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O NIEJ SIĘ MÓWI

NA TOPIE

Magdalena Pabian
nauczycielka języka
angielskiego

Jakub Walicki
młody muzyk

Pracuje w jeleniogórskiej Szkole Podstawowej nr 8. Znana jest z nowatorskich
metod pracy z uczniami. Koordynowała
zajęcia w jeleniogórskim multicentrum
i prowadziła szkolenia dla nauczycieli z
zakresu obsługi urządzeń. Przez ostatnie
dwa lata wraz z powołanym zespołem
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8
w Jeleniej Górze wzorowo nadzorowała
realizację projektu Comenius. Gratulację
i pochwały składały jej m.in. Fundacja
Systemu Edukacji i Kuratorium Oświaty.
Więcej o realizacji projektu Comenius …
i nie tylko, znajdziecie Państwo na str.7
(Angela)
Fot. Angela

Pies wyskoczył z trzeciego piętra i …przeżył
W minionym tygodniu przy pracy. Lokator pozostawił uchylone
ul. Pijarskiej w Jeleniej Gó- okno by zwierzakowi nie było zbyt
rze z uchylonego okna z III gorąco. Zdaniem straży miejskiej, która została
piętra wyskoczył pies, który poważnie się poturbował, ale przeżył.
Zwierzę zabrano
do schroniska
dla zwierząt,
gdzie opatrzył go wete r y n a r z .
To p r z e stroga dla
właścicieli
innych zwierząt i apel, by
nie zostawiać ich
bez opieki.
Do zdarzenia doszło po godzinie
wezwana
13.00 nieopodal piekarni przy ul. na miejsce i czuwała przy rannym
Pijarskiej. W chwili, kiedy pies wy- zwierzęciu do chwili, kiedy zabrali
skoczył z okna, jego właściciel był w go pracownicy schroniska, pies był

zadbany i miał zapewnione dobre
warunki w mieszkaniu. Dlaczego
więc wyskoczył? Na to pytanie nikt
nie zna odpowiedzi. Z nieoficjalnych
informacji wynika, że czworonóg
już wrócił do domu i czuje się
znacznie lepiej.
Przy tym zdarzeniu
straż miejska, policja
oraz pracownicy Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami
apelują do właścicieli zwierząt, by właśnie teraz, podczas
upałów zadbali oni o
cień i chłód oraz karmę i wodę dla swoich
pupili. Przypominają też,
że nie wolno zostawiać zwierząt w zamkniętym samochodzie,
gdzie podczas słonecznego dnia
może być nawet kilkadziesiąt stopni
Celsjusza.
Angela
fot. SM

Nagie zwłoki na Rakownicy
W kompleksie leśnym nieopodal Rakownicy w Jeleniej
Górze znaleziono nagie
zwłoki mężczyzny. Jak na
razie nie wiadomo, kim
był, ile miał lat i w jakich
okolicznościach zmarł ten
człowiek. Policja zabezpieczyła ciało do sekcji.
Mężczyzna nie miał żadnych
widocznych zewnętrznych
obrażeń.

Na zwłoki nieznanego mężczyzny
natrafił jeden z przypadkowych spacerowiczów, który zawiadomił policję. Denat leżał rozebrany nieopodal
niewielkiej rzeki. Obok zwłok była
odzież. Przy zmarłym nie znaleziono
żadnych dokumentów.
- Ciało było już w częściowym rozkładzie, przez co trudno jest określić
wiek odnalezionego mężczyzny. Szacuje się, że mógł mieć on pomiędzy
35 – 50 rokiem życia. Ciało zostało
zabezpieczone do sekcji zwłok, która

wykaże przyczynę zgonu – mówi
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Policja prowadzi czynności, które
mają wyjaśnić w jakich okolicznościach mężczyzna zmarł i znalazł
się w leśnym kompleksie nieopodal
Rakownicy. Funkcjonariusze sprawdzają też czy odnaleziony mężczyzna
nie jest jedną ze zgłoszonych osób
zaginionych.
Angela

