja) o
godz. 17. 30 z placu Ratuszowego
do kościoła farnego przemaszeruje
orkiestra dęta przy Filharmonii
Dolnośląskiej, której koncert towarzyszyć będzie odsłonięciu tablicy

pamiątkowej. O godz. 18. 00 zacznie
się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem JE księdza kardynała
Antonia Canízaresa Llovera, profekta Watykańskiej Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. Podczas
mszy nastąpi ogłoszenie Tytułu i Godności
Bazyliki Mniejszej
dla kościoła pw.
świętych Erazma
i Pankracego
w Jeleniej
Górze.
(tejo)

Kamienne zręby bryły kościoła pw. świętych Erazma i Pankracego powstały w roku
1380 w miejscu wzmiankowanej już w 1288 roku drewnianej świątyni. Budowa
kościoła św. Erazma i Pankracego trwała niemal pół wieku. Całość oparta jest na
potężnych granitowych głazach. Ducha przeszłości widać tu wszędzie, choćby w
epitafiach, będących pozostałością dawnego cmentarza okalającego świątynię.
Nad całością góruje spiczasta wieża, będąca nierozerwalnym elementem panoramy
Jeleniej Góry. Kronikarz Daniel Hensel napisał o niej, że jest „szczególnej urody”. –
Zbudowana z sześcianów. Jej podstawa była tak duża, że mógł na niej zawrócić
wóz zaprzęgnięty w sześć koni, nie przekraczając jej. Wysokość jest imponująca, a
pokryty miedzią dach i pozłacana kula oraz chorągiewka dopełniają reszty – czytamy
w kronikach Daniela Hensela.
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POLICJANCI PORADZĄ JAK SIĘ ZACHOWAĆ NIE TYLKO PODCZAS NAPADU

Panie rozpoczęły kurs samoobrony
Czterdzieści sześć kobiet z
Jeleniej Góry i powiatu zgłosiło się w miniony czwartek
na II edycję policyjnego programu prewencyjnego „Bezpieczna w swoim mieście”.

wykładów i prelekcji będą prowadzone w komendzie, praktycznie
zaś panie będą ćwiczyły w Szkole
Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze.
Zajęcia poprowadzą: instruktorzy
asp. Janusz Malczewski oraz Maciej
Rajewski i asp. Dariusz Pawlikowski, Małgorzata Gorzelak, policyjny
W auli Komendy Miejskiej Policji psycholog i podkom. Zbigniew
w Jeleniej Górze odbyło się spo- Klimek, specjalista ds. prewencji
tkanie organizacyjne. Bezpłatne kryminalnej.

nych poświęconych obronie z różnymi przedmiotami, np. parasolka,
klucze, buty itp. Pozostałe kwestie
będą omawiane i ćwiczone w taki
sam sposób, jak w poprzednich edycjach – mówi asp. Janusz Malczewski. Celem tych zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej
uczestniczek kursu, nauczenie się
prostych i niezawodnych technik

walki wręcz, a także podniesienie
świadomości prawnej w kwestii
zapobiegania przemocy w rodzinie
i w relacjach międzyludzkich.
Jedną z uczestniczek w tym roku
będzie pani Katarzyna Jakubiec z
Jeleniej Góry, która przyszła na
kurs, bo została napadnięta i
okradziona.

– Młodzi złodzieje zabrali mi
torebkę. Mam nadzieję, że po tym
kursie będę potrafiła się obronić i
wiedziała jak się zachować. Wtedy
szarpałam się ze złodziejem, a moje
koleżanki stały obok i nie wiedziały
co zrobić – powiedziała pani Katarzyna.

Bożena Burska i Iwona Hubel
z Jeleniej Góry zapisały się z ciekawości, nudów i dla poprawy
swojej sprawności fizycznej. Panie
przyznają, że dziś nie czują się bezpieczne na ulicach i zapowiadają,
że po kursie przestaną schodzić z
drogi agresywnej młodzieży i zaczną uczyć ją szacunku i pokory.
(Angela)
FOT. ANGELA

Aspirant Janusz Malczewski będzie
uczył podopieczne sztuki walki.
zajęcia będą się odbywały do 9
– Nowością w tym roku ma być
czerwca dwa razy w tygodniu. większa liczba godzin praktyczZagadnienia teoretyczne w formie

Dwa mieszkania
dla repatriantów
Dziesięciu Polaków mieszkających aktualnie w Kazachstanie stara się o powrót do ojczyzny i zamierza osiedlić się w Jeleniej
Górze.
Z tego powodu rada miasta na
ostatnim posiedzeniu zgodziła się
przeznaczyć dla Polaków repatriantów dwa lokale mieszkalne w stolicy
Karkonoszy. To swego rodzaju precedens, bowiem

dotychczas rodziny, które decydowały się na powrót do Polski,
takiego „ułatwienia” nie miały.
Uchwała zapadła jednogłośnie, choć
wątpliwości nie zabrakło. Krzysztof
Mróz pytał, dlaczego – skoro takich
rodzin jest więcej – miasto nie
może przeznaczyć dla nich więcej
mieszkań. – To swego rodzaju program pilotażowy. Zobaczymy, jaki
będzie jego finał. Jeśli pomyślny, z
pewnością obejmiemy nim także
innych repatriantów – odpowiedział
prezydent miasta Marcin
Zawiła.
(tejo)

W Wałbrzychu –

miejskiej w
okręgu nr
5 i wygasić
mandaty
radnych
wybranych
w tym okręgu.
Protest dotyczący unieważnienia
całości wyborów do rady
P i o t r
miasta, a także do rady powiatu
K r u c z kow s k i
nie jest prezydentem Wał- oraz pier wszej tur y wyborów
prezydenckich został oddalony.
brzycha, mandaty tracą też Ale sąd uwzględnił postulaty wnioradni: Stefanos Ewangielu, skodawców odnośnie drugiej tury i
Piotr Kwiatkowski, Jerzy postanowił unieważnić głosowanie
Krzyżowski, Beata Mucha z 5 grudnia. Piotr Kruczkowski
oraz Sylwester Bernatowicz traci mandat, wybory mają zostać
powtórzone.
– tak wynika
POWTÓRZONE MAJĄ
W ringu staną
z nieprawoBYĆ WYBORY DO RADY
znów więc Piotr
mocnego poMIEJSKIEJ W OKRĘGU
Kruczkowski i
stanowienia
NR 5 ORAZ DRUGA TURA
I W y d z i a ł u WYBORÓW PREZYDENCKICH. M i ro s ł a w Lu biński. RóżniCywilnego
ca między ich
Sądu Okręwynikiem w II turze wynosiła
gowego w Świdnicy.
zaledwie 325 głosów. A Robert S.,
który zeznawał w piątek, sam kupił
Do trzech razy sztuka – protest 150-200 głosów. Sąd uwzględnił
wyborczy (nie w całości) został w fakt, że takich „kupujących” głosy
miniony piątek przez świdnicki było więcej.
sąd uwzględniony. Sąd postano(KO)
wił unieważnić wybory do rady

wyborcza powtórka

Kolejna edycja kursu wzbudziła duże
zainteresowanie wśród pań z miasta i
powiatu.

Są pieniądze na przebudowę ulicy Parkowej w Karpaczu
Ponad 3 miliony złotych uzyskał kurort pod Śnieżką z Narodowego Programu Budowy
Dróg Lokalnych 2009–2011
na dofinansowanie pierwszego etapu przebudowy ulicy
Parkowej do stoku Kolorowa.
Zakończenie prac planowane
jest w listopadzie.

mą Skanska na realizację 1 etapu
przebudowy ulicy Parkowej. Do
końca przyszłego roku ma zostać
zrealizowany etap 2 inwestycji przebudowy ulicy Parkowej, w ramach
którego zostanie wybudowany m.in.
100 metrowy tunel biegnący pod
stokiem Kolorowa. Dzięki temu w
Karpaczu powstanie deptak.
– Będzie prowadził od parku
gdzie znajduje się Lipa Sądowa,
Burmistrz Karpacza Bogdan aż do ulicy Konstytucji 3 Maja na
Malinowski podpisał umowę z fir- wysokości Hotelu Halny. W ramach

Zrewitalizowany został także park przy Lipie Sądowej w latach 2009-2010 przy
dofinansowaniu EWT Polska – Czechy. Dawną świetność odzyskują także park przy
budynku zwanym Mieszko w ramach projektu Zielone Karkonosze EWT Polska –
Czechy, oraz fragment deptaka zaczynającego się przy dworcu PKS w ramach projektu
VIA-SACRA Polska- Saksonia. Termin realizacji to lata 2011– 2012.

Dziury jak klątwa

projektu zostanie także przebudowana ulica Parkowa. Udało się
pozyskać ponad 3 miliony złotych
na realizację pierwszego etapu
projektu „Budowa ulicy Parkowej w
dwóch etapach”. Będziemy ubiegać
się o dofinansowanie drugiego etapu obwodnicy,
które mamy
nadzieję pozyskać z wielu
źródeł – poinformował zastępca burmistrza Ryszard
Rzepczyński.
Aby zrealizować projekt budowy deptaka
w Karpaczu i

NA OSIEDLU POD JELENIAMI

Pod Jeleniami ma być ogłoszony w
najbliższym czasie. Dokładnej daty
wykonania tego zadania nikt jednak nie podaje. Tymczasem trwają
rozmowy miasta z Agencją Mienia
Wojskowego na temat zamiany
nieruchomości.
– Przetarg na to zadanie został
już ogłoszony w minionym roku,
ale większe firmy nie były zaintereJak zapewnia Hubert Papaj, zastęp- na roboty budowlane dotyczące nasowane wykonaniem. Ustalono, że
ca prezydenta Jeleniej Góry, przetarg prawy nawierzchni dróg na osiedlu
z chwilą ogłoszenia przetargu
otrzymamy specyfikację tego
zadania i będziemy namawiali
mniejsze podmioty. W założeniu jest doraźne załatanie
dziur. Trwają natomiast roz-

Wciąż nie widać pozytywnego finału rozmów dotyczących
przejęcia przez miasto drogi na osiedlu Pod Jeleniami
(dawne koszary) w Jeleniej Górze. Teren należy do Agencji
Mienia Wojskowego, z którą samorząd od lat prowadzi
negocjacje. W najbliższym czasie AMW ma ogłosić przetarg
na załatanie dziur, które od lat stwarzają sporo problemów
mieszkańcom i przedsiębiorcom.

przebudowy ulicy Parkowej, trzeba
było przenieść siedzibę Przedszkola
Miejskiego, co było możliwe dzięki
dofinansowaniu EWT Polska Saksonia 2007-2009.
(Agrafka)
FOT. UM

mowy dotyczące przejęcia pakietu
nieruchomości, którymi dysponuje
Agencja Mienia Wojskowego, w
tym dwóch budynków przy Szkole
Podstawowej nr 7 i stadionu przy ul.
Podchorążych w zamian za działki
niezabudowane skarbu państwa,
które są w naszym zarządzie. Agencja
Mienia Wojskowego powinna być
tym zainteresowana, bo utrzymywanie budynków jest droższe niż
utrzymanie działek – mówi Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Termin ostatecznego zakończenia negocjacji miasta z Agencją Mienia
Wojskowego nie jest znany. Tymczasem mieszkańcy osiedla Pod Jeleniami,
gdzie przez lata działały koszary wojskowe oraz szkoła radiotechniczna w
różnych postaciach, mają dość głębokich kolei i dziur na głównej drodze.
W sumie chodzi o jej kilkusetmetrowy odcinek. Na sensowne zagospodarowanie czeka także dawny plac defilad – obecnie plac Radiotechników,
gdzie – pośród reliktów dawnego przeznaczenia tego terenu – jest
prowizoryczny parking.
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ŁZY PRZY ŚWIĄTYNI WANG PO TRAGICZNEJ ŚMIERCI JAKUBA FUTERHENDLERA

Zaryzykował i nie przeżył

Jakub Futerhendler, dla znajomych
„Futek”, miał ledwie 20 lat. Był dobrze zapowiadającym się studentem
pierwszego roku architektury. Przyjaciele wspominają go jako bardzo
dynamiczną osobę.
– Lubił ekstremalne sporty, gonił
za życiem jak każdy młody człowiek.
Był bardzo oryginalny, pełen energii,

Było względnie spokojnie
Dziesięć kolizji, ośmiu nietrzeźwych kierujących, 270 mandatów karnych (w tym 200 dla
kierowców za różne wykroczenia
drogowe) oraz zatrzymane 14 dowodów rejestracyjnych – oto bilans
świątecznej służby policjantów z
Jeleniej Góry.
Na naszych drogach nie doszło
do żadnego poważnego wypadku,
jak również policja jeleniogórska nie odnotowała poważnych
zdarzeń kryminalnych. W całym
regionie doszło do 10 zdarzeń
drogowych. Funkcjonariusze nałożyli łącznie 270 mandatów, w
tym ukarali 200 kierowców za
różne wykroczenia drogowe, głównie za przekroczenie dozwolonej
prędkości, stworzenie zagrożenia
bezpieczeństwa i nie stosowanie
się do sygnalizacji świetlnej. Stróże prawa zatrzymali do kontroli
drogowej ośmiu nietrzeźwych
kierujących, z których każdy stanowił poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników
ruchu drogowego. Zabrali też 14
dowodów rejestracyjnych za usterki techniczne. Wskutek działań
policji za kratki Aresztu Śledczego
w Jeleniej Górze trafią cztery osoby,
które unikały odsiadki za różne
przestępstwa.
(KMP)

ciekawych pomysłów, był także bardzo dzice odprowadzili swojego syna w
otwarty w stosunku do ludzi, do dru- ostatnią drogę w miniony piątek,
giego człowieka i zawsze uprzejmy. na cmentarzu przy kościele Wang
Wydawało mi się, że bardziej przywią- w Karpaczu.
– Wiara, nadzieja i miłość. Te
zywał wagę do tego co jest tu i teraz,
niż do przyszłości. Potrafił naprawdę trzy słowa dają nam dzisiaj siłę,
cieszyć się chwilą – powiedział jeden by przetrwać najtragiczniejsze i
najtrudniejsze dni w naszym żyz kolegów Jakuba.
Jego nagła śmierć to dramat rodzi- ciu. Kuba miał bardzo szczęśliwe
ców, znanych cieplickich przedsiębior- dzieciństwo, otoczony był przez
ców. Jego ojciec, Robert Futerhendler wszystkich miłością. Daliśmy mu
miłość taką,
jest właścicielem
WCZORAJ (1 MAJA)
jaką tylko rodziHotelu Caspar,
W KOŚCIELE WANG
ce potrafią dać,
społecznikiem,
ODPRAWIONO
miłość bezwarunwspółorganizatorem Karkono- NABOŻEŃSTWO, PODCZAS kową, a on odKTÓREGO W OBLICZU
wdzięczał się tym
skiego Festiwalu
BOGA BYŁ WSPOMINANY
samym. Z najdalŚwiatła. Ostatnio
został wybrany ŚP. JAKUB FUTERHENDLER. szych miejsc, do
których jeździł,
przewodniczącym zarządu rady dzielnicowej w wysyłał nam zawsze choćby sms-a o
Cieplicach. Pogrążeni w żałobie ro- treści „Kocham was” i wtedy wiedzieli-

Sto trzydzieści pięć tysięcy
złotych przyznano łącznie
jeleniogórskim stowarzyszeniom i organizacjom na
realizację zadań publicznych związanych z wydarzeniami kulturalnymi w
2011 roku.

śmy,
że jest szczęśliwy – mówiła
pani Grażyna Futerhendler. Ostatniego
sms-a Jakub wysłał rodzicom miesiąc
temu z Kasprowego Wierchu.
– Dziękujemy za to, że jesteście.
To dzięki wam czujemy się lepiej i to
jest niesamowite, ile dostaliśmy maili
z kondolencjami i słów: kochamy
was. Stojąc teraz wśród was pragnę
także powiedzieć, że i my was kocha-

my. Takie słowa bardzo
podtrzymują na duchu.
Dziękujemy wam za to, że
jesteście – zwrócił się do
przybyłych na pożegnanie
syna Jakuba jego ojciec
Robert Futerhendler.
– Okazujcie swoim najbliższym to co jest najcenniejsze, czyli uczucia i miłość.
Gdybyście kiedyś musieli
stanąć na naszym miejscu
i żegnać kogoś bliskiego,
żebyście wtedy mieli pewność,
że ta osoba wie, że ją kochaliście, żeby
wasi bliscy wiedzieli, że ich kochacie,
bo to jest w życiu najważniejsze – powiedziała Grażyna Futerhendler.
Niosąc urnę z prochami Jakuba
mijali powiększone zdjęcie syna. Pełen
energii chłopak w ewolucji na desce
snowboardowej. I podpis – Futek.
– Pozwól duszo Bogu rządzić, On

nie może nigdy zbłądzić, jako sprawca
Twoich prób, choć trapiony będziesz
klęską, znieś ją bez szemrania, męsko.
Wszystkim rządzi wielki Bóg, Ojciec
on mówi wracajcie synowie ludzcy,
albowiem uchronił duszę ludzką od
śmierci – modlił się nad mogiłą Jakuba
duchowny celebrujący nabożeństwo.
Urnę z doczesnymi szczątkami chłopaka pokrył wieniec z czerwonych róż
w kształcie serca. Na nim – fotografia
uśmiechniętego Kuby. Nad nimi –
białe, pachnące lilie.
Agata Galas
FOT. AGATA GALAS

Rodzicom, Przyjaciołom i Bliskim
Jakuba Futerhendlera wyrazy szczerego współczucia składają wydawcy
i zespół redakcyjny Jelonki.com

Podzielili pieniądze na różne wydarzenia

wnioskował o 40 600 złotych dotacji
na imprezę pod hasłem „Lotnicy
w służbie Jeleniej Góry. 65 lat na
jeleniogórskim niebie”.
Na co pieniądze się znalazły? Wymieńmy kilka imprez: Teatr Odnaleziony i Stowarzyszenie Niezależnych
O wsparcie z budżetu miasta
Inicjatyw Teatralnych otrzyma 15
zadań o łącznej wartości ponad
tys. zł wsparcia na projekt „Aleje Wolmiliona złotych wnioskowało trzyności”, Regionalny Związek Pszczeladzieści sześć podmiotów. Odrzucono
rzy może liczyć na 4 tys. zł pomocy w
z przyczyn formalnych tylko jedną
organizacji XII Międzynarodowych
ofertę: Chrześcijańskie StowarzyszeWarsztatów Pszczelarskich, Cech
nie Profilaktyki Społecznej chciało
Rzemiosł Różnych dostanie 2500
dofinansowania na powierzenie
złotych na Dzień Rzemiosła i Przedrealizacji zadania (koncert Kraków
siębiorczości. Sobieszowskiemu
Gospel Choir), a przyznanie środków
Zespołowi Aktywności Społecznej
dzięki 1500 złotych wsparcia
łatwiej będzie urządzić festyn
na pożegnanie lata. Półwiecze
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego dofinansowane
zostanie kwotą siedmiu tysięcy
złotych.
Dwa tysiące złotych otrzyma Towarzystwo Pomocy im.
Świętego Brata Alberta na
jubileusz dziesięciolecia jeleniogórskiego koła. Stowarzyszenie
Jeleniogórska Alternatywa
Kulturalna dzięki wsparciu
miasta zorganizuje Festiwal
Laboratorium Myśli MuzyczBardzo skromne wsparcie dostanie od miasta w tym
nej (8 tys. zł) oraz Zabobrze
roku organizator XIV Festiwalu Muzyki Silesia Sonans,
przewodnik artystyczny (5 tys.
na taki cel nie jest możliwe.
Jednak i wśród wniosków nieodrzuconych jest kilka, na których
wsparcie miasto nie znalazło pieniędzy. Na przykład Stowarzyszenie
Ratowania Uśmiechu wnioskowało o
61 500 złotych na realizację projektu
„Twórcze zadania”. Nie dostanie
ani złotówki. Pomocy od miasta
nie będzie także dla, między innymi, Stowarzyszenia Sympatyków
Sobieszowa (konkurs dotyczący
ogródków przydomowych), czy też
Stowarzyszenie Goduszyn (festyn
Baw się z nami sąsiadami). Wsparcia
z budżetowej puli nie otrzyma również Aeroklub Jeleniogórski, który

zł). O tysiąc złotych mniej dostanie
Parafia Prawosławna świętych
Piotra i Pawła na dwa koncerty
muzyki cerkiewnej. Jak wyglądały
Cieplice na pocztówkach z przełomu XIX i XX wieku, będzie można
się przekonać dzięki wystawie
zorganizowanej przez Miłośników
Cieplic, którzy na ten cel dostaną
półtora tysiąca złotych.

Bardzo skromne wsparcie dostanie
od miasta w tym roku organizator XIV
Festiwalu Muzyki Silesia Sonans, który
odbędzie się jesienią w Kościele Łaski
pod Krzyżem Chrystusa: z wnioskowanych 88 150 złotych, otrzyma jedynie
20 tysięcy (koszt imprezy 138 150 zł).
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Ze szczegółami treści zarządzenia prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły tyczącego
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w Jeleniej
Górze można zapoznać się na stronie miasta: www.jeleniagora.pl
h

REKLAMA

Wracał ze znajomymi z ogniska w Karpaczu. Przy ulicy
Myśliwskiej – prawdopodobnie skuszony młodzieńczym zakładem z kolegami
– wszedł na rusztowanie i
spadł z około sześciu metrów.
Nie pomogła szybka interwencja pogotowia: zmarł
w szpitalu w nocy w Wielki
Piątek.

• 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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Ciało jak malowane!
Tatuowanie to po piercingu
(kolczykowaniu) najpopularniejszy sposób ozdabiania ciała, nie tylko wśród
ludzi młodych. Z uwagi na
fakt, iż to właśnie wiosną
salony tatuażu w całej Polsce
przeżywają „gorący okres”,
z Adamem Nalepką – właścicielem, a jednocześnie
tatuatorem jedynego w Jeleniej Górze studia tatuażu
„Szpila” rozmawia Piotr
Iwaniec.

jest sztuką i jak każda sztuka posiada
przeróżne nurty, w których specjalizują się konkretni tatuatorzy. Ja sam,
na co dzień robię najróżniejsze tatuaże i w nikogo się nie wpatruję.
Ile zazwyczaj robisz tatuaży w
ciągu jednego dnia?
Bez względu na to, czy ktoś życzy
sobie mały czy duży tatuaż, nigdy nie
umawiam się z więcej niż dwoma,
trzema klientami dziennie. Stawiam
na sesje „na luzie”, podczas których
i klient, i ja czujemy się swobodnie
– obaj wiemy, że nic nas „nie goni”.
Uważam, że praca tatuatora nie
może polegać wyłącznie na robieniu
tatuaży, albo jeszcze gorzej – robieniu
ich na akord. Trzeba poznać klienta,
porozmawiać z nim, wypytać, czy
na pewno chce taki, a nie inny wzór,
doradzić mu, jeżeli coś jest niejasne.
A to wymaga czasu.

Od jak dawna zajmujesz się
robieniem tatuaży?
Tatuuję już jakieś piętnaście lat.
Początkowo, robiłem to w domu i
właśnie tam miałem swoje pierwsze
„studio” (śmiech). Oczywiście, wtedy
nie było to moje jedyne zajęcie lecz
„hobby”, tatuowanie po znajomych.
Jakie są dzisiaj najUściślając, tatuowaniem zawodowym zająłem się jedenaście lat temu bardziej dominujące
i od tamtej pory przede wszystkim trendy w sztuce tatuażu?
tym się zajmuję.
Trudno powieMasz jakiegoś swojego „mi- dzieć. Zarówno
strza”, kogoś, kto jest dla Ciebie jakość sprzętu,
jak
wzorem wśród tatuatorów?
Dobry tatuator musi mieć swój
własny, niepowtarzalny styl.
Rzecz jasna, czerpię inspiracje od innych,
choćby studiując
czasopisma dla
tatuatorów, ale
nie mam tu
nikogo konkretnego
na myśli.
Jeszcze pięć
lat temu
powiedziałbym, że ten
czy tamten
czegoś
mnie uczy,
podsuwa
mi coś nowego. Dzisiaj, już tak
nie mam.
Tatuaż

Nieuwaga
traktorzysty
W miniony piątek w Podgórzynie kierowca jadący ciągnikiem pełnym drewna wymusił
pierwszeństwo na kierującym
samochodem marki BMW,
który otarł się lewym bokiem
o koło traktora. – Do zderzenia
doszło na środku skrzyżowania.
Kierowcy nie doznali żadnych
obrażeń, badanie alkomatem
wykazało, że obydwaj byli
trzeźwi – poinformowała sierżant Agnieszka Ferensowicz z
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Sprawca został
ukarany mandatem w wysokości 300 złotych i sześcioma
punktami karnymi.
(Agrafka)

ilość dostępnych dziś w studiach
barwników spowodowały, że w chwili obecnej tatuaż jest „zwariowany”,
kolorowy, stanowi pomieszanie
różnych stylów. W ciągu ostatnich
kilku lat klienci zrobili się bardzo
otwarci na najróżniejsze wzory: chińskie, realistyczne, motywy roślinne,
florystyczne, mroczne, portrety...
Naprawdę, nie można tutaj generalizować. Dzisiaj, wszystkie style
znalazły się w jednym worku, i z tego
worka się „bierze”.
Czy kobiety różnią się pod
względem wyboru wzorów od
mężczyzny?
Reguły nie ma. No, może kobiety
są nieco bardziej subtelne, częściej
od mężczyzn wybierają motywy
delikatnie naznaczające ich ciało.
Tak czy owak, wśród jednych i drugich zdarzają się tacy,
którzy przychodzą
po duże, agresywne tatuaże, jak
i tacy, którzy
chcą zrobić sobie coś „lekkiego”, np. jakiś
mały napis,
roślinkę, rybę
itp.

ROZMOWA JELONKI.COM

z indywidualnymi pomysłami?
Niestety, najczęściej klienci
przychodzą – jak trafnie to
określiłeś, z projektami „ściągniętymi” z sieci. Równie
często, są to projekty nieprzemyślane, o których zawsze
rozmawiam, staram się uzmysłowić ludziom, że nie warto
kopiować, na całe życie zrobić
sobie coś takiego, co ma już ktoś
inny. Zresztą, nigdy nie zrobiłbym
komuś „kalki”, stąd, przystępuję do
pracy dopiero wtedy, gdy razem z
klientem ustalimy ostateczny wzór,
wzbogacony o jakieś nowe elementy,
dodatki, cienie, ciekawszy kontur –
po prostu, wzór oryginalny, jedyny
w swoim rodzaju. Podkreślam, nie
robię „kalki” i nigdy nie będę robił
(śmiech)!

być? Okolice bikini,
stopy, dłonie, palce?
Tutaj nic nie dziwi. Zresztą, podobne
zdanie mam również jeżeli chodzi o
wzory. Ba! Lubię robić tatuaże nietuzinkowe, inne, niecodzienne, które
Jakie motywy/wzory robisz wymagają ode mnie kreatywności,
otwarcia na sugestie klienta, po
najchętniej?
Uwielbiam robić portrety i tatuaże prostu, w największym tego słowa
utrzymane w klimatach mrocznych, znaczeniu angażują mnie w pracę.
w klimacie wyjętym z horroru. Tak,
Czy ludzie wracają do Ciebie
wykonywanie takich motywów i
wzorów zdecydowanie sprawia mi po kolejny tatuaż? Masz stałych
klientów?
największą frajdę (śmiech).
Oczywiście! Mam wielu stałych
Jaki był najbardziej nietypowy klientów, którzy nie dość, że regutatuaż lub miejsce, w którym go larnie przychodzą po nowe tatuaże,
to jeszcze polecają „Szpilę” swoim
Gdzie ludzie
zrobiłeś?
szukają inspiraTatuuję najróżniej- znajomym. Co charakterystyczne, z
cji? Zwykle masz
sze miejsca na ciele i roku na rok ta grupa zdaje się coraz
do czynienia z promyślę, że nie ma dla bardziej powiększać. Nie da się nie
jektami, które
mnie miejsc nietypo- zauważyć, że wraz z kolejną wiosną
„ściągnięto”
wych. No bo co w studio pojawiają się te same osoby,
z Internetu
to właściwie które – jak się okazuje, złapały już
czy raczej
mogłoby tego „bakcyla”.
Co byś powiedział tym, którzy
przymierzają się
do zrobienia swojego pierwszego
tatuażu?
Ż e b y p o t r a ktowali sprawę
bardzo poważnie.
Jeżeli ktoś zdecyduje się przyjść do
studia, musi wiedzieć, z czym to się
wiąże. Tatuażu nie
można robić pod
wpływem chwilowego kaprysu,

na siłę
ozdabiać
ciało czymś, co
wpadło nam w oko
podczas buszowania w sieci! Trzeba mieć pomysł i jasno określone
kryteria, które tatuator pomoże
Wam ubrać w całość. Znać siebie i
jak już coś robić, to wzór odzwierciedlający Wasz temperament, osobowość. Nigdy nie robię tatuaży ot
tak, jak już mówiłem – rezygnuję
z wykonywania nieprzemyślanych
wzorów i Wam radzę to samo.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Piotr Iwaniec
FOT. PETR

Bywa, że tatuaże ciągle
źle się kojarzą. Czy Twoim
zdaniem posiadanie tatuażu
w widocznym miejscu uniemożliwia np. znalezienie
konkretnej pracy?

Społeczeństwo polskie z roku na rok
robi się coraz bardziej elastyczne w
tym temacie, jednak póki co, niektóre
środowiska – te bardziej konserwatywne, nadal „uprzykrzają” życie osobom wytatuowanym. Moim zdaniem,
czym prędzej musi sie to skończyć.
Liczy się, a przynajmniej powinno
się liczyć, jakim jesteś człowiekiem
a nie to, czy masz tatuaże. Tatuaż
jest jedynie sposobem na ozdabianie
ciała, a nie wizytówką człowieka, nie
świadczy o jego kwalifikacjach czy
umiejętnościach.

Najlepszy uczeń–sprzedawca nagrodzony
W miniony czwar tek w
Dolnośląskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli
(DODN) w Jeleniej Górze
odbył się finał II Miejskiego
Turnieju „Najlepszy uczeń
w zawodzie sprzedawca”.
W sumie, w tym roku o tytuł
„mistrza handlu” rywalizowało piętnaście osób, z
których najlepiej wypadła
Anna Baran z ZSLiU.

zawodzie sprzedawcy” składał się
z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwszą z nich stanowił
test pisemny obejmujący pytania
z dziedziny sprzedaży, towaroznawstwa, podstaw
działalności handlowej
itp. Drugą, wykazanie
się umiejętnościami
obsługi programów
sprzedażowo-magazynowych i wystawiania
faktur VAT. Słowem,
m ł o d z i s p r z e d awc y
musieli pokazać, co
tak naprawdę potrafią.
Albo inaczej, udowodnić
swój „t alent
„Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca” wpisał się w ideę roku 2011, określanego przez MEN jako h a n d l o w y ” ,
gdyż moim zda„rok odkrywania talentów” w różnych dziedzinach edukacji oraz nauki. Projekt sponsorują Zrzeszenie niem określenie
Handlu i Usług w Jeleniej Górze i Interaktywny System Edukacyjny – TESTICO. Laureatce I miejsca „utalentowany”
nie dotyczy wytegorocznej edycji turnieju – Annie Baran z ZSLiU, serdecznie gratulujemy!
łącznie muzyków,

dzenie umiejętności tych, którzy
obecnie kształcą się na przyszłych
„handlowców”. Ale nie tylko, albowiem projekt ten ma również na
celu ułatwienie młodym sprzedawcom znalezienie pracy zgodnej z
posiadaną wiedzą i kwalifikacjami,
której prędzej czy później przyjdzie
im szukać. W jaki sposób? Dzięki
certyfikatom i zaświadczeniom wydanym przez Zrzeszenie Handlu i
Usług w Jeleniej Górze, które, prócz
upominków, otrzymują laureaci
turnieju, i które są bez wątpienia
Ideą turnieju „Najlepszy uczeń w mile widziane przez potencjalnych
zawodzie sprzedawca” jest spraw- pracodawców.
– Turniej „Najlepszy uczeń w

matemat yków czy histor yków DODN w Jeleniej Górze, organiza– mówi Jolanta Mozolewska-Zwa- tor turnieju.
(Petr)
trzko, doradca metodyczny w zaFOT.
kresie przedmiotów zawoPETR
dowych w
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Olśnienie
Wszelki duch Pana Boga
chwali! – Drzewiecki przeżegnał się, kiedy podziemny
korytarz rozjaśniło światło
olejowej latarni, którą trzymał w ręku ksiądz Dionizy
Ostiak. – A gdzie wy się
włóczycie, owieczki czarne?
Szczęścia pod kościółkiem
szukacie? Pan Bóg i tu waszych modlitw wysłucha, ale
milej Mu będzie jak na górę
pójdziecie. Pod ołtarz – zaśpiewał wschodnim akcentem duchowny, proboszcz
parafii świętych Erazma i
Pankracego.

– Jakim cudem…? Jak…? Dlaczego…? Co ksiądz…? Gdzie my…?
– Drzewiecki wciąż zaskoczony zaplątał się w pytania. Na proboszcza
z przerażeniem patrzyła też Inge.
Jakby zobaczyła ducha. Tylko Stefan
Starzecki stał z obojętnym wyrazem
twarzy, a nawet zaczęła się na jego
obliczu malować ulga. Choć jako
przesączony ideologią nie chadzał
do kościoła, zdał sobie sprawę, że w
tym przypadku świątynia była ich
ratunkiem. I możliwością wybrnięcia
z całej kłopotliwej sytuacji.
– Ja tu winko mszalne trzymam.
Ha, nie ja tylko. Tu są jeszcze zapasy sprzed 1945 roku, rozumiecie.
Właśnie się skończyło w zachrystii,
tom przyszedł tu. Jak to raz na jakiś
czas czynię, wiecie… – odpowiedział

śpiewnie kapłan. – Ale przecież
księdza dobrodzieja ostatnio, ten,
zamknęli! Głośno o tym było, że
ubeki na plebanię naszły i księdza do
celi wsadzili – wyszeptał ze zgrozą w
głosie Drzewiecki. – A tak! Tak, byli,
ale nie trzymali długo. Przesłuchanie
tylko. Dwa dni trwało i wypuścili –
wzruszył ramionami ksiądz Dionizy.
Drzewiecki wiedział z innych źródeł,
że proboszcz w czasie wojny był kapelanem jednego z oddziałów Armii
Krajowej.
Znany był też z bardzo zręcznej
niechęci do władz komunistycznych.
Nie wyklinał co prawda z ambony (co
mogłoby się skończyć bardzo źle), ale
też nie chwalił. I konsekwentnie odmawiał posługi tym zatwardziałym
sekretarzom i ich „wasalom”, którzy
– stanąwszy w obliczu „potrzeby”
księdza – potajemnie usiłowali
nakłonić duchownego do udzielenia sakramentów chrztu, czy tez
małżeństwa, odprawienia pogrzebu.
Jego „nie” bardzo raniło „uczucia”

władców, którzy – wprawdzie
oficjalnie Kościół zwalczali, ale
jednocześnie w wielu przypadkach
potajemnie uważali za konieczny.
– Czerwonym diabłom ogarków
palić nie będę! – mawiał wówczas
ksiądz. A rozwścieczeni „władcy”
mścili się na różne sposoby. Z drugiej strony ksiądz Dionizy był przez
parafian wręcz ubóstwiany (też mu
się to nie podobało), więc zbytnie
nękanie duchownego mogło się
skończyć bardzo, ale to bardzo źle
jeśli chodzi o reakcję wiernych. –
Bunt, zadyma, skandal – tego akurat
tomistycznym władzom miasta nie
trzeba było do „szczęścia”. Góra – w
obliczu wydarzeń Czerwca – ceniła
przede wszystkim spokój.
– No, zabierajmy się z tych lochów! Druga sprawa, w co wnikać
nie chcę, jak te owieczki mi się tu
dostały, co? I to jeszcze dziecko tu
przytargali! – zawadiacko zapytał
kapłan obejmując Ingę, którą bardzo
dobrze znał z lekcji katechezy

Techniką w promocje przeszłości
Trudno oprzeć się urokowi starych map i grafik.
Ale można pokusić się o
ich współczesną interpretację. Tej pokusie uległ
Eugeniusz Gronostaj, pracownik Wydziału Technicznego Karkonoskiej Szkoły
Wyższej, który 20 kwietnia
w Książnicy Karkonoskiej
drugą odsłonę swoich dokonań w zakresie odtwarzania wizerunku Jeleniej
Góry z dawnych lat.

