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Z PIERWSZEJ STRONY

Świat jest nieprzewidywalny
mimo postępu techniki, która –
zdawałoby się – może wszystko.
Nie może. Na nic prewencyjny
monitoring wizyjny, psu na budę
systemy ostrzegawcze, do niczego inne nowinki, jeśli nie będzie
towarzyszyła ich wykorzystaniu
odpowiedzialność i moralna
siła człowieka. Ten wciąż jest
największym wrogiem samego
siebie, czego dowodem jest tragiczny przykład bezpardonowej
agresji przy stacji kolejowej.
Nie tylko zresztą to zdarzenie
boleśnie ilustruje problem, bo
„ludzko-ludzka” wojna domowa
toczy się na wielu innych płaszczyznach. Ze szkodą dla nas
wszystkich.
Konrad Przezdzięk
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Joanna Oleszek
studentka
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O NIEJ SIĘ MÓWI

Jeleniogórzanka Joanna Oleszek zdobyła
najwyższą lokatę w regionalnym etapie
ósmej edycji ogólnoeuropejskiego konkursu
fotograficznego Discover Europe zorganizowanego przez Erasmus Student Network.
Nagrody odebrała w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwycięstwo w
kategorii „Ludzie” Joannie Oleszek przyniosła fotografia zrobiona podczas wakacji w
Hiszpanii. 20-letnia studentka pierwszego
roku Politechniki Wrocławskiej fotografuje od trzech lat. Dorobek Joanny
można podziwiać m.in. na wystawie w
Przystani Twórczej w Cieplicach oraz na
wystawie zorganizowanej na placu Piastowskim i na stronie internetowej digart.
pl. Jeleniogórzanka pokonała
uczestników z Dolnego Śląska
i Wielkopolski. Teraz jej zdjęcie
weźmie udział w centralnym
etapie konkursu, w którym
główną nagrodą jest wysokiej
klasy sprzęt fotograficzny.
(Angela)

Altanowy złodziej

Policjanci zatrzymali nieletniego, który ma na koncie szereg
kradzieży z włamaniem i prób
kradzieży z włamaniem do altanek
w Kowarach. Jak ustalili funkcjonariusze, 16-letni przestępca od
stycznia do lutego 2011 roku dopuścił się co najmniej 20 przestępstw,
tj. kradzieży z włamaniem i prób
kradzieży z włamaniem do altanek w Kowarach. Krad elementy
metalowe, narzędzia ogrodnicze
i naczynia. Sprawca skradzione
mienie sprzedawał w punkach skupu złomu. Chłopak przyznał się do
tych czynów, a teraz o jego dalszym
losie zadecyduje sąd rodzinny.
(KMP)

Dariusz Miliński
artysta

Ostrzyżona z charakterystycznej czupryny głowa artysty wciąż pełna jest
pomysłów, ale jednocześnie kieruje się
refleksji nad życiem i przemijaniem.

Nie tylko o turystyce
Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła spotkał się – przy
okazji „Tourtec-u” z przedstawicielami miast niemieckich
i czeskich.
Niezależnie od spraw promocji
turystycznej omawiano istotne sprawy
partnerstwa w kwestiach pozyskiwania
środków z funduszy unijnych polskoniemieckich i polsko-czeskich. – Jeszcze tej

Mowa o charyzmatycznym malarzu,
rzeźbiarzu, literacie i poecie związanym z Pławną Dolną, który w
miniony czwartek świętował
jubileusz 40–lecia pracy twórczej. Sam jubilat podkreślił,
że – mimo wszystko – wciąż
uważa siebie za prostego człowieka robotnika. Zaczynał jako
12-letni chłopiec, w przeszłości
mocno związany z Jelenią Górą
od 1995 roku
mieszka i tworzy w Pławnej
Dolnej blisko
Lwówka Śląskiego.
(tejo)
Więcej o
wystawie D.
Milińskiego –
na stronie 7

NA TOPIE

wiosny złożymy kilka wniosków,
tyczących m.in. inkubatora przedsiębiorczości, Domu Seniora i in. – powiedział Marcin Zawiła – i niezbędny
jest nam udział partnerów z Niemiec
i Czech, by skutecznie zabiegać o te
środki. A jest to wspólny interes, bo
nasi partnerzy bez nas też nie mogą
skutecznie aplikować do tych samych
funduszy, a sami mają także istotne
potrzeby swoich samorządów.
(RED)
O targach TOURTEC przeczytasz na stronie 30

Bombowe odkrycie w Starej Kamienicy

Pancerfausty
stosowane były przez
wojsko niemieckie w
czasie drugiej wojny
światowej.

W miniony czwartek po godzinie 13.00 w Starej
Kamienicy podczas prac ziemnych odsłonięto
militaria, które mogą
pochodzić z okresu II wojny
światowej. Ewakuowano 38
osób z sąsiedztwa.
Znalezisko leżało w ziemi koło wiaduktu. Ze wstępnych ustaleń wynika,
że jest to pięć sztuk „pancerfaustów”
czyli ręcznej broni przeciwpancernej
stosowanej przez wojsko niemieckie

w czasie drugiej wojny światowej. Policja zabezpieczyła teren i wyłączyła z
ruchu jedną stronę jezdni, przy której
wykopano znalezisko. Ze względów
bezpieczeństwa ewakuowano 38
osób. Konieczna okazała się interwencja grupy sapersko-minerskiej z
Jednostki Wojskowej ze Świętoszowa.
Saperzy zabezpieczyli pociski i wywieźli je na poligon w celu detonacji.
Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia
w ruchu trwały kilka godzin.
(Angela)
FOT. ARCHIWUM

Jeleniogórzanie też mogą pomóc
kupując płytę

Grupa EKO Holding, jedna z największych sieci handlowych w Polsce, po raz kolejny pomaga najmłodszym. Tym razem każdy
mieszkaniec naszego regionu może wesprzeć
budowę sztucznej komory serca dla dzieci.

Passatem w seata
na „autostradzie słońca”
Kierowca seata trafił do szpitala po
tym, jak w miniony piątek przy ul.
Lubańskiej w Jeleniej Górze uderzył
w niego prowadzący vw passata.
Wszystko wydarzyło się około godz.
8.00. Według oceny policji sprawcą
tego zdarzenia był kierujący pojazdem marki VW Passat, który jadąc z
kierunku skrzyżowania ulicy Lubańskiej z drogą krajową nr 3 w kierunku
Cieplic chciał wyprzedzić jadącego w
tym samym kierunku Seata, który
skręcał w lewo. W wyniku tego doszło
do zderzenia. Kierowca seata został
przewieziony do szpitala. Doznał
ogólnych, ale niegroźnych obrażeń.
Kierowcy byli trzeźwi.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Już wielokrotnie sieć EKO angażowała się w lokalne
i ogólnopolskie działania wspierające różne instytucje i społeczności. Od lat, zgodnie z zasadą, że
właśnie najmłodszych i najsłabszych trzeba otaczać
szczególną troską, ﬁrma pomaga ﬁnansowo domom
dziecka, wspiera szkoły i szkolne drużyny czy też
dotuje dzieci z biednych rodzin.
W naszym regionie trwa kolejna szczytna akcja, do
której – wraz z siecią EKO, może przyłączyć się każdy z nas. Na półkach sklepów Eko znajdziemy bowiem wyjątkową płytę, której przyświeca idea ratowania ludzkiego życia. Album pt. „Cudowny świat”,
dedykowany pamięci najznamienitszego polskiego
kardiochirurga – prof. Zbigniewa Religi, to dzieło
artystów, ludzi mediów i kultury, którzy zjednoczyli
siły w ramach projektu „Z Sercem dla Serca”, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. To projekt wyjątkowy, ponieważ jego celem jest zebranie środków na
dokończenie budowy systemu wspomagania serca dla dzieci, dzięki któremu mali pacjenci
otrzymają szansę na dorosłe życie. Ze względu na brak narządów do przeszczepów, zapotrzebowanie na zewnętrzne wspomaganie tego najważniejszego organu, jakim jest serce,
wzrasta z każdym dniem. Takie komory realnie zastąpią, na czas od kilku tygodni do kilku
miesięcy, własne serce małego pacjenta i pozwolą na dalszą rehabilitację.
Idea płyty oparta jest na przesłaniu piosenki Louisa Armstronga pt. „What a Wonderful
World”, która stała się symbolem optymizmu, wiary w przyszłość i pozytywnego myślenia.
Utwory na niej zamieszczone wykonane zostały z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii w Zabrzu i stanowią kanon współczesnej muzyki rozrywkowej. Warto wspomnieć, że wśród artystów możemy usłyszeć takich wykonawców jak: Stanisława Celińska,
Krzysztof Kiljański, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Marek
Piekarczyk, Janusz Radek, Stanisław Sojka, Mietek Szcześniak, Małgorzata Walewska, Kasia
Wilk czy Łukasz Zagrobelny.
Całkowity dochód ze sprzedaży płyty, którą można kupić we wszystkich sklepach Eko
przeznaczony jest na dokończenie budowy sztucznej komory wspomagania serca dla dzieci. Każda zakupiona płyta „Cudowny Świat” stanowi cegiełkę, która buduje dzieło pomocy
dzieciom z chorobami serca.

Do wygrania 2 płyty Cudowny Świat. Wytnij kupon i przyjdź w poniedziałek
10.05.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C
Skłodowskiej 13/2

Fot. Konrad Przezdzięk
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Gaz paraliżujący ruch drogowy
Rejon ulic Wojska Polskiego,
W. Pola, Kochanowskiego
oraz 1 Maja został w miniony czwartek po południu zamknięty dla ruchu z powodu
wycieku gazu z sieci, która
została uszkodzona wskutek prac przy przebudowie
sieci podziemnej.
Istniało niebezpieczeństwo, że
ulatniający się gaz może doprowadzić do eksplozji. Dlatego prewencyjnie zamknięto newralgiczne

– jak się okazało – skrzyżowanie
ulic 1 Maja i W. Pola z al. Wojska
Polskiego. Spowodowało to znaczne
utrudnienia w ruchu drogowym.
Sznur pojazdów, kierowany objazdami, zakorkował ulice Kubsza
i Drzymały. Z centrum miasta na
Zabobrze trzeba było jechać około
godziny. Taka sytuacja trwała do
około godziny 19. Tymczasem w
przeładowanej zazwyczaj o tej porze
samochodami alei Wojska Polskiego
panowała cisza.
Na miejsce przyjechały pogotowie gazowe, straż pożarna policja

i straż miejska, które zabezpieczały
miejsce zdarzenia. – Nie było potrzeby ewakuacji ludzi. Rura gazowa
została uszkodzona przez ekipę,
która pracowała przy kablach
energetycznych. Uszkodzenie
naprawiono – powiedział
Włodzimierz Belta, naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
(RED)
FOT. AGRAFKA
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jak doszło do uszkodzenia? Sprawdza to policja. Nie jest wykluczone, że powodem
mogło być złe oznakowanie na mapach geodezyjnych lub – po prostu – nieostrożność
operatora koparki.

Ulicą Drzymały ciągnął się długaśny korek
sięgający Złotniczej. Ruchem kierowała
policja.

SŁONE KOSZTY OŚWIETLENIA MIASTA

Jak oszczędzić?
Kluby malucha na starcie
Jeszcze przed końcem maja
oba lokale przeznaczone na
potrzeby niepublicznych
„klubów malucha”, czyli
mini-żłobków zostaną przygotowane do przetargu ofertowego dla przedsiębiorców
zainteresowanych tą formą
działalności.
„Kluby malucha” to nowa propozycja w sferze opieki nad najmłodszymi. Będą to placówki, które
mają pracować w nieco mniejszym
wymiarze godzin, są z definicji

placówkami niepublicznymi, będą
obowiązywać tam nieco mniejsze
rygory sanitarno-żywieniowe (w
tym np. nie będzie niezbędna tzw.
kuchnia mleczna). To wszystko
oznacza, że ich prowadzenie będzie
na tyle mniej kosztowne, że mniejsze podmioty prywatne udźwigną
ciężar finansowy ich prowadzenia.
W przypadku Jeleniej Góry pierwsze
dwie placówki mogą powstać przy
ul. Chełmońskiego i Osiedle Robotnicze i jest to eksperyment, który
wykaże faktyczny wymiar potrzeb
„żłobkowych” w Jeleniej Górze.
(RED)

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękujemy Wszystkim za wsparcie oraz obecność w uroczystościach pożegnania zmarłego tragicznie Jakuba Futerhendlera, które odbyły się 29.04.2011r. w Świątyni Wang w Karpaczu.
Dzięki Waszym „symbolicznym kopertom” zamiast wiązanek i
wieńców zebraliśmy 7 120,- zł., które przekazaliśmy dla dwójki
chorych dzieci na leczenie i rehabilitację.
Dzisiaj kwiaty zwiędłyby, a tak są darem Waszego serca dla tych,
którzy tego potrzebują,
Grażyna, Robert i Sandra Futerhendler

Lampy uliczne zapewniające jasność po zapadnięciu zmroku
są zniszczone i przestarzałe. Samorząd
chce je wymienić na
nowsze i energooszczędne.
– Podjęliśmy rozmowy z producentami tego typu oświetlenia,
bowiem chcemy rozpocząć proces
wymiany tych lamp, ale chcemy by
te nowe były urządzeniami nowoczesnymi – powiedział Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. Zdaniem
samorządowców w wielu miejscach
(choćby na ciągu obwodnicy północnej, od Maciejowej do Zabobrza) nie
są potrzebne lampy, które świecą
cały czas z tą samą mocą. Istnieją
już takie rodzaje sterowników, które
można zaprogramować do konkretnej, pojedynczej lampy, by w okresie
od północy świeciły nieco słabiej,
a tym samym pobierały mniej
energii. Gra warta jest świeczki, bo
dzięki takim rozwiązaniom można
„zbić” opłaty za oświetlenie miasta
nawet o połowę. Producenci są
skłonni wymienić lampy według
specjalnych umów finansowych. W
praktyce spłacano by sukcesywnie
koszt wymiany z kwot oszczędności
uzyskanych co miesiąc, nie dokładając z bieżących środków ani złotówki
do tej operacji.
(RED)
FOT. TEJO

Na ulicach jest około siedmiu tysięcy
punktów pobierających energię. W
większości to latarnie.
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Zbrodnia przy dworcu głównym

Zwłoki Sebastiana B. na przystanku
autobusowym. Mężczyzna wykrwawił się:
został ugodzony nożem w tętnicę.
W biały dzień na przystanku MZK koło stacji PKP
Sebastian B. (22 lata) poruszający się o kulach został śmiertelnie ugodzony nożem w krtań. Jak się
później okazało, sprawca
– Zbigniew E. (56 lat) zabił
go, bo ten ujął się za kobietą,
która poprosiła mordercę
o papierosa.

Pobliski zegar na budynku dworca wskazywał godz. 15. Był 2 maja.
W okolicach przystanku autobusowego w Jeleniej Górze przy ul. 1
Maja do przypadkowo przechodzącego mężczyzny podeszła kobieta,
która prosi o papierosa. Zamiast
niego, została jednak „obrzucona”
stekiem wyzwisk. W jej obronie
stanął znajomy, 22-letni Sebastian
B., poruszający się o kulach. Mężczyzna, który nie chciał poczęsto-

Po tym zdarzeniu wielu mieszkańców nabrało wątpliwości co do bezpieczeństwa
na ulicach miasta. To drugi w ciągu dwóch lat przypadek, gdzie wskutek pchnięcia
nożem zginęły przypadkowe osoby. 6 maja 2009 roku nieopodal zabobrzańskiego
Osiedlowego Domu Kultury zginął Robert Stankiewicz z Zabobrza, idealny mąż, ojciec,
pracownik piekarni.. Sprawca zadał cios nożem w serce Roberta Stankiewicza, bo
pokłócił się z dziewczyną i postanowił, że zabije pierwszą osobę, którą spotka po drodze.
W minionym roku jego zabójca Dawid K. usłyszał wyrok: 25 lat więzienia,

wać jeleniogórzanki papierosem,
rzucił się na niego, zaczął szarpać
a następnie wyciągnął nóż i zadał
ofierze śmiertelny cios nożem
w krtań, po czym uciekł.
Wszystko potoczyło się bardzo
szybko. Niewielu z przechodniów
zdążyło się nawet zorientować,
co się stało. Na widok tryskającej
krwi, z której zaczyna tworzyć się
ogromna kałuża na chodniku ludzie
zaczynają krzyczeć, by wezwać
pogotowie ratunkowe.
– Z wnętrza sklepiku, w którym
pracuję, niewiele widać. Usłyszałam
tylko krzyki ludzi, że ktoś mocno
krwawi, że trzeba wezwać karetkę.
Zadzwoniłam na pogotowie. Kiedy
przyjechali ratownicy, mężczyzna
już nie żył. Wykrwawił się – mówi
sprzedawczyni z kiosku stojącego
nieopodal miejsca, gdzie doszło do
zabójstwa. Policję wezwał dyspozytor
MZK, którego kierowca jednego z au-

tobusów drogą radiową zawiadomił,
że przy dworcu „coś” się stało.
Zaczął się wyścig z czasem i poszukiwanie sprawcy. Jednym ze
świadków była kobieta, która poprosiła zabójcę o papierosa, 30-letnia
mieszkanka powiatu zgorzeleckiego.
To ona przedstawiła opisaną wyżej
wersję wydarzeń. Po czterech godzinach działań operacyjnych policjanci
zatrzymali podejrzanego.

Zabójca siedział
w więzieniu

– Podejrzany to 56-letni Zbigniew
E. z Jeleniej Góry, który w chwili zatrzymania znajdował się w okolicach
miejsca swojego zamieszkania. Do
ustalenia i zatrzymania sprawcy
doszło po szeregu działań operacyjnych. Pomógł też miejski monitoring. Podejrzany w chwili
zatrzymania był nietrzeźwy,
miał 1,2 promila alkoholu.

Sprawa została przekazana do prokuratury – powiedziała podinspektor
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Jak mówi prokurator Violetta
Niziołek, rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury okręgowej,
Zbigniew E. odmówił składania
jakichkolwiek wyjaśnień. W miniony czwartek jeleniogórski sąd
wydał decyzję o jego tymczasowym
aresztowaniu. Postępowanie w tej
sprawie trwa. Z nieoficjalnych źródeł
wiadomo, że Zbigniew E. siedział
już w więzieniu za znęcanie się nad
rodziną oraz groźby karalne. Za
zabójstwo grozi mu teraz dożywocie.

Atak nie zawsze jest
obroną

Jeleniogórska policja po ostatnim
zdarzeniu nie zapowiada zwiększenia liczby patroli na ulicach,
ponieważ uznaje to za wypadek
incydentalny. Zapewnia, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, bo
patrole piesze, jak i zmotoryzowane
patrolują miasto na bieżąco i reagują na wszelkie zakłócenia ładu
i porządku.
Na wielu kursach samoobrony poza
technikami obrony i walki uczestników
uczy się, że jednym z rozwiązań w sytuacji stanięcia się oko w oko z osobami
nietrzeźwymi czy agresywnymi jest
zejście im z drogi, załagodzenie sytuacji
lub nie wdawanie się z nimi w żadne
dyskusje czy sprzeczki. – Zasada, która
mówi, że „najlepszą obroną jest atak”
bez posiadania odpowiednich umiejętności, może okazać się bardzo
złudna i doprowadzić do tragedii.
W wielu przypadkach lepiej jest
zejść z drogi osobie, która się
awanturuje, a w przypadku kobiet szczególnie podczas napaści
spłoszyć napastnika głośnym
krzykiem – radzą policyjni specjaliści.
Angela
FOT. ANGELA/PETR/
POLICJA

Policja prowadzi czynności na miejscu
zbrodni. Morderca cieszył się wolnością
zaledwie kilka godzin.
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NIESPODZIEWANY ATAK ZIMY SPARALIŻOWAŁ KOTLINĘ JELENIOGÓRSKĄ
Tysiąc zgłoszeń odebranych
trzeciego maja przez Państwową Straż Pożarną w
Jeleniej Górze, czyli prawie
jeden telefon na minutę, to
pobieżny bilans utrudnień
związanych z majowym powrotem zimy. Bez prądu
przez kilkanaście godzin
pozostawało około półtora
tysiąca gospodarstw domowych. W Michałowicach
światło „wróciło” dwa dni
po śnieżycy.
A miało być tak pięknie! Jeszcze
kilka dni wcześniej synoptycy wróżyli upalną pogodę podczas długiego
weekendu. Nic zatem dziwnego, że
do podgórskich kurortów zjechał
tłum turystów. Trzeciego maja –
szok. Padający w nocy deszcz o
świecie zamienił się w gęsty śnieg.
Warstwa śliskiej brei pokryła szosy, a
gęsta i ciężka masa obciążyła pokryte
już liśćmi drzewa, które – pod naporem śniegu – łamały się jak
zapałki

Najwięcej zgłoszeń, bo aż 500,
napłynęło do straży pożarnej między
8.00 a 16.00 godziną, kiedy opady
śniegu były najintensywniejsze.
– Byliśmy wzywani głównie do
usuwania powalonych przez zbyt
dużą warstwę śniegu drzew z dróg,
dachów, czy też samochodów – poinformował kapitan Andrzej Ciosk
rzecznik Komendy Miejskiej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze.
W Jagniątkowie na zaparkowany samochód spadło drzewo, na
szczęście nikogo nie było w środku. W Szklarskiej Porębie było tak
ślisko, że pojazdy miały problem z
poruszaniem się. Samochód turystyczny Camper osuwał się z drogi
w kierunku skarpy. Straż Pożarna
wyciągnęła pojazd z niebezpiecznego terenu i zabezpieczyła.
Również w Szklarskiej Porębie
autobus nie mógł wjechać
pod górę i zaczął zsuwać
się w dół drogi. Kierowca
ewakuował wszystkich pasażerów i

Bez prądu było około półtora tysiąca gospodarstw domowych, głównie na terenach
podgórskich (Szklarska Poręba, Michałowice, Sosnówka). Prądu nie mieli również
mieszkańcy okolic Wlenia i Pilchowic. Poważne awarie miały miejsce w Jagniątkowie
oraz w Michałowicach. Tam zasilanie przywrócono najpóźniej – bo dopiero w miniony
czwartek wieczorem. Atak wiosennej zimy skutkował także przerwą w dostawie
ciepła w około 20 budynkach znajdujących się na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze.
Powodem był m.in. zanik napięcia oraz awarie.

Śnieżna majówka

Karpacz w śniegu i to trzeciego maja! Kto
by się tego spodziewał?
podstawił pod koła kliny. Strażacy zdecydowali się wracać do domów
utrzymywali go na linach do – sparaliżowały kurort i drogę do
czasu, aż przyjechali drogowcy i Jeleniej Góry.
(Agrafka)
posypali ulicę piaskiem. PasażeFOT. DOMINIK GÓRSKI
rowie narzekali na opóźnienia
FOT. KONRAD
autobusów kursowych i pociąPRZEZDZIĘK
gów. W Karpaczu auta turystów,
FOT. ZYAVA
którzy – niemal w jednej chwili

skiej. Wraz z Gwardią Parafii Matki
Bożej Miłosierdzia z Cieplic muzycy
– ubrani w tradycyjne historyczne
mundury – wprowadzili na płytę
Rynku poczty sztandarowe szkół,
policji i różnych organizacji.
Oficjele schronili się pod ustawionymi w Rynku namiotami. Wśród
przybyłych: przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Pokój, Jerzy Łużniak z zarządu
województwa, wicestarosta Andrzej
Więckowski, Rafał Mazur, przewodniczący rady powiatu jeleniogórskiego, zastępczyni prezydenta Jeleniej

Święto Konstytucji w bieli śniegu
W takich okolicznościach
przyszło nam świętować po
raz pierwszy – powiedział
Dariusz Maląg rozpoczynając w miniony wtorek
ceremonię obchodów Święta
Konstytucji Trzeciego Maja.

zimowa aura: śnieg, chlapa i chłód.
Śnieżna majówka zgromadziła w
Rynku jeleniogórskim znacznie
mniej uczestników. Ci, którzy z
poczucia obowiązku dotarli na plac
Ratuszowy, przed sypiącym gęstym
śniegiem chowali się pod arkadami.
Przed godziną dwunastą w okolice
ratusza przymaszerowała zziębnięta
Patriotycznym klimatom zamiast Orkiestra Dęta Filharmonii Dolnośląwiosennego słońca towarzyszyła

Góry Zofia Czernow, a także radni z
przewodniczącym Jerzym Lenardem
i przedstawiciele różnych służb oraz
instytucji.
Uroczystość zagaił Hubert Papaj,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry,
który – pod nieobecność Marcina
Zawiły, szefa miasta, przywitał
zgromadzonych w centralnym
punkcie miasta gości i przedstawił

historyczne tło wydarzeń sprzed
220 lat. Scenariusz obchodów – ze
względu na aurę – został skrócony do
minimum. Zabrzmiał hejnał Jeleniej
Góry i hymn państwowy.
Głos zabrał Jerzy Pokój, który
nawiązał do niedzielnej beatyfikacji
Ojca Świętego. Mówca przywołał
postać Sługi Bożego Jana Pawła II
w kontekście dążeń niepodległościowych Polski i Polaków. Jednym
z przejawów takich postaw było
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, które
stanowiło ostatni radosny akcent
Akcja „Zima” w pełni wiosny? W naszym
przed mrokiem czasów zaborów i
klimacie jest to możliwe.
utraty niezawisłości.
Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego dodał
jednak, że Polacy zawsze
znajdowali siłę i z opresji
wychodzili obronną ręką,
między innymi, dzięki takim
postaciom jak Ojciec Święty.
– Gaude Mater Polonia! Ciesz
się Matko Polsko – mówił J.
Pokój cytując słynne zdanie
wypowiedziane przez papieża Polaka w czerwcu 1979
roku: „Niech zstąpi Duch
Twój. Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze Ziemi.
Tej Ziemi!”.
Sypiący śnieg z pewnością odrealnił obrazy z
Później uczestnicy manifepatriotycznej ceremonii, ale był bardzo dla wszystkich
stacji przemieścili się przed
uciążliwy
Kościół Łaski pod Krzyżem
Chrystusa. Tu – pod pomnikiem Wolność i Niepodległość
– wieńce i kwiaty złożyli przedstawiciele województwa, starostwa
(ze starostą Jackiem Włodygą,
który z powodu opadów śniegu nie
mógł dotrzeć wcześniej z Karpacza),
miasta, policji, różnych organizacji,
w tym weteranów, sybiraków i
harcerzy. Mszę Świętą w intencji
Ojczyzny sprawował ksiądz biskup
Stefan Cichy, ordynariusz diecezji
legnickiej.
(tejo)
FOT. KONRAD
Wieniec pod Pomnikiem Wolność i Niepodległość
PRZEZDZIĘK
składa delegacja starostwa jeleniogórskiego.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Cztery dziesięciolecia przygody ze sztuką

„40 lat pracy twórczej” – tak zatytułowano otwartą w miniony
czwartek w Galerii Promocje
Osiedlowego Domu Kultury
na Zabobrzu ekspozycję kilku
obrazów Dariusza Milińskiego. Wydarzenie przyciągnęło
tłumy przyjaciół i miłośników
twórczości jubilata.

wiedział w swoim charakterystycznym
stylu Dariusz Miliński. Dodał, że jest
sam sobie panem i nigdy nie otrzymał
żadnego wsparcia od instytucji publicznych. – Jestem biznesmenem, bo muszę
utrzymać tę moją trzódkę. Ale przede
wszystkim uważam siebie za prostego
człowieka robotnika – wyznał.
Pięćdziesięcioletni artysta podkreślił
także, że zdaje sobie sprawę z przemijania i ucieczki czasu. – W różnych
Stanisława Ciechanowska, gospodyni okresach za bardzo korzystałem z życia,
galerii, długo opowiadała o artyście co teraz może się na mnie zemścić. Jedi jego dokonaniach. Podkreśliła, że nocześnie wciąż mam mnóstwo pomychoć D. Miliński
słów. Coraz częściej
od kilkunastu
myślę o przemijaniu
MISTRZOWI Z PŁAWNEJ
lat mieszka i
i o tym, że pewnych
ŻYCZYMY KOLEJNYCH
tworzy w Pławchwil nie dane mi
DWUSTU BOGATYCH
nej Dolnej, to
będzie doczekać
W DZIEŁA LAT
mimo wszystko ARTYSTYCZNEJ PRZYGODY. – usłyszeliśmy od
jest twórcą na
malarza.
wskroś jelenioMówiąc o przegórskim. Urodził się w Cieplicach, a w szłości dodał, że była ona „bujna” i nie
Jeleniej Górze – jeszcze jako chłopiec zawsze rozsądna. – W czwartej klasie
– rozpoczął przygodę z malarstwem. liceum rzuciłem szkołę i pojechałem
Przypomniała początki jego kariery i do Niemiec, bo myślałem, że tam jest raj
pracę w utworzonej w 1977 roku Galerii – odpowiedział dając do zrozumienia,
Biura Wystaw Artystycznych.
że z perspektywy czasu nie uważa tego
Gospodyni galerii wskazała też na pa- kroku za dobrą decyzję. Wciąż jednak
sję bohatera wydarzenia: wskrzeszanie przyszłości upatruje w tworzeniu, które
poprzez swoje dzieła rozmaitych legend i jest dla niego istotą egzystencji.
budowanie własnego świata, który jest jednocześnie
sposobem na życie i otwartą krainą dla miłośników
sztuki. Tę pasję Miliński
urzeczywistnia w Pławnej,
gdzie wybudował Zamek
Legend Śląskich i prowadzi
wiele przedsięwzięć artystycznych. – Wciąż powstaje
tam coś nowego – wtrącił
gospodarz tego magiczne- Żona artysty z wnuczką
go miejsca. Dodał także, że
tamten mikroświat jest dla
niego przedmiotem analizy
Wszystko wśród płócien artysty, któ– Niektórzy malarze stoją przed re od razu można odróżnić od innych
sztalugami dwa, trzy razy w tygodniu. dzięki niepowtarzalnemu stylowi,
A ja zapierdzielam codziennie, nawet w kolorystyce i tematyce będącej miksturą
niedzielę. Może i grzeszę, ale dla mnie krainy marzeń i lokalnej rzeczywistości.
jest to nie tylko praca, ale i pasja – po- Na niektórych pojawia się też sam
Mistrz. Miliński często
swojego oblicza
Zebrani w Galerii Promocje gratulowali Dariuszowi użycza
bohaterom obrazów,
Milińskiemu jubileuszu. Uczyniła to, między innymi, bo – jak podkreślił – taki
pierwsza dyrektor Galerii Biura Wystaw Artystycznych model jest najtańszy.
Konrad
Bogumiła Zielińska, zastępczyni prezydenta miasta Zofia
Przezdzięk

Czernow, a także radny Wiesław Tomera oraz burmistrz
Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik. Gośćmi specjalnymi
wydarzenia były żona artysty oraz jego wnuczka.

Dariuszowi Milińskimu gratulują Jadwiga
i Romuald Witczakowie.
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PO NAJWAŻNIEJSZYCH PISEMNYCH EGZAMINACH MATURALNYCH

Stres
do przejścia
Czwartego maja w liceach i technikach w całej Polsce rozNerwowe chwile tuż przed początkiem
poczęły się egzaminy maturalne, do których z zapałem i
matury w „Handlówce”
życzeniami: „połamania pióra” przystąpili abiturienci tych
placówek oświaty. Nasi reporterzy codziennie byli w jednej
nie było żadnych, a pierwsi maturzy– Pierwszy raz w „zimie” zdawali- Na językach
z nich, aby podpatrzeć, jak poszło.
ści opuścili salę po dwóch godzinach
mając trzy na rozwiązanie testu.
Wszyscy byli zadowoleni z tematów. Wśród propozycji znalazła się
zarówno „oferta” dla tych, którzy
czują się mocni w prozie, jak i zagadnienie dla bardziej „wrażliwych”
na twórczość poetów. Do tych drugich należeli Aleksandra Woźniak
i Marek Sieradzki. – Porównanie
i analiza wierszy były „smaczniejsze” – usłyszeliśmy. Spora grupa
natomiast wybrała temat osnuty na
motywie powieści „Granica” Zofii
Nałkowskiej.
Ponadto wszyscy musieli się ustosunkować do tekstu Katarzyny Groniec
zatytułowanego „Rozmowa, czyli jak
Maturalne
mówić i słuchać”
wrażenia w I LO.
poprzez odpowiedzi na szereg pytań.
Choć maturzyści jelenioZa tę część można
górskiej „Handlówki” nie
dostać maksimum
dali po sobie poznać, że są
20 punktów, a za
zdenerwowani, w minioną
wypracowanie –
środę w powietrzu na ko50.
rytarzach szkoły dało się
Zdaniem mawyczuć atmosferę grozy i
turzystów zagadniepokoju. Zresztą, nie ma
nienia z polskiego
się czemu dziwić, albowiem
podst awowego
matura jest niewątpliwie Przerwa w „Elektroniku” – czas
były łatwiejsze
najważniejszym z egza- zebrać siły przed kolejnymi
niż się spodziewaminów, które do tej pory wyzwaniami.
no. Po południu
zdawali abiturienci.
zdawano część
– Jest stres, ale do przejKrzyżak, maturzystki z klasy 3 LO w
rozszerzoną dla
ścia. Byleby tylko pytania były po- ZSLiZ w Jeleniej Górze.
chętnych. Zabezpieczone prace trafią
dobne do tych, z którymi mieliśmy
do rąk egzaminatorów z Okręgowej
do czynienia na „próbnej”. Wtedy, Poeci smaczniejsi
Komisji Egzaminacyjnej.
wypadłyśmy całkiem nieźle. Zresztą,
W I Liceum Ogólnokształcącym
dzisiaj przyszłyśmy tu zdać maturę, im. Żeromskiego egzamin z polskieZadowoleni z „matmy”
nie inaczej. Po prostu, musi być go rozpoczął się z lekkim poślizgiem.
W czwartek, 5 maja, w II Liceum
dobrze – mówiły nam tuż przed 9.00 – Jednak mieścił się w granicach
Karolina Wień i normy a wynikał ze sporej liczby Ogólnokształcącym im. Cypriana KaIzabela abiturientów, którym trzeba było mila Norwida przystąpiło do egzaminu
maturalnego z matematyki na poziorozdać arkusze – mówi Paweł Doma- mie podstawowym 176 abiturientów
gała, dyrektor z liceum dziennego, wieczoplacówki. rowego oraz z wcześniejZakłóceń
szych lat.

śmy matury. Według nowych zasad
każdy uczeń, już absolwent, musiał
podejść do matury z matematyki.
Możliwe, że uczniowie klas matematyczno-fizycznych mieli łatwiej niż
uczniowie klas humanistycznych,
jednak wszyscy wyszli z egzaminu zadowoleni. Mówili, że była to łatwiejsza
matura z niż języka polskiego, także
mam głęboką nadzieję, że będzie to
dobry egzamin maturalny, ale musimy poczekać na wyniki – powiedziała
Jadwiga Dąbrowska, dyrektor II LO.
– Matura z matematyki poszła
mi na pewno lepiej niż próbna, ale

W trzeci dzień pisemnych egzaminów maturzyści w liceach i
technikach w całej zdawali języki
obce. – Jakoś to poszło, przeżyliśmy. Zresztą, tak samo jak dwa
wcześniejsze dni, kiedy zdawaliśmy
polski i matematykę. Moim zdaniem,
tegoroczna matura nie należy do
najtrudniejszych. Co zaś się tyczy
samej części językowej, podstawa
była naprawdę „do przejścia” – ocenił
Marek Chojnacki, już wkrótce absolwent „Elektronika”.
– Mam nadzieję, że tak samo dobrze pójdzie nam część rozszerzona.

– Nie było źle – mówili po egzaminie z
matematyki abiturienci II LO.
też uważam, że była trudniejsza niż
w ubiegłym roku. Może poziom nie
był zbyt wysoki, ale było dużo zadań
z prawdopodobieństwa udowadniania, czego licealiści bardzo nie lubią.
Mam nadzieję, że wyniki będą dobre
– powiedziała Ewelina z Piechowic,
maturzystka.

Osobiście, najbardziej obawiam się
słowotwórstwa i wolałbym, żeby tego
było jak najmniej. Po prostu, trzeba
to zdać, i już – mówił nam Patryk
Żabko, również zdający maturę w
„Elektroniku”.
Po trzecim dniu pisemnych egzaminów maturalnych abiturientom

Tematy wypracowań
poziom podstawowy języka
polskiego:

Temat 1. Analizując wiersze „Gdy tu mój trup…” Adama Mickiewicza oraz „Światło w ciemnościach” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń
i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe konteksty.
Temat 2. Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej „Granica”, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej
powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia
odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi.