Jeden z bardziej utalentowanych muzyków najmłodszej
generacji, który w tym roku
zakończył edukację muzyczną
na poziomie szkoły drugiego
stopnia. Przede wszystkim
gitarzysta, lecz także pianista,
znany z dużych możliwości w
zakresie kreacji i improwizacji. Grywa nie tylko solistycznie, lecz także odnosił sukcesy
z zespołem Cyjas Milongas,
współtworzonym przez kolegów z PSM II stopnia im.
Moniuszki. Uwielbia repertuar
latynoamerykański z utworami Astora Piazzoli na czele.
O recitalu Jakuba Walickiego
przeczytacie na stronie 14.
(Petr)
FOT. RSGB

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie, Urząd Miasta
Jeleniej Góry, Teatr im Cypriana Kamila Norwida w
Jeleniej Górze informują,
że w dniach od 4 do 17 lipca
2011 odbędzie się IV edycja warsztatów teatralnych
„Lato w Teatrze 2011” .

Lato w Teatrze po raz czwarty

Lato w Teatrze – atrakcyjna oferta
teatralna dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w
swojej miejscowości. Między 4 lipca

Ilość miejsc ograniczona. Udział w
warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

a 27 sierpnia 2011 roku w kilkunastu
miastach Polski odbywają się teatralne półkolonie, podczas których
młodzi widzowie poznają teatr pod
opieką profesjonalnych artystów,
wspólnie przygotowując spektakl.
Dzięki projektowi teatr staje się
atrakcyjnym ośrodkiem działań
twórczych i edukacyjnych również
w czasie wakacji. Lato w teatrze jest
projektem Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego koordynowanym przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w
Warszawie.
Zajęcia odbywać się będą na tere-

nie Teatru im. Norwida codziennie
w godz. od 8.00 do 14.00. i przewidziane są dla młodzieży szkolnej
w przedziale wiekowym 17-19 lat.
Zapisy: Dział Marketingu i Promocji
Teatru im. C.K
Norwida w godz. od 8.00 do
16.00. pod numerem telefonu 756428130.
(RED)
FOT. RSBG

Wymarzone wakacje na Wyspie Nagród

1-go maja ruszyła promocja konsumencka marki
Britta. Akcja promocyjna
będzie trwała przez dwa
miesiące. Aby wziąć w niej
udział, wystarczy kupić 3
produkty marki Britta – dowolny ryż z bogatej gamy
wysokojakościowych ryży
tej marki, ulubione płatki
śniadaniowe Twój Błonnik
oraz inny dowolny artykuł
marki Britta, czytelnie wypełnić kupon znajdujący się
wewnątrz każdego opakowania, odpowiedzieć na
znajdujące się w nim pytanie i wraz z załączonym dowodem zakupu odesłać na
adres producenta. Każdy
uczestnik konkursu może
wziąć w nim udział wielokrotnie, zwiększając tym
samym szansę na nagrodę.
Nagrodą główną jest wycieczka marzeń na Dominikanę dla 2 osób. Oprócz
tego organizator przewidział wiele atrakcyjnych
nagród, takich jak urządzenia do gotowania ryżu oraz
atrakcyjne zestawy produktów marki Britta.
Marka Britta znajduje się w
portfolio produktowym ﬁrmy SAWEX Sp. z o.o., która
funkcjonuje na polskim rynku spożywczym od 1989
roku. Oprócz marki Britta SAWEX posiada też inne znane brandy – Halina, Bio Halina, Rani
oraz Sotto. Marka Britta powstała w 1992 roku i jako pierwsza wprowadziła do sprzedaży
ryz w saszetkach. W szerokiej gamie ryży Britta znajduje się siedem produktów – Britta Ryż
Biały, Britta Ryz Parboiled, Britta Ryż Jaśminowy, Britta Ryż Basmati, Britta Ryż Dziki 100%,
Britta Ryż Dziki & Parboiled oraz Britta Ryż Brązowy.
www.britta.pl, www.sawexpl.com; www.halina.eu

Do wygrania gra komputerowa: wytnij kupon i przyjdź 13.06.2011 o godz. 10.00
do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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Piętnastu laureatów olimpiad przedmiotowych dumą Jeleniej Góry