Eugeniuszowi Gronostajowi
pomogli studenci WT KPSW, którzy – w ramach zajęć – sporządzili
wizualizację miasta i regionu na
podstawie dawnych map i rycin.
Niemałą zasługę ma też pasjonat
modelarstwa Leszek Gański, który
wykonał model Baszty i
Bramy Wojanowskiej

wraz z mającym obronne funkcje
kościółkiem świętej Anny. Model
ukazuje znane miejsce w jego średniowiecznej formie: wraz z mostem nad suchą fosą, gdzie obecnie
znajduje się ulica Bankowa.
Prezentacja Eugeniusza Gronostaja – niewątpliwie bardzo
dla oka ciekawa – pozwala na
nowo odkryć zawartość dawnych
wydawnictw kartograficznych i
innych wyobrażeń graficznych dotyczących naszego miasta. Autor
– na przykład – odtworzył bardzo
prawdopodobny wygląd ratusza
renesansowego, który zawalił się

w 1739 roku. Wprawdzie istnieje
tylko jedna „oryginalna” grafika
przedstawiająca ten budynek w
chwili katastrofy, ale została ona
wykonana przeszło 100 lat po
zajściu. E. Gronostaj tymczasem
– zanalizował wygląd ratusza na
dawnych panoramach miasta – i
na tej podstawie zbudował wirtualny model najważniejszego
budynku w mieście.
Stworzył także nowoczesną wersję XVIII-wiecznych map miejskich
uzupełnionych o spis mieszkańców Rynku. Tak oto w kamienicy
pod nr 3 mieszkał Anton Leopold

R u e f fe r,
senior
rady miejskiej, a pod
„czwórką”
zamieszkiwał jeden
z najbogatszych
kupców
Christian
Benjamin
Mentzel.
Prezent acja E. Gronostaja wy-
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CIENIE HIRSCHBERGU LXXI
Drzewiecki zmieszał się. – Długo
by mówić, proszę księdza dobrodzieja. Nie ukrywam, że mamy trochę
kłopotów – odpowiedział Teodor,
gdy z pochylonymi głowami szli
w stronę wyjścia z podkościelnych
krypt. W głębi ścian, w migoczącym
cieniu olejowej lampy, majaczyły się
kształty trumien porośnięte woalami pajęczyn.
Im bliżej wyjścia tym pomieszczenie było coraz bardziej niskie. By z
niego się wydostać, musieli uklęknąć
i mocno się schylić. – Jeszcze trochę,
a będę musiał mojego wikarego
tu po winko przysyłać! Starość nie
radość – mruknął ksiądz Dionizy,
który z nieukrywanym wysiłkiem
przecisnął się przez szczelinę. Za
nim podążali Stefan, Teodor oraz
Inge. Wszyscy weszli do przejścia
ze stromym schodami wiodącymi
w górę pod ostrym kątem. Ksiądz
na chwilę zatrzymał się i dobył z
przepastnej kieszeni pokrytej ku-

rzem sutanny potężny pęk kluczy.
Wyciągnął ukryty w zagłębieniu
muru ogromny skobel z kłódką a
wraz z nim wsuwane drzwi zbite z
masywnych i ciężkich bel.
– Lepiej zamknąć! Z obawy przed
sami wiecie kim, ha ha ha – zaśmiał
się szczerze duchowny. – Chodźcie
na plebanię! Wyglądacie jak diabły
wcielone! Jeszcze trochę, a nimi
naprawdę zostaniecie – zachichotał
proboszcz i – mimo dość „okrągłej” figury, chyżo jął wspinać się
po wysokich stopniach. Za nim z
widocznym wysiłkiem na umorusanych podziemnym kurzem i
pajęczynami twarzach człapali
uciekinierzy. Światło – choć jeszcze
nie intensywne – oślepiało ich
przyzwyczajone do ciemności oczy.
W sumie w podziemiach spędzili prawie cztery godziny, które wydawały
im się nieskończonością.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy nastąpi

swoje rezydencje budowali bogatsi
mieszkańcy otaczając je wzorowo
urządzonymi ogrodami w stylu
francuskim. Ich relikty zachowały

Łaski pod Krzyżem Chrystusa,
które ma posłużyć do opracowania trójwymiarowej prezentacji
świątyni, repliki kościoła św.
Katarzyny w Sztokholmie.
Całość niewątpliwie ciekawa,
choć jeszcze pozbawiona konsultacji z historykami i obarczona drobnymi błędami. Z całą
pewnością pomysł E. Gronostaja zasługuje na wykorzystanie
w prezentacji multimedialnej,
dostępnej w centrum miasta i
stanowiącej niewątpliwą atrakcję
nie tylko dla turystów. Może przy
zagospodarowaniu Baszty Grodzkiej warto o tym pomyśleć?
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

biega również poza
granice miasta i t yczy
całej dawnej jednostki
administracyjnej, która
także obejmowała tereny
dość odległe od centrum
Hirschbergu.
Dodajmy zresztą,
że osiemnastowieczne
„śródmieście” praktycznie
zawierało się w obrębie
murów obronnych zburzonych z początkiem XIX
stulecia. Ale poza murami
dynamicznie rozwijały
się przedmieścia, gdzie się zresztą do dziś między ulicami Bankową a al. Wojska
Polskiego.
Eugeniusz Gronost aj
powtórzył także prezentowane już przed rokiem
wizualizacje prawdopodobnego wyglądu Jeleniej
Góry z wieków średnich.
Przedstawił także zobrazowanie Kościoła
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THE 3RIO – “We’ve Got
Plans…”
wydawnictwo: Radio
Opole

formułą jazzowego tria. Przygotowując nowy materiał zaprosił
do współpracy znakomitego kontrabasistę Stana Michalaka oraz
ciemnoskórego amerykańskiego
perkusistę Kenny’ego Martina. W
Jeden z najoryginalniejszych tym składzie jako The 3RIO nagitarzystów polskiej sceny jazzowej grali album „Weve Got Plans…” na
Krzysztof Piasecki zmierzył się z którym znalazło się 10 utworów.

Album otwiera przeurocza kompozycja
n i e o d ż a ł owa n e g o
Dona Grolnicka „Nothing Personal”. Muzycy sięgnęli też po
słynną „Sambe Pa Ti”
Carlosa Santany grając ją w ujazzowionej

Cieplice kwitną wiosną

W nadchodzący
czwartek, 5 maja,
w Galerii Promocje Osiedlowego
Domu Kultur y,
otwarta zostanie
jubileuszowa wystawa znanego
art yst y związanego z Pławną
Dolną, którego
korzenie – mimo
wszystko – tkwią
w Sobieszowie,
g d z i e n a by wa ł
swych pierwszych
doświadczeń.

Wczoraj odbyła się inauguracja XXXVIII Wiosny Cieplickiej. Na placu Piastowskim
zagrał zespół Star Guard
Muffin z Kamilem Bednarkiem.

Dariusz Miliński
jest twórcą, reżyserem i aktorem teatru
ulicznego, do którego
zmobilizował nie dość,
że własną rodzinę, ale
także ludzi z Pławnej
Dolnej, gdzie od kilkunastu lat mieszka i tworzy. Dariusz Miliński
to jednak
przede
wszystkim
malarz
śląskich
baśni i
legend.
Z a ł o ż o ny
przez niego
Zamek Legend Śląskich
jest celem wielu
wycieczek, a popularyzowanie treści podań
przyczynia się do budowania
lokalnej tożsamości mieszkańców
naszego regionu.
Dziś Miliński inspiruje sztuką
okolicznych mieszkańców, zwłaszcza młodzież, dla której urządza
warsztaty. Jego zagroda w Pławnej

Atrakcji podczas miesięcznego
cyklu wydarzeń nie zabraknie.
Organizację Wiosny Cieplickiej koordynuje Przystań Twórcza Cieplickie
Centrum Kultury. W dniach 7 i 8
maja odbędzie się 38. Karkonoska
Wystawa i Giełda Minerałów, Skał
i Skamieniałości - godz. 9.00-16.00
na tarasie Muzeum Przyrodniczego.
8 maja atrakcją będzie Jarmark Rzemiosła i Kiermasz Kwiatów, który w
godz. godz. 10.00-16.00 trwać będzie
na placu Piastowskim. Sportowym
akcentem drugiego majowego weekendu będzie II Karkonoski Wyścig
Integracyjny - Puchar Polski w kolarstwie niepełnosprawnych.
We wtorek, 10 maja, Muzeum
Przyrodnicze zaprasza na wernisaż
wystawy „Konie w malarstwie i
fotografii”. Początek o godz. 16.00 w
muzeum przy ul. Wolności 268. Z kolei w dniach 13 - 14 maja wypłynie I
Cieplicki Kuter Artystyczny „Bądź na
fali”. W Festiwalu Młodych Talentów

podczas koncertu laureatów wystąpi
Sambor Dudziński. Imprezy trwać
będą od godz. 15.00 w Sali Błękitnej
Pałacu Schaffgotschów. Atrakcją
niedzieli (15 maja) będzie XXXVI Karkonoska Wystawa Psów Rasowych,
której areną będzie stadion przy ulicy
Lubańskiej. Start o godz. 10.00.
Mocnym wydarzeniem następnego weekendu będzie koncert finałowy Jeleniogórskiej Ligi Rocka, który
zacznie się o godz. 15.00 na błoniach
stadionu przy ul. Lubańskiej. Prócz
laureatów LR zagra gwiazda wieczoru: Oddział Zamknięty. Początek występu o godz. 20.00. 21 maja odbędzie
się także kolejna IV Cieplicka Giełda
Staroci Przyrodniczo-Uzdrowiskowych, na którą zaprasza Muzeum
Przyrodnicze w godz. 9.00 – 17.00
(tarasy Pawilonu Norweskiego).
Finałem XXXVIII Wiosny Cieplickiej będzie 23. edycja Święta Matki
organizowanego tradycyjnie przez
Parafię Matki Bożej Miłosierdzia. W
tym roku impreza odbędzie się w
ostatni weekend maja pod hasłem
„Festiwal Życia dla Młodzieży”.
(RED)

Relacja z koncertu inauguracyjnego –
za tydzień w Jelonce.com

Pół wieku Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Osoby związane z JTF obecnie i w przeszłości mają szansę wziąć udział w jubileuszowej
wystawie lub przypomnieć o swoich zdjęciach w okazjonalnym wydawnictwie.
Przypomina o tym Tadeusz Biłozor,
prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, które przygotowuje
się do

jesiennych obchodów jubileuszu
pięćdziesięciolecia. Przez JTF „przewinęło się” wielu fotografujących, o
których z racji rocznicy zapomnieć
nie wolno.

Prezes Tadeusz Biłozor zachęca przy
okazji młodych twórców do współpracy
i wstąpienia w szeregi JTF. Aktualnie w
małej galerii, która się znajduje przy
Podwalu 1 a, można oglądać prace z
archiwum różnych autorów.
– Jednak trudno do nich dziś dotrzeć osobiście, stąd nasz apel – mówi
Tadeusz Biłozor. 50-lecie JTF będzie
uczczone okolicznościową wystawą
oraz wydawnictwem. Jest
szansa, aby zaprezentować
tam także twórczość „nieaktywnych” fotografujących
związanych niegdyś z towa-

POP ROCK & JAZZ

artystycznej polskiej królowej
swingu lat 50. Carmen Moreno.
W 1954 roku została zaangażowana jako solistka Orkiestry Jazzowej Zygmunta Wicharego. Nieco
później śpiewała z zespołem
Ten nietuzinkowy krążek jest jazzowym Ryszarda Damrosza
zwieńczeniem długoletniej pracy „Błekitny Jazz” i z Big Bandem
Jana Walaska ( późniejszego

CARMEN MORENO –
„Śpiewając Jazz”
wydawnictwo: 4 Ever
Music/ EMI Music Poland

męża). W tamt ych
czasach szybko stała
się atrakcja najważniejszych europejskich scen estradowych. Zjeździła cały
świat, śpiewając z
orkiestrami i big –
bandami. Oprócz

aranżacji. Podobnie
dzieje się z Rolling
Stones’owskim przebojem „I Can’t Get
No (Satisfaction)” i
legendarnym utworem wszechczasów
Led Zeppelin „Stairway To Heaven”,

który zamyka album. Kontrabasista Stan Michalak raczy nas swoim
autorskim utworem „Decadence”
zaś Kenny Martin poza fantastyczną grą za bębnami wciela się w
tytułowej kompozycji w wokalistę.
Muzyka tego Tria za każdym razem, kiedy jej się słucha zaskakuje,
wzrusza i wycisza zarazem. Ten

POP ROCK & JAZZ
album to niecodzienna propozycja
artystyczna w świecie współczesnego jazzu i muzyki improwizowanej,
skierowanej do słuchacza o wyrafinowanym guście muzycznym.
Andrzej Patlewicz

Czterdzieści lat pracy twórczej
Dariusza Milińskiego

tylko ludowej. Ma charyzmę, gdyż
gromadzą się wokół niego różni,
„porąbani” przez los ludzie, którzy
odradzają się tutaj przez sztukę.
Każdy, kto chce tworzyć, ma tu
swoje miejsce – napisała o artyście
Elżbieta Dzikowska.
(tejo)
(założył Grupę Plastyczną „Pławna
FOT. KONRAD
9”) jest ważnym, promieniującym
PRZEZDZIĘK
na okolicę ośrodkiem kultury, nie

Otwarcie jubileuszowej wystawy D.
Milińskiego – 5 maja o godz. 17 w
ODK przy ul. Komedy Trzcińskiego na
jeleniogórskim Zabobrzu.

Metafizyka czerni i bieli
W Galerii Miejskiego Domu Kultur y
„Muflon” w Sobieszowie
można oglądać wystawę
fotograficzną pt. „Pejzaż
metafizyczny”.
Autorem prac jest Wojciech
Miatkowski, jeleniogórzanin ”z
krwi i kości”. Projektant licznych
publikacji książkowych, miłośnik
fotografii. Laureat I nagrody XVI
Biennale Fotografii Górskiej 2010 w
Jeleniej Górze, uczestnik plenerów
artystycznych i wystaw zbiorowych
jeleniogórskiego środowiska fotograficznego.
– Wojtek Miatkowski za sprawą
jakiejś jemu tylko znanej prawdy
wydaje się prezentować nam swoisty mikrokosmos miejsc, odrywając obraz od ich potoczności, która
towarzyszy widzeniu każdego z nas
rzystwem. Zainteresowani proszeni są
o kontakt pod nr telefonu 75 75 26
250. Można też odwiedzić siedzibę JTF
przy Podwalu 1 a w czwartki, kiedy to
odbywają się spotkania zrzeszonych.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
utworów nagranych
na dwóch zaledwie
małych płyt ach i
kilku nagrań znajdujących się w archiwum Polskiego
Radia nie pozostałoby po śpiewaniu
Carmen Moreno

– mówi o artyście inny artysta foto- Nie sposób nie oprzeć się wrażeniu,
grafik Wojciech Zawadzki, twórca że fotografia traktowana w ten
Jeleniogórskiej Szkoły Fotograficz- sposób jest sztuką fotografii.
(zyava)
nej. Fakt: piękne światło i idealne
FOT. ZYAVA
kadry wspaniale ze sobą współgrają.

W klimatach Wiednia
Od 4 do 7 maja Filharmonia
Dolnośląska będzie areną jubileuszowej, XX edycji Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej.
Imprezę rozpocznie środowy (4
maja) koncert „Spotkanie z Operetką”. Arie ze znanych oper i operetek
zaśpiewają Iwona Socha (sopran)
oray Magdalena Idzik (mezzosopran). Towarzyszyć im będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka
Błaszczyka. Początek wydarzenia o
godz. 19. Dzień później (czwartek),
koncert kameralny „W Wiedeńskim
Salonie”. Jeremy Findlay (wiolonczela) i Per Rundberg (fortepian)
zagrają rozmaite dzieła klasyków
wiedeńskich i nie tylko. Koncert
zaczyna się o godz. 19. W piątek
o tej samej porze zaprezentuje się
Kwartet Śląski w składzie: Szymon
zbyt wiele. Zmienił to wszystko
w ostatnim okresie album „Śpiewając jazz” zawierający zarówno
nagrania archiwalne oraz te
zarejestrowane podczas koncertu,
w warszawskim teatrze Bajka w
2009 roku, z udziałem wnuczki
z n a ko m i t ej wo k a l i st k i A n ny
Serafińskiej i aktora młodego

Krzeszowiec (skrzypce I), Arkadiusz
Kubica (skrzypce II), Łukasz Syrnicki
(altówka), Piotr Janosik (wiolonczela). Zabrzmią utwory Haydna,
Góreckiego i Grażyny Bacewicz. Na
finał festiwalu – w nadchodzącą
sobotę – koncert „Klasycy Wiedeńscy”. Orkiestrę Symfoniczną FD poprowadzi Mirosław Jacek Błaszczyk
a w programie: Symfonia Praska
i Koncert fortepianowy A-dur Mozarta, oraz Ludwiga van Beethoven
- Koncert skrzypcowy D-dur. Soliści:
Jakub Jakowicz (skrzypce), Joanna
Ławrynowicz (fortepian).
(RED)

Festiwal organizuje Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze przy wsparciu
Konsulatu Generalnego Republiki
Austrii w Krakowie
pokolenia Macieja Zakościelnego
grającego również na skrzypcach.
Aż trudno uwierzyć, że po tylu
latach śpiewania jest to pierwsza
płyta długogrająca w dorobku
Carmen Moreno, której słucha się
z ogromną przyjemnością.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Jubileusz za miedzą

W minioną sobotę, 30 kwietnia 2011 roku,
w Kaczorowie
świętowano 700-lecie założenia miejscowości. Odbyła
się uroczysta Msza Święta,
koncert muzyki kameralnej
i organowej, wystawa historyczna i festyn. Odsłonięto też
pamiątkową tablicę.
N i e m c y,
którzy do 1945
roku byli gospodarzami dawnego Ketschdorfu,
pamiętają wciąż o
Kaczorowie, co
widać było
pod-

czas sobotniej
uroczystości.
Po Mszy Świętej w kościele
pw św. Mikołaja, w której
wzięła udział
ludność polska
i niemiecka,
duchowni Kościoła Ewangelickiego, księża z diecezji legnickiej,
wrocławskiej i świdnickiej
oraz urzędnicy z całego
powiatu jaworskiego,
odbył się 700-lecie Kaczorowa upamiętniać będzie
koncert.
okolicznościowa tablica odsłonięta w centrum wsi.
Z a brzmiały,
Ksiądz Sierakowski otrzymał też stary śni ludowe, a grupa z Bolkowa wyśpiemiędzy innymi, organy, fragment poręczy z kościoła, na którym wała nawet specjalnie dla Kaczorowa
wyremontowane nie- wyryta była data wybudowania świątyni „Sto lat”. Największy jednak entuzjazm
dawno
przez VEESO (Verein zur (1904). Na placu Pollaka odsłonięto i po- wzbudziły panie z Wolbromka, tańczące
Erforschung und Erhaltung Schlesischer święcono tablicę pamiątkową, na której balet „Jezioro Łabędzie” i kankana.
Orgeln – Stowarzyszenie na Rzecz Bada- po polsku i niemiecku wyryto maksymę
Życzenia kaczorowianom złożył
nia i Zachowania Śląskich Organów). „Czas ucieka, wieczność czeka”.
starosta jaworski Stanisław Laskowski.
Helmut Krause, główny zaangażowany
Dalsza część uroczystości odbywała Poza tym, zainteresowaniem cieszyła
w renowację instrumentu, należący do się przy i w kaczorowskim Domu Dziec- się loteria fantowa w której wieczorem
Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczorow- ka, gdzie otwarto wystawę dotyczącą wylosowano nagrody specjalne. Można
skich Organów (Freundeskreis Ketsch- historii Kaczorowa, życia codziennego było również napić się i najeść, a także
dorfer Orgel) podziękował wszystkim, żyjących tam Niemców i pierwszych wziąć udział w konkurencjach takich
którzy pomogli w remoncie, w tym polskich mieszkańców. Obok, na boisku, jak przeciąganie liny czy skakanie na
kaczorowskiemu proboszczowi ks. miejsce miał festyn rodzinny, na którym piłkach – dla dzieci. Zabawa trwała do
Stanisławowi
można było zobaczyć występy zespołów późnych godzin nocnych.
SierakowskieKatarzyna Sawicz
ludowych z okomu, a także
FOT. MACIEJ SAWICZ
licznych
organizatoFOT. KATARZYNA
miejscorom uroczySAWICZ
wości. Śpiestości.
wano pie-

Historia w pigułce

Wieś prawdopodobnie założona została przez lubiąskich cystersów pod nazwą
Kytzsdorf (prawdopodobnie od przydomka zasadźcy Kitz, co w języku staroniemieckim
oznaczało kozła lub sarnę). Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w wydanym przez
księcia śląskiego Bernarda dokumencie z 30 grudnia 1311 roku, potwierdzającym
oddanie wsi w dożywocie Albertowi Bawarowi. Opierając się jednak na wynikach
badań archeologicznych prowadzonych u stóp Gór Ołowianych stwierdzić można, że
miejscowość istniała już na początku XIII wieku – świadczy o tym znalezione na skraju
wsi cmentarzysko właśnie z tego okresu. Pochowano tam ludzi walczących przeciw
Mongołom około roku 1241. W grudniu 1740 z rozkazu króla Ferdynanda II wojska
pruskie wkroczyły na Śląsk, który w niecałe dwa miesiące niemal całkowicie opanowała. Od tego czasu Kaczorów znajdował się w granicach Prus. Ludność niemiecka
opuścić wioskę musiała po II wojnie światowej. Zastąpili ją Polacy, w tym wygnani
z Kresów Wschodnich II RP, którzy zasiedlili miejscowość począwszy od lipca 1945
roku. W latach 1975 – 1999 Kaczorów leżał na terenie województwa jeleniogórskiego.
Po reformie administracyjnej trafił w granice powiatu jaworskiego, jednak wciąż ma
silne związki z Jelenią Górą.
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Mistrzynie I-ligi fetują awans
Starcie dwóch najlepszych
ekip obecnego sezonu, gdzie
jeleniogórski Finepharm
zmierzył się z SPR–em Olkusz, rozpoczęło się od efektownego przedstawienia
aktorek widowiska sportowego, zaś areną zmagań
była hala przy ul. Złotniczej
w Jeleniej Górze.
Zapowiedź w stylu znanym z
koszykarskich parkietów NBA, gdzie
przy zgaszonych światłach zawodnicy wywoływani przez spikera wychodzą kolejno na plac gry, uświetniła
początek sobotniego spotkania. Nasze zawodniczki wybiegły na parkiet
zapowiadane przez zawodowego
boksera - Łukasza Janika.
Od pierwszego gwizdka sędziego
mecz miał bardzo wyrównany przebieg. Mimo, że wynik spotkania o
niczym nie decydował, to szczypiornistki obu ekip zaciekle walczyły o
zwycięstwo. Już w 9 min. piłkarka
gości Leszczyńska po raz drugi otrzymała 2-minutową karę, ale mimo to
dziesiąta w klasyfikacji najlepszych
strzelczyń olkuszanka zagrała do

samego końca przyczyniając się do
końcowego sukcesu swojego zespołu.
Żadna z drużyn nie była w stanie
odskoczyć rywalkom na więcej niż
2 gole. W 18 min. jeleniogórzanki
prowadziły 7:5, by na przerwę schodzić przy stanie 10:12. W pierwszej
połowie bardzo dobrze między słupkami spisywała się Baranowska,
kilkukrotnie ratując nasz zespół od
utraty bramki.
Po zmianie stron przyjezdne osiągnęły najwyższą przewagę tego dnia.
W 36 min. prowadziły 15:12, ale ciężar gry wzięła na siebie Wasiucionek,
która wespół z Pawliszak doprowadziły do remisu po 15. Od 44. minuty
na parkiecie świetnie spisywała
się Skoczyńska, najskuteczniejsza
zawodniczka Finepharmu (7 goli),
a w bramce jeleniogórzanek godnie
zaprezentowała się Demiańczuk.
Niestety szczypiornistki SPR-u nawet
na chwilę nie oddały prowadzenia.
W ostatniej akcji meczu przy stanie
23:24 piłkę rozgrywały miejscowe,
ale wymuszony rzut Skoczyńskiej na
20 sekund przed końcem okazał się
niecelny, a zespół z Olkusza wygrywając w Jeleniej Górze podbudował
się przed barażami o Superligę,

do której Finepharm zapewnił
sobie awans jako
zwycięzca grupy
B I-ligi.
Po meczu
organizatorzy
przygotowali fetę z okazji
awansu do elit y damskiego
szczypiorniaka.
Na przygotowanym podeście
odebrały z rąk
Marka Obrębalskiego pamiątkowe medale, a
także efektowny
puchar za wygranie ligi. Zarówno
trener Mirosław
Uram jak i prezes Czarnecki zapewniali, że w przyszłym sezonie
w hali przy ul. Złotniczej zobaczymy
jeleniogórskie derby, a w historycznym sezonie nasz beniaminek
będzie walczył o czołową ósemkę
po rundzie zasadniczej.
MKS MOS Finepharm Jelenia
Góra - SPR Olkusz 23:24 (10:12)

Z trenerem Finepharmu Jelenia
Góra rozmawia Mateusz Dzień vel
Rakoczy.
* Jelonka: Czy pomimo wywalczenia awansu jeleniogórski klub
przystąpi do rozgrywek PGNiG
Superligi?
Mirosław Uram: Na chwilę obecną
gramy w Superlidze. Próbowaliśmy
spotkać się z prezydentem odnośnie
naszego awansu i porozmawiać na
temat występu dwóch jeleniogórskich

Dziewczyny z „dwójki” najlepsze na boisku
Zwycięstwem młodych zawodniczek SP 2 zakończył
się turniej piłki nożnej
dziewcząt w kategorii szkół
podstawowych. Triumfatorki w trakcie całych zawodów
zanotowały cztery wygrane
i po jednym remisie oraz
porażce.
Wyniki turnieju
Grupa I
SP 11 – SP 3 (0:1)
SP 11 – SP 6 (1:0)
SP 11 – SP 7 (0:1)
SP 3 – SP 6 (1:1)
SP 3 – SP 7 (0:2)
SP 6 – SP 7 (3:0)

Grupa II

SP 6 – SP 7 (3:0)
SP 6 – SP 2 (0:2)
SP 6 – SP 13 (1:2)
SP 7 – SP 2 (0:0)
SP 7 – SP 13 (2:2)
SP 2 – SP 13 (1:0)

Tabela końcowa
1. SP 2
2. SP 13
3. SP 6
4. SP 7

Nagrody indywidualne:

Najlepsza bramkarka – Nikola
Konarska (SP 2)
Najlepsza strzelczyni – Karolina
Norberczak (SP 7)
Skład zwycięskiej drużyny SP2
– Klaudia Leon, Wiktoria Wierzba,
Sandra Urbańska, Eliza Ostrowska,
Natalia Tomaszek, Patrycja Andrysiak, Nikola Konarska.
Opiekun: Jerzy Łukowiak
(MDvR)

3".:
Serafin

REKLAMA

SP 13 – SP 5 (2:1)
SP 13 – SP 8 (1:1)
SP 13 – SP 2 (0:1)
SP 5 – SP 8 (0:2)
SP 5 – SP 2 (2:0)
SP 8 – SP 2 (0:3)

Grupa finałowa

EP0#3";°8

yêê I±ê±êêêêê¢¥ªêIê
êêêêêêê£ê¾ê¢¤ê

hêêhy{z{~êthshy®ê ±êA±ê
| ê

Ìwêr8ÌêqênIê¾êjêê~Nê¢¤¢êêÂª§¥Ãê§¥¾¥ª£¾¢¥
¾ê©¾¡§²êê©¾¡¥²ê ê

Pobiegli w lany
poniedziałek

Finepharm: Baranowska, Demiańczuk - Skoczyńska 7, Konarzewska 5, Latuszek 4, Pawliszak 2,
Wasiucionek 2, Kasprzak 1, Stochaj
1, Bielecka 1, Magdalena Hofmańska, Monika Hofmańska, Demuth,
Kosmala.
Wyniki ostatniej kolejki:
O miejsca I-IV:
SMS Gliwice – Olimpia Nowy Sącz

41:19 (17:8)
Finepharm Jelenia Góra – SPR
Olkusz 23:24 (10:12)
O miejsca V-VIII:
AZS Jarosław – AZS Lublin 32:27
(18:10)
Beskid Nowy Sącz – MKS Zgierz
33:18 (18:11)
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak

* Jak będzie w związku z tym
wyglądała kadra zespołu?
– Kadra będzie oparta głównie
na obecnych zawodniczkach, nasze
drużyn w najwyższej klasie rozgryw- szeregi wzmocnią maksymalnie
kowej. Prezydent nie miał w obecnej trzy nowe twarze, ale wszelkie
chwili jednak czasu i zaproponował szczegóły poznamy wkrótce.
spotkanie w maju, wtedy jednak
* Czy może
Pan wyróżnić
jakieś zawodniczki na przekroju całego
sezonu, które
c i ą g n ę ł y ze spół w ciężkich
chwilach?
– Awans wywalczył cały
zespół, w grze
drużynowej nie
można wyróżniać konkretnych zawodniczek, gdyż nawet jeśli jedna
z nich rzuca 10
bramek, to inna
musi te piłki
jej dogr ywać.
Zespół pokazał
charakter i wolę
walki. Pomimo
będzie już za późno. W związku z tym nienajlepszych warunków fizyczsami zadecydowaliśmy, że weźmiemy nych, dziewczyny grały ambitnie,
udział w rozgrywkach. Gdybyśmy po konsekwentnie, a każda z nich
raz drugi zrezygnowali, to byłby to robiła to, co umie najlepiej.
bardzo duży cios dla dziewczyn, które
* Najtrudniejszy moment w
swoją ciężką pracą wywalczyły ten
sezonie?
awans na parkiecie.

– Najtrudniejszy moment to dwie
porażki z rzędu z ekipami z Nowego
Sącza. W 6. kolejce przegraliśmy z
Olimpią u siebie 33:37, a następnie
na wyjeździe z Beskidem 30:32.
Byliśmy wtedy na fali, wszystkie
wygrane mecze, ale zostaliśmy
sprowadzeni na ziemię.

Zagramy w Superlidze!
Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek I–ligi
szczypiornistek mistrzostwo i awans do najwyższej
klasy rozgrywkowej zapewniły sobie zawodniczki Finepharmu Jelenia Góra. Przed
rokiem było podobnie, klub
wywalczył przepustkę do
Superligi, jednak pozostał
na jej zapleczu, tym razem
ma być inaczej.

Wieści różnej treści

* Najprzyjemniejsza chwila w
obecnych rozgrywkach, pomijając oczywiście wywalczenie
awansu?
– Było to zdecydowanie pierwsze
zwycięstwo z SPR-em Olkusz odniesione na terenie rywala. Wygrana z
bardzo silnym zespołem podniosła
zdecydowanie morale całej naszej
drużyny.
* Czy uważa Pan, że nasze
ostatnie rywalki, zawodniczki
z Olkusza są w stanie wywalczyć w barażach awans do
Superligi?
– Zespół SPR-u Olkusz to bardzo
silna drużyna, którą stać na awans.
Jeśli dojdą do samego końca rywalizacji o Superligę, to spotkają
się prawdopodobnie z AZS-em
Wrocław. Tu faworytkami byłyby
zawodniczki z Dolnego Śląska, ale
jeśli choć trochę zlekceważyłyby rywalki, to mogłyby ponieść klęskę.
* Dziękuję za rozmowę
(MDvR)
Fot. R. Ignaciak

Bramki Agnieszki Koceli w reprezentacji Polski
Pr zygotowująca się do
dwumeczu z Danią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Brazylii
kadra polskich szczypiornistek pod dowództwem
Kima Rasmusenna od niosła trzy zwycięstwa
podczas sparingów rozgrywanych w Turcji.

lenia Góra, która zdobyła łącznie Obrusiewicz (3), Pielesz (2),
Stachowska (2), Wilamowska (2),
siedem bramek.
Duda (1), Kocela (1), Polenz (1),
Polska - Wielka Brytania 30:25 Semeniuk-Olchawa (1)
(17:12)
Polska – Turcja 40:34 (10:11,
Bramki dla Polski zdobyły: 25:20)
Pielesz (8), Kocela (4), Wolska
Bramki dla Polski: Obrusiewicz
(4), Dworaczyk (3), Duda (3), Semeniuk-Olchawa (2), Niedźwiedź (7), Niedźwiedź (6), Duda (6),
(2), Gleń (1), Leśkiewicz (1), Pielesz (6), Byzdra (4), Stachowska (3), Gleń (2), Dworaczyk (2),
Byzdra (1), Kulwińska (1)
Kocela (2), Wolska (2)
Polska – Islandia 26:25
Swój wkład w końcowy triumf
(MDvR)
Bramki dla Polski: Byzdra (5),
biało-czerwonych miała Agnieszka Kocela, skrzydłowa KPR-u Je- Dworaczyk (4), Niedźwiedź (4),

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych, już po raz trzynasty odbył się
na wałbrzyskim Podzamczu „Bieg
Wielkanocny”. Świetnie zaprezentował się jeleniogórzanin Rafał
Matyja, zajmując drugą pozycję.
Na listach startowych oprócz wałbrzyszan pojawili się również zawodnicy reprezentujący: Wrocław,
Jelenią Górę, Legnicę, Kazimierz,
Oławę, Krzeptów, Bielawę, Kamienną Górę i Świdnicę. Łącznie
w biegu udział wzięło ponad 100
zawodników od 3 do 82 lat, w
tym 66 startujących w kategorii
OPEN. Biegacze w kategorii OPEN
do pokonania mieli trasę liczącą
niespełna 5 km. Najszybciej z tym
dystansem rozprawił się Piotr
Holly z Wałbrzycha (15:43). Drugi
na metę przybiegł Rafał Matyja
z Jeleniej Góry (15:46), a trzeci
linię mety przekroczył Łukasz
Kondratowicz z Kamiennej Góry
(16:07). Wśród pań na dystansie
2.5 km zwyciężyła Nikola Wolska
z Bielawy (10:49) przed Iloną
Zając ze Szczawna Zdroju (11:04)
i Agnieszką Jankowicz z Wałbrzycha (11:06).

Nasz człowiek w telewizji

Zawodnik Karkonoskiego
Klubu Kajakowego, wielokrotny mistrz Polski we Freestyle’u
Kajakowym, członek kadry narodowej PZKAJ Tomasz Czaplicki
zakwalifikował się do nowego
show TVN Turbo „Ekstremalni”.
Emisja programu w poniedziałki
o 21:00 na TVN Turbo. Po pierwszym odcinku Tomek zajmuje
3 miejsce. Choć program ma
charakter reality show, to nie
jest to tylko rejestracja mniej lub
bardziej udanych ekstremalnych
wyczynów. Uczestnicy będą ze
sobą rywalizować, a przed nimi
takie zadania jak: spacer po zawieszonej na wysokości linie,
wspinaczka po ścianie wysokiego
komina, nurkowanie w basenie
umieszczonym w gigantycznym
silosie. To tylko kilka z wielu
karkołomnych niespodzianek,
które czekają na uczestników
programu.

Kolarze Lechii
Piechowice w czołówce

Kolarze górscy Lechii Piechowice udanie rozpoczęli sezon, podczas wyścigu we Wrocławiu, który
inaugurował cykl Bike Maraton
2011. Nasi zawodnicy kilkakrotnie
stawali na podium zawodów.
Artur Miazga zajął drugie miejsce
w wyścigu na średnim dystansie
(55 km), a Michał Grynienko był
czwarty. Trzecie miejsce w swojej
kategorii zajęła Aneta Adamek. Na
krótkim dystansie (25 km) pierwszy w swojej kategorii był Jędrzej
Piś, piąty Przemysław Niedbalski,
szósty Paweł Michalkiewicz, a
dziewiąte miejsce zajął Łukasz
Kubacki. Najdłuższy dystans (85
km) wybrał tylko jeden zawodnik
Lechii – Jacek Kamiński. Do klasyfikacji drużynowej (22 miejsce)
punktowali: Jacek Kamiński, Janusz Pietrzykowski, Artur Miazga
i Aneta Adamek.
(MDvR)
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Konfeks odstrzelony
W 23. kolejce IV
–ligi piłkarskiej
Karkonosze pokonały Konfeks Legnica 2:0. Strzelcem obu bramek
dla gospodarzy
był Marcin Krupa.
Początek spotkania
stał pod znakiem walki
w środku pola, ale w 7
min. meczu pierwsza
podbramkowa akcja
zakończyła się golem
dla gospodarzy. Wystarczyły trzy dokładne
podania by przenieść
akcję spod własnego
pola karnego pod pole
przeciwnika, gdzie do
piłki dopadł Krupa i
uderzył tuż przy słupku nie dając szans bramkarzowi z
Legnicy. Sześć minut później w kolejnej sytuacji pokazał się Wichowski.
Minął dwóch obrońców i wpadł w
pole karne, a z jego próby dośrodko-

1. Prochowiczanka
23
2. Bielawianka Bielawa 23
3. Miedź II Legnica
22
4. Ślęza Wrocław
23
5. GKS Kobierzyce
22
6. Strzelinianka
23
7. Konfeks Legnica
23
8. Kuźnia Jawor
23
9. Orkan Szczedrzykowice 23
10. Karkonosze J.G.
23
11. Chrobry II Głogów 23
12. Piast Zawidów
23
13. Piast Żmigród
23
14. Puma Pietrzykowice 23
15. BKS Bolesławiec
23
16. MKS Szczawno-Zdrój 23
wania wyszedł strzał, który otarł się
o poprzeczkę. W 21 min. gry Polak
uratował nas przed utratą gola. W
zamieszaniu na 5. metrze od bramki
strzeżonej przez Główkę obrońca
Karkonoszy wybił w ostatniej chwili

futbolówkę spod nóg napastnika
gości. Tuż przed przerwą Krupa po
raz drugi zapisał się w protokole sędziowskim, tym razem za bezmyślny
faul w sytuacji, gdy piłka zmierzała
na aut (na korzyść miejscowych)

49
43
40
40
39
38
32
30
29
28
27
27
25
24
24
16

arbiter ukarał naszego napastnika
żółta kartką. W pierwszej części
spotkania Wichowski dwukrotnie boleśnie odczuł starcia z zawodnikami
gości i utykając zszedł na przerwę.
Po zmianie stron Wichowski wytrzymał tylko 5 minut i na jego miej-

sce wszedł Han.
Do 75. minuty
częściej przy piłce
byli goście, którzy
szukali okazji do
wyrównania, ale
to podopieczni Artura Milewskiego
przeprowadzali
groźniejsze ataki.
W 60 min. Durlak
wykorzystał błąd
obrońcy Konfeksu odbierając mu
piłkę pod polem
karnym gości, ale
strzelił prosto w
Wójcika. Mimo
kilku dogodnych
okazji dla gospodarzy oraz dwóch
dla gości, do
90.minuty wynik
nie uległ zmianie.
Gdy wydawało się, że mecz zakończy
się jednobramkowym zwycięstwem
Karkonoszy, w doliczonym czasie
gry Malarowski zdecydował się na
uderzenie z 16 metrów. Jego strzał
wypuścił przed siebie Wójcik, a piłkę

48:25
53:26
57:27
26:24
36:26
46:25
42:44
34:43
39:37
26:31
33:58
39:44
22:27
31:47
27:30
17:55

Sudety wygrywają trzecie starcie
Koszykarze Sudetów Jelenia
Góra pokonali w trzecim
spotkaniu finałowym fazy
play–off o awans do I–ligi
Open Florentynę Pleszew
66:61, zmniejszając stratę
w całej rywalizacji do stanu
1:2.

20 punktów, 19 „oczek” dorzucił
Mariusz Matczak. W pierwszych
dwóch spotkaniach naszą zmorą
była wyraźnie przegrana walka na
tablicach, tym razem przeciwnicy
znów byli lepsi, ale ich przewaga
34:26 nie była już tak znacząca.
Sudety Jelenia Góra – Open Florentyna Pleszew 66:61 (16:23, 13:13,

Pierwsza kwarta nie zapowiadała
happy-endu, nasi zawodnicy wyszli
jakby trochę stremowani grając
na niskiej skuteczności. Zupełnie
inaczej prezentowali się goście,
którzy ostatecznie po 10 minutach
prowadzili 23:16. W drugiej ćwiartce
kibice obecni w hali przy ul. Sudeckiej oglądali twardą obronę i walkę
o każdą piłkę, ta część zakończyła
się remisem 13:13, a rywale schodzili
na przerwę wygrywając różnicą
siedmiu „oczek”. Po zmianie stron
mecz zaczął się układać w końcu po
myśli podopiecznych Ireneusza Taraszkiewicza, którzy przed ostatnimi
10 minutami przegrywali pięcioma
punktami. Ostatnia kwarta to już
popis naszych zawodników, którzy
zdeklasowali przyjezdnych 21:11,
a w całym meczu wygrali 66:61.
Najskuteczniejszym graczem naszej
ekipy był Jakub Czech, zdobywca

W Ratuszu podzielono pieniądze na sport młodzieżowy
Największa pula przypadła
po raz kolejny MKS–owi
Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra – 110 tys.
złotych. Po 50 tys. złotych
dostały: Aeroklub Jeleniogórski i MKS Karkonosze
Jelenia Góra.