W ZSO nr 1 – na czas ubiegłotygodniowych matur – odwołano pozostałe zajęcia w liceum i
gimnazjum. Młodsi uczniowie mogli więc cieszyć się labą do dzisiejszego poranka.
Na zdjęciu: maturzyści po pierwszym egzaminie z polskiego odreagowują stres w szkolnym
bufecie.

pozostaje oczekiwanie: po pierwsze
na kolejne maturalne zmagania
(wybrany przedmiot pisemnie oraz
egzaminu ustne), a po drugie – na
wyniki. Te nadejdą najpóźniej pod
koniec czerwca i dopiero wtedy
rozstrzygnie się, czy znów „za rok”
matura.
(Petr, Agrafka, tejo)
FOT. PIOTR IWANIEC
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. AGATA GALAS

ROZMAITOŒCI

PLOTKI I FAKTY

Agresywnie o agresji
Nie, nie, nie. I jeszcze raz nie!
Zdecydowanie sprzeciwiam się
temu i nad tym ubolewam, co
dzieje się w naszym mieście. Stop
agresji, przemocy, anormalnemu
poczuciu zagrożenia na ulicach
Jeleniej Góry, które wzrastają
miast maleć, i z których apoteozą
mieliśmy wszakże do czynienia
kilka dni temu.
W biały dzień, pod jeleniogórskim dworcem PKP dwudziestodwuletni mężczyzna, niemalże
chłopiec jeszcze, zostaje zamordowany przez innego mężczyznę po
pięćdziesiątce. Ugodzony nożem
myśliwskim w gardło, wykrwawia
się i umiera w blasku promieni
wiosennego słońca. Morderca natomiast, idzie do pobliskiego sklepu
wielobranżowego zrobić zakupy;
zakupy „na zimno”, ze spokojem
raczej i przy okazji w sklepie owym
narzędzie swej zbrodni porzuca. Ot,
sytuacja prawie filmowa. Niestety –
prawdziwa.
To, co się stało, i co skłoniło mnie
do napisania tegoż felietonu, stać
się nie powinno, koniec i kropka.
A że się stało, i to w takich, a nie
innych okolicznościach potwierdza jedno, że agresja i przemoc,
z którą mamy do czynienia na
ulicach naszego miasta, osiągnęła
swoją kulminację. Punkt „zejścia”
lub „wyjścia”. Zejścia – w sensie,
miasto i jego mieszkańcy winni zatroszczyć się o to, by „cofnąć” obecny stan rzeczy, walczyć z agresją o
nieagresję, o miejsce bezpieczne i
społeczeństwo czujące się dobrze
w tym miejscu. Wyjścia z kolei
dla tych – obym się mylił, którzy
na dzień dzisiejszy czerpią perfidną przyjemność z „zaczepiania”
kogoś i temu komuś zadawania
przykrości i bólu. A tych w Jeleniej
Górze, chociażby „wystających”
na głównym deptaku, znajdziemy
wcale niemało.
To, że w stolicy Karkonoszy w
zimie po osiemnastej, z kolei wiosną, latem oraz jesienią jakoś tak
po dwudziestej szarpią, poniżają,
biją i kopią, boś nie dał złotówki,
popatrzył się krzywo lub papierosów nie palisz czyś akuratnie ich
nie miał, jest rzeczą „normalną”.
Dodatkowo, do „normalności”
preferowanej przede wszystkim
przez tych, o których wyżej wspo-

mniałem, kilka dni temu dołączyło
morderstwo w biały dzień, z zimną
krwią i podług zachcianki: „dzisiaj
kogoś zabiję”, jak dowiedziałem
się od osoby mordercę znającej.
Dramat, czytelniku, dramat w
czterech aktach, albowiem rozgrywający się w każdej z czterech
pór roku. Codziennie, od dłuższego
już czasu, bez żadnej przerwy czy
chwili wytchnienia. Nachalnie
nieprzyzwoicie, co gorsze, z coraz
gorszymi skutkami. Dlaczego,
ja się pytam? Dlaczego w mym
mieście boję się wyjść do sklepu w
godzinach wieczornych? Ba! Teraz
to i w dzień trochę się boję.
Co jest przyczyną wzrostu agresji
i stosowania przemocy wśród
mieszkańców Jeleniej Góry? Żeby
nie było – nie tylko tych młodych,
lecz także starszych. Trudno tu kusić się o jakąkolwiek generalizację.
Bez wątpienia, obecną (patową) sytuację w jakimś stopniu warunkuje
fakt, iż z bliżej nieokreślonych powodów czy takich samych reform
administracyjnych, społecznych,
a także obyczajowych staliśmy
się miastem zaściankowym, znajdującym się na przedmieściach
Karpacza i Szklarskiej Poręby, które
chętnie odwiedzają turyści, nas
omijając jak najszerszym łukiem.
Miastem, w którym czmycha się
uliczkami „na autobus” lub „busa”
z obawą, czy aby nie napatoczy
się ktoś, kto „wychodzi” do ludzi.
Kto kieruje się nieodpartą chęcią
wywierania wpływu na czyjś stan
fizyczny bez tego kogoś wyraźnej
zgody; zazwyczaj w większym
stopniu, z największą ochotą i
zaangażowaniem.
W sfrustrowanym społeczeństwie agresja i przemoc były, i będą
obecne zawsze. Nie oznacza to
jednak, że agresję i przemoc wobec
samych siebie winniśmy tolerować.
Bynajmniej, należy im przeciwdziałać, walczyć z nimi „agresywnie” i
każdym z możliwych sposobów.
Mówiąc o nich na forum, pisząc,
wyciągając konsekwencje prawne,
a wreszcie – ograniczając wolność
tym, którzy agresję i przemoc
stosują. Sprzeciwiać się tymże
wspólnymi siłami, „kupą”, mości
czytelniku, bo trzeba, bo musimy.
Dość frustracji i akceptacji!
Piotr Iwaniec

Guzik dostał

Po d c z a s c z wa r t ko w e g o
wernisażu z racji 40-lecia
pracy artystycznej Dariusza
M i l i ń sk i e g o , a r t y s t a n i e
ukrywał, że do Jeleniej Góry
czuje wielki sentyment, którego stolica Karkonoszy nie
odwzajemnia. – Medal mi
dali, ale w Pławnej za wzorowe gospodarstwo rolne.
A co tu dostałem? Gówno!
Nawet podziękowania, choć
jestem z pewnością jednym
z najpracowitszych miejscowych malarzy – wyżalił się
w swoim charakter yst ycznym stylu jubilat wzbudzając
chichot wśród publiczności.
Kilka minut potem do galerii
Promocje dotarła spóźniona
(przez korki) zastępczyni
prezydenta Zofia Czernow i
przyniosła bohaterowi wydarzenia kwiatki. No, to już
przynajmniej coś!
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

PISANE Z UKOSA

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Tak, panie Marku!

Cięcie od tyłu

Niewiele brakowało, a samorządowcy, którzy z zapałem przystąpili do cięcia
wstęgi – w geście symbolicznego otwarcia Międzynarodowych Targów Turystycznych
TOURTEC – dokonaliby tego
aktu odwróceni zadkami do
publiczności. Przewodnicząc y S ej m i k u Woj e wó d z t wa
Dolnośląskiego, wicemarszałek dolnośląski, starosta jeleniogórski, szef rady powiatu i
prezydent miasta „chóralnie”
zapomnieli o „protokole” i już
zamachnęli się nożycami do
wstęgi stojąc „tyłami do widza”. W ostatniej chwili ktoś
zorientował się, że coś nie do
końca było w porządku i „odwrócił kota ogonem”. W tym
przypadku – wbrew znaczeniu powiedzenia – wszystko
wróciło do normy.
(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

– Za naszych czasów to
przynajmniej

– majówki były zawsze
słoneczne!

Marek Obrębalski, radny wojewódzki (były prezydent miasta), Miłosz Sajnog, radny miejski (były
zastępca prezydenta miasta). Jelenia Góra, 3 maja 2011 rok

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Tramwajem

do serca miasta
Chyba żaden środek lokomocji w
kraju nie wywołuje tylu emocji co
jeleniogórskie tramwaje. Wprawdzie stukot ich kół o szyny w stolicy
Karkonoszy nie rozbrzmiewa już
od 42 lat, jednak – im więcej czasu
od likwidacji mija – tym tramwaje z
większą nostalgią jeżdżą w wyobraźni jeleniogórzan.
Fenomen tego zjawiska jest zadziwiający. Bowiem podobno, kiedy
jeszcze czerwone wozy po mieście
kursowały, psioczono na nie bardzo.
Głośne, zimne, powolne, awaryjne,
niepunktualne, niewygodne – tych
wad wyliczano całe litanie. Na
drugiej szalce stawiano autobusy:
nowoczesne, szybsze, wygodniejsze,

niepsujące się i podobno – tańsze w
eksploatacji.
Aby utrudnić tramwajom żywot
wymyślano niedorzeczności. Choćby takie, że wagony jadąc wywołują
wstrząsy działające szkodliwie na
złoża wód termalnych znajdujące
się bodaj kilometr pod ziemią. Było
to zresztą jednym z oficjalnych powodów likwidacji linii tramwajowej
w Cieplicach. Chytrzono pieniędzy
na remonty torowisk, tabor się
sypał, nie było środków na zakup
nowości.
Nic zatem dziwnego, że odziedziczony po Niemcach – już w 1945
roku – w nie najlepszym stanie – jeleniogórski system tramwajowy ska-

zany był na powolną śmierć. Zresztą nem, który sam rusza z przystanku
nie tylko jemu ten los zgotowano, goniąc motorniczego, co właśnie
bo podobną politykę zastosowano przestawiał zwrotnicę. Albo takim,
wobec tramwajów w Wałbrzychu i co nie daje rady podjechać pod górkę
Legnicy. Co ciekawe – w dzisiejszej przy MPGK i ciągnie się w stronę Ciestolicy miedzi zlikwidowano także plic wyprzedzany przez co bardziej
linię, którą kilka lat wcześniej wybu- żwawych pieszych. Wartością jest
dowano. Wszystko po partyjnej linii jednak przede wszystkim czystość i
nakazów i nowej wizji komunikacyj- niewątpliwy urok, jaki komunikacja
szynowa dodaje miastu.
nej Polski autobusowej.
Miasto bez
Po latach
tramwajów jest
tramwajowe
ILEKROĆ SPOJRZYMY NA
jak dusza bez
niegodności staOBRAZKI SPRZED LAT,
serca – coś jest
ły się walorem,
NA KTÓRYCH ZAMARŁY
w tym powiezaś autobusowe
UWIECZNIONE MIGAWKĄ
TRAMWAJE, ZDAJEMY SOBIE
dzeniu trafnego.
plusy – skandaSPRAWĘ, JAK BARDZO
Ilekroć spojrzylicznymi minuDZIŚ TE ULICE SĄ PUSTE
my na obrazki
sami. Raptem
sprzed lat, na
okazuje się, że i
te pojazdy są awaryjne, drogie, nie których zamarły uwiecznione mizawsze punktualne i – mimo eko- gawką tramwaje, zdajemy sobie
silników – pozostawiające za sobą sprawę, jak bardzo dziś te ulice są
smog spalin. A tramwaje? Zdecydo- puste i pozbawione wyrazu. Niewanie też idealne nie są, bo chyba przekonujący wydaje się argument
dziś nikt nie chciałby jeździć wago- hałasowania i zgrzytania, bo prze-

cież tramwaj nowoczesny wykazuje
znacznie mniej wad niż jego dziadek
sprzed lat 42.
Wraz z nostalgią pojawia się także
myśl o reaktywacji linii tramwajowej. Pewnym substytutem mogłaby
być kolejka miejska, nazwana też
w porywie emocji „szybkim tramwajem”. Ostatnio taka koncepcja
pojawiła się podczas kampanii
wyborczej obecnego prezydenta.
Jednak on sam podkreśla, że to nie
jego pomysł, ale pewna idea sprzed
kilku lat.
Zakłada rozsądne wykorzystanie
istniejącego torowiska kolejowego
do celów komunikacji miejskiej.
A to poprzez dobudowanie kilku
przystanków na trasie przebiegu.
Nie jest to rozwiązanie złe, choć z
pewnością wymaga wielu analiz i…
likwidacji części linii autobusowych.
Bo przecież Jelenia Góra nie ma budżetu bez dna, aby dopłacać krocie
do podwójnej komunikacji, która już

w wydaniu autobusowym wozi powietrze. I nie jest samowystarczalna
(w żadnym mieście nie jest).
Tak czy owak decyzja sprzed 42 lat
odbija się co roku coraz głośniejszą
czkawką. Czasu się nie cofnie i
psioczyć, że stało się, jak się stało,
też jest bezsensem. Szukanie winnych także sensu najmniejszego nie
ma. Na pewno tramwaj w dawnej
postaci na całej rozciągłości linii nie
zdałby dziś egzaminu ze skutecznej
komunikacji.
Ale z całą pewnością – na niewielkim fragmencie – otrzymałby ocenę
celującą jako atrakcja turystyczna.
Jak na przykład – nie przyrównując
– żółty eléctrico – zabytkowy tramwaik w Lizbonie. W tramwajowej
nostalgii – na koniec – nic złego nie
ma. Rozbudzone w wyobraźni tramwaje zabierają nas na wycieczkę po
bardzo ciekawym zakątku dziejów
naszego miasta.
Konrad Przezdzięk
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W GMACHU I LO KRĘCONO FILM DLA MŁODZIEŻY

Życie na maksa

W piątkowe popołudnie gimnazjaliści z Jeleniej Góry mieli
okazję statystować w nowej produkcji serialowej „Życie na
maksa”, do którego zdjęcia były robione we wnętrzach I
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w
Jeleniej Górze. Projekt powstaje na zlecenie Ecorysu.

Film „Życie na maksa” będzie
podzielony na 15 fabuł dostępnych
w Internecie i każdy z tych odcinków
będzie poruszał jeden problem dotyczący młodzieży. Jak sobie poradzić ze
swoja pasją? Jak wybrać dalszą drogę
życiową? To tyl-

maksa”. Będzie to 15 odcinków
20 minutowych najpierw serialu,
później pełnometrażowego filmu
edukacyjnego, który od września
będzie prezentowany w szkołach
jako pomoc naukowa dla nauczycieli.
Ma być to serial fabularny, w którym
głównym bohaterem jest 17-latek
Maks, mający problemy z rodzicami
i ich rozwodem, szuka pracy, nie
wie gdzie ma podążać w swoim
życiu, poznaje również dziewczynę. Staramy się poruszać
wszystkie problemy jakie dotyczą
młodzieży. Tak więc film ten przeznaczony jest przede wszystkim
dla młodych osób –
powiedział Piotr
Matwiejczyk, reżyser i scenarzysta.
W rolę głównego
bohatera Maksa wcieli
się Aleksander Stasiewicz. W produkcji wezmą udział zarówno znani aktorzy z Warszawy,
jak i z Wrocławia. Piotr
Matwiejczyk nie mógł jeszcze zdradzić ich nazwisk.
Część filmu została już nakręcona we Wrocławiu.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

ko niektóre z poruszanych
kwestii. W filmie znajdą
się także sceny dotyczące
„ustawek” kibiców, czy też
akcji grafficiarskich.
– Realizujemy projekt
pod tytułem „Życie na

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PYTANIE DO…
B o g d a n a K o c y, d y rektora naczelnego i
artystycznego Teatru
im. Norwida w Jeleniej
Górze.
– Jaka jest obecnie kondycja Teatru im. Norwida?
Jakie są najbliższe plany
repertuarowe?
– Mamy bardzo dobrą sytuację. Od stycznia zagraliśmy
ponad 60 spektakli, które
obejrzało ponad osiem tysięcy widzów. Średnio na jednej
sztuce mamy 120 osób na widowni. Teatr ma w tym roku
50 tysięcy złotych „na plus”.
Aktualnie zaczynają się próby
do „Portretu” Mrożka w reżyserii Krzysztofa Jaworskiego.
Premiera – 12 czerwca. Sezon zakończymy 25 czerwca
„Rozmowami przy wycinaniu
lasu” Stanisława Tyma w
reżyserii Tomasza Mana.
notował (tejo)

– Wybraliśmy to liceum w Jeleniej
Górze ponieważ producentem z
ramienia Ecorysu jest Marcin Sobaszek, który mieszka w Komarnie
i chodził do „Żeroma”. Chcieliśmy
znaleźć szkołę taką, która odpowiadałaby większości placówek,
do których chodzi młodzież w całej
Polsce, czyli już wiekową, z grubymi
murami – dodał reżyser.

MILITARIA PRZY ULICY SUDECKIEJ

Do broni!
W Skansenie Uzbrojenia
Wojska Polskiego przy ul.
Sudeckiej w Jeleniej Górze
została otwarta w miniony
piątek wystawa „Militaria
ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego”.

Na wystawie można podziwiać
przede wszystkim ciężkie karabiny
maszynowe różnych typów, pociski
artyleryjskie różnych kalibrów, bomby lotnicze, broń wielkogabarytową
(dalmierz artyleryjski, który
mierzy 4 metry i waży 200 kilogramów),
rosyjską
wersję

karabinu
maszynowego
Maxim
chłodzonego wodą,

umieszczonego na podstawie
kołowej, który był wykorzystywany od I do II Wojny
Światowej. Najstarszymi
eksponatami są dwa karabiny francuskie wykonane w 1917 roku. W
skansenie można także oglądać
broń polską przedwojenną m.in.
karabin wzór 29 i bagnety do tego
karabinu oraz słynny polski pistolet
Vis wzór 35.
– Pokazujemy przekrój przez broń
maszynową, broń palną używaną
przez wojsko polskie głównie w
czasie II Wojny Światowej, ale nie
tylko, gdyż uzbrojenie znajdujące
się na wystawie było niegdyś wykorzystywane również po wojnie
– powiedział Stanisław Wilk, kierownik Skansenu..
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Militarne zabytki były wystawiane w zlikwidowanym w
1991 roku Muzeum Walki i Pracy w Cieplicach. Eksponaty, których właścicielem było Muzeum Okręgowe w
Jeleniej Górze, zostały przekazane w długoterminowy
depozyt do kilku muzeów. Po 20 latach większość
wojskowych zabytków wróciła do Jeleniej Góry

Rzeczpospolita egoistów
W minioną
środę w jeleniogórskim Orient Expressie odbyło
się In memoriam Jana Pawła
II., którego clou stanowił
spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży z grupy PATRIUS, pt. „Res Ego”.

– Nazwa „Res Ego” to skrót od
„Rzeczpospolitej Egoistów”, gdyż
taką rzeczpospolitą ukazuje nasz
spektakl. Zepsutą, pełną ksenofobów i ignorantów, ortodoksyjną
i nasyconą licznymi wadami,
których nie wiedzieć czemu, nie
jesteśmy w stanie przezwyciężyć
od wieków. Polskę niereformowalną, z Polakami, którzy nie
wyciągają żadnych wniosków
z historii – mówił nam
Robert Górski, autor
tekstu „Res Ego”, opiekun i
mentor grupy PATRIUS.
Istotnie bowiem, spektakl „Res Ego” to gorzki
obraz współczesnej Polski
oraz społeczeństwa polskiego, które zostało tu
przedstawione niemalże
w „krzywym zwierciadle”.

Cechy postaci granych przez młodych aktorów są absurdalnie przejaskrawione, każdą z nich cechuje
agresja i nieposzanowanie drugiego
człowieka, chorobliwa wręcz niechęć
wobec innych narodowości i inności
w sensie ogólnym. Brutalność, która
w oczach widza czasami jest nie do
zniesienia.
Mimo to jednak sztuka
spotkała się z bardzo en-

tuzjastycznym przyjęciem ze strony
publiki i zdaniem obecnych w Orient
Expressie, doskonale wpisała się w
In memoriam Jana Pawła II. Dlaczego? – „Res Ego” to niewątpliwie
sztuka kontrowersyjna, jednakże
uzmysławia nam ona, jacy naprawdę
jesteśmy, a przynajmniej, jak postrzegają nas inni. Papież Polak, Jan
Paweł II. nawoływał do tego, byśmy
szanowali i siebie nawzajem, i to co

wydaje nam się obce czy na pozór
niezrozumiałe.
„Res Ego” w wykonaniu młodych,
bez wątpienia – utalentowanych
aktorów z grupy PATRIUS pod przewodnictwem Roberta Górskiego
to wydarzenie teatralne, będący
jednocześnie trafną diagnozą Polski
oraz Polaków. – Mówienie o naszych
wadach, przywarach, a co za tym

idzie, próba ich przezwyciężenia,
to moim zdaniem patriotyczny
obowiązek każdego z nas. I my to
mówimy przez aktorstwo, którego
z przyjemnością się uczymy – podsumowuje Michał Trzajna z grupy
PATRIUS. Do refleksji.
Piotr Iwaniec
FOT. PETR

– Spektakl ten, w nieco inny sposób uzmysławia
nam przesłanie Ojca Świętego, pokazuje nam, jacy
nie powinniśmy być, co mamy w sobie zmienić –
tłumaczy Wojciech Klimek, jeden z uczestników In
memoriam.

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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W FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ CZAROWALI MUZYKĄ WIEDEŃSKĄ

Huraganem rzęsistych oklasków i
owacją na stojąco podziękowała publiczność wykonawcom
gali inauguracyjnej,
która w minioną środę rozpoczęła XX jubileuszowy Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej.
Impreza rozbrzmiewała do 7
maja w Filharmonii Dolnośląskiej,
która wraz z Konsulatem Republiki
Austrii w Krakowie zorganizowała
wydarzenie.
Czwartego maja sala koncertowa
Filharmonii Dolnośląskiej wibrowała
XIX-wieczną rozrywką z najwyższej
półki zarówno kompozytorskiej,
jak i wykonawczej. A to za sprawą
mistrzów z dawnego Wiednia (i
nie tylko, bo zabrzmiały też dzieła z
nutką Włoch i Francji – Rossiniego,
Saint-Saensa, Gounoda czy też Bizeta) oraz dzięki świetnym i pięknym
wykonawczyniom. Iwona Socha
(sopran) i Magdalena Idzik (mezzosopran) oczarowały publiczność nie
tylko urodą lecz także soczystą barwą
głosu w ariach z oper i operetek. Do
tego fenomenalna forma filharmoników dolnośląskich pod dyrekcją
Mirosława Jacka Błaszczyka.
W kolejnym koncercie (5 maja)
wystąpili: Jeremy Findlay – grający
na wiolonczeli oraz pianista – Per

Fot. Konrad Przezdzięk

Wino, kobiety i śpiew

cert fortepianowy A-dur Mozarta, wiosenny festiwal z Wiedniem w
oraz Jakub Jakowicz i z polotem wy- tle – za rok.
(tejo, zyava)
konany Koncert skrzypcowy D-dur
FOT. ZYAVA
Ludwiga van Beethovena. Kolejny

Orkiestrę Symfoniczną FD
poprowadził
Mirosław Jacek Błaszczyk.
Filharmonicy
wzruszyli
melomanów
Symfonią Praską Mozarta.
Pełni wrażeń
estetycznych
dopełnili soliści:
Joanna Ławrynowicz, która zagrała
Kon-

Rundberg. Artyście uraczyli publiczność soczystym brzmieniem dzieł
kompozytorów związanych ze stolicą Austrii. Muzycy wykonali min.
Ludwiga van Beethovena Siedem
wariacji na temat „Bei Männern
welche Liebe fühlen” z opery Czarodziejski Flet Mozarta. 6 maja
oklaski zebrał Kwartet Śląski
(Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica,
drugie skrzypce, Łukasz Sypnicki, altówka oraz Piotr Janosik
– wiolonczela). Kameraliści
zagrali Kwartet D-dur op.
50 nr – Josepha Haydna,
III Kwartet smyczkowy – Grażyny Bacewicz oraz II Kwartet
smyczkowy Quasi
una fantasia –
Henryka Mikołaja
Góreckiego.
Na f i n a ł w
Magdalena Idzik (mezzosopran)
minioną sobotę
– bardzo „klasyczoraz Iwona Socha (sopran).
na” porcja wiedeńskiej
klasyki: Mozart i Beethoven.

Mirosław Jacek
Błaszczyk

DROGĄ W PLENERZE W KARPACZU I SOSNÓWCE
Tematem przewodnim pleneru malarskiego dla dzieci
w wieku 7-12 lat jest DROGA
- symbol nieskończoności,
poruszających emocji i nastrojów. Wydarzenie zaplanowano na nadchodzący
weekend.

kształcić zmysł obserwacji, doskonalić swój warsztat pracy, rozwijać
swoje artystyczne talenty oraz poszukiwać własnych środków wyrazu,
m.in. praca techniką akrylową,
formowanie kompozycji na płótnie i tekturze. Efektem końcowym pleneru jest wystawa prac
wszystkich uczestników w Galerii
„Muflon”. Wydarzenie organizuje
Tłem będzie karkonoski krajobraz Miejski Dom Kultury „Muflon”.
podzielony plątaniną dróg i ścieżek.
(RED)
Uczestnicy podczas pleneru będą

Zatrzymali rzeczywistość

W minioną sobotę o godz. 16.00 na
ul. 1 Maja przy jeleniogórskim Empiku
garstka młodych ludzi wzięła udział
w kolejnym „flash mobie” zorganizowanym przez dwie mieszkanki
stolicy Karkonoszy. Dzięki informacji na facebooku ponad 200
osób zapowiedziało swój udział,

jednak na miejscu pojawiło się znacznie
mniej chętnych. Mimo małej frekwencji
niezrażeni młodzi ludzie wykonali swoją
„misję”, którą był wspólny taniec pod wejściem do Empiku.
(zyava)
FOT. ZYAVA

Nowa galeria na śródmiejskim trakcie

Z Karpacza do Görlitz – bliżej natury

Uczniowie Szkoły 707 w Karpaczu
pojechali w miniony piątek na nietypową wycieczkę do przygranicznego Görlitz (Niemcy), gdzie
zwiedzili placówki promujące piękno przyrody i jej dzieje.

W planie wycieczki były odwiedziny
Naturschutz-Tierpark
Görlitz, który jest nie
tylko oazą w środku miasta, ale również bardzo
wyjątkowym ogrodem
zoologicznym. Uczniowie
odwiedzili także Muzeum
Przyrodnicze. Po słodkim posiłku i spacerze
po starówce wycieczka
udała się na Wyspę Kultury (Kulturinsel), gdzie
znajduje się urządzony w
pełni naturalnej scenerii
park rozrywki z labiryntami, rzeźbami z drewna i
kamienia, ścieżkami oraz
zwierzętami. Wrażenia po
wycieczce są niezapomniane, tym bardziej
że odległe o około
70 kilometrów od
Kotliny Jeleniogórskiej Görlitz wciąż
pozostaje dla wielu
Polaków miastem
nieznanym.
(RED)
FOT. MT

Drugiego maja uroczyście otwarto nową galerię artystyczną połączoną ze studiem fotograficznym
– COOLAZOOCH przy ulicy 1 Maja
44 w Jeleniej Górze.
To przedsięwzięcie dwojga młodych
ludzi – Elizy Polkowskiej i Jeremiasza Kaźmierczuka, których największą pasją jest
szeroko pojęta sztuka i fotografia.
– Otworzyliśmy tę galerię z myślą o tych,
którzy chcieliby pokazać się innym, promować swoje zdjęcia, obrazy, rysunki; o tych,
którzy do tej pory takiej szansy nie mieli.
Co zaś się tyczy studia, świadczymy w nim

usługi foto-wideo dla każdego i na każdą
okazję – powiedziała Eliza Polkowska.
Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy prac Konrada Przezdzięka „Znaki
czasu na śródmiejskim trakcie”, na których
autor zestawił zdjęcia śródmieścia Jeleniej
Góry z roku 1979 i 2009. Zdjęcia ilustrują
proces zmiany przeznaczenia poszczególnych lokali w centrum miasta. Najlepszym
przykładem jest ten, gdzie otwarto galerię:
przez długi czas był tam sklep spożywczy,
ostatnio działała pizzeria.
(Petr)
FOT. JAN FOREMNY
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STRAŻ MIEJSKA ŚCIGA NIELEGALNYCH REKLAMIARZY

Obwiesili miasto na dziko
Od około miesiąca na ulicach
miasta można
spotkać ogromną ilość reklam
jednej z hurtowni dywanów. Rozwieszone zostały
jednak nielegalnie.
Straż Miejska w Jeleniej Górze zajęła
się problemem i już
widoczne są efekt y
tych działań.

Wrocławia będący
właścicielem hurtowni. Zamierza
on zlikwidować
bądź przenieść do
innego miasta
działalność i
stąd wyprzedaż towaru i
zasypywanie
miasta reklamami – informuje Artur
Wilimek, rzecznik prasowy
jeleniogórskiej Straży Miejskiej.
Pierwsze reklamy były naklejane na
słupach
oraz wiatach przystankowych.
– Z naszych ustaleń wynika, że rozwieszanie ogłoszeń zleca mieszkaniec Strażnicy szybko zlokalizowali oso-

by, które to wykonywały.
Sprawcy zostali ukarani
mandatami. Jednak na
początku maja w mieście
pojawiła się kolejna porcja
reklam. Tym razem o wiele większych na grubym
kartonie. Rozwieszane
były wszędzie, na słupkach
znaków drogowych, na
latarniach, na tablicach
informacyjnych, słupach
sygnalizacji świetlnej oraz przystankach.
W miniony piątek została ujęta przez
strażników kobieta, która wzdłuż ulicy
Jana Pawła II rozwiesiła kilkadziesiąt
kartonowych reklam. Wobec spraw-

Załatali, ale nie wszystko

Muzealna noc już wkrótce
W tę sobotę w mieście obędzie się tradycyjna „Noc
Muzeów”. W pr zedsięwzięciu organizowanym
w sobotę 14 maja wezmą
udział cztery instytucje.

Koparka oraz maszyny do łatania
ubytków w jezdni pracowały w
minionym tygodniu na przejściu
dla pieszych między placem kard.
Wyszyńskiego a ulicą Korczaka.
Powód: naprawa nawierzchni. Roboty powodowały korki, ale – po
ich zakończeniu – fragment asfaltu
jest gładki jak stół. Szkoda, że tylko

ten fragment, bo w bezpośredniej
okolicy innych dziur i wyrw w jezdni
nie brakuje. Mimo to w mieście w
wielu zakątkach (rzecz jasna dziurawych) prowadzone są doraźne prace
naprawcze.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Z racji remontu i rozbudowy
Muzeum Karkonoskiego z obchodów muzealnej nocy będzie
wyłączona główna siedziba tej
placówki przy ulicy Matejki w
Jeleniej Górze.
Wśród organizatorów wydarzenia będzie tymczasem Skansen
Uzbrojenia Wojska Polskiego
– Oddział Muzeum Karkonoskiego, przy ul. Sudeckiej 83, który
zostanie udostępniony w godz.
17 – 24. Muzeum Przyrodnicze
w Cieplicach, czynne będzie w
godz. 16 – 24, Muzeum Miejskie
– Dom Gerharta Hauptmanna w
Jagniątkowie, czynne w godz. 17
– 24. Czwartą placówką jest Biuro

czyni zostanie skierowany wniosek do
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o
ukaranie. Dodatkowo dostała polecenie
usunięcia reklam, które rozwiesiła. Do
wieczora większość z nich zniknęła.
AWSM
FOT. AWSM

Wystaw Artystycznych, przy ul.
Długiej, które o godz. 21. zaprezentuje pokaz multimedialny z
żywym planem „Sceny z teatru
i życia”. Rewia muzealna Teatru
Cinema”, a o godz. 23.00 – solowy
projekt performersko-muzyczny
Włodzimierza Kiniorskiego.
– Także w pozostałych placówkach tego
wieczoru przygotowywane
będą oryginalne, wręcz
wyjątkowe, tematyczne
prezentacje i prelekcje,
jak choćby w Muzeum Przyrodniczym, gdzie około godz. 21.00
przewidziano wykład Bożeny
Gramsz „Ptaki nocy”, czy tworzenie graffiti o tematyce militarnej
w Skansenie Uzbrojenia Wojska
Polskiego przez uczestników
przewidziane na godz. 17.00.
(RED)

ZAMYKAJĄ FUNDACJĘ PO 20 LATACH WALKI O DOBRO DZIECI

Misja

dobiegła

końca

na naszym terenie. W jej założeniu
pomogła nam pani prawnik, Elżbieta
Szewczyk, która później czuwała też
nad prawidłowością pisanych uchwał,
zawieranych umów. To ona ułożyła
status, pomogła nam wypełnić dokumenty, po czym zwołaliśmy pierwsze
Walne Zgromadzenie Sponsorów,
na którym wybrany został zarząd i
rada nadzorcza – wspomina Grażyna
Ogorzelska, która sprawowała funkcję
prezesa fundacji.

W stan likwidacji została
postawiona Fundacja „Dar
Serca Dzieciom Przewlekle
Chorym”, która przez dwadzieścia lat walczyła o środki
na modernizację, remont i
rozbudowę Uzdrowiskowego
Reumatologicznego Szpitala
dla Dzieci „Małgosia” w Cieplicach. Założyciele wyznają,
że mimo wszystko było warto,
choć niełatwo.
Fundację „Dar Serca Dzieciom
Przewlekle Chorym w 1991 roku
założyły trzy osoby: Zofia Zahorska,
Roman Jałako i Grażyna Ogorzelska.
Cała trójka aktywnie pracowała w tym
szpitalu i dostrzegała potrzeby, których
z pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia
nigdy nie udałoby się zrealizować.
– W tamtym czasie było niewiele
fundacji. Byliśmy chyba jedyną taką

Wiceprezesem został wówczas
Marek Wasilewski, który pełnił
również funkcję głównego księgowego. To jemu fundacja zawdzięczała kontakty ze sponsorami i
organizacjami z Niemiec. Był on
również tłumaczem. Cały zarząd
i rada nadzorcza pracowały przez
ten czas społecznie, nikt z tych ludzi
nie pobierał żadnego wynagrodze-

nia, a poświęcał tej fundacji czas i
wysiłek.
– Nawiązaliśmy współpracę ze sponsorami z Austrii, Holandii i Niemiec.
Zaowocowało to zebraniem pieniędzy
liczonych w milionach. Postanowiliśmy na miejsce starego łącznika,
który spinał dwa budynki szpitala,
wybudować łącznik murowany, piętrowy z basenem, dwoma windami,
nowoczesną salą gimnastyczną. Do
tego potrzebne były naprawdę duże
pieniądze, ale dzięki
staraniom dr Zahorskiej i R. Jałako udało
się przekonać komisję
poselską aby zmieniono
kilka ustaw, dotyczących
pozyskiwania środków z
PFRON-u. Ja pojechałam natomiast do Warszawy złożyć wniosek i zabiegać o
zainteresowanie
naszym szpitalem. Udało się,
otrzymaliśmy te
Zoﬁa
pieniądze i rozZahorska
poczęliśmy budowę – wspomina
Grażyna Ogorzelska.
Prace rozpoczęły się późną jesienią
1996 roku, a zakończyły się po dwóch
latach. Przeprowadzona została też modernizacja całego oddziału rehabilitacyj-

nego, który wyposażono w nowoczesny
sprzęt. – To był ciężki okres intensywnej
pracy. Odpowiedzialność jako
prezesa była bardzo duża. Pomagali mi córka i
mąż. Pomocny
był bardzo drugi
wiceprezes Ini,
Witold Puzio. Zawsze mogłam
polegać na jego
opinii w kwestii
wykonywanych
prac budowlanych. Mówię o
tym dlatego, że dobrze dobrana grupa
osób może wiele osiągnąć. Wszystkie
osoby, które wymieniłam, przepracowały 20 lat społecznie na rzecz chorych
dzieci – zaznacza Grażyna Ogorzelska.
Przez te wszystkie lata, aż do minionego roku, kiedy Skarb Państwa sprzedał
Uzdrowisko Cieplice KGHM I Fundusz
Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów
Niepublicznych i zapadła decyzja o

Z uzyskanych informacji wiadomo, że żadna instytucja w mieście nie wydała zezwolenia
na rozwieszanie tych reklam. Przypominamy, że za nielegalne rozwieszanie ogłoszeń
grozi kara do 500zł lub skierowanie sprawy do sądu.

BLIŹNIACY, ŁĄCZCIE SIĘ!

Na rowerach
Rajd „Szlakiem zamków, pałaców i
ogrodów” zorganizowali bracia bliźniacy
Bolesław i Mieczysław Osipikowie

likwidacji placówki z powodu braku
zainteresowania i chętnych dzieci do
rehabilitacji, szpital leczył dzieci z całej
Polski. Szacuje się, że od 1991 roku leczyło się tu około 20 tys. małych pacjentów,
którzy poza leczeniem korzystali tu z
nauki w utworzonej szkole.
Angela
FOT. ZYAVA
FOT. ARCHIWUM

– Za ciężką pracę podziękowania należą się też pani Annie Bałkowskiej, dyrektor szkoły,
która również włączała się w działalność społeczną i Jerzemu Barczykowi, który w tym
czasie był dyrektorem Uzdrowiska – mówi pani Grażyna i dodaje: – Po dwudziestu
latach zamykamy Fundację. Osiągnęliśmy cel, dla którego została ona powołana.
Dziękuję wszystkim osobom z zarządu, rady nadzorczej Fundacji, sponsorom i ludziom
dobrej woli, którzy nas wspierali swoją pracą i radą.