Pasjonaci wiedzy
Laureaci olimpiad przedmiotowych jeleniogórskich
szkół ponadgimnazjalnych
odebrali z rąk Prezydenta
Jeleniej Góry Marcina Zawiły
nagrody za wybitne wyniki.
Po części oficjalnej w Ratuszu, uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i nauczyciele zostali zaproszeni przez Prezydenta na lody. „Żeby odnosić
sukcesy na olimpiadach,
trzeba mieć pasje” - mówił
jeden z nagrodzonych.

rok i wyjątkowy sukces – mówi Joanna Marczewska, dyrektor Zespołu
Szkół Ekonomiczno – Turystycznych
w Jeleniej Górze.
Tytuł laureatów olimpiad przedmiotowych w tym roku zdobyło
aż siedmiu uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze. Łukasz Segiet to dwukrotny
finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej (2009/2010
i 2010/2011). Jego opiekunem był
nauczyciel Sławomir Wiśniewski.
- Matematyka mnie po prostu
fascynuje i sprawia mi dużą przyjemność. Jest to oczywiście też systemaJak podkreślali nauczyciele, dyrek- tyczna ciągła praca, która wymaga
torzy i rodzice, uroczystość rozdania czasu, ale warto było go poświęcić.
nagród była zwieńczeniem ciężkiej Chcę studiować matematykę na
Cambridge, ale
wieloletniej pracy tych młodych „Żeby odnosić sukcesy wszystko zależy
ludzi. W gronie na olimpiadach, trzeba od egzaminów.
Przepisem na
zasłużonych dla
mieć pasje” - mówił
szkoły i miasta zna- jeden z nagrodzonych. taki sukces jest
pasja. Jeśli ktoś
lazły się m.in. dwie
ma jakieś prelaureatki z Zespołu
dyspozycje
czy
interesuje
się wiedzą
Szkół Ekonomiczno – Turystycznych:
Angela Mruk, mistrzyni Wiedzy z danego przedmiotu, to powinien
Hotelarskiej 2011 i zwyciężczyni II to doskonalić i próbować swoich
miejsce w ogólnopolskich finałach sił na różnych olimpiadach – mówi
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz Łukasz Segiet, absolwent ZSO nr 1 w
Paulina Kurpiel, finalistka etapu Jeleniej Górze.
Kamila Zieleniewicz zdobyła tytuł
ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej. Obydwie panie przyzna- finalistki XLII Olimpiady Języka Roją, że nie było łatwo, ale opłacało się. syjskiego. Dwukrotnym finalistą XLI
W najbliższych planach mają studia. i XLII Olimpiady Języka Rosyjskiego
Nad rozwojem uczennic czuwały i został natomiast Marcin Misiek. Do
pracowały nauczycielki: Barbara olimpiad przygotowywała ich naCymańska-Garbowska, Monika Wa- uczycielka- Maria Domagała.
Tytuł finalisty na XXXVII Olimchowicz, Irena Olenkiewicz.
piadzie
Geograficznej wywalczył też
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi z
sukcesów naszych dwóch finalistek, Dominik Cybulski, którego przygotoktóre niestety kończą już naszą szko- wywała pani Ewa Parfianowicz. Nałę. Mamy jednak nadzieję, że w ich grody i gratulacje odebrali również
ślady pójdą kolejni zdolni uczniowie. Edyta Gajdzik i Mateusz Skórski, lauOd lat dostawaliśmy się do finałów reaci IX Olimpiady Lingwistyki Teoreogólnopolskich edycji olimpiad, ale tycznej, Matematycznej i Stosowanej,
nie uzyskiwaliśmy tak wysokich a słowa podziękowania usłyszała ich
wyników, dlatego był to wyjątkowy opiekunka – nauczycielka Iwona

Hajder. Mateusz jako laureat szóstego
miejsca został przyjęty do międzynarodowej drużyny tej olimpiady i za
miesiąc będzie reprezentował Polskę
w Stanach Zjednoczonych.
Mirosz Komsta i Kamil Prusakowski zostali natomiast finalistami
XXIII olimpiady Filozoficznej. Ich
opiekunami były: dr s. Krystyna
Maria Bogdan oraz Jolanta Ryglewska.
- W tym roku mamy największą
liczbę finalistów w przeciągu ostatnich dziewięciu ostatnich lat, średnio
każdego mamy pięciu – sześciu
olimpijczyków. Jest to ogromny
sukces i jesteśmy bardzo dumni z
naszej młodzieży, mamy jednak
też świadomość, że jest to wynik
ogromnej pracy zarówno uczniów,
jak i nauczycieli, takiej jak zajęcia
dodatkowe, wyjazdy do Wrocławia
na zajęcia proponowane przez
uczelnie i wiele, wiele innych – mówi