Irek Zakrzewski zakończył karierę
To wielka strata dla jeleniogórskiego sportu. 18–letni
bokser, wychowanek braci
Janików zdecydował się „zawiesić rękawice na kołku”.
W tym roku Irek rozpoczął boksowanie z seniorami i od razu miał
bardzo dobre wyniki. W debiucie
wygrał zawody Grand Prix w Śremie
(w kat. 69 kg), które dały mu przepustkę do seniorskich Mistrzostw
Polski. W Koninie zdobył brązowy
medal, przegrywając decyzją sę-

16:14, 21:11)
Sudety: Czech (20), Matczak (19),
R. Niesobski (12), Minciel (7), Wilusz
(6), Ł. Niesobski (2)
Czwarty mecz finałowy rozgrywany również w Jeleniej Górze odbył się
już po zamknięciu wydania gazety.
(MDvR)
Fot. Archiwum

dziów wyrównany pojedynek z
późniejszym mistrzem Marcinem
Łęgowskim. Jako junior również
odnosił liczne sukcesy. Był mistrzem
Polski kadetów z roku 2008 oraz drugim zawodnikiem Mistrzostw Polski
juniorów (64 kg). Mimo ogromnego
potencjału oraz zainteresowania ze
strony promotorów Łukasza Janika,
zdecydował się zakończyć karierę.
– Przede wszystkim chodzi o
moje zdrowie. Wdałem się w kilka
bijatyk na ringu oraz w sparingach,
miałem problemy z okiem. Dwukrotnie dostałem potężną bombę,

po której jedna trzecia oka była tak
zamroczona, że nic nie widziałem.
Ze sparingu na sparing mój rywal
bił tak samo, ale ja coraz mocniej
to odczuwałem. Może mi coś odbije
i będę chciał przygotować się na
następne mistrzostwa, ale wątpię.
Myślałem, że będzie mnie ciągnąć
do tego, że będzie mi brakować
walk, ale mam inne zajęcia. Trenuję
z kolegami na drążku, biegam, no i
przede wszystkim szkoła – wyznaje
Irek Zakrzewski.
(Przemo)

Pełna lista klubów oraz przypisanych do nich kwot:
Międzyszkolny Klub Sportowy Karkonosze Sporty Zimowe – 110tys
Aeroklub Jeleniogórski – 50tys
Miejski Klub Sportowy Karkonosze
Jelenia Góra – 50tys
Klub Sportowy Chojnik Jelenia
Góra – 40tys
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra
– 40tys
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra
– 40tys
Miejski Klub Sportowy Finepharm
Jelenia Góra – 37tys
Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny 12 – 35tys
Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum – 32tys
Karkonoski Klub Sportowy Jelenia
Góra – 30tys
Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra –
30tys
Młodzieżowy Klub Sportowy Jedenastka – 25tys
Jeleniogórskie Centrum Sportów
Walki – 18tys
Miejski Klub Sportowy Bobry –
18tys

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe Gwardia – 15tys
Szkółka Piłkarska Gol Jelenia Góra
– 15tys
Jeleniogórski Klub Oyama – 15tys
Karkonoski Klub Sportowy Polonia
– 12tys
Klub Sportowy Wichoś – 10tys
Rio Grappling Club Jelenia Góra
– 10tys
Szkółka Narciarska i Sudecki Klub
Sportowy Aesculap – 10tys
Jeleniogórski Klub Shidokan Karate
– 10tys
Klub Tenisowy Jelenia Góra – 8tys
Uczniowski Klub Narciarski 15 –
8tys
Uczniowski Klub Sportowy Jedenastka – 6tys
Karkonoski Klub Kajakowy – 5tys
Klub Siatkarski Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra – 5tys
Uczniowski Klub Sportowy Amator – 5tys
Uczniowski Klub Sportowy Kopernikus – 4tys
Klub Szachowy Jelonka – 4tys
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Pływacki Just Swim Jelenia Góra
– 4tys
Uczniowski Klub Sportowy MOS
Karkonosze Jelenia Góra – 4tys
Integracyjny Klub Sportowy Jelenia
Góra – 0
Stowarzyszenie Elite Bike Team
Jelenia Góra – 0
Towarzystwo Izersko-Karkonoskie – 0
(MDvR)
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dobił Krupa, ustalając tym samym
wynik spotkania na 2:0 dla gospodarzy. Dzięki wygranej Karkonosze
odskoczyły od strefy spadkowej na 3
punkty. Już za tydzień, 7 maja kolejny
ważny mecz dla naszej drużyny,
kiedy to zagramy w Pietrzykowicach
z Pumą.
Karkonosze Jelenia Góra - Konfeks
Legnica 2:0 (1:0)
Karkonosze: Główka - Bijan, Polak,
Rodziewicz, Malarowski, Adamczyk,
Kotarba (68’ Gałuszka), Wichowski
(50’ Han), Wawrzyniak, Krupa,
Duralak (85’ Rudnicki).
Konfeks: Wójcik - Andrzejewski,
Babeczko, Czuchnicki (68’ Wach),
Kaczmarek, Kociszewski, Ławkiel,
Pazio, Serenda, Wilczyński, F. Górski
(85’ Lefek)
Wyniki 23. kolejki: Karkonosze
Jelenia Góra - Konfeks Legnica 2:0, Piast
Żmigród - Piast Zawidów 0:1, Kuźnia
Jawor - Puma Pietrzykowice 3:2, Ślęza
Wrocław - MKS Szczawno-Zdrój 2:0,
Prochowiczanka Prochowice - Chrobry
II Głogów 3:0, Strzelinianka Strzelin
- Orkan Szczedrzykowice 1:1, BKS Bolesławiec - Bielawianka Bielawa 3:3
(Przemo)
Fot. Archiwum

Tym razem zagrają

w piłkę nożną
Zmianie uległ termin przeprowadzenia kolejnych
zawodów cyklu Ligi MOS
Pracowników Oświat y.
Turniej rozegrany zostanie 13 maja, a nie tak jak
wcześniej planowano dwa
tygodnie później.
Zespoły złożone z nauczycieli, administracji i obsługi danej
placówki zagrają na boisku Orlik
przy ZSOiT – al. Jana Pawła II.
System rozgrywek uzależniony
jest od ilości zgłoszeń, które należy dokonywać do 10 maja pod
telefonem/faxem 64 244 61, lub
mailem sport@mosjg.pl. Odprawę
techniczną w dniu zawodów zaplanowano na 16.00, pół godziny
później rozpocznie się pierwsze
spotkanie, a cała impreza zakończy
się około 21.00.

Regulamin turnieju:

* Na boisku mecz rozgrywa 5
zawodników + bramkarz.
* Zawody rozgrywane są zgodnie
z przepisami PZPN.
* System rozgrywek – każdy z
każdym.
* Czas gry – do ustalenia
* Zmiany zawodników ‘hokejowe”
* Bramkarz wprowadza piłkę
dowolnie ręką lub nogą, po aucie bramkowym piłka musi być
wprowadzona w obrębie własnej
połowy boiska. Błąd karany jest
rzutem wolnym z połowy boiska
w tym przypadku nie może być
stosowany przywilej korzyści.
* Nie obowiązuje przepis o „spalonym”
* Za wygrane spotkanie drużyna
otrzymuje 3 punkty, za remis 1
punkt, punktów za przegraną
0 punktów.
* O kolejności miejsc decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- lepsza różnica bramek
- większa liczba zdobytych bramek
- rzuty karne w meczu remisowym
(MDvR)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15.04.2011 godz. 15:00 – 29.04.2011 godz. 21:40
Ogłoszeń drobnych - 1336
PRACA
DAM PRACĘ
BEMA Fabryka Tektury - w Pilchowicach
poszukuje ślusarza z umiejętnością spawania oraz pracowników produkcyjnych
(mężczyzn) - 602 366 931
DODATKOWE zajęcie - z perspektywą
ponadprzeciętnych zarobków. Zadzwoń i
dowiedz się więcej - 607 493 016
FIRMA kosmetyczna Avon oferuje prostą
i wygodną formę dodatkowego zarobku,
profesjonalne szkolenia kosmetyczne,
konkursy, nagrody, możliwość awansu.
brak opłaty wpisowej, GG 6402836 - 692
494 164
FM - Zapraszam do Fm Group oraz Fm
Mobayl Telefonii komórkowej - kontakt
GG 8170064
HOTEL Fenix zatrudni - kelnerów, kelnerki
i pokojowa. CV proszę składać w recepcji
Hotelu. Ul. 1 Maja 88 - 500 237 109

HOTEL Fenix zatrudni masażystę - praca
od zaraz - CV proszę składać w recepcji ul.
1 Maja 88 Jelenia Góra - 500 237 109
JESTEŚ studentem(-tka) - i masz trudności
ze znalezieniem pracy? Szukasz czegoś,
co spełniałoby Twoje oczekiwania ﬁnansowe? Zadzwoń - 607 493 016
KELNER / kelnerka - do pracy w Karpaczu
- 781 108 400
METAFORA Pub & Restaurant ogłasza
nabór - na stanowisko barman - osoby z
doświadczeniem, dyspozycyjność, wysoka
kultura osobista i zaangażowanie. Dodatkowym atutem język niemiecki. CV ze zdjęciem i list motywacyjny - jjacak@wp.pl
OGRODNIK Bukowiec - zatrudnię na
stale ogrodnika z doświadczeniem - 502
087 370
PRACA na pół etatu - dla emeryta lub
rencisty - 784 650 481
SZUKAM opiekunki - dla 4 letniej dziewczynki i 9 miesięcznego chłopca. Kowary
- 782 022 765
ZATRUDNIĘ brygadę posadzkarzy do
pracy przy miksokręcie - 785 195 728

ZLECĘ naprawę drzwi balkonowych - lub
wymianę na nowe - do wymiany też 2 okna
- 790 577 816

SZUKAM pracy - sprzątanie, pomoc
kuchenna itp. 22 lata, dyspozycyjna - 693
207 561

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

EMERYT szuka zajęcia - prawo jazdy,
kulturalny, dyspozycyjny, bez nałogów 793 657 899
KIEROWCA - emeryt szuka pracy - kat B,
CE, DE - uprawnienia na przewóz osób 669 569 669
KIEROWCA A, B, C, E + adr - z dużym
doświadczeniem umowa o pracę - 723
529 370
KIEROWCA B,C - wiek 30 lat - doświadczenie w transporcie, wszystkie wymagane
dokumenty szuka pracy w transporcie krajowym lub na miejscu - 605 912 118

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.

PODEJMĘ pracę na umowę - posiadam
zaklajstrowaną działalność, wyposażone
pomieszczenie w sprzęt biurowy, auto,
prawo jazdy, j. angielski, doświadczenie
- 664 125 232
SAMOTNIE wychowujący troje dzieci - abstynent, z prawem jazdy, poszukuje rozsądnie opłacanej pracy - 783 411 148

CZĘŚCI do Corsy B i C - Części do Corsy
B i C - 691 350 737
DO Fiata Uno - tanio części - 791 823
113
DO Opla Kadeta - rok 84-85 - lewy przedni
błotnik, lewa tylna reperaturka oraz tylne
siedzenie z półką i głośnikami - 665 539
105
DO Opla Vectry - blacharskie, zawieszenia,
silniki, z rozbiórki aut z Niemiec - nie od
polaków - 603 054 031
FORD Escort 97 rok - silnik i skrzynia
biegów - 604 493 414
HONDA Civic 98 rok - maska - 698 448
976
NOWE i używane - do wielu aut rożnych
marek, z możliwością montażu w naszym
warsztacie. Gwarancja rozruchowa - 604
899 303, 692 539 208
OPEL Astra 1 i Astra 2 - blacharka, zawieszenia, silniki wszystkie podzespoły - tanio
- 603 054 031
OPEL Calibra - uszkodzony silnik - 883
605 623
POSIADAM części z demontażu, do wielu
samochodów różnych marek i modeli w
rocznikach od 86 do 2000 oraz posiadam
nowe części do wszystkich roczników.
Możliwość montażu z gwarancją w naszym
warsztacie - 604 899 303/692 539208
RENAULT Laguna - wszystkie części
z demontażu - skrzynia biegów, lampy,
szyby, el. wnętrza, silnik, części blacharskie
i inne - 783 032 842

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

SILNIK C330 Dyfer - Dyfer, skrzynia, części
z wraka. Cena 2500 zł - 663 569 895
SILNIK i skrzynia biegów - Ford Escort 97
rok - 604 493 414
SILNIK od Yamahy 80 DT - drugi w częściach w całości z instalacją, cena 450
zł - 726 416 115
SPORTOWY tłumik do Audi A3 - oryginalny
Remusa - 661 692 641
SZYBA przednia Bravo Brava Marea oryginalna z demontażu oraz wiele innych
części - 724 742 166
Z Golfa 3 i Vento - z silnikami benzynowymi,
szyba przednia 100 zł skrzynie biegów po
230 zł i inne części tanio - 605 835 581

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
195/50/R15 82V 2008 rok - bieżnik idealny
(2000 km) w Karpaczu - 783 102 105
2 opony 205/60/15 - bieżnik 5,9mm - 513
101 712
2 opony letnie DUNLOP - 215/50/R15.
Cena 340 zł - 600 625 156
2 opony Uniroyal - 205/60/16 120 zł za
sztukę - 665 036 679
4 felgi 13 - z rozstawem śrub 4 razy 100
- na felgach są opony zimowe. Felgi są
ze Skody Felicji. Wszystko za jedyne 100
złotych - 663 950 777
4 koła 16 aluminiowe - letnie 4x108 z ładnymi oponami 205x50 - 693 639 889
4 opony letnie 4x100 - 185/60 R14 przejechały tylko 2500 km jak nowe z alusami 5
ramienna gwiazda z deklami Opel - opony
kosztowały 250 za szt. tanio - 509 280
355
ALUFELGI - różne - Mitsubishi rozmiar
R15 195/60, Ford Mondeo R16 205/55,
VW R14 175/60, Opel R16 205/55 i wiele
innych - 604 899 303/692 539 208
ALUFELGI 13 - rozstaw na 4 śruby
widoczne ślady używania, cena 230 zł do
negocjacji - 506 055 861
ALUFELGI 13 4x98 z nowymi oponami Barum 165/65/r13 Borbet A - stan idealny,
cena 700 zł - 725 542 441
ALUFELGI 17 Audi 5X112 - z oponkami
gratis. Cena za komplet 600 zł - 515
206 246
ALUFELGI chrom super cena 4x100 Keskin KT 3 pasują do Opel, VW, Seat i
inne - 787 688 360
ALUFELGI do BMW - alufelgi do BMW 661 934 804
ALUFELGI Galaxy 16 - w bdb. stanie, rozmiar opon 215x55x16 - 783 032 842
ALUFELGI VW 15 4x100 - + opony letnie
stan bardzo dobry 550 zł do negocjacji 505 083 787
FELGI 16 do Opla Omegi - 4 szt. za 400
zł - 509 914 850
FELGI aluminiowe 17_qq - 4x100 z oponami 2x :205x50r17 i 2x:205x40r17 felgi
pasują do: Passat, Golf, Honda - cena 700
zł - 661 692 020
FELGI aluminiowe 4/100 - r 13 w bardzo
dobrym stanie proste sprawdzone 200
zł - 507 408 229
FELGI aluminiowe do Forda - komplet felg
aluminiowych 14 , 4x108, pasują do Gorda
Mondeo i Audi, cena 350 zloty za komplet
- 795 562 360
FELGI aluminiowe od Seata Toledo - z
dwiema oponami letnimi 195/60/r15 250
zł do negocjacji, stan bardzo dobry - 511
873 215
FELGI czarne, stalowe - jak nowe od VW
Golf III wraz z oponami letnimi Continental
175/65/R14 82T. Cena za kpl. 300 zł. Odbiór
w Szklarskiej Porębie - 535 939 000
FELGI stalowe - rozstaw 5x112 15 cali
nowe nieużywane, cena do uzgodnienia
- 693 038 383
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie
i sprzedaż - 757 893 651
KOMPLET felg aluminiowych - 13 stki na 4
śruby z oponami letnimi w bardzo dobrym
stanie za 350 zł - 504 121 608
KOMPLET opon letnich 2 szt. - 195/60/r
14, 2 szt. 185/60/r 14 oraz 1 szt. na zapas
gratis - cena 125 zł - 791 577 537
OPONY 14 165x70 - letnie - ładne - 693
639 889
OPONY 155/80r13, letnie - nowe 90 zł.
Szt. - 508 222 781
OPONY letnie - nowe - 175/70r14. Cena
139 zł. szt. - 508 222 781
OPONY letnie 15 - Michelin używane,
bieżnik ok 5 mm, cena 150 zł za kpl.
Odbiór osobisty w Szklarskiej Porębie 535 939 000
OPONY letnie Hankook - Optimo 225/60
R15 96V bieżnik 8mm komplet 4 sztuki 793 951 991
OPONY nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie ceny - 757 893 651
ORYGINALNE alufelgi - rozmiar 16 do
BMW, stan bardzo dobry - 793 951 991
ORYGINALNE alufelgi - VW Passat B5 lift
7Jx17ET37 + opony letnie gratis 225/45/
R17 (2 opony na sezon a 2 do wymiany)
- 604 945 349
ORYGINALNE Audi A4 A6 - 5x112 - 723
629 628

MOTORYZACJA
KUPIĘ
1 osiowa przyczepa - czekam na propozycje - 781 240 217

AUTO do 2 tys. zł - z instalacją gazową
- najchętniej Skoda Felicja kombi - 531
701 115
AUTO za rozsądną cenę - stan obojętny,
odbieram własnym transportem - 790
303 603
AUTO za rozsądną cenę - wszystkie marki
aut, całe i uszkodzone, bez przeglądu i
OC. Odbieram własnym transportem - 790
303 603
AUTOSKUP - powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem. Również angliki
- 721 721 666
AUTOSKUP - wszystkie - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
AUTOZŁOMOWANIE - 667 138 290
FIAT 125p - lakier musi być oryginalny, a
stan kolekcjonerski, dobrze zapłacę - 667
502 076
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
KAŻDE auto - skup aut całe i powypadkowe, odbieram własnym transportem,
również angliki - 693 828 283
KAŻDE auto - uszkodzone - powypadkowe
i cale - odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie - 792
172 820
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka od ręki
- 602 501 888
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka od ręki
- 722 128 501
KAŻDE auto powypadkowe - bez opłat,
odbiorę własnym transportem w ten sam
dzień - 796 482 853
KAŻDY samochód do 1500 zł - może być
do remontu - 691 995 828
POWYPADKOWE - skup - również całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
PROBLEM z autem? - My kupimy. Stan
auta obojętny. Odbieram własnym transportem - 888 696 309
PUNTO, Fiesta, Polo lub inny - zarejestrowany samochód kupię w cenie do 4 tys.
zł - 603 182 814
QUAD w przystępnej cenie - 110 cm3
lub większego w dobrym stanie - 691
082 559
SKUP - najlepsze ceny - auta wszystkie,
cale lub uszkodzone, osobowe, dostawcze,
ciężarowe, rolnicze. Odbieram własnym
transportem, płacę gotówką od ręki - 604
899 303/692 539 208
SKUP aut - auta za rozsądną cenę, stan
obojętny, odbieram własnym transportem
- 885 775 445
SKUP aut - Każde auto za rozsądną cenę,
stan obojętny, odbieram własnym transportem - 511 209 408
SKUP aut - najlepsze ceny - stan obojętny,
gotówka od ręki, odbieram własnym transportem - 787 009 777
SKUP aut do 5000 zł - gotówka od ręki 7
dni w tygodniu - 697 104 455
SKUTER śnieżny - może być uszkodzony
lub bez papierów za rozsądną cenę - 725
026 043
SZUKAM starych motocykli - produkcji polskiej i zagranicznej do roku 1970, a także
części i akcesoriów - 796 621 093

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
APRILIA Rs 125 ccm - sprzedam lub
zamienię na auto z dopłatą - 663 641 288
ASTRA G- 2.0 DTI - 1999/00 zadbana
nie bita, nie malowana, klimatyzacja,
elektryka, alu, 2.0 DTI - cena 10.000 zł 663 314 912
AUDI 80 - w bardzo dobrym stanie technicznym. Końcówka roku 1990 - 1,8
benzyna, wspomaganie, szyberdach, dwa
komplety opon. 1500 zł do negocjacji - 535
551 142
AUDI 80 1.8 - w bardzo dobrym stanie technicznym. Końcówka roku 1990 r. Benzyna,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, dwa
komplety opon. Cena 1500 zł do negocjacji
- 535 551 142
AUDI 80 B4 - 1993 eok, automatik. Cena
2800 zł do negocjacji - 782 229 264
AUDI 80 LPG - zarejestrowany, rok 91, poj.
1.8 benzyna + gaz, wspomaganie kierownicy, ważne opłaty, cena 1450 zł - 604 899
303/692 539 208
AUDI 80 z gazem 550 zł - Opel Vectra
650 zł Ford Eskort kombi 1.8d 800 zł - 693
245 008
AUDI A3, 2007 - A3 1.9TDI 105 KM,
przebieg 132 tys., serwisowany, bezwypadkowy, pełna elektryka klimatronic, ABS,
ESP, multitronic DSG, cena 49900 - 75 76
78 835, 501 035 988
AUDI A4 1.9 TDI sedan - 2000 rok, Po
liftingu, 115 KM, klimatyzacja. Po wymianie
płynów i pasków. Zarejestrowany, przegląd
do 2012 r. Zamiana na Partner II, Berlingo
II. Cena 17900 zł do negocjacji - 608
463 910
AUDI A4, 1997 - 1.6 benzyna, przebieg 150
tys., serwisowany bezwypadkowy, elektryka, klimatyzacja, ABS, wspomaganie,
cena 11900, kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej - 75 76 78 835, 501 035 988

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Audi A4, 1999 - 1.8 benzyna, przebieg 160
tys., serwisowany elektryka, klimatyzacja
ABS wspomaganie cena 12900 kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835, 501 035 988
Audi B3 Sedan 1989 rok - 1,8 benzyna
+ gaz, przebieg 181 tys., bezwypadkowy,
bordowy metalik, 2 kpl. opon alufelgi, stan
bdb. Cena 3900 zł - 664 112 723
Auto za 800 zł do sprzedania - Hyunday
Pony 1994 rok poj. 1,3 benzyna, przebieg
177 tys. km, ważne przegląd i OC - 723
633 205
Bmw - 2.5L. 525,1989 rok, w gazie, wbity
w dowód cena: 1950 zł do negocjacji - 782
037 861
Bmw 2.5l. 525 - z gazem - cena:1900 zł.
do negocjacji - 782 037 861
Bmw 316 - sprzedam lub wymienię - compact, silnik 1.6 benzyna, 1995, klimatyzacja, alufelgi, stan techniczny bardzo dobry
na samochód dostawczy - 517 372 835
BMW 318i E46 - 1998 rok, po liftingu,
pełne wyposażenie, ksenony. Srebrny
metalik. Panoramiczny dach. Cena 14000
zł - 782 229 264
Bmw 320D 2003 rok - 2.0D 150 KM
przebieg 160 tys., serwisowany, bezwypadkowy, elektryka klimatyzacja ABS ESP
wspomaganie, cena 24900 - kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835, 501 035 988
BMW 320is Vanos - 150 KM, granatowy,
pełne wyposażenie. Cena 3200 zł - 782
229 264
BMW 325 TDS - 1996 rok, mPakiet, pełne
wyposażenie, skóra, czerwony metalik.
Cena 2800 zł - 782 229 264
BMW 518 - zarejestrowany, rok 94 poj.
1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy,
c-zamek, poduszka powietrzna, el. szyby,
zadbany, cena 3300 zł - 604 899 303/692
539 208
Bmw 524 td 90 rok - wersja E-34 turbodiesel sedan manual, srebrny metallic, alufelgi,
szyberdach, hak, radio CD, centralny
zamek, stan dobry, 4000 zł - 669 984 699
BMW 525 TDS E39 - 1997 rok/1998 rok,
hak, ksenony, pełne wyposażenie, srebrny.
Cena 11500 zł - 782 229 264
Bmw E 36 - ładne, czarne - cena tylko 2200
zł - 697 235 992
Bmw E30, rok 1989 - pojemność 1600,
benzyna + gaz, kolor granatowy, cena do
negocjacji - 661 025 996
Bmw E36 - 1,8 - 692 079 289
Bus Renault Master - średni, r.p. 2002, poj.
2,2, ABS, uszkodzony silnik i skrzynia w tym
stanie - cena 7500 PLN z nowym częściami
14000 PLN - 728 895 353
Charada 9.1rok, 1.0 w całości - na części
600 zł - 510 242 940
Chevrolet Blazer - automatic, serwisowany, w bardzo dobrym stanie, rok
produkcji 2002, cena do uzgodnienia po
obejrzeniu auta - 607 445 996
Chrysler Stratus LX 2.5 i 24 V - 1999
rok, full opcja, cabrio. Cena 8000 zł - 782
229 264
Citroen AX 1.0 - rok 1991, cena 500
zł - 695 627 605
Citroen Berlingo multispace - rok 99,
oszklony, 5 osobowy. 1,9 diesel. Ekonomiczny. Możliwa zamiana. Cena 7500
- 793 199 383
Citroen C3 1.4 hdi 2004 rok - zarejestrowany, ekonomiczny, elektryczne szyby,
klimatyzacja, wspomaganie, ABS, biały,
aluminiowe felgi - 693 639 889
Citroen Xantia 1.9 - diesel 96 rok - do
małych poprawek lakierniczy - 663 562
307
Citroen XM-LPG - zarejestrowany, rok
92, wspomaganie kierownicy, c-zamek,
elektryczne szyby, radio, cena 1500 zł - 604
899 303/692 539 208
Citroen Xsara 1998 - 1.8 - wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, lusterka,
poduszki, regulowana kierownica, po
wymianie pasków olejowych, stan BDB,
cena 5.300 - 782 124 231
Citroen Xsara 3d 1.8 - 1998 rok, 5000
PLN lub zamienię na inny - 724 521 495
Daewoo Kalos - zarejestrowany, rok
2003, poj. 1.4 benzyna, 4 x poduszka,
wspomaganie, c-zamek, elektryczne szyby,
ABS, klimatyzacja, cena 7800 - 604 899
303/692 539208
Daewoo Kalos (AVEO) - 2004 rok, 4
drzwi, 1399 cm3, benzyna, bogate wyposażenie (klimatyzacja, wsp. kierownicy,
centralny zamek, 4 poduszki, immobilizer,
elektryczne szyby , czarny metalik), sprowadzany z zagranicy - 692 094 962
Daewoo Tico - rok 97, poj. 800 benzyna,
auto ekonomiczne, przegląd do 21.10.2011
- 604 899 303/692 539 208
Daewoo Tico - rok produkcji 97 Jeżów
Sudecki - 609 852 495
Daewoo Tico - z roku 1997 z ważnymi
opłatami, cena 1800, dzwonić po godz.
15. - 609 852 495
Dwa Fiaty CC 900 - brak OC i przeglądu,
jeżdżące 1100 zł - 796 160 678
Fiat 126 - rok 2000 - kolor zielony - 516
564 948
Fiat 126 EL - 1995 rok. Przebieg 100 tys.
km. Dobrze utrzymany. Ważne opłaty. Cena
700 zł - 725 347 466
Fiat 126p - 2000 rok, zielony, stan dobry
- 726 808 725
Fiat CC 7OO - 1995 rok - kolor zielony
metalik. Cena 1800, bardzo dobry stan 609 024 045
Fiat Cinquecento - rok 1999, ubezpieczony, 1200 zł - 503 328 860
Fiat Punto - za 2300 zł, rok produkcji
- 1996 pojemność 1.1 stan dobry, do drobnych poprawek lakierniczych, 2 kpl. opon
+ radio CD. Autko do obejrzenia w Jeleniej
Górze - 665 249 825
Fiat Punto 1996 rok, biały, 3 drzwi - 1.7
TD, stan dobry, 2 kpl. opon, cena 1700 602 513 512

Fiat Seicento 2000 rok - przebieg 90 tys.
super stan, 4700 PLN - 511 699 191
Fiat Seicento 900 - kolor czerwony,
przebieg 83tys. km, komplet nowych opon
zimowych - 600 236 383
Fiat Stilo Multiwagon - serwisowany w Jelcar - stan bardzo dobry, rok produkcji 2005,
cena do uzgodnienia - 607 445 996
Fiat Tipo - rok produkcji 95, ważne opłaty,
stan dobry, cena 1600 zł do negocjacji 725 331 339
Fiat Uno - 1993 rok, 600 zł - 693 828
283
Ford Escort - 1.6 mr benzyna, gaz, 91
rok, sprawny, cena 1200 zł - pilne - 600
258 703
Ford Escort 1.6 - mr, 91 rok, niebieski
metalik, benzyna, gaz, sprawny 1300 zł
- 600 258 703
Ford Escort 1.6 16v - 93 rok, 1500 zł
oraz Golfa 3 kombi 1.8 93 rok - 2000 zł lub
zamienię. - 795 850 093
Ford Escort 1.8 d 94rok - w całości lub na
części 700 zł - 510 242 940
Ford Eskort - uszkodzony - 1993 rok, 1,3
benzyna - gaz w całości na części, cena do
uzgodnienia - 507 281 317
Ford Eskort LPG - rok 95, poj. 1.4 benzyna + gaz, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, 2 x poduszka, elektryczny
szyberdach, ABS, radio, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka, cena 1850
zł - 604 899 303/692 539208
Ford Fiesta - 1991 rok 1.1 .ważne OC i
przegląd, 650 zł - 790 609 579
Ford Fiesta - rocznik 91 - pojemność
1.1 z gazem - cena 1000 do uzgodnienia
- 603 307 656
Ford Fiesta - silnik 1.1, rok 1994 - 661
934 813
Ford Fiesta - zarejestrowany, rok 95,
poj. 1100 benzyna, auto ekonomiczne,
radio, alarm, cena 1500 - 604 899 303/692
539 208
Ford Fiesta 1.1 - rok 91 z gazem przegląd
- OC - cena 800 zł do uzgodnienia - 603
307 656
Ford Fiesta 1.1 - zarejestrowany, rok
95, poj. 1,1, benzyna, radio, welurowa
tapicerka, cena 1500 - 604 899 303/692
53 9208
Ford Fiesta 1.3 - klimatyzacja 1996 rok,
przegląd do 2012 elektryczne szyby, 2
poduszki, cena 2400 - 692 198 971
Ford Fiesta 1.3 rok 1997 - cena 2400 696 029 525
Ford Fiesta 2000, 1.3 - benzyna, 44kW,
czarny metalik, immobilizer, ABS, komplet
opon alufelgi, radio + wzmacniacz. Stan
bardzo dobry 4000 PLN - 606 905 793
Ford Galaxy 2.0 - 115 km - 96 rok 184000,
silnik przejechane ma 34 tys. km 7 osób,
alufelgi, stan techniczny bardzo dobry 691 722 936
Ford Galaxy 2004 rok 1.9 - 112000 km,
pełna dokumentacja serwisowa, sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela, bezwypadkowy, zarejestrowany, nie
wymaga wkładu finansowego, stan idealny
- 603 799 852
Ford Mondeo 1.8 - TD, rok 95, kombi, stan
dobry, tanio - 603 430 340
Ford Mondeo 2.0 Ghia - 1999 rok, benzyna + gaz. Bardzo bogate wyposażenie:
m.in. 4 poduszki, napinacze pasów, komputer, alufelgi + opony zimowe. Cena 7600
zł - 695 251 692
Ford Mondeo kombi - 1.8 TD rok 1995,
kolor ciemny fiolet, diesel, tanio - 603
514 565
Ford probe 2.2T - 1994 rok, wersja USA.
Cena 1500 zł - 782 229 264
Ford Tranzit 2.5 D - 1992 rok, czerwony
blaszak. Opłacony. Cena 1800 zł - 782
229 264
Galant 1992 rok 1.8 - całości lub na
części - 800 zł - 510 242 940
Honda Civic 1.5 - sprzedam lub zamienię benzyna plus LPG, 90 km - 530 040 485
Honda Civic 1994 - 1.6 benzyna, 125
KM, przebieg 111 tys. serwisowany 2 x
poduszki, wspomaganie, ABS, elektryczne
szyby i lusterka, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej – 75 76 788 35, 501
035 988
Honda Civic 95 rok - 1.4 16 V + komplet
opon zimowych na felgach oraz części cena 5000 do negocjacji - 691 264 567
Honda Civic Vgen. 1995 rok - 1,5 90KM
kolor zielony bogato wyposażona pełna
elektryka stan dobry cena 7300. Tel. po
godz. 17 - 603 407 210
Hyundai Lantra - pełne wyposażenie.
Cena 1400 zł - 782 229 264
Hyundai Pony - na gaz 1.5 83 km
sprawny, ważne przegląd i OC, cena 1500
zł - 609 272 704
Hyundai Pony 1 - na gaz, 1.5i ważne OC i
przegląd, cena 1700 - 609 272 704
Lancia Delta 1.6 benzyna - pełna elektryka, stan dobry 2000 zł - 782 501 197
Land Rover Freelander 1998 - 2,0 diesel, klimatyzacja, hak, alufelgi, 4x4, 5-cio
drzwiowy, zarejestrowany, ubezpieczony,
przegląd do marca 2012, cena 12 tys. do
rozmowy - 790 577 816
Land Rover Freelander 2.0 D - 1998 rok,
4x4, klimatyzacja, alufelgi, hak. Zarejestrowany i ubezpieczony. Cena 12000 zł do
negocjacji - 790 577 816
Land Rover Freelander TD 2,1t - diesel
1998 rok - pięciodrzwiowy ciemnozielony,
hak, przegląd do 03.2012 roku - 693
203 201
Lublin - 98 rok, 2400d, blacharka i silnik
stan dobry, zawieszenie, hamulce stan
idealny, przegląd do 02.2012, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany na 9 osób, cena
2000 zł - 691 528 286, 667 689 012
Mazda 323 F - W całości lub na części
- 506 528 983

Mazda 6 - 2004 rok, 2.0 - CITD diesel
kombi, czarny metalic. Sprowadzona z
Niemiec - 510 101 380
Mazda 626 cronos 94 rok w całości - lub
na części 1500 zł - 510 242 940
Mercedes okularnik - kombi E klasa, 4
el. szyby, 4 airbagi, el. szyberdach, odpinany hak,2,0 benzyna, 96 rok, cena 9200
zł - 783 032 842
Mercedes Vito 108 cdi - blaszak z odgrodzona przestrzenią ładunkową, 320 tys.
przebiegu - 9 tys. netto - 785 587 555
Mercedesa C-klass - Sport Coupe, 2003
rok, poj. 1,8, zarejestrowany, ubezpieczony,
cena 32500 zł. Super stan - polecam - 662
009 700
Mitsubishi Carisma - 1999 rok, 1900
diesel - nowy model 8100 zł, zarejestrowana - 512 117 779
Mitsubishi Colt - ważne opłaty, stan
dobry - 782 587 176
Mitsubishi Galant 1.8 - 92 rok - w całości
lub na części 850 zł - 510 242 940
Mitsubishi Galant 87 roku z LPG - w
dobrym stanie, oryginalna komfortowa
limuzyna, ważne opłaty, cena 2300 zł 512 943 377
Mitsubishi Lancer 1.5 - 1992 rok, benzyna, alarm, centralny zamek. Opłaty już
nie ważne. Cena 600 zł - 693 326 927
Mitsubishi Lancer 92 rok - sprawny, z
dodatkowymi oponami letnimi. 950 zł. 605 449 514
Mitsubishi Pajero - off-road przerobiony
do sportu, klatka, kubły, zarejestrowany,
6000 zł - 601 798 039
Mondeo kombi LPG - rok 94, poj. 1.8
benzyna + gaz, wspomaganie kierownicy,
c-zamek, radio, 2 x poduszka, przegląd do
11.06.2011 i ubezpieczenie do 29.11.2011
cena 1800 zł - 604 899 303/692 539208
Motocykl Honda - Shadow rok 1985.
Zarejestrowana 4000 zł - 603 509 453
Motor Suzuki Gs 500E slingshot - czarny
metalik, rok 1990 przebieg 43000. Ważny
przegląd i OC, motor w stałej eksploatacji
- 782 684 201
Motor Yamaha xv 250 v - virago rok 93,
20000 km, cena 4500 zł - 607 858 028
Nissan Almera 1.5 .20 - 2000 rok granatowy. Cena 9000 - 606 686 606
Nissan Micra 2000 rok - 1.0 16V stan
bardzo dobry, 2 komplety opon, zarejestrowany - 504 131 191
Nissan Sunny 1.4 - benzyna 93 rok, cena
2000 zł - 781 957 483
Nissan Sunny 1992 rok - pojemność 1.4
benzyna, instalacja gazowa, nowe opony,
cena 1800 zł - 512 117 734
Nissan Sunny 92 rok - kombi, benzynagaz, kolor wiśniowy, nowy akumulator,
tłumiki, stan dobry na chodzie - 793 026
024
Omega 2.5 v6 rok 96 kombi - climatronic,
ABS, esp elektryczne szyby, lusterka, welur
wspomaganie kierownicy, komputer pokładowy, air bag x 2 sprzedam lub zamienię
- 792 174 949
Opel Astra - w całości lub na części - 92
rok, cena 800 zł do uzgodnienia - 515
138 683
Opel Astra 1.4 - 92 rok - cena 550 zł 507 300 082
Opel Astra 1.6 benzyna - 1992 rok z opłatami, cena 900 zł - 530 069 790
Opel Astra 1.8 - 1993 rok, benzyna, wersja
sportowa. Cena 3500 zł do negocjacji - 603
936 579
Opel Astra 2 2.0 DTI – 2004, zadbany,
czarny metalic, 145000 km, książka serwisowa, stan idealny, nic nie stuka, sprowadzony, cena 15500 - 784 805 582
Opel Astra 2004 - 1.4 benzyna 90 KM
przebieg 84 tys. serwisowany, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, klimatyzacja,
elektryka, ABS wspomaganie - cena 24900
- 75 76 78 835, 501 035 988
Opel Astra 3 diesel 101 KM 2005 - 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 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 G - 1999/00 zadbana nie bita,
nie malowana, klimatyzacja, elektryka, alu,
2.0 DTI - cena 10.000 zł - 663 314 912
Opel Calibra - kameleon - 1992 rok 2l
pojemność - benzyna. Cena 3200 zł - 502
329 142
Opel Calibra - zarejestrowany, rok 92,
pojemność 2.0 benzyna, przegląd ważny
do października bieżącego roku, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby,
c-zamek, cena 1450 - 604 899 303/692
539 208
Opel Corsa - cena 1500 zł - 691 164
034
Opel Corsa - z silnikiem 1,2 eco, rocznik
1996. Cena 4500 zł do negocjacji - 602
404 283
Opel Corsa 1.2 - 1997 rok, stan bdb. Cena
5000 zł - 667 209 919
Opel Corsa B 1,2 - benzyna 1995 rok, 2
x poduszka powietrzna, szyberdach, radio
CD, opony z felgami zimowe 2 szt. niski
przebieg, cena 3950 zł do negocjacji - 601
816 384
Opel Corsa B 1.0 - hatchback, rok 1998,
kolor czerwony, cena 4000 - 603 336 426
Opel Corsa C 1,0 2005 - przebieg 31 tys.
km, I właściciel, z salonu, serwisowana,
stan bardzo dobry, przegląd marzec 2011,
cena 15.500 - 603 166 898
Opel Omega 2.5 TDS – 95 rok, zarejestrowany, opłacony, klimatyzacja, nabita,
elektryczne szyby i lusterka, cena do
uzgodnienia - 661 149 526
Opel Omega 2.5 TDS 95 rok - klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach - tanio - 661 149 526