21 maja do Jeleniej Góry z
całego Dolnego Śląska zjadą
bliźniacy, którzy wyruszą na rowerze na ponad 30 kilometrową
wycieczkę.
Rajd „Szlakiem zamków, pałaców i ogrodów” zorganizowali
bracia bliźniacy Bolesław i Mieczysław Osipikowie. Impreza rozpocznie się na placu Ratuszowym
w Jeleniej Górze o godzinie 10.00.
Przyłączyć się do niego mogą
wszyscy chętni. W programie
przewidziane jest również spotkanie z prezydentem Jeleniej Góry
Marcinem Zawiłą oraz upominki
dla najmłodszych i najstarszych
bliźniaków. – Zapraszam wszystkich bliźniaków jeżdżących na rowerach do wspólnego spotkania i
zdjęcia – mówi Bolesław Osipik,
organizator, który zapewnia,
że nawet w przypadku deszczu
impreza nie zostanie odwołana,
a zmianie może ulec co najwyżej
trasa przejazdu. Uczestnicy muszą posiadać kaski i ubezpieczają
się we własnym zakresie. Prędkość jazdy ma być dostosowana
do możliwości cyklistów.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Policjanci zatrzymali 17letniego jeleniogórzanina
podejrzanego o kradzieże
i kradzieże z włamaniem
do różnych obiektów w mieście.
Sprawca ma na swoim koncie co
najmniej 14 tego typu przestępstw.
Chłopak włamał się i okradł kilka
piwnic , skąd jego łupem padły
między innymi trzy rowery, fotel
samochodowy, amortyzatory i
sprężyny. Włamał się do jednego
z jeleniogórskich zakładów, skąd
ukradł kilkadziesiąt metrów kabla
miedzianego oraz do altanki.
Ponadto w jednym z autobusów

W Jeleniej Górze przygotowano 1239 miejsc dla
przedszkolaków. Zakończyły się zapisy do przedszkoli
i zostało przyjętych 1.151
dzieci.
Oznacza to, że wbrew pesymistycznym uwagom i wielu przedwczesnym
obawom dla żadnego z chętnych do
przedszkola nie zabrakło miejsca, 88
miejsc pozostaje wol-

komunikacji miejskiej skradł pokrzywdzonemu portfel wraz z
dokumentami i pieniędzmi, a w
innym autobusie wykorzystał sen
pokrzywdzonego, któremu także
ukradł portfel wraz z pieniędzmi, kartami bankomatowymi i
pieniędzmi. Młody przestępca
ma na koncie również kradzież
dwóch torebek, na tzw. „wyrwę”.
Łączne straty pokrzywdzonych
wynoszą około 10 tysięcy złotych.
Policjanci ustalają kolejnych pokrzywdzonych. 17-latek przyznał
się do przestępstw, za które teraz
grozić mu może kara nawet do 10
lat pozbawienia wolności.
(KMP)
nych. Ale prawdą też jest, że 79 dzieci
nie zostało zakwalifikowanych. Co
to oznacza?
– Rodzicom tych dzieci nie odpowiada albo lokalizacja przedszkola,
albo grupa, do której zakwalifikowano ich dzieci. Z pewnością mają ku
temu ważne powody, ale będą musieli
rozstrzygnąć, co jest istotniejsze dla
nich. Wprawdzie istnieją jeszcze małe
rezerwy, bo możemy w Cieplicach
wygospodarować miejsce dla dwóch
kolejnych grup przedszkolaków, ale
trudno je organizować,
skoro już i

POCZĄTEK MISJI GOSPODARCZEJ W MIASTACH PARTNERSKICH

Pamiątka z Chin
Delegacja Jeleniej Góry z zastępczynią prezydenta Zofią
Czernow na czele przebywała
pod koniec kwietnia w Changhzou w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie przedstawiciele stolicy Karkonoszy
podpisali porozumienie o
współpracy z dwumilionowym
miastem. – Jego pozytywne
skutki dadzą się odczuć w
wielu dziedzinach, zwłaszcza
w turystyce – mają nadzieję
samorządowcy.
Okazją do dwudniowej wizyty, w
której – oprócz Zofii Czernow – wzięli
udział przewodniczący rady miejskiej
Jerzy Lenard, prezes Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego Grzegorz
Rychter oraz jeden z przedsiębiorców
z branży producentów opakowań,
było Międzynarodowe Forum
Turystyczno-Przemysłowe miast
współpracujących z Changhzou.
Cel wizyty: podpisanie porozumienia o partnerstwie Jeleniej
Góry i miasta gospodarzy. Takie
umowy zawarto zresztą z 12
innymi uczestnikami.

mu partnerowi bardzo zależało na
porozumieniu właśnie z Jelenią Górą.
Jednym z powodów jest fakt, że w
Changzhou działa oddział jeleniogórskiego PMPoland, który goście ze stolicy
Karkonoszy zwiedzili. Ponadto chińskie
miasto jest znane z produkcji opakowań.
– W tej branży funkcjonuje tam aż 1600
firm – mówi Jerzy Lenard.
Nowy partner Jeleniej Góry jest
żywo zainteresowany turystyką w
naszym regionie. Samorządowców z
Polski pytano o dane tyczące tej gałęzi
gospodarki. O promocji naszego miasta
i okolic rozmawiano także z innymi
delegacjami, które uczestniczyły w
forum. – Od Koreańczyków, którzy byli
także wśród gości forum, usłyszeliśmy
zapewnienie, że przyjadą odwiedzić
nasz region prywatnie – mówi Zofia
Czernow. Ponadto jeleniogórzanom
pokazano miejscowe atrakcje: sztuczne
jezioro i niezbyt wysokie góry w pobliżu
Changzhou.

Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry, widzi wizytę
delegacji w Changzhou jako
zapowiedź bardziej intensywnych
kont aktów
przedsiębiorców z Jeleniej
Góry z innymi miastami
partnerskimi
stolicy Kotliny Jeleniogórskiej. – Opracujemy harmonogram

misji gospodarczych, z którymi do takich
ośrodków wyjadą lokalni
przedsiębiorcy. W
sfinansowaniu takich wyjazdów ma
pomóc Karkonoska Agencja
Ro z woj u
Regionaln e g o
– podkreślił szef
miasta.
(tejo)

Jelenia Góra jest partnerem wielu miast, z którymi – do tej pory – relacje są raczej
czysto deklaratywne, choćby Tyler w USA. W latach 90. XX wieku przebywała tam
jeleniogórska delegacja z ówczesną prezydent Zofią Czernow na czele. Z kolei w
meksykańskiej Tequili w 2002 roku był Józef Kusiak, który rządził wówczas miastem.
Prezydentowi towarzyszył ówczesny przewodniczący rady miasta Jerzy Pleskot. W
minionej kadencji samorządu

Jak powiedziała
Zofia Czernow,
chińskie-

Miejsc starczyło dla wszystkich

tak z bilansu wynika, że nie
brakuje ani jednego miejsca
– wyjaśnił Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
(RED)
FOT. TEJO

Przyjęto wszystkie dzieci w wieku
od 3 lat, a w perspektywie kolejnego
roku i danych demograficznych zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne
będzie w najbliższych okresach nieco
mniejsze.

Przedszkolaki z Jeleniej Góry podczas
tegorocznego pokazu ekologicznego.

Dużo dymu od kominka
Trzeciego maja po godzinie
23.00 w domku jednorodzinnym przy ulicy Izerskiej
w Jeleniej Górze zapalił się
przewód kominowy w kominku. Akcja gaśnicza trwała półtorej godziny.
Zmarznięci lokatorzy postanowili
ogrzać się przy cieple płomieni z
kominka. Niestety, kiedy rozpalono
palenisko, wybuchł pożar. Powód?
Przepalił się przewód kominowy.

Spłonęła część obudowy kominka i
drewniany strop.
– W budynku było bardzo dużo
dymu, na szczęście nikomu nic się nie
stało. W akcji gaszenia pożaru brało
udział 17 strażaków i 4 samochody
strażackie – poinformował Andrzej
Ciosk, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Po około półtorej godzinie, czyli
o 1.00 w środę (4 maja) w nocy pożar
udało się ugasić.
(Agrafka)
FOT. PAWEŁ GRZYL

Wszedł prosto pod koła peugeota Stłuczka świeżo upieczonego kierowcy

Nastolatek chciał przejść przez
ulicę w miejscu niedozwolonym i
wtargnął prosto pod nadjeżdżający
pojazd marki Peugeot prowadzony
przez kobietę. Pieszy wcześnie nie

upewnił się, czy z lewej strony nic
nie jedzie. Poszkodowany sam tę
wersję potwierdził – poinformował
sierżant sztabowy Marcin Matejuk
z drogówki. Poszkodowany został
przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, gdzie
stwierdzono uraz głowy. Kierująca
pojazdem była trzeźwa.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

h

REKLAMA

Czwartego maja około godziny 15.20 doszło do potrącenia 16-letniego chłopaka,
który wtargnął na ulicę Sobieskiego w Jeleniej Górze.

Trzeciego maja po południu
doszło do stłuczki na skrzyżowaniu ulic Sygietyńskiego
z Kiepury.
21-letni kierowca nie ustąpił
pierwszeństwa kierującemu fiatem.
Ten uderzył w bok citroena sprawcy.
Sprawca został ukarany mandatem oraz 6 punktami. Uczestnicy

Fot. Konrad Przezdzięk

Włamywał się i kradł
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Fot. Archiwum
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zdarzenia byli trzeźwi. Jak mówią
policjanci, zimowa aura nie była
przyczyną incydentu. Kierujący
pojazdem marki Citroen ma prawo
jazdy dopiero od 15 kwietnia, więc –
miedzy innymi – jego brak doświadczenia i praktyki mogło przyczynić
się do zaistniałej sytuacji.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZACZYNAMY PREZENTACJE KAPEL Z LOKALNEJ ESTRADY

Grają bez paniki!
Pod względem liczby formacji grających muzykę alternatywną, Jelenią Górę trudno
by było określić mianem peryferyjnej czy marginalnej.
HC, punk, reggae, ska oraz
deathmetal, oto gatunki inspirujące młodych artystów
z regionu. O „dobrej muzie”
oraz kondycji tutejszej sceny alternatywnej z kapelą
Don’t Panic rozmawia Piotr
Iwaniec.
Jak długo istnieje Don’t Panic?
Pierwszy skład powstał w 2003 r. O
historii zespołu do roku 2009 nie ma
co opowiadać, gdyż towarzyszyły jej
najróżniejsze perturbacje, takie jak
zawieszanie czy odświeżanie działalności, wyjazdy członków kapeli
„za chlebem” za granicę, trudności w
osiągnięciu stabilnego składu Don’t
Panic itp. W 2009 r. narodziliśmy się
ponownie, uformowaliśmy się i jesteśmy stabilni do dzisiaj. Ruszyliśmy z
kopyta, mamy dobry sprzęt, gramy,
można by rzec, na poważnie.
A co gracie?
Porno-metal (śmiech)! Dobrą
muzę, ekstremalną, ciężką, mieszankę różnych stylów, jak HC, metal,
underground, z odważnymi tekstami, której nie można jasno określić
i sklasyfikować. Generalnie, nap...
dalamy, a definicja nap...dalania dla
każdego może być inna. Od początku,
Don’t Panic przyświecała idea grania
bez względu na obowiązujące trendy
w muzyce, tego, co lubimy i potrafimy zagrać. Najważniejsze jest to,

żeby była moc! I ta moc jest w nas, nego – dajemy z
i w ludziach, którzy przychodzą nas siebie wszystko,
nigdy nie stoimy
słuchać. To jest istotne.
jak kołki i mocMówicie o „odważnych tek- no drzemy japę
stach”. O czym konkretnie śpie- (śmiech).
wacie?
I takie rzeO tym, co irytuje nas wszystkich.
O sytuacji w Polsce źle rządzonej, czy się sprawo niskim wynagrodzeniu za pracę dzają? Innymi
ponad normę, uwłaczającym ludzkiej słowy, jak ocegodności, o „ludziach” oraz „nielu- niacie sytuację
dziach”, czyli tej niewidzialnej gra- jeleniogórskiej
nicy dzielącej polityków i zwykłych sceny alternamieszkańców naszego kraju. Ale nie tywnej?
Pod względem
tylko, śpiewamy również o rosnącej
agresji i przemocy, o dewiacjach i liczby formacji
dewiantach, patologii społecznej itd. grających muzę
W swoich tekstach sprzeciwiamy się alternatywną i
temu wszystkiemu, rzecz jasna, z ilości fanów tej
agresją i buntem, np. wobec resocja- właśnie muzy,
lizacji pedofilów, którym, po prostu, sytuacja przedpowinno się ucinać jaja. Od razu, stawia się całkiem nieźle. Wiesz,
bez skrupułów. Śpiewamy i gramy popyt na metal, HC czy porno-metal
(śmiech) rośnie obecnie tak samo,
ostro, i tyle.
jak jego podaż. Skąd to się bierze? Z
Jak wyglądają koncerty Don’t biedy, frustracji, które nękają polskie
społeczeństwo, w tym także społeczPanic?
Jest czad! Czuć tę moc, o której ność jeleniogórską. Koncerty muzy
już wcześniej wspomniałem. Nam alternatywnej dają okazję do odreagochodzi przede wszystkim o to, by wania tychże frustracji, wyszalenia
ludzie się dobrze bawili. Albo inaczej, się, wykrzyczenia tego co leży nam
żeby bawili sie dobrze razem z nami. na wątrobie. Swoim graniem i swoimi
Do publiki zawsze podchodzimy z tekstami pokazujemy ludziom, że
sercem, tak samo jak z serca gramy. można sprzeciwiać się w taki czy inny
Podczas każdego z koncertów, sta- sposób temu, co nam się nie podoba,
ramy się wejść w dialog z każdym z z czym się nie godzimy! Śpiewamy o
uczestników, zintegrować się z tymi, rzeczach trudnych, z którymi na co
którzy przyszli, pogadać czy napić się dzień spotyka się każdy z nas, innych
piwa po zejściu ze sceny. Mamy do od tych, o których śpiewają Doda czy
siebie duży dystans, lubimy opinie Wiśniewski. I to się sprawdza. Co zaś
innych na nasz temat, chcemy, by lu- się tyczy „sceny alternatywnej pod
dzie pomagali nam się rozwinąć. Co względem finansowym”, cóż, tutaj
zaś się tyczy naszego layoutu scenicz- jest ona dramatyczna.

To znaczy, że co? Znikąd
pomocy od strony promocji,
młodzi muzycy mają trudności
w graniu koncertów, nie zarabiają koncertowaniem, takie
rzeczy macie na myśli?
No, sam sobie odpowiedziałeś
(śmiech). Istotnie bowiem, scena
alternatywna nie otrzymuje żadnego wsparcia ze strony miasta.
W ogóle, w Jeleniej Górze nie ma
nikogo, kto pomógłby młodym
muzykom grającym metal, HC,

PISARKA TRZYMA STRONĘ SŁABSZYCH, INNYCH, ODRZUCONYCH

Piórem w obronie
Do czytania książek i spróbowania sił we własnej twórczości namawiała 28 kwietnia
trzecioklasistów z dwóch jeleniogórskich podstawówek
Renata Piątkowska. Zwyciężczyni konkursu literackiego
im. Astrid Lindgren gościła w
Książnicy Karkonoskiej,
gdzie młodym czytelnikom opowiedziała nie tyko o swojej
pracy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Gościa przywitała Krystyna Spólnik, kierowniczka
Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej

przy Książnicy Karkonoskiej. Renata Piątkowska do Jeleniej Góry
przyjechała z Bielska Białej, gdzie
mieszka. Pisarka jest uznaną autorką
wielu książek z kanonu literatury
dziecięcej i młodzieżowej. W swojej
twórczości skupia się, między innymi na sygnalizowaniu problemów
dziecięcego świata, które bywają
szczególnie bolesne nie tylko w
wieku dorastania.
Pisze o odrzuceniu,
wyszydzaniu odmienności i słabości, o dzieciach – które przez takie
właśnie cechy – nie mają
przyjaciół i skarżą się na
samotność.
Autorka nie
stosuje jed-

nak taniego dydaktyzmu. Jej książki
pełne barwnych opisów i śmiesznych
sytuacji, budują ducha nie tylko u
odrzuconych bohaterów lecz także
i u czytelników. Skłaniają ich przy
okazji do przemyśleń i weryfikacji
swojego postępowania w stosunku
do młodszych, słabszych i „innych”.
Pisarka zauroczyła trzecioklasistów ze szkół podstawowych nr 2
i 10. Dziewczęta i chłopcy z uwagą

A co z tym zarabianiem?
hard rock, punk rock, reggae czy
Wiesz ile kosztował bilet na
ska w promocji albo organizacji koncertów. Ba! Tu nawet nie koncert rock, metal i HC w Orient
ma miejsca na próby dla takich Expressie, który odbył się w somuzyków. Ośrodki kultury stają botę 6 maja 2011? Wiesz, 5 zł. A

wystąpiło aż pięć kapel! Masz odpowiedź na pytanie, czy my na tym
zarabiamy. Chcielibyśmy jednak
podkreślić, że gramy i będziemy
grali bez względu na to, czy będzie
z tego kasa. Robimy to, co kochamy,
gramy muzę, której ludzie chcą,
która interesuje i cieszy młodych.
To nas podbudowuje, choć dobrze
by było, gdyby „technicznie” też
okoniem, inne – krzyczą sobie wyglądało to dobrze.
takie ceny za wynajem sali, że słów
Dzięki za rozmowę.
brakuje. Tu sprawdza się pop albo
rozmawiał Piotr Iwaniec
poezja śpiewana, które de facto, w
ogóle się nie sprawdzają w gronie
ludzi młodych. Póki co, otrzymaliRozmową z zespołem Don’t Panic
śmy jedną propozycję pomocy „z
rozpoczęliśmy cykl rozmów z młodymi
góry”, od Gminy Janowice Wielkie,
muzykami z Jeleniej Góry i regionu.
która zorganizowała nam występ
na festiwalu ostrego brzmienia
Następna – już w kolejnym wydaniu
w Czechach. I za to jesteśmy jej
papierowym Jelonki.com.
bardzo wdzięczni.

Angielski znają na medal

wysłuchały fragmentów dwóch książek R. Piątkowskiej. „Wieloryb” – to
rzecz o dziewczynce, która z powodu
nadwagi musi znosić upokorzenia i
docinki rówieśników. „Gdyby jajko
umiało mówić” – to z kolei zbiór
opowiadań tyczących rozmaitych
zwyczajów i tradycji, ujętych jednak
nie w sposób suchy i encyklopedyczny. Dzięki ciekawej i zabawnej
pozycja może ująć także i dorosłego
czytelnika. Młodzi słuchacze zasypali
panią Renatę gradem pytań o sprawy
różne, nawet osobiste.
Konrad Przezdzięk

Literatka zaapelowała także do młodych jeleniogórzan, aby nie odrzucali książek i
starali się czytać jak najwięcej. – Otoczeni komputerami, grami i filmami, osłabiamy
wyobraźnię, a dzięki lekturze – wzbogacamy ją, a jednocześnie powiększamy zasób
słownictwa, które ostatnio mocno ubożeje – mówiła do dzieci Renata Piątkowska.
Zachęciła także uczniów do samodzielnego pisania i chwalenia się swoją twórczością
podczas różnych konkursów. Dodała, że dziecięce wiersze bywają zaskakująco dojrzałe
i są znacznie bardziej szczere niż te pisane przez dorosłych ludzi pióra.

W Gimnazjum nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w
Jeleniej Górze odbyła się w
miniony piątek III Międzygimnazjalna Olimpiada z
Języka Angielskiego. 21
uczniów z różnych szkół
zmagało się z angielską
leksyką i funkcjami językowymi.
W konkursie wzięło udział
21 uczniów ze szkół z miasta i
powiatu jeleniogórskiego.
– Uczniowie jak i w latach
poprzednich wykazali się bardzo
wysoką znajomością języka angielskiego, zarówno w zakresie
odbior u tekstów słuchanych,

czytanych, znajomości funkcji
językowych, jak i leksyki. U do
zdobycia mieli 90 pkt. Najwyższy
wynik wyniósł 88, a najniższy
61 – powiedziała Monika Andrzejewska, nauczyciel angielskiego z
Gimnazjum nr 3.
Pierwsze miejsce zdobyła Isabelle Sigrist, uczennica Gimnazjum przy ZSRA z wynikiem
88 punktów. Drugą lokatę (85
punktów) zajęła Magdalena Grodzińska z Gimnazjum przy ZSO.
Trzecia pozycja przypadła Karolinie Krzyśków z Gimnazjum przy
ZSO nr 1, która zdobyła 84 punkty. Laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody. Gratulujemy!
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
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Fałszywy trop
– To nie wie pan, gdzie oni
mogą teraz być? – Jerzy z
nadzieją w głosie zapytał
stróża Wacława. Wcześniej,
ponieważ był umorusany
po podziemnej „wycieczce”,
ogarnął się nieco w ratuszowej umywalni i przypomniał
sobie swoje odwiedziny w
łaźni miejskiej, których właśnie bardzo mu brakowało.
Doprowadził się jednak do jako
takiego porządku po wędrówce podziemnym korytarzem. Na szczęście
w tej przygodzie żadnego uszczerbku nie doznał aparat fotograficzny,
niczym skarb przechowywany w
sfatygowanej skórzanej torbie. Stróż
Wacław powoli mieszał miksturę,
którą – w upały – pijał najchętniej.
Była to woda z kranu zmieszana w
połowie z octem spirytusowym oraz
kilkoma łyżeczkami cukru. Jerzy
z niedowierzaniem przyglądał się,

jak starszy pan przygotowuje sobie
ten napój.
– Mówię panie kolego, na gorąco
to najlepsze! Pragnienie gasi jak nic!
Podczas wojny się tak nauczyłem,
tyle że bez cukru. Za to z sacharyną, bo tylko to można było na
kartki dostać. Niebo w gębie, mówię
panu! – mruczał pod nosem stróż
Wacław. Nie minął ułamek sekundy,
kiedy zawartość potężnej szklanicy
mikstury znalazła się w otchłani
bezzębnej paszczy starego stróża,
który – wypiwszy ciecz – odetchnął
głęboko.
– O coś pan pytał, panie kolego?
– A tak, tak, pytałem, czy nie wie
pan, gdzie może być teraz Stefan
z Drzewieckim oraz z Inge – powtórzył przełykając ze wstrętem
ślinę Jerzy, który wciąż nie mógł
uwierzyć, że można – ot tak – wypić potężną szklankę wody na pół
zmieszaną ze wstrętnym octem,
którego smród wzbudzał w nim
odruch wymiotny.

Wacław wcześniej wysłuchał
historii o ucieczce z „oblężonej”
przez milicję kamienicy przy ulicy
Kopernika, oraz o nalocie UB na
mieszkanie Szlachcica. Stróż znał
starego lokatora i – zanim jeszcze
spotkał Jerzego w podziemiach – dowiedział się, że „zmarł z nieznanych
okolicznościach”, a sprawą „zajęła
się” milicja. Teraz do układanki
przypasował brakujący element.
Wizyta smutnych panów z Al. 15
Grudnia.
– Panie kolego, o podziemiach
to ja słyszałem mnóstwo bajek.
No, pana przypadek potwierdza, że
część z tych opowieści jest jednak
prawdziwa – stróż Wacław nerwowo
zaczął szukać po kieszeniach paczki
giewontów nie zauważywszy, że
ich opakowanie leży na pokrytym
kurzem stoliku obok pełnej niedopałków popielniczki. W końcu
wzrok jego napotkał poszukiwane
opakowanie. Mężczyzna odetchnął
z ulgą i chwycił łapczywie papierosa.

Zapalał go zapałką w trzymaną w
dwóch palcach lekko trzęsących
się dłoniach.
– Ten pana kolega, co się o niego
pan pytał, palił camele, mówię panu!
Ostatnio takie przed wojną paliłem,
a ten mnie na ratuszowej wieży
poczęstował! Niebo w gębie! – stróż
zaciągnął się smolistym i śmierdzącym dymem z giewonta.
Zniecierpliwiony Jerzy, który nienawidził zawiesistego smrodu dymu
tytoniowego, zaczął chrząkać, aż w
końcu rozkaszlał się na dobre. Nie
chciał być jednak niegrzeczny i na
pytający wzrok stróża odparł, że to
pewnie skutki przeziębienia.
– No dobrze, panie Wacławie,
dobrze, ale czy ma pan jakiekolwiek
pojęcie, gdzie oni mogli tymi podziemiami zajść? – drążył Jerzy.
– Słyszałem, że labirynt podziemi
jest pod całym miastem – stróż
Wacław ściszył głos, choć w zawalonym różnymi narzędziami
pomieszczeniu i tak nikt go nie mógł
usłyszeć. – Mogą więc być wszędzie,
dosłownie wszędzie! – zatoczył
oczami koło. – A najprędzej doszli
do kościoła! A raczej pod kościół! –
dodał szeptem.
***
Czas niespiesznie odmierzało

Bazylika mniejsza chlubą Jeleniej Góry
W czwartek, 12 maja, odbędzie
Wydarzenie nie tylko o znaczeniu duchowym lecz także promującym Jelenią Górę będzie
niedzielna uroczystość nadania kościołowi farnemu pw. świętych Erazma i Pankracego się uroczystość odpustowa ku czci
tytułu i godności bazyliki mniejszej. Ceremonia odbędzie się w nadchodzącą niedzielę, patronów św. Erazma i Pankracego.
W jej trakcie nastąpi uroczysta introa poprzedzi ją cykl różnych wydarzeń.

Fot. Konrad Przezdzięk

O zbliżającym się wydarzeniu
mówili w miniony piątek podczas
okolicznościowej konferencji w
Domu Katechetycznym naczelniczka wydziału kultury magistratu Irena Kempisty, oraz księża: proboszcz
parafii św. Erazma i Pankracego

Bogdan Żygadło, Mariusz Majewski
oraz Piotr Duda, rzecznik prasowy
Kurii Legnickiej.
Irena Kempisty podkreśliła włączenie się miasta do organizacji całej

ceremonii. – To wydarzenie, które
ma nie tylko wymiar duchowy, ale
i promocyjny – mówiła. Dodała, że
została wydana okolicznościowa
publikacja wraz z filmem o przyszłej
bazylice (drugiej na Dolnym Śląsku), który wkrótce będzie dostępny
na stronie internetowej
urzędu. Zapowiedziała też, że anonsowane
zwiedzanie świątyni
wraz z przewodnikiem
będzie próbą przed
wprowadzeniem w
przyszłym roku tego
typu atrakcji we wszystkich zabytkowych kościołach w mieście. A
to w celu pokazania
wkładu samorządu w
remonty świątyń.
Ksiądz Bogdan Żygadło opowiedział o staraniach biskupa legnickieg
księdza Stefana Cichego o nadanie
przez Watykan jeleniogórskiej fa-

rze godności bazyliki mniejszej, a
także o programie związanym z
uroczystościami. 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.

Parkowanie – bez
problemu

Na dzień 15 maja są przewidywane
ułatwienia w dostępie samochodów
do centrum starówki. Jednak organizatorzy proszą pielgrzymów o korzystanie z usług pobliskiego parkingu
wielopoziomowego przy ulicy Pijarskiej,
skąd – kładką – jest bardzo wygodne
dojście do samej świątyni.

dukcja relikwii świętych patronów
specjalnie sprowadzonych do stolicy
Karkonoszy z Włoch. 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.
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
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tykanie potężnego zegara, który stał
w rogu sporej czytelni archiwum
jeleniogórskiego przy Podwalu.
Pachniało kurzem starych dokumentów i stęchlizną. Ostre światło
nieco tylko przymglone oknami,
malowało na podłodze i stołach
geometryczne wzory kroczące wraz
z przesuwającym się słońcem. Kapitan Laleczka zasyczał, gdy w końcu
promyk natrafił na jego skupione w
stercie map oblicze.
Był zły, bo najpierw kategorycznie
zażądał, aby mu wydano materiały
do zabrania na komendę. Jednak
spotkał się z równie stanowczym
oporem i kategoryczną odmową
tej – jak ją nazwał – wrednej bibliotekarki.
Kiedy kapitan Laleczka postanowił użyć autorytetu władzy, czyli zrugać babę, że nie wykonuje poleceń
przedstawiciela organów ścigania,
ta zaczęła wrzeszczeć. Tak wrzeszczeć, że potężny Laleczka skurczył
się do rozmiarów małego misia.
Nakrzyczała mu, że nie dba o
dziedzictwo kultury i świadectwo
przeszłości miasta, że nie szanuje
archiwaliów i na koniec – że jest
gotowa napisać na niego skargę do
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,
którym towarzyszyć będą śpiewy
gregoriańskie. 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.

samego ministra, jakich to ma pracowników chamów i ignorantów.
Kapitan Laleczka, najgroźniejszy
oficer operacyjny miejscowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zapomniał języka w gębie i stał
zupełnie bezradny wobec rozkrzyczanej, niepozornej kobieciny w
okularach, która dała mu wyraźnie
do zrozumienia, kto tam rządzi i
zignorowała nawet jego legitymację
służbową.
Laleczka w końcu – rad nie rad
– musiał ustąpić pani kierownik.
Potulnie wypełnił kulfoniastym
pismem rewersy, odczekał prawie
pół godziny, zanim z czeluści archiwalnych półek jakaś inna kościana
staruszka przeniosła mu stertę
rozmaitych pożółkłych druków i
publikacji.
I siedział teraz wściekły, bo za bardzo nic z tych map nie rozumiał, bo
były opisane po niemiecku, niektóre
gotykiem. I nic nie wskazywało, że
są tam zaznaczone jakiekolwiek
podziemia.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy za tydzień

Bazylika mniejsza to świątynia, w
której w szczególny sposób dba się o
wysoki poziom prowadzonego duszpasterstwa i wzorcowo sprawuje się
kult Boży. Jest to także kościół, który
charakteryzuje się wybitnymi walorami
architektury i sztuki. Jeleniogórska
bazylika mniejsza jest 119 w kolejności
świątynią w Polsce, która została
obdarzona tą godnością.
Cykl wydarzeń zamknie uroczystość ku czci świętego Erazma (2
czerwca), kiedy to odbędzie się msza
święta połączona z udzieleniem
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Konrad Przezdzięk

Tajemnice warsztatu artystów z Borowic

Jak stworzyć niepowtarzalne jaja oraz namalować obraz klasyczną techniką tempery? W
warsztatowe arkany wprowadzili zainteresowanych Andrzej Boj Wojtowicz oraz jego małżonka Ewa Jonas–Wojtowicz, znani twórcy malarstwa i rzeźby związani z Borowicami. było bardzo pracochłonne, ale trud naniesie kontury - gruntuje ją 12 Dodał też, że prócz pigmentu i
opłacił się. „Jaja” są odporne na
Prezentacja odbyła się w klima- bami, zjawiskami i wydarzeniami bohaterów wydarzenia.
Pani Ewa pochwaliła się bardzo uderzenia, nie zbiją się, a przy tym
tycznym wnętrzu Antykwariatu w dziedzinie kultury i sztuki regionu
Pod Arkadami na jelenio- jeleniogórskiego. Przybyłych
osobliwymi rzeźbami przezna- ich atrakcyjność jako elementu dekogórskim Rynku. Było to
przywitała Beata
czonymi do kadzidła oraz racyjnego nie ulega wątpliwości.
Z kolei Andrzej Boj Wojtowicz, w
szesnaste spotkanie
Czystołowska,
koszem wielkanocnych „jaj”.
z cyklu zbliżania
gospodyni
Bardzo nietypowych, bo wy- wykładzie prezentacji ilustrowanej
gości z osomagicznego
konanych z kleju kostnego slajdami długo opowiadał o klaantykwariatu
z dodatkiem gipsu używa- sycznej temperze, technice malododając, że nie
nego do gruntowania wania farbami, których podstawą
musi przedpodłoża pod obrazy. jest naturalny pigment oraz mestawiać
„Skorupka” tych dium – w tym przypadku: żółtko
jaj pokryta jest jaja. Sposób pozostaje niezmienny
r ó ż n o r a k i m i od średniowiecza, a malarze,
m o t y w a m i którzy są mu wierni, stosują się
płaskorzeźby. wciąż do zaleceń mnicha Teofila
Na jednym z (ikonopisarza z wieków średnich)
nich widnieje oraz do Cellino Celliniego, który
– na przykład w XIV wieku w swojej „Księdze
– ptak. Jak powie- sztuk” wyłożył podstawy malardziała Ewa Jo- stwa temperowego, dla którego
nas-Wojtowicz, najodpowiedniejszym podłożem
w y k o n a n i e jest deska. Sam artysta - zanim

warstwami specjalnej farby, aby
uzyskać neutralną biel.
Artysta podkreślił, że wierność
temperze ma w sobie coś z misterium a stosowanie receptury
sprzed kilkuset lat daje przekonanie o swoistym sacrum tkwiącym
w takim właśnie sposobie malowania. Andrzej Boj Wojtowicz swoją
opowieść ubarwił anegdotkami.

Andrzej Boj Wojtowicz zapowiedział, że
zamierza poświęcić historii tempery
swoją stronę internetową. Dodał też,
że wielu artystów „idzie” w eklektyzm
i zapomina o wadze tradycji, która w
tym przypadku niezmiennie trwa co
najmniej od wieków średnich.

żółtka istotnym komponentem
dobrej tempery jest… alkohol w
postaci wina, który całą substancję
konserwuje.
Co do żółtka – wcale nie jest
obojętne, z jakiej kury pochodzi
jajo. Otóż w malarskich celach
najlepiej wykorzystać jajo „blade”, od źle odżywionego ptaka. Co
ciekawe, w średniowieczu dzielono kury na miejskiej i wiejskie.
Te ostatnie świetnie nadawały
się na rosół, zaś pierwszymi interesowali się, między innymi,
malarze. Dziś z pewnością – o
ile pokuszą się o zastosowanie
tempery tradycyjnej – można im
polecić blade jaja, które można
kupić w marketach.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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NAILAH PORTER –
“ConJazzNess”
wydawnictwo: EmArcy/
Universal Music Polska

i kontynuacja tradycji wokalnych
Niny Simone, Abbey Lincoln, Sarah
Vaughan i Billie Holiday. Zaprosiła
na swoją pierwszą poważną sesję
nagraniową śmietankę jazzowych i
soulowych muzyków z niezależnej
Porzuciła zawód prawnika by speł- sceny Nowego Jorku i Los Angeles.
nić swoje największe marzenie, jakim Nailah Porter świetnie operuje swobyło śpiewanie nowoczesnego jazzu im głosem w którym słychać ele-

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Nigdy więcej!

Dziś, 9 maja, przy Skansenie
Uzbrojenia Wojska Polskiego przy
ulicy Sudeckiej odbędzie się uroczystość w 66. rocznicę zakończenia
II wojny światowej. W programie
odegranie hymnu państwowego,
przemówienie okolicznościowe,
złożenie kwiatów i wieńców, odegranie Roty przez Orkiestrę Dętą,
działającą przy Filharmonii Dolnośląskiej. Organizatorzy: Miasto
Jelenia Góra, Zarząd Okręgowy
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.

Książka prawie za darmo

W dniach 9 - 14 maja Książnica
Karkonoska zaprasza na kiermasz
„Książka za grosik” przed budynkiem filii KK nr 3 przy ul. Ludomira
Różyckiego 4. Będzie okazja do
nabycia za symboliczne pieniądze
ciekawych publikacji, których nakład często bywa wyczerpany.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

a na dodatek bogato
zaaranżowanych z
towarzyszeniem sekcji smyczków i instrumentów dętych. Jej
śpiew płynie prosto
z duszy, co jest wyjątkiem we współczesnej
muzyce jazzowej.

menty amerykańskie
i afrykańskie a każdy
z 10 zamieszczonych
na płycie utworów
utrzymany jest w
nowoczesnym stylu
w którym aż roi się
od pełnych energii i
chwytliwych melodii

Jazz w środę

11 maja odbędzie się koncert
z cyklu „Jazzowe środy” w wykonaniu Maciej Fortuna Trio - godz.
19.00 w kawiarni „Muza” przy ul.
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego
12. Trio to spotkanie trzech osobowości, trzech instrumentów,
wykonawców i kompozytorów
równocześnie. Koncertowa formuła i minimalne instrumentarium perkusja, kontrabas i trąbka - dają
możliwość uzyskania nowych
środków wyrazu.

Jedną z największych na
świecie oper w fotograficznej wizji Janiny Peikert można oglądać na otwartej w miniony czwartek w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego wystawie
zatytułowanej „Symfonia
geometrii”.
Ekspozycja – już trzynasta autorska wystawa zdjęć Janiny Peikert w
ciągu ledwie czterech lat – składa się
głównie z fotografii detali architektonicznych kolosalnej
budowli, opery w
Sydney,

która powstała w latach 1957 –
1973.
– Nie było wówczas ani szybkich
komputerów, ani możliwości wizualizacji, ani znanych dziś technologii.
Wznoszenie obiektu opartego na
zgeometryzowanej formie i paraboloidach eliptycznych wiązało się
z ogromnymi kosztami i kłopotami
finansowymi. Do dziś wzbudza u jednych zachwyt rozmachem, u innych
– wiele kontrowersji, bo sala operowa
jest znana z kiepskiej akustyki i
nielubiana przez wykonawców – powiedziała Janina Peikert. Dodała, że
kolos znakomicie został wkomponowany w krajobraz miasta i świetnie
współgra z mostem Harbor.