Groźna burza przeszła przez region
Pożar budynku w Dziwiszowie, w który najprawdopodobniej uderzył piorun,
nieprzejezdna krajowa
trójka i podmyte dwa budynki mieszkalne – to
wynik ubiegłotygodniowej
ulewy, jaka przeszła nad
regionem.
Do pożaru i zalanych budynków
w ubiegłot ygodniowy wtorek
strażacy wyjeżdżali czterokrotnie.
Zaczęło się od nieprzejezdnej
krajowej trójki na wysokości
Szklarskiej Poręby Dolnej, gdzie
przez niedrożne studzienki kanalizacyjne zalane były obydwa pasy
ruchu. Miejscami woda sięgała 30
cm, a zmotoryzowani nie mieli
szans przejazdu. Udrożnieniem
studzienek zajął się jeden zastęp
ochotników, a nad porządkiem
na drodze czuwało czterech policjantów. Przed 23.00 strażacy

z jeleniogórskiej PSP zostali wezwani na ulicę Złotniczą w Jeleniej
- Wszystko wskazuje na to, że
Górze, gdzie woda wdarła się do
budynek zapalił się od wyładowań
piwnic. Poziom wody był jednak
atmosferycznych czyli od uderzenia
zbyt niski by podłączyć pompy,
dlatego konieczne było usuwanie
pioruna. Gdyby budynek posiadał
wody wiadrami. Kilka minut po
instalację odgromową, do pożaru
godzinie 23.00 strażacy wyjechali
najprawdopodobniej w ogóle by
też do płonącego budynku w Dziwiszowie przy ul. Leśnej, który
nie doszło. Dlatego apelujemy do
najprawdopodobniej zapalił się
mieszkańców by zadbali by ich
od uderzenia pioruna. Z ogniem
budynki posiadały takie urządzenia.
przez ponad trzy godziny walczyło
25 strażaków, w tym 18 z OSP i 7 z
War to pamiętać o przeglądzie
PSP z Jeleniej Góry. Na szczęście w
takich instalacji, co najmniej raz
chwili zapalenia się budynku nikona pięć lat – mówi kpt. Andrzej
go w nim nie było, bo właściciele
wyjechali pozostawiając dom pod
Ciosk, rzecznik prasowy KM PSP w
opieką sąsiada. Strażacy musieli
Jeleniej Górze.
rozebrać 1 /4 dachu. Spłonęła też
część sprzętu AGD oraz instalacja
elektryczna. Straty oszacowano przy ul. Poprzecznej, gdzie zalana
na około 100 tys. zł, uratowano została piwnica jednorodzinnego
natomiast mienie o wartości około budynku.
(Angela)
300 tys. zł. Przed północą strażacy
interweniowali też w Kowarach

Spadł z dwóch metrów – jest w szpitalu
Do szpitala trafił dzisiaj 29
– letni pracownik z firmy telekomunikacyjnej, który w Miłkowie
na wysokości budynku 197 spadł

ze słupa podczas naprawy sieci. mężczyzny nie jest znany. OkoJak wynika z nieoficjalnych in- liczności i szczegóły zdarzenia
formacji, słup został podmyty, ustala policja.
Angela
w wyniku czego się ruszał. Stan

Paweł Domagała, dyrektor ZSO nr 1
w Jeleniej Górze.
Pięciu laureatów olimpiad przedmiotowych w tym roku miało natomiast II Liceum Ogólnokształcące im.
C.K. Norwida w Cieplicach. Nagrody
odebrali: Krzysztof Wojtyra, finalista
XXI Olimpiady Teologii Katolickiej
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, Michał Wołangiewicz, finalista XXXVII
Olimpiady Historycznej, Karolina
Szwaj i Patricia Kowal, finalistki V
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o
Rodzinie oraz Juliane Berres, finalist-