Opel Omega 93 rok - benzyna, ważne
opłaty, stan dobry, cena 1100 - 692 671
278
Opel Omega B - rok 1994, pojemność 2,5
benzyna, kombi automat - 513 808 942
Opel Omega kombi, 2500 TDI - zielony,
ważny przegląd i OC do końca 2011,
po wymianie oleju, świec, 3450 zł - 691
426 188
Opel Vectra 1,6 + LPG 94 rok - przegląd
03 2012 ubezpieczenie 11 2010 cena 1500
zł - 512 583 763
Opel Vectra 1,6 z gazem - 94 rok, sprawny,
opłacony, cena 1500 zł - 512 583 763
Opel Vectra 92 rok - w całości lub na
części 700 zł - 510 242 940
Peugeot 205 - pięciodrzwiowy pojemność
1,4 przegląd 04.02.2012 OC 08.06.2011 stan auta dobry 1100 zł - 693 245 008
Peugeot 306 1,9 diesel, 1995 - przegląd
06.2011, ubezpieczenie 08.2011, czerwony,
poduszka powietrzna, wspomaganie
kierownicy, el. szyby, dzwonić po godz.
16 - 502 376 534
Peugeot 405 rok, 1992 - cena 1000
zł ubezpieczony z przeglądem - 503
771 972
Przyczepa kempingowa - Niewiadów
N126. Stan przyczepy b. dobry. Cena 1800
zł - 691 355 447
Przyczepka towarowa - typu Sam na
oryginalnej ramie, oś skrętna obie burty
otwierane na oryginalnych częściach wym. 270x130x30 do rejestracji 800 zł
- 785 759 849
Renault 19 stan dobry - 95 rok, 1.7 silnik.
Zrobiony sportowo, cena 1150 zł Jelenia
Góra - 605 575 919
Renault Clio - rok 95, poj. 1.2, auto
ekonomiczne, radio, cena 850 zł - 604 899
303/692 539 208
Renault Clio 1.2 - 92 rok - auto sprawne,
OC i przegląd, hak, 1200 zł do negocjacji
- 665 209 669
Renault Clio 1999 - powypadkowe - 501
760 677
Renault Espace 1988 rok - 2.2 benzyna
z gazem, stan techniczny dobry, zarejestrowany na 7 osób, do wymiany przednia
szyba, 900 zł - 785 759 849
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 Laguna 1.8 kombi - 1996 rok,
benzyna + gaz. Zarejestrowany w kraju.
Cena 3500 zł do negocjacji. Sprzedam lub
zamienię. Zapraszam do obejrzenia - 500
038 104
Renault Laguna 2.0 - benzyna, 1997 rok,
kombi, uszkodzona skrzynia - cena 3000
do negocjacji - 667 801 884
Renault Laguna 95 rok - aktualny przegląd i OC do małych poprawek - cena 1900
zł do negocjacji - 698 858 688
Renault Master - średni, r.p. 2002,
pojemność 2,2, ABS. Uszkodzony silnik i
skrzynia. W tym stanie cena 7900 PLN.
Z nowym częściami 14000 PLN. - 728
895 353
Renault Megane 1999 - stan dobry 3000
zł - 501 182 005
Renault Twingo 2000 rok - 1.2b el. szyby
el. lusterka, centralny zamek, blokada
skrzyni 75 tys. przebiegu, nowe opłaty cena
4200 zł - 796 600 947
Renault Twingo GT 1.2 TCe - 08, przebieg 49000, bogate wyposażenie, stan
idealny. Cena 27800 do negocjacji - 502
892 962
Rover 214 SI 1996 rok - cena 3000 zł.
Ubezpieczenie do 10.2011, przegląd do
09.2011, instalacja gazowa - 503 142 699
Seat Cordoba - rok 01, stan bardzo dobry,
cena 9500 - 697 109 025
Seat Cordoba 1994 rok - silnik 1.4 benzyna, ważne ubezpieczenie i przegląd,
sprawny technicznie, cena 2400 zł - 721
579 047
Seat Ibiza 1.4 - 98 rok, 93 tys., sprowadzony, bezwypadkowy, ABS, immobiliser,
wspomaganie kierownicy, szyberdach,
historia serwisowania, zarysowane drzwi.
Niebieski metallic - 6000 - 669 906 125
Seat Toledo 1.9 TD - rok produkcji 94, alufelgi centralny zamek, ABS, wspomaganie,
radio, hak, aktualne opłaty i przegląd, cena
2500 zł - 530 073 646
Seat Toledo 1.9 TDI - 110 KM auto alarm,
centralny zamek, elektryczne szyby, klimatyzacja, alufelgi, cena 7700 do uzgodnienia
- 603 236 610
Simson - skuter - 607 858 028
Simson - skuter, zarejestrowany, opłacony, cena 850 zł - 607 858 028
Skoda Fabia - uszkodzona 1,4 mpi
comfort. Auto ma uszkodzony prawy
przód. Silnik i zawieszenie sprawne - 603
121 659
Skuter - zarejestrowany, ubezpieczony,
stan bardzo dobry cena 2500 zł do negocjacji - 506 060 449
Skuter-ścigacz - ładny i wygodny,
zarejestrowany i ubezpieczony 2008 rok.
Cena to 2500, zapraszam Jelenia Góra
- 796 369 796
Suzuki Maruti - zarejestrowany, rok 94,
pojemność 800, ubezpieczenie do września
2011, ekonomiczny, radio, cena 850 zł - 604
899 303/692 539 208
Suzuki Swift - tanio - zarejestrowany, poj.
1.300 benzyna, ekonomiczny, rok 1991 604 899 303/692 539 208
Suzuki Swift 93 rok, 1.0 - w całości lub na
części 800 zł - 510 242 940
Trabant 1.1 - 1991 rok, kolor biały. Przebieg 85000 zł. Ważny przegląd i opłacone
OC. Cena do negocjacji - 757 644 043
Volkswagen Passat - 2002 tdi kombi,
model 2003 rok - 512 170 233
Volkswagen Passat - kombi,1998 rok,
1,9 l , 90 KM, przebieg: 240 tys. Diesel,
zielony metalic. Cena: 10.000 zł - 791
693 659

Volkswagen Polo III - 1.0 rok produkcji
96, niebieski, zadbany. Przebieg 180 tys. w
ciągłej eksploatacji - 600 998 426
Volvo S40 rok 2000 model 2001 - diesel
1,9, pełne wyposażenie, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka, czujnik parkowania, 102 km, kolor piaskowy, zadbany
- 669 464 494
VW Golf 1.6 Bon Jovi - 1996 rok, przebieg
140000 km, 55 kW. Benzyna + gaz - 607
076 486
VW Golf II - 1989 rok - 1800 cm, benzyna
- gaz brc, ważne ubezpieczenie i przegląd
techniczny, cena 1500 zł - 693 340 242
VW Golf II - sprzedam lub zamienię na
większe - 1.3 benzyna 94 rok, opłaty ważne
do 2012 roku - 510 570 913
VW Golf III 1.4 - 1995 rok, benzyna, kolor
bordo metalik, 5 drzwiowy. Cena 2700
zł. Ubezpieczenie do października - 693
384 053
VW Golf III 1.4 - 1995 rok, ekonomiczny. 2
drzwi, ciemno zielony. Komplet opon. Cena
do negocjacji - 792 236 222
VW Golf III 1.6 benzyna 1993 rok - granatowy, alufelgi, kola zimowe, ubezpieczenie,
przegląd, radio CD, auto alarm, uszkodzony silnik 1600 - 512 672 791
VW Golf III 1.9 GTD - ważne opłaty. Cena
1950 zł - 796 993 782
VW Golf III 1.9D - hatchback, rok produkcji
1994, kolor biały, dwu drzwiowy, komplet
kół zimowych - cena 4.200 do negocjacji
- 605 676 178
VW Golf III cabrio - stan bdb., elektryczne
szyby x 4, alu, klimatyzacja, 1.8 + gaz,
auto godne uwagi 9900 zł - rok 1997 - 663
314 912
VW Golf III cabrio - stan bdb., elektryczne
szyby x 4, alu, klimatyzacja, 1.8 + gaz,
auto godne uwagi 9900 zł - rok 1997 - 663
314 912
VW Golf III kombi 1.9 - diesel 1994
zadbany, oszczędny, hak - 515 330 118
VW Golf III, 1996 rok - poj. 1400, 3 letnia
instalacja gazowa, hak, centralny zamek.
Cena 4300, zarejestrowany, ubezpieczony.
Polecam - 662 009 700
VW Golf III, 1997 - 1.8 benzyna, niebieski,
sprowadzony, zarejestrowany. Cena 7000
do uzgodnienia - 600 937 592
VW Golf III, 95-motor 1.4 - ekonomiczny,
2 drzwi, ciemno zielony + kpl. opon, cena
3.500 - 792 236 222
VW Golf IV - więcej informacji telefonicznie
- 512 966 433
VW Passat B3 kombi - 1991 r, 1.8 benzyna
+ gaz. Wspomaganie kierownicy, hak,
centralny zamek na pilota, zadbany. Nie
wymaga wkładu finansowego, cena 2900
zł - 791 406 116
VW Passat rok 2006 - pojemność 2000
km 170 sedan, kolor granatowy - 531
243 526
VW Polo classic - po małym wypadku, cena
1600 - 787 688 360
VW Polo rok 1999 - 2-drzwiowy, silnik 1000
ccm, 160 tys. przejechane, po remoncie
silnika, niezarejestrowany, czerwony,
radio cd, cena 9000 do negocjacji - 507
057 942
VW Polo, rok produkcji 2002 - silnik 1.2,
przebieg 107 tys., srebrny metalik, 1 właściciel, bezwypadkowy, roczny komplet
opon letnich z alufelgami, cena 15000
- 698 794 441
VW Vento - rok 92, poj. 1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, ważne przegląd
i ubezpieczenie, cena 1800 zł - 604 899
303/692 539 208

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Colt 1.3 rok 92 - stan dobry na coś
większego czekam na propozycje - 692
940 369
Honda Shadow rok 1985 - na crosa lub
quada - 603 509 453

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie 2 pokojowe - o pow. 37.2
m2, na III piętrze w niskim bloku. W bardzo
dobrym punkcie na Zabobrzu - wszędzie
blisko. Zamiana na 3 pokojowe. Możliwa
dopłata - 756 422 446
Mieszkanie na Zabobrzu 73 m2 - na
mniejsze z dopłatą - 669 569 669
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe, z
werandą. 41 m2, I piętro. Zamienię na równorzędne w Jeleniej Górze - 663 518 272
Mieszkanie własnościowe - 3 pokoje na 2
pokoje na Zabobrzu - 509 940 026
Mieszkanie własnościowe 26 m2 - + 66
m2 gruntu na większe do 40 m2 z dopłatą
- 721 816 209
Mieszkanie własnościowe 3 pokojowe na 2 pokoje - 509 940 026
Pół domu - 99 m2, w podziale poziomym,
z ogrodem. Zamienię na 2 pokojowe mieszkanie w starym budownictwie. Jeldom. Lic.
14557 - 602 727 242

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe - Wynajmę mieszkanie umeblowane, 2 pok. kuchnia, WC, łazienka w
Jel. Górze, ul. Sygietyńskiego - 600+liczniki
- 75 76 434 21
2/3 domu - w Karpaczu - 607 051 705
Apartament 5 pokojowy - 1500 zł - 604
223 245
Apartament w Cieplicach - na 4 os. za
160 zł/dobę jeszcze wolny na majówkę 605 585 171
Apartament w Cieplicach - wyposażony i umeblowany. 1100 zł + opłaty - 602
800 090
Biura i powierzchnie - handlowo - magazynowe - 503 167 006
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Ciepłe mieszkanko dla Pań - gorąco
polecam - 665 308 704
Dom - tanio - 75 m2, 3 pokoje, ogród, taras,
miejsce postojowe cena - 1000 zł - Jelenia
Góra Lic. 4566 - 695 999 449
Dom w Janowicach - 70 m2 umeblowany i
wyposażony na małej działce. Cena 1400
zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Domek rekreacyjny Kołobrzeg urlop nawet do 8 (10) osób obrzeża Kołobrzegu,
600 m do morza, spokój, cisza - 506
597 727
Kawalerka - duża, umeblowana, 1
piętro na ul Kiepury - 607 418 281
Kawalerka - mieszkanie - słoneczne,
całkowity koszt 800 zł. 32 m2 Piechowice
- 694 741 103
Kawalerka - na Zabobrzu - 502 100
517
Kawalerka - niezależna w centrum
Karpacza w domku jednorodzinnym z
ogrodem. Tanio - 500 183 289
Kawalerka - przy ul. Karłowicza - 509
576 085
Kawalerka - w centrum Karpacza.
Niezależna w domku jednorodzinnym z
ogrodem. Internet w czynszu. 35 m2 - 500
183 289
Kawalerka 26 m2 - na Zabobrzu
1 - częściowo umeblowana 400 złotych/
miesięcznie + rachunki - 505 136 930
Kawalerka 30 m2 - 900 zł, po remoncie
- 604 433 395
Kawalerka 30 m2 - w Cieplicach, 800
zł bez dodatkowych opłat, od 1 Maja, jednoosobowe, wyposażona, umeblowana, 1
piętro, parking - 607 308 000
Kawalerka 30 m2 Cieplice, 900 zł - bez
dodatkowych opłat. Dla jednej osoby. Od 1
maja, wyposażona, umeblowana, 1 piętro,
parking - 607 588 109
Kawalerka 35 m2 - pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, po remoncie, słoneczna, ciepła, umeblowana w zielonej
spokojnej okolicy, blisko centrum - 606
196 556
Kawalerka 37 m2 - o wysokim standardzie w J.G. na deptaku - 601 090 156
Kawalerka 38 m2 - w Mysłakowicach,
koszt: 450 wynajem + czynsz + media 600 055 024
Kawalerka duża 35 m2 - pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój po remoncie,
słoneczna, umeblowana w zielonej okolicy,
blisko centrum - 606 196 556
Kawalerka elegancka - w nowym
budynku, na ul. Wolności, obok nowej
straży pożarnej, 800 zł + liczniki - 505
865 407
Kawalerka koło PKP - w Jeleniej Górze
mała z antresolą, cena 550 zł + kaucja 450
zł - 722 303 006
Kawalerka mieszkanie 2 pokoje - słoneczne, 1 piętro, osobne wejście, taras
całkowity koszt 800, 32 m2 Piechowice
- 694 741 103
Kawalerka na Karłowicza - częściowo
umeblowana, 26 m2, 400 złotych/miesięcznie + 400 złotych kaucji i liczniki od
zaraz - 505 136 930
Kawalerka na Kiepury - 39 m2, wynajem 550 zł + opłaty - 695 348 928
Kawalerka na Zabobrzu - 26 m2,
po generalnym remoncie, umeblowana
kuchnia ze zmywarka, w łazience nowa
armatura sanitarna - 607 080 352
Kawalerka na Zabobrzu - od zaraz 531 851 604
Kawalerka w centrum - wyposażona,
650 + liczniki + kaucja - 609 655 488
Kawalerka w domku jednorodzinnym na Zabobrzu, na parterze, TV, umeblowana
900 zł z opłatami - 501 670 455
Lokal biurowy - w Cieplicach, 60 m2,
WC, parking, Krośnieńska 13, cena 600
zł - 602 195 714
Lokal handlowo - usługowy - 70 m2,
parter blisko centrum, miejsca parkingów,
do wynajęcia od zaraz, 1100 zł miesięcznie
brutto. B. dobry lokal na handel odzieżą
używaną lub usługi. N. Partner Lic. 3198
- 693 539 968
Lokal handlowo-usługowy - na parterze
z dużą witryna 11 m2, 1200 zł/mies. Lic.
5524 - 503 111 466
Lokal handlowo-usługowy - w centrum
Cieplic doskonale nadający się na gabinet
lekarski, optyczny lub inny punkt usługowo-handlowy 2000 zł do negocjacji - 509
263 111
Lokal handlowy - z 2 witrynami 100 m2 z
zapleczem w ścisłym centrum Kowar przy
głównym deptaku - 519 866 620
Lokal i bar - lokal 690 zł i bar 1900 zł 604 223 245
Lokal na biuro - lub dowolną działalność
gospodarczą w centrum Jeleniej Góry (pl.
Wyszyńskiego, 200 m od Galerii Grodzkiej), 60 m2, po remoncie, 1200 zł - 603
747 306
Lokal na ul. Kiepury 59 - Lokal użytkowy
50 m2, wyposażone: system alarmowy, siła,
ogrzewanie miejskie. Zainteresowanym
wyślę zdjęcia - 601 954 165
Lokal usługowy - nowy, w centrum Cieplic
- na biuro lub gabinet - 509 714 212
Lokal w centrum - Jeleniej Góry 35 m2 parter, wejście od ulicy - 697 690 914
Lokal w centrum - tylko 300 zł - 510
105 442
Lokal w Karpaczu - przy głównej drodze,
restauracja z zapleczem i wyposażeniem.
Rychlewski Remigiusz. Lic. 9549 - 501
736 644
Lokale - na atrakcyjnych warunkach
wynajmę lokale handlowo-usługowe zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Cena promocyjna już od 30,00 PLN netto/1
m2 - 697 397 297, 75 75 22 980
Lokale biurowe i handlowe - Wynajmiemy lokale handlowe w świetnej lokalizacji Wynajmiemy lokale biurowe w ścisłym
centrum miasta. Jeldom Lic. 14557 - 602
727 242
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LOKALE handlowo-usługowe - na atrakcyjnych warunkach zlokalizowane w ścisłym
centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena
promocyjna już od 30,00 PLN netto /1 m2
- 697 397 297, 75 75 22 980
LOKALE na Bankowej - klimatyzowane w
czynszu ogrzewanie, woda, ochrona. Lic
10171 - 508 240 827
MAGAZYN 40 m2 - na Zabobrzu - 506
092 349
MIESZKANIA dwupokojowe - kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój w Jeleniej Górze
- 608 013 985
MIESZKANIE - 2 pokoje, Karłowicza. Od
maja. 850 zł plus liczniki, ogrzewanie gratis
- 693 104 412
MIESZKANIE - 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, ogrzewanie gazowe, blok, 1.
piętro, Os. Robotnicze - 661 997 005
MIESZKANIE - 2 pokoje, łazienka, aneks
kuchenny, po remoncie, umeblowane,
wyposażone, spokojna dzielnica, 900 +
liczniki + kaucja - 608 404 586
MIESZKANIE - 3 pokoje z ogrodem - w
willi, taras, piękne widoki, spokój, miejsce
postojowe, umeblowane częściowo, dzieci
i zwierzęta nie stanowią problemu 1350 zł
/ miesięcznie (bezczynszowe) Lic. 4566 695 999 449
MIESZKANIE - 550 zł - 2 pokoje 5 km od
PKP JG - 2 piętro, ogrzewanie kominkowe,
ogródek, piwnica - 600 252 784
MIESZKANIE - dwa pokoje - umeblowane,
samodzielne na Kiepury - 507 547 521
MIESZKANIE - dwa pokoje, Zabobrze
III - 509 386 699
MIESZKANIE - kawalerka w centrum
Karpacza w domku jednorodzinnym z
ogrodem. Tanio - 500 183 289
MIESZKANIE - kompletnie wyposażone - w
Cieplicach, centrum, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka - 607 429 568
MIESZKANIE - ładne 3 pokojowe na Zabobrzu - 609 299 524
MIESZKANIE - ładne na Zabobrzu - 609
299 524
MIESZKANIE - na Zabobrzu 50 m2 - 605
533 862
MIESZKANIE - na Zabobrzu 700 zł (w cenę
wliczony czynsz, ogrzewanie) + liczniki 723 545 294
MIESZKANIE - od czerwca 2 pokojowy
apartament w centrum miasta. Po kapitalnym remoncie, umeblowany 1200 zł - 694
621 477
MIESZKANIE - od zaraz słoneczne
Podgórzyn 52 m2, 2 pokoje ogród, meble
kuchenne, własne m-ce parkingowe, widok
na zalew, 900 + opłaty + kaucja 2000 - 530
559 097
MIESZKANIE - Park Sudecki - 2 pokojowe,
nowe, nieumeblowane, wys. standard. Lic.
6327 Nieruchomości Karkonoskie - 503
021 047
MIESZKANIE - Plac Ratuszowy - 2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka
na 1 piętrze 1200 zł - 500 122 446
MIESZKANIE - słoneczne, 1 piętro, 2
pokoje przechodnie, aneks kuchenny,
łazienka, na Morcinka, 900 zł + liczniki +
kaucja - 608 404 586
MIESZKANIE - słoneczne, eleganckie 3
pokojowe mieszkanie, 64 m2 na ul. Kiepury. Bajeczny pokój dla dziecka. 1300 zł
+ opłaty + kaucja - 609 767 607
MIESZKANIE - umeblowane - 2 pokojowe
na Zabobrzu - 884 168 320

OG£OSZENIA
MIESZKANIE - w Jeleniej Górze blisko
centrum 3 pokoje 65 m2 + balkon 1000 +
media - 697 632 439
MIESZKANIE - w Piechowicach, zadbane,
dwa pokoje, niskie opłaty, na dłużej - 600
983 706
MIESZKANIE 2 pokoje - na Noskowskiego
- umeblowane - 668 165 816
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2, I piętro
na Zabobrzu. 800 zł + liczniki. Częściowo
umeblowane - 502 740 038
MIESZKANIE 2 pokojowe - 57 m2, nowe
meble, AGD: pralka, zmywarka itp. 10
min od centrum, wysoki standard 900 zł +
liczniki i kaucja kontakt tylko po 18 - 510
170 468
MIESZKANIE 2 pokojowe - do umeblowania, po remoncie, blisko centrum Jeleniej
Góry. Cena 780 zł. Marles. Lic. 13045 - 607
797 911
MIESZKANIE 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka. Słoneczne, w okolicach Małej
Poczty. 650 zł + media - 513 153 686
MIESZKANIE 2 pokojowe - na ul Kiepury
na 1 piętrze, 46 m2 czynsz z ogrzewaniem
160 zł - 501 737 086
MIESZKANIE 2 pokojowe - nowe, umeblowane, w centrum Jeleniej Góry - w
spokojnej dzielnicy - 793 447 003
MIESZKANIE 2 pokojowe - os. Orle,
częściowo umeblowane, 800 + opłaty 692 410 500
MIESZKANIE 2 pokojowe - przytulne
mieszkanie na Kiepury - umeblowane.
Studentom dziękuję - 607 685 959
MIESZKANIE 2 pokojowe - słoneczne, na
osiedlu XX-lecia, I piętro. Koszt 850 zł +
liczniki. Kaucja miesięczna. Dzwonić po
godz. 18 - 509 478 490
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kiepury.
Dobry punkt - wszędzie blisko. I piętro, duży
balkon - 756 422 446
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Złotnicza
częściowo umeblowane z parkingiem
oraz TV + Internet-gratis, + rachunki - 793
412 077
MIESZKANIE 2 pokojowe - w domku
jednorodzinnym. Osobne wejście, kuchnia,
łazienka, WC, ogród - 664 465 333
MIESZKANIE 2 pokojowe - w pełni umeblowane i wyposażone - komfortowe na
Zabobrzu. 950 zł. Czynsz i ogrzewanie już
w cenie - 888 119 319
MIESZKANIE 2 pokojowe - w pełni umeblowane ul Złotnicza. Oplata 900 zł plus
liczniki - 665 350 003
MIESZKANIE 2 pokojowe - we Wrocławiu
- bardzo tanio - 800 zł - bez opłat - pilne
- 668 826 638
MIESZKANIE 2 pokojowe z aneksem - na
Zabobrzu 800 zł + media bez ogrzewania
i czynszu - 502 670 845
MIESZKANIE 2 pokojowe, 57 m2 - nowe
meble, AGD, pralka, zmywarka itp. 10 minut
od centrum, wysoki standard 900 zł + liczniki i kaucja kontakt tylko po 18 - przemek.
siwy184@wp.pl - 510 170 468
MIESZKANIE 2 pokojowe, słoneczne kuchnia, łazienka w okolicach Małej Poczty
650 zł + media - 513 153 686
MIESZKANIE 3 pokojowe - 500 zł +
opłaty ul. P. Skargi, ogrzewanie piecowe
lub sprzedam 150 tys. do ewentualnego
remontu - 608 480 218
MIESZKANIE 3 pokojowe - centrum 3
piętro, umeblowane, wyposażone w sprzęt
AGD, podwyższony standard 1100 zł +
licznik i+ kaucja - 504 596 483
MIESZKANIE 3 pokojowe - centrum
3 piętro, umeblowane, wyposażone w
sprzęt AGD, podwyższony standard - 509
263 111
MIESZKANIE 3 pokojowe - Zabobrze 2, 51
m2 - 663 569 855
MIESZKANIE 3 pokojowe (61 m2) - na
Kiepury, umeblowane, łazienka i toaleta
osobno. Dostępne od zaraz. - 603 670
309
MIESZKANIE 3 pokojowe w centrum - na
Placu Ratuszowym, pierwsze piętro, umeblowane. Lic. 5877 - 500 122 470
MIESZKANIE 34 m2 - pełne umeblowanie
i wyposażanie, ładne, w Cieplicach, ogrodzony teren, cicha okolica, parter, tv + sat.
Zadzwoń i zobacz. Warto - 662 151 253
MIESZKANIE 48 m2 - częściowo umeblowane Jelenia Góra ul. Grunwaldzka - 504
131 191
MIESZKANIE 500 zł + opłaty - 3 pokojowe ul. P. Skargi, ogrzewanie piecowe
lub sprzedam 150 tys. do ewentualnego
remontu - 608 480 218
MIESZKANIE 55 m2 - umeblowane, ładne
ul Kadetów 850 + liczniki i kaucja - 663
966 152
MIESZKANIE 950 zł - + zimna woda + prąd
w Jeleniej Górze - 790 862 296
MIESZKANIE dwupokojowe Zabobrze mieszkanie umeblowane, koszt 900 zł plus
liczniki, N. City. Lic. 5524 - 662 122 344
MIESZKANIE dwupoziomowe - 70 m2,
umeblowane na Kiepury od zaraz - 696
406 814
MIESZKANIE na Różyckiego - w wieżowcach, dwa pokoje. Cena 850 zł +
media Proszę dzwonić miedzy 11-18 - 605
995 173
MIESZKANIE Plac Ratuszowy - po remoncie, 58 m2, 2 pokoje, osobne łazienka i
kuchnia, umeblowane, 2 piętro (wysokie)
600 + 400 (czynsz) + liczniki + kaucja +
400 prowizja biura - 509 263 111
MIESZKANIE po remoncie - 2 pokoje,
osobna kuchnia, Zabobrze. 900 zł plus
media - 600 304 895
MIESZKANIE w bloku na Morcinka - 1 piętro, 2 pokoje przechodnie, aneks kuchenny,
łazienka, wyposażone, 900 zł + energia,
woda + kaucja - 608 404 586
MIESZKANIE w Cieplicach - 60 m2,
niedaleko Placu Piastowskiego. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - umeblowane, z tarasem
- 665 339 020

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE w Cieplicach - od maja
wyposażone i umeblowane. 1.100 zł + 250
opłaty - 602 800 090
MIESZKANIE w Jeleniej Górze 1200 zł prąd + zimna woda - 790 862 296
MIESZKANIE za 550 zł - 2 pokojowe +
pomieszczenie gospodarcze. Ogrzewanie
kominkowe. 5 km od PKP w Jeleniej Górze.
Ogródek + II piętro - 600 252 784
OD lipca wolne studenckie - 3 pokojowe
mieszkanie na Elsnera idealne dla 5 osób
studiujących lub pracujących. Wyposażone, Internet, balkon, cieple i słoneczne
- 603 852 277
ODSTĄPIĘ małą kwiaciarnię - w Cieplicach
za przysłowiową złotówkę - 663 136 720
PAWILON handlowy - ul. Wolności w Cieplicach - 607 675 081
POKOJE dla 1 i 2 osób - od zaraz w domku
jednorodzinnym - 693 901 999
POKOJE dla studentów, ﬁrm, pracowników
- z TV, Internetem, siłownią, salą gimnastyczną - 606 360 443, 757 525 017
POKOJE od zaraz dla 2 i 1 osoby - w
domku z możliwością wynajmu garażu 693 901 999
POKOJE w Jeleniej Górze - 25 zł doba 790 862 296
POKOJE z łazienka - w Jeleniej Górze - 25
zł doba - 790 862 296
POKÓJ - Jelenia Góra - 501 662 442
POKÓJ - od maja, duży słoneczny pokój
w domku dwurodzinnym, urządzony,
Internet, ogród, 350 zł plus rachunki,
piękny widok, spokojna dzielnica, blisko
UE - 535 820 306
POKÓJ - w centrum miasta przy Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze - 509
156 658
POKÓJ - w Jeleniej Górze - 400 zł + prąd
+ zimna woda - 790 862 296
POKÓJ 2 osobowy - w centrum, dla
jednej lub dwóch osób pracujących - 663
226 009
POKÓJ do wynajęcia - 600 980 615
POKÓJ lub 2 pokoje - w mieszkaniu 3
pokojowym Mała Poczta, w jednym pokoju
mieszka starsza chora osoba. 550 zł/miesięcznie, rachunki wliczone - 509 263 111
POKÓJ na osiedlu Czarnym - cena 400
PLN - 695 605 043
POKÓJ na Zabobrzu - z dostępem kuchni
i łazienki - 669 569 669
POKÓJ w centrum - przy Placu Ratuszowym. - 509 156 658
POKÓJ w domku jednorodzinnym - na
Zabobrzu dla 1 osoby 45O zł z opłatami
oraz kawalerka umeblowana 9OO zł z
opłatami oraz pokój z kuchnia 7OO zł z
opłatami - 501 670 455
POKÓJ w mieszkaniu - w centrum dla pary
lub solo - 663 226 009
POKÓJ w mieszkaniu - w centrum dla
pracujących - 663 226 009
POMIESZCZENIA - doskonale miejsce na
szkole nauki jazdy - 608 012 504
SALA 200 m2 - idealna na gastronomię
lub sklep, warsztat 100 m2, mieszkanie
180 m2 - w Kaczorowie przy głównej trasie
Wrocław - Jelenia Góra - 607 609 642
SKLEP - lokal handlowo-usługowy - w
ścisłym - po remoncie, cena do uzgodnienia
- telefon po 11-tej - 691 266 299
SKLEP tylko 10 zł/m2 - ul. Wolności 82 75 75 266 36
SKLEP/LOKAL handlowo-usługowy - w
ścisłym centrum. Po remoncie. Cena do
uzgodnienia. Kontakt tel. po godz. 11:00
- 691 266 299
STRAGAN handlowy - zamykany w centrum Szklarskiej Poręby - 505 507 781
TANIE noclegi dla pracowników - Tanie
noclegi dla pracowników - 600 391 015
WARSZTAT 75 m2 - na Zabobrzu - 509
914 850

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
MIESZKANIE - 2 pokojowego w Karpaczu
z ogrzewaniem miejskim lub gazowym w
rozsądnej cenie - 531 970 028
MIESZKANIE - szukam małego mieszkania
- 507 425 173
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu.
Pilne - Kamila Oboda Lic. 14414 - 663
312 488
POKÓJ - szukam pokoju - tanio - 607
940 844

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
MIESZKANIE 2 pokojowe - od 46 m2 do 54
m2,do trzeciego piętra na Zabobrzu III. Za
gotówkę zdecydowani klienci. Nieruchomości Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 3, 4 pokojowe - poszukuję
dla konkretnego klienta mieszkanie w
Jeleniej Górze, najchętniej około 75 m2,
mogą być obrzeża miasta. Nieruchomości
Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE Park Sudecki - 50-60 m2,
stan deweloperski lub podwyższony standard za rozsądną cenę - 888 221 321
BARAK - blaszak budowlany - 502 507
280
DOM za gotówkę - wolnostojacy 100 do
150m2 mieszkalnych z garażem bezpośrednio w cichej zielonej części Jeleniej
Góry poniemiecki lub po 2000 roku - 660
291 546
DOMEK - w Jeleniej Górze lub w okolicach
ok. 150 m2, wybudowany w nowoczesnej
technologii nie starszy niż 10 lat. Lic. 14414
marcin.chaszczewicz@gmail.com - 660
359 500

DZIAŁKA budowlana - poszukuję działki
budowlanej o pow. około 100 m2 w Sobieszowie, Staniszowie, Podgórzynie Lic.
5124 - 601 551 213
DZIAŁKA budowlana - od właściciela o
pow. min. 1600 m2. Ścięgny lub Miłków
- 604 869 172
DZIAŁKA pod inwestycję - w Jeleniej
Górze. Lic.7867 - 514 600 110
MIESZKANIA - poszukuję mieszkań na
Zabobrzu. Gotowych do zamieszkania i
do remontu, małych jak i przestronnych.
Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549
biuro@rychlewski.com.pl - 501 736 644
MIESZKANIE - małe - bardzo pilnie.
Gotówka. Lic. 7867 - 514 600 104
MIESZKANIE 1-2 pokoje - Zabobrze I lub II,
do 130 tys. zł Lic. 4566 - 695 999 449
MIESZKANIE 2 pokoje Zabobrze - pilnie
poszukujemy mieszkanie 2 pokojowego na
Zabobrzu do 40m2. Zdecydowany klient z
gotówką. Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE 2 pokojowe - do 50 m2 na
Zabobrzu dla klienta z gotówką. Nieruchomości Marles Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe Cieplice - do
3 piętra dla zdecydowanego klienta z
gotówką. Nieruchomości Marles. Lic.13045
- 790 418 318
MIESZKANIE 2, 3 pokojowe - Jelenia G.,
Łomnica, Mysłakowice, Wojanów, cena
do 140 tys. zł. Gotówka Lic. 4566 - 695
999 449
MIESZKANIE małe dwupokojowe - poszukuję dla konkretnego klienta na Zabobrzu.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE na Zabobrzu - 2 pokojowe
do remontu dla konkretnego klienta. Płatne
gotówką. Rychlewski Nieruchomości Lic.
9549 - 501 736 644
MIESZKANIE Park Sudecki - 50-60 m2
deweloperskie lub wykończone, podwyższony standard - 888 221 321
MIESZKANIE w centrum lub w Cieplicach
z niskim czynszem w niskiej cenie. Lic.
7867 - 514 600 110
MIESZKANIE w Gryfowie - dla klienta
z gotówką. Lic. 4566 Euro-Dom - 695
999 963
MIESZKANIE w Jeleniej Górze - ok. 50 m2,
do 180000 zł. Lic. 7867 - 514 600 110
MIESZKANIE w Szklarskiej Porębie ok. 40
m2 Pilne. Lic. 7867 - 514 600 110
MIESZKANIE, Park Sudecki - poszukuję
dla klienta z gotówka mieszkania 2 - 3
pokojowego. In-house. Lic. 10546 - 668
591 166
MIESZKANIA na Zabobrzu - różnych
wielkości, w różnym standardzie i cenie
dla klientów poszukuje Nieruchomości
Rychlewski Lic. 9549 - 501 736 644
MIESZKANIE dla zdecydowanego Klienta
- 3 pokojowego w Parku Sudeckim. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 519
562 869

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
1/2 domu w Gryfowie Śl. - w zabudowie
bliźniaczej, atrakcyjna cena, atrakcyjna
lokalizacja. N. Grzywińscy Lic. 998 - 505
074 853
1/4 willi Jelenia Góra - po kapitalnym
remoncie, 5 pokoi, garaż w bryle budynku,
piwnica, ogródek i strych. dzielnica willowa,
wykończone na najwyższym poziomie. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
6000 m2 pod inwestycje - dobra Lokalizacja - nad rzeka przy drodze Jelenia Góra
- Karpacz - 504 699 338
AGROTURYSTYKA - dom wolno stojący pełniący funkcję agroturystyczną o
powierzchni 180 m2 w niedalekiej okolicy
Jeleniej Góry. Cena: 695.000 PLN Lic.
7027 - 785 511 606
AGROTURYSTYKA ok. Jeleniej Góry dom wolno stojący pełniący funkcję agroturystyczną posiadający swoich stałych
klientów Cena: 695.000 Lic. 7027 - 785
511 606
APARTAMENTY 88 i 65 m2 - w dzielnicy
apartamentowców mieszkania dwupoziomowe, wysokiej klasy meble i wykończenie.
wzbudza zachwyt każdego. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 961
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 - 602 732 134
BUDYNEK - 120 m2, parter 2 pokoje,
łazienka, hol-piętro 2 pokoje łazienka ,
aneks kuchenny. Jelenia Góra ul. Zgorzelecka. Cena 285000 N Partner. Lic. 3198
- 693 539 968
CZARNE skrajny szereg - 550 tys. zł,
gotowy do wprowadzenia. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604-508-308
DOM - 135 m2 powierzchni, 5 pokoi,
kominek, taras, garaż, budowany w 2004r,
1200 m2 działki. 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 751
DOM - 5 pokoi, kominek, garaż, taras, na
działce 1200 m2 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 751
DOM - bliźniak - po kapitalnym remoncie,
219 m2, ogród 494 m2 w zielonej części
Cieplic. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 751
DOM - duży - powierzchnia całkowita 312
m2 z pięknym ogrodem i kortem tenisowym
na działce 2069 m2 w cenie 1499000
zł, blisko Karkonoszy. Lic. 10171 - 519
350 101
DOM - dwupokoleniowy 10 km od Jeleniej
Góry. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 602 749 566
DOM - jednorodzinny 100 m2, cena 410 tys.
Marles Lic. 13045 - 607 797 910