Kreatywności w dziedzinie wystawienniczej gratulował autorce
Tadeusz Biłozor, prezes JTF. Zaś dla
tych, którzy na antypodach nie byli,
spojrzenie w zdjęcia Janiny Peikert
niech choć trochę zaspokoi ciekawość. Twórczyni znana jest z podpatrywania świata okiem człowieka
nauk ścisłych (z wykształcenia jest
fizykiem), a w tym przypadku taka
optyka współgra z tematem, którego
motywem przewodnim są rozmaite
elementy konstrukcyjne imponującej
geometrycznie opery w Sydney.
(tejo)
FOT. TEJO

POP ROCK & JAZZ

Od 25 do 29 maja potrwa Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Awangardowych PESTKA ‘2011 – Obok czekolady,
seksu i władzy – kolejność dowolna w zależności od jednostki – pokusę stanowi jeszcze Zło – anonsuje główny temat
imprezy Łukasz Duda z Teatru Odnalezionego, współtwórca i
współorganizator „Pestki”. Więcej o festiwalu – za tydzień.

W nadchodzący piątek o
godz. 17 w Galerii Skene w
foyer Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida odbędzie
się otwarcie wystawy fotograficznej Piotra Kloczkowskiego „Pogrzeb w Tana
Toraja”

Organizator: Stowarzyszenie Magna
Silesia, Mecenat Miasta Jelenia Góra

landię, Japonię, Indie, Wietnam i
ostatnio – Indonezję.. Jest autorem
wystaw fotograficznych krajowych
oraz zagranicznych, a swoje zdjęcia
publikował w różnych mediach.
Podróż do Indonezji zaplanował z
zamiarem zrealizowania materiałów
reportażowych. Powstał materiał
o żyjących na wolności orangutanach na północy Sumatry, czynnym
wulkanie Bromo i siłaczach znad
siarkowego jeziora Ijen na Jawie oraz
charakterystycznych dla regionu
Tana Toraja obrzędach pogrzebowych na Celebesie.
(RED)
FOT. TEJO

1 maja na pl. Piastowskim w Cieplicach odbył się pierwszy
koncert z nowej trasy koncertowej zespołu Star Guard
Muffin, którego liderem jest Kamil Bednarek, finalista
stani Twórczej Cieplickiego Centrum mil Bednarek, rozległ się głośny pisk „złapała” kontakt z publicznością.
ostatniej edycji programu „Mam Talent”, który Kultury, które koordynuje orgaradości wielbicielek. Gwiazda popo- Tłum śpiewał razem z piosenkarzem
oczarował zarówno jury telewizyjnego show nizację całego przedsięwzięcia.
łudnia od razu wszystkie utwory, nawet te nowe np.
jak i cieplicką publiczność.
„Anioły” nagrane niedawno na
Najbardziej podekscytowane

NA POCZĄTEK WIOSNY CIEPLICKIEJ

Koncert Bednarka zainaugurował wydarzeniem były nastoletnie
tegoroczną Wiosnę Cieplicką i okazał fanki, które z niecierpliwością
się ogromnym sukcesem. Fani przy- odliczały minuty do pojajeżdżali już dużo wcześniej, by stanąć
wienia się swojejak najbliżej sceny. Oficjalna
go idola. Kiedy
inauguracja kulturalnego
na scenę
święta Cieplic dokonała się
wszedł
z udziałem Jerzego LenarKada, przewodniczącego
rady miejskiej,
oraz Eweliny
Marciniak,
dyrektor
Przy-

Jamajce, które
ukażą się na kolejnej płycie Star
Guard Muffin.
(zyava)
FOT. ZYAVA

Pozytywne
wibracje

etnicznej, nowoczesnej a nawet
awangardowej z jazzem zjednując
sobie przy tym ogromną rzeszę
fanów. Najczęściej tworzyła wraz z
pianistą Mario Laginhą. To właśnie z
nim w 1983 roku nagrała swój debiuPortugalska wokalistka Maria tancki album „Quinteto Maria Joao”.
Joao od lat łączy elementy muzyki Owocem tak długoletniej współpracy
jest 11 wydanych wspólnie albumów

MARIA JOAO & MARIO
LAGINHA – „Chocolate”
wydawnictwo; Polydor/
Universal Music Polska

ból i oddanie. Mimo iż przypomina
momentami Cassandrę Wilson to jej
interpretacje są nadzwyczaj prawdziwe a sam album już określano jako
ponadczasowy.
Andrzej Patlewicz

Zdjęcia Piotra Kloczkowskiego można już było
oglądać podczas ubiegłorocznej edycji Fotoruszenia.

Piotr Kloczkowski - rocznik 1976,
urodzony i zamieszkały w Jeleniej
Górze. W swoich fotograficznych
podróżach odwiedził Australię, Taj-

„Pestka” i anatomia zła

Dla ludzi pióra

Spotkanie oraz warsztat twórczy dla wszystkich miłośników
literatury i poezji oraz osób piszących prozę lub poezję (felietony, opowiadania, wiersze)
zaplanowano na 12 maja (czwartek) o godz. 16.00 w Książnicy
Karkonoskiej przy ul. Bankowej
27. Zaprasza Jeleniogórski Klub
Literacki. Z kolei 13 maja (piątek)
podobne warsztaty proponuje
Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej”. Początek o godz.
11.00 w Muzeum Przyrodniczym
przy w Parku Norweskim.
(RED)

POP ROCK & JAZZ

Geometryczna uwertura Rzut oka na Indonezję

Animacja w „Klapsie”

Dyskusyjny Klub Filmowy
„Klaps” zaprasza jutro (wtorek)
na projekcję filmu rysunkowego
Kot Fritz” z 1972 roku w reż.
Ralpha Bakshi. Wbrew pozorom
nie jest to dzieło dla dzieci, a wręcz
przeciwnie. Bohater pije, pali,
ćpa i rzuca się na wszystko, co nie
ucieka przed nim na wieżowce
Nowego Jorku. Kot Fritz pije, pali,
ćpa i rzuca się na wszystko, co nie
ucieka przed nim na wieżowce
Nowego Jorku.

Wokalistka określa swoją muzykę
mianem „ConJazzNess” stąd też
tytuł jej debiutanckiego albumu. Jest
uduchowiona i odnosi się do tradycji.
Opisując swoje utwory przywołuje
impresje zapamiętane z dzieciństw.
Nailah Porter czaruje piękną barwa
głosu i wyjątkowym sposobem frazowania w którym jest zarówno miłość,

Pozytywne emocje nieco przyćmili głośno zachowujący się „goście”, którzy upili się, szarpali i hałasowali. Pollicja ukarała mandatami a 200 PLN cztery osoby za zakłócanie porządku publicznego.

oraz setki zagranych
koncertów. Najnowsze
dzieło obu artystów to
właśnie wydany krążek „Chocolate”, który
rozpływa się w uszach
słuchacza niczym
płynna czekolada mająca w sobie najlepsze

składniki. Na album
złożyły się zarówno
autorskie kompozycje
muzyków, jak również znane standardy
jak choćby: „Goodbye
Park Pie Hat” Charlesa Minusa z tekstem
Joni Mitchell, „I’ve

Grown Accustomed to His Face”. Już
po samej zawartości można uznać,
że jest to płyta wyjątkowa będąca
zwieńczeniem 25 – letniej współpracy i szczególnej relacji między
muzykami, co oddaje doskonale
okładka płyty. Joao i Laginha wspierali w studiu znakomici muzycy:
saksofonista Julian Arguelles, kontra-

basista Bernardo Moreira, perkusista
Alexandre Frazao i perkusjonista
Helge Andreas Norbakken. Ten przepięknej urody album został nagrany
w charakterystycznym dla muzyków
stylu z wyraźnymi wpływami muzyki
portugalskiej i co najbardziej lubię z
elementami jazzu.
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
ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

ZESPÓŁ KLASSIK MODERN SŁUDZE BOŻEMU JANOWI PAWŁOWI II

Święty natychmiast

Koncertem zatytułowanym „Santo subito” muzycy Filharmonii Dolnośląskiej uczcili 1 maja wieczorem beatyfikację
Ojca Świętego. W Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa
zabrzmiała muzyka różna zwieńczona ulubioną przez
papieża Polaka „Barką”.
Publiczność, która przybyła na
koncert Santo Subito, przywitał
ksiądz płk Andrzej Bokiej, proboszcz
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Duchowny podkreślił,

że świątynia Pana Boga stanie się
zarazem świątynią sztuki, a wszystko
– w podniosłym i historycznym dla
Kościoła w Polsce dniu, wyniesienia
Sługi Bożego Jana Pawła II na ołta-

rze. Zresztą na
ołtarzu głównym
widniał portret
uśmiechniętej
twarzy błogosławionego Pa-

pieża.
Później zabrzmiała
muzyka w wykonaniu
zespołu kameralnego
Klassik Modern, w
którym grają filharmonicy dolnośląscy. W
repertuar wprowadzał
publiczność skrzypek
Mirosław Kisiołek.
Klassik Modern pod
dyrekcją wiolonczelisty
Romana Samostrokova
wykonał kilka znanych
i lubianych utworów z
różnych epok.
Obok Małej Symfonii G-dur Vivaldiego
zabrzmiał fragment

Ksiądz Bokiej podziękował wiernym za liczną obecność na mszach świętych, mimo
transmisji uroczystości beatyfikacyjnych z Watykanu. Skorzystał także z okazji, aby
przyjaciołom parafii wręczyć papieskie portrety z okolicznościową dedykacją. Trafiły
one do rąk pani Zuzanny Dziedzic, dyrektorki Filharmonii Dolnośląskiej, zakrystiana
Stanisława Barana, komendanta policji inspektora Zbigniewa Ciosmaka i st. kapitana
Jerzego Sładczyka, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

WYPŁYWA I CIEPLICKI KUTER ARTYSTYCZNY
14 maja (sobota) o godz.
15.00 w Sali Błękitnej Pałacu
Schaffgotschów przy Placu
Piastowskim 27 odbędzie się
pierwszy w Jeleniej Górze
festiwal młodych talentów,
mający na celu promocję,
odkrywanie i wspieranie
uzdolnionej młodzieży z
naszego regionu.

Bądźcie na zdojowej fali!

Śpiew, Taniec, Gra na instrumencie,
Krótkie formy teatralne, Inne. Gośćmi specjalnymi Festiwalu będą znani
w całej Polsce artyści. Wśród nich:
Sambor Dudziński - aktor teatralny,
performer, wokalista i kompozytor,
multiinstrumentalista współpracujący z Teatrem Muzycznym Capitol
we Wrocławiu, Jadwiga Kuta - akFestiwal będzie obejmował dwie torka komediowa i dramatyczna, a
kategorie wiekowe: 13-16 lat i 17-26 także śpiewająca; razem z mężem
lat oraz pięć kategorii artystycznych: prowadzi prywatny Teatr Nasz w

ścieżki dźwiękowej do filmu „Misja”
Ennio Moricone. Solo na skrzypcach
zagrali Natalia Wysocka i Maciej
Maciejewski wykonując koncert na
dwoje skrzypiec Vivaldiego. Szczególnymi owacjami publiczność
nagrodziła Romana Samostrokova,
wiolonczelistę, założyciela grupy i
jej dyrygenta, który zagrał, między
innymi, partię solową Wariacji na
strunę g N. Paganiniego w oryginale
przeznaczonych na skrzypce.
Zabrzmiała także kompozycja
Samostrokova Agnus Dei. Muzyk
ponadto jest autorem aranżacji
kilku kompozycji z repertuaru.
Na finał filharmonicy dolnośląscy
zagrali ulubioną przez Jana Pawła II
„Barkę”, której opracowanie oparto
na Arii na strunę G Jana Sebastiana
Bacha. Zespół Klassik Modern został
nagrodzony owacją na stojąco.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Michałowicach, Jacek Grondowy,
aktor teatralny i serialowy, związany z Teatrem im. C. K. Norwida
w Jeleniej Górze oraz Zbigniew
Muszyński z jeleniogórskiej formacji muzycznej „Leniwiec”. Podczas
koncertu laureatów około godz. 19
w solowym repertuarze wystąpi
Sambor Dudziński.
(RED)

Różne psy
na Lubańskiej
W niedzielę, 15 maja, odbędzie
się XXXVI Karkonoska Wystawa Psów Rasowych. Wydarzenie
rozpocznie się o godz. 10.00 na
stadionie przy ul. Lubańskiej w
Cieplicach. Imprezę składającą się z
wielu atrakcji, prezentacji, a przede
wszystkim obecności czworonożnych przedstawicieli rozmaitych
ras, tradycyjnie organizuje Związek
Kynologiczny w Polsce, Oddział w
Jeleniej Górze.
(RED)

W klimatach majówki

W niedzielę, 15 maja, po niemal miesięcznej przerwie,
na estradę Filharmonii Dolnośląskiej powróci Akademia Młodego Melomana.

noraty Magdeczko-Capote i Jacka
Paruszyńskiego, aktorów scen
jeleniogórskich – dowiedziały się o
roli dyrygenta oraz poznały brzmienie orkiestry w różnych konfiguracjach. Z kolei w nadchodzącą
Podczas ostatniego spotkania, niedzielę muzyczną lekcję dostaną
jeszcze przed świętami, z najmłod- od Grupy Semplice, a wszystko w
klimatach majówki: w ciemnych okularach
i z kapeluszami.
Prowadzenie:
Honorata Magdeczko-Capote i
Jacek Paruszyński. Początek o
godz. 10.00 w
sali koncert o w e j
przy ul.
Józefa
Piłsudskiego
szymi melomana60.
mi „pracowa(tejo)
ła” Orkiestra
Symfoniczna Państwowej
Szkoły
Muzycznej I i II
stopnia
im. Moniuszki pod
batut ą Maestry Eweliny
Jacek Paruszyński, Honorata
Rożek. Dzieci
Magdeczko-Capote
– z pomocą Ho-

Fot. Konrad Przezdzięk

Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60
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Sudety w wielkim stylu wracają do I-ligi!
Potwierdziła się stara siatkarska zasada, że kto nie
wygrywa 3:0 ten przegrywa
cały mecz 2:3. Tym razem
w odniesieniu do koszykarskiej rywalizacji play–off,
gdzie jeleniogórskie Sudety
zmierzyły się z Open Florentyną Pleszew.
Kiedy po dwóch spotkaniach
rozegranych w Pleszewie Florentyna
prowadziła w rywalizacji 2:0 wydawało się, że są na najlepszej drodze
to awansu. Nic bardziej mylnego,
jeleniogórzanie grając przed własną
publicznością pokazali ambicję oraz
wolę walki i po bardzo emocjonujących meczach wyrównali stan
rywalizacji. O awansie musiała więc
zadecydować piąta konfrontacja,
rozgrywana w Pleszewie. Zawodnicy Openu, którzy przez cały sezon
rozdawali karty w lidze, byli pewni
swoich sił i umiejętności przed pojedynkami z naszymi koszykarzami.
Sytuacja odwróciła się po weekendowych meczach w Jeleniej Górze.
Wielkopolanie musieli ten mecz
wygrać, a my mogliśmy.
Skoncentrowani jeleniogórzanie postawili twardą obronę w
pierwszej kwarcie i ku zaskoczeniu
miejscowych kibiców po 7 min.
prowadziliśmy 12:5. Wtedy coś się
zacięło w naszej drużynie i goście
zdobyli 6 kolejnych punktów. Niemoc
strzelecką w naszej ekipie przełamał Rafał Niesobski, a na parkiecie
bardzo dobre zawody rozgrywał też

Matczak, który już na początku drugiej odsłony „załatwił” Ecce trzeci faul
i jeden z groźniejszych zawodników
Pleszewa usiadł na ławce rezerwowych. W 15 min. po „trójce” Łukasza
Niesobskiego prowadziliśmy 25:21, a
w ten sam sposób chwilę później Samiec doprowadził do stanu 29:25 dla
naszej drużyny. Tuż przed przerwą
pleszewianie również dwukrotnie
trafili za 3 pkt., dzięki czemu wyszli
na prowadzenie 33:30.
Po zmianie stron gospodarze odskoczyli nam nawet na 7 punktów,
kiedy to po stracie Rafała, Gacek efektownym wsadem wywołał euforię na

trybunach szkolnej hali w Pleszewie.
Na tablicy wyników było 48:41, a
widmo porażki naszego zespołu było
coraz bardziej realne. Na szczęście w
ostatnich minutach trzeciej ćwiartki
udało nam się zmniejszyć stratę
do rywali i po 30 minutach było
50:46. W ostatniej kwarcie przewaga
zawodników Openu przez dłuższy
czas utrzymywała się w okolicy 3
punktów. Na 6 minut przed końcem
przegrywaliśmy 49:54, a na dwie
i pół min. przed ostatnią syreną
Łukasz zrobił to, co potrafi najlepiej
- dołożył kolejną trójkę do swojego
dorobku i było już zaledwie 57:59. Na

dwie minuty
przed końcem
Czech wprawił w osłupienie kibiców
gospodarzy,
kiedy to akcją
2+1 przybliżył nas na 1
pkt. do rywali
(60:61). Na 60
sekund przed
końcem Rafał Niesobski
wykorzystał
nerwy zawodników z Pleszewa, dając
się sfaulować i
rzutami osobistymi dał nam
prowadzenie
62:61! Ostatnie sekundy to
już celne osobiste naszych koszykarzy, którzy nie
pozwolili odebrać sobie prowadzenia
i ostatecznie wygraliśmy na gorącym
terenie w Pleszewie 69:66. Drużyna
Sudetów Jelenia Góra wraca po
rocznej przerwie na pierwszoligowe parkiety! Rywalom z Open
Florentyny pozostaje walka w
turnieju barażowym, gdzie ich
przeciwnikami będą ekipy Polonii
Przemyśl oraz SIDEn Polski Cukier
Toruń. Tylko zwycięzca uzupełni
stawkę pierwszoligowców.
Około 40-osobowa grupa kibiców z Jeleniej Góry wbiegła na
parkiet by podziękować swoim

ulubieńcom za wielkie widowisko
i wymarzone zakończenie rozgrywek. Lał się szampan, Samiec odciął pleszewską siatkę, trenerowi
Taraszkiewiczowi obcięto krawat,
a to wszystko przy wspólnym
śpiewie zawodników i kibiców
jeleniogórskich.
W wielkich emocjach z elementem wzruszenia trener Ireneusz
Taraszkiewicz podsumował:
- Tym chłopakom należą się
wielkie słowa uznania. Nie potrzeba wielkich pieniędzy, ale trzeba,
aby władze miasta i Jelenia Góra
podziękowali im za to bo oni drugi
raz zrobili to wtedy, gdy nikt na
nich nie liczył. Zdecydowały dwa
mecze wygrane w Jeleniej Górze.
Pleszew miał „nóż na gardle”, my
natomiast byliśmy skoncentrowani. Było widać na początku jak
dobra obrona nie pozwoliła im
grać, byli zdenerwowani, mieli
problemy. Ale nie można tak cały
czas grać, później obrona się
rozluźniła, ale cieszę się bardzo,
że wróciliśmy do tej obrony i
stało się...
Open Florentyna Pleszew - Focus Mall Sudety Jelenia Góra 66:69
(9:12, 24:18, 17:16, 16:23)
Open: Ratajczak 20, Dryjański
13, Czarkowski 8, Stankiewicz 8,
Gacek 7, Nowak 5, Ecka 3, Kaczmarzyk 2, Szymczak.
Sudety: Matczak 20, R.Niesobski
17, Ł.Niesobski 13, Czech 12, Samiec
4, Wilusz 2, Czekański 1, Mincie
(Przemo)
Fot: Przemo

Cenne wyjazdowe zwycięstwo Karkonoszy
Ósme tegoroczne spotkanie o punkty piłkarskiej
IV–ligi i szóste zwycięstwo
podopiecznych Artura Milewskiego. Tym razem jeleniogórskie Karkonosze
wygrały na wyjeździe 3:1
ze znajdującą się w zagrożonej strefie Pumą Pietrzykowice.
Spotkanie lepiej rozpoczęli podopieczni trenera Milewskiego,
którzy w 20 min. wyszli na prowadzenie, za sprawą Kotarby, który
pokonał bramkarza rywali bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego.
Tuż przed zakończeniem pierwszej
części gry gospodarze doprowadzili
do wyrównania, po rzucie rożnym
w naszym polu karnym najwięcej
zimnej krwi zachował jeden z
piłkarzy miejscowych pokonując
Główkę. – Pierwsza połowa była

Stowarzyszenie Szkółka
P i ł k a r sk a G O L J e l e n i a
Góra oraz Salon Piłkarski
Paco Futbol zapraszają
zespoły amator skie do
udziału w cyklu turniejów
Jeleniogórskiej Ligi Biznesu – Orlik Cup 2011.

wyrównana, obie ekipy miały
jeszcze po dwie dobre okazje do
zdobycia bramki, z naszej strony
dobre sytuacje zmarnowali Wojtas i Wichowski – ocenia trener
Karkonoszy.
Po zmianie stron na boisku istnieli już tylko nasi piłkarze, a rywalom coraz bardziej brakowało sił. W
60 min. na strzał z około 20 metrów
zdecydował się Malarowski, zdobywając efektowną bramkę na 2:1. W
78 min. padła ostatnia bramka tego
meczu, a w roli głównej wystąpili
zawodnicy wprowadzi na plac gry
w drugiej części spotkania. Rudnicki, dzisiejszy jubilat idealnie dograł
do Walczaka, który zdobył trzecią
bramkę dl naszego zespołu. Karkonosze po dobrym meczu pokonały
Pumę Pietrzykowice 3:1.
– W drugiej części gry byliśmy
zespołem lepszym, mieliśmy więcej
z gry i z pewnością zasłużyliśmy
na to zwycięstwo – podsumowuje

Serafin

REKLAMA

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 250 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

współzawodnictwem piłkarskim,
organizatorzy po raz pierwszy
wychodzą z inicjatywą zorganizowania turniejów piłkarskich
na boiskach Orlik również poza
Jelenią Górą.
Cykl turniejów Jeleniogórskiej
Ligi Biznesu – Orlik Cup 2011
zostanie rozegrany w maju na
boisk ach Orlik w Kowarach,
Piechowicach i Jeleniej Górze.
W każdym turnieju wystąpi 5
drużyn, które zagrają system
„każdy z każdym”. Zwycięzca
każdego turnieju eliminacyjnego
awansuje do turnieju finałowego,
który zostanie rozegrany 25 maja
w Jeleniej Górze.

Bieg Jeża zaliczą do
udanych

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się młodzi biegacze z
Siedlęcina podczas rozgrywanego
w Mieroszowie XIX Biegu Jeża.
Zawody przeprowadzone zostały 2
maja na bardzo trudnych terenach
Parkowej Góry w Mieroszowie,
długie i selektywne trasy sprawiły,
że zawodnicy przybiegali na metę
bardzo zmęczeni. Udział reprezentantów Siedlęcina można uznać
za udany, najlepiej wypadli: złoto
– Eliasz Garliński na 500 m, Michał
Krzysztofiak na 1500 m, srebro –
Dominika Kulczewska na 500 m,
Piotr Bryczkowski na 1500 m, brąz
– Lidia Hamkało na 1500 m.

Ruszają zapisy do
turnieju Orlik Cup

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze organizuje turniej
piłkarski Orlik Cup w kategorii open
dla drużyn niezrzeszonych. Impreza
skierowana jest do mieszkańców Jeleniej Góry, którzy ukończyli 16 lat.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje
zatem kolejność zgłoszenia. Priorytetowo będą traktowane zespoły
posiadające w swoich składach jak
najmniejszą ilość czynnych zawodników. Informacje i zapisy u trenera
MOS Bartosza Królikowskiego – tel.
606469718. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 maja, organizator nie
przewiduje pobierania wpisowego.

Szczypiornistki KPSW
Jelenia Góra w finale
AMP

Artur Milewski, trener
Karkonoszy.
Dzięki tej wygranej
wskoczyliśmy na ósmą
pozycję w tabeli IV-ligi,
mając już sześć punktów przewagi nad strefą
spadkową. W kolejnym
meczu o punkty zmierzymy się a własnym terenie
z Bielawianką Bielawa
(14.05).
Puma Pietrzykowice –
Karkonosze Jelenia Góra
1:3 (1:1)
Karkonosze: Główka, Bijan, Wawrzyniak,
Polak, Rodziewicz
(83’ Jurkowski), Han,
Adamczyk, Kotarba (75’
Rudnicki), Wojtas (65’
Walczak), Malarowski,
Wichowski
(MDvR)
Fot: R. Ignaciak

Zawodniczki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, o której sile stanowiły
głównie reprezentantki KPR–u jak
burza przeszły przez półfinał Akademickich Mistrzostw Polski. Nasze
szczypiornistki zajęły drugie miejsce
podczas opolskiego turnieju, pewnie awansując do finału imprezy.
Jeleniogórzanki musiały uznać
wyższość jedynie ekipy z Lublina,
o której sile staowiły zawodniczki
SPR-u. Wyniki spotkań z udziałem
KPSW Jelenia Góra: Runda I: KPSW
- KUL Lublin 46:14, KPSW - AGH
Kraków 29:9; runda II: KPSW - UJ
Kraków 33:10, KPSW - Politechnika
Śląska Gliwice 30:14; finał: KPSW WSSP Lublin 27:32.

Zdecydowane zwycięstwo
łuczników z Pielgrzymki

Piłkarze amatorzy wybiegną na boisko

piłkarskich, w któr ych już od
ośmiu lat uczestniczą zespoły
reprezentujące przede wszystkim
jeleniogórskie firmy, zakłady
pracy, inst ytucje. W związk u
z coraz większą dostępnością
bazy sportowej oraz dużym zaJeleniogórska Liga Biznesu int eresowaniem amator skim
to cykl halowych rozgr ywek

Wieści różnej treści

Do gry uprawnieni są piłkarze
amatorzy (nie zrzeszeni w klubach
piłkarskich zgłoszonych do rozgrywek piłkarskich OZPN lub wyższych
lig), którzy ukończyli 30 lat (rocznik
1981 i starsi) oraz piłkarze zrzeszeni
w klubach, którzy ukończyli 35
lat (rocznik 1976 i starsi). Każdy
zespół może zgłosić się do udziału
w maksymalnie 2 turniejach eliminacyjnych. Zespół może składać się
maksymalnie z 8 zawodników (na
boisku gra 5 graczy + bramkarz).
Planowane terminy rozgrywania turniejów eliminacyjnych:
Jelenia Góra - 10, 17 lub 23
maja 2011 (w zależności od ilości
zgłoszeń)

Kowary - 12 lub 20 maja 2011
Piechowice - 13 lub 19 maja
2011
Dokładny harmonogram rozgrywek na poszczególnych Orlikach
zostanie podany po zamknięciu
listy zgłoszeń. Mecze rozgrywane
będą w godz. 17.30 – 20.45. Dla
najlepszych drużyn organizatorzy
przewidują puchary i upominki
sportowe. Zespoły zainteresowane
udziałem w turnieju proszone są
o zgłaszanie się do organizatorów
pod nr 606 225 862 lub mailowo
spgol@o2.pl.
(MDvR)

Najlepsze dolnośląskie drużyny
ligowe w kategorii młodzików
spotkały się 1 maja w Legnickim
Polu. Po rundzie kwalifikacyjnej i
zsumowaniu czterech najlepszych
wyników okazało się, że z ponad
200–stu punkowym zapasem zwyciężyła drużyna Unii Pielgrzymka
w składzie: Kacper Szułkowski, Bartosz Ubogi, Krzysztof Czernatowicz
i Grzegorz Górajec.
Druga drużyna Unii w składzie:
Artur Baszczak, Hubert Buła, Jakub
Kurpiel i Wojciech Pitera zajęła piąte
miejsce. Wśród młodziczek nie było
już tak wspaniale, jednak czwarte
miejsce drużyny ligowej w składzie:
Iwona Orłowska, Dominika Jadach,
Aleksandra Karolczyk i Aleksandra Fiłek spełniło oczekiwania
trenerów.
(MDvR)
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KPR pewny utrzymania w Superlidze
Szczypiornistki jeleniogórskiego KPR–u pokonały
w ostatnim meczu sezonu
najsłabszą ekipę rozgrywek Sambor Tczew 28:25.
Dzięki tej wygranej nasze
zawodniczki uplasowały się
na dziewiątej, bezpiecznej
pozycji w tabeli.
Po ostatnim wygranym 30:25 ligowym spotkaniu z AZS–em Wrocław
jeleniogórskie szczypiornistki niemal
zapewniły sobie pewne utrzymanie
się w rozgrywkach PGNiG Superligi.
Wydawało się, że mecz z Samborem
Tczew będzie stanowić przysłowiową
kropkę nad „i”, nic bardziej mylnego.
Rywalki pomimo, iż już dawno

14. Po zmianie
stron, to co wydawało się nie- Tabela miejsca 9-12
możliwe stawało 9. KPR Jelenia Góra
28
24
756:813
się coraz bardziej 10. AZS Wrocław
28
24
651:675
realne, rywalki
11.
Zgoda
Ruda
Śl.
28
7
319:503
wykorzystywa28
6
614:889
ły proste błędy 12. Sambor Tczew
gospodyń zdobywając kolejne
utrzymanie się w rozgrywkach, bez
gole i odskakując znów na trzy trakonieczności grania w barażach.
fienia. W końcówce meczu więcej
KPR Jelenia Góra – Sambor Tczew
zimnej krwi zachowały jednak nasze
28:25 (14:14)
szczypiornistki, które zacieśniły szyki
KPR: Kozłowska, Szalek, Buklarew obronie, poprawiły celowniki w
wicz (7), Załoga (6), Dąbrowska (6),
akcjach ofensywnych i wygrały ostaKocela (4), Konsur (3), Odrowska
tecznie 28:25. Dzięki tej wygranej KPR
(2)
Jelenia Góra zajął dziewiątą pozycję na
(MDvR)
zakończenie sezonu 2010/2011 PGNiG
Fot: R. Ignaciak
Superligi. Oznacza ona bezpieczne

zostały zdegradowane do niższej klasy
rozgrywkowej zagrały bardzo ambitnie,
psując sporo krwi
miejscowym. Pierwszą część gry lepiej
rozpoczęły przyjezdne, które odskoczyły
na trzy bramki, w
miarę upływu czasu
tempa nabierały podopieczne Dili Samadowej, które najpierw
doścignęły piłkarki
Sambora, a następie
wyszły a kilkubramkowe prowadzenie.
Po 30 minutach mieliśmy jednak remis po

Remis i zwycięstwo Chojnika
Młodzicy Chojnika w kolejnej ligowej potyczce rozgrywanej w minioną sobotę 30
kwietnia podejmowali Granicę Bogatynia. Obie ekipy
podzieliły się ostatecznie
punktami po remisie 1:1.
We wtorek nasi zawodnicy
pewnie ograli na wyjeździe
w wymiarze 7:0 Orliki Węgliniec.
Już w 5 min. przyjezdni po niezbyt
udanym wybiciu przez golkipera z
Cieplic wyszli na prowadzenie. Jak
się okazało to była jedyna groźna
sytuacja, na jaką stać było tego
dnia zawodników z Bogatyni. Od
tej chwili na boisku dominowali

Od 30 kwietnia do 3 maja
na obiektach piłkarskich w
Łodzi rozegrano VIII Ogólnopolski Turniej U–12 im.
Leszka Jezierskiego, traktowany jako Mistrzostwa
Polski piłkarzy urodzonych
w roku 1999.
W turnieju brały udział reprezentacje 16 wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej. Zwyciężyła drużyna
broniąca barw Dolnośląskiego ZPN
-u. Ponadto z zawodach wystąpiły
zespoły: Podkarpacki ZPN, Wielkopolski ZPN, Opolski ZPN, Łódzki
ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN, Zachodnipomorski ZPN, Świętkokrzy-

podrażnieni gracze Chojnika. Nasi
piłkarze stworzyli sobie do przerwy
kilka dobrych sytuacji, jednak żadnej z nich nie potrafili zamienić na
bramkę. Po przerwie gospodarze
zaatakowali z jeszcze większą determinacją, swoich szans na zmianę
wyniku nie wykorzystali jednak
kolejno: Dulak, Lekszycki, Pietruczuk
i Michałek. Na dziesięć minut przed
końcem Lekszycki doprowadził w
końcu do remisu. Chojnik bardzo
chciał wygrać ten mecz, lecz piłka to
odbijała się w ostatnich minutach od
poprzeczki albo padały łupem bramkarza przeciwników. Mecz zakończył
się remisem, ten wynik zadowalać
może tylko gości.
– Jestem bardzo zadowolony z
postawy moich zawodników, po-

W zawodach wystartowali zawodnicy i zawodniczki z województwa
dolnośląskiego i lubuskiego. W kategorii dziewcząt w grze pojedynczej
triumfowała Katarzyna Wysoczańska (KTA Wrocław) po wygranej w
finale z Zuzanną Szuszkiewicz 6/1
6/0, również broniącą barw Wrocławia. W grze deblowej zwyciężyła
para ze stolicy Dolnego Śląska Kusz/
Wysoczańska w finale pokonując
7/5 6/4 debel ze Szczawa-Zdroju

trudności jakie tego dnia
panowały na drogach o
godzinie 10.00 dotarli na
miejsce. Po wspólnych
ustaleniach prezesa Węglińca i trenera Chojnika
została podjęta decyzja
o rozegraniu spotkania
oraz został dokonany
wybór arbitra meczu.
Warunki tego dnia były
bardzo trudne, lecz jednakowe dla wszystkich
zawodników. Chojnik
juz w pierwszej minucie
zdobył bramkę autorstwa
Fabia Proietti. Sytuacja ta
bardzo niekorzystnie
jednostronnym meczu ciepliczanie
wpłynęła na zawodników Węglińca wygrali 7:0. Strzelcami bramek byli
i odebrała chęć do gry. Po bardzo Lekszycki (2), Pietruczuk, Krzysz-

Kacper Sutor mistrzem Polski!
ski ZPN, Mazowiecki ZPN, Lubuski
ZPN, Lubelski ZPN, Pomorski ZPN,
Kujawsko-Pomorski ZPN, Podlaski
ZPN, Śląski ZPN oraz Małopolski
ZPN. W kadrze zwycięskiej drużyny
wystąpił zawodnik Chojnika Jelenia
Góra Kacper Sutor, który został w
tym sezonie pozyskany ze Szkółki
Piłkarskiej GOL. Brawa dla trenerów Leszka Dulata i Marka Siatraka
oraz zawodników.