- Całe życie jest wyścigiem wieloetapowym. Zdobycie tytułu finalisty czy laureata
jest sukcesem pierwszego z etapów. Życzę więc młodzieży, by wyścig zwany życiem
zakończył się ich mistrzostwem i satysfakcją z tego co osiągną – mówił pan Artur
Segiet.
ka XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Niemieckiego.
Słowa gratulacji i podziękowania
usłyszeli też ich opiekunowie – nauczyciele: Andrzej Skrzek, Waldemar
Woźniak, Beata Piskor-Świerad i
Jolanta Bednarz.
Za rozwijanie talentów wszystkich

uczniów, w imieniu rodziców, dziękował Artur Segiet, ojciec jednego z
finalistów. Podkreślał on, że jest to
pierwszy z etapów w rozwoju tych
młodych ludzi.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela
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Komendant odwołany
Maciej Kocerka, Komendant
Straży Miejskiej w Karpaczu
decyzją burmistrza Bogdana Malinowskiego z
dniem 1 czerwca br. został odwołany ze swojej
funkcji. Oficjalny powód
to „brak możliwości dalszej współpracy między
szefem straży a urzędem
miasta w Karpaczu”. Obecnie obowiązki komendanta
pełni Tomasz Kabelis.

Powodem odwołania obecnego
Komendanta, który sprawował tę
funkcję przez ostatnie pięć lat, jest
„brak możliwości dalszej współpracy”.
- Nie dotyczy to żadnych afer z
Komendantem Maciejem Kocerą
w tle. Po prostu skończyła się
możliwość dalszej współpracy
i decyzją burmistrza Bogdana
Malinowskiego Komendant Straży
Miejskiej został odwołany. Prawo dopuszcza taką możliwość i burmistrz
z niej skorzystał – mówił Ryszard
ogło- Rzepczyński, zastępca burmistrza
s z o n y i w Karpaczu.
Jak mówi Ryszard Rzepczyński,
przeprowadzony konkurs na nowego
(Angela)
zastępca burmistrza Karpacza, w najszefa miejskiej straży w Karpaczu.
bliższych trzech miesiącach zostanie

Skargi
mieszkańców i
radnych

Radosław Jęcek, radny i przewodniczący
komisji ds. bezpieczeństwa publicznego w
Karpaczu wyjaśnia, że chodzi o złą ocenę
pracy Komendanta. Od lat do urzędu miały
bowiem spływać skargi od mieszkańców.
Pracę Komendanta miały też źle ocenić
wszystkie komisje rady miasta w Karpaczu, które złożyły wnioski do burmistrza
o odwołanie szefa straży.
- Skargi mieszkańców dotyczyły głównie
braku widoczności straży miejskiej.
Patrole piesze zostały bowiem zredukowane do minimum, na ulicach odbywały

się głównie patrole zmotoryzowane. W
ocenie mieszkańców przyczyniło się to
do zmniejszenia skuteczności działania
straży miejskiej pod względem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Ja jako
przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa publicznego postanowiłem przeanalizować tę sytuację dokładnie. W ramach
prac komisji odbyły się cztery spotkania.
W marcu br. wspólnie z Komendantem
został wypracowany program naprawy
funkcjonowania straży miejskiej. Po obu
stronach było dużo dobrej woli by zmienić
tę sytuację, ale mimo tego, od momentu
wdrożenia tego programu, nie nastąpiła
żadna widoczna poprawa funkcjonowania

straży miejskiej. Po przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw, komisja ds. bezpieczeństwa publicznego, jak i pozostałe
komisje, zawnioskowały o odwołanie komendanta. Burmistrz Karpacza przychylił
się do tych wniosków. Nie byłem radnym
w poprzedniej kadencji, ale słyszałem
od innych radnych, którzy sprawowali
tę funkcję, że co roku odbywały się spotkania z Komendantem Straży Miejskiej,
podczas którym przekazywano sugestie
konieczności poprawy funkcjonowania
straży, ale nie przynosiło to żadnego
efektu– mówi Radosław Jęcek.