DOM - Jeżów Sudecki - wolno stojący o
powierzchni 174 m2 nieruchomość o podwyższonym standardzie cena: 650.000 zł
Lic. 7027 - 785 511 605
DOM - Kostrzyca - stan surowy zamknięty
168 m2, 5 pokoi, niepodpiwniczony,
wszystkie media, spokojne osiedle. Cena
350 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 134
DOM - pięknie położony - w bliskiej okolicy
Jeleniej Góry, na dużej ładnej działce 2850
m2. Cena 450000 zł. Nieruchomości Grzywińscy. Lic. 998 - 509 156 551
DOM - piękny - Miłków 150 m2, 6 pokoi,
3 łazienki całkowicie wykończony z wyposażeniem, działka 1000m2 zagospodarowana, taras, domek gospodarczy,
ogrodzony. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 961
DOM - prowizja jednostronna - kilkuletni
domek z garażem (190 m) z bardzo
dobrych materiałów w ok. Jeleniej Góry w
cenie 495 000 do negocjacji. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 499
DOM - umeblowany nowy - w Trzcińsku,
380 tys. - 781 902 010
DOM - w cichej i pięknej okolicy, cena 700
tys. Marles Lic. 13045 - 607 797 910
DOM - w Starej Kraśnicy 550 m2 na działce
2700 m2, wyremontowany idealny na
pensjonat, agroturystykę Lic. 10171 - 508
240 827
DOM - Wojcieszyce nowy - 92 m2, gotowy
do zamieszkania. Działka 1340 m2. Panorama Karkonoszy. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 - 503 021 046
DOM - wolnostojący, parter z poddaszem
użytkowym w bardzo ładnej lokalizacji,
okolice „Żeroma” N. Grzywińscy. Lic. 998
- 505 074 853
DOM - wyjątkowy - w Cieplicach w cichej
części miasta. 160 m2 na działce 1300 m2.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
DOM 120 m2 - nowy - Kostrzyca działka
900 m2 - 697 090 300
DOM 150 m2 - bliskie sąsiedztwo Jeleniej
Góry, 5 pokoi wysoki standard działka
zagospodarowana 1100 m2 380000 PLN.
Marles. Lic. 13045 - 790 418 317
DOM 180 m2 - w ok. Jeleniej Góry, oddany
w 2000 r. Może być dwurodzinny. Marcin
Chaszczewicz. Lic. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca . - 660 359 499
DOM 499 tys. zł - 130 m2, pięknie wykończona szeregówka, garaż, 2 łazienki, zabudowa kuchenna z naturalnego drewna cena
- 499 tys zł. Lic. 4566 - 695 999 439
DOM 500 tys. Karpacz - pięknie położony
wyjątkowy widok na góry. Zapraszam na
prezentacje Roksanes Żukowski Lic. 7867
- 508 240 830
DOM 8 km od Jeleniej Góry - nowy działka 30 ary powierzchnia na parterze
88 m2, poddasze do adaptacji 60 m2 - 502
245 444
DOM blisko centrum Cieplic - z miejscem
na działalność 590.000,- Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 6327 - 501-090-927
DOM Cieplice - 240 m2, miejsce na własną działalność gospodarczą. Lic. 6327
Nieruchomości Karkonoskie - 501 090
928;75 64 360 50
DOM Cieplice - wolnostojący z widokiem
na góry zaproponuj cenę. Lic. 5877 - 500
122 445
DOM do remontu - na działce 0.54 ha cena
120 tys. Walim/Wałbrzycha - 517 597 505
DOM do remontu - na działce o pow. 0,54
ha. Cena 120000 zł. Walim/Wałbrzych 517 597 505
DOM jednorodzinny - blisko Jeleniej Góry.
Cena 410000 zł. Marles. Lic. 13045 - 607
797 910
DOM jednorodzinny - do remontu o pow.
120 m2 z ładną działką 850 m2 w spokojnej
dzielnicy. Cena 45000 zł - 606 101 585
DOM Jeżów Sudecki - całkowicie wykończony nowy dom 150 m2 na działce
1650 m2. Doskonała lokalizacja, piękny
teren. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 961
DOM Karpacz dom 142 m2 - położony w
malowniczej części Karpacza, blisko centrum, po przeróbkach idealnie nadający się
na pensjonat Działka 660 m2. Polecam Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
DOM nowy, mały 310 tys. - Piechowice, na
małej działce niewielki domek. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 307
DOM parterowy - nowy, w spokojnej części
miasta Jeleniej Góry. Cena 820 tys. Marles,
Lic. 13045 - 607 797 910
DOM poniemiecki - w Wojcieszycach na
dużej działce 6900 m2. Lic. 8151 - 600
258 703
DOM przy Wyspiańskiego - z 1998 roku
na działce 650 m2. N. Grzywińscy. Lic.
998 - 509 156 551
DOM Sobieszów - w zabudowie bliźniaczej
o powierzchni 114 m2, cena: 385.000 PLN
Lic. 7027 - 785 511 605
DOM Sobieszów - wolno stojący o
powierzchni ok. 200 m2 w Sobieszowie z
pięknym widokiem na góry. 2500 zł/m2 Lic.
7027 - 785 511 605
DOM stan surowy - w Mysłakowicach lub
zamienię na mieszkanie - 502 206 498
DOM w Jeleniej Górze - 200 m2, cena do
negocjacji, 700000 zł, polecam. Lic. 5627
- 662 009 700
DOM w Komarnie 150 m2 - cena 320000
zł - polecam. Okazja. Lic. 5627 - 662
009 700
DOM w Lubomierzu - o pow. 120 m2.
Działka 850 m2. W spokojnym miejscu. Do
remontu. Cena 45000 zł - 606 101 585
DOM w Młyńsku - do remontu z dużą
działką, dobra cena - 693 965 644
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
- 602 732 134

DOM w Popielówku - wyjątkowy, 160 m2,
na bardzo ładnie położonej działce 4500
m2. Dom nowy, komfortowy, dla wymagającego klienta. Nieruchomości Grzywińscy.
Lic. 998 - 509 156 551
DOM w Siedlęcinie - przedwojenny po
kapitalnym remoncie ok. 220 m2 (4
pokoje) działka 3500 m2. Cena 460 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 602 732 134
DOM w stanie zerowym - w Lubawce.
Działka 1400 m2. Wszystkie media. Cena
do negocjacji - 663 892 695
DOM w Starej Kamienicy - o pow. 150 m2.
Działka 18,5 ara. Dom z zewnątrz kompletnie wykończony, wewnątrz rozprowadzona
instalacja - wymaga położenia podłóg, glazury (stan deweloperski). Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
DOM w Wojcieszycach - bardzo ładny
położony, na działce 600 m2. Dom z 2008
roku. Nieruchomości Grzywińscy. Lic. 998
- 509 156 552
DOM w zabudowie szeregowej - 200 m2,
ładny, klimatyzowany. Rok budowy: 1998.
Atrakcyjna cena 550000 zł. Marles. Lic.
13045 - 607 797 910
DOM w Złotnikach 200 m2 - cena 259000
zł, polecam - Lic. 5627 - 662 009 700
DOM wiejski - 4 km od Lwówka Śląskiego
po remoncie, 250 m2, działka 2800 cena
598000. Lic. 7027 - 509 263 110
DOM wolnostojący - 160 m2 bardzo ładny,
położony na malowniczej działce 2000 m2.
Tylko 9 km od Jeleniej Góry. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 551
DOM wolnostojący - w okolicach Jeżowa
Sudeckiego około 200 m2 na działce 3500
m2. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 509 156 551
DOM z 2010 roku - wyjątkowy. Wysoka
jakość materiałów. Działka widokowa 2000
m2. 9 km od Jeleniej Góry. Nieruchomości
Grzywińscy. Lic. 998 - 509 156 551
DOM z klimatem - w okolicy Jeleniej Góry,
pow. 120 m2, na działce 3500 m2. Do
wprowadzenia. Nieruchomości Grzywińscy.
Lic. 998 - 509 156 551
DOM z warsztatem - Jelenia Góra - 696
342 574
DOM za 120000 zł - 4 pokoje, 2 łazienki.
Do częściowego remontu. Wymienione
wszystkie okna. Działka 1400 m2. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 988
DOMEK 310 tys. - w okolicach Jeleniej
Góry na małej działce. Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604-508-307
DOMEK dla dwojga - ciepła szeregówka
w Dziwiszowie za przystępną cenę. Lic.
9549 - 726 290 938
DOMEK na wsi - 20 km od Jeleniej Góry,
działka 1400 m2, do modernizacji z możliwością zamieszkania. Cena 135.000
NPartner Lic. 3198 - 693 539 967
DOMEK nowy - Piechowice, cena 310 tys.,
mała działka Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604-508-307
DOMEK za 310000 zł - w Piechowicach,
nowy, do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości Partner. Lc. 4917 - 604 508 307
DWA pensjonaty - działki w Karpaczu, Cieplicach tanio. Właścicielka - 604 223 245
DWURODZINNY dom - Cieplice, działka
600m2, po remoncie. Lic. 5877 - 500
122 445
DZIAŁALNOŚĆ usługowa - Górzyniec 6004 m2. Część terenu ogrodzona , utwardzona i zagospodarowana. Atrakcyjna cena
- 196 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 134
DZIAŁKA - Dziwiszów 1250 m2, pozwolenie na budowę, projekt, prąd. Lic. 10171
- 508 240 827
DZIAŁKA - Jeżów Sudecki - 75 zł/m2,
wygodna lokalizacja 1300 m2 Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 501 736 644
DZIAŁKA 1000 m2 - z dostępem do
wszystkich mediów, w centrum Jeżowa
Sudeckiego, dojazd drogą asfaltową. 100
zł/m2 do negocjacji. Bez pośredników 667 219 751
DZIAŁKA 15 arów w Janowicach Wielkich
- z widokiem na góry - 509 132 436
DZIAŁKA 25 zł za m2 - Wojcieszyce
działka budowlana - 4271 m2 dojazd drogą
asfaltową, piękny widok na Karkonosze,
blisko lasu działka w ciągu zabudowań 608 810 644
DZIAŁKA 3000 m2 - atrakcyjna, w pięknej
lokalizacji i z pięknymi widokami, położona
poza miastem Jeleniej Góry. Tanio. Marles.
Lic. 13045 - 533 797 877
DZIAŁKA budowlana - 10 arów, wszystkie media przy działce dojazd asfaltowy.
Działką w spokojnej okolicy z widokiem na
góry. Zapraszam - 500 038 104
DZIAŁKA budowlana - 20 arowe, cicha
spokojna okolica z widokiem na Karkonosze, wodociąg, dojazd z dwóch głównych
ulic, blisko Jeleniej Góry - 695 624 968
DZIAŁKA budowlana - Cieplice piękna
działka - 1113 m - 609 299 524
DZIAŁKA budowlana - działki w Podgórzynie, Mysłakowicach, Jeżowie Sudeckim, od
65 zł /m2. Lic. 5124 Nieruchomości Atrium
- 601 551 213
DZIAŁKA budowlana - Jeżów - od Zabobrza 1500 m2 - piękne widoki. Lic. 4566
- 695 999 449
DZIAŁKA budowlana - Mysłakowice - 10
arów, wszystkie media przy działce dojazd
asfaltowy. Działka w spokojnej okolicy
z widokiem na góry. Zapraszam - 500
038 104
DZIAŁKA budowlana - w Bobrowie 900 m2
za 85 tys. do negocjacji - 501 090 972
DZIAŁKA budowlana - w Miłkowie. 1400
m2 za 77000 zł. Widok na góry - 504
699 338
DZIAŁKA budowlana - w Mysłakowicach
1652 m2, cena 150000 - 517 924 512
DZIAŁKA budowlana - w Rębiszowie.
Ładne widoki i dojazd. 3600 m2. Cena
55000 zł - 517 920 356

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka budowlana - w Siedlęcinie przy
drodze asfaltowej w centrum 1047 m2
cena za m2 62 zł do negocjacji media w
pobliżu - 667 934 901

Działka pod zabudowę - jednorodzinna
z usługami w Wojcieszycach, 40003 m2,
widoki na góry, warunki zasilania, cena
140000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703

Działka budowlana 10a - 10 arów,
wszystkie media przy działce dojazd asfaltowy. Działka w spokojnej okolicy z widokiem na góry. Zapraszam - 500 038 104

Działka Podgórzyn - 1130 m2, piękne
widoki na góry i zalew Lic. 4566 - 695
999 449

Działka budowlana 1250 m2 - w Jeżowie
Sudeckim z przepięknym widokiem na
Karkonosze - 509 996 393
Działka budowlana 50 tys. - 2000 m2.
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca - 660 359 499
Działka budowlana 87 000 zł - 906 m2 w
Jeżowie Sudeckim - centrum z dostępem
do mediów. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działka budowlana i dom - stan surowy
zamknięty w Jeżowie Sudeckim z widokiem
na Śnieżkę. ul Szybowcowa bez pośredników - 691 200 395
Działka budowlana Jeżów Sudecki - 1297
m2, skrzynka energetyczna. Doskonała
cena 75 zł/m2 Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 501 736 643
Działka budowlana Michałowice - 1927
m2, cena 94 tys. zł Lic. 5124 - 601 551
213
Działka budowlana Mysłakowice - 10
arów, wszystkie media przy działce, dojazd
asfaltowy. Działka w spokojnej okolicy
z widokiem na góry. Zapraszam - 500
038 104
Działka budowlana w Dziwiszowie ładny widok, media, 60 zł - 510 771 871
Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim
- 1900 m2, od strony Zabobrza, media (gaz,
woda, prąd). Piękne widoki. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Działka budowlana w Rębiszowie - ładne
widoki i dojazd. 3600 m2. Cena 55000
zł - 517 920 356
Działka budowlana za 50000 - 2000 m2,
w Mniszkowie k. Janowic Wlk. 20 min drogi
samochodem od J. Góry. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 499
Działka budowlano usługowa - w centrum Zabobrza 738 m - 609 299 524
Działka budowlano-rolna 1,2ha - (większość budowlana) miejscowość Kotliska k.
Lwówka Sl. Zaczęta budowa (wykopany dol
pod piwnice-utwardzony 22x18x1,5m, setki
ton piasku, żwiru i piaskowca, rozebrana
duża kuźnia z szopą). Ładne miejsce i
widoki. Czekam na propozycje cenowe na
całość lub część - 535 999 469
Działka inwestycyjna - 6000 m² przy
drodze Jelenia Góra - Karpacz pięknie
położona nad rzeką, z warunki zabudowy,
media - 504 699 337
Działka Mysłakowice - 10 arów, wszystkie media przy działce dojazd asfaltowy.
Działka w spokojnej okolicy z widokiem na
góry. Zapraszam - 500 038 104
Działka niezabudowana - w Antoniowie o
powierzchni 7005 m2, zlokalizowana przy
asfaltowej drodze w malowniczym miejscu
- 604 255 284
Działka pod inwestycje – 6000 m2, ładnie
położone nad rzeką, przy trasie JeleniaKarpacz, aktualne warunki zabudowy - 504
699 338
Działka pod inwestycje - przy drodze
Jelenia Góra - Karpacz pięknie położoną
nad rzeką, warunki zabudowy, media 504 699 338

Działka Szklarska Poręba - 976 m2, prostokąt, media przy działce. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 605 030 049
Działka usługowa - Górzyniec - 6004
m2. Część terenu ogrodzona , utwardzona
i zagospodarowana. Atrakcyjna cena - 196
tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 134
Działka usługowo-mieszkalna Górzyniec
- Nieruchomości Karkonoskie Lic.1740 602-749-566
Działka w Górzyńcu - duża działka
budowlana 2564 m2, płaska, słoneczna.
Woda, prąd, gaz, dogodny dojazd. Cena
135 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 134
Działka w Jeżowie - 1300 m2 - 506
092 349
Działka w Jeżowie Sudeckim - 1000 m2,
uzbrojona przy ulicy Zachodniej. N.GRZYWIŃSCY Lic. 998 - 505 074 853
Działka w Jeżowie Sudeckim - 1900
m2, okolice Zabobrza. Media: gaz, woda,
prąd. Piękna, widokowa. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Działka w Kostrzycy - 846 m2 - 501
700 426
Działka w Rudawach - 4700 m2, z pięknym widokiem na Sokoliki. Tylko 170000
zł do negocjacji. Jeldom. Lic. 14557 - 602
727 242
Działka w Szklarskiej Porębie - mieszkaniowo-pensjonatowa, 4265 m2, w
pobliżu Parku Dinozaurów. Lic. 9549 - 726
290 939
Działka w Szklarskiej Porębie - widokowa, słoneczna, mieszkaniowo-pensjonatowa - 4265 m2. Lic. 9549 - 726 290 938
Działka Wojcieszyce - bezpośrednio,1450 m2, z widokiem na panoramę
Karkonoszy, płaska, dobrze nasłoneczniona, w sąsiedztwie nowe zabudowania,
cena do negocjacji - 883 372 524
Działka Wojcieszyce - z decyzją o
warunkach zabudowy w Wojcieszycach
920 m2 - cena 57000 zł. Lic. 7027 - 785
511 606
Działki - Miłków - budowlane ładnie
położone na lekkim stoku, widok na góry
- 504 699 337
Działki - Podgórzyn - działki z widokami,
wszystkie media, 1100 m2 95 tys. zł Lic.
4566 - 695 999 448
Działki 20 km od Jeleniej Góry - idealna
na wszystko malownicza blisko media
działki po 3ha 2.5ha i 2 ha położone blisko
siebie - 693 246 771
Działki budowlana 20 arowe - z widokiem
na Karkonosze, droga, wodociąg, cicha
spokojna okolica, blisko Jeleniej Góry 695 624 968
Działki budowlane - 1km od Karpacza z
pięknym widokiem na góry - 667 801 884
Działki budowlane - atrakcyjnie położone,
koło Jeleniej Góry. Media, drzewa, dogodny
dojazd. Przystępna cena - 695 725 857
Działki budowlane - atrakcyjnie ulokowane w Siedlęcinie ul. Polna - 600
520 406
Działki budowlane - uzbrojone, bez
pośredników, ładne widoki - 606 802 005

Działki budowlane - w gminie Mirsk jedynie 10 zł/m2 za działkę budowlaną
- 792-434-657
Działki budowlane - w Miłkowie, ładnie
położone. Widok na Śnieżkę. Tanio - 504
699 338
Działki Jeżów Sudecki - 75 zł/ m2 Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 602
749 566
Działki od 50 zł/m2 - działki budowlane
w Mysłakowicach, Jeżowie Sudeckim, Miłkowie, Piechowicach, Trzcińsku, Kostrzycy,
Ścięgnach, Dziwiszowie, Cieplicach od
1000 m2. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 961
Działki od 50 zł/m2 - w miejscowościach:
Piechowice, Mysłakowice, Kostrzyca,
Ścięgny, Miłków, Trzcińsko, Dziwiszów,
Jeżów Sudecki, Cieplice od 1000 m2 do
6000 m2. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 961
Działki w Maciejowej - 5110 m2. i 9437
m2. blisko głównej drogi na Wrocław. Lic.
9549 - 726 290 938
Działki w Maciejowej - budowlane, blisko
głównej drogi na Wrocław. Lic. 9549 - 726
290 939
Garaż centrum miasta - Garaż centrum
miasta - 607 730 188
Garaż centrum miasta - sprzedam - 607
730 188
Garaż, Kadetów, 16 m2 - monitoring. Lic.
5627 - 662 009 700
Gospodarstwo rolne - w okolicach
Wlenia w którego skład wchodzi budynek
mieszkalny o pow. ok. 200 m2, dwie stodoły
do całości przynależy grunt o powierzchni
1ha - okazja - 250.000 Lic. 7027 - 785511-605
Grunt 1,7 zł/m2 - koło Jeżowa Sudeckiego. Wyjątkowa okazja 6.4 ha w tym
ok 3000 m2 budowlanki. Lic. 9549 - 501
736 644
Grunt rolno-budowlany - Płoszczyna koło
Jeżowa Sudeckiego. Wyjątkowa okazja
6.4 ha, w tym ok. 3000 m2 budowlanki.
Przetarg. Lic. 9549 - 501 736 644
Grunty rolne - ceny już od 1,50 zł/m2
- 501 636 992
Grunty Rolne w Kopańcu - w górnej
widokowej części Kopańca, 2.8 ha z
możliwością wydzielenia mniejszej działki.
Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 - 660
359 500
Kawalerka - 26 m2 na III piętrze w bloku
IV piętrowym na Zabobrzu. Środkowa, bardzo ciepła. Klatka schodowa po remoncie,
czysta i zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-070
Kawalerka - 36 m2 z dużą kuchnią,
całkowicie rozkładowa, w bloku z cegły,
do zamieszkania. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
Kawalerka - 55 m2 do remontu, w
centrum, cena 120 tys. Kupujący nie płaci
prowizji - 668 867 614
Kawalerka - bardzo ładna po kapitalnym
remoncie w Jeleniej Górze blisko centrum,
cena do negocjacji - 793 691 133
Kawalerka - drugie piętro. do wprowadzenia. cena 95000 zł. Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
Kawalerka - elegancka - po remoncie
26,5 m2 w bloku IV piętrowym, blisko
centrum. Środkowa, bardzo ciepła i słoneczna. Blok ocieplony. Czynsz 144 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 070
Kawalerka - Janowice Wlk. - duża, po
remoncie, super lokalizacja na mieszkanie
wakacyjne, blisko góry, tanio - Lic. 6327
Nieruchomości Karkonoskie - 502 045
638,75 64 36 051
Kawalerka - Janowice Wlk. - okazja 34
m2, po remoncie, centrum, do zamieszkania. Lic. 6327 Nieruchomości Karkonoskie
- 601 556 494,75 64 360 51
Kawalerka - ładna - po kapitalnym
remoncie o pow. 21 m2. W zadbanej
kamienicy blisko centrum miasta. Na podłogach panele i kafle. Czynsz 58 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 070
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Kawalerka - ładna 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
620 070

Kawalerka ładna - po remoncie 26,77
m2 na I-piętrze w budynku wielorodzinnym.
Budynek po remoncie blisko centrum.
Spokojna, cicha okolica. Kuchnia meble
na wymiar. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-070

Lokale - na atrakcyjnych warunkach
sprzedam lokale handlowo-usługowe
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej
Góry przy ul. 1 Maja. Cena promocyjna już
od 2.500,00 PLN netto/1 m2 - 697 397 297,
75 75 22 979

Kawalerka - na Zabobrzu wyremontowana, gotowa do zamieszkania od zaraz.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637

Kawalerka na Zabobrzu - Kawalerka
o powierzchni 27 m2 na Zabobrzu po
remoncie na IV piętrze. Jeldom Lic. 14557
- 668 667 637

Lokale handlowo-usługowe - na atrakcyjnych warunkach zlokalizowane w ścisłym
centrum Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Cena
promocyjna już od 2.500,00 PLN netto/1
m2 - 697 397 297, 75 75 22 979

Kawalerka - Pilnie z powodu wyjazdu 27 m2 na 1-go Maja do remontu. Cena bez
pośredników 97 tys. do małej negocjacji
- 607 363 310
Kawalerka - po remoncie 26,77 m2 na
I piętrze. W budynku wielorodzinnym po
remoncie, blisko centrum. Spokojna, cicha
okolica. Kuchnia z meblami na wymiar. N.
Szymkiewicz. Lic. 2400 – 669 620 070
Kawalerka - po remoncie 35 m2 w
zadbanym budynku wielorodzinnym.
Kuchnia duża z meblami w zabudowie.
Blisko do centrum miasta. Czynsz 36
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 070
Kawalerka - po remoncie na I piętrze
26,77 m2, w budynku wielorodzinnym.
Budynek po remoncie, nowy dach i elewacja, blisko centrum. Kuchnia osobna.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 070
Kawalerka - przytulna 31,2 m2 w
zadbanej kamienicy, blisko centrum. Kuchnia osobna. Okna nowe. Na podłogach
panele. Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz
130 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 070
Kawalerka - śródmieście - 36 m2, ok.
sądu, IIIp. do zamieszkania, balkon, 122
tys. Lic. 6327 Nieruchomości Karkonoskie
- 501 090 928;75 64 36 051
Kawalerka - tylko 95.000 zł - na II
piętrze na Zabobrzu N. Grzywińscy Lic.
998 - 505 074 853
Kawalerka - w centrum miasta po generalnym remoncie w odnowionym budynku.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Kawalerka - w pobliżu centrum, po
remoncie, kuchnia i przedpokój w zabudowie, pierwsze piętro, 108 tys. - 695
951 760
Kawalerka - w stanie developerskim,
Jelenia Góra, cena do zaproponowania,
40 m2 - 790 862 296
Kawalerka - w starym budownictwie w
Wojcieszowie Górnym przy ul. Chrobrego
34 m2, 75 tys. po kapitalnym remoncie 663 999 385

Kawalerka na Zabobrzu - na drugim
piętrze bardzo słoneczna do wprowadzenia. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
Kawalerka na Zabobrzu - na drugim
piętrze. Cena 95000 zł. Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
Kawalerka na Zabobrzu - o powierzchni
27 m2 w Jeleniej Górze na Zabobrzu. M1
w bloku na IV piętrze po remoncie. Serdecznie zapraszam! Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 637
Kawalerka na Zabobrzu - po remoncie
do zamieszkania IV piętro ciekawa lokalizacja atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles
Lic. 13045 - 790 418 317
Kawalerka na Zabobrzu - po remoncie,
zadbana do zamieszkania atrakcyjna cena
niskie koszty eksploatacyjne. Marles Lic.
13045 - 790 418 317
Kawalerka Sobieszów - I piętro, centrum, kamienica po remoncie. Lic. 5877
- 500 122 445
Kawalerka w centrum - 85 tys. - 609
655 488
Kawalerka w Cieplicach - urokliwa na
osiedlu XX-Lecia, 2 piętro, duży balon, niski
czynsz. Lic. 5877 - 500 122 470
Kawalerka w kamienicy - 28,1 m2 w
ścisłym centrum miasta. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Czynsz 126
zł/m-c. Dobra lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 070
Kawalerka w Sobieszowie - 34.4 m2,
piwnica, ogródek. 78.000 - 669 661 373
Kawalerka za 65000 zł - 29 m2, w
budynku z cegły, stan dobry. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Kawalerka Zabobrze - 24 m2 w dobrym
stanie. Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603
491 335
Kawalerka Zabobrze - 29 m2 na parterze. Cena 105.000 zł do negocjacji. Lic.
7027 Polecamy - 785 511 606
Kawalerka Zabobrze - ładna i zadbana,
24 m2, w 4 piętrowym bloku. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335

Kawalerka - w ścisłym centrum miasta,
umeblowana, 28 m2, III piętro NM. Lic.
5877 - 500 122 446

Kawalerka Zabobrze - ładna, tania
w utrzymaniu parter. Lic. 5877 - 500
122 445

Kawalerka - Zabobrze - ładna, zadbana
i przytulna, z niskim czynszem. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 334

Kawalerka Zabobrze I - 27 m2 na IV
piętrze. Po remoncie. Atrakcyjna cena
do negocjacji. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637

Kawalerka 27 m2 - na Zabobrzu, na
IV piętrze, po remoncie. Do zamieszkania
od zaraz. Cena 103000 zł. Jeldom. Lic.
14557 - 602 727 242
Kawalerka 35 m - 105 tys. - po generalnym remoncie, do wprowadzenia. Lic.
14414 - 663 312 488
Kawalerka 64 tys. zł - 29 m2 na parterze. Lic. 13225 - 603 491 335
Kawalerka 69 tys. - 28 m2, do wprowadzenia. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414.
Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca - 660 359 499
Kawalerka 75 000 - 28 m2, osobna
kuchnia, do wprowadzenia. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca. - 660 359 499
Kawalerka 87 000 - 36 m2, Zabobrze
I. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca - 660 359 499

Kawalerka Zabobrze III - na parterze,
w nowszym bloku, w dobrym stanie. Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603 491 335
Kawalerka, centrum - 3 piętro, 85 tys.
- 609 655 488
Lokal centrum - znakomicie prosperujące
od lat solarium i salon kosmetyczny w centrum Jeleniej Góry, możliwość rozszerzenia
o działalność fryzjerską - 603 799 852
Lokal handlowy 22 m2 - w Jeleniej
Górze Sobieszowie. Atrakcyjna cena. 504 043 740
Lokal na ul. Kiepury - użytkowy, 50 m2,
wyposażony: system alarmowy, siła, ogrzewanie miejskie. Zainteresowanym wyślę
zdjęcia i opis na e-mail. - 601 954 165
Lokal po salonie fryzjerskim - do lekkiego
remontu, przy ul. Sygietyńskiego 17 - 721
120 027

Kawalerka Cieplice - 2 piętro w bloku na
XX lecia. Lic. 5877 - 500 122 445

Lokal usługowy - blisko centrum, parter,
57 m2, dobry dojazd i miejsca do parkowania tylko 105.000 zł N. Partner Lic.
3198 - 693 539 968

Kawalerka i mieszkanie - w Jeleniej
Górze - sam zaproponuj cenę - 790 862
296

Lokal w Karpaczu - użytkowy w Karpaczu, bar-restauracja ? - 52 m2, parter, 375
tys. zł Lic. 10171 - 508 240 827
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Lokale usługowe - do sprzedania
lub wynajęcia dwa lokale usługowe o
powierzchni 110 i 120 m2 w świetnej
lokalizacji. Roksanes Żukowski Lic. 7867
- 508 240 830
Lokale usługowe - sprzedam lub wydzierżawię dwa nowe lokale usługowe w Cieplicach. 110 i 120 m2 Roksanes Żukowski Lic.
7867 - 508 240 830
Lokale w centrum - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale usługowohandlowe zlokalizowane w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. Cena promocyjna już od
2.500 PLN netto/1 m2 - 697 397 297, 75
75 22 979
Mały domek 310 tys. - Piechowice,
zadbany, nowy domek - Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604-508-307
Mieszkania - piękne w najlepszej lokalizacji w Cieplicach, budowane w najnowszej
technologii, ogródki, garaże, polecam. Lic.
7867 - 514 600 110
Mieszkania - Zielone Tarasy - nowe,
prosto od dewelopera - bez prowizji. 42
m2, 44 m2 i 59 m2. Roksanes Żukowski.
Lic. 7867 - 508 240 830
Mieszkania 48 m2 - 2 pokoje z balkonem
po remoncie, pierwsze piętro w wieżowcu,
Zabobrze. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 751
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 - 782 566 822
Mieszkania Cieplice 47 m2 i 60 m2 - II
piętro, 2 pokoje, po remoncie blisko parku
norweskiego, I piętro domku 4-o rodzinnego, 60 m2, 3 pokoje po kap. remoncie,
piwnica, drew. garaż. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
Mieszkania Mysłakowice 2 i 3 pokoje wysoki parter 3 pokoje 55 m2 do zamieszkania, II piętro 35 m2, 2 pokoje po kap.
remoncie z całkowitym wyposażeniem.
Dobre ceny. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 961
Mieszkania w kamienicy - centrum II
piętro 84 m2, 3 pokoje po kap. remoncie,
doskonałe wykończenie, niski czynsz. II
piętro 93 m2, 3 pokoje, po kap. remoncie
doskonała aranżacja. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
Mieszkania Zielone Tarasy - nowe mieszkania prosto od dewelopera. Tylko 3740 zł/
m2 netto. Ostatnie 6 mieszkań. Roksanes
Żukowski Lic. 7867 - 508 240 830
Mieszkania, ul. Noskowskiego - 3 pokojowe. Dwa mieszkania: 66 m2 - 206000 zł
oraz 70 m2 za 219000 zł. Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie - 1 pokojowe - 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
- 602 732 134
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. OKAZJA 105 000zł ! KAWALERKA NA ZABOBRZU !
MAR- MS - 12290. Ładna, słoneczna kawalerka o powierzchni całkowitej
24,7m2 położone na czwartym piętrze bloku na Zabobrzu. Mieszkanie składa
się z aneksu kuchennego połączonego z salonem oraz łazienki razem z wc
wyposażonej w wannę. Na podłogach znajdują się panele, a w łazience
płytki. Ściany gładzie gipsowe oraz glazura nowego typu. Okna nowe PCV.
Ogrzewanie z sieci. Ciepła woda z junkersa. Czynsz miesięczny to 171zł. w
tym c.o., części wspólne oraz fundusz remontowy. Lokal jest do odświeżenia.
Mieszkanie ciche, bardzo słoneczne, przestronne i zadbane. Idealnie się nadaje pod wynajem lub do
bezpośredniego zamieszkania. Bliskie sąsiedztwo szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
Cena do negocjacji. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
2. 124 000zł ! 2 POKOJE – ZABOBRZE- OKAZJA !
MAR - MS – 12245. Mieszkanie dwupokojowe w bloku na Zabobrzu. Lokal
składa się z dwóch słonecznych pokoi, ustawnej kuchni, łazienki z wanną i wc
oraz korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie wymaga dość
dużego odświeżenia lub niedużego remontu. W mieszkaniu w dużym pokoju
mozaika parkietowa a w pozostałych pomieszczeniach panele, w łazience
glazura starszego typu. w mieszkaniu zostały wymieniona okna na nowe
PCV. Mieszkanie rozkładowe. Po wykonaniu remontu można uzyskać bardzo
przytulne mieszkanie. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów użyteczności
publicznej, sklepów, przystanków MZK i innych. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
3. 53m2 – 150 000zł ! 2 POKOJE BLISKO CENTRUM MIASTA !
MAR – MS – 12256. Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy
blisko centrum Jeleniej Góry po kapitalnym remoncie o powierzchni całkowitej 53,7m2. Na powierzchnię mieszkalną składają się słoneczne dwa
pokoje w tym jeden połączony z kuchnią bez zabudowy, ładna łazienka z
wc oraz kabiną natryskową. Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i ustawne.
Na podłogach panele, a na ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura
nowego typu i gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna nowe PCV.
Ciepła woda z junkersa. Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje
się do natychmiastowego zamieszkania. Czynsz miesięczny to 60zł w tym fundusz remontowy. Do
mieszkania przynależy strych, ogródek oraz miejsce parkingowe. W pobliżu pełna infrastruktura
komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam.
Marta Haftarczuk 533 797 878
4. MIESZKANIE 3 POKOJE – PARTER !
MAR – MS – 12249. Bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe na parterze
kamienicy. Lokal o pow. z aktu notarialnego 55m2 w rzeczywistości ma
powierzchnię ok. 65m2. Na powierzchnię mieszkalną składają się duży, słoneczny salon z kominkiem, dwa pokoje, ustawna, oddzielna kuchnia z oknem,
ładna łazienka z wanną i wc oraz korytarz. Mieszkanie, bardzo przytulne,
ciepłe i ustawne. Lokal po remoncie. Na podłogach panele oraz wykładzina
dywanowa w pokojach, na ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura
nowego typu. Ogrzewanie z kominka z rozprowadzeniem oraz z grzejników elektrycznych. Ciepła
woda z junkersa. Do mieszkania przynależy ogródek oraz miejsce parkingowe. Bardzo atrakcyjna
oferta. Cena do negocjacji. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. DOM BLISKO JELNIEJ GÓRY – OKAZJA !
MAR – DS – 12288. Do sprzedania dom jednorodzinny w sąsiedztwie Jeleniej Góry o pow.użytkowej 100m2. Dom jest podpiwniczony, dobudowany
jest garaż. Na parterze domu znajduje się kuchnia, wc, salon z wyjściem na
taras i ogród. W salonie podłoga wyłożona jest drewnem „jatoba”. Na ścianie
od kuchni znajduje się miejsce na kominek, który po zabudowaniu stworzy
niepowtarzalny klimat salonu. Na pietrze znajdują się 2 sypialnie i łazienka
z wanną narożna oraz wc. Korytarzyk na piętrze można zaadoptować na
kącik wypoczynkowy. Dom jest dobrze nasłoneczniony, położony w cichej okolicy, blisko do szkoły,
sklepu i komunikacji miejskiej. Do wykończenia została elewacja zewnętrzna i własna aranżacja
domu. Można dom zamienić na mieszkanie 2-pokojowe w Warszawie- dzielnice Wola,Śródmieście,
Saska Kępa. Serdecznie polecam Aleksandra Nakoneczna 607-797-911
6. DOM W JELENIEJ GÓRZW – BARDZO ŁADNY !
MAR – DS – 12285. Ładny parterowy dom, usytuowany w ładnej i cichej
okolicy Jeleniej Góry. Dom jest nowy, wolno stojący, ogrodzony, wnętrze
domu urządzone stylowo. Na parterze domu znajduje się salon o pow.
30m2, z kominkiem, piękne drewniane bele dodają urokowi salonowi. Drugi
z pokoi jest też o pow. 30m2, jasny i duży. Kuchnia w zabudowie, meble z
drewna, z kuchni jest wyjście na taras o pow. ok 50m2. W domu są 2 łazienki
wraz z wc, w jednej łazience jest prysznic, druga ma wannę. Sypialnia jest o
pow. 17m2. jedno z pomieszczeń zostało zaadoptowane na garderobę. Na poddaszu domu o pow.
60 m2 przygotowano ściany(położone regipsy), i podłoga do zaadoptowania na kolejny pokój. Dzięki
oknom dachowym pomieszczenie jest jasne. Ogrzewanie jest własne dla domy-gazowe. Niedaleko
do centrum Jeleniej Góry. W domu na podłogach są panele i glazura nowego typu. Teren dookoła
domu jest zagospodarowany krzewami. Piękne widoki ( góry i panorama miasta) dodają urokowi
temu miejscu. Serdecznie polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911