1. Dolnośląski ZPN
3
2. Zachodniopomorski ZPN 3
3. Świętokrzyski ZPN 3
4. Warmińsko-Mazurski ZPN 3

5
5
3
1

Dolnośląski ZPN - Świętokrzyski
ZPN 1:1 (rzuty karne 1:4)
Zachodniopomorski ZPN - Dolnośląski ZPN 1:1 (rzuty karne 4:5)
Warmińsko-Mazurski ZPN - ŚwiętoWyniki
krzyski ZPN 0:0 (rzuty karne 4:2)
Warmińsko-Mazurski ZPN - DolnoMecze fazy grupowej:
Warmińsko-Mazurski ZPN - Zachod- śląski ZPN 0:1
Zachodniopomorski ZPN - Świętoniopomorski ZPN 1:2

Za nami pierwszy turniej w sezonie letnim
Tenisowe Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
do lat 14 zorganizowane
zostały w miniony weekend przez KT Jelenia Góra
na kortach tenisowych na
Zabobrzu.

mimo braku skuteczności zagrali
bardzo dobre zawody. Ciężko się gra
i zdobywa gole, gdy zespół ogranicza
się tylko do obrony. Chłopcy długo
utrzymywali się przy piłce, często
przenosili ciężar gry. Mecz obfitował
w dośrodkowania oraz podania prostopadłe. Cieszy gra, bo w tym wieku
to jest najważniejsze – podsumował
trener Michałek.
Skład Chojnika: Banaś, Kozłowski, Krzysztofiak, Maran, Michałek,
Mężyk, Pietruczuk, Proietti, Staszak,
Zaleszczyk, Kaczmarczyk, Stroński,
Dulak, Owsiejewicz, Winiarz, Lekszycki, Krawiec, Mielniczuk
W zimowy majowy wtorek młodzicy Chojnik wczesnym rankiem
udali się do Węglińca na mecz Ligi
Okręgowej Młodzika. Pomimo wielu

Rojek/Nowak. Trzecie miejsce zdobyła para Paulina Lewińska/Kamila
Lewińska z KT Jelenia Góra.
W kategorii chłopców pierwszą
lokatę wywalczył Patryk Reichert
(MKS Szczawno Zdrój) wygrywając
w ostatnim meczu z zawodnikiem
GKT Nafta Zielona Góra Mateuszem
Szpakowskim. W grze deblowej
chłopców na najwyższym stopniu
stanęła para Kościk/WłodarczykSzpakowski/Filipowski z Zielonej Góry
i Czyżowski/Kleinowski (KT Jelenia
Góra). W grze mieszanej wygrała
para Mateusz Kościk/Paulina Nowak. Warto dodać, że zawodnicy
i zawodniczki z KT Jelenia Góra
byli najmłodszymi uczestnikami
turnieju.
(MDvR)

3:2
3:2
1:1
1:3

krzyski ZPN 0:0

Ćwierćfinał

Dolnośląski ZPN Wielkopolski ZPN
1:0

Półfinał

Dolnośląski ZPN - Lubelski ZPN
3:0

Finał

Dolnośląski ZPN - Śląski ZPN 0:0,
dogrywka 0:0, karne 3:0

Nagrody indywidualne:

Najlepszy zawodnik – Wiktor Nahrebecki (Dolnośląski OZPN) – nagrodę
wręczył wiceprezes Widzewa Łódź
– Paweł Młynarczyk
Król strzelców – Łyszczarz Adrian 3
bramki (Dolnośląski OZPN) – nagrodę wręczył prezes ŁKS Łódź – Jakub
Urbanowicz
Najlepszy bramkarz – Izbański Kamil Dolnośląski OZPN) – nagrodę
wręczył wiceprezydent Łodzi –
Krzysztof Piątkowski
(MDvR)

Team Rio wciąż niepokonane

(10-11, 17-18, 6-15, 16-16)
Matadors – Ekipa Pawlika 58-51
Ekipa Pawlika – Za Mały Rozpęd (10-11, 19-16, 17-7, 12-17)
AŚ Amator – Thunder BT 68-49
27-95 (9-28, 4-26, 7-18, 7-23)
(15-10, 21-8, 16-18, 16-13)
Bartbud – Team Rio 40-65 (3-15,
8. Kolejka
GJK – Zawodowcy z MDK 49-60 12-15, 12-12, 13-23)
Za Mały Rozpęd – AŚ Amator 49-67 (11-8, 16-28,
6-13, 16-18)

Za nami kolejne spotkania
MOS Sudetów Basket Ligi, w
najciekawszym pojedynku
dr ugi Team Rio wygrał
65:40 z trzecim Bartbudem. Na czele AŚ
Amator, któr y ma
1. AŚ Amator		
rozegrane o jeden
2. Team Rio		
mecz więcej.
Wyniki

7. kolejka
Matadors – Zawodowcy
z MDK 45-43 (8-10, 9-14,
11-12, 17-7)
Bartbud – Thunder BT
90-58 (25-14, 17-11, 24-20,
24-13)
AŚ Amator – GJK 84-51 (1917, 27-6, 20-15, 18-13)

3. Bartbud		
4. Za Mały Rozpęd
5. Matadors		
6. Zawodowcy
7. PSŻBJR		
8. Thunder BT
9. Ekipa Pawlika
10. GJK		

8
7
7
7
7
7
7
7
8
7

15
14
13
11
11
10
10
9
8
7

1,318
1,541
1,453
1,204
0,967
1,120
0,784
0,887
0,614
0,634

Najlepsi strzelcy

1. P. Nowicki (Team Rio)
– 138
2. Popkowski (Matadors)
– 118
3. Adamczyk (AŚ Amator)
– 115
4. Milancej (Bartbud)
– 115
5. Rogacz (Za Mały Rozpęd) – 108
(MDvR)

tofiak ponownie Proietti oraz Michałek.
– To był mecz w bardzo ekstremalnych warunkach, jednak i takie
czasami trzeba rozegrać. Moi chłopcy
przyjechali aby wygrać i tak się stało.
Brawa i podziw oraz podziękowania
należą się wszystkim zawodnikom,
którzy tego dnia zdecydowali się
zameldować na boisku – wyznał
trener Michałek.
Skład Chojnika: Banaś, Mielniczuk, Krzysztofiak, Maran, Michałek,
Mężyk, Pietruczuk, Proietti, Staszak,
Zaleszczyk, Kaczmarczyk, Stroński,
Dulak, Owsiejewicz, Winiarz, Lekszycki, Krawiec, Mielniczuk
(MDvR)
Fot: archiwum

Agnieszka Kocela
ponownie w kadrze
Szczypiornistka KPR–u
Jelenia Góra ponownie
została wytypowana przez
trenera kadry Kima Rasmussena do szerokiego
składu reprezentacji na
play–offy o awans do Mistrzostw Świata kobiet
2011 w Brazylii.
Wychowanka naszego klubu wykorzystała szanse na zgrupowaniu
kadry w Turcji, w trakcie którego
zaliczyła bardzo dobre występy
przeciwko Wielkiej Brytanii, Turcji
i Islandii.
- Gra z orzełkiem na piersi, to
rzeczywiście spełnienie moich
marzeń, ale na tym się nie kończy, chciałabym reprezentować
nasz kraj na wielkich sportowych
imprezach. Atmosfera w kadrze
jest bardzo dobra, w składzie są
zawodniczki doświadczone, które
od lat reprezentują Polskę w tej
dyscyplinie i zawodniczki młode
które dopiero zaczynają swoja
przygodę z reprezentacją, myślę
ze to idealne połączenie które
będzie procentować w przyszłości
- wyznała młoda jeleniogórzanka
Agnieszka Kocela.
Reprezentacja Polski zagra o
udział w mistrzostwach z Dunkami. Pierwsze spotkanie przeciwko
rodaczkom naszego trenera odbędzie się 4 czerwca w Elblągu,
rewanż osiem dni później w duńskim Randers. Bilety na spotkanie
w Elblągu są już w sprzedaży,
można je nabyć za pośrednictwem
serwisu www.kupbilet.pl. Ceny
wejściówek to 10 zł. (ulgowe) i 20
zł. (normalne), dostępne są także
karnety rodzinne i grupowe.
(red.)
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29.04.2011 godz. 21:40 - 06.05.2011 godz. 17:00
OGŁOSZEŃ 880 W TYM 177 OFERT PRACY
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - Niezbędne: min
10 lat doświadczeń zawodowych
w obsłudze klienta, wykształcenie
średnie, dyspozycyjność, miły głos,
wysoka energia życiowa. Zgłoszenia
z CV - met.rekrutacja@gmail.com
8 godz. -1800 zł Karpacz - Praca w
godz. 7-15 lub 8-16 na stanowisku
pokojowa - pomoc kuchenna - 662
004 000
80 zł za 1 dzień (2h) - Poszukuję 3
mężczyzn w wieku 25-29 lat oraz
1 wiek 30-34l, udział w badaniu
2 godz. panel dyskusyjny, osoby
rozmowne, umowa o dzieło - 80
zł wynagrodzenie, oferty na maila
iwonka_w1@o2.pl - 518 472 058

AUTO serwis poszukuje mechanika i lakiernika bez
nałogów dobre warunki
pracy i płacy - 603 812
829
AUTO-MYJNIA - Przyjmę
pracownika z doświadczeniem w kosmetyce samochodowej Jelenia Góra ul
Wolności 145 (MZK) - 609
950 849
AV O N B i u r o w J e l e n i e j
Górze - Zostań konsultantką Avon bez zobowiązań i bez opłat wpisowych.
Zarabiaj do 40% z włas n e j s p r z e d a ż y. S z k o l e n i a
kosmetyczne ,prezenty na
start. Praca dodatkowa. 667 268 964

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.

BISTROT 26 - poszukujemy kelnerki ze znajomością języka niemieckiego do pracy nie tylko na
wakacje. CV + foto na adres e-mail.
Firma zastrzega sobie prawo
odpowiedzi tylko na wybrane
oferty - t_piwko@poczta.onet.pl
CIEŚLA - krokwie - do ozdobnej
obróbki końcówek krokwi! - 782
566 823
DAM pracę ﬁrmie tynkarskiej - do
otynkowania agregatem dom jednorodzinny 160 m2 trzy kondygnacje w Maciejowej - 609 238 442
DLA osób pracujących na zlecenie
w niepełnym wymiarze godz.oferujemy dodatkowe zlecenie.
Najlepsze stawki godzinowe w
Jeleniej Górze. Telemarketing,
8:00-16:00, pon.-pt. - 75 64 64
656
DLA rencisty - z II grupą inwalidzką w ochronie, dozorca. Miejsce pracy Mysłakowice - 693
059 344
DLA studenta - Szukamy osoby do
pracy na stanowisku kelner 2/3 dni
w tygodniu w godzinach +/-9-20
+ weekendy 6zł/h mile widziane
doświadczenie Oferta zarówno
dla Pań jak i Panów CV na email
- edusinska@gmail.com

DO obsługi - Park Dinozaurów
w Szklarskiej Porębie - (prace
porządkowe, animacja) - 795
577 755
DO opieki w Niemczech - praca dla
mężczyzny przy opiece. Zmiany
miesiąc na miesiąc, wynagrodzenie 1000e + 100e zwrot kosztów
dojazdu. Praca od 28 maja - 0049
157 783 938 43
DO pracy w Holandii - pilnie
potrzebni tkacze dywanowi z
doświadczeniem na maszynie
Axminster - 603 364 446
DO pracy w restauracji - w centrum
poszukujemy kucharza - CV na
adres e-mail - ania.kp@op.pl
DO sklepu internetowego - do
w s p ó ł p r a c y p r z y s p r z e d a ż y.
Przyjmę na niezależne stanowisko. Na początek jako dodatkowa
- 511 158 158
DOCIEPLANIE - zatrudnię przy
docieplaniu budynków - 530 806
386
DOCIEPLENIA, puc - do pracy
przy elewacjach, fachowców,
płacę uzgadniamy po okresie
próbnym - 791 622 321
DORADCA ﬁnansowy - Praca w
międzynarodowej firmie, znana
marka na rynku, sprzedaż usług
ﬁnansowych - 785 655 200
DWÓCH fachowców - do dociepleń - 601 745 698

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

DZIAŁ windykacji - Firma Opal
Med poszukuje pracowników - mile
widziane osoby konsekwentne
oraz systematyczne, z doświadczeniem w pracy na podobnym
stanowisku. CV: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
EUROCENT - udzielanie pożyczek
w domu klienta spłaty miesięczne
64robi13@wp.pl - 696 776 840
FIRMA budowlana zatrudni doświadczonych tynkarzy przy
remontach starych elewacji, renowacjach itp. Prosimy o kontakt
wyłącznie fachowców w godz.
9-20. - 501 700 499
FIRMA budowlana zatrudni - tynkarzy maszynowych z doświadczeniem. Prosimy o kontakt wyłącznie
fachowców od pn. do pi. w godz.
9-20. - 602 755 799
FIRMA kosmetyczna - Poszukuję
osób chętnych do współpracy
- sprzedaż kosmetyków na podstawie katalogów. Prezent na
powitanie. Start bez kosztów.
danutabog@wp.pl - 606 736 939
FIRMA kosmetyczna zatrudni sprzedawcę lub wizażystę na terenie Jeleniej Góry, mile widziane
doświadczenie handlowe. CV +
list motywacyjny proszę przesyłać
na adres mailowy - kkardasiak@
inglot.pl
FIRMA Kubiak poszukuje osoby na stanowisko Kierownika stoiska
piekarniczo-cukierniczego w Jeleniej Górze CV proszę przesyłać na
adres:cvrekrutacje@gmail.com w
tytule Kierownik Jelenia Góra - 500
228 866
FIRMA Opal Med - nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem
lub ortodontą. Oferujemy dogodne
godziny pracy i kompleksowo
wyposażony gabinet w centrum
Jeleniej Góry. - 756 453 928
FIRMA Opal Med zatrudni - osoby
z bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego. Praca stała,
atrakcyjne zarobki, miła atmosfera. CV: rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
FIRMA w Wojcieszycach k/Jeleniej
Góry - przyjmie do pracy spawaczy
- proste spawanie punktowe - 603
224 439
FIRMA zatrudni murarzy - do
pracy w Niemczech ( wymagane
doświadczenie, komunikatywna
znajomość języka niemieckiego).
Kontakt 9-18 - 501 418 553
FM GROUP. Dystrybucja perfum markowych (męskich i damskich),
produktów do ciała, płynów do
prania itp. Po niskich cenach katalogowych - 509 262 091
FRYZJER, fryzjerka - wydzierżawię stanowiska w nowym salonie
fryzjerskim w centrum Jeleniej
Góry - 695 570 520
FRYZJERKA i tipserka - zatrudnię
w salonie - 509 683 505
HOSTESSA Jelenia Góra - szukamy osoby chętnej do rozdawania ulotek od 9 maja godz.
10.00-15.00. 10 zł brutto/h. CV
proszę wysyłać na maila:jdworak@startpeople.pl - 748 401
647
HOTEL 3-gwiazdkowy - w Karpaczu zatrudni na stanowisko:
KELNER/BARMAN. CV prosimy
wysyłać na adres mail: hotel.
karpacz@gmail.com
HOTEL 3-gwiazdkowy w Karpaczu - zatrudni na stanowisko:
KUCHARZ. CV prosimy wysyłać
na adres mail: hotel.karpacz@
gmail.com
HOTEL 3-gwiazdkowy w Karpaczu
- zatrudni na stanowisko: POMOC
KUCHENNA. CV prosimy wysyłać
na adres mail: hotel.karpacz@
gmail.com
HOTEL w Szklarskiej Porębie
- zatrudni na umowę, pomoc
kuchenną lub kucharkę na dogodnych warunkach – 606 324 973
HOTEL zatrudni pokojową Jelenia Struga SPA Resort w
Kowarach zatrudni energiczną i
dyspozycyjną pokojową. CV wraz
ze zdjęciem prosimy przesyłać
na adres e-mail: l.krauz@jeleniastruga.pl - 075 75 28 404

HOTEL**** Alpejski w Karpaczu
- poszukuje osoby na stanowisko
recepcjonistka/ ta z doświadczeniem zawodowym. Mile widziana
znajomość oprogramowania Rehot
oraz języka obcego. CV:hotel@
alpejski.pl - 075 6457800
HURTOWNIA motoryzacyjna Handlowca - sprzedawcę, wymagane wykształcenie min. średnie
mechaniczne, znajomość branży
motoryzacyjnej, mile widziane
doświadczenie w handlu.CV przesyłać na adres: s.lyczak@opoltrans.com.pl - s.lyczak@opoltrans.
com.pl
HURTOWNIA Opal Med - zatrudni
do telefonicznej obsługi klienta.
Możliwość rozwoju, atrakcyjne
wynagrodzenie, motywujący system premiowania, miła atmosfera.
CV: rekrutacja@opalmed.eu - 756
453 928
HURTOWNIA zatrudni - handlowca wyjazdowego. Wymagane wykształcenie min. średnie
mechaniczne, znajomość branży
motoryzacyjnej, mile widziane
doświadczenie w handlu. CV
przesyłać na adres: l.rozmus@
opoltrans.com.pl - 0
INFORMATYK, spec. www, PHP
- projektowanie stron internetowych dla Firmy produkcyjnej i
handlowej. Projekty: Portal Firmowy, sklepy internetowe, graﬁka
użytkowa w sieci, oraz proste bazy
danych. kontakt insular@tlen.pl 886 740 274
KARPACZ - pomoc - kobieta do
sprzątania pensjonatu i pomocy
w kuchni. Dyspozycyjna, miłe
widziana ze Skalnego Osiedla,
Wilcza Poręba - 607-44-59-96
KASJER - Park Dinozaurów w
Szklarskiej Porębie - 795 577
755
KELNER, recepcjonista - Praca
w hotelu w Jeleniej Górze, znajomość języków obcych - euro-rekrutacja@gazeta.pl
KELNERKA - do Pensjonatu w
Karpaczu. CV proszę wysyłać na
adres: monika.lugowska@pensjonatmax.pl - 757 619 719
KELNERKA - restauracja w centrum zatrudni dziewczynę do
obsługi sali, zakres obowiązków:
obsługa sali, przygotowywanie
podstawowych produktów fast
food - 790 890 031
KELNERKA na ogródek - w centrum J.G. ze znajomością j. niemieckiego. CV ze zdjęciem proszę
przesyłać na podany e adres - tini.
jgora@wp.pl
KIEROWCA C+E - aktualne badania i karta kierowcy. Jazda na
międzynarodówce w systemie
4/1 - 508 052 638
K IE R OW C A C + E - d o p r a c y
w obsadzie, w ruchu międzynarodowym Europa Zachodnia
wymagane, doświadczenie, karta,
aktualne papiery - 530 104 518
KIEROWNIK sprzedaży - Renomowana ﬁ rma ubezpieczeniowa
poszukuje kandydata na szefa
zespołu agentów ub. Niezbędne
doświadczenie w kierowaniu
ludźmi, średnie wykształcenie,
mobilność, dyspozycyjność. Prosimy CV - met.rekrutacja@gmail.
com
KOBIETA w średnim wieku - do
pracy w pensjonacie. Dyspozycyjna, z okolic Karpacza - 607
445 996
KONSULTANT obsługa klienta
- Wiodąca ﬁrma z branży telekomunikacyjnej poszukuje osób na
stanowisko konsultanta sprzedaży. Wymagane min. średnie
wykształcenie Umowa o pracę
Oferty kierować na adres jeleniagora.nie@gti.pl - 5
KONSULTANTKA Avon - 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
KRAWCOWA - ze swoim sprzętem
do punktu z odzieżą na Zabobrzu
- świadczenia usług krawieckich,
dobre warunki - 507 746 550

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Księgową / księgowego - Biuro
rachunkowe zatrudni księgową /
księgowego. Oferty proszę składać na adres awista@awista.eu
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. - 756 450 010
Kucharz - do pizzerii w Jeleniej
Górze - 691 019 488
Kucharz - Hotel Villa Romantica
- 605 152 843
Kucharz - Pizzeria - 696 286
545
Kucharz - Pizzeria zatrudni
kucharza - 696 286 545
Kucharz do pizzerii - na Zabobrzu. Najlepiej z doświadczeniem
- 797 580 066
Lodziarnia Karpacz - zatrudnię osoby do pracy w lodziarni
w centrum Karpacza. Atrakcyjne
wynagrodzenie + premie. CV ze
zdjęciem na adres mlopatka@
o2.pl Magazynier- Jelenia Góra - do
40 lat, z praw. KAT B. CV na ul.
Sobieskiego 56/58 w J.G. między
8-13 - 508 137 507
Masażystkę/kosmetyczkę
- Szukamy kobiety z doświadczeniem do pracy w Spa Hotel
Alpejski w Karpaczu. CV na adres:
hotel@alpejski.pl - 721 581 552
Mechanik samochodowy - dobre
warunki pracy i płacy - 509 081
541
Metafora Pub & Restaurant
- ogłasza nabór na stanowisko
barman. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie aplikacji
(CV ze zdjęciem i lm) mail: jjacak@wp.pl Firma zastrzega sobie
prawo do odpowiedzi tylko na
wybrane oferty. - 504 995 338
Miejsce dla fryzjerki - z doświadczeniem w nowo otwieranym salonie fryzjersko - kosmetycznym a
osiedlu Orlim – 794 444 888
Modelki, modele - chcesz zrobić
karierę? Oferujemy profesjonalne
sesje zdjęciowe wykonywane dla
firm odzieżowych. Wiek 18-25 lat.
Zgłoszenia + 3 próbne zdjęcia na:
foto.art.coop@gmail.com - 695
715 279
Na ogródek piwny - poszukiwana
miła sympatyczna dziewczyna do
pracy na ogródku letnim (dorywczo ) w tygodniu w godz. od 13 -14
do 22.CV + Foto na adres e-meil
- ania.kp@op.pl
Na umowę - Ośrodek Wypoczynkowy w Karpaczu Górnym zatrudni
kucharkę - 691 503 580
Nawiążę współpracę - z lakiernikami, mechanikami, rehabilitantami, ratownikami medycznymi
- 505 765 895
Niemcy - Opieka - Kobiety z
dobra znajomością j. niemieckiego
do opieki osób starszych. Dwa
miejsca wolne - od 10.05 zarobki
od 1300 Euro plus zwrot kosztów
podroży - 0049 1774815858
Nieruchomości Grzywińscy operatywne osoby z samochodem.
CV wyłącznie na adres: biuro@
grzywinscy.pl - 505 074 854
Operator koparko-ładowarki
- praca dla operatora - 793 240
653
Opiekunka - dla rocznej córki godziny opieki do ustalenia, cena
do uzgodnienia - 697 672 386
Opiekunka do dziecka - (osoba
dojrzała, bez nałogów) do 3-letniej
dziewczynki. Okolice Urzędu
Pracy - 797 129 821
Opiekunki do Niemiec - zlecenia
dla opiekunek z dział. gospodarczą lub Gewerbę, znajomością.
niemieckiego, płaca od 1250 euro
plus dodatki np. za prace w nocy
300 euro, praca.niemcy76@o2.pl
- 602 320 892
Pałac Łomnica zatrudni - osobę
do prac rolnych oraz opieki nad
zwierzętami gospodarskimi.
hotel@palac-lomnica.pl - 757
130 460
Pałac Łomnica zatrudni - panią
do pracy w muzeum-sklepie. Mile
widziane wykształcenie z zakresu
historii. Znajomość jęz. niem. lub
ang. CV + LM na adres hotel@
palac-lomnica.pl - 75 730 460
Pałac Staniszów - Restauracja
Hotelu zatrudni osobę z doświadczeniem i komunikatywną znajomością języka niemieckiego.
Oferty tylko na maila: palacstaniszow@gmail.com - 757 558 445

Personel medyczny - W
związku z otwarciem granic poszukujemy personelu medycznegopielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci
etc. do pracy za granicą, głównie
w Niemczech. Będą to szpitale,
kliniki, placówki opiekuńcze - personelmedyczny@onet.eu
PHP Mercus poszukuje do salonu
meblowego osób na stanowisko
sprzedawca - projektant. Oferujemy umowę o pracę. CV i LM
na dh11@mercus.com.pl oraz
r.dasek@mercus.com.pl. - 75 /
646 98 01
Pilnie - uczennice zaoczna - na
pasażu w Carrefour Zielona Budka
- proszę składać CV w lokalu
(ważna książeczka sandinistowska) - 663 391 537
Pizza/kebab Cieplice - zatrudnię do pracy w gastronomii, z
doświadczeniem, prawo jazdy,
sporządzanie potraw + obsługa
klienta - 605 886 156
Pizzer - kucharz - pizzeria
Domino w Szklarskiej Porębie praca dla mężczyzny, nie wymagane doświadczenie w zawodzie
- 727 642 870
Pizzer - kucharz - praca dla
mężczyzny w pizzerii „Domino” w
Szklarskiej Porębie - nie wymagane doświadczenie - 727 642
870
Pizzeria zatrudni kucharza Pizzeria zatrudni kucharza - 696
286 545
Podejmiemy współpracę Poszukujemy osób prowadzących
działalności gospodarczą i posiadających własne auto osobowe,
dostawcze lub Pick-up, oferujemy
atrakcyjne warunki współpracy. 514 001 420
Pomoc kuchenna - zatrudnię
dyspozycyjną osobę z doświadczeniem przy przygotowywaniu
wesel - 660 532 633
Pomoc kuchenna - zatrudnimy
osobę z doświadczeniem do pracy
w Pensjonacie w Karpaczu - 757
619 719
Pomocnik dekarza - do przyuczenia zawodu, do 25 lat, bez
nałogów, gotowy do ciężkiej pracy.
Ważne - telefonować wyłącznie po
godzinie 19 - 784 780 366
Poszukujemy kasjera - z aktualnie podbitą, praca też dla osób
uczących się Osoby zainteresowane CV z dopiskiem ”JELENIA
GÓRA” na wczerniak@jobman.
pl - 506 008 998
Poszukujemy przedstawicieli
handlowych - z doświadczeniem
w sprzedaży usług telekomunikacyjnych, do grupy sprzedażowej.
CV prosimy wysyłać na tmjgora@
o2.pl - 782 721 723
Poszukuję masażysty - w
zamian za naukę gry na pianinie
- 608 700 184
Potrzebne zastępstwo - w
prowadzeniu kursu j. niemieckiego
z osobami dorosłymi w terminie
24,25,26 maja - 695 313 114
Praca biurowa - Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie - 795
577 755
Praca dla Ciebie - Rynek pracy
jest kapryśny, wyrzuca za nawias
dojrzałych i cennych pracowników. Nasza firma takich szanuje
najbardziej. Jeśli masz maturę,
40+ i wielką energię, przyślij CV,
porozmawiamy - met.rekrutacja@
gmail.com
Praca dla elektryka - okolice
Jeleniej Góry, 9 zł na godzinę,
praca 6 dni w tygodniu, zatrudnienie – tel.kom. do 15.00 - 663 943
088 - 75 64 41 640 do 13.00
Praca dla Kosmetyczki - CV
proszę przesyłać: centrkosmeto@
op.pl - 603 690 553
Praca dla kucharza - w lokalu w
Cieplicach - 665 163 087
Praca dla Panów - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje 1 Pana
do pracy/staż w Holandii przy
uprawie szklarniowej pomidora.
Wyjazd 05.05.2011r - 75-75-23230
Praca Holandia - potrzebny
malarz oraz płytkarz do pracy
w Holandii. Wyjazd w niedzielę.
Praca początkowo na 3 tygodnie.
Później do uzgodnienia. Dobre
warunki - 512 144 131
Praca na budowie - zatrudnię
pracowników budowlanych - 603
121 659

Praca pizzer, piekarz - może być
do przyuczenia + osoby do rozwożenia, zapraszamy 06.05.2011r.
od. godz. 18, ul. Elsnera 3, Zabobrze - 605 280 068
Praca Szklarskiej Porębie - na
stanowisko kucharz-pizzer. Możliwość nauki od podstaw - 727
642 870
Praca w biurze - Przyjmę osobę
do biura w Cyrklandzie ze znajomością języka angielskiego i
niemieckiego w piśmie i mowie.
- 500 101 671
Praca w domu - dla każdego umowa o dzieło - kotwa91@o2.pl
Praca w domu - Zapraszam
kobiety poszukujące dodatkowego
zajęcia. Wymagania : Trochę
czasu, komputer, Internet. Zainteresowane osoby proszę o kontakt
na adres: fortini2@wp.pl - 723
689 601
Praca w hotelu w Niemczech
- serwis hotelowy, recepcja,
obsługa. 1000-1500 Euro miesięcznie - 602 422 376
Praca w Karpaczu - do pracy w
pensjonacie przyjmę kobietę, wiek
30-45 lat, dyspozycyjna z praktyką
pracy w obiekcie o wysokim standardzie usług - 607 445 996
Praca w Kowarach - barmanka,
kelnerka. Osobiście - Restauracja
Jędrek - 509 056 832
Praca w kuchni - na stanowisku
pomoc kuchenna - kucharz. Przyuczymy do zawodu. Karpacz - 600
244 281
Praca w Niemczech - legalna
praca, opieka nad starszymi osobami wymagana dobra znajomość
języka niemieckiego - 601 750
153
Praca w Niemczech - Pośrednictwo Pracy „Intelekt” poszukuje
kobiet ze znajomością języka niemieckiego do pełnienia opieki nad
osobami starszymi w Niemczech.
Praca legalna. Zwrot kosztów
przejazdu - 757 210 431/kom.883
688 855
Praca w ochronie - Agencja
ochrony zatrudni pracownika na
terenie Pasiecznika - 723 679
730
Pracownik Ochrony - Ochrona
Marketu - Pracownik ochrony NIE
PORTIER - 607 454 112
Pracownik ochrony - ochrony
do obiektu handlowego na terenie
Pasażu Grodzkiego. Stawka 7
zl i umowa zlecenie/dzieło - 604
433 350
Pracowników fizycznych
- zatrudnię od zaraz - proste
czynności. Piechowice k/Jeleniej
Góry - 603 223 482
Pracuj jako telemarketer - Rozwijająca się firma zatrudni młode
osoby na stanowisku Telemarketer. Wynagrodzenie: stawka godzinowa + prowizje. CV na adres:
jelenia@dkkompany.pl - jelenia@
dkkompany.pl
Przedstawiciel Handlowy Tygodnik Coffee News zatrudni na
terenie Jeleniej Góry Przedstawiciela Handlowego. Mile widziane
doświadczenie w sprzedaży. jeleniagora@coffeenews.pl
Przedstawiciele handlowi
- branża budowlana - wysoka
prowizja - 517 126 949
Przyjmę do fakturowania - Panią
na 1/2 etatu do hurtowni warzyw.
Znajomość programu, Comarch,
Microsoft Office. CV na ul. Sobieskiego 56/58 w J. G. między 10-13
- 508 137 507
Przyjmę do pracy - osobę do
robienia wyrobów garmażeryjnych
- 504 756 833
Przyjmę pomoc kuchenną Przyjmę do pracy w pensjonacie
w Karpaczu - 510 124 270
Ratownik WOPR - praca na
terenie Jelenia Góra - Karpacz –
605 091 461
Renomowana firma - finansowo-ubezpieczeniowa zatrudni
osoby z licencją PUNU lub KNF na
stanowisko przedstawiciela. Wyślij
CV na adres: - jozef.pradela@axapolska.com.pl
Restauracja „Chata Karkonoska” - w Karpaczu zatrudni kelnera
z doświadczeniem. CV na adres
mail :hkarkonosze@gip.com.pl 75/7618277
R e s ta u r a c j a w c e n t r u m
Karpacza - zatrudni kelnerkę z
doświadczeniem - 515 579 322

Restauracja w centrum Karpacza - zatrudni pomoc (kuchenną
- kucharza) z doświadczeniem 515 579 322
Rozwijająca się Firma Opal
Med - zatrudni do telefonicznej
obsługi klienta. Wysokie wynagrodzenie i atrakcyjny system
premiowy. Stała praca i miła
atmosfera. CV: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
Salon Dekora zatrudni - pomoc
dekoratora lub osobę z tą zdolnością.CV osobiście w siedzibie, ul.
Konopnickiej 8 w godz.12-14 - 606
611 559
Serwis opon - Szwajcaria pracownicy do Szwajcarii, dobre
wynagrodzenie, praca od zaraz.
Mile widziany jęz. niemiecki.
Mail: artur.nowak@euspecjalista.
eu - 0
Serwis opon - Szwajcarii - dobre
wynagrodzenie, praca od zaraz.
Mile widziany jęz. niemiecki. Mail:
artur.nowak@euspecjalista.eu 691 550 972
Sklep internetowy - współpraca,
dodatkowo sprzedaż internetowa
- z portalu darurody.pl. Kontakt:
formularz na stronie - 0
Sklep motoryzacyjny - Wymagana znajomość części samochodowych, obsługa komputera,
doświadczenie w handlu mile
widziane. Jelenia Góra ul. Sudecka
22 - 757 532 965
Składam zespół do sesji zdjęciowych - Poszukuję: wizażysty
asystenta fryzjera projektanta/
stylisty Jeśli jest ktoś zainteresowany : plusfon123@gmail.com
(zgłoszenia na maila) :) - 723
529 392
Sprzątanie - praca w Cieplicach dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności (umiarkowana)
umowa o pracę - 601 255 895
Sprzątanie w pensjonacie - najchętniej z Karpacza lub z bardzo
bliskich okolic - 757 618 511
Sprzątanie wagonów - nienormowany czas pracy - 757
839 158
Sprzedawca - na terenie Karpacza - 728 622 013
Sprzedawca - Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie - 795
577 755
Sprzedawca samochodów PHP Mercus poszukuje do Salonu
Seat osób z pozytywnym nastawieniem do pracy, ze znajomością
branży samochodowej. CV i LM na
adres: j.taracinski@mercus.com.
pl oraz asjeleniagora@mercus.
com.pl. - 075 64 69 801
Sprzedawczyni do sklepu firmowego na terenie huty Julia w
Piechowicach. Wymagana znajomość obsługi komputera - 757
612 413
Student - kelner - praca 2/3
dni w tygodniu + weekendy. Mile
widziane doświadczenie - 668
741 660
Szukamy pięknych kobiet Firma foto-modelingowa szuka
kobiet (18-30 lat) do sesji zdjęciowej reklamującej bieliznę i
stroje kąpielowe. Foto w bieliźnie
prosimy wysyłać na maila. Odezwiemy się do wybranych kandydatek. - pdg_88@poczta.fm
Szwajcaria - ogrodnictwo od 15 maja do końca października - pielęgnacja sadzonek,
z b i o r y o w o c ó w, m a l i n y, t r u skawki borówki: umowa o pracę,
wynagrodzenie 2000 franków za
miesiąc - 609 293 881
Technolog produkcji - firma
odzieżowa poszukuje osoby z
doskonałą znajomością technik
konstrukcji odzieży oraz tworzenia szablonów. CV genet93@
o2.pl - 693 335 815
Tkacz dywanowy - do pracy w
Holandii pilnie potrzebni tkacze
dywanowi z doświadczeniem
na maszynie Axminster - 603
364 446
Trockenbau - Niemcy - szukam młodego doświadczonego
pracownika do regipsów, stawka
8 euro, koniecznie z gewerba 0049 1779805854
Tylko mężczyznę - z bardzo
dobra znajomością języka niemieckiego do pracy na budowie
i jako tłumacz. Kontakt na maila:
22adam57@op.pl lub telefon +4915784952975

Tynki wewnętrzne - poszukuję
firmy do wykonania tynków
wewnętrznych w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym w
Maciejowej 160 m2 - około 500
m2 tynku - 609 238 442
T y n k o wa n i e a g r e g a t e m Poszukuje firmy do tynkowania
agregatem w nowo wybudowanym domu ponad 160m trzy
kondygnacje w Maciejowej - 609
238 442
Wellness w Karpaczu - Mercure Skalny poszukuje osób do
pracy w rekreacji hotelowej.
Fizjoterapeutka, kosmetyczka,
kreator sportu, manager wellness i SPA. Prosimy o CV na
adres: orbi-sport@o2.pl - 607
627 800
wolontariusz/ka - zapraszam do współpracy chętnych
dzielenia się sobą. Kontakt GG
9129192, e-mail akupr@wp.pl
serdecznie zapraszam - 698
498 972
Wolontariusze - to bezinteresowne dzielenie się sobą
wymiana doś. spostrzeżeń w
gronie przyjaznych osób. Do
tego waśnie zapraszam. W
zamian uznania ze strony innych
- 698 498 972
Współpraca - nowy sklep
zoologiczny nawiąże współpracę
z producentami, przedstawicielami - 693 516 903
Współpraca w zakresie
promocji - Programu Optymalizacji Procesów Biznesowych dla
Firm. Optymalizacja ZUS. Przyłącz swoją Firmę do programu
lub zostań Naszym koordynatorem: optigen24@wp.pl - 793
048 029
Wydzierżawię stanowiska dla
fryzjerek - na bardzo dobrych
warunkach w nowym salonie
fryzjerskim w Jeleniej Górze. 695 570 520
Zatrudnię kobietę do pracy
- w sklepie spożywczym w Jeleniej Górze - 603 205 411
Zatrudnię mężczyznę - na
umowę o pracę - stanowisko
sprzedawca -magazynier. CV +
podanie składać tylko w galeria
mebli Krysiak Jelenia Góra ul.
Spółdzielcza 27 - 725 014 675
Zatrudnię mężczyznę - z bardzo dobra znajomością języka
niemieckiego do pracy na budowie jako tłumacz. Kontakt na
maila: 22adam57@op.pl lub tel.
- +49 157 849 529 75
Zatrudnię młoda dziewczynę
- do pracy na nowo powstałym
stoisku w jednym z hipermark e t ó w. M o ż e b y ć s t u d e n t k a
zaoczna. CV+ZDJĘCIE na
adres: rekrutacja_jg@onet.pl 533 658 000
Zatrudnię od zaraz - pracownika do myjni samochodowej
- 504-165-873
Zatrudnię od zaraz malarzy
proszkowych - Piechowice k/
Jeleniej Góry - 603 223 482
Z at r u d n i ę p l a s t y k ó w - d o
wykonania makiet budynków 509 766 141
Zatrudnię pracownika ochrony
- 693 835 294
Zatrudnimy kierowcę - z własnym samochodem do rozwożenia pizzy - 512 380 308
Z at r u d n i m y p o k o j o w ą - z
doświadczeniem do obiektu w
Karpaczu. CV prosimy wysyłać
na adres marketingpalac@
gmail.com - 609 042 035
Zatrudnimy recepcjonistkę - z
doświadczeniem do obiektu w
Karpaczu. CV prosimy wysyłać
na adres marketingpalac@
gmail.com - 609 042 035
Z at r u d n i m y s a m o d z i e l n ą
księgową na 1/2 etatu w stowarzyszeniu - 606 360 443
Zepter zatrudni - prezenterów,
przedstawicieli. Wysokie zarobki
- 603 301 734
Zlecę szycie - Firma z wieloletnim doświadczeniem poszukuje
szwalni/szwaczek do podjęcia
współpracy kontakt biuro@
maked.pl - 757 552 515
Zostań doradcą - Wiodąca
firma finansowo-ubezpieczeniowa zatrudni osoby na stanowisko doradcy. Atrakcyjne
wynagrodzenie (stała + prowizja
+premia).Wyślij CV na podany
adres: - jozef.pradela@axapolska.com.pl
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PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Emeryt szuka zajęcia - prawo
jazdy, kulturalny, dyspozycyjny,
bez nałogów - 793 657 899
Kierowca ABCE + ADR - z
dużym doświadczeni - umowa o
pracę - 723 529 370
Podejmę pracę na umowę posiadam zarejestrowaną działalność, wyposażone pomieszczenie
w sprzęt biurowy, auto, prawo
jazdy, j. angielski, doświadczenie
- 694 439 788
Poszukujemy pracy za granicą
- na wakacje (Holandia, Niemcy)
dla 4 młodych osób, podejmiemy
się każdej pracy - 605 517 370
Samotnie wychowujący 3-je
dzieci - bez nałogów, prawo jazdy,
średnie techniczne, godny zaufania - 783 411 148
Wykonam prace dorywcze - jako
dekarz - 797 552 092