„Trzeba zmienić rzeczywistość”. Po debacie w Pasażu Grodzkim
W Pasażu Grodzkim w Jeleniej Górze odbyła się pierwsza debata OPEN SPACE dla
mieszkańców miasta, zorganizowana przez Dolnośląską Agencję Współpracy
Gospodarczej w ramach
projektu „Partnerstwo na
rzecz rozwoju”. O czym
debatowano?
O tym, że Jelenia Góra koniecznie
potrzebuje „zmiany rzeczywistości”,
w której znalazła się w chwili
obecnej; o zbliżającym się EURO
2012, które również dla Jeleniej
Góry mogłoby stać się impulsem

do dynamicznego rozwoju, o konieczności faktycznej partycypacji
mieszkańców miasta w strategicznych projektach jego rozwoju, a
także o tym, jakiego charakteru
powinna nabrać Jelenia Góra w
najbliższej przyszłości: – Kiedyś
kojarzona przez wszystkich z prężnym centrum Karkonoszy, teraz
nagminnie mylona z Zieloną Górą,
Górą Kalwarią itp. – podkreślał
prezydent miasta Marcin Zawiła,
który wypowiedział się na początku
spotkania.
– Celem projektu, który obejmuje
tę debatę inaugurującą cykl trzynastu spotkań, jest „wywrócenie” mechanizmów stosowanych podczas

tworzenia strategii
rozwoju
regionalnego i miasta Jeleniej
Góry. Do tej
p o r y, b y ł o
klasycznie
– radni głosują,
strona internetowa, mamy 30
dni na złożenie
swoich uwag i
propozycji, który z mieszkańców zdążył, ten
zdążył, pytanie:
ilu się zaintereso-

wało, miało
fakt yczny
wpływ na
podjęte decyzje? My chcemy, aby w
ciągu trzech
miesięcy
mieszkańcy
spotykali się
właśnie po
to, by przedstawiać swoje propozycje
n a fo r u m ,

działać ze świadomością,
że do nich należą
głosy, które zostaną wzięte
pod uwagę –
mówił nam
wczoraj Marcin Wyszkowski z DAWG, organizator.
Istotnie
bowiem, głosy
m i e s z k a ń c ów,
które zabrzmiały
podczas debaty
w Pasażu Grodzkim w Jeleniej
Górze, i które
według założenia organizatorów p ow iinny
nny
zabrzmieć na
trzynastu kolejnych spotkaniach w regionie
i debacie zamykającej na przełomie października
i listopada, zostaną
uwzględnione w dokumencie strategicznym i trafią do urzędu miast
w grudniu tego roku.
Prócz mieszkańców miasta i
prezydenta Marcina Zawiły, we
wczorajszej debacie udział wzięli
m.in. zastępca prezydenta Jeleniej
Góry Zofia Czernow. Byli też radni
miejscy i społecznicy, głównie twarze „znane” z podobnych spotkań.

W ramach dyskusji uczestników akademicki”, „Jelenia Góra jednym z
podzielono na cztery grupy – każda centrów turystycznych” i inne.
Piotr Iwaniec
z nich zapisywała na kartkach swoje
Fot. Petr
propozycje tematów do dyskusji,
np. „Nasze miasto jako ośrodek

Nad Kamienną powódź niestraszna
Trwa regulacja części brze- meandrach w tym miejscu pozwoli
gów rzeki Kamienna na od- na zminimalizowanie konsekwencji
cinku między Jelenią Górą ewentualnych podtopień.
Zanim podjęto się tych robót, Kaa Cieplicami.
Wprawdzie przed dwoma laty
zakończono działania związane ze
wzmocnieniem brzegów i zabezpieczeniem przed skutkami powodzi,
ale wówczas nie wykonano ich
wszędzie. Ekipy pracują nad rzeką w
pobliżu młyna przy ulicy Wolności.
Uregulowanie brzegów rzeki na

mienna w obszarze między Jelenią
Górą a Cieplicami była szczególnie
niebezpiecznym ciekiem i większe
opady deszczu niemal zawsze kończyły się podtopieniami okolicznych
zabudowań. Po zakończeniu tego
etapu prac znacznie zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców
tzw. terenów zalewowych.
(Agrafka)