MIESZKANIE - 1 pokojowe w centrum - na
parterze 47 m2 w kamienicy w dobrym
stanie. Ogrzewanie piecowe. Nadaje się
na biuro lub usługi. Możliwa adaptacja na
2-pokojowe. Cena 129000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 134
MIESZKANIE - 123 tys. zł. - Zabobrze, 3
piętro z windą 41 m2, balkon cena - 123
tys. zł. Lic. 4566 - 695 999 449
MIESZKANIE - 124 tys zł - 2 pokojowe, 41
m2, 3 piętro z windą, balkon - widoki na
góry, Zabobrze Lic. 4566 - 695 999 449
MIESZKANIE - 2 pokoje, 37 m2 N. City.
Lic. 5908 - 695 034 321
MIESZKANIE - 2 pokojowe ok. M. Poczty 35 m2, po modernizacji na II-gim piętrze w
niewielkiej kamienicy. Ogrzewanie gazowe.
Cena 128 tys. zł. Rychlewski. Lic. 9549 602 732 134
MIESZKANIE - 2 pokojowe w bloku - 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 - 602 732 134
MIESZKANIE - 2 pokojowe w Janowicach
- po remoncie, w kamienicy na pierwszym
piętrze - 43,7m2, zadbane, ogródek.
Atrakcyjna cena 115 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 134
MIESZKANIE - 3 pokoje, 65 m2 - 695
034 321
MIESZKANIE - 3 pokojowe w Szklarskiej
Porębie - obok centrum w kamienicy, I
piętro, 108,5 m2 z werandami, do remontu.
Cena 215 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 134
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 - 602 732 134
MIESZKANIE - 3 pokojowe Zabobrze III trzy pokoje w wieżowcu na 7-mym piętrze,
63,5 m2, w dobrym stanie. Cena 185 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski - Lic. 9549
- 602 732 134
MIESZKANIE - 36 m2 Piechowice - na
I piętrze, w wyremontowanej kamienicy
licencja 5124. Nieruchomości Atrium - 601
551 213
MIESZKANIE - 4 pokojowe ok. ul 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 - 602 732 134
MIESZKANIE - 48 m2, 129.000 zł - 2
pokojowe, Zabobrze I, 1 piętro. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
MIESZKANIE - 57 m2, 125.000 zł - do
remontu, 1 piętro, 3 pokoje, Cieplice.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989

7. DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ – DZIWISZÓW
MAR – DS – 12275. Ładny dom w zabudowie szeregowej, usytuowany
w cichej i ładnej okolicy Jeleniej Góry. Powierzchnia 90m2. Na parterze
znajduje się kuchnia połączona z jadalnią, salon, mała łazienka z natryskiem razem z wc, mała spiżarnia. Na piętrze lokalu znajduje się pokój,
sypialnia, garderoba, którą też można zaadoptować na pokój, duża jasna
łazienka z oknem, w której znajduje się wanna narożna oraz wc. W lokalu
jest poddasze. Ogrzewanie jest na gaz propan- butan, w salonie znajduje
się piecyk typu”koza”, jest też ogrzewanie pieca dwu-funkcyjnego. Woda
jest ze studni, ale jest możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej miasta. Obok domu jest
garaż wolno stojący. Blisko do komunikacji miejskiej i sklepów. Ładnie zagospodarowany teren
wokół domu, w części wyłożony kostka brukową, ogrodzony. Piękna okolica zachęca do spacerów.
Nieruchomość do zamieszkania bez dodatkowych wkładów ﬁnansowych. Serdecznie polecam
Aleksandra Nakoneczna 607 797 911

MIESZKANIE - 70 m2 Kiepury - 3 pokoje, 1
piętro. Rozkładowe, słoneczne do aranżacji
według własnego gustu. Lic. 5877 - 500
122 445

8. MIESZKANIE W NOWYM BUDOWNICTWIE – 60m2 – OKAZJA !
MAR – MS – 12278. Ładne mieszkanie o powierzchni całkowitej 60,32m2
w cichej i pięknej okolicy Jeleniej Góry. Mieszkanie słoneczne i ciepłe składa
się z: salonu z wyjściem na balkon o pow. 7,60m2, jednego słonecznego
pokoju, kuchni, łazienki razem z wc wyposażonej w wannę, a także przestronnego przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 1,76m2.
Na podłogach znajdują się płytki oraz parkiet z drzewa bambusowego,
natomiast ściany gładzie gipsowe oraz w kuchni i łazience glazura nowego
typu. Ogrzewanie sieciowe, ciepła woda również z sieci. Okna nowe PCV i instalacja także nowa.
W kuchni znajduje się płyta indukcyjna, więc gaz w lokalu jest elektryczny. Lokal wykupiony na
własność. Czynsz miesięczny to 285zł w tym co i fundusz remontowy. W cenie mieszkania zostaje
całe wyposażenie więc nadaje się do bezpośredniego zamieszkania. Mieszkanie nowe i nowocześnie
umeblowane. Doskonała lokalizacja oraz piękny widok na panoramę miasta. Bardzo atrakcyjna cena.
Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878

MIESZKANIE - atrakcyjne dwupoziomowe
- bardzo dobra cena, duża powierzchnia,
świetna lokalizacja. Zapraszam na prezentacje Roksanes Żukowski 7867 - 508
240 830

9. MIESZKANIE W CIEPLICACH – 110m2
MAR -MS – 12280. Śliczne mieszkanie trzypokojowe w Cieplicach na
poddaszu o powierzchni całkowitej 110 m2 po podłodze, 80 m2 powierzchni
użytkowej. Mieszkanie jest bardzo słoneczne, przestronne, ciche i zadbane.
Lokal składa się z otwartej kuchni (meble na wymiar z pełnym wyposażeniem w sprzęt AGD), dwóch sypialni, garderoby, łazienki, pomieszczenia
gospodarczego, aneksu na miejsce pracy oraz dużego otwartego salonu.
Do mieszkania przynależą dwie piwnice. Istnieje również możliwość
zagospodarowania strychu nad mieszkaniem. Okna nowe drewniane.
Ogrzewanie sieciowe, ciepła woda również z sieci.Mieszkanie mieści się w bloku (14 letnim) czteropiętrowym z ogrodzonym terenem, w bliskim sąsiedztwie jest przystanek autobusowy, przychodnia,
apteka i 5 minut do centrum Cieplic. Przepiękne widoki na całą panoramę Karkonoszy. Mieszkanie
jest z pełnym wyposażeniem w meble, które można wykupić niedrogo. Do zamieszkania od zaraz.
Cena do negocjacji. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
10. 64m2 – 225 000zł ! ATRAKCYJNE MIESZKANIE !
MAR – MS – 12279. Mieszkanie trzypokojowe, rozkładowe o powierzchni
całkowitej 64m2 położone na pierwszym piętrze w bloku na Zabobrzu III.
Lokal składa się z dwóch słonecznych pokoi, salonu z wyjściem na balkon,
oddzielnej kuchni z zabudowanymi meblami, łazienki z wanną i wc oraz
przestronnego przedpokoju z dużą zabudowaną szafą typu komandor z
lustrem. Na podłogach panele i płytki a na ścianach gładzie gipsowe i panele
ścienne. W kuchni zostają bardzo ładne zabudowane meble. W łazience
razem z wc glazura nowego typu. Okna stare drewniane. Instalacja nowa.
Ogrzewanie z sieci. Ciepła woda miejska. Czynsz miesięczny to 303zł w tym fundusz remontowy.
Mieszkanie bardzo słoneczne, ciepłe i zadbane. Idealnie nadaje się pod wynajem lub do bezpośredniego zamieszkania. Bliskie sąsiedztwo szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
11. LOKAL DO WYJNECIA - 88m2 – JELENIA GÓRA !
MAR – LW – 12056. Lokal po remoncie, nowoczesna glazura podłogowa,
nowe okna i drzwi antywłamaniowe, efektowny kominek w centralnym
miejscu lokalu, wentylacja, instalacja alarmowa. Nieruchomość doskonale
nadaje się na różnego rodzaju działalność usługową z uwagi na lokalizację. Posiada wyodrębnione zaplecze socjalne, WC oraz pomieszczenie,
które może funkcjonować jako magazyn (10 m2).Gorąco polecam Marcin
Środecki 883 797 878

MIESZKANIE - Armii Krajowej - parter 62 m2, świetne na gabinet, biuro - cena
205000 Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 508 307
MIESZKANIE - atrakcyjne 2 pokojowe - 54
m2 z balkonem i tarasem, na parterze,
Zabobrze III. N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 751

MIESZKANIE - ciekawe z duszą - Cieplice,3 pokojowe na II piętrze w kamienicy
. Mieszkanie po kapitalnym remoncie w
super aranżacji. Jeldom. Lic. 14557 - 602
727 241
MIESZKANIE - Cieplice - 2 pokoje 37 m2
do remontu 98.000. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 501-090-927
MIESZKANIE - Cieplice do remontu - w
kamienicy 1 piętro blisko centrum. Lic.
5877 - 500 122 445
MIESZKANIE - duże, słoneczne - na Zabobrzu, z widokiem na Karkonosze z pełnym
wyposażeniem w dobrej cenie Polecam.
Lic. 7867 - 514 600 110
MIESZKANIE - dwupokojowe Zabobrze.
Lic. 5524 - 662 112 344
MIESZKANIE - Kiepury 3 pokoje - wysokie
piętro, 62 m2, 3 pokoje po k. remoncie,
reszta do odświeżenia. III piętro 64 m2, 3
pokoje do częściowego remontu. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
MIESZKANIE - małe bezczynszowe 2
pokojowe w Mysłakowicach z ogródkiem,
cena 175000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703
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 - 602 732 134
MIESZKANIE - na atrakcyjnych warunkach
sprzedam mieszkanie o powierzchni 83
m2 w centrum cieplic. W cenę mieszkania
wchodzi już miejsce parkingowe, duży
ogród oraz piwnica - 782 490 653, 697
397 296
MIESZKANIE - nowe 2 pokojowe - na ul.
Moniuszki, II p, z balkonem, wyposażona
kuchnia, bardzo ładne. NPartner Lic. 3198
- 693 539 968

MIESZKANIE - nowe M2 - 60 m2 w spokojnej i zielonej okolicy, I piętro, 2 pokoje,
w cenie kuchnia w zabudowie z wyposażeniem, na podłogach parkiet bambusowy.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
MIESZKANIE - piętro Cieplice - super
okolica tylko 2 rodziny bezczynszowe z
ogrodem 52 m2, Lic. 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE - Pilchowice - bardzo ładne
mieszkanie na pierwszym piętrze z dużym
balkonem i ogrodem. Plus garaż. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
MIESZKANIE - stylowe, odremontowane,
w kamienicy na Armii Krajowej, 3 pokoje.
299 tys. zł. Lic. 10171 - 508 240 827
MIESZKANIE - usytuowane na 1 p. na
Zabobrzu 1, 52 m2, 3 pokoje, słoneczne,
niezwykle cieple, budynek zmodernizowany, w dobrym punkcie osiedla - 796
635 171
MIESZKANIE - w Jeleniej Górze Moniuszki wieżowiec, 2 piętro 2 pokoje
ładne 123 tysiące - 601 346 774
MIESZKANIE - Wieżowiec 3 pokojowe - 10
piętro, kuchnia w zabudowie ze sprzętem
AGD w cenie mieszkania. Polecam. Lic.
5877 - 500 122 445
MIESZKANIE - XX-lecia - 2 pokoje, 40 m2
na parterze. Lic. 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE - Zabobrze 2 pokoje - I piętro,
48 m2, 2 pokoje, pokoje po kap. remoncie,
reszta wymaga jedynie odświeżenia.
Mieszkanie z balkonem blisko ogródków
działkowych. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 961
MIESZKANIE - Zabobrze 2, 3 pokoje, 65
m2, cena 179000 zł. Polecam. Lic. 5627
- 662 009 700
MIESZKANIE - Zabobrze III, 3 pokoje 63 m2 na wysokim piętrze, po remoncie,
wymagające jedynie odświeżenia. Ciepła
woda miejska. dobra oferta. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
MIESZKANIE – Zabobrze, 2 pokoje - I piętro, 2 pokoje, 38 m2 do remontu, IX piętro,
35 m2, 2 pokoje do zamieszkania, I piętro,
48 m2, 2 pokoje do odświeżenia. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
MIESZKANIE 1 pokojowe - 39,6 m w
Sobieszowie, ładny budynek, teren ogrodzony, bezpieczny, parking. 97 tys. zł, bez
pośredników - 880 029 489
MIESZKANIE 1 pokojowe - 39,6 m2,
Sobieszów, 98 tys. do negocjacji, czynsz
150 zł. Ładny budynek. Bez pośredników
- 880 029 489
MIESZKANIE 1 pokojowe - Moniuszki 41,3 m2 na trzecim piętrze w wieżowcu do
remontu, cena 127 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 105 m2 - w centrum w kamienicy na II piętrze. Mieszkanie do remontu.
Cena 215000 zł do negocjacji. Jeldom. Lic.
14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 105 m2 tylko 215 000 - przy
ulicy Sudeckiej. Trzy pokoje do kapitalnego
remontu. Cena do negocjacji. Lic.14557 668 667 637
MIESZKANIE 120 m2 w Cieplicach - o
powierzchni 120 m2, 5 pokoi, I piętro
w kamienicy. Spokojna okolica, blisko
centrum oraz park. Mieszkanie do częściowego remontu. Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 636
MIESZKANIE 130 m2 - tanio - 607 730
188
MIESZKANIE 145 000 zł - 52 m2, 2
pokoje, drugie piętro w centrum Kowar,
bezczynszowe. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 751
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 2 pokoje - na Zabobrzu, 50
m2, 152 tys. zł. Lic. 10171 - 508 240 827
MIESZKANIE 2 pokoje - przy Pl. Ratuszowym na I piętrze. Niski czynsz ,
ogrzewanie miejskie. Jeldom Lic. 14557
- 602 727 241
MIESZKANIE 2 pokoje - Zabobrze - 38 m2,
130.000, Zabobrze I, ewentualnie zamienię
na inną nieruchomość, działalność, mogę
wynająć z opcją sprzedaży na raty - max
3 lata, różne inne pomysły dozwolone. 604 470 102
MIESZKANIE 2 pokoje bezpośrednio 130.000 PLN, 38 m2, I piętro, wieżowiec,
bez balkonu - 604 470 102
MIESZKANIE 2 pokoje Zabobrze - I piętro
2 pokoje 38 m2 w wieżowcu do remontu,
okna PCV. Wysokie piętro 2 pokoje 35,5m2
do zamieszkania (na ścianach baranek).
mieszkania słoneczne niski czynsz. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
MIESZKANIE 2 pokoje Zabobrze III - 54
m2, z balkonem, trzecie piętro w bloku. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 751
MIESZKANIE 2 pokojowe - 37,20 m2 na
Zabobrzu rozkładowe, słoneczne niskie
opłaty za 124 000 PLN. Marles. Lic. 13045
- 790 418 317
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2 rozkładowe na Zabobrzu po remoncie do
zamieszkania atrakcyjna cena. Marles Lic.
13045 - 790 418 317
MIESZKANIE 2 pokojowe - 45 m2 w
budynku wielorodzinnym w okolicy Morcinka. Kuchnia osobna. Dobry standard
mieszkania. Nowe okna i podłogi. Cena
139000 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 070

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
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Mieszkanie 2 pokojowe - 48 m2, z balkonem na pierwszym piętrze w wieżowcu,
Zabobrze III. n. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 751
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2, drewniane okna, garaż, możliwość dokupienia
działki rekreacyjnej. 185 tys. zł. Lic. 10171
- 508 240 827
Mieszkanie 2 pokojowe - bez pośredników, Zabobrze II, dwupokojowe, środkowe,
cieple, słoneczne, z widokiem na góry, 40
m2, balkon, piwnica, odremontowane,
wyposażone, 130 tys. - julian.wender@
onet.pl - 784 031 619
Mieszkanie 2 pokojowe - blisko centrum,
57 m2, ogrzewanie gazowe, niski czynsz,
cena 155.000 N. Partner Lic. 3198 Prowizję
biura pokrywa sprzedający - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - Moniuszki 41,3 m2 na trzecim piętrze w wieżowcu do
remontu, cena 127 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 134
Mieszkanie 2 pokojowe - na ul Kiepury
na 1 piętrze - 46 m2 - 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe - na wysokim
parterze 42,8 m2 w budynku wielorodzinnym, blisko centrum miasta. Mieszkanie
po remoncie. Ogrzewanie co-gazowe.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 669-620-071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu II,
środkowe, cieple, słoneczne, widok na góry,
40 m2, balkon, odremontowane, w pełni
wyposażone do zamieszkania, cena: 130
tys. julian.wender@onet.pl - 784 031 618
Mieszkanie 2 pokojowe - o pow. 51 m2,
na Zabobrzu III. Środkowe, rozkładowe,
słoneczne, z balkonem. Tanie mieszkanie.
Dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 070
Mieszkanie 2 pokojowe - osiedle XX
Lecia, Cieplice. 40 m2, słoneczne, rozkładowe, po remoncie. Do zamieszkania.
Atrakcyjna cena. Marles. Lic. 13045 - 790
418 317
Mieszkanie 2 pokojowe - po gruntownym
remoncie 44 m2 na parterze w atrakcyjnej
dzielnicy. Rozkładowe, słoneczne. Czynsz
160 zł/m-c. Niska cena. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 070
Mieszkanie 2 pokojowe - śliczne, z
całym umeblowaniem, o pow. 52,7 m2, na
cichym i spokojnym osiedlu Jeleniej Góry.
Atrakcyjna oferta. Marles. Lic. 13045 - 533
797 877

Mieszkanie 2 pokojowe - ul. 1 Maja, 61
m2. Po remoncie, łazienka do dokończenia.
Cena 215000 zł Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 508 307
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. 1 Maja, I
piętro. Własne ogrzewanie, po remoncie.
Idealne na biuro, gabinet lub kancelarię.
Miejsca parkingowe. Polecam Marcin
Chaszczewicz. Lic. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika opłaca strona sprzedająca 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Wyczółkowskiego w niewielkim bloku na parterze
39 m2 do niewielkiego remontu. Piec c.o.
w piwnicy. Cena 115 tys. zł. Warto. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 602 732 134
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem ok
38 m2 po remoncie w atrakcyjnej dzielnicy
Jeleniej Góry - 667 730 090
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem,
łazienka z oknem, 54 m2, trzecie piętro w
bloku, przy ul. Kiepury. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 751
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze II,
środkowe, 40m2, 3 piętro, balkon, piwnica,
odremontowane do odświeżenia, w pełni
wyposażone do zamieszkania od zaraz.
cena: 130 tys. - julian.wender@onet.pl 784 031 618
Mieszkanie 2 pokojowe bez pośredników
- Zabobrze: Elsnera, dwupokojowe, środkowe, cieple, słoneczne, 40 m2, 3 piętro,
balkon, piwnica, w pełni wyposażone, od
zaraz, 130 tys. - 784 031 618
Mieszkanie 2 pokojowe Cieplice - bardzo
ładne mieszkanie, z balkonem i z pięknym
widokiem. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe Noskowskiego
- 51,7 m2 na 11- tym piętrze. Mieszkanie
zadbane, ciepłe słoneczne z widokami na
góry. Dobra cena 150 tys. zł. do negocjacji.
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 134
Mieszkanie 2 pokojowe ok. M. Poczty 35 m2, po modernizacji na II-gim piętrze w
niewielkiej kamienicy. Ogrzewanie gazowe.
Cena 128 tys. zł. Rychlewski. Lic. 9549 602 732 134
Mieszkanie 2 pokojowe w bloku - 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 - 602 732 134

Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 7
piętro do remontu, tanio. Lic. 6327, Nieruchomości Karkonoskie - 501 090 928;75
64 360 50
Mieszkanie 2 poziomowe - w centrum
Jeleniej Góry cena: 325.000 zł oraz 2
poziomowe w Cieplicach cena: 198.000
zł. Lic. 7027 - 785-511-606
Mieszkanie 2-3 pokojowe - deweloperskie, w ścisłym centrum. Wysoki standard,
ogrodzone osiedle. Kupujący nie płaci
prowizji. Cena 180000 zł - 668 687 614
Mieszkanie 3 pokoje - 48 m2, 4 piętro,
bez windy, Zabobrze - Różyckiego, cena
159 tys. do negocjacji, bez pośredników
- 664 514 276
Mieszkanie 3 pokoje - 51 m2, pierwsze piętro, Zabobrze Moniuszki 2 - 502
415 233
Mieszkanie 3 pokoje Sygietyńskiego - X
piętro, 69 m2. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 519 562 868
Mieszkanie 3 pokoje ul. Prusa - 88 m2, II
piętro, garaż . Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 6327 - 519-562-868
Mieszkanie 3 pokoje z ogrodem - 60
m2, balkon, z bezpośrednim wyjściem do
ogrodu, po remoncie, nowa łazienka, okolice Cieplic. Lic. 10728 - 501 181 874
Mieszkanie 3 pokojowe - 45 m2, na Zabobrzu, położone na III piętrze. Słoneczne i
przestronne. Atrakcyjna oferta, polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 877
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, pierwsze piętro, Zabobrze Moniuszki 2 - 505
010 341
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2, w
Mysłakowicach, w bloku. Rozkładowe, słoneczne, do zamieszkania. Atrakcyjna cena.
Marles. Lic. 13045 - 790 418 317
Mieszkanie 3 pokojowe - 63 m2 na
VII piętrze wieżowca na Zabobrzu III.
Rozkładowe, środkowe zadbane z balkonem. Okna nowe. Na podłogach panele.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 070
Mieszkanie 3 pokojowe - 65 m2, I piętro,
słoneczne z balkonem, ogród, garaż, 15
km od Jeleniej Góry. Bez pośredników 607 190 806
Mieszkanie 3 pokojowe - Cieplice, 60
m2, po kapitalnym remoncie, garaż, piwnica 165 tys. - 793 585 822
Mieszkanie 3 pokojowe - Cieplice, 60
m2. Po kapitalnym remoncie. Garaż, piwnica. Cena 165000 zł - 793 585 822
Mieszkanie 3 pokojowe - eleganckie,
po kapitalnym remoncie, o pow. 70 m2.
Kuchnia osobna, meble w zabudowie.
Środkowe, funkcjonalne, z dwoma balkonami. Na Zabobrzu II. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 070
Mieszkanie 3 pokojowe - po gruntownym
remoncie 75,8 m2 na I piętrze w zadbanej
kamienicy, blisko centrum. Ogrzewanie
co-gazowe. Czynsz 70 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 070

Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe,
112 m2, w śródmieściu widoki na góry. CO
gazowe. Cena 260000 zł. NK. Lic. 6327 502 045 638, 756 436 051
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze III,
ul. Kiepury. Wygodny układ, blok z windą.
Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury - 63,5
m2 do odświeżenia tylko 190000 PLN
rozkładowe, słoneczne. Nieruchomości
Marles Lic. 13045 - 790 418 317
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 - 602 732 134
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze - 7
piętro, widoki, do remontu 54 m2 Lic. 6327
Nieruchomości Karkonoskie - 501 090
928;75 64 360 50
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze
III - w wieżowcu na 7-mym piętrze, 63,5
m2, w dobrym stanie. Cena 185 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski - Lic. 9549 602 732 134
Mieszkanie 37 m2 - na Wojska Polskiego
okolice Urzędu Miasta sprzedamy EuroDom - 601 540 292
Mieszkanie 39 m2 - za 137 tysięcy,
3 piętro, dwupokojowe ul. Karłowicza,
kuchnia z oknem, balkon, nowe okna 668 738 618
Mieszkanie 40 m2 - 2 pokojowe, z
balkonem, na Zabobrzu II. Środkowe,
ciepłe, słoneczne. Widok na góry. Odremontowane, w pełni wyposażone, do
zamieszkania. Rodzina na swoim. Cena
130000 zł. Kontakt: julian.wender@onet.
pl - 784 031 618
Mieszkanie 40 m2 na Zabobrzu - usytuowane na 3 piętrze w bliskiej okolicy szkoły
i przedszkola. Proszę dzwonić po 18.30
Pośrednikom dziękujemy - 695 591 327
Mieszkanie 42 m2 - Jelenia Góra, ul.
Moniuszki. Wieżowiec, II piętro, 2 pokoje,
ładne. Cena 123000 zł - 601 346 774
Mieszkanie 44 m2 - w centrum, 1 piętro,
cena 180000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie 44 m2 - w Janowicach,
ładne, przytulne, bezczynszowe, 115 tys.
zł Lic. 10171 - 508 240 827
Mieszkanie 47 m2 - 139 tys. - 2 pokojowe, II piętro. Marcin Chaszczewicz Lic.
14414 - 660 359 500
Mieszkanie 47 m2 - na parterze. Świetnie nadające się na gabinet lub biuro.
Atutem jest duży parking przed kamienicą.
Jeldom. Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie 48 m2 - 2 pokoje na Zabobrzu, 6 piętro, 150 tys. - 603 152 499
Mieszkanie 48 m2 - 2 pokoje, I piętro.
Zadbane, duży balkon. Cena 129000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 988
Mieszkanie 48 m2 - 2 pokoje, z balkonem, pierwsze piętro w wieżowcu,
Zabobrze. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 751

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Mieszkanie 48 m2 168 tys. zł - ładne
mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze, z
balkonem. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie 48 m2, 129.000 zł - 2 pokojowe, wymienione wszystkie okna, duża
kuchnia. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 50 m2 - Kiepury, 2 pokoje,
winda, nowy budynek, bardzo atrakcyjne,
odsprzedam bezpośrednio - 787 377 930
Mieszkanie 50 m2 - ul. Świętojańska 606 493 620
Mieszkanie 50 m2, Kiepury - Kiepury,
2 pokoje, winda, nowy budynek, odsprzedam, 147 tys., bez pośredników - 787
377 930
Mieszkanie 51 m2 - 3 pokojowe, pierwsze piętro Zabobrze, Moniuszki 2 - 502
415 233
Mieszkanie 53 m2 za 114 000 zł - 3 pokojowe, w kamienicy na pierwszym piętrze,
w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 751
Mieszkanie 54 m2 - z tarasem i balkonem. 2 pokoje. Po remoncie. Parter w
bloku Zabobrze III. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 751
Mieszkanie 54 m2 - za 135000 dwupokojowe w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- ogrzewanie gazowe bez pośredników
- 504 494 539
Mieszkanie 56 m2 - pierwsze piętro, dwa
pokoje, cena 155000 zł, polecam. Okazja
Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie 62 m2 - fajne, 2 pokojowe, na
I piętrze. 5 min. od centrum. Tanio. Jeldom.
Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie 62 m2 - w nowej zabudowie,
trzy pokoje, garaż, piwnica i taras ul Mickiewicza. Bez pośredników - 511 033 595
Mieszkanie 62 m2 123 tys. zł - 2
pokojowe mieszkanie do remontu, nowe
ogrzewanie gazowe, I piętro, kamienica.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 62 m2 cena 123000 zł - duże
2 pokojowe mieszkanie blisko centrum
Jeleniej Góry, I piętro, ogrzewanie gazowe,
mieszkanie wymaga remontu. Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 63 m2 Kiepury - po kapitalnym remoncie, środkowe, rozkładowe.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 988
Mieszkanie 64 m2 - w Mysłakowicach
(wraz z dużym ogrodem). Cena 140 tys.
do negocjacji - 695 824 327
Mieszkanie 64 m2 na Zabobrzu III - 3
pokojowe na pierwszym piętrze w bloku 4
piętrowym Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 65 m2 - w Jeleniej Górze,
po kap. remoncie, na obrzeżach miasta,
65 m2, 3 pokoje, ogrzewanie kominkowe i
elektryczne, ogródek i piwnice. dobra cena
1650000 zł. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 961
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Mieszkanie 68 m2 - 2 pokoje z alkową,
na X piętrze w wieżowcu - Zabobrze III. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 751
Mieszkanie 70 m2 - 140 tys., 3 pokojowe
z balkonem, do remontu ul. P. Skargi - 608
480 218
Mieszkanie 70 m2 - na Zabobrzu bez
pośredników - 792 701 366
Mieszkanie 70 m2 cena 216 tys. zł - 3
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II, ładny
rozkład, zadbane, do odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 79 m2 - 190 tys. Noskowskiego. Marcin Chaszczewicz Lic.14414
- 660 359 499
Mieszkanie 80 m z garażem - zadaszeniem na drugi samochód, pomieszczenie gospodarcze 38 m i ogrodem. I
piętro budynku wielorodzinnego na uboczu
Kowar. Cena 200 tys. - 784 433 544
Mieszkanie 87 m2 - za 220000 zł. 2
pokojowe, z możliwością adaptacji trzeciego. Na wysokim parterze w kamienicy,
z ogródkiem 400 m2, w Cieplicach. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 751
Mieszkanie Armii Krajowej - parter - 63
m2, CO gazowe, Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604-508-307
Mieszkanie Armii Krajowej - parter - 63
m2, nadaje się na biuro, gabinety cena
207 tys. zł Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604-508-307
Mieszkanie Armii Krajowej - parter - 63
m2, zadbane, na biura, gabinet. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 307
Mieszkanie atrakcyjne 2 pokojowe Zabobrze II, środkowe, cieple, słoneczne,
z widokiem na góry, 40 m2, 3 piętro, balkon,
piwnica, odremontowane do odświeżenia,
w pełni wyposażone do zamieszkania od
zaraz, cena:130 tys. - 784 031 618
Mieszkanie Cieplice - 3 pokoje, I piętro, 74 m2. Miejsce postojowe przed
budynkiem, 3 miejsca garażowe w garażu
podziemnym. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740 - 519-562-868
Mieszkanie Cieplice - 80 m2 na pierwszym piętrze z ogrodem. Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
Mieszkanie Cieplice 50 m2 - 3 pokojowe
na pierwszy piętrze 165 000 tys. Lic. 5877
- 515 285 788
Mieszkanie Cieplice 80 m2 - w zielonej
części miasta z ogrodem do remontu na
pierwszym piętrze. Cena 170000 zł. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
Mieszkanie dla singla - 36 m2 122.000.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 501-090-927
Mieszkanie dwupokojowe - po remoncie
56 m2, 2 piętro w bardzo zadbanej kamienicy blisko centrum, cena 180 000 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie dwupokojowe - w Cieplicach,
48 m2 na parterze po kapitalnym remoncie
NM. Lic. 5877 - 500 122 446
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Mieszkanie dwupokojowe 37 m2 - na
wysokim parterze na Zabobrzu. Cena
129000 zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 551
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze - 54
m2 na III piętrze do zamieszkania NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupoziomowe - duże,
czteropokojowe w atrakcyjnej cenie. Blisko
centrum Roksanes Żukowski. Lic. 7867 508 240 831
Mieszkanie i kawalerka - w JG - nowe,
sam zaproponuj cenę, bez pośredników
- 790 862 296
Mieszkanie Kiepury 3 pokoje - po kapitalnym remoncie. 215.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 604 797 463
Mieszkanie Kiepury 3 pokojowe zadbane, nowe okna, instalacje, umeblowana kuchnia, balkon z widokiem, winda.
Ładne w dobrej cenie. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501 736 643
Mieszkanie Kiepury 55 m, II piętro - w
bardzo cichej okolicy Zabobrza, sąsiedztwo szeregówek. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604-508-307
Mieszkanie M-2 - na wysokim parterze
przy ulicy Karłowicza do kosmetyki. Cena
129000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 551
Mieszkanie M-2 I piętro - 50 m2, z
ogródkiem, własnościowe, czynsz 50 zł,
cena 235 tys. zł - 601 551 212
Mieszkanie M-2 Nowowiejska - zadbane
dwupokojowe z ogrodem, bezczynszowe.
Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 307
Mieszkanie M2 nowy blok - w nowym
bloku, 60 m2, spokojna i zielona okolica,
kafle, parkiet bambusowy, okna PCV.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 po remoncie - 2 pokoje
o powierzchni 54 m2 w cichej i zielonej
okolicy w Jeleniej Górze. Serdecznie
zapraszam! Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 przy ul. Ptasiej - na
parterze, po remoncie kapitalnym 44 m2,
słoneczne, ciepłe, czynsz 160 zł, tylko
144.000 zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503
111 466
Mieszkanie M2 w Cieplicach - 83 m2, 2
pokoje położone na parterze w kamienicy.
Nieruchomość położona w spokojnej i
zielonej dzielnicy w Cieplicach. Jeldom
Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 w Kowarach - 2 pokoje o
powierzchni 52 m2 w Kowarach w centrum.
Po remoncie, częściowo umeblowane. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 w Kowarach - 52 m2 w
centrum Kowar. M2 po remoncie położne
na 2 piętrze w kamienicy, ogrzewanie
gazowe, na podłogach panele oraz kafle.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 636
Mieszkanie M2 w nowym bloku - 2
pokoje w nowym bloku, 60 m2. Kuchnia
w cenie. Atrakcyjna cena. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 z ogródkiem - 52 m2
położone na I piętrze w kamienicy w
Jeleniej Górze. Mieszkanie po generalnym
remoncie. Zapraszam serdecznie. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 przy Sudeckiej - 105 m2
w kamienicy. Mieszkanie do kapitalnego
remontu. Zachowane futryny oraz drzwi.
Cena 215000 - Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 w Cieplicach - 3 pokojowe o powierzchni 59 m2 w Cieplicach.
Po generalnym remoncie. Do mieszkania
przynależy ogród 200 m2. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 636
Mieszkanie M-3, 65 M, parter - 207
tys. - 609 655 488
Mieszkanie Miłków - 2 pokojowe 45 m2
105.000,- Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
1740 - 602-749-566
Mieszkanie Mysłakowice 2 i 3 pokoje - 1)
II piętro 2 pokoje, 33 m2 po kap. remoncie
z kompletnym wyposażeniem. 2) Wysoki
parter, 3 pokoje 55 m2 z zabudową
kuchenną, do zamieszkania. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
Mieszkanie Mysłakowice 79 m2 mieszkanie dwupoziomowe po kapitalnym
remoncie. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 551
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe,
36 m2 do remontu 109.000,- Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 501-090-927
Mieszkanie na Zabobrzu - 49 m² za 152
tys. zł Lic. 10171 - 508 240 827
Mieszkanie na Zabobrzu - 72 m2 - 215
tys. - 669 569 669
Mieszkanie na Zabobrzu III - 3 pokojowe, po kapitalnym remoncie, 69,6 m2.
Wysokie piętro z dużym balkonem. Ogrzewanie i ciepła woda miejska. Zadbane,
słoneczne. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 961
Mieszkanie Noskowskiego - 66 m2 - 3
pokoje, 216 tys. do negocjacji. Polska
Giełda Nieruchomości Lic.14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca - 663 312 487
Mieszkanie Noskowskiego 3 pokoje parter 70 m2, 3 pokoje po kap. remoncie
z zabudową kuchenną i szafami komandor.
I piętro po remoncie 70 m2, 3 pokoje- do
odświeżenia. polecam. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
Mieszkanie Park Sudecki - w Parku
Sudeckim, 78 m2, 3 pokoje, balkon, stan
developerski - cena 310 tys. Kupujący nie
płaci prowizji - 668 867 615
Mieszkanie przy Akademii Ekonomicznej - 2 pokojowe 46 m2, rozkładowe
niskie opłaty do zamieszkania lub - dobra
inwestycja pod wynajem. Marles. Lic.
13045 - 790 418 317
Mieszkanie stylowe - 124 m2, 3 pokoje,
po remoncie blisko centrum, okna PCV,
zachowana stolarka drzwiowa, piękne
podłogi i sufity. Do odświeżenia. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961

og£oszenia
Mieszkanie trzy pokojowe - 61 M2 na
Zabobrzu III - 725 446 537
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 - 602 732 134
Mieszkanie w bloku - atrakcyjne w
Karpaczu 219000 - 691 714 099
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry
- 93 m2 stare budownictwo, cieple, słoneczne, bez wilgoci - 607 771 763
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry.
83 m2. Sprzedam lub zamienię na 2 mniejsze. Cena do uzgodnienia - 510 172 731
Mieszkanie w Cieplicach - komfortowe z
dwoma balkonami. Drugie piętro 50 m2. N
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 551
Mieszkanie w Cieplicach - zielona część
miasta 80 m2 na pierwszym piętrze do
remontu z dwoma balkonami i dużym
ogrodem. Nieruchomości Grzywińscy Lic
998 - 509 156 551
Mieszkanie w Gierczynie - trzypokojowe
okolice Świeradowa Zdroju, parter, 75 m2,
bezczynszowe, 95 tys. zł Lic. 10171 - 508
240 827
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 85
m2, 3 pokoje z kuchnią i łazienką - 501
171 866
Mieszkanie w Kowarach - 52 m2 2
pokoje po remoncie do odświeżenia,
drugie piętro w centrum. 149 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 751
Mieszkanie w Pasiecznik - 63 m2, po
kapitalnym remoncie, z dużą działką i
garażem - 507 387 157
Mieszkanie w Piechowicach - 3 pokojowe. Dobra cena. Lic. 9549 - 726 290
938
Mieszkanie w Sobieszowie - 2 mieszkania 2 pokojowe obok siebie do zamieszkania, w dzielnicy willowej. NK. Lic. 6327
- 502 045 638, 756 436 051
Mieszkanie w Wojanowie - dwupokojowe 42 m2 po remoncie do zamieszkania.
Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 551
Mieszkanie w Wojanowie - dwupokojowe na drugim piętrze po remoncie. Cena
100000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 551
Mieszkanie własnościowe - 70 m2.
Stare budownictwo. Cena do uzgodnienia
- 662 446 166
Mieszkanie własnościowe - do remontu,
rozkładowe, 4 pokoje, parter, 110 m2, w
ładnej dzielnicy lub zamienię na kawalerkę z dopłatą bez pośredników - 508
304 826
Mieszkanie własnościowe 60 m2 - w
Mysłakowicach - 501 700 426
Mieszkanie z garażem - i ogródkiem
działkowym, 52 m2, z balkonem. 2 pokoje,
I piętro w bloku kilkurodzinnym, w zielonej
części Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 751
Mieszkanie z garażem - i ogródkiem
działkowym, 54 m2 po remoncie, 2 pokoje
z balkonem, pierwsze piętro w zielonej
okolicy jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 751
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 - 602 732 134
Mieszkanie z ogródkiem - cena 265 tys.,
2 poziomowe, 105 m2, balkon, w stanie
deweloperskim, okolice Cieplic. Lic. 10728
tylko 2500 zł/m2 - 501 181 874
Mieszkanie z tarasem - i balkonem,
54 m2, 2 pokoje po remoncie, parter w
bloku, Zabobrze III. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 751
Mieszkanie Zabobrze - 3 pokojowe 54
m2 na Zabobrzu II do remontu 143.000,Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327
- 501 090 927
Mieszkanie Zabobrze II - 4 pokoje - 66
m2, 4 pokoje w dobrej lokalizacji. Mieszkanie wymaga remontu, zaproponuj swoja
cenę. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 961
Mieszkanie Zabobrze III - 3 pokojowe 63
m2 184.000 - Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 1740 - 602 749 566
Mieszkanie Zabobrze III - 3 pokojowe 70
m2 196.000. Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 1740 - 602-749-566
Mieszkanie Zabobrze III, 4 pokoje - V
piętro, 86 m2, po remoncie z zabudową
kuchenną i szafami komandor. Parter 4
pokoje, 84 m2 po kap. remoncie z zabudową kuchenną, duży taras, balkon. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
Mieszkanie, 2460 zł/m2 - do odświeżenia, budynek z cegły, 3 pokoje. Marcin
Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca. - 660 359 499
Mieszkanie, ul. 1 Maja - 2 pokojowe,
I p. po remoncie, można przeznaczyć
na biuro lub gabinet. Polecam Marcin
Chaszczewicz. Lic. 14414 Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca - 660 359 499
Mieszkanie, ul. Armii Krajowej - 62 m2, 2
pokojowe, na parterze, w dobrej lokalizacji.
Na gabinet, biuro. Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 508 307
Mieszkanie2 pokoje Zabobrze - na II
piętrze w dobrej cenie zapraszamy. Jeldom
Lic. 14557 - 668 667 637
Moniuszki 47 m2, nowe - 2 pokoje,
balkon. Winda. Parking dla mieszkańców.
Bardzo ciepłe i słoneczne. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 046
Nissan Sunny - 1.4 benzyna, biały, bez
wypadkowy, bez korozji 3 drzwiowy, stan
dobry, cena 2100 do negocjacji - 781
957 483