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Amortyzatory używane oryginalne - do Seat Ibiza 2000
rok, cena do uzgodnienia - 784
390 447
Corsa B i C - elementy blacharki,
zderzaki, lampy, chłodnice, konsole, zawieszenia - 691 350 737
Części do Opla Corsy B, C - silniki, osprzęt, blacharka, zawieszenia, tłumiki - tanio - 603 054 031
Części do Opli – Astra, Vectra,
Corsa Agilla, Zafira, Meriwa blacharka, zawieszenia, silniki
benzyna i diesel, tanio - Jelenie
Góra - 603 054 031
Lampy do Citroen AX - 30 zł za
sztukę - 512 586 620
Mondeo, Astra, Golf III - wszystkie części z demontażu. Silniki,
części blacharskie i inne - 783
032 842
Swift - 93 rok, 1.0 - wszystkie
części z demontażu - 510 242
940

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Nowy skuter na auto - do 3000 zł.
Skuter kupiony w marcu, nieużywany, z przeglądem zerowym, na
dotarciu - 12 km na liczniku. Na
gwarancji. Bardzo mocny i szybki
- 662 776 830

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
4 felgi aluminiowe - z Hondy Civic
R13 oraz 4 opony letnie jedno
sezonowe R13 175/70 Kormoran
- 785 524 518
Alufelgi - duży wybór - używane, z Niemiec. Aluminiowe i
stalowe, oponami i bez. Śruby do
kół, łańcuchy śniegowe - około
100 rozmiarów i wzorów. Gryfów
Śl. - 663 331 661
Alufelgi Toyota 15 - 5x100 +
opony letnie - 793 731 224
Alufelgi z oponami - 195/50/
R15 82V (6Jx15 H2 ET35,
5x100x57) - 501 417 871
Alufelgi z oponami - używane
3 miesiące, 17 cali czarny mat,
rozstaw śrub 4*100 cena do negocjacji - 509 784 121
Felgi stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
Felgi stalowe po 15 zł - do Fiesta VW Polo Nissan Sunny - 609
272 704
Opony 185/60/R14 - Pneumant
letnie, w dobrym stanie. Spokojnie
starcza na sezon/dwa. Posiadam
2 szt. Odbiór w Kowarach. Cena
40 zł za 2 szt. - 794 266 565
Opony letnie Dunlop 205/65/16 stan dobry 450 zł - 691 200 886
Opony nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie
ceny - 757 893 651
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MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO skup - skupuję auta. Wystarczy SMS - 796 993 782
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 - za każde
płace gotówką, odbiór własnym
transportem - 667 138 290
CIĄGNIK Ursus 360 lub 330 - w
cenie do 8000 zł, może być do
remontu - 663 016 851
KAŻDE auto - całe i powypadkowe, angiki, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - powypadkowe i całe
do 350 zł - czekam pilne - 796
482 853
KAŻDE auto - powypadkowe i
inne - odbiorę w ten sam dzień 796 482 853
KAŻDE auto - powypadkowe, cale
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
KAŻDE auto - uszkodzone,
powypadkowe i cale - odbieram
własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie
- 792 172 820
KAŻDE auto po wypadkowe - całe
oraz rozebrane, odbiorę swoim
transportem - 792 876 442
KAŻDE auto w rozsądnej cenie
- każde auto w rozsądnej cenie 603 465 659
MAŁE auto w dobrym stanie - silnik max 1.6 chętnie diesel w cenie
do 3000 Jelenia Góra lub okolice
- 509 640 075
MIESZKANIE 2 pokoje - na Zabobrzu do wprowadzenia - pilne.
Gotówka Lic. 7867 - 514 600 110
MOTOR Cros lub Enduro - 200 lub
250 cm używany i sprawny technicznie do 2000 zł - 507 387 303
POLONEZ - rocznik powyżej
1999, z instalacją gazową - 502
661 955
POWYPADKOWE - skup, również
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
PUNTO, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód w cenie
do 4 tys. zł - 603 182 814
SKUP aut - Każde auto w rozsądnej cenie. Stan obojętny. Gotówka
od ręki - 787 009 777
SKUP aut do 5000 zł - gotówka
od ręki 7 dni w tygodniu - 697
104 455
SKUP aut wszystkich marek stan obojętny, odbieram własnym
transportem - 511 209 408
SKUTER, zarejestrowany - ubezpieczony, stan bardzo dobry,
cena 2500 zł, do negocjacji - 506
060 449

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
AUDI 100 C4 2.4 D - srebrny
Avant. Przegląd do listopada 2011
r. Cena 5000 zł do negocjacji. 509 664 774
AUDI 80 - 1.9 TD - rok 93, cena
4000 do negocjacji - 663 232
226
AUDI 80 automat 850 zł - 90 rok,
1,6 automatic w całości lub na
części - 693 828 283
AUDI 80 B3 - 1987 rok. Na chodzie, ważne OC. Silnik 1.8 S bez
gazu. Cena 1000 zł do negocjacji.
Więcej informacji pod nr tel. - 793
508 290
AUDI 80 B4 - 1993 eok, automatik.
Cena 2800 zł do negocjacji - 782
229 264

OG£OSZENIA
AUDI A6 1998/99 - 1.9 diesel,
sedan, pełna elektryka, alufelgi +
komplet zimówek. Stan bd. Ważne
OC i przegląd. Cena 19800 zł do
negocjacji - 663 110 989
BMW 316 Compact 1.6 - 1994 rok,
benzyna. 1,5 roku w kraju. Cena
3000 zł - 662 415 311
BMW 316, E36, 93 rok - czerwona, elektryczne szyby, lusterka,
centralny zamek, szyberdach,
alufelgi, spoilery, ubezpieczony i
zarejestrowany do września, cena
3450 - 531 184 778
BMW 318i E46 - 1998 rok, po
liftingu, pełne wyposażenie, ksenony. Srebrny metalik. Panoramiczny dach. Cena 14000 zł - 782
229 264
BMW 320 - benzyna, na jasnych
skórach, 1997, przebieg 130 tys.
- 664 494 953
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 525 TDS E39 - 1997 rok/1998
rok, hak, ksenony, pełne wyposażenie, srebrny. Cena 11500 zł
- 782 229 264
BMW E-34 - rok 94, pojemność 1.8
benzyna, ważne opłaty, poduszka,
elektryczne szyby, c-zamek, immobiliser, ABS, zadbana, cena 3300zl
- 604 899 303/692 539 208
BMW E39 520i 1997 rok - kolor
montrealblau, klimatronik, fotele
skóra, 4 poduszki, ABS, esc, DVD,
autoalarm, alu 17_qq styling 32
+ komplet zima, 13000 zł - 663
611 947
CHARADE 1.0 - 92 rok - wszystkie całości z demontażu - 510
242 940
CHRYSLER Stratus LX 2.5 i 24 V
- 1999 rok, full opcja, cabrio. Cena
8000 zł - 782 229 264
CITROEN Saxo VTS 1.6 benzyna 2002 rok, klimatyzacja, alufelgi 16,
ABS, 4x AIR BAK, komplet opon
zimowych, przebieg 153 tys. - 506
114 059
CITROEN Xsara rok produkcji
1998, benzyna - 1.8, granatowy
metalik, wspomaganie kierownicy,
regulowane kierownicy, elektryczne szyby, lusterka poduszki,
po wymianie pasków, oleju stan
BDB., cena 4 .800 - 782 124 231
DAEWOO Kalos (AVEO) - 2004
rok, najbogatsza wersja tego
modelu (klimatyzacja, elektryka,
immobilizer, 4 poduszki, ABS,
wspomaganie kierownicy itd.
99000km, cena do negocjacji - 692
094 962
DAEWOO Lanos 1997 rok - 1.5
benzyna/gaz wspomaganie, radio,
po wymianie rozrządu i płynów.
Cena 3500 do negocjacji - 500
639 390
DAEWOO Tico - zarejestrowany,
rok 98, poj. 800, ekonomiczny,
c-zamek, elektryczne szyby, bez
korozji, cena 1900 - 604 899
303/692 539 208
FIAT Punto 1.1 +gaz - rok produkcji 1998, zimowe opony, alarm,
centralny zamek, radio z czytnikiem SD, głośniki JBL, gaz do
regulacji - 665 670 345
FIAT Punto Kabriolet LPG - zarejestrowany, rok 96, pojemność
1.6 benzyna + gaz sekwencja,
c-zamek, 2 x poduszka, elektryczne szyby, wspomaganie,
elektrycznie opuszczany dach,
alufelga, cena 5300 - 604 899
303/692539 208
FIAT Seicento - 2000 rok, przebieg
91 tys. km. W super stanie. Cena
4500 zł - 511 699 191
FIAT Seicento 2000 rok - 91 tys.
w super stanie. 4500 zł - 511
699 191
FIAT Seicento 900 - 1998, czerwony, przebieg 100 tys. km., elektryczne szyby, nowy akumulator,
Jelenia Góra - 668 842 993
FIAT Seicento 900CCM - kolor
bordowy metalik. Rok 1999, przebieg oryginalny 79 tys., garażowany, tanio - cena 3800 zł - 607
878 496
FIAT Seicento1.1 - rok produkcji
2000, przebieg 105500 - 669
511 973
FIAT Tipo 1.4 benzyna - opłacony,
stan średni w ciągłej eksploatacji
za cenę 600 zł - 783 576 857

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

FIAT Uno - 1998 rok., poj. 999,
benzyna + gaz. Bardzo ekonomiczny, niskie opłaty. Radio, bez
korozji. Ważne OC i przegląd do
września 2011 r. Cena 1400 zł 604 899 303, 692 539 208
FORD Escort 1.6 MR - 1991 rok,
benzyna + gaz. Niebieski metalik,
szyberdach. Ubezpieczony. Cena
1200 zł - 600 258 703
FORD Express - zarejestrowany,
rok 99, pojemność 1.4 benzyna,
wspomaganie kierownicy, 2 x
poduszka, radio, bez korozji,
2-osobowy, cena 3400 - 604 899
303/692 539 208
FORD Fiesta - 1992 rok, benzyna
- 518 137 736
FORD Fiesta 1.1 - w dobrym
stanie, ważne OC i przegląd, 850
zł - 796 519 119
FORD Fiesta 1.3 94 rok - w
całości lub na części 600 zł - 510
242 940
FORD Fiesta 94 rok, 850 zł - 1,3 B,
wspomaganie, 2 x air bag, szyber
dach - 693 828 283
FORD Focus 1999 - 1.8 benzyna,
przebieg 161 tys., stan techniczny
jak i wizualny, bardzo dobry,
elektryka wspomaganie, ABS,
cena 8900 - 75 76 78 835, 501
035 988
FORD Mondeo - kombi - srebrny,
1998 rok, diesel. Zarejestrowany.
Centralny zamek. Tylni zderzak
lekko pęknięty. Cena 5300 do
negocjacji - 663 719 399
FORD probe 2.2T - 1994 rok,
wersja USA. Cena 1500 zł - 782
229 264
FORD Transit - zarejestrowany, rok
93, poj. 2.5 diesel, opłaty ważne
do września, auto naprawdę w
dobrym stanie, cena 3400 zł - 604
899 303/692 539 208
FORD Tranzit 2.5 D - 1992 rok,
czerwony blaszak. Opłacony.
Cena 1800 zł - 782 229 264
HONDA Civic 1.3 - 1995 rok,
benzyna, kolor czerwony. Komplet
opon zimowych i części. Cena
5000 zł do negocjacji - 691 264
567
HONDA Civic 1.3i - 149 tys. km,
benzyna, czerwona, drzwi 2/3,
hatchback, 1995 rok. Drzwi od
strony kierowcy odprysk. Przegląd
4.2012, ubezpieczenie 6.2011 505 764 122
HYUNDAI Lantra - pełne wyposażenie. Cena 1400 zł - 782 229
264
HYUNDAI Pony - na gaz 1500
z 1.5 ważne dokumenty - 609
272 704
JEEP Grand Cherokee rok 2000
- Jeep Grand Cherokee 2000
poj. 4.0 v8 limited benzyna +
gaz sekwencja, nowe opony i
alufelgi bezowa skóra, pełna el.
klimatyzacja, ABS, cena 15500 do
negocjacji - 504 666 746
LANCIA Delta 1.6 - pełna elektryka, ważny przegląd i OC 1700
zł - 782 501 197
LUBLIN 1 - cena 2000 zł - 662
602 777
MAZDA 121 - rocznik 1991,
pojemność 1300, OC do 17 listopada. Cena do uzgodnienia - 785
356 838
MAZDA 323 - 1.6 1989 rok, 3
drzwiowa, ważne przegląd i OC,
benzyna + gaz, na części lub w
całości, w ciągłej eksploatacji.
Cena 1000 zł do negocjacji - 508
326 552
MAZDA 323F - cena 2000 zł - 796
600 947
MAZDA 626 - cronos 2.0 automat
94 rok, wszystkie całości z demontażu - 510 242 940
MERCEDES 190 2,5D - 1992,
biały, + komplet kół, cena 3100
zł - 606 252 219
MERCEDES Benz - 190 2.0 kat z
gazem - 605 822 721
MERCEDES C200 - ładny, w
stanie dobrym, opłacony, diesel
za 3900 do negocjacji - 795 887
625
MITSUBISHI Galant 1.8 92 rok
- wszystkie całości z demontażu
- 510 242 940
OPEL Astra - zarejestrowany, rok
94, pojemność 1.6 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio szyberdach, przegląd do marca 2012,
cena 1350 - 604 899 303/692
539 208

OPEL Astra 1992 - rok po wypadku
- 509 722 947
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- 2 DTI - elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, alufelgi, klimatyzacja 1999/00 rok,
cena 9900 zł, zadbana - 663
314 912
OPEL Astra kombi 93 rok - aktualny przegląd i OC, stan techniczny b. dobry, cena 1600 zł do
negocjacji - 698 858 688
OPEL Astra kombi 93 rok - aktualny przegląd i OC, stan techniczny dobry cena 1900 zł do
negocjacji - 698 858 688
OPEL Calibra 2.0 + LPG - elektryczne lusterka, elektryczny szyberdach, skóry, podgrzewane
fotele, ABS, brak OC, cena 1000
- 721 830 670
OPEL Corsa 1.2 - benzyna, 3
drzwi, 5 biegów, radio oryginalne
z RDS. stan db. w ciągłej eksploatacji, kolor niebieski, przegląd i
OC do lutego 2012 rok, cena 2850
zł. - 724 989 953
OPEL Corsa B - zarejestrowany,
rok 96, poj. 1.2 benzyna, ekonomiczny, bez korozji, radio, alufelgi,
cena 2400 zł - 604 899 303/692
539 208
OPEL Kadett 850 zł - przegląd do
lipca, ubezpieczenie do grudnia 693 828 283
OPEL Omega A rok 91 p - poj.2000,
benzyna, kolor bordowy metalik 603 464 727
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 - 1994 rok,
gaz. Ubezpieczenie do 11.2011 r.
Przegląd do 03.2012 r. Cena 1500
zł - 512 583 763
OPEL Vectra 2.0DTI - kombi 97rok
zarejestrowany w kraju. klimatyzacja, centralny, alarm, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby 4500
zł do negocjacji - 500 038 104
OPEL Vectra 2007 - 1.9 CDTI,
przebieg 94 tys., serwisowany
bezwypadkowy, cena 34900 w tym
23% VAT klimatyzacja, elektryka,
tempomat, wspomaganie ABS - 75
76 78 835, 501 035 988
OPEL Vectra hatchback - hatchback, 1995, turbo diesel. Posiada
hak, centralny zamek, szyberdach,
zarejestrowany, aktualny przegląd.
Cena 2300 zł do negocjacji - 663
719 399
PEUGEOT 106 - zarejestrowany,
rok 93, pojemność 1000 benzyna,
ekonomiczny, c-zamek + pilot,
cena 1400 zł - 604 899 303/692
539 208
PEUGEOT 405, benzyna - ubezpieczony z przeglądem - 503
771 972
POLONEZ Plus 98 rok, 850 zł wspomaganie kierownicy, w całości lub na części - 693 828 283
PRZYCZEPA kempingowa - Niewiadów N126. Stan przyczepy
bardzo dobry. Cena 1800 zł - 691
355 447
PRZYCZEPKA towarowa - typu
Sam na oryginalnej ramie oś
skrętna przednia i tylna, burta
otwierana na oryginalnych częściach, wym. 270x130x30 do
rejestracji 800 zł - 785 759 849
RENAULT Clio 1.2 - 1991 rok,
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby. Wszystko działa,
auto w dobrym stanie. Ubezpieczenie do sierpnia. Cena 1200
zł - 781 560 898
RENAULT Clio 1.2 - 1992 rok,
stan dobry, do jazdy. Opłaty na rok
do 2012 roku. Auto nie wymaga
wkładu. Cena 1350 zł - 794 373
778
RENAULT Clio 1996 rok - pojemność 1200 + LPG, zarejestrowany,
ubezpieczony, cena 2500 zł. - 793
195 911
RENAULT Laguna 94 rok - automat z gazem poj. 2 l. - 603 360
615
RENAULT Laguna kombi - sprzedam lub zamienię 1.8 benzyna
+ gaz zarejestrowany w kraju,
96 rok, 3000 zł, do negocjacji
zapraszam do obejrzenia - 500
038 104

RENAULT Master 2.2 - 2002 rok,
bus średni. ABS. Uszkodzony silnik i skrzynia. W tym stanie cena
7500 zł. Z nowym częściami 13500
zł - 728 895 353
RENAULT Scenik 1.6 benzyna 97
rok - kolor niebieski metal, stan bd.
niedrogo - 500 289 971
RENAULT Thalia 1.4 - 2004 rok,
klimatyzacja wspomaganie kierownicy. Z salonu - 666 329 500
RENAULT Twingo 1.2 - 2000
rok, benzyna. Elektryczne szyby
i lusterka, centralny zamek, blokada skrzyni. Przebieg 75 tys. km.
Nowe opłaty. Cena 3500 zł - 796
600 947
SAMOCHÓD - zarejestrowany,
pojemność 796, benzyna, wymienione progi, blacharka, ekonomiczny, zadbany, komplet opon
zimowych na felgach, przegląd
do marca 2012. Cena 2900 do
negocjacji - 535 311 272
SEAT Ibiza 1994 rok, 1.6 B - elektryczne szyby, centralny zamek,
immobilizer, alufelgi 15 OC i przegląd, cena 1800, nie odpisuje na
SMS - 726 299 089
SEAT Ibiza, 1,4 - 2001 rok, 5
drzwi, kolor granatowy, uszkodzony silnik, cena 4000 zł - 880
313 810
SEAT Toledo 1996 - 1.8 gaz, cena,
2500 zł - 504 785 633
SEATA Toledo 1.8 - 1996 rok, gaz.
Cena 2500 zł - 504 785 633
SKODA Felicja - rok 99, pojemność 1.6 benzyna, wspomaganie
kierownicy, bez korozji, radio,
cena 3500 - 604 899 303/692
539 208
SKODA Felicja 96 rok, 1,3 950 zł
- + LPG uszkodzony przód, w całości lub na części - 693 828 283
TOYOTA Avensis 2007 - 2.0D 4D
przebieg 154 tys., serwisowany
bezwypadkowy, stan idealny, cena
44900 w tym 23% VAT, klimatronic,
skóra, pełna elektryka tempomat,
ABS, ESP, wspomaganie - 75 76
78 835, 501035 988
TRABANT 1.1 - 1991 rok, kolor
biały. Przebieg 85000 zł. Ważny
przegląd i opłacone OC. Cena do
negocjacji - 757 644 043
VOLKSWAGEN Transporter –
maks. długi i wysoki rocznik 97,
2.4 diesel, stan bdb., cena 9900
- 512 117 779
VOLVO S40 - diesel 1,9,102
km, pełne wyposażenie, czujniki
parkowania, komplet opon, wymieniony rozrząd - 669 464 494
VW Golf 3 cabrio - stan bdb.,
elektryczne szyby x 4, alu, klimatyzacja, 1.8 + gaz, auto godne
uwagi 9500 zł - rok 1997 - 663
314 912
VW Golf II – rok produkcji 1991/92
pojemność 1600 benzyna - LPG
- ubezpieczenie do 10.2011,
stan dobry. Cena 1900 zł - 665
480 778
VW Golf II 1,6 rok produkcji 1990
- szerokie zderzaki, alufelgi, bez
korozji, aktualny przegląd, ubezpieczony, cena 1150 zł - 785
983 700
VW Golf III - 1.9 GTD ważne opłaty
cena 1950 zł - 882 222 242
VW Golf III - 1995 rok, pojemność
1.4 benzyna, kolor bordo metalik,
5 drzwiowy, cena 2700 zł. Ubezpieczenie do października - 693
384 053
VW Golf III - 94 rok, 1.6, ważne
przegląd i OC 5 - drzwiowy biały,
uszkodzona przednia szyba, cena
1600 zł - 722 128 501
VW Golf III - 95-motor, 1.4 ekonomiczny, 2 drzwi, ciemno zielony
+kpl. opon, cena 2 700 zł - 792
236 222
VW Golf III 1,9 TD - 93/94 kombi
- 792 513 303
VW Golf III 1.9 SDI - grudzień
1996, ważny przegląd i OC. Nie
wymaga wkładu finansowego.
Stan techniczny i wizualny b.
dobry. Cena 5300 - pilne - 502
439 040
VW Golf III, 1997 - 1.8 benzyna,
niebieski, sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja, elektryczne szyby, 2 po. Cena 5700 do
uzgodnienia - 600 937 592
VW Golf IV, rok 1999 - niebieski,
klimatyzacja, centralny zamek,
bezwypadkowy, cena 9.500 tys. +
opłaty - 505 223 708

VW Golfa 4 - 1.9tdi rok 98 - zielony
metalik, szyberdach, pełna elektronika, bezwypadkowy, cena 11.500
tys. + opłaty - 505 223 708
VW Lupo 1.4 MPI 2001 rok - przebieg 72000 km kolor czarny, el.
dach, 2 x air bag, wspomaganie,
centralny zamek, alarm. Cena
11800 do negocjacji - 793 589
984
VW Passat 1.9 TDI 97 rok - 110
ko sedan, czarny, klimatronik,
tempomat, spryskiwacze, skóra
Alkantara podgrzewana, 4 air
bag, pełna elektryka, tanio - 603
054 031
VW Passat B3 90 rok, kombi - 1,8
benzyna + gaz (ważne opłaty),
cena 1600 oraz Golf 2 - 1994 rok,
1,3 benzyna (ważne opłaty), cena
1300 - 505 693 793
VW Passat B5 1,9 TDI - 97/8 rok,
kombi po wymianie rozrządu w
bdb. stanie, pełna opcja, klimatronic, grzane fotele itd. 9300 zł - 697
104 455
VW Passat B5 1.8 T 1.8 - 1998 rok,
stan bardzo dobry - 603 455 968
VW Passat kombi B3 - 1.9 TDI,
91 rok, opłaty ważne do listopada,
centralny alarm, wspomaganie,
szyberdach, 4 szyby elektryczne,
2900 do negocjacji - 606 964
123
V W Ve n t o - z a r e j e s t r o w a n y,
ważne opłaty, poj.1.8 benzyna,
rok 94, wspomaganie kierownicy,
radio, auto zadbane, bez korozji,
naprawdę polecam, cena 1950 zł
- 604 899 303/692 539 208

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
KAWALERKA komunalna w Cieplicach 35 m2, pierwsze piętro,
CO gaz zamienię na większe, do
remontu - 694 971 747
MIESZKANIE 105 m2 w kamienicy centrum - do remontu - parter, zamienimy na dwa mniejsze
mieszkania w Jeleniej Górze.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
MIESZKANIE 90 m2 - 3 pokoje
na mniejsze do 50 m2 - telefon po
16 - 696 704 882
MIESZKANIE komunalne - 2 pokojowe, 50 m2, CO i CW z PEC-u na
większe 3 pokojowe. Może być
zadłużone - 600 892 460
MIESZKANIE komunalne - 81
m2, 3 pokoje, CO etażowe - 691
240 266
MIESZKANIE w Karpaczu - 2
pokojowe, z werandą. 41 m2, I
piętro. Zamienię na równorzędne
w Jeleniej Górze - 663 518 272
PIĘTRO willi - mieszkanie - 105
m2, 4 pokoje, garaż, ogródek,
piwnice i strych. Po kap. remoncie
z przed kilku lat. Zamiana na 2-u,
3-y pokojowe mieszkanie z wyjątkiem wielkiej płyty. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
PÓŁ domu w podziale poziomym
99 m2 z ogrodem zamienimy na
mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2
(nie Zabobrze) z dopłatą ok. 100
tys. złotych. Jeldom Lic.14557 602 727 242

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
APARTAMENT w ścisłym centrum
- Cieplic - komfortowo urządzony i
umeblowany - 800 zł plus liczniki.
- 602 422 376
DOM jednorodzinny dla firm cena 15 zł od osoby, możliwość
pełnego wyżywienia w rozsądnych
cenach, cicha i ładna okolica - 693
993 043
DUŻY pokój z balkonem w mieszaniu dwupokojowym, od zaraz
(500 zł. + rachunki) Ul. Wiłkomirskiego. Mieszkanie w pełni
umeblowane - 697 269 227
GARAŻ koło szpitala w cenie 160
zł - 727 237 179

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Garaż w centrum - przy ulicy
Groszowej - 501 167 262
Kawalerka - centrum, wyposażona, 40 m2, z tarasem, 800
+ prąd + woda + kaucja - 609
655 488
Kawalerka - niedrogo 25 m2
na Kopernika - A N Renoma - 501
737 086
Kawalerka - pilnie wynajmę
niedrogo w ładnym standardzie w
Jeleniej Górze (niska kaucja) - 606
464 103
Kawalerka - umeblowana wyposażona, duża w centrum
Cieplic (40 m2) - 602 422 376
Kawalerka - umeblowana, ul.
Kiepury, pierwsze piętro - 607
418 281
Kawalerka - w centrum Karpacza - niezależna, umeblowana
w domku jednorodzinnym z ogrodem. Internet w czynszu. 35 m2
plus parking - 500 183 289
Kawalerka 2 pokoje - aneks
kuchenny, 1 p, spokojna dzielnica,
850+energia, woda + kaucja - 608
404 586
Kawalerka 26 m2 - po częściowym remoncie, II piętro. Tanio
- 601 869 663
Kawalerka 37 m2 - o wysokim
standardzie w centrum w Jeleniej
Górze - 601 090 156
Kawalerka 37 m2 - o wysokim
standardzie w J.G. na deptaku 601 090 156
Kawalerka 40 m2 - wyposażona, centrum, z tarasem, od
czerwca, 850+ woda + prąd +
kaucja - 609 655 488

Kawalerka na parterze - w
domku jednorodzinnym na parterze na Zabobrzu, TV, umeblowana
30 m2, 900 zł z opłatami bez kaucji
- 603 958 920
Kawalerka umeblowana - w
centrum miasta. Blisko Biedronki,
większości autobusów, polecam 511 779 673
Kawalerka w centrum - atrakcyjna, nowa, własny parking,
wyposażona. 800 zł + liczniki.
Warto, polecam - 791 268 850
Kawalerka w ładnym standardzie - w Jeleniej Górze. Niska
kaucja. Tanio i niedrogo - 860
6464 103
Kawal e rka, mi e szkanie 2
pokoje - słoneczne, 1 piętro,
osobne wejście, taras, balkon,
całkowity koszt 800, 32 m2, Piechowice - 694 741 103
Kołobrzeg - wynajmę 2 pokojowe mieszkanie wyposażone idealne na wypoczynek letni, zimowy
weekend Blisko centrum 10 - 15
min do morza. TEL od 9-21 - 781
154 795
Komis samochodowy - biuro i
plac 1500 m2 lub więcej. Doskonała lokalizacja, media. Jelenia
Góra Wolności 59 - 693 458 705
Lokal - tanio - w centrum Jeleniej Góry o powierzchni 80 m2
- 695 323 436
Lokal biurowy - w Cieplicach,
60m2, WC, parking, Krośnieńska
13, cena 600 zł - 602 195 714
Lokal handlowo-usługowy - z
witryną + 5 dodatkowych pomieszczeń na parterze, 70 m2 w centrum
Kowar. W calosci lub częściowo.
Cena do uzgodnienia - 605 293
704

Lokal I p., centrum ul. Krótka
- idealny na biura, WC, Internet,
reklama na budynku, wszystko w
cenie z mediami 2000 bez pośredników - 603 139 998
Lokal w centrum - 36 m2, parter.
Na działalność gospodarczą - Pl.
Wyszyńskiego 46 - 609 655 488
Lokal, parter na Zabobrzu handlowo-usługowy 11 m2 z dużą
witryną okienną, 1200 zł/mc od
zaraz. Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkania dwupokojowe kuchnia, łazienka, WC, przedpokój
w Jeleniej Górze - 608 013 985
Mieszkanie - 2 pokoje 50 m2,
Zabobrze, blok JSM po termomodernizacji - 508 150 637
Mieszkanie - 2 pokojowe - 50
m2 - ładne, częściowo umeblowane, Zabobrze - 508 150 637
Mieszkanie - 2 pokojowe w
Jeleniej Górze w Parku Sudeckim
40 m2 - 535 727 645
Mieszkanie - 2 pokojowe w Jeleniej Górze, po remoncie, blisko
centrum, 2 piętro, nieumeblowane
- 603 269 189
Mieszkanie - atrakcyjne - w
Jeleniej Górze 36 m2, tanio - 514
966 370
Mieszkanie - dwa pokoje - umeblowane, Kiepury - 507 547 521
Mieszkanie - Karpacz – posiadam od zaraz dwupokojowe w
centrum, słoneczne, umeblowane,
na dłuższy okres - 601 170 624
Mieszkanie - na Zabobrzu 50
m2 - 605 533 862
Mieszkanie - na Zabobrzu II, 2
pokojowe - 792 847 861
Mieszkanie - piękne umeblowane i wyposażone w ścisłym
centrum Cieplic - 602 422 376
Mieszkanie 2 p.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
Mieszka n ie 2 pokoj e - na
Różyckiego, czyste, słoneczne,
wszędzie blisko szkoły, markety,
lekarze 850 + media. Proszę
dzwonić miedzy 10-18 - 605
995 173
Mieszkanie 2 pokojowe - 56
m2, I piętro - ul. Świętojańska.
Zadbane wymienione okna,
panele, centralne ogrzewanie.
Do zamieszkania od zaraz - 605
132 518
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum, wyposażone 1000 + prąd +
woda + kaucja - 609 655 488

Mieszkanie 2 pokojowe - ładne,
nowe, umeblowane, słoneczne, w
centrum Jeleniej Góry w spokojnej
dzielnicy - 668 047 110
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Kiepury z dużym balkonem od 1
lipca - 605 434 347
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, rozkład, słoneczne,
czyste. Balkon, woda i ogrzewanie
z ciepłowni. Tanio 1000 PLN już z
czynszem - 604 241 560
Mieszkanie 2 pokojowe - studenckie, wolne od czerwca - ul.
Karłowicza. Idealne dla 4 osób
studiujących lub pracujących.
Wyposażone w tapczaniki i młodzieżowe zestawy z biurkami,
Internet. Balkon. Ciepłe i słoneczne - 603 852 277
Mieszkanie 2 pokojowe - w
nowym budownictwie, na ul. Złotniczej. Wyposażone, odświeżone.
1000 zł + liczniki - 605 209 145
Mieszkanie 2 pokojowe - w
nowym budownictwie. Wyposażone, odświeżone. 1000 zł +
liczniki - 605 209 145
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
umeblowane i wyposażone - na
Zabobrzu. 900 zł . Czynsz i ogrzewanie już w cenie - 888 119 319
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
umeblowane ul Złotnicza. Oplata
850 zł plus liczniki - 665 350 003
Mieszkanie 2 pokojowe - wyposażone, tv kablowa, idealne na
wypoczynek letni zimowy, weekend, blisko centrum, 10-15 min
do morza TEL od 9-21 - 781 154
795
Mieszkanie 2 pokojowe Pl.
Ratuszowy - po remoncie, 58
m2, 2 pokoje, osobne łazienka i
kuchnia, umeblowane, 2 piętro
(wysokie) 600 + 400 (czynsz). Lic.
7027 - 509 263 111
Mieszkanie 3 pokoje tanio tanio z garderobą, 75 m2, wysoki
standard wyremontowane w centrum miasta, czynsz 1200 plus
liczniki - 608 208 421
Mieszkanie 3 pokojowe - centrum Jelenie Góry, częściowo
umeblowane blisko Akademii Ekonomicznej. Najchętniej studentom
- 601 764 226
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu II, 51 m2 rozkładowe
słoneczne do zamieszkania. Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum Jeleniej Góry. Odświeżone i
w większości umeblowane. Tanio
- 603 253 265
Mieszkanie 36 m2 - atrakcyjne,
w Jeleniej Górze. Tanio - 514
966 370

Mieszkanie dwupokojowe dwupokojowe Kiepury 60 m2 bez
mebli. Pośrednikom i studentom
dziękujemy - 887 979 391
Mieszkanie na Zabobrzu - salon
z aneksem kuchennym + dwa
pokoje. 1000 zł + liczniki + kaucja
- 695 137 207
Mieszkanie po remoncie - małe,
2 pokoje, aneks kuchenny, 1 piętro
w bloku, okolica Malej Poczty, 900
+ liczniki (energia, woda) + kaucja
- 608 404 586
Mieszkanie studenckie - wolne
od lipca, 3 pokojowe, idealne dla 5
osób studiujących lub pracujących
- ul. Elsnera. Pokoje wyposażone
w tapczaniki, zestawy mebli młodzieżowych, Internet. Balkon. Ciepłe i słoneczne - 603 852 277
Mieszkanie w centrum miasta 54 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
1000 zł + liczniki i kaucja - 605
597 817
Pawilon handlowy - na ul Wolności w Cieplicach - 607 675 081
Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokoje w Jeleniej Górze - z
łazienką 25 zł doba - 790 862
296
Pokój - 600 980 615
Pokój - Cieplice - od 10.05 pokój
dla jednej osoby w centrum cieplic,
osobne wejście, osobna kuchnia
i łazienka 450 z mediami - 696
484 516
Pokój - dla dziewczyny - 607
675 081
Pokój - do wynajęcia - 600
980 615
Pokój - duży słoneczny, urządzony, Internet, ogród, 350 zł plus
rachunki, piękny widok, spokojna
dzielnica, blisko UE - 535 820
306
Pokój dla dwóch dziewczyn - k.
Kolegium, nowe budownictwo,
mieszkanie elegancko wyremontowane, koszt 290 zł i 100 zł opłat.
Spokojni lokatorzy - 603 711 725
Pokój w centrum Jeleniej Góry
- przy Placu Ratuszowym - 508
469 168
Pokój w centrum Jeleniej Góry
przy Placu Ratuszowym - 509
156 658
Pokój w Jeleniej Górze - od
zaraz, dla 2 oraz 1 osoby - 693
901 999
Pokój w Jeleniej Górze 400 zł - +
prąd + woda - 790 862 296
Pokój z aneksem kuchennym - i
łazienką. Blisko centrum, samodzielne wejście. Tanio - 504 288
969
Pokój z kuchnią i łazienką - w
domku jednorodzinnym na Zabobrzu z osobnym wejściem na
parterze 900 zł z opłatami - 603
958 920
Pomieszczenie gospodarcze z kanałem ok 50 m2, ogrodzone z
placem na małą działalność, cena
1200 zł - 695 653 260

AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

- 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
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Szukamy współlokatorki - do
mieszkania 3 pokojowego na
Zabobrzu III od 1 lipca - w pokoju
jest łóżko, szafa i mała komoda,
370 zł + media - 604 262 742
Tanie noclegi dla pracowników już od 12 zł/doba - 600 391 015
Warsztat - 250 m2 z zapleczem
w Dziwiszowie - 601 343 583