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Noskowskiego 3 pokojowe, Ip - 70 m2,
na I piętrze 2 balkony, zadbane, cena do
negocjacji. Lic. 10728 - 501 181 874
Odstąpię kiosk - na kwiaciarnię, zieleniak lub inną działalność za symboliczną
złotówkę - 663 136 720
Parter willi J. Góra - 100 m2, 3 pokoje
na parterze i jeden na stryszku, działka 600
m2. Mieszkanie po kap. remoncie w dzielnicy willowej. Dobra cena. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Parter willi J. Góra - 100 m2, 3 pokoje
na parterze, pokój oraz WC na stryszku.
Mieszkanie po kap. remoncie. Ogród
600m2, piwnica. Możliwość postawienia
garażu. Dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
Parter willi Jelenia Góra - 100 m2 (parter
75 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka) po kap.
remoncie (stryszek pokój+ WC 25 m2),
ogród 660 m2, piwnice 30 m2 teren ogrodzony zagospodarowany. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
Piękne działki - bardzo ciekawe działki
budowlane na Leśnym Zaciszu już od 70
zł/m² Lic. 10171 - 508 240 827
Piętro willi, Mała Poczta - okolice - 105
m2, 4 pokoje, garaż, ogródek 200 m2,
strych 50 m2, piwnica 40 m2. Po remoncie,
wymienione okna, gładzie, nowy dach,
częściowy remont elewacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
Plac Ratuszowy 3 pokoje - 55 m2, co
miejskie, 3 pokoje, piwnica, strych, 4
piętro, kamienica zadbana, rozkładowe,
przestronne, ciche, parking 175 tys. właścicielka - 883 943 511
Podgórzyn - atrakcyjne 0,5Ha - 200
tys. - 506 092 349
Połowa willi - po remoncie, 130 m2
powierzchni mieszkalnej, parter z oszklona
werandą, 4 pokoje, ogród, Jelenia Góra. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 751
Pół bliźniaka Cieplice - 4 pokoje, 80 m2
do niewielkiego remontu w środku. na
zewnątrz po kap. remoncie(nowa elewacja, dach, komin, nowe okna PCV) garaż
i mały ogródek 240000 zł. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
Pół bliźniaka Cieplice - podział w pionie, 80
m2, 3 pokoje i salonik z aneksem kuchennym do niewielkiego remontu wewnątrz, z
zewnątrz po kap. remoncie. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 961
Pół bliźniaka Cieplice - podział w pionie,
jeden 80 m2, 4 pokoje, mały ogródek,
drugi 200 m2 trzy poziomy, garaż w bryle
budynku. Może być na dwie rodziny. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 961
Pół willi w Sobieszowie - 130 m2, całe
piętro, z ogrodem, w dzielnicy willowej. NK.
Lic. 6327 - 502 045 638, 756 436 051
Rolno budowlany grunt - Płoszczyna,
koło Jeżowa Sudeckiego. Wyjątkowa okazja 6.4 ha w tym ok 3000 m2 budowlanki.
Lic. 9549 - 501 736 644
Sklep pod działalność - na Osiedlu Orlim
- woda, prąd, klimatyzacja, wyposażenie 793 951 991
Sklep spożywczy - działający, z wyposażeniem, po remoncie kapitalnym - 785
743 405
Szeregówka - Jelenia Góra - komfortowa - Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740 - 602-749-566
Szeregówka - ładna, skrajna - na
działce 570 m2, w Piechowicach. Do
wprowadzenia, bez nakładów. Lic. 9549
- 726 290 938
Szeregówka- komfortowa - Cieplice 246 m2, 6 pokoi, działka 430 m2 efektownie
wykończona. cena 495 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 134
Szeregówka w Podgórzynie - elegancka, 5 pokojowa. Wysoki standard. 5
min. od Parku Norweskiego.Za przystępną
cenę. Lic. 9549 - 726 290 938
Szeregówka-Paderewskiego - 130
m2, pięknie wykończona, garaż, 2 łazienki,
zabudowa kuchenna z naturalnego drewna
cena - 499 tys zł. Lic. 4566 - 695 999 449
Szeregówki - w Cieplicach, Podgórzynie, Piechowicach. Kilka ofert domów
gwarantowanej jakości w rozsądnej cenie.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 643
Śliczny bliźniak - zlokalizowany w zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry, 160 m2, piękny
ogród, wykończony materiałami wysokiej
klasy. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 988
Tereny inwestycyjne - atrakcyjne działki
pod zabudowę wielorodzinną i mieszkalno
usługową. Roksanes Żukowski. Lic. 7867
- 508 240 831
Willa Jelenia Góra - dom wolno stojący
274 m2 położony w okolicach LO im. S.
Żeromskiego o wysokim standardzie z
pięknym widokiem na góry. Cena: 1.250000
zł Lic. 7027 – 785 511 606
Zamieszkaj w Cieplicach - w zabudowie
bliźniaczej. Dom Twoich marzeń. Lic. 9549
- 726 290 938

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
19 latka w ciąży zaprasza - miłych panów
i pary do siebie - 721 514 312
26 letni przystojny, brunet - 180 cm, niebieskie oczy. Kobiety 20-35 l. Do wspólnych
dyskretnych spotkań. Nie oczekuje sponsoringu - 797 869 706
34 latek z Kowar - pozna kobietę w celu stałego związku. Tel lub SMS - 510 343 616
34 latek za sex spotkanie - wesprze
finansowo atrakcyjną dziewczynę do 30
lat - 500 660 561
34 letni przystojny brunet - Poznam Panie
19-36 l. Do wspólnych dyskretnych spotkań. Nie oczekuję sponsoringu. Nie preferuję osób puszystych - 797 869 706
36 latek - przystojny dla wszystkich i do
wszystkiego - 519 383 591

37 latek - przystojny dla wszystkich i do
wszystkiego - 519 383 591
38 latek dla pań, dyskrecja - higiena napisz SMS - 794 319 946
40 latek w związku - pozna Panie w celu
spotkań, bez zobowiązań. odp. na SMS 884 107 489
44 letnia blondyneczka - zaprasza śmiałych
i nieśmiałych panów na chwile rozkoszy 789 065 260
44 letnia blondyneczka zaprasza - śmiałych
i nieśmiałych panów od 15 do rana - 514
257 346
50 latek - pozna Pana - 782 835 117
Atrakcyjna para - razem lub osobno od godz. 8 do... - 795 389 104
Atrakcyjny męski szuka - na stały
układ krągłej kobiety bez nałogów do seks
spotkań, wiek do 60 lat zadbanej - 790
434 062
Blondynka z czułością - doprowadzi Cię
do rozkoszy. Full serwisik - 661 432 551
Blondynka. Full serwisik - dla panów dyskrecja - 661 432 551
Chłopak dla panów, pań i par - czekam
na propozycje za niewielkie kieszonkowe
- 514 244 578
Chłopak dla Panów, Pań, Par - za
niewielkie kieszonkowe - Wesołych Świąt
dla Wszystkich - czekam na propozycje 514 244 578
Chłopak pozna faceta do 40 lat - ja 30
- fajny, męski i szukam aktywnego normalnego faceta - 797 385 512
Czuła blondynka - namiętnie rozpali
Twoje zmysły. Dyskrecja - 661 432 551
Dojrzała pani dojedzie - dla panów od
35+ dyskretnie - 600 545 787
Dojrzała sympatyczna Pani - w średnim
wieku dla Panów po 40 lat, dyskretnie - 600
545 787
Facet do towarzystwa - bardzo atrakcyjny
- 725 385 692
Ja - po 50-tce - chcę poznać panią w celu
towarzyskim - 512 310 687
Jeśli chcesz spędzić czas - z apetyczną
bardzo ładną blondynką po trzydziestce to
zadzwoń i umów się na chwile zapomnienia
- pozdrawiam - 724 828 099
Jeśli jesteś dojrzałym panem i lubisz
ładne blondynki po 30 to zadzwoń i umów
się na chwile zapomnienia Cieplice - 724
828 099
Kawaler, 34 lata - wyższe wykształcenie, 180 cm wzrostu - pozna dziewczynę z
Jeleniej Góry - 794 417 789
Ładna, zadbana - piękny biust, ładne
długie nogi dla Ciebie - 889 810 079
Mam 24 lata i 2 dzieci - brunetka, krótkie
włosy, poznam normalnego faceta w
wieku od 24 do 30 lat cel st. związek, mile
widziane MMS - 790 841 835
Masażysta przystojny i młody brunet dojedzie i wymasuje zupełnie za darmo
dziewczynę, kobietę lub panią - cel masażu
do uzgodnienia - 722 267 733
Miła Pani koło 40 - zaprosi dyskretnie
Pana po 40-tce - 506 370 035
Miła pani przed 40 - bez ograniczeń
zaprosi lub dojedzie do pana po 40-tce 506 370 035
Młoda para z małym pieskiem - wynajmie
tanie umeblowane mieszkanie w Jeleniej
Górze lub Cieplicach od czerwca - 509
784 121
Młody chłopak szuka starszej - doświadczonej pani do 40 która pokaże co to dobry
sex. Czekam na SMS - 509 280 568
Namiętne usta - szczupła sylwetka i
ładny biust czwóreczka. Blondynka 34 latka
zaprasza całodobowo. Wrażenia i emocje
gwarantowane, dyskrecja - 691 813 383
Nienasycona Vanessa zaprasza - na
upojne chwile od 15 do rana - zapraszam
również pary - 667 720 413
Pan koło 40 - pozna panią bez zobowiązań. Wiek do 60 - 515 823 262
Pan pozna pana po 40 - ja mam 34 lata
do miłych spotkań we dwoje za drobny
sponsoring, a spełnię wszystkie marzenia
- 603 650 362
Para 45, 48 lat szuka pary - lub pana w
takim wieku do seksu z okolic Lwówka SMS od 18 godziny - 785 467 526
Pomogę finansowo - szczuplej nastolatce. Oczywiście pełnoletniej. Najchętniej
stały układ - 722 169 385
Ponętna kocica z ładnym biustem
czwóreczką zaprasza całodobowo. Dyskrecja i 100% higieny gwarantowane - 797
770 372
Poznam kobietę - do przyjaźni i nie
tylko szczera miła, konkretna do 45 lat.
Dyskrecja, stały układ, stan cywilny bez
znaczenia. Zapraszam - nie sponsoruje 607 468 959
Poznam Kobietę - do spotkań przyjaźni
bez zobowiązań. Stan Cywilny i wiek bez
znaczenia. Stały układ - 607 468 959
Poznam kobietę - w celu stworzenia
stałego związku. 34 latek z Kowar. Tel. lub
SMS - 510 343 616
Poznam kobietę do przyjaźni - szczera
mila konkretna do 45 lat, dyskrecja, stały
układ, stan cywilny bez znaczenia, zapraszam - 607 468 959
Poznam panią - dyskrecja, higiena
zapewniona, wiek bez znaczenia, mile
widziany stały układ, lubię to robić godzinami - 792 705 885
Poznam przyjaciela - szczupła, zadbana
50 latka Bolesławiec - 604 397 555
Poznam szczupłe panie - do miłych
spotkań z JG i okolic - możliwy mały sponsoring. Ja 46 lat - 794 360 682
Przystojny brunet - młody dojedzie i
wymasuje za darmo, dziewczynę, kobietę,
panią. Cel masażu do uzgodnienia. Satysfakcja gwarantowana - 722 267 733
Przystojny trzydziestolatek - pozna
atrakcyjną dyskretną panią - 665 307 149

Zeb-2170.Oferujemy Państwu mieszkanie w najbardziej
poszukiwanej dzielnicy Cieplic o pow 80,52m2. Mieszkanie
usytuowane na pierwszym piętrze w kamienicy czterorodzinnej. Składające się z dwóch dużych pokoi, przedpokoju,
kuchni oraz łazienki z WC. Okna częściowo wymienione na
PCV. Mieszkanie wysokie 3,20. Również stolarka drzwiowa
jest oryginalna drewniana. Z pokoi są wyjścia na balkon
a z drugiego na taras gdzie można w ciszy wypoczywać.
Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym. Woda z sieci. Budynkiem zarządza
wspólnota koszty miesięczne to 114zł w tym fundusz remontowy. Mieszkanie
wymaga nakładów finansowych. Do mieszkania przynależy piwnica około 12m2.
Cały teren ogrodzony blisko zieleni i lasu. Oferta godna polecenia. Krzysztof
Jagucki Tel. 606-822-694
Zeb-2113. Na sprzedaż duże mieszkanie o powierzchni
110m2 na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar.
W skład mieszkania wchodzą: pokój 24,3m2, salon z
kominkiem 21,6m2, sypialnia 19,7m2, sypialnia 14,4m2,
kuchnia z zabudową kuchenną 9,9m2, łazienka, WC i duży
hol. Mieszkanie rozkładowe, zajmuje powierzchnią całe
pierwsze piętro kamienicy dlatego dostępne są okna od
każdej strony budynku. Mieszkanie po remoncie wykończone materiałami dobrej
klasy. W niektórych pomieszczeniach obniżono sufit z oryginalnej wysokości
3,05m. Ogrzewanie centralne podłączone pod kominek z płaszczem wodnym. Do
mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż, komórka i ogródek. Mieszkanie bardzo
przestronne a jednocześnie przytulne. Duże okna sprawiają, że jest bardzo jasno
i słonecznie. Cena 240 000zł. Anna Grzywińska Roziel Tel.509-156-552
Zeb-1877. Pilna sprzedaż. Piękny duży dom blisko Jeleniej
Góry o powierzchni użytkowej 230 m2 usytuowany na działce
2849 m2. Na parterze znajduje sie salon połączony z częścią
jadalna i kuchnią, cztery sypialnie (w tym trzy z własnymi
łazienkami), łazienka i holl. Z salonu wyjście na balkon, z
którego widać Śnieżkę. Na piętrze są dwie sypialnie, kuchnia,
łazienka oraz dwa strychy z możliwością zagospodarowania.
Cały dom jest podpiwniczony. Ogrzewanie na opał stały, możliwość zrobienia kominka. Obecnie woda jest z własnej studni, w najbliższym czasie
planowane podłączenie wodociągów. Wszystkie instalacje nowe. Na podłogach
kafle i panele. Dom ocieplony i zrobiony drenaż. Działka częściowo ogrodzona.
Serdecznie polecamy. Anna Grzywińska Roziel Tel.509-156-552
Zeb-1889.Dom o pw 150m2 użytkowej a 200m2 całkowitej.
Położony w malowniczej miejscowości 9km od Jeleniej Góry.
Powierzchnia działki 2000m2.Budynek wykonany z wysokiej
klasy materiałów.Ocieplony styropianem 20cm,Dach pokryty
dachówką ceramiczną,podbity drewnem wysokiej jakości.
Ocieplenie dachu wełną mineralną i podbicie drewniane
estetyczne.Okna plastikowe koloru dab,drzwi tarasowe
rozsówane.Instlacje wodne i elektryczne zrobione.Jest również ekologiczna
oczyszczalnia ściekowa.Dom zbudowany jest na płycie betonowej. Do budynku
przylega garaż jednostanowiskowy.Cicha spokojna lokalizacja z widokami na góry.
Serdecznie polecam. Anna Grzywińska Roziel Tel.509-156-552

Tel.505-074-854

Zeb-2171.Oferujemy Państwu Dom wolnostojący położony
17km od Jeleniej Góry w strone 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 są wszystkie
oprócz gazu. Bardzo dobra lokalizacja zieleń cisz dookoła.
Serdecznie polecamy. Cena 145000 zł. Alicja Grzywińska

Zeb-2146. Oferujemy Państwu domek wolnostojący z lokalizowany w cichej dzielnicy Jeleniej Góry.Powierzchnia użytkowa
wynosi 85 m2.Na parterze znajduję się łazienka,kuchnia
,dwa pokoje.Na piętrze trzy pokoje.Piwnica 20 m2.W skład
nieruchomości wchodzi budynek gospodarczy o powierzchni
45 m2,może być przeznaczony na osobne mieszkanie lub
działalność gospodarczą.Działka o powierzchni 903 m2.Ogrzewanie gazowe plus dwa piece kaflowe na piętrze.Budynek i pomieszczenia
gospodarcze nadają się do remontu.Zapraszam na prezentację. Cena 350 000zł.
Krzysztof Jagucki Tel. 606-822-694
Zeb-2314. Oferujemy Państwu piękne mieszkanie w
kamienicy secesyjnej w Centrum Jeleniej Góry. Okolica
bardzo spokojna i interesująca zabudowa. Mieszkanie o
pow. 112 m2 na drugim piętrze, rozkładowe - trzypokojowe
z balkonem i piwnicą. Mieszkanie posiada zadbane wnętrze
i wykończenia stolarki okiennej dsrewnianej. wspaniałe
podłogi drewniane i drzwi z futrynami drewnianymi. Jest
możliwość rekonstrukcji drugiego balkonu który został zdemontowany. Wspaniałe
miejsce dla osób ceniących spokój a jednocześnie zabytki. Polecam to mieszkanie
również ze względu na cenę. Istnieje możliwość zamiany tego mieszkania na
mniejsze w Cieplicach . Zapraszam na prezentacje tego mieszkania. Arkadiusz
Lewandowski 665-335-324
Zeb-2229. Oferujemy Państwu dom wolnostojący w Centrum
Jeleniej Góry ale w rejonie bardzo spokojnym - w najbardziej
poszukiwanej dzielnicy miasta. Dom składa się z 6 sypialni,
2 salonów, 3 kuchni, 3 łazienek, 2 WC oraz 3 przedpokoi. W
domu na parterze jest ładny kominek w trakcie wykończenia.
Jest również na parterze pomieszczenie 40m2 i dwa małe
o pow. 12m2 - można wykończyć pod zakład lub usługi. W
budynku jest kotłownia / piec na eko groszek - możliwość zamontowania pieca gazowego dwufunkcyjnego/ i pomieszczenie obok tzw. warsztat domowy. Zapraszam
na prezentacje domu. Atrakcyjna lokalizacja oraz cena do negocjacji. Arkadiusz
Lewandowski 665-335-324
Zeb-2282. Oferujemy Państwu połowe bliźniaka położonego
w bardzo atrakcyjnej cześci Jeleniej Góry - Sobieszowie.
Na użytkową powierzchnię 176 m kw. składa sie 6 pokoi, 2
kuchnie, 3 spore przedpokoje, łazienka z WC oraz dodatkowe
osobne WC, do tego weranda i piekny duży (25m kw.) taras,
kotłownia. Możliwość przerobienia jednej kuchni na pokój. W
całym domu nowe okna PCV, także nowe drzwi. Na podłogach
znajduja się kafelki (obydwie kuchnie i jeden przedpokój ), panele i wykładziny. Dwa
źródła ogrzewania domu - gaz, a także piec c.o. Doprowadzona kanalizacja. Siła.
Budynek jest ocieplony. Garaż znajduje się w nieruchomości i jest do niego wejście
bezpośrednio ze środka. Do wprowadzenia bez żadnych nakładów finansowych.
Jankowski Robert Tel.783-698-101
Zeb-2114. Bardzo ładne mieszkanie bezczynszowe 75m2 w miejscowości Pilchowice 13km od Jeleniej Góry. Mieszkanie składa
się z czterech pokoi, przedpokoju , kuchni z jadalnią o pow.17m2
oraz łazienki z WC. Ogrzewanie kominkowe ( istnieje możliwość
zrobienia ogrzewania gazowego). Okna nowe PCV, na podłogach
panele i kafle. Woda miejska. Mieszkanie jest bardzo ciepłe i
słoneczne z salonu jest wyjście na taras. W mieszkaniu zostały
wymienione wszystkie instalacje. W cenę mieszkania wliczone są meble kuchenne z
częściowym wyposażeniem, oraz szafy bardzo pojemne-praktyczne. W kuchni znjduje
się ładny piec kaflowy ( sprawny). Całe mieszkanie jest przestronne, rozkładowewymaga odświeżenia. Istnieją duże możliwości aranżacji mieszkania. Dużym plusem
jest działka przy budynku o pow. 200m2 oraz garaż jednostanowiskowy murowany.
Jest również duża piwnica. Bardzo dobra lokalizacja cisza i dużo zieleni. Oferta godna
polecenia. Cena 134000 zł. Anna Grzywińska Roziel Tel.509-156-552

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SARA zaprasza na chwile rozkoszy - do
14 - 782 115 982
SEKSOWNY tyłeczek - biuścik - duża
3-ka- zapraszam zdecydowanych panów.
Dyskrecja - 661 432 551
SZUKAM ładnej kobiety - która zaspokoi
moje pragnienia - 506 366 148
TRZYDZIESTOLATEK - pozna atrakcyjna
dyskretna panią - 665 307 149
ZASPONSORUJĘ dojrzałą kobietę - z
Jeleniej Góry lub okolic - 697 083 469

DEKARSTWO - papa, blacha, gonty dachówka - 510 820 490
DEKORACJA wnętrz - dobór kolorów,
ręczne malowanie motywów dekoracyjnych, tynki strukturalne, tapety - 669
059 648
DOŚWIADCZENIE, pomysł, projekt,
wykonanie - brak koncepcji na remont?
Zawsze służymy wsparciem i pomocą 723 545 274

ELEKTRYK na godziny - awarie, instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje,
pomiary, odbiory itp. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
ELEWACJE - docieplenia, tynki - tradycyjne, remonty domów, mieszkań, prace
wykończeniowe - 726 444 006
ELEWACJE, docieplenia budynków - tynki
maszynowe, konkurencyjne ceny, profesjonalne wykonanie - 781 974 255

USŁUGI
BUDOWLANE

ARCHITEKTURA terenów zielonych
- Oferujemy m. in.: projekty ogrodów,
tarasów, podjazdów, pielęgnacja ogrodów
i działek. Położenie kostki brukowej itp. 721 120 032
BEZPYŁOWA gładź - Wykonawca bezpyłowej gładzi gipsowej Multi-Finish. Gładź
o wiele twardsza od tradycyjnych, nie
wymaga gruntowania przed malowaniem,
bez szlifowania – 697 368 868
BRUKARSTWO - kostka granitowa i
betonowa (place, podjazdy, tarasy, ścieżki)
- 757 514 321, 668 165 266
BRUKARSTWO - 504 098 637
BRUKARSTWO - kostka betonowa,
granitowa, place, parkingi, mury oporowe,
podjazdy, drenaże - szybko, tanio i solidnie! przyjmujemy zlecenia na 2011r faktura
VAT - 792 668 584
BRUKARSTWO ,,Bur-Bruk,, - brukarstwo
- 501 804 857
BRUKARSTWO, kostka betonowa - granitowa, place, parkingi, mury oporowe,
podjazdy, drenaże. szybko, tanio i solidnie.
Przyjmujemy zlecenia na 2011 rok, faktura
VAT - 792 668 584
BUDUJEMY domy w stanach surowych
- deweloperskich i pod klucz w technologiach tradycyjnych, energooszczędnych
oraz pasywnych - 661 838 159
CENTRALNE ogrzewanie - kompleksowy
montaż c.o. woda, gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem wodnym- tanio
i profesjonalnie - 696 484 516
CENTRALNE Ogrzewanie - montaż
centralnego ogrzewania wod-kan, gaz.
Ogrzewanie podłogowe, kominki-tanio
szybko i solidnie - 696-4848-516
DACHY - krycie, naprawa - konserwacja,
obróbki - 502 953 366
DACHY - ocieplanie, naprawa, konserwacja - 602 884 480
DACHY - promocja wykonuje konstrukcje
dachowe, pokrycia oraz obróbki blacharskie, duże doświadczenie z łupkiem
naturalnym - 603 669 836
DACHY, pokrycia wszelkiego rodzaju montaż okien dachowych, rynny, obróbki.,
malowanie dachów - 609 654 791
DACHY, więźby - tel. kontaktowy - 516
049 356

ELEWACJE, ocieplenia - remont dachu,
gonty, papa itd. - ogrodzenia klinkierowe,
wystawiamy faktury - 507 408 229
FIRMA ogólnobudowlana - przyjmie
zlecenie na budowę domu pod klucz.
Remont pokrycia dachowego oraz elewacje
budynku - 693 449 000
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 remonty - elewacji, docieplenia, izolacje przeciwwilgociowe, renowacje, duże doświadczenie, referencje
- 519 169 292
GŁADZIE gipsowe, regipsy - suﬁty podwieszane, glazura. Kompleksowe wykańczanie wnętrz - 607 414 173
HYDRAULIK - ogrzewanie podłogowe,
centralne ogrzewanie, kanalizacja, instalacje solarne - 691 528 286,667 689 012
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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HYDRAULIK - usługi - serwis junkersów,
instalacje co, kanalizacje, modernizacje,
serwis junkersów i piecy, montaż białej
armatury, naprawy 24h - 793 511 444
HYDRAULIK usługi - instalacje co, kanalizacje, modernizacje, serwis junkersów
i piecy, montaż białej armatury, naprawy
- 24h - 793 511 444
HYDRAULIKA - c.o. - montaż centralnego
ogrzewania wod-kan, gaz. Ogrzewanie
podłogowe, kominki - tanio szybko i solidnie
- 696 484 516
HYDRAULIKA - wybierz to co najlepsze
- zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmie.
Instalacje grzewcze, sanitarne i gaz.
Ogrzewanie podłogowe. Tanio, szybko,
solidnie - 695 929 873
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
KOMINIARZ - ekspertyzy kominowe, opinie, odbiory budynków, montaż wkładów
kominowych , kamerowanie przewodów,
sprzedaż detaliczna kominków, piecy wolnostojących oraz systemów kominowych
- 600 313 119
KOMPLEKSOWE remonty wnętrz - układanie glazury - 607 730 648
KOMPLEKSOWE remonty wnętrz - układanie, glazury - 607 730 648
KOMPLEKSOWE usługi budowlane remonty mieszkań, biur, pomieszczeń
usługowych itp. Budowa od podstaw - 509
565 541
KOPARKA Case od 70 zł. za godz. - ziemia, kamień na drogę budowlaną - 785
269 273
KOPARKO ładowarka - usługi ziemne 783 086 805
K OPA RK O - ŁA D O WA R K A - rob ot y
ziemne, wykopy, fundamenty, przyłącza
wodne i kanalizacyjne, zbieranie humusu,
równanie terenu, widły do rozładunku
fachowo sprawnie i za rozsądną cenę 785 535 629
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
MALOWANIE, gładzie, szpachlowanie kafelkowanie, regipsy, suﬁty podwieszane,
panele - wykonamy - 697 200 025
MALOWANIE, tapetowanie - gładzie,
wykończeniówka, czysto tanio i solidnie doświadczenie - 509 061 763
MALOWANIE, tapetowanie, gładzie, płyty
g-k - czysto tanio i solidnie - doświadczenie
- 509 061 763
MEBLE kuchenne - budowa od podstaw
lub montaż gotowych mebli kuchennych
- 509 263 111
MINIKOPARKA, usługi minikoparką - małe
wykopy, przyłącza - gaz, woda, kanalizacja
- 608 134 616
OCIEPLENIA - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509 565 541
OCZYSZCZALNIE ekologiczne - szamba,
przyłącza wodne i kanalizacyjne, fundamenty, sprawnie gwarancja najwyższej
jakości wykonania za rozsądną cenę - 785
535 629
ODZYSKAJ VAT - tanio - budowałeś dom,
remontowałeś mieszkanie skorzystaj.
Rozliczam VAT od materiałów budowlanych - tanio, szybko, kompleksowo - 781
331 706
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura, panele,
hydraulika oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy faktury VAT 502 068 070

OG£OSZENIA
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
POSZUKUJĘ zlecenia - izolacja wentylacji
wełną Armavlex Kolnit - działamy szybko i
skutecznie - 663 892 672
PRACE brukarskie, podjazdy, ścieżki,
place, mury, ogrodzenia itp. Szybko i
fachowo - 509 939 927
PRACE ziemne - koparko-ładowarka - +
młot - transport - wywrotka 3 - osiowa 15
ton . Jeżów Sudecki - 607 377 281
PROJEKT i adaptacje domów - Biuro
projektowe Sanitex-Eko w Jeleniej Górze
zaprojektuje dla Ciebie dom, przyłącza,
wykona kosztorys, uzyska pozwolenie,
poprowadzi budowę - 609 855 979
PRZEPROWADZKI kompleksowe - tanio i
solidnie - 516 146 075
REMONT na każdy portfel - dokładnie,
czysto z doradztwem i w normalnej cenie,
możliwe raty - 697 335 784
REMONTY - przebudowy - prace wykończeniowe, solidnie - 784 509 322
REMONTY - szybko, tanio i solidnie - 886
174 031
REMONTY - tanio - Kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele,
regipsy, itp.) biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
REMONTY - tanio - malowanie od 5 zł,
tapetowanie od 7 zł, gładź od 15 zł, panele
od 8 zł oraz inne prace remontowe - 662
077 015
REMONTY - tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, panele, płytki , regipsy itp.
Fachowo i w dobrej cenie. Zadzwoń, a na
pewno się dogadamy - 662 077 015
REMONTY a-z - malowanie, tapetowanie,
regipsy, elektryka, hydraulika, gaz, projekty,
pomiary odbiory itp. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
REMONTY dachów - dachy papowe nawet
15 lat gwarancji, niska cena, remonty
dachów wymiany pokrycia dachowego 603 300 365
REMONTY dachów - więźby - 516 049
356
REMONTY kompleksowe - szybko - tanio
i solidnie - 698 056 197
REMONTY łazienek - kompleksowe
remonty łazienek wg indywidualnych projektów klienta - 509 263 111
REMONTY mieszkań - malowanie, szpachlowanie, regipsy, kafelki itp. szybko i
solidnie - 783 952 008
REMONTY od A do Z - ocieplenia, drobna
hydraulika itp. - 609 356 902
REMONTY od A do Z - solidnie niedrogo
renowacje: drzwi, meble - 505 765 895
REMONTY oraz przebudowy - mieszkań
i budynków. Niskie ceny krótkie terminy,
zadzwoń, sprawdź - 661 602 582
REMONTY przebudowy - prace wykończeniowe, solidnie - 784 509 322
ROZBIÓRKI, skuwanie tynków - posadzek,
demontaż konstrukcji stalowych - 605
676 178
SOLARY - montaż, serwis, gwarancja doświadczona ﬁrma - 691 528 286,667
689 012
ŚWIADECTWA Energetyczne - budynków
- 513 134 403
TANI remont - Już dziś zadzwoń i sprawdź
moją ofertę. Czysto, szybko i solidnie,
a co najważniejsze od zaraz. Panele,
gładzie, malowanie, regipsy itp. - 513
556 324
TANIE piece - kotły gazowe, węglowe,
miałowe, olejowe, eko-groszek - tanio.
Montaż - sprzedaż - serwis. Zadzwoń.
Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać 695 929 873
TANIO budowa domu - ogrodzenia,
dachy, remonty - 784 768 300
UKŁADANIE kostki bruki - bruki, granitowej, betonowej, stawianie murków
oporowych, wyklejanie granitem, łupkiem,
równanie kostki specjalnymi maszynami,
porządkowanie posesji i inne usługi - 667
701 333
UKŁADANIE paneli ściennych - i podłogowych - 513 194 392
USŁUGI brukarskie - kostka granitowa,
betonowa, murki oporowe - 721 371
299
USŁUGI budowlane - kompleksowe
usługi budowlane - remonty mieszkań,
biur, sklepów. Budowa od podstaw - 509
565 541
USŁUGI budowlane i remontowe - płytki,
regipsy, tynki maszynowe, poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793
USŁUGI budowlane i remontowe regipsy, tynki gipsowe, malowanie, glazura itp. solidnie - tanio - 697 942 865
USŁUGI hydrauliczne - spawanie gazowe,
wszystkie systemy uprawnienia, odbiory
- 664 810 257
USŁUGI hydrauliczne - usuwanie awarii
- 513 194 392
USŁUGI koparko-ładowarką - z młotem
pneumatycznym, prace ziemne, wykopy,
wywrotka 15t - 607 377 280

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI malarskie - malowanie tradycyjne i agregatem. Wykonawca bezpyłowej gładzi gipsowej Multi-Finish.
Najlepsza gładź na rynku pod względem
jakości - 697 368 868
USŁUGI minikoparką - fundamenty, przyłącza, drenaż/melioracja, ogrodzenia,
prace ogrodowe itp. - 502 492 010
USŁUGI minikoparką - wykopy pod drenaże - instalacje - fundamenty - płoty
- 603 276 709
USŁUGI minikoparką 2.7t - plantowanie,
wykopy, szamba, fundamenty - 660
380 698
USŁUGI remontowo budowlane - szybko,
tanio, solidnie pomoc w zakupie materiału
- sprawdź nas - 507 408 229
USŁUGI remontowo-budowlane - układanie glazury, terakoty, suﬁty podwieszane,
ścianki działowe, gładzie gipsowe,
malowanie, montaż okien i drzwi - 607
720 825
WIERCENIE pod słupki - otwory pod
słupki ogrodzeniowe - 785 535 629
WKŁADY kominkowe - sprzedaż-montaż.
Obudowy, dystrybucja ciepłego powietrza
- 533 259 736
WYKONAM solidnie oraz profesjonalnie - schody, wylewki, stropy, balkony,
fundamenty, itp. Tanio, szybko, solidnie
- 509 322 667
WYKONUJEMY remonty - glazurę i
hydraulikę - 530 195 078
WYKOŃCZENIA wnętrz - zabudowy,
malowanie, tapety - płytki, panele i wiele
innych, solidnie - 788 190 975
WYNAJEM rusztowań - do wynajęcia 2
rodzaje rusztowań - 200 m2 (33m x 6,5m)
i 100 m2 (12m x 8m) cena za duże - 80
zł/dzień, mniejsze - 40 zł/dzień dowóz
gratis - 509 263 111
WYWÓZ gruzu kontenery - wszelkich
odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane
do wynajęcia, najlepsze ceny - 667
701 333
ZDUN - wykonam piece, kuchnie, kominki,
dom od podstaw - 887 095 801

USŁUGI
EDUKACJA
ANGIELSKI dla dzieci - lekcje prywatne.
Aktywne metody wykorzystujące muzykę
i ruch - 691 944 710
ENGLISH - face to face - . Nauka od podstaw, korepetycje, konwersacje. Wykwaliﬁkowany nauczyciel - 691 944 710
JĘZYK niemiecki - korepetycje, prywatne
lekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Wszystkie poziomy, matura, egzaminy.
Tłumaczenia. Duże doświadczenie.
Profesjonalnie. Atrakcyjne ceny, rabaty
- 691 424 189
JĘZYK niemiecki - studentka - 5 roku ﬁlologii niemieckiej udzieli tanich korepetycji
na każdym poziomie dzieciom młodzieży
i dorosłym - 693 243 281
KOREPETYCJE wszystkie przedmioty od szkoły podstawowej po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu
Jelenia Góra - 600 153 322
KOREPETYCJE z matematyki - dla
uczniów szkół średnich i studentów - 697
164 349
KURSY dla opiekunek osób starszych oraz opiekunek do dzieci w Niemczech.
W tym nauka j. niemieckiego - 600
153 322
MATEMATYKA - korepetycje - dla
uczniów szkół średnich i studentów - 697
164 349
MATEMATYKA korepetycje - Studentka
PWr udzieli korepetycji z matematyki.
Poziom szkoły podstawowej, gimnazjum,
średniej. Powtórka przed matura. - 796
557 408
MATEMATYKA studentka - chętnie
udzielę korepetycji na poziomie gimnazjum i szkoły średniej (powtórzenia,
poprawy itp.) - 501 275 904
PROFESJONALNE nauczanie gry - na
pianinie i na instrumentach klawiszowych,
a także korepetycje z kształcenia słuchu
i zasad muzyki - 608 700 184
UDZIELAM kursu obsługi komputera
- dla starszych i młodszych osób oraz
kursu graﬁ cznego Gimp2. Zainstaluje,
naprawie oprogramowanie na twoim
PC. - 697 113 181

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK - masz problem z prądem
- był, a teraz go nie ma, chcesz przenieść gniazdo, wyłącznik? Chcesz nową
instalację, bo stara szwankuje. Zadzwoń
- 510 600 502
INSTALACJE elektryczne - montaż,
awarie, tanio - 697 081 472
INSTALACJE niskoprądowe - systemy
alarmowe, telewizja przemysłowa CCTV,
sieci komputerowe. Profesjonalnie zaprojektujemy i wykonamy, duże doświadczenie - 607 644 406
POMIARY instalacji elektryczne - pomiary
instalacji elektrycznej - 693 530 124
ŚWIADECTWA charakterystyki energetycznej - dla budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Tanio, szybko
i solidnie z dojazdem do klienta - 660
408 360
WYKONYWANIE instalacji elektrycznych
- modernizacja, naprawa - 604 185 465

USŁUGI
MUZYCZNE
ACUSTIC - błogosławieństwo, wesele,
poprawiny - 603 363 959
DJ - ﬁ rma obsługa imprez ﬁ rmowych,
rodzinnych, weselnych, nagłośnienie,
oświetlenie, różnorodna muzyka - 502
540 863

DJ na Wesele - imprezy okolicznościowe, bankiety imprezy dla dorosłych
i dla dzieci - wieloletnie doświadczenie
- 791 295 324
GRAMY na imprezach okolicznościowych - wesela, urodziny itd. Dwa instrumenty keyboard, akordeon i wokalistka
- cena do uzgodnienia - tanio - 693
351 524
HOUSE i Electro - każda impreza - urodziny, integracja dyskoteka oraz eventy
wszelkiego rodzaju - 535 402 575
POGOTOWIE muzyczne - Pogotowie
muzyczne - 609 299 524
POGOTOWIE muzyczne - tel. kontaktowy - 609 299 524
ZESPÓŁ „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, eventy, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar - 604
186 987
ZESPÓŁ MERKURY z Jeleniej Góry - to
rzetelny doświadczony czteroosobowy
zespół, który świetnie zagra na każdej
imprezie - 609 299 524
ZESPÓŁ Music Party - oferuje profesjonalną oprawę muzyczną wesel i
bankietów - 605 450 117
ZESPÓŁ muzyczny NewRomantic wesela, zabawy. Tanio i profesjonalnie.
Akordeon przy rożnych okolicznościach
- 607 155 787
ZESPÓŁ muzyczny R&A - studniówki,
wesela, dancingi, cena do uzgodnienia
- 609 563 928
ZESPÓŁ muzyczny Topaz - profesjonalna obsługa bali, wesel, studniówek,
zabaw okolicznościowych - 605 289
939
ZESPÓŁ na Wesele, poprawiny - dancing, imprezy okolicznościowe, bankiet
imprezy dla dorosłych i dla dzieci-wieloletnie doświadczenie-zapraszamy - 791
295 324

ZESPÓŁ Pieszczochy - wesela, zabawy,
dancingi, eventy, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar - 604 186
987
ZESPÓŁ Prestiż-Wesela - Profesjonalny
zespół na Wesela, studniówki, dancingi
imprezy karaoke. Bardzo dobre nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Demo
na naszej stronie internetowej - 517
900 425
ZESPÓŁ SUNNY DUO - wesela, bankiety
- prowadzenie, konkursy-doświadczenie
- duży repertuar - demo w Internecie,
ceny łagodne - 609 851 863

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTOGRAFIA - Śluby, wesela, sesje,
chrzciny, plenery i inne. Uwiecznię emocje w atrakcyjnej cenie - 500 678 200
FOTOGRAFIA-VIDEO-FILMOWANIE
- dwoje fotografów, profesjonalizm,
atrakcje - 785 409 005
NOWA firma fotograficzna - na rynku
jeleniogórskim. Fotografia okolicznościowa (chrzty, komunie, śluby) dla
pierwszych zgłoszeń bardzo atrakcyjne
ceny - 504 200 235
PARA Młoda poszukiwana - Fotografia
uczuć i gestów, tak pracuję, niebanalnie w miłej atmosferze, profesjonalnie
i kreatywnie, zapraszam serdecznie
do zapoznania się z moją ofertą - 601
904 412
PROFESJONALNA fotografia ślubna Atrakcyjna cena, rzetelne podejście do
Klienta. Zapoznaj się ze szczegółami.
Serdecznie zapraszam. NewOfficePhoto
- 796 888 299
PROFESJONALNA fotografia ślubna
- video-filmowanie, dwoje fotografów,
atrakcje, prezenty. Niskie ceny, doświadczenie. Zapraszam - 666 198 421

USŁUGI
OPIEKA
BAJKOLANDIA - opieka stała, dorywcza
weekendowa, wieczorna, cena już od 5
zł - 509 159 886
DOMOWY Klub Malucha - Bajkolandia
~ zapraszam dzieci w wieku od 12mcy
- opieka dorywcza nocna, weekendowa,
dzwonić po 19 stej - 509 159 886
DOMOWY klub malucha Bajkolandia - 509
159 886
DOŚWIADCZONA opiekunka - do osoby
starszej lub dziecka - 660 800 830
PROFESJONALNA opiekunka zajmie się
dziećmi na godziny - 724 330 984
PRZYJĘCIA do przedszkola - zapraszamy
dzieci od 2 lat do naszego punktu przedszkolnego codziennie od 8 do 15, niskie
czesne, otwarte w wakacje - zapraszamy
- 665 331 706
ZAOPIEKUJE się dzieckiem - lub osoba
starszą. Jestem opiekunką z wieloletnim
doswiadczeniem. Proszę o kontakt po godz
15 - 604 154 616
ZAOPIEKUJE się w Polsce lub w Niemczech - mam doświadczenie, języka perfekt
nie znam, ale się dogadam - 798 531 938
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - doświadczenie - 509 266 257
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - wykształcenie pedagogiczne, podstawy rysunku,
zajęcia artystyczne - 512 269 865

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub małżeństwem w zamian za mieszkanie emerytka bez zobowiązań - 721 816 209
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub starszym małżeństwem, w zamian za mieszkanie - teren Jeleniej Góry. Kobieta rencistka,
bez zobowiązań - 603 838 045

USŁUGI
RÓŻNE
ALICJA Kowalska - Biuro Rachunkowe
KOALA - zapewnia kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe oraz pełną
księgowość - 58-500 Jelenia Góra ul.
Wojska Polskiego 54 - 601 837 677
ANTENY - serwis/montaż - TNK, platformy,
inne. Niskie ceny i z gwarancja usługi - 781
957 491
ANTENY montaż, serwis - TNK, Polsat, N,
Cyfra i inne, usuwanie usterek. Niskie ceny
z gwarancją - 781 957 491
ANTENY satelitarne - serwis - montaż,
ustawianie - 691 385 830
ANTENY tv-sat - Cyfra, Polsat, Telewizja
N - montaż, ustawienie, serwis, sprzedaż
telewizji Nowej Generacji N - super promocje, gwarancja - 693 355 889
BIURO Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowo-ﬁnansowej - 601 837 677
DEKORACJE okolicznościowe - balonowe,
kwiatowe, materiałowe. Sale, kościoły,
samochody. Wesela, komunie, chrzciny.
Tanio - 697 908 374
DJ, bar, dyskoteka - wynajmę dla ﬁrmy
profesjonalny sprzęt muzyczny tzn. konsole
Denon Dj nagł. pełne B&C, Eminence,
lasery, oświetlenie scen. dysk. Tanio - 882
445 991
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
DORADZTWO i usługi prawne - doradztwo
kapitałowe, dotacje unijne, kredyty, leasing
- Blue Tax Expert - 605 248 272
FIRMA - pomoc domowa - pranie, gotowanie, sprzątanie, drobne naprawy, opieka
nad osobami starszymi, zakupy, zadzwoń
na pewno pomożemy - 664 266 036
FUNDUSZE inwestycyjne - lokaty strukturyzowane. Szeroka oferta. Bezpłatne
doradztwo - 793 732 141
GAZ - serwis - junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy książeczki gwarancyjne - 500 505 002
HYDRAULIK - awarie - instalacje - montaż
pieców, kominków - instalacje: san.-gaz.co. Ogrzewanie podłogowe. Naprawy
pieców, junkersów, usuwanie awarii - 695
929 873
HYDRAULIK usługi - serwis junkersów instalacje co, kanalizacje, modernizacje,
serwis junkersów i piecy, montaż białej
armatury, naprawy 24h - 793 511 444
HYDRAULIK Usługi A-Z - awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp.
Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych - 500 505 002
HYDRAULIKA - wybierz to co najlepsze
- zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmie.
Instalacje grzewcze, sanitarne i gazowe.
Ogrzewanie podłogowe. Tanio - Szybko Solidnie - 695 929 873

JUNKERSY - piece-serwis - przeglądy,
konserwacje, naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i junkersów.
Tanio, szybko i profesjonalnie - 695 929
873
JUNKERSY - serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500 505 002
KLIMATYZACJA - napełnianie, odgrzybianie, naprawa. Promocje napełniania od 100
zł - 757 893 651
KOLONIA/OBÓZ wypoczynkowy - 2 tygodnie w Darłówku - wiele atrakcji, zakwaterowanie w pokojach z łazienką, pełne
wyżywienie termin 16.07-28.07.2011 - cena
1399 - 505 498 070
KOMPLEKSOWE usługi księgowe - już
od 40 zł dla nowych firm rabaty - 605
248 272
KONSERWUJĘ dźwigi - podnośniki
koszowe, hydroklapy, dźwigniki warsztatowe - 502 508 265
KOSZENIE traw ogrody - działki, trawniki
- 796 651 196
KREDYTY - gotówkowe, konsolidacyjne,
hipoteczne. Bezpłatne przygotowanie ofert
z 26 banków. Znajdziemy dla Ciebie najniższa ratę kredytu - 793 732 141
KREDYTY hipoteczne - obrotowe, inwestycyjne, kredyty dla ﬁrm - 510 171 225
KREDYTY hipoteczne, konsolidacyjne gotówkowe - 26 banków w jednym miejscu.
Bezpłatne porównanie i przygotowanie
ofert - 793 732 141
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
LAWETA DMC 2000 kg - wynajmę Niewiadów, 100% sprawna, nowe opony, wciągarka, 80 zł za dobę - 500 285 787
LECTORIUM Rosicrucianum - zaprasza
na odczyt - wprowadzenie w naukę gnostycznej szkoły duchowej - wtorek, 10 maja,
godz.18 - Książnica Karkonoska - wstęp
wolny - 508 238 890
MEBLE montaż - zmontujemy i zawiesimy
każde meble. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
MECHANIKA pojazdowa, osobowe - bus,
ciężarowe, maszyn budowlanych, ślusarstwo, obróbka metalu, tanio szybko i
solidnie, auto zastępcze - 782 587 176
MIAŁEŚ wypadek - Należy Ci się odszkodowanie, mało wypłacili, pomożemy,
obsługa bezpłatna, wygramy-zapłacisz
prowizje, będzie Cie stać - 660 443 730
MIEJSCE pod reklamę - wynajmę - wielkopowierzchniowa Pasiecznik 11 2 ściany
(5mx4m) i (8mx4m) - 512 207 160
MONITORING montaż, instalacja - serwis
kamery on-line WEB - 603 778 956
NAPRAWA komputerów oraz monitorów - LCD i telewizorów. Doświadczona
załoga oraz krótkie terminy. Zapewniamy
transport. Dla stałych klientów rabaty do
10% - 609 120 335
NAPRAWA pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk. Zabobrze, ul. Karłowicza 25.
Zakład czynny: pn.-pt. w godz. 10-17 i
sobota w godz. 10-13 - 756 421 598, 603
835 483
NAPRAWA sprzętu gastronomiczne - oraz
urządzeń AGD - 606 948 114
NAPRAWA TV, SAT, monitorów LCD
- i komputerów. Wolności 170. Krótkie
terminy. Zapewniamy transport. Dla stałych
klientów rabaty do 10%.Zapraszamy - 609
120 335
OFERUJĘ wycinkę i pielęgnacje drzew
- oraz wszelkie prace wysokościowe z podnośnika koszowego P-183, wysięg 18m.
Tanio, szybko, pewnie - 502 508 265
POPROWADZĘ dom wczasowy, pensjonat
- znam płace, kadry, ZUS, żywienie - 530
363 112
POPROWADZĘ księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
PORTRETY - Malowanie na zamówienie
- 790 209 154
REKLAMA, druk, www - Realizujemy:
strony www, logo, ulotki (druk i kolportaż),
broszury, plakaty, zaproszenia, wizytówki
itd. kontakt@gingerart.pl - 601 904 412
REKLAMA, strony WWW - kompleksowo:
strony i sklepy www, materiały drukowane typu ulotki itd. (również kolportaż).
Wystawiamy f-ry VAT kontakt@gingerart.
pl - 601 904 412
ROLETKI materiałowe, kasetowe - żaluzje
pionowe. Sprzedaż, montaż, serwis. Gwarancja, faktura Vat - 607 720 825
SERWIS AGD- montaż, naprawa, regulacja, konserwacja urządzeń AGD itp. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
SERWIS RTV-SAT - Domowe i warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Solidnie, tanio z
gwarancja. Dojazd i diagnoza gratis - 721
009 695
SOLIDNIE i niedrogo - nie chce ci się, nie
masz czasu, nie masz sił, zrobimy to za
Ciebie - profesjonalnie i niedrogo - 505
765 895
STOLARSTWO-CIESIELSTWO - domy z
drzewna, wiaty, altany, ogrodzenia, gonty,
realizacje pomysłów klienta - tanio, szybko,
solidnie - 798 489 073
STUDIO haft komputerowy - ul. Sobieszowska 10 czapki, wyroby, gotowe elementy,
odzież robocza, reklamowa, emblematy,
naszywki, aplikacje - 505 155 529
SZAFY typu Komandor - szybko i solidnie
budowa, montaż wg indywidualnych projektów klienta, konkurencyjne ceny - 509
263 111
SZAFY zabudowy wnęk - kuchnie na
wymiar, wykonam tanio i solidnie. Projekt i
doradztwo bezpłatne - 517 469 065

ŚLUSARSTWO, naprawa, wymiana otwieranie zamków, spawanie stali żeliwo
kwasoodporne - 792 972 237
ŚWIADECTWA Energetyczne - budynków,
lokali mieszkalnych i usługowych. Fachowo
– 513 134 403
TANIA naprawa sprzętu AGD- pralek,
zmywarek, kuchenek, piekarników, płyt
indukcyjnych itp. Beko-Ariston-IndesitCandy-Amika-Gorenie - 605 283 735
TANIE piece - Kotły: gazowe, węglowe,
miałowe, olejowe, eko-groszek-tanio,
montaż-sprzedaż-serwis. Zadzwoń ! Nic
nie tracisz, możesz tylko zyskać - 695
929 873
TANIE ulotki, kolportaż - niedrogie ulotki,
kalendarze, broszury oraz inne materiały
reklamowe - projekt, druk oraz kolportaż.
Wystawiamy f-ry VAT. kontakt@gingerart.
pl - 601 904 412
UDRAŻNIANIE kanalizacji - hydraulik
- usługi A-Z - awarie, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych
- 500 505 002
UPIEKĘ ciasta - na każdą okazję - 661
934 813
USŁUGI gastronomia hotelarstwo - para młodzi poprowadzą restaurant, pensjonat
niemiecki, grecki biegle, tworzymy karty
menu, włoska, grecka długoletni staż 507 165 164
USŁUGI księgowe - pełna księgowość,
zasady ogólne, ryczałt, kadry i płace - 695
449 389
USŁUGI podnośnika koszowego P-183 wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie. Na
życzenie klienta wystawiam również faktury
VAT - 502 508 265
WARSZAWA 224 i Lincoln - wynajem - aut
do ślubu i inne imprezy okolicznościowe,
profesjonalnie i z klasa, wynajem tylko z
kierowcą, zapraszamy - 691 426 188
WIOSENNE czyszczenie klimatyzacji ozonem, wymiana ﬁltru kabinowego, usuwanie przykrych zapachów z samochodu.
Szybko, sprawnie, niedrogo - u klienta
- 502 349 102
WIOSENNE czyszczenie klimatyzacji
- Wiosenne czyszczenie klimatyzacji
OZONEM, wymiana filtru kabinowego,
usuwanie przykrych zapachów z samochodu. Szybko, sprawnie, niedrogo, u
klienta - 502 349 102
WODOMIERZE i legalizacja - wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
WUKO - czyszczenie rur - kanalizacyjnych
- 692 703 063
WYCINKA i pielęgnacja drzew - oraz wszelkie prace wysokościowe z podnośnika
koszowego P-183, wysięg 18m. Tanio,
szybko, pewnie. Na życzenie faktura VAT
- 502 508 265
WYCINKI drzew - małe i duże powierzchnie, utrzymanie terenów zielonych, zakładanie trawników, wywóz traw i gałęzi,
ogrody, wspólnoty, nieużytki rolne - 781
878 407
WYMIANA grzejników - wymienić usunąć
stary grzejnik? Administracja nie pozwala
na spuszczenie wody z centralnego ?
Mieszkanie jest w bloku wieżowcu? Wymienimy bez spuszczania wody z centralnego
- 500 505 002
WYNAJEM kontenerów - na gruz, śmieci,
odpady budowlane, komunalne. Wywóz
papy. Kontenery. Konkurencyjne ceny 500 766 817
WYPADEK komunikacyjny - Byleś uczestnikiem wypadku należy się dodatkowe
odszkodowanie - 505 143 037
WYPADEK komunikacyjny - sprawdź czy
należy się dodatkowe odszkodowanie 505 143 037
ZAJAZD Wabi zaprasza - na Wielką
Majówkę 30.04.2011-02.05.2011. Gra
grupa Fux. Wstęp wolny - 502 552 195
ZAKUPY na telefon, w godz. 10-20 - w
wybranym sklepie - 782 721 723

USŁUGI
SPRZĄTANIE
DOGŁĘBNE czyszczenie i pranie dywanów
wykładzin, posadzek i podłóg, tapicerki
meblowej i samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i środki ﬁrmy Karcher - 792
216 960
KARCHER - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej. Faktury VAT - 603
646 803, 75 76 72 773
PODCIŚNIENIOWE pranie - dywany,
wykładziny, tapicerka meblowa i samochodowa. Krótkie terminy. Zapytaj o fakturę
VAT. Gwarancja satysfakcji KARCHER
- 600 224 431
PODEJMĘ się sprzątania - biur, domów,
mieszkań - 697 942 866
PODEJMĘ sprzątanie lub opiekę nad
dziećmi niepełnosprawnymi - 692 982
044
PRANIE dywanów - wykładzin, tapicerek
meblowych, skór. Autokosmetyka - 693
501 995
TRZEPANIE dywanów - Trzepanie dywanów - 502 341 354
UCZCIWA pracowita posprząta - ugotuje
- 660 800 830

USŁUGI
TRANSPORTOWE
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
DOWÓZ na lotniska krajowe - zagraniczne
- tanio - 793 951 991
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg i okolice
- 075 75 182 55, 607 222 369
JELENIA Góra - Wrocław codziennie zabiorę 4 osoby lub ładunek - ok godz.
6:30- 7.00, wyjazd z Wrocławia do JG ok
16:00-16:30 - 502 235 488
LOTNISKA - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Lipsk, Wrocław, Poznań, Katowice
F-ra Vat, Door to door - 607 763 204
LOTNISKA - transport - Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk, Warszawa. Klimatyzacja. Faktura
VAT. Zapraszam - 602 120 624
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice. Faktura VAT. Door to door - 607 763 204
NAJTAŃSZE przeprowadzki i transport rabaty - 511 160 252
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
POSIADAM wolne miejsce - na przejazd
do Niemiec okolice Grunstadt Wyjazd 27
kwietnia - 505 104 934
PRZEPROWADZKI - na terenie miasta
kraju Europy - ekipa do pianin, maszyn,
sejfów, mebli, antyków oraz elementów
nietypowych - 601 240 582
PRZEPROWADZKI - na terenie miasta,
kraju, Europy - ekipa do pianin, maszyn,
sejfów, mebli, antyków oraz elementów
nietypowych - 601 240 582
PRZEPROWADZKI kompleksowe - przeprowadzki kompleksowe. Tanio i solidnie.
- 516 146 075
PRZEPROWADZKI kompleksowe - tanio i
solidnie - 516 146 075
PRZEPROWADZKI zagraniczne - cala
Europa z adresu na adres. Profesjonalna
obsługa i zawsze do celu - 601 240 582
PRZEWOZY bus na lotniska - wyjazdy po
auta Belgia, Holandia, Niemcy. Transport
- 510 101 380
PRZEWOZY do Niemiec - Przewozy do
Niemiec - 518 710 120
PRZEWOZY na lotnisko - Jelenia Góra
- Wrocław i z powrotem na telefon - 782
721 723
PRZEWÓZ osób - Polska - Niemcy - Holandia - Belgia z adresu na adres, atrakcyjne
ceny - 696 914 103
PRZEWÓZ osób i laweta - Bus 8 osobowy
- 601 573 558
TANI transport mebli - przeprowadzki rabaty - 511 160 252
TRANSPORT bus blaszak - kraj zagranica
- faktura VAT, 7 dni w tygodniu - zapraszam
- 509 554 890

TRANSPORT przeprowadzki - bus 1.5t kraj
zagranica od 1 zł/km - 691 385 830
TRANSPORT przeprowadzki - kraj, zagranica faktura VAT - 504 744 460
USŁUGI transportowe - Jelenia Góra i
okolice - 519 380 303
USŁUGI transportowe i przeprowadzki kompleksowe 10 % taniej - 601 561 366
USŁUGI transportowe- przeprowadzki auto laweta, tanio szybko i solidnie - 782
587 176
ZABIORĘ 3 osoby do Warszawy - Wyjazd
26.04.2011 - 607 687 488

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
DRĘCZY Twoje ciało jakiś niż baryczny?
Umów się z Małgośką na masaż klasyczny
- 887 442 552
FRYZJER, kosmetyczka w domu - 7 dni
w tygodniu, tipsy od 40-60 zł, czesania
okolicznościowe od 15-50 zł, makijaże
od 45-70 zł Zapraszam serdecznie - 667
130 673
FRYZJERKA - w kwietniu i maju wiosenna
promocja na wszystkie usługi. Również
przedłużanie włosów i kolorowe pasemka
- 607 237 882
PAZNOKCIE w domu - tipsy, paznokcie
żelowe, manicure, w twoim domu, przyjadę i zrobię Tanio szybko i solidnie - 500
505 012
PAZNOKCIE w domu - wykonuje tipsy
paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej ceny - 500
505 002
PROFESJONALNA kosmetyczka - u
Ciebie w domu - zabiegi pielęgnacyjne,
makijaż, masaże - 500 052 757
PROFESJONALNE studio masażu ,,AISHA zaprasza na masaż indyjski do
hotelu Majestic w Karpaczu. Do nabycia
również Voucher na zabiegi i masaże 608 774 501
PROFESJONALNY fryzjer - stylista z
dojazdem do domu! Wszystkie usługi. W
maju promocja na fryzury komunijne - 503
144 087
PRZEDŁUŻANIE i zagęszczanie rzęs
- metoda 1:1, profesjonalny zabieg, atrakcyjne ceny, możliwość dojazdu do klientki
- 883 913 601
PRZEDŁUŻANIE włosów od 5 zł - za
pasmo naturalne, mogę doczepić włosy,
które klientka sobie sama przyniesie w
niskiej cenie, salon fryzjerski Glamour
zaprasza - 793 469 303
TIPSY - 40 zł - gabinet w centrum Jeleniej
Góry. Tipsy naturalne, french - 45 zł. Delikatne zdobienia ślubne. Dyplomowana
kosmetyczka. 12 lat praktyki. Zapraszam
- 517 171 414
TIPSY w domu - wykonuje tipsy paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię w twoim domu.
Tanio szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
TIPSY żelowe - profesjonalnie - 10 letnia
praktyka. Naturalny wygląd. Gwarancja
4 tygodnie. „Paznokcie” ul. Konopnickiej
5 - 606 975 441
ZABIEGI ﬁzykoterapii - za darmo - laseroterapia, elektroterapia, ultraterapia - 600
106 329

ZA DARMO
ODDAM
GRUZ oddam i dowiozę - za darmo na
terenie Jeleniej Góry - 607 744 887
ODDAM meble - 3 regały w tym biurko
(stan dostateczny) oraz łóżko-antresole
160/80 PILNE - 501 450 558
ŚLICZNE szczeniaki - w dobre ręce. Dzisiaj otworzyły oczka. Email: izabelcik@
onet.eu - 515 366 564
WEŁNA mineralna - grubość 5 cm, ok
800 m2 - (wełna jest z rozbiórki w dobrym
stanie) - 601 057 718

ZA DARMO
PRZYJMĘ
LAPTOP - pilnie potrzebuję niepotrzebnego, bezużytecznego lub zepsutego
laptopa - będę bardzo wdzięczna, z góry
bardzo dziękuję - 603 838 045
PRZYJMĘ nieodpłatnie meble - używane
łóżko piętrowe, odbiorę na swój koszt z
góry dziękuję - 510 488 064

RÓŻNE
SPRZEDAM
2 foteliki samochodowe - jeden do 10 kg,
drugi powyżej po 25 zł - 886 082 539
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BUDA dla psa średnia - ocieplona dach
dwu spadzisty, blacho dachówka. Cena
500 zł - 501 152 443
CEGŁA poniemiecka - pełna, czerwona,
oczyszczona. 5000 szt., stan bdb. 50 gr/
szt. - 607 609 642
DESKI szalunkowe - sprzedam - 796
160 678
DRZEWO, lipa - ob. pnia 360 cm, nadaje
się do rzeźbienia - 530 982 241
DYSZE do kuchenki gazowej - ARDO gaz
ziemny - 663 136 720
FIRMA budowlana - węzeł betoniarski,
pompa do betonu, trzy gruszki, samochód
z hds, wywrotka, hala produkcyjna 9000
m2. Cena 1.200.000 zł. - 501 182 005
GRANITOWE parapety - 13 szt. Wym.
153x20x3 cm. Cena 150 szt. - 728 895
353
KUCHENKA gazowa - stan idealny 150
PLN - 796 160 678
ŁÓŻECZKO dziecięce - firmy Tomi,
drewniane prawie nowe z materacem
i prześcieradłem na gumce. Cena 200
zł - 722 267 733
MATA edukacyjna - bardzo fajna - bardzo
dobry stan + dmuchany krokodyl z dzwoneczkami do nauki raczkowania. Cena 60
zł. Zdjęcia wyślę MMS-em - 782 690 601
NAMIOT handlowy - kosze rozkładane i
niskie stoły - 504 129 317
NAMIOT handlowy - szybko rozkładany
NAP, stoły, manekiny styropianowe +
materia czarne, kosze handlowe metalowe
w dobrym stanie - 530 559 097
NOKIA c6-00 - cena 550 zł - 661 997
499
NOWA dachówkę - cena za sztukę 0,75
- 797 747 408
OKNA drewniane - skrzynkowe, stan
dobry - 607 339 582
OKNA PCV - używane, dobre od 50
zł., okucia Winkhaus, wymiary: 130x85,
141x85, 120x120, 87x114, balkon 205x80,
225x87 Szklarska Poręba - 887 287 947
OKNA, drzwi, parapety, rolety - grzejniki,
piece, podgrzewacze, solary. Ceny bezkonkurencyjne - gwarancje producentów
- 535 939 900
OKNO dwuskrzydłowe - nowe wys. 140
szer. 115 za połowę ceny - 663 136 720
OKNO PCV białe nowe - wys. 140 szer.
115 dwuskrzydłowe za połowę ceny - 663
136 720
OKNO PCV nowe, białe - dwuskrzydłowe
140x115 - cena do uzgodnienia - 663
136 720
PARAPETY granitowe - Bianco Crystal
13 szt. Wym. 153x20x3 cm. Cena 85 zł/
szt. - 728 895 353
PIEC C.O - na węgiel i drzewo. Piec opalał
powierzchnie 70 m2 - stan dobry - 607
129 649
PIĘKNE okazy azalii - rododendrony, iglaki
i inne krzewy ozdobne wprost z ogrodu w
Cieplicach - 607 311 718
PLAC zabaw bla dzieci - plac zabaw bla
dzieci - 607 969 154
POROTHERM eder - styropian w atrakcyjnej cenie - 507 706 562
REKLAMOWY ekran Led - w Karpaczu
- 692 401 093
ROWER Merida Kalahari 530 - Bardzo
mało używany. Rama aluminiowa 18_qq,
osprzęt oryginalny. Przerzutki sram + grip
shift 3.0, hamulce promax, kola alu. - 669
862 669
ROWER ROCKY MOUNTAIN - ELEMENT 30 wysokiej klasy osprzęt Shimano Deore XT Prod. KANADA, stan
B.DOBRY, cena 3000 PLN - 693 340
242
ROWER trójkołowy RR 10 - z przerzutką,
licznik kilometrów - 600 773 688
SPRZĘT wędkarski - po likwidacji
sklepu, atrakcyjna cena - 510 042 794
STEMPLE drewniane - deski szalunkowe - 796 160 678
TANIO nowe okna wymiar - wymiar
szer.110x150 cm - 607 720 825
TELEWIZOR Sony - w stanie dobrym
z pilotem 20 cali - cena 70 zł - 507
136 002
WA N I E N K A o r a z p r z e w i j a k - n a
łóżeczko, stan bardzo dobry, cena 40
zł polecam - 782 690 601
WYPOSAŻENIE gabinetu kosmetycznego - okazyjnie sprzedam z powodu
wyjazdu - 601 177 444
ZŁOM użytkowy - dwuteowniki 20 cm
5.70.dł. cena 2 zł za kg. - 601 429 858

RÓŻNE
KUPIĘ

DEKODER NBOX - używany nieaktywny - 796 621 093
DESKI sezonowane - lub z suszarni
25mm świerk, sosna, olcha w rozsądnej cenie - 605 857 016
DRZWI balkonowe - wraz z montażem,
używane tanio, wymiar około 80x240
- 790 577 816
ZBOŻE, groch, rzepak, łubin, gryka min. 23t. Zapewniam transport . Płacę
w momencie odbioru - 501 459 374

ZGUBIONO/
ZNALEZIONO

ZGUBIONO dowód osobisty - na nazwisko
Robinson Zoﬁa. Znalazcę proszę o kontakt
- 601 168 213
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DYPLOMANCI PSM NAGRODZENI OKLASKAMI I OBSYPANI KWIATAMI

Owacje za kunszt
Dla niektórych było to ukoronowanie szkolnej muzycznej
kariery, dla innych – dopiero
wstęp do dalszych występów
przed rozpoczęciem wyższej
muzycznej edukacji. Mowa o
tegorocznych absolwentach
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Moniuszki, którzy 20 kwietnia jako
soliści wystąpili na estradzie
Filharmonii Dolnośląskiej
Licznie przybyłych na tradycyjny
koncert słuchaczy – głównie bliskich,
rodziny i kolegów młodych artystów
– przywitała Agnieszka Cel, która
prowadziła koncert. Wśród widowni
zasiadła Urszula Borkowska, dyrektor PSM I i II stopnia, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej Mirosława
Hejne oraz Wiesława Tobiasz z PSM I
stopnia im. Janiny Garści z Cieplic.
Nie wszyscy absolwenci szkoły
chcą związać się z muzyką, ale

większość tegorocznych dyploman- „Colibri” na flet i orkiestrę smycztów zamierza jednak kontynuować kową. Pełne rytmicznej werwy i
muzyczną przygodę na studiach (a oparte na dialogu instrumentów
niektórzy już są studentami uczelni dzieło zagrała solo Sonia Watras
muzycznych). Solistom towarzyszyła (nauczyciel Edward Sytianko). Później zabrzmiały
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod
batutą Maestry Eweliny Rożek,
która na
co dzień
prowadzi
zajęcia ze
szkolną
orkiestrą.
N a
początek
– mocna
pozycja: polska premieKatarzyna Pełka, Anna Kosińska i Joanna
ra utworu
Maciejewska oraz Katarzyna Mielniczyn podczas
Eugene’a
koncertu. Z prawej - dyrygent Ewelina Rożek.
Magalifa

Mistrzowie wiedzy o bezpieczeństwie
W kompleksie sportowym
przy ul. Złotniczej w Jeleniej
Górze zakończyły się przed
świętami dwudniowe mistrzostwa „Uczę się bezpiecznie żyć”
zorganizowane przez Euroregion Nysa.
W młodszej grupie zwycięzcami
zostali uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 15 w Jeleniej Górze. Drugie miejsca
wywalczyły ex aequo trzyosobowe
załogi ze Szkoły Podstawowej nr 11 w
Jeleniej Górze oraz Szkoły Podstawowej
nr 4 z Bolesławca. W kategorii klas
IV – VI zwycięzcami zostali: Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze, drugie
miejsce zajęła jeleniogórska „ósemka”, a
trzecie – Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkół w Marciszowie.
W kategorii klas „O” największą
wiedzą wykazały się maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 27 Jelenia Góra (
I miejsce), tuż za nimi uplasowali się
uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4
(II miejsce) i Szkoły Podstawowej nr 2
w Bolesławcu. Indywidualnie o miejsca
walczyli gimnazjaliści. Zwycięzcy to:

dźwięki baroku: Alina Gregorczyk (obój,
nauczycielka Irena
Maciejewska) wykonała Koncert d-moll na
obój i orkiestrę T. Albinioniego. Na koniec
pierwszej części – doza
klasyki i Katarzyna
Pełka (waltornia, nauczyciel M. Rajkowski)
w mozartowskim Koncercie Es-dur na róg i
orkiestrę.
Po przerwie pianistycznym kunsztem
oczarowała Katarzyna
Mielniczyn (nauczyciel Irina Oleszkiewicz), która
z gracją wykonała pierwszą
część Koncertu fortepianowego
a-moll Hummela. Później swoje
nieprzeciętne możliwości

Karolina Gławdecka z Gimnazjum nr
3 w Jeleniej Górze ( I miejsce) , Michał
Mackiewicz z Zespołu Szkół w Jeżowie
Sudeckim (II miejsce) i Sara Urbanowicz
z Gimnazjum przy ZSO nr 1 w Jeleniej
Górze.
Nowością w tym roku była kategoria
międzynarodowa dla uczestników w
wieku 10 – 13 lat, w której zwyciężyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Zgorzelcu. Drugie miejsce zajęli uczniowie z czeskiej Masarykové
Základni Školy Zasada, a trzecie miejsce
wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 8 w
Jeleniej Górze. Czwarte miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa w Podgórzynie,
piąte Základni Škola Rádlo, szóste
Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej
Górze, a siódme Masarykova Základni
Škola Zasada.
Wszystkie szkoły i indywidualni
uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze
miejsca w swojej kategorii wiekowej
zostali zakwalifikowani do finału konkursu, który odbędzie się 31 maja w Auli
Leopoldyńskiej we Wrocławiu.
(Angela)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

wokalne zaprezentowała znana
już z występów z Filharmonii Dolnośląskiej Katarzyna Białkowska
(nauczycielka A. Lemiszka). Absolwentka wykonała Arię Anusi z III
aktu Opery „Wolny strzelec” Karola
Marii Webera. Uwagę publiczności
przykuł nie tylko śpiew solistki, lecz
także jej oryginalny kostium.
Na finał – bodaj najbardziej „widowiskowy” (jeśli można to tak
określić) utwór: Navarra Pabla de
Sarasate’ego na dwoje skrzypiec. Instrumenty trafiły do rąk Anny Kosińskiej i Joanny Maciejewskiej. Pierwsza pani jest tegoroczną dyplomatką,
druga – skończyła PSM I i II stopnia
rok temu. Młode artystki dedykowały

wykonanie dzieła Hiszpana swojej
Pani Profesor Ludmile Sołowiewicz
i wyraziły to wzruszającym i pełnym
ciepła oraz wdzięczności listem. Po
koncercie na estradę weszli goście
imprezy z naręczami kwiatów,
gratulacjami i podziękowaniami za
udany muzyczny wieczór.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Na straży grodu przy Bramie Wojanowskiej
Prezentacje starówki jeleniogórskiej, w tym modele przestrzenne, wraz z wyobrażeniem
jednej z postaci przewodnika „Bajkowa Jelenia Góra” – Strażnika Grodu – były częścią kolejnego podsumowania projektu „W Karkonosze bajki noszę”, realizowanego przez większość
przedszkoli oraz Wydawnictwo AD REM.
W minioną środę w Przedszkolu miarowe” obrazki z Bramą WojanowJęzykowym Happy Kids dzieci z wielu ską w roli głównej. Były też maskotki
przedszkoli jeleniogórskich przedsta- Strażnika Grodu.
Uczestnicy projektu pochwalili się
wiły swoje dokonania związane z ko-

także scenkami związanymi mniej lub
bardziej ściśle z przeszłością miasta i
opowieścią o strażniku. Później była
okazja, aby sprawdzić wiedzę w quizie

Ten „bagaż” wiedzy przyda się przedszkolakom trzeciego czerwca, kiedy
to w hali przy ulicy Złotniczej zostanie
zorganizowana Olimpiada Wiedzy
Regionalnej dla uczestników projektu,
w którym udział biorą niemal wszystkie
przedszkola jeleniogórskie. Patronem
honorowym jest Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła, zaś medialnym
– tygodnik i portal Jelonka.com.
z nagrodami. Zabawę prowadziła
Honorata Magdeczko-Capote, aktorka
Teatru Maska.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

lejną częścią wspomnianego projektu.
Kanwą jest „Bajkowa Jelenia Góra”,
przewodnik po stolicy Karkonoszy
pióra Joanny Peczenenko, skierowany
do najmłodszego czytelnika. Dzięki
wiadomościom zebranym w książce
dziewczęta i chłopcy przyswajają
sobie już na tak wczesnym etapie
wiedzę z zakresu historii Jeleniej Góry.
A pomaga im w tym zabawna fabuła
powiastek.
Tematem przewodnim była postać
Strażnika Grodu, który w przewodniku strzegł Jeleniej Góry przy Bramie
Wojanowskiej. Z prac, które przygotowały poszczególne przedszkola,
stworzono ciekawą ekspozycję. Duże
wrażenie na oglądających wywarły
modele przestrzenne, a także „trójwy-
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INAUGURACJA GRAMY W JELENIEJ GÓRZE

29 kwietnia 2011 w Orient
Expressie w Jeleniej Górze
odbył się koncert z okazji
inauguracji
ogólnopolskiego przedsięwzięc i a m u z yc z n e g o
GRaMY, przygotowanego z myślą o
młodych talentach.
Szału nie było.

REKLAMA

Zaledwie nieco ponad
sto osób i to osób średnio
zadowolonych „bawiło się”
w miniony piątek podczas
inauguracji GRaMY w Orient
Expressie. No, chyba że ktoś
uczestniczył w imprezie głównie ze względu na występ
Leniwca, który, po pierwsze
– po raz kolejny udowodnił,
że pomimo swej nazwy potrafi
dać dynamiczny show sceniczny
utrzymany w klimacie świetnego
ska czy punk rocku, po drugie, zrekompensował choć trochę
uczestnikom koncertu wielkie
rozczarowanie powodowane nieobecnością gwiazdy wieczoru, jaką
miał być kultowy zespół DAAB.

– Zawiodłem się
b a rd z o g d y d o wiedziałem się
„z kartki”, że
DAAB, z myślą
o którym w
ogóle kupiłem
bilet na
tę impre-

Bez euforii

zę, nie wystąpi. Zostałem, bo lubię
Leniwca i 4/Szmery i te zagrały
znakomicie. Nie dziwię się jednak,
że mimo wysiłków jednej i drugiej
kapeli publiczność nie zaliczy nam Mateusz Krynicki, jeden z na koncert na wejściu przywitała się z konsternacją zdecydowanej
inauguracji GRaMY do udanych uczestników.
informacja o tym, że formacji większości. Z kolei jeśli chodzi o
koncertów. Rozczarowanie, zoIstotnie bowiem, przybyłych DAAB, nie będzie, co spotkało Leniwca i 4/Szmery, te pokazały
stanie. Super miejsce, z fajną
klasę, i chwała im za
atmosferą, ale coś tutaj ewito. – Jeleniogórzanie
dentnie było nie tak. Moim
nie zareagowali na
zdaniem, organizacja – mówił
DAAB, o czym świadczyło zainteresowanie koncertem i ilość
sprzedanych biletów,
dlatego DAAB-u nie
było – tłumaczył nam
Artur Lisiński z agencji
AGaRT, jeden z inicjatorów GRaMY i organizator wczorajszego
koncertu. Do przemyślenia.
Petr
FOT. PP
FOT. Petr
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