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Młode narzeczeństwo wynajmie
- 2 pokojowe mieszkanie w centrum miasta lub na Zabobrzu 1 do
700 zł + opłaty - 509 784 122
Garaż - lub jakieś miejsce,
Mysłakowice Jelenia Góra Zabobrze Mała Poczta lub w mieście
- 509 902 832
Kawalerka - pilnie i tanio dla 1
osoby szukam malej kawalerki lub
osobnego pokoju z dostępem do k
i l. - 607 940 844
Lokal pod gastronomię - w J.G
lub okolicy - 533 226 688
Mieszkanie 2 pokojowe - Karpacz lub okolica Jeleniej Góry
- 696 811 907
Pokój-kawalerka - do 450 zł
w Cieplicach od 15.05 dla kobiety
pracującej na dłuższy okres - 530
209 917

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Garaż (blaszak) - w rozsądnej
cenie - 695 013 436
Kawalerka - małe mieszkanie,
tanie. Gotówka. Lic. 7867 - 514
600 107
Mieszkanie - Park Sudecki
50 - 60 m2 - stan deweloperski
lub podwyższony standard - 888
221 321
Mieszkanie - w czerwcu 3 pokojowe na Zabobrzu I, słoneczne z
widokiem na Karkonosze, nie parter i nie szczytowe, do 160000 zł.
Bez pośredników - 661 572 702
Mieszkanie - w okolicach Małej
Poczty, najlepiej z ogródkiem - 668
687 615
Mieszkanie 1,2 pokoje Zabobrze - dla zdecydowanego klienta
Jeldom Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie okolice Jeleniej
Góry - Wojanów, Łomnica, Mysłakowice, Jeżów, 40-70 m2 - gotówka
- Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie w centrum - lub
w Cieplicach z niskim czynszem
w niskiej cenie Lic. 7867 - 514
600 110
Mieszkanie Zabobrze III - 2,
3 pokojowe do drugiego piętra z
balkonem. Dla zdecydowanego
klienta z gotówką. Pilnie. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 509 156 552
Pokoje studenckie - 1 osobowe,
2 osobowe, dla pary - kuchnia,
łazienka, Internet. Blisko centrum,
doskonała komunikacja - 693
458 705

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
1/4 willi Jelenia Góra - 121 m2,
5 pokoi, garaż, strych, piwnice,
ogródek. Mieszkanie po kap.
remoncie najwyższej klasy materiały. Po prostu perełka. Sam
sprawdź. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Dom - 135 m2 powierzchni, 5
pokoi, taras, kominek, garaż na
działce 1200 m2 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Dom - Cieplice - atrakcyjnie położony dom jednorodzinny ok. 200
m2, GOLD HOUSE. Lic. 10750
- 691 210 677
Dom - idealny dla dwóch rodzin,
trzy kondygnacje o powierzchni
300 m2, działka 850 m2, w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Dom - wyremontowany - w okolicach Mirska 139 tys. okazja
Lic.12181 - 514 600 101
Dom 135000 zł - 2 km od Cieplic
na działce 900 m2, blisko sklepów,
komunikacji miejskiej. Tylko 135
000 zł GOLD HOUSE Lic.3454 693 539 967
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. OKAZJA 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
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
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
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

DOM 230 m2 - 8 pokoi, 3 garaze,3
kuchnie, 3 łazienki, ogród, działka
4500 m2. dolna Szklarska - Górzyniec. domek letniskowy 30 m2.
cena 600. 000 zł - 501 182 005
DOM Cieplice - wolnostojący w
Cieplicach w bardzo dobrym stanie, spokojna dzielnica, możliwość
prowadzenia działalności. GOLD
HOUSE. Lic. 6692 - 693 539 963
DOM Cieplice 385000 zł - w
zabudowie bliźniaczej, atrakcyjna
dzielnica. Pow. 216 m2. GOLD
HOUSE. Lic.10750 - 691 210
677
DOM na Czarnym - nowy 175 m2
na działce 1000 m2 gotowy do
wprowadzenia, kanalizacja i woda
miejska, tylko 650.000 zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503 111 466
DOM okolice - okolice Jeleniej
Góry położony na działce 2200
m2. Cena 270000 zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
DOM okolice 130.000 zł - Nieruchomość do remontu ok. 150 m2.
Działka 900 m2. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
DOM Os. Czarne - 167 m2, 5
pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garaż.
570 000 zł GOLD HOUSE. Lic.
10750 - 691 210 677
DOM pod Jelenią Górą - duży
dom w Siedlęcinie po częściowym
remoncie na działce 34 tys. m2 600 077 376
DOM Podgórzyn - komfortowa
szeregówka w Podgórzynie,
pow. 160 m2, zagospodarowany
ogród. Cena do negocjacji. GOLD
HOUSE. Lic. 3454 - 693 539 967
DOM Stara Kamienica - piękny
dom 150 m2, 2 salony, 4 sypialnie,
na zewnątrz komp. wykończony,
wewnątrz stan deweloperski,
doskonale wykończony, działka
1836 m2. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

DOM w Jeleniej Górze 200 m2 nowy, cena do negocjacji, 700000
zł, polecam - Lic. 5627 - 662 009
700
DOM w Jeżowie - parterówka 152
m2 na działce 1160 m2 blisko
Zabobrza. Piękny projekt, stan
surowy zamknięty, cena 400.000
zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503
111 466
DOM w Karpaczu - 450 000 zł 607 051 705
DOM w Komarnie 150 m2 - cena
320000 zł, polecam, okazja. Lic.
5627 - 662 009 700
DOM w Międzyrzeczu - 167 m²
wolnostojacy z garażem. Działka
680m² Widok na jezioro, blisko las.
Cena 440000 zł - 885 342 947
DOM w Młyńsku - poniemiecki,
ładna lokalizacja, duża działka.
Cena do negocjacji - 726 042
301
DOM w Siedlęcinie - 10 min od
Jeleniej Góry - okazyjna cena 604 609 208
DOM w Złotnikach 200 m2 - cena
259000 zł, polecam - okazja Lic.
5627 - 662 009 700
DZIAŁKA - 1500 m2, Jeżów od
str. Zabobrza Lic. 4566 - 695
999 449
DZIAŁKA - Jelenia Góra - najpiękniejsza - Dziwiszów os. Leśne
Zacisze - 1001 m² z mediami.
Widok na Śnieżkę - 885 342 947
DZIAŁKA - w Mniszkowie 6902 m2
za jedyne 99.000 zł z najładniejszymi widokami w całej kotlinie.
Pilnie. N. Grzywińscy. Lic. 998 505 074 854
DZIAŁKA - w Wojcieszycach z
widokiem na Karkonosze, 30 zł/
m2. Lic. 7867 - 514 600 110
DZIAŁKA 0,87ha Kowary - uzbrojona w energię i siłę oraz wodę
- 757 182 434
DZIAŁKA 1,3ha - w Trzcińsku,
decyzja o warunkach zabudowy
na 2 domy, 20 zł za m2 - 695
044 925
DZIAŁKA 15 arów - w Janowicach
Wielkich z widokiem na góry - 509
132 436
DZIAŁKA 18 arów - zabudowana
budynkiem usługowym 200 m, w
Jeleniej Górze ul. Sudecka na
działalność gospodarczą - 609
655 488
DZIAŁKA 6500 m - w Komarnie
185 tys. Jeldom Lic. 14557 - 602
727 242
DZIAŁKA 791 m2 - w atrakcyjnej
części Sobieszowa. Prąd i inne
media podłączone + plany budowy
dostosowane do działki. Atrakcyjna cena - 660 467 639
DZIAŁKA budowlana - 770 m2
w atrakcyjnej lokalizacji w Cieplicach przy ul. Hirszfelda, działka
uzbrojona, cena 140000 zł - 793
710 703
DZIAŁKA budowlana - 950 m2,
uzbrojona, w Cieplicach. Strefa
uzdrowiskowa. Wyjątkowa oferta.
- 693 458 705
DZIAŁKA budowlana - atrakcyjna
w Komarnie, z widokiem na cale
Karkonosze - 606 791 020
DZIAŁKA budowlana - Mysłakowice MM2 10a. Wszystkie media
przy działce dojazd asfaltowy.
Działka w spokojnej okolicy z
widokiem na góry. Zapraszam 500 038 104
DZIAŁKA budowlana - w atrakcyjnej lokalizacji w cieplicach przy ul.
Hirszfelda działka uzbrojona, cena
140000 zł - 793 710 703
DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie
Sudeckim. Atrakcyjna, 710 m2, z
pozwoleniem na budowę. Media,
gaz, prąd - 508 477 995
DZIAŁKA budowlana - w Marciszowie. Atrakcyjna lokacja i cena
- okazja - 606 387 085
DZIAŁKA budowlana - w Miłkowie
ładnie położona, widok na góry
uzbrojona - 504 699 338
DZIAŁKA budowlana - w Miłkowie
widok na Śnieżkę - 504 699 338

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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Działka budowlana - w
Sosnowce 2600 m2, 45 zł za m2
- 512 034 350
Działka budowlana 1000 m2 - w
centrum Jeżowa Sudeckiego, z
dostępem do wszystkich mediów
i dojazdem droga asfaltową. Bez
pośredników - 667 219 752
Działka budowlana 25 zł za
m2 - Wojcieszyce 4271 m2 dojazd
drogą asfaltową, piękny widok na
Karkonosze, blisko lasu działka w
ciągu zabudowań - 608 810 644
Działka budowlana 710 m2 atrakcyjna, z pozwoleniem na
budowę, w Jeżowie Sudeckim.
Media, gaz, prąd - 508 477 995
Działka budowlana Jeżów
Sudecki - 1297 m2 koło urzędu
gminy. Płaska, jasne, widokowa,
słoneczna doskonała cena.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 501 736 644
Działka budowlana Mysłakowice
- MM2 10a. Wszystkie media przy
działce dojazd asfaltowy. Działka
w spokojnej okolicy z widokiem na
góry. Zapraszam - 500 038 104
Działka budowlana w Dziwiszowie - landy widok, media. Cena 60
zł - 510 771 871
Działka inwestycyjna - 8700
m2 z gruntem rolnym 9100 m2 w
Jeżowie Sudeckim, cena 200.000
zł. Lic. 5524 - 503 111 466
Działka Jeżów Sudecki - doskonała lokalizacja, cena 75 zł/m2.
Media, widok na góry, droga. 1297
m2. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 501 736 644

Działka Przesieka - 1500 m2,
pozwolenie na budowę wraz z
projektem budowlanym, wszystkie
media. Na działce budynek gospodarczy. Piękna lokalizacja na
obrzeżach miasta. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Działka rolna - 1200 m w Cieplicach do przekwalifikowania cena
za 1m 300 zł. - 695 653 260
Działka rolna 1200 m2 - w Cieplicach. Do przekwalifikowania.
Cena 300 zł/m2 - 695 653 260
Działka w Jeleniej Górze - z
mediami w J. Górze-Dziwiszów
os. Leśne Zacisze 1462 m2 - 885
342 947
Działka w Komarnie - budowlana, pow. 6500 m2. Cena 190000
zł - 668 867 615
Działka Wojcieszyce - 1500 m2,
teren płaski, nasłoneczniony, z
widokiem na panoramę Karkonoszy, w otoczeniu nowe zabudowania. 5 km od Cieplic Cena do
uzgodnienia - 500 599 159
Działki budowlane - atrakcyjnie
położone, koło Jeleniej Góry.
Media, drzewa, dogodny dojazd.
Przystępna cena - 695 725 857
Działki budowlane - uzbrojone,
bez pośredników, ładne widoki 606 802 005
Garaż - przy ulicy Groszowej 501 167 262
Garaż ul. Kadetów, 16 m2 monitoring. Lic. 5627 - 662 009
700
Grunty rolne od 1,5 zł/m2 - w
Nowej Kamienicy. Serdecznie
zapraszam Jeldom. Lic. 14557 668 667 637
Hala produkcyjna - 900 m2 - 501
182 005

Kawalerka - 26 m2, piętro
2, Karłowicza, właściciel - 514
000 838
Kawalerka - bez pośredników
w pobliżu centrum, po remoncie,
kuchnia i przedpokój w zabudowie,
pierwsze piętro - 604 702 340
Kawalerka - centrum, 85 tys.
- 609 655 488
Kawalerka - luksusowa w Dziwiszowie od zaraz - 601 343 583
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
620 071
Kawalerka - ładna - po remoncie, o pow. 26,77 m2, na I piętrze
w budynku wielorodzinnym. Po
remoncie. Blisko centrum, spokojna i cicha okolica. Kuchnia z
meblami na wymiar. N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - ładna 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 - 669-620-071
Kawalerka - ładna w Zgorzelcu,
27 m2, dobra lokalizacja, cena do
uzgodnienia - 664 312 086
Kawalerka - po remoncie
47 m2. Na parterze budynku
I-piętrowego w centrum miasta.
Duża osobna kuchnia. Nadaje się
na gabinet lub biuro. Miejsce parkingowe. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - w Jeleniej Górze
blisko centrum. Mieszkania po
kapitalnym remoncie! Cena do
negocjacji - 793 691 133
Kawalerka 27 m2 - po gruntownym remoncie. Nowa kuchnia z
meblami w zabudowie. Mieszkanie
ciepłe, środkowe. Okna nowe.
Blok IV piętrowy na Zabobrzu.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka 68 000 - w Sobieszowie Lic. 5877 - 500 122 445

Kawalerka elegancka - po
remoncie 26,5 m2 w bloku IVpiętrowym, blisko centrum. Środkowa, ciepła i słoneczna. Blok
ocieplony, zadbany. Czynsz 144
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka elegancka - po
remoncie na wysokim parterze w
bloku III-piętrowym 26 m2. Środkowa, bardzo ciepła. Może być na
działalność. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka Janowice Wlk.
- 33 m2, po remoncie , dobrze
usytuowane komunikacyjnie „NK”
Lic. 6327 - 601 556 494, 75 64
36 052
Kawalerka na Zabobrzu - drugie piętro po remoncie. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Kawalerka na Zabobrzu - M1
o powierzchni 27 m2 po remoncie
położone na IV piętrze w 4 piętrowym bloku. Cena 98 000 zł. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Kawalerka na Zabobrzu - słoneczna, przestronna. Piętro 2/4,
26,23 m2 + piwnica. Umeblowana.
Przy ul. Różyckiego. Tanio - 665
995 329
Kawalerka na Zabobrzu usytuowana na drugim piętrze
po remoncie. Budynek po termomodernizacji. Mieszkanie ciepłe
i słoneczne. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Kawalerka po remoncie 35,5m2 na 2 piętrze po remoncie,
do wprowadzenia. Niskie koszty
utrzymania, tylko 110.000 zł do
negocjacji. Lic. 5524 - 503 111
466
Kawalerka w centrum Karpacza - 26 m2, po generalnym
remoncie. Cena 115000 zł - 509
032 866
Kawalerka w Kostrzycy - 30
m2 w domu 3 rodzinnym, na
parterze. Duży ogród, komórka
i piwnica. Atrakcyjna cena. Bez
pośredników - 609 071 450
Kawalerka Zabobrze - 24 m2.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Kawalerka, 26 m2 - tania, po
częściowym remoncie, 2 piętro na
Karłowicza. 78 tys. Lic. 7453 - 601
869 663
Lokal na ul. Kiepury - użytkowy,
50 m2, wyposażony: system alarmowy, siła, ogrzewanie miejskie.
Idealny na gabinet , biuro. Cena do
uzgodnienia - 601 954 165
Lokal w Gryfowie Śląskim - 79
m2 450 tys. zł - 667 310 800
Lokale - 2 o powierzchni 110,
120 m2 w nowo wybudowanym
budynku. Kupujący nie płaci prowizji. Roksanes Żukowski. Lic.7867
- 508 240 831
Lokale usługowo-handlowe
- na atrakcyjnych warunkach
zlokalizowane w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. Atrakcyjna, promocyjna, cena już od 2.500,00 PLN
netto/1 m kw. - 697 397 297, 75
75 22 980
Mieszkalno-usługowe atrakcyjne działki pod budownictwo wielorodzinne oraz mieszkano
- usługowe w centrum. Roksanes
Żukowski Lic. 7867 - 508 240
831
Mieszkania - nowe - ulica Głowackiego w Jeleniej Górze, cena
do negocjacji, polecam - Lic. 5627
- 662 009 700
Mieszkania - piękne w najlepszej lokalizacji w Cieplicach,
budowane w najnowszej technologii, ogródki, garaże, polecam.
Lic. 7867 - 514 600 110
Mieszkania - Zielone Tarasy
- Ostatnie mieszkania w nowo
budowanym budynku. Oddanie
czerwiec-lipiec. Mieszkania z
balkonami i tarasami. Roksanes
Żukowski. Lic. 7867 - 508 240
831
Mieszkania Cieplice - nowe dla wymagających, przy Termach
Cieplickich obok Biedronki Pod
Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, duże
balkony, Internet, parki. 7-11 okien
w mieszkaniu - info@dom-pol.com
- 782 566 823
Mieszkanie - 2 pokoje na 1-szym
piętrze na Kiepury, 51 m2, 165
tysięcy - 502 399 088
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Mieszkanie - 2 pokojowe, 44
m2, Piechowice, 100 tys. do
negocjacji, opłaty 110 zł-m-c. Bez
pośredników - 665 943 608
Mieszkanie - 46 m2 - Mała
Poczta, 2 piętro, propozycja ceny
145.000, czynsz 60 zł, zadbane
otoczenie. Lic. 11965 - 509 949
961
Mieszkanie - atrakcyjne 2 pokojowe - 54 m2, z tarasem i balkonem, Zabobrze III. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie - Cieplice 80 m2 na pierwszym piętrze w zielonej
części miasta z dwoma balkonami
i ogrodem. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie - duże, eleganckie
w centrum Jeleniej Góry. Lic.
11965 - 509 949 961
Mieszkanie - dwa pokoje na
Zabobrzu, 120.000 zł. N. City. Lic.
5908 - 695 034 321
Mieszkanie - dwupokojowe o
powierzchni 42 m2 na II piętrze
w stanie deweloperskim, nowe
budownictwo Lic. 5877 Nieruchomości Muraszko - 500 122 447
Mieszkanie - Janowice Wielkie
- Mniszków. 150 m2 użytkowe +
200 m2 do adaptacji. 2 łazienki,
7 pokoi, kuchnia, 2 garaże - 785
535 600
Mieszkanie - Mała Poczta, 2
piętro, 46 m2, propozycja ceny
145.000, czynsz 60 zł, zadbane
otoczenie. Lic 11965 - 509 949
961
Mieszkanie - nowe 105 m2,
265 tys. - 0% PROWIZJI w stanie
deweloperskim na obrzeżach
Cieplic z ogrodem. Tylko 265 000
zł Prowizję Kupującego pokrywa
Sprzedający. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie - o powierzchni 50
m2 na I piętrze, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, w kamienicy,
zaproponuj swoją cenę NM. Lic.
5877 - 500 122 447

26

9 maja 2011 r.

Mieszkanie - słoneczne, do
zamieszkania - bez nakładów
finansowych, 48 m2, 2 pokojowe,
1 piętro, zielona część Zabobrza,
atrakcyjna cena, zapraszam - 501
676 207
Mieszkanie - trzy pokoje na
Zabobrzu, 195.000 zł. - 695 034
321
Mieszkanie - trzypokojowe 85
m2 w atrakcyjnej cenie. Roksanes Żukowski. Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkanie - w centrum - tanio
72 m2, 3 pokoje z garderoba w
centrum miasta wyremontowane
czynsz 1200 plus liczniki - 608
208 421
Mieszkanie - w ścisłym centrum, nowa kamienica, developerskie, z garażem. Nieruchomości
Metrohouse, kupujący nie płaci
prowizji - 668 867 615
Mieszkanie - z ogrodem, garażem, 110 m2, do remontu. Cena
150 tys. zł, bez pośredników - 792
299 950
Mieszkanie - Zabobrze 2, 3
pokoje, 65 m2, cena 179000 zł.
Polecam. Lic. 5627 - 662 009
700
Mieszkanie - Zabobrze
Noskowskiego - 69 m2 z trzema
balkonami. Cena 197000zł. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156
552
Mieszkanie 105 m w kamienicy centrum - piękne stylowe do
remontu, II piętro w kamienicy w
centrum, tylko 215 tys. Cena do
negocjacji ! Jeldom. Lic. 4557 602 727 242
Mieszkanie 105 m2 - 3 pokojowe, przy ul. Sudeckiej. Do generalnego remontu. Zachowane w
dobrym stanie drzwi oraz futryny.
Cena 215000 zł. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie 105 m2 za 169 000
zł - parter oddzielnej części domu
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, po
częściowym remoncie, z ogródkiem, w Miłkowie - 667 219 752
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 - 44 m2,
Zabobrze. Widok na góry - 723
143 588
Mieszkanie 2 pokoje Kowary
- 52 m2 w centrum Kowar na
II- piętrze. Ogrzewanie gazowe,
okna PCV, kuchnia w zabudowie.
Serdecznie zapraszam Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 2 pokoje Osiedle XX Lecia - rozkładowe, słoneczne, po remoncie niskie opłaty
do zamieszkania atrakcyjna cena.
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze
I - 38 metrów, I piętro, wieżowiec,
bez balkonu, bezpośrednio - 604
470 102
Mieszkanie 2 pokojowe - 44,5
m2 w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 517 409 125
Mieszkanie 2 pokojowe - 45
m2 w budynku wielorodzinnym
w okolicy Morcinka. Kuchnia
osobna. Dobry standard. Nowe
okna i podłogi. Atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 71 m2
na wysokim parterze w zadbanej
kamienicy. Rozkładowe, słoneczne po częściowym remoncie.
Kuchnia osobna. Czynsz 165
zł/m-c. Tanie, dobra lokalizacja.
N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - b.
ładne 60,32 m2. Na I-piętrze w
budynku II-piętrowym. Budynek
po kapitalnym remoncie, blisko
centrum. Posesja ogrodzona, parking. Klatka schodowa zadbana.
N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
II-piętrze w budynku po remoncie
o pow. 42,7 m2. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie co-gazowe. Na podłogach panele. Czynsz 200 zł/m-c.
Blisko centrum. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. IX piętro, 36 m2. Lic.
5877 - 500 122 445

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokojowe - po
gruntownym remoncie 44 m2,
w atrakcyjnej dzielnicy. Rozkładowe, słoneczne. Czynsz 160
zł/m-c. Do zamieszkania. Niska
cena. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie 42,8 m2 w budynku
wielorodzinnym. Blisko centrum
miasta. Ogrzewanie co-gazowe.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, z tarasem i balkonem,
54 m2, parter, Zabobrze III. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219
752
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Łomnicy. 42,10 m2, do wprowadzenia. I piętro, piwnica, strych.
Cena 99000 zł. Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe Cieplice - 44,30 m2, bardzo ładne
mieszkanie, po remoncie, z przepięknym widokiem na góry, z balkonem, nowoczesną zabudową
kuchni, dużą szafą w cenie. Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 41 m2 na Zabobrzu, cena
125 000 zł. Pilna sprzedaż GOLD
HOUSE. Lic. 10728 - 501 181
875
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - ul. Karłowicza, cena 160
tys. - 668 867 615
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze II - 3 piętro w 4 piętrowym
bloku nieopodal S.P.11, mieszkanie zadbane, choć wymaga
odświeżenia, osobne kuchnia,
WC, łazienka cena 128000 lic.
7027 - 509 263 111
Mieszkanie 3 pokoje centrum
- tanio z garderobą, 75 m2 w
centrum wysoki standard po
kapitalnym remoncie 230 tys. 608 208 421
Mieszkanie 3 pokojowe - 53,6
m2 na Zabobrzu II. Dostępne
od zaraz. Rozkładowe z balkonem. Niska cena. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 85
m2, okolice Małej Poczty. Więcej
informacji pod tel. - 501 171 866
Mieszkanie 3 pokojowe Cieplice, 60 m2, po kapitalnym
remoncie, garaż, piwnica 165
tys. - 793 585 822
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu II., słoneczne, zadbane,
atrakcyjna cena - 694 621 477
Mieszkanie 3 pokojowe - niski
parter, 205 tys. - 609 655 488
Mieszkanie 3 pokojowe - parter,
65 m2, 205 tys. - 609 655 488
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.
Niska cena. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - w
centrum. Do remontu. Atrakcyjna
cena. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 3 pokojowe
- Zabobrze III, 70 m2, 187
tys. Okazja. „NK” Lic. 6327 602749567;756436051
Mieszkanie 3 pokojowe centrum - 112 m2, 3 piętro, stylowe,
widoki na Karkonosze „NK” Lic.
6327, 260 tys. - 502 045 638, 75
64 36 052
Mieszkanie 30 m2 56 000
zł - w Miłkowie. Pokój, kuchnia,
przedpokój, łazienka. GOLD
HOUSE. Lic. 10750 - 691 210
677
Mieszkanie 48 m2 - 2 pokoje
z balkonem, pierwsze piętro
w wieżowcu, Zabobrze. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 50 m2 - Kiepury, 2
pokoje, nowy budynek, odsprzedam, 147 tys. - 787 377 930
Mieszkanie 53 m2 za 114 000
zł - 3 pokojowe na pierwszym
piętrze w kamienicy w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 53 m2 Zabobrze
- 2 pokojowe na ul. Kiepury.
Czynsz 250 zł z ciepłą wodą.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
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Mieszkanie 54 m2 - w stanie
deweloperskim, ul. Kiepury. 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Rozkładowe. Cena 167000 zł. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 54 m2 - w zielonej części miasta na pierwszym
piętrze z balkonem po remoncie.
Koszty kwartalne to 120 zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie 56 000 zł - w Miłkowie 30 m2 przestronna, kuchnia i
łazienka. Tylko 56 000 zł GOLD
HOUSE. Lic. 3454 - 693 539 967
Mieszkanie 56 m2 - pierwsze
piętro, dwa pokoje, cena 155000
zł - polecam. Okazja. Lic. 5627 662 009 700
Mieszkanie 60 m2 - z ogródkiem w Podgórzynie 3 pokojowe
po remoncie. GOLD HOUSE. Lic.
3454 - 693 539 967
Mieszkanie 63 m2, 125 000 - w
centrum Jeleniej Góry, 3 pokojowe, własne ogrzewanie. Lic.
14414 - 601 435 070
Mieszkanie 65 m2 - 4 pokojowe,
I piętro, blok. Mała Poczta. Lic.
5877 - 500 122 445
Mieszkanie 65 m2 175000 zł po remoncie 3 pokojowe z kominkiem, niedaleko centrum miasta,
niski czynsz. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie 66 m2 - do remontu,
blisko centrum. 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Cena 119000 zł do
negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 68 m2 - 3 pokojowe, w wieżowcu z pięknymi
widokami na X piętrze, Zabobrze
III. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 79 m2 na Zabobrzu
- rozkładowe posiada 4 pokoje,
kuchnię zabudowaną, osobno
łazienkę oraz WC. Przedpokój
bardzo obszerny wraz z lustrzaną
dużą szafą typu „Komandor” Lic.
5877 - 515 285 788
Mieszkanie 83 m2 za 220000
zł - 2 pokojowe, z możliwością
przerobienia na 3 pokoje, parter
kamienicy w Cieplicach z ogródkiem. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 84 m2 centrum - po
kapitalnym remoncie w centrum
miasta 260 000zł GOLD HOUSE.
Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie Cieplice - 70 m2
- 3 pokojowe, Pl. Piastowski,
cena 210.000. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie Cieplice - 70 m2
- trzypokojowe w centrum - Pl.
Piastowski. Cena 210.000, możliwość dokupienia garażu. Lic.
11965 - 509 949 961
Mieszkanie Cieplice 36 m2
- dwupokojowe na wysokim parterze z ogrodem. Cena 100000
zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu III, 54 m2, III piętro,
rozkładowe, gotowe do zamieszkania, cena do negocjacji NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie Kolberga 3 pokoje
67 m2 - na II piętrze do remontu,
67 m2, 3 pokoje, środkowe, bardzo słoneczne i ciepłe. Bardzo
dobra lokalizacja. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie komfortowe - na
parterze, 75 m2, salon z aneksem
kuchennym, 2 sypialnie, łazienka z
toaletą, duży taras, świetna lokalizacja Lic. 5877 Nieruchomości
Muraszko - 500 122 447
Mieszkanie komfortowe w Cieplicach - 50 m2 na drugim piętrze
w nowej kamienicy z dwoma
balkonami. Do wprowadzenia.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie M2 - 60 m2 w
nowym bloku. Spokojna i zielona
okolica, parkiet bambusowy, nowa
kuchnia w zabudowie. 2 pokoje, I
piętro. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 - okolice pałacu
w Łomnicy, właściciel - 784 678
096
Mieszkanie M2 na Wyczółkowskiego - 40 m2 na parterze za
115.000 zł, czynsz tylko 140 zł.
Słoneczne 2 pokoje w spokojnej,
zielonej dzielnicy. Pilnie sprzedam. Lic. 5524 - 503 111 466

Mieszkanie M2 w Cieplicach
- o powierzchni 83 m2 położone
w spokojnej i zielonej dzielnicy
Cieplic. Mieszkanie położone na
parterze. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 ul. Wyspiańskiego - przy ul. Wyspiańskiego
w Jeleniej Górze. Mieszkanie 3
pokojowe o powierzchni 47 m2,
istnieje możliwość przebudowy
mieszkania na 2 duże pokoje. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 w Mysłakowicach - położone na wysokim parterze w bloku 54 m2 w cenie 150000
zł. Możliwość dokupienia garażu.
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie M3 Zabobrze 1 - IV
piętro, 155 tys. - 667 310 800
Mieszkanie na Kiepury - 54 m2,
2 pokoje, łazienka z oknem, trzecie piętro w bloku. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie na Zabobrzu - duże,
słoneczne z widokiem na Karkonosze z pełnym wyposażeniem w
dobrej cenie. Polecam. Lic. 7867
- 514 600 110
Mieszkanie na Zabobrzu I - 2
pokojowe, do zamieszkania. I piętro, balkon, wymienione wszystkie
okna. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie ok. Akademii Ekonomicznej - po remoncie, 54m2, I
p, duży balkon, opłaty miesięczne
tylko 120 zł, lic. 10728 - 501 181
875
Mieszkanie Orle 3 pokojowe ładne, słoneczne, z widokiem na
góry, po remoncie, wymienione
okna, blisko autobusy, sklepy,
miejsca na spacery. Do wprowadzenia Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501 736 644
Mieszkanie Pasiecznik - trzypokojowe po kapitalnym remoncie z balkonem. Działka 370m2
zagospodarowana plus garaż
murowany. N. Grzywińscy. Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie Piechowice 4 pokojowe - parter, 71 m2, ogród, 159
tys. „NK” Lic. 6327 - 602 749
567;75 64 360 51
Mieszkanie Podgórzyńska 2
pokoje - Cieplice 2 pokoje, 47
m2 po remoncie, blisko parku
norweskiego, II piętro. Mieszkanie
wolne, do zamieszkania od zaraz
bez nakładów finansowych. Możliwa negocjacja ceny. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie przy Akademii Ekonomicznej - 2 pokojowe 46 m2
rozkładowe, słoneczne, niskie
opłaty, dobra inwestycja pod
wynajem atrakcyjna cena. Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie stylowe centrum
124 m2 - 124 m2, 3 pokoje. Mieszkanie po remoncie, nowa stolarka
okienna, piękne podłogi i ościeżnice drzwiowe. Mieszkanie rozkładowe. Polecam Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie ul. Kiepury - 63 m2,
wysokie piętro, 3 pokoje. Po kapitalnym remoncie, bardzo zadbane,
słoneczne w dobrej cenie. Do
zamieszkania bez dodatkowych
nakładów. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie ul. Na skałkach - 2
pokojowe, po remoncie. Lic. 5877
- 500 122 445
Mieszkanie w centrum - 86 m2
sprzedam lub zamienię na dom 504 984 021
Mieszkanie w centrum Piechowic - 46 m2, w bloku - 513
152 714
Mieszkanie w Kowarach - 52
m2, 2 pokoje, drugie piętro w trzyrodzinnym budynku w centrum.
145 000 zł N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie w Pasieczniku trzypokojowe na drugim piętrze
po kapitalnym remoncie z dużym
balkonem i widokami na lasy.
Dodatkowo duża zagospodarowana działka 370m2 plus garaż
murowany. Lic 998. - 509 156
552
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 2 pokojowe, 48 m2, po
remoncie, podwyższony parter.
Cena 208000 zł. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 6327 - 605
030 050

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
Zeb 2332. Oferujemy Państwu bardzo ładny dom wolnostojący w
Popielówku. Dom o powierzchni 160m2 . Usytuowany na dużej
bardzo ładnej działce o powierzchni 4500m2. Dom posiada
bardzo ładną architekturę zewnętrzną. Wnętrze zostało bardzo
funkcjonalnie zaprojektowane i z wielkim gustem wyposażone.
Na parterze znajduje się duży słoneczny salon z kominkiem i
wyjściem na taras, gabinet, łazienka z prysznicem i WC, oraz
duża kuchnia połączona z jadalnią w której znajduje się kuchnia węglowa ( czynna,
idealnie pasuje do całości wystroju) Jest również spiżarka. Na piętro prowadzą
schody bardzo ciekawie wykończone, nawiązujące do całego wystroju domu. Na
piętrze znajdują się cztery sypialnie, (z dwóch sypialni są wyjścia na tarasy) , hol
oraz duża łazienka z wanną i WC. Jest również małe poddasze. Stolarka okienna
PCV.Ogrzewanie na ekogroszek z podajnikiem oraz kominek. Woda z własnego
ujęcia. Szambo trzykomorowe. W cenę domu wliczone jest wyposażenie oraz
większość mebli. Cała posesja jest ogrodzona, brama wjazdowa na pilota. Garaż
dwustanowiskowy, jest ogrzewany. Jest również budynek typu stodoła w której mieści
się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Dach pokryty dachówką ceramiczną.
Obok domu na działce jest również staw. Ogród bardzo ładnie utrzymany. Miejsce o
niezwykłej urodzie i klimacie. Oferta dla klientów wymagających szukających ciszy,
zieleni oraz komfortu. Zapraszam na prezentacje. Alicja Grzywińska tel:505 074 854
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 2251 Bardzo ładny, nowy dom wolnostojący w Wojanowie
-Bobrowie, z bardzo ładną lokalizacją na działce 3000m2. Dom
parterowy z poddaszem użytkowym. Na parterze jest przedsionek,
kotłownia, hol, łazienka z prysznicem ,kuchnia z jadalnią plus
salon oraz bardzo ładny pokój zimowy, na parterze jest także
niezależny pokój, który może pełnić funkcję gabinetu. W salonie
jest bardzo ładny kominek z rozprowadzeniem.Na poddaszu są
cztery sypialnie ( z dwóch sypialni są wyjścia na balkon, z którego rozciąga się przepiękna
panorama karkonoszy) i duża łazienka. Dom jest ogrzewany c.o na groszek ekologiczny
, piec z podajnikiem , na całym parterze i w górnej łazience jest ogrzewanie podłogowe.
Woda jest z wodociągów , kanaliza -szambo dwukomorowe. Dom budowany nowoczesną
technologią. Największym walorem tej oferty jest funkcjonalność pomieszczeń także
na dwie rodziny oraz sama lokalizacja wśród zieleni, która tworzy niewątpliwie oazę
ciszy , z jednoczesnym bliskim sąsiedztwem dojazdem do Jeleniej Góry- dom dla osób
wymagających.
Oferta godna polecenia Alicja Grzywińska 505 074 854
Zeb 2321.Oferujemy Państwu kawalerkę w Jeleniej Górze o pow.
27,01m2. Usytuowana na drugim piętrze w bloku czteropiętrowym
na Zabobrzu I. Mieszkanie jest bardzo słoneczne i ciepłe do
kosmetyki. Na podłogach parkiet i kafle. Okna nowe PCV, wszystkie instalacje wymienione Łazienka po kapitalnym remoncie z
wanną. Ciepła woda z junkersa gazowego. Drzwi wejściowe
nowe. Mieszkanie nie wymaga dużych nakładów finansowych.
Budynkiem zarządza wspólnota, blok jest po termomodernizacji.
Koszty miesięczne to 200zł w tym ogrzewanie i fundusz remontowy. Do mieszkania przynależy piwnica. Oferta godna polecenia.
Zapraszam na prezentacje. Anna Roziel tel.509 156 552
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MIESZKANIE w Szklarskiej Porębie - 2 pokojowe, o pow. całkowitej
44 m2, położone na wysokim
parterze w kamienicy niedaleko
wyciągu. Lic. 4566. Euro-Dom 695 999 963
MIESZKANIE w Wojanowie - dwupokojowe 42 m2 na drugim piętrze. Po remoncie. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE Wita Stwosza 3
pokoje - ładne, nowe okna, po
remoncie, 56 m2, widok na Karkonosze, blisko MPK, markety,
miejsca spacerowe. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
MIESZKANIE z garażem - i
ogródkiem działkowym przy
budynku. 54 m2, 2 pokoje
po remoncie pierwsze piętro.
Zielona okolica Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
MIESZKANIE z ogrodem - 3
pokojowe 60 m2, 2 km od
Cieplic z wyjściem do ogrodu.
Mieszkanie po remoncie. Wolne
od zaraz. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
MIESZKANIE z tarasem - 75
m2, 3 pokoje z dużym tarasem,
blisko centrum miasta, w kilkuletnim budynku. GOLD HOUSE.
Lic. 10750 - 691 210 677
MIESZKANIE z tarasem - blisko centrum miasta (okolice
ul. Morcinka) 75 m2 3 pokoje,
duży taras. GOLD HOUSE. Lic.
10750 - 691 210 677
MIESZKANIE Zabobrze - 3
pokojowe o powierzchni 54
m2, położone na II piętrze,
rozkładowe NM. Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE Zabobrze - 3
pokojowe w bardzo dobrym
stanie, słoneczne, po remoncie.
Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE Zabobrze III - 86
m2, 4 pokoje. Mieszkanie po
kap. remoncie w dobrym standardzie w wieżowcu, balkon, 2-e
piwnice. Bardzo dobra cena jak
na ten standard. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962

MIESZKANIE Zabobrze III 3

MIESZKANIE Zabobrze, Ip., 2

pokoje - wysokie piętro, 70 m2,

pokoje - 48 m2, 2 pokoje (po kap.

po remoncie 4 lata temu, wymaga

remoncie) reszta mieszkania do

jedynie odświeżenia. Ciepła woda

odświeżenia. Strona wschodnie,

miejska, stan mieszkania bardzo

środkowe blisko ogródków dział-

dobry. Nieruchomości Fankulew-

kowych. Nieruchomości Fanku-

scy - 692 094 962

lewscy - 692 094 962
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MIESZKANIE, nowe 105 m2, 265
tys. - w stanie deweloperskim z
ogrodem na obrzeżach Cieplic.
Cena tylko 265 000 zł. 0% PROWIZJI. Prowizję Kupującego pokrywa
Sprzedający. - 691 210 677
MYSŁAKOWICE 3 pokoje - 54
m2, 3 pokoje, wysoki parter.
Mieszkanie nie wymaga remontu.
dobra cena 150000 zł. Możliwość
dokupienia garażu. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
PARTER willi J. Góra - 100 m2,
parter 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
na strychu niezależna kawalerka
(pokój, WC, garderoba) ogród
660m2, miejsce na garaż. po
remoncie. Dobra cena Nieruchomości Fankulewscy - 692 094
962

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez okolicznoœciowych
Przy dalszych wyjazdach negocjacja cen

RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEANYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Technikum:
• kelner
• organizacji usług
• kucharz
• gastronomicznych
• żywienia i gospodarstwa
• handlowe
domowego
Zasadnicza szkoła zawodowa:
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz,
lakiernik stolarz, złotnik i wiele innych
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
• cukiernik, piekarz,
DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl
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Piętro willi 105 m2 - 4 pokoje,
garaż, ogródek, duży strych,
piwnice. Mieszkanie po remoncie
w dzielnicy willowej. Nowy dach
i kominy elewacja częściowo
wyremontowana. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Pół bliźniaka - w Jeleniej GórzeCieplicach. Może być 2 pokoleniowy. 6pokoi, garaż. Dobra
lokalizacja, widok na góry. Cena
395000 zł, gaz + kominek. Sprzedam lub zamienię - 603 139 918
Pół bliźniaka Cieplice - 80 m2, 3
pokoje salon z aneksem kuchennym, z zewnątrz po kap. remoncie
wewną tr z w y m a g a d ro bn eg o
remontu-dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Pół willi Sobieszów - całość lub 2
mieszkania niezależne oddzielone
ścianą, 109 m2, I piętro, ogród 270
tys.”NK” Lic. nr 6327 - 502 045
638, 75 64 36 052

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
27 latek dobrze zbudowany - kulturalny spotka się z ładną kobietą
do 30 na sponsorowane spotkania
z mojej strony. Dyskrecja - 531
198 233
36 lat, bez nałogów - ładny,
zadbany, męski poznam normalną
bez nałogów kobietę z własnym
lokum - krągła zdecydowana
do 55 lat tylko stały układ - 790
434 062
37 lat, męski - wysoki, bez nałogów, interesuje mnie pani bez
nałogów z własnym lokum na
stałe - nie głupio mądra, krągła,
kobieca - 790 434 062
Blondynka z seksownym
tyłeczkiem - biuścik duża trójeczka. Spełnię Twoje ukryte
marzenia. Dyskrecja - 661 432
551
Dojrzała brunetka - z ładną
piąteczką - 667 424 672
Facet do towarzystwa - bardzo
atrakcyjny - 725 385 692
Kawaler 34 lata - wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu
pozna dziewczynę z Jeleniej Góry
- 794 417 789
Kobieca atrakcyjna - trzydziestoczterolatka z ładnym biustem
nr D zaprosi dojrzałych mężczyzn
na spotkanie we dwoje do Cieplic
- 722 266 420
Miła Pani - koło 40 dyskretnie
zaprosi pana po 40 tce - 506
370 035
Miły średniolatek - pozna małżeństwo z Panią Bi lub Panią Bi.
J. Góra - 607 495 461
Namiętne chwile z czułą blondynką - full serwisik - dyskrecja
- 661 432 551
Pan 37 dla uległych pań - tylko
przyjeżdżam - 783 086 805
Pan po 30 - pozna panią lubiącą
sex - 663 319 432
Poznam kobieca Panią - do
spacerowania i nie tylko. Preferuję
szczupłe Panie do 45 lat - 698
991 037
Poznam normalnego faceta - do
stałego związku w wieku od 24 do
32 lat z Jeleniej Góry lub okolic,
mam 24 lata 167 cm brunetka,
krótkie włosy, mam dziecko - 790
841 835
Poznam samotną - ładną i młodą
dziewczynę - nastolatkę z JG,
mam 35 lat, 185 cm, brunet, szczupły, wysportowany, młodzieńczy
wygląd, przystojny, kawaler bez
zobowiązań - 694 377 777
Przystojny 33 letni - szczery,
k o n k r e t n y, d y s k r e t n y p o z n a
kobietę do przyjaźni i nie tylko,
bez zobowiązań, stan cywilny bez
znaczenia do 45 lat. Piotr - 607
468 959
Robert 37 lat pozna kobietę
- do spotkań towarzyskich bez
sponsoringu odp. tez na SMS 518 811 335

og£oszenia
Sympatyczny 25 latek zaprosi
- niezobowiązująco na koncert
Roxette 05 czerwca - 880 585
003
Twoja pieszczocha zaprasza
- do siebie również wyjazdy do
hotelu - 723 272 926
Wesprę finansowo - szczupłą,
pełnoletnią nastolatkę- studentkę
- 500 672 332
Zaspokoję atrakcyjną mężatkę
- Zaspokoję atrakcyjną mężatkę 665 307 149
Zgrabna opalona atrakcyjna
- brunetka zaprasza serdecznie
do siebie panów do 35 lat - 531
378 422
Zgrabna, opalona, atrakcyjna
- brunetka zaprasza serdecznie
do siebie panów do 35 lat - 531
378 422

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - kostka granitowa i betonowa (place, podjazdy,
tarasy, ścieżki) - 757 514 321, 668
165 266
Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Brukarstwo, kostka betonowa
- granitowa, place, parkingi, mury
oporowe, podjazdy, drenaże.
Szybko, tanio i solidnie! przyjmujemy zlecenia na 2011 rok, faktura
VAT - 792 668 584
Budowy domów - wykonujemy
budowy w stanie surowym jak i
pod klucz - 669 317 786
Dachy - ocieplanie - naprawa,
konserwacja - 602 884 480
Dekarstwo - papa, blacha,
gonty, dachówka - 510 820 490
Dekarstwo- blacharstwo pokrycia wszelkiego rodzaju,
montaż okien dachowych, rynny,
obróbki, malowanie dachów - 609
654 791
Drobne usługi ogólnobudowlane - płytki, sufity podwieszane,
murarka, pokrycia dachowe, izolacje termozgrzewalne - 782 129
073
Elektryk - złota rączka - awarie, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, pomiary,
odbiory itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Elewacje - docieplenia - tynki
tradycyjne, regipsy, podbitki,
remonty domów, mieszkań, prace
wykończeniowe - 726 444 006
Firma wykona stany surowe budynków i prace wykończeniowe
na terenie Polski i za granicą - 691
200 886
Gładzie gipsowe, regipsy - sufity
podwieszane, glazura. Kompleksowe wykańczanie wnętrz - 607
414 173
Hydraulika - Montaż centralnego ogrzewania wod.-kan., gaz,
kominki z płaszczem wodnym,
ogrzewanie podłogowe, tanio i
profesjonalnie - 696-484-516

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Koparka Case od 70 zł/godz.
- ziemia, kamień na drogę budowlaną - 785 269 273
K o pa r k a J C B - w y w r o t k a
10t. Wszelkie usługi związane
z robotami ziemnymi, rozbiórki
budowlane, oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby klienta
- 607 540 408
Koparko - ładowarka - z młotem
i wywrotką do wynajęcia, tanio i
solidnie - 793 240 653
Koparko-ładowarka - roboty
ziemne wykopy fachowo sprawnie
za rozsądną cenę - 785 535 629
K o pa r k o - ł a d o wa r k a wykopy pod fundamenty, równanie
terenu, zbieranie humusu, widły
do palet sprawnie fachowo 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
M. D. Budownictwo - budowy,
remonty, adaptacje - 519 429
157
Malowanie i gładź - Profesjonalne usługi malarskie. Gładź
bezpyłowa, bez szlifowania MultiFinish - 697 368 868
Malowanie, tapetowanie - gładzie, wykończeniówka - czysto
tanio i solidnie - doświadczenie
- 509 061 763
Minikoparka - do wynajęcia
Bobcat z operatorem - 793 240
653
Miniładowarka 2.8t - z operatorem - 793 240 653
Ocieplenia - termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509
565 541
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz inne
usługi z zakresu budownictwa.
Wystawiamy faktury VAT - 502
068 070
Ogrodzenia - z klinkieru,
łupka, kamienia, siatki, sztachet,
gazonów oraz elementów gotowych, mury oporowe żelbetowe,
rowy strumykowe granitowe lub
z kamienia rzecznego - 886 530
823
Prace brukarskie - podjazdy ścieżki, place, mury, ogrodzenia
itp. Szybko i fachowo - 509 939
927
Profesjonalne remonty budowa od podstaw, tynki maszynowe, dekarstwo, rozbiórki i
burzenie obiektów budowlanych,
elewacje, ocieplenia budynków 781 974 255
Przyjmę zlecenia - na nadzorowanie budowy domku jako
kierownik budowy - doradztwo
techniczne - inwestycyjne - 508
060 745
Przyłącza wodne - kanalizacyjne, szamba, oczyszczalnie
ekologiczne gwarancja jakości
wykonania - 785 535 629
Remonty - Remonty mieszkań,
malowanie, gładź. - 697 368 868
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 kompleksowo - tanio,
solidnie - 886 174 031
Remonty mieszkań - adaptacja
poddaszy, kompleksowe remonty,
przebudowy. Tanio, solidnie.
Zadzwoń - pomiar i wycena gratis
- 507 408 229
Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele podłogowe, inne prace remontowe.
Solidnie i niedrogo - 691 936
900
Remonty mieszkań - malowanie, szpachlowanie, regipsy,
kafelki itp., szybko i solidnie - 783
952 008

Remonty mieszkań-sklepów tarasy, układanie glazury, hydraulika, regipsy, panele, gładzie,
malowanie, tapetowanie. SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE - 501 404
098
Remonty, przebudowy - prace
wykończeniowe. Solidnie - 784
509 322
Rozbiórki i wyburzenia - Firma
wykona szybko i fachowo rozbiórki
i wyburzenia - 793 240 653
Szybko, tanio i solidne - wykończenia mieszkań od a do z - 723
545 193
Świadectwa energetyczne
budynków - wszystkie typy budynków i lokali - 513 134 403
Tanio budowa domu - ogrodzenia, dachy, remonty - 784 768
300
Tynki - maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne - 794 581
718
Tynki maszynowe - tel. kontaktowy - 669 317 786
Układanie paneli ściennych podłogowych - 513 194 392
Usługi budowlane - zabezpieczanie budynku przed ptakami.
Balkony, tarasy, trwale skuteczne,
atestowane, pomiar wycena gratis
- 507 408 229
Usługi hydrauliczne - od A do
Z - 511 639 680

Usługi hydrauliczne - usuwanie
awarii - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką niedrogo. Posiadam zwietrzelinę
i humus - 883 481 734
Usługi remontowe - tanio - kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
Usługi remontowo - budowlane
- układanie glazury, terakoty, sufity
podwieszane, ścianki działowe,
gładzie gipsowe, malowanie, montaż okien i drzwi - 607 720 825
Usługi remontowo-wykończeniowe - okładziny podłóg i ścian:
glazura, panele. Sufity podwieszane, gładzie, malowanie itp.
- 601 933 214
Wszelkie prace budowlane
- remonty mieszkań, klinkier,
łazienki itp. - 516 171 460
Wykończenia wnętrz - pełen
zakres usług związanych z twoim
mieszkaniem, elastyczne ceny
dla uczciwych inwestorów - 697
335 784
Wywrotka - do wynajęcia transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240 653
Zdun - wykonam piece, kuchnie,
kominki, dom od podstaw - 887
095 801

Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków i
pieców chlebowych. Przebudowa
i renowacja pieców zabytkowych
- 789 312 781
Zduństwo - budowa, przebudowa, remonty, czyszczenie pieców kaflowych - 791 935 662

USŁUGI
EDUKACJA
Chemia - korepetycje - pomoc
w zaliczeniu semestru - 793 443
004
CK Plejada - Zapraszamy na
kursy: Kadry i Płace, Księgowy
Początkujący, Masaż I i II stopnia.
- 756 488 385
Język angielski - last minute
- egzaminator maturalny, tłumacz-nauka, korepetycje. Zajęcia
indywidualne lub grupy 2-3 osobowe - 662 278 025
Język niemiecki - dla wyjeżdżających na opiekę do Niemiec - 603
354 790

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KOREPETYCJE wszystkie przedmioty - od szkoły podstawowej po
studia, kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia Góra 600 153 322
KOREPETYCJE z języka francuskiego - 30 zł za godzinę - 605
247 445
KURSY dla opiekunek osób starszych - oraz opiekunek do dzieci
w Niemczech, w tym nauka j.
niemieckiego - 600 153 322
MATEMATYKA i ﬁzyka - korepetycje - z możliwością dojazdu - 725
154 212
NAUKA gry w tenisa - trener 2
klasy - 605 263 731
TECHNIK Masażysta - CK PLejada - trwa nabór na kierunki:
masażysta, kosmetyczka, fryzjer, bhp, administracja, opiekun
medyczny - 756 488 385

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK 24 h - montaż instalacji, konserwacja, naprawy, pomiary,
gwarancja - 601 717 759
ELEKTRYK a-z - awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje, pomiary, odbiory
itp. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
ELEKTRYK- tanio i profesjonalnie
- wykonam instalacje elektryczna
i alarmowa wraz z pomiarami
odbiorczymi dla ZE - 661 813
117
ŚWIADECTWA charakterystyki
energetycznej - dla budynków i
lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Tanio, szybko i solidnie z
dojazdem do klienta - 660 408
360

USŁUGI
MUZYCZNE
JEDNA osoba zagra i pośpiewa
- na małym weselu, poprawinach
oraz na innych uroczystościach 609 299 524
KARAOKE-WYPALAMY płytkę Profesjonalna organizacja imprez
karaoke na najlepszym sprzęcie
audiowizualnym. Nowość! Wypalamy płytkę audio z występu.
Zespól Prestiż - 517 900 425
NA ślub - oprawa muzyczna - na
skrzypcach. Absolwentka szkoły
muzycznej. Udziela korepetycji gry
na skrzypcach - 661 125 226
OBSŁUGA imprez - DJ na wesela i
inne okoliczności - 662 577 058
OPRAWA muzyczna na skrzypcach - Absolwentka szkoły
muzycznej. Udziela korepetycji
gry na skrzypcach również granie
na ślubach - 661 125 226
ZESPÓŁ muzyczny Elear - 3 osobowy skład. Dużo dobrej muzyki i
wiele wesołych konkursów - 606
778 341
ZESPÓŁ muzyczny ELEAR Trzyosobowy skład, dużo dobrej
muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341
ZESPÓŁ muzyczny R&A - wesela,
dancingi. Cena do uzgodnienia 609 563 928

USŁUGI
OPIEKA

NI ANI A z d oświ ad czeniem zaopiekuje się dzieckiem - 601
167 327

KREDYTY gotówkowe do 150000
- decyzja w 15 minut - 510 171
225

USŁUGI
RÓŻNE

KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu

AGREGATY prądotwórcze - do
wynajęcia - 602 533 038
ALARMY - doradztwo i montaż
systemów alarmowych. Systemy
przewodowe oraz bezprzewodowe, powiadomienie SMS-em
o różnych zdarzeniach - 669
948 093
BIURO Rachunkowe - poprowadzi księgowość ﬁrmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-ﬁ nansowej 601 837 677
BIURO Rachunkowe KOALA zapewnia kompleksowe doradztwo
rachunkowo-ﬁnansowe oraz pełną
księgowość - 58-500 Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 54 - telefon
601 837 677 - 601 837 677
GAZ - serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500
505 002
HIPOTECZNY kredyt walutowy ostatni dzwonek przed zmianami.
Bezpłatna pomoc w wyborze
oferty. Załatwiamy formalności 605 248 272
HYDRAULIK a-z - awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych - 500
505 002
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
KO-ALA - pełen zakres usług
księgowych i ﬁnansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@
onet.eu lub 601 837 677
KOLEKTORY słoneczne - Firma
REGESS oferuje sprzedaż, montaż, serwis gotowych zestawów
solarnych jak również pomoc w
uzyskaniu 45% dofinansowania
z NFOSiGW. Cala Polska. - 605
247 445

KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową
obsługę ﬁrm - 782 020 635
MASZ dosyć gołębi - na balkonie,
brudnych kafelek? Zadzwoń a
problem zniknie. Pomiar i wycena
gratis - 507 408 229
MONTAŻ mebli - zmontujemy i
zawiesimy każde meble. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
NAPRAWA maszyn do szycia szybka i profesjonalna naprawa
m a s z y n w s z y s t k i c h t y p ó w.
Naprawa u klienta lub w warsztacie. Dojazd do klienta gratis - 603
324 921

USŁUGI
SPRZĄTANIE

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
NAPRAWY telewizorów - domowe
i warsztatowe. Naprawiamy również inny sprzęt elektroniczny.
Anteny SAT. Szybko, tanio i solidnie. Udzielamy gwarancji - 791
070 778
OPIEKĘ ciasta na zamówienie
- komunie, wesela oraz inne uroczystości - 512 490 705
PO włamaniu - zabezpieczenia,
wymiana zamków, drzwi. Faktura
dla ubezpieczyciela. Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
POPROWADZĘ księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
REGESS - sprzedaż i montaż
kolektorów słonecznych, gotowych
zestawów solarnych, pomoc w
uzyskaniu 45% doﬁ nansowania.
Cala Polska. - 605 247 445
RENOWACJA mebli i tapicerstwo
- 504 476 123
SERWIS AGD- montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń
AGD itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
SERWIS okien - regulacja, konserwacja i naprawa okuć obwieniowych. Wymiana uszczelek, szyb.
Montaż nawiewników, zatrzasków
balkonowych. Gwarancja, faktura
VAT - 607 720 825
SERWIS RTV-SAT - domowe i
warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż anten satelitarnych. Solidnie, tanio z gwarancja.
Dojazd i diagnoza gratis. - 721
009 695
SKOSZĘ trawnik, skopię ogródek
- wykonam ogrodzenie, pomaluję
płot, altanę - inne prace ogrodnicze, porządkowe - 509 159 886

BAJKOLANDIA - domowy klub
malucha - opieka stała, dorywcza, weekendowa. Dzieci od 12
mca. Niskie ceny – sms = inf fotki
wyślę na maila Tel. po 18 - 509
159 886
BAJKOLANDIA - opieka nad
dziećmi, dostosowujemy się do
potrzeb rodzica, czynne 7 dni w
tygodniu, cena za od 3.10 - 509
159 886
MAJÓWKA z Bajkolandia - dni
otwarte 2 MAJ od 10-13 i od 15-18
3 MAJ od 10 13 i od 16-19 - 509
159 886
MAM 16 lat - podejmę się pracy
do opieki nad dzieckiem bądź
sprzątania. Jestem osoba odpowiedzialna i sumienna dlatego
polecam swoje usługi - 697 157
582

WĘDZONE szynki boczki, kiełbasa
- żeberka, wytwarzane metodą
tradycyjną, naturalnie wędzone,
zamówienia indywidualne na
chrzciny, wesela, komunie - 602
783 019
WODOMIERZE i legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z
wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
WYCINKA i pielęgnacja drzew
- oraz wszelkie prace wysokościowe z podnośnika koszowego
P-183, wysięg 18m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie faktura VAT
- 502 508 265
ZABEZPIECZANIE budynku przed
ptakami - balkony, tarasy, trwale
skuteczne, atestowane, wycena,
pomiar gratis - 507 408 229
ZARZĄDZANIE Nieruchomościami - INSULA - 726 956 000

STOP Ptak - montaż siatki - zabezpieczeń przed ptakami. Balkony,
tarasy. pomiar i wycena gratis.
Zadzwoń - 507 408 229
STRONY internetowe - i rozbudowa istniejących już stron
(zmiana treści, nowe elementy)
- 724 844 894
ŚLUSARSTWO, naprawa - otwieranie zamków, spawanie stali,
żeliwa, kwasoodporne - 792 972
237
UKŁADAM diety - dla każdej kategorii wiekowej chorych, starszych,
chcących schudnąć lub przytyć
itp. - 607 528 431
WEMM Komputery - serwis,
naprawa, konserwacja, sieci LAN,
WLAN. Zgrywanie VHS na DVD.
Odzyskiwanie danych. Dojazd i
naprawy u klienta. Znajdź nas w
sieci - 798 468 007

KARCHER - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej.
Faktury VAT - 603 646 803, 75 76
72 773
PIĘKNIE wyczyszczę dywany tapicerkę domową i samochodową,
zapraszam - 607 155 751
PRANIE dywanów, wykładzin
- tapicerek meblowych i samochodowych. Profesjonalnie podciśnieniowo środkami i urządzeniami
ﬁrmy Karcher - 601 566 508
PRANIE i czyszczenie tapicerek
- samochodowych, kosmetyka,
polerowanie i woskowanie - 666
097 891

USŁUGI
TRANSPORTOWE
AUTO Laweta 24h - kontakt tel. 603 455 968
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk - 075 75 182 55, 607 222
369
DAR Pol - przewozy osobowe,
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369

DAR Pol - przewozy osobowe,
Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182 55,
607 222 369
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
LOTNISKA - 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
MAŁY transport bus - 1.1 tony małe
ceny, duża sprawność i odpowiedzialność - 607 232 258
NIEMCY - przewozy osobowe –
super ceny, co trzeci przejazd gratis
- 075 75 182 55, 607 222 369
NORYMBERGIA, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI kompleksowe tanio i solidnie - 516 146 075
PRZEWIOZĘ szybko - nie drogo,
pomogę, doradzę i nie zawiodę bus 1.1t - 607 232 258
PRZEWÓZ osób i laweta - bus
8-osobowy - 601 573 558
TANI transport mebli - przeprowadzki - rabaty, pomagamy gratis
- 511 160 252
TAXI - bagażowa - 601 527 714
TAXI bagażowa - Taxi bagażowa 601 527 714
TRANSPORT aut - kraj i zagranica
- 603 455 968
TRANSPORT samochodowy do 1.8
t. - skrzynia ładunkowa lub autolaweta. Sprowadzanie pojazdów.
Faktura VAT - 723 628 094
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10% taniej
- 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
MASAŻE - klasyczne i relaksacyjne
- 606 424 970
MASAŻE relaksacyjne i lecznicze w super cenie - 501 700 433
MASZ brzydkie obgryzione paznokcie - Masz dość odpadającego
lakieru? Wstydzisz sie pokazując
swoje dłonie? To ogłoszenie jest dla
Ciebie. Moim priorytetem są Twoje
zadbane dłonie Paznokcie żelowe
60-70 zł Karpacz - 667 264 002
MEZOTERAPIA w super cenie Rewelacyjny zabieg odmładzający.
Widoczny efekt już po 1 zabiegu
- 501 700 433
MOBILNY Salon Kosmetyczny
COSMETIKA - profesjonalnie legalnie, zadzwoń, a ja przyjadę - 797
872 156
PAZNOKCIE w domu - wykonuję
tipsy, paznokcie żelowe, przyjadę i
zrobię w twoim domu. Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny - 500 505 012
PRZEDŁUŻANIE paznokci - menicure, pedicure i henna z dojazdem
do klientki - 512 858 404
PRZEDŁUŻANIE rzęs metoda 1:1 - z
dojazdem do klientki - 512 858 404
TIPSY w domu - wykonuje tipsy
paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej ceny
- 500-505-012
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ZAMYKANIE naczynek - metodą
elektrokoagulacji, mikrodermabrazja,
kawitacja - 783 485 952
ŻEL na płytce - (również kolorowe
żele) - przedłużanie na formie, tipsy,
żel na stopach - Solidnie z dojazdem
do klientki. Odpisuje na SMS - 795
063 298

ZA DARMO
ODDAM
3 miesięczna suczka - w dobre ręce
owczarka niemieckiego mix. Maść
czarna-podpalana, posiada książeczkę szczepień - 723 718 683

RÓŻNE
SPRZEDAM
AGREGAT prądotwórczy - 30 kw 603 179 607
BETONIARKA 130L - oraz kaloryfer
elektryczny. Sprzedam za pół ceny 722 312 643
BETONIARKA 130l - za pół ceny
oraz kaloryfer elektryczny - 722
312 643
BLACHA ocynk - 0,75 grubość,
falowana, malowana, w arkuszach 2
na 1. Tanio - 601 057 718
DRZWI wejściowe Gerda, Porta,
DRE - sprzedaż ratalna, bezpłatny
pomiar i transport, profesjonalny
montaż, gwarancja, faktura VAT - 607
720 825
DVD - tanio - Manta Emperor 2+karaoke - Philips dvp520 player-Grundig
livance player - 609 851 863
EGZOTYCZNE palmy, yucca, croton
- najtaniej ceny od 25 zł - zapraszam.
Zdjęcia mogę wysłać na maila - 601
699 872
KSEROKOPIARKA PC-D340 - oraz
telefax Panasonic - 504 134 878
MATA edukacyjna 3w1 - krokodylek
posiada zabawkę do nauki raczkowania super zabawka dla maluszka jak i
starszego dziecka cena 50 zł, prześlę
zdjęcia MMS - 782 690 601
MEBLE pokojowe - roczne, ładne, w
bardzo dobrym stanie. Cena 900 zł.
3,20 m. długie. Okolice Mysłakowic 781 532 466
NARZĘDZIA, tanio - wkrętaki, klucze, podnośnik, kompresor itp. - 607
687 488
NOSIDŁO od 5-13 kg - noszenie
dziecka przodem do siebie jak i na
plecach zielone stan bdb. 70 zł - 782
690 601
OKNO 140x115 - nowe, białe - 200 zł.
Materac z nadmuchem elektrycznym.
Nowy zlewozmywak - 663 136 720
PARAPETY granitowe - Bianco
Crystal 13 szt. Wym. 153x20x3 cm.
Cena 85 zł/szt. - 728 895 353
PIELUCHOMAJTKI dla dorosłych
- VENIXE oraz cewniki zewnętrzne
samoprzylepne dla mężczyzn. Tanio
- 889 439 383
PODKASZARKA spalinowa - ﬁrmy
STHIL FS 38, stan bardzo dobry 507 281 317
PRALKA Ardo a-400 - w pełni
sprawna wym. grzałka Świerzawa
180 zł dowóz - 663 562 307
ROLETKI materiałowe, kasetowe żaluzje pionowe - sprzedaż, montaż,
serwis. Gwarancja, faktura VAT - 607
720 825
ROŚLINA zwana - Stopa słonia
- Nolina egzotyczna wys.110 cm,
nietypowy pień ładne liście, cena
od 130 zł oraz inne kwiaty - 601
699 872
SPRZĘT wędkarski - po likwidacji
sklepu - atrakcyjna cena - 510
042 794
SPRZĘT wędkarski - po likwidacji
sklepu - duży wybór przynęt spiningowych - atrakcyjna cena - 510
042 794
STARE banknoty i znaczki - z hanem
Pawłem 2 - czekam pilne - 796
482 853
TANIO okna PCV - z demontażu stan
dobry, okucia Winkhaus, wymiary:
130x85, 141x85, 120x120, 87x114,
balkon 205x80, 225x87 Szklarska
Poręba - 887 287 947
ZLEWOZMYWAK - przepływowy
ogrzewacz wody, sauna na mokro,
okno 140x 115 nowe - 663 136 720

RÓŻNE
KUPIĘ
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SUKCES XIII EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH TOURTEC 2011

Pełnia słońca nad straganami

Mają szczęście do pogody
organizatorzy największej
imprezy handlowo-promocyjnej w regionie: Międzynarodowych Targów Turystycznych TOURTEC. Po gwałtownym ochłodzeniu z początku
maja, piękna wiosna nadała
pełnię barwy temu wydarzeniu, które trwało w piątek i
sobotę w Rynku w Jeleniej
Górze.
Trzynastą edycję imprezy z udziałem aż osiemdziesięciu wystawców
z całej Polski, Czech, Niemiec i Holandii otworzył w miniony piątek po
godzinie 11 starosta jeleniogórski
Jacek Włodyga. Gospodarz targów
przywitał gości honorowych, w tym
posłanki: Marzenę Machałek i Elżbietę Zakrzewską, przewodniczącego

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja, jego zastępczynię
Grażynę Malczuk, wicemarszałków
Jerzego Łużniaka i Radosława Mołonia, przewodniczącego rady powiatu
jeleniogórskiego Rafała Mazura,
prezydenta Jeleniej Góry Marcina
Zawiłę, szefa rady miejskiej Jerzego
Lenarda, a także gości zagranicznych, w tym Petra Beitla, burmistrza
Jablonca nad Nisou. Przybyli także
włodarze miast i miejscowości powiatu jeleniogórskiego i lwóweckiego,
oraz szefowie różnych organizacji i
fundacji związanych z turystyką.
– Dziękuję wam za obecność w
tym miejscu, w Rynku, gdzie możemy porozmawiać o czasie wolnym.
W epoce, kiedy ciągły pośpiech jest
nagminny, taka refleksja jest bardzo
potrzebna. Zdaję sobie sprawę, że
jedna osoba nie może być wszędzie,
dokąd ją się tu dziś zaprasza, ale dla

ogółu mieszkańców
to cenna oferta – powiedział prezydent
Marcin Zawiła witając wystawców
i gości.
A oferta rzeczywiście – imponująca. Można było się zapoznać z tym, co
proponują zarówno gminy nadmorskie, jak i mazurskie. Jest okazja, aby
zainspirować się informacją tyczącą

Powietrzne ewolucje ze starostą na pokładzie
Przez minione dni piloci z Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” szlifowali swoje umiejętności nad
lotniskiem Aeroklubu Jeleniogórskiego. Barierę obaw przed pełnym ewolucji lotem pokonał Jacek
Włodyga, starosta jeleniogórski. Samorządowiec wdział stosowny uniform, zajął miejsce w kabinie, a samolot – prowadzony pewną ręką pilota – wykonał w powietrzu kilka prostych figur.
Grupa Akrobacyjna „Żelazny” z Aeroklubu Zielonogórskiego ma w tym roku uświęcić jubileusz
65-lecia Aeroklubu Jeleniogórskiego na otwartych pokazach. O ich terminie poinformujemy.
(RED)
FOT. ŁUKASZ PŁOCKI

Regionu Miast
Aachen w Niemczech, a także z
obfitą propozycją wypoczynku
w przygranicznych rejonach
Republiki
Czeskiej. Oczywiście - swoim
bogactwem i
atrakcjami pochwaliły się też

gminy powiatu jeleniogórskiego i
ościenne. Była okazja do rozmów i
zawiązywania kontaktów.
Dodajmy, że tegorocznym partnerem organizatora jest Centrum
Babylon w Libercu. Organizatorzy zadbali o
uporządkowanie
tematyczne straganów, wśród
których miały
swoje stoiska
przeróżne
obiekty, instytucje, biura i

inne „organizmy” mające coś wspólnego czy to z turystyką, czy też z
bezpieczeństwem.
Bardzo wiele działo się na scenie:
o wszystkim napisać nie sposób.
Nieprzerwane występy lokalnych
zespołów muzycznych, uczniów
szkół jeleniogórskich, przedszkolaków, tancerzy, sportowców i inne
prezentacje dodały targom jeszcze
więcej barwy i rytmu. Impreza ze
wszech miar udana, na co nie bez
wpływu pozostała zapobiegliwość
organizatorów ze Starostwa Powiatowego Jeleniej Górze przy wsparciu
Centrum Babilon z Liberca. XVI Targi
Tourtec już za rok.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Impreza ze wszech miar udana, na co nie bez wpływu
pozostała zapobiegliwość organizatorów . Po targach pozosały
same pozytywne wspomnienia.
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Rock, metal i HC w Oriencie. Było czadowo!
W miniony piątek w jeleniogórskim Orient Expressie
odbył się koncert dla fanów
ostrego brzmienia, podczas
którego zagrały formacje
Don’t Panic, Salvation, Presidents of Noise, EdiTT oraz
Post Scriptum.

Zwyciężyła w „Bitwie na głosy”

Pochodząca ze stolicy
Karkonoszy wokalistka Kasia Grabowska i
zespół Piotra Kupichy wygrali w smsowym głosowaniu telewidzów w ostatnim
dziesiątym starcie
programu TVP 2 „Bitwa na głosy”.
29-letnia jeleniogórzanka po raz kolejny zachwyciła swoim głosem jury.
Podczas pierwszej prezentacji dyskotekowego hitu

Fot. Marek Tkacz

Fot. Archiwum

Przed tłumnie przybyłą publiką,
która – ku wielkiej radości organizatorów koncertu, w tym przypadku, samych zespołów – zjawiła się

Po metalowym show w wykonaniu tej właśnie formacji, na
scenie pojawił się Don’t Panic z
„Dudim” na growlingu i świetną,
ciężką muzyką w wykonaniu
innych członków zespołu, który
jeszcze bardziej rozkręcił imprezę.
Zresztą, President of Noise, EdiTT i
Post Scriptum też pokazali się z jak
najlepszej strony. Koncert rock,
metal i HC w Orient Expressie udał
wczoraj w Orient Expressie w Jeleniej
się znakomicie!
Górze, pierwsza wystąpiła kapela
– Był czad na maxa, i tyle. WybaSalvation.
wiłem się jak nigdy. Szacunek dla

Popis YAMAHY w Rynku

adepci muzyki ze Szkoły Muzycznej ro dla początkujących! Jednak oklaski
Podczas prezentacji w ramach XIII YAMAHA. Trema była spora, bo zagrać i słowa uznania słuchaczy świadczą,
Międzynarodowych Targów Turystycz- w plenerze przed liczną publicznością że warto było!
(RED)
nych (patrz obok) wystąpili najmłodsi to wyzwanie dla starszych, a co dopie-

poszczególnych formacji i pani
Alicji, która udostępniła lokal.
Super muza, fajne miejsce, i fajni
ludzie przyszli się bawić. Więcej
takich imprez, tego nam trzeba
– mówił nam Tomek Majewski,
metalowiec, jeden z uczestników
wczorajszego koncertu.
Czy będzie ich więcej? Zgodnie
z zapowiedzią organizatorów
koncertu i właścicielki Orient
Expressu, Alicji Dusińskiej:
„wszystko na to wskazuje”. Następny rock, metal i HC – podobno już wkrótce.
(Petr)
FOT. PETR
z końca lat 70. „Y.M.C.A.” zespołu The
Village People w wykonaniu drużyny
Piotra Kupichy znalazła się na trzecim
planie. Jednak w drugim finałowym
występie szesnastu wokalistów pod
wodzą lidera grupy Feel na scenie pojawiła się na pierwszym planie śpiewając
polski hit z repertuaru Beaty Kozidrak i
zespołu Bajm - „Biała armia”.
(Accipiter)

„Andropauza”
w „Norwidzie”

Najnowszą komedię Jana Jakuba
Należytego „Andropauza” w reżyserii
Dariusza Szada-Borzyszkowskiego
będzie można obejrzeć dziś o godz.
17.00 na dużej scenie Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida przy al.
Wojska Polskiego 38 (bilety w cenie
80 zł, 75 zł, 70 zł).
Andropauza, to męska odmiana
klimakterium. Pięciu nieznajomych
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spotyka się w sanatorium. Pięć odmiennych osobowości, pięć charakterów i pięć życiorysów. I jeden wspólny
wróg - doktór ZUS. W role kuracjuszy
wcielają się (w podwójnej obsadzie)
Marek Siudym, Jacek Kawalec, Maciej
Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz
Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski,
Piotr Skarga i Michał Pietrzak. A
głosu Zbigniewowi Wodeckiemu
użycza Zbigniew Wodecki.
(RED)
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