Pierwsza komornicza sprzedaż mieszkania właścicielskiego - będą kolejne

Cztery kąty za długi
O tym, że za długi dach nad głową stracić mogą również
właściciele mieszkań przekonała się jeleniogórzanka z
ul. Moniuszki. Po wielu upomnieniach, nakazach spłaty
zadłużenia, prośbach i groźbach, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała sprawę na drogę sądową.
Komornik sprzedał mieszkanie w drodze licytacji. Takich
postępowań będzie więcej – zapowiada JSM.
Do 31 grudnia 2010 roku wobec
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zadłużonych było 2181
lokatorów. Największa grupa (1067
osób) miała zadłużenia, które nie

przekraczały jednego miesiąca.
Do dwóch miesięcy za czynsz nie
zapłaciło 411 osób, do trzech miesięcy – 223 osoby. Zadłużenia powyżej
pięciu miesięcy miało natomiast 259

lokatorów. Jedną z nich była właścicielka lokalu przy ul. Moniuszki
w Jeleniej Górze, która regularnie
nie płaciła za czynsz od 2005 roku.
Jej zadłużenie z tytułu niepłacenia
za czynsz wyniosło około 20 tys. zł,
do tego doszło jeszcze siedem tys. zł
odsetek i 11 tys. zł kosztów sądowych
i komorniczych. JSM złożyła pozew
do sądu o odzyskanie zaległych należności ze sprzedaży lokalu w drodze
licytacji. W styczniu 2010 roku po
pięciu miesiącach toczących się roz-

praw, zapadł wyrok sądu. W marcu
br. komornik sprzedał własnościowe
mieszkanie w drodze licytacji wraz
z zameldowanym i zamieszkałym w
nim lokatorem.
- Nasze działania zawsze rozpoczynamy od upomnień zapłaty, następnie
wizji lokalnych w mieszkaniach,
zaproszeniu dłużników na spotkanie
w celu ustalenia zasad spłaty zadłużenia. Następnie wysyłane są wezwania,
upomnienia, pozwy i nakazy spłaty
zadłużenia. Kiedy jednak to nie skutkuje, występujemy na drogę sądową i
komorniczą. JSM naprawdę wykazuje
dużo dobrej woli, rozkłada zadłużenie
na raty - w trudnej życiowej sytuacji

dłużnika - odstępuje nawet od egzekwowania karnych odsetek, zawiera
ugody itp. Do rozwiązania takich
problemów potrzebna jest jednak chęć
drugiej strony – dłużnika. Najbiedniejsi ludzie, którzy mają poważne
problemy finansowe przychodzą do
nas i zawsze wspólnie znajdujemy
rozwiązanie. Gorzej jest z ludźmi,
którzy mają możliwość opłacania
mieszkań, ale nie robią tego, bo są
przekonani, że i tak nic im nikt nie
zrobi. W przypadku właściciela z
ul. Moniuszki zarząd proponował
nawet, by właściciel sam sprzedał
mieszkanie i spłacił zadłużenie, ale
i ta propozycja spotkała się z bier-

nością – mówi Barbara Rawecka,
koordynator ds. obsługi prawnej i
windykacji Jeleniogórskiej Wspólnoty Mieszkaniowej.
Angelika Grzywacz - Dudek

Nie warto nie
płacić …

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa podkreśla, że eksmisja mieszkańców to ostateczność, ale i forma
odzyskiwania długu, po którą JSM
zamierza sięgać tak często, jak to
będzie konieczne.
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Dlaczego Pan strajkował?
Bo nie mogę spotykać się z synem
mimo wyroku sądu, który te spotkania mi zagwarantował. Nie jestem
z matką mojego dziecka ale mam
wyznaczone dni i godziny, w których
swobodnie mógłbym je widywać,
jednak tak nie jest. Strajkowałem pod
sądem bo dotychczas sąd nie był w
stanie wyegzekwować postanowień,
które sam ustanowił. A ściślej, matka
mojego dwu i pół letniego syna nie
stosowała się do owych postanowień,
z czym sąd nic nie robił.

podczas przekazywania dziecka.
Przyznam szczerze, że się oburzyłem!
Takie rzeczy powinien robić sąd sam
z siebie, a wyszło na to, że ja mam
najpierw zasugerować sądowi, co sąd
ma zrobić lub nie. Tutaj każdy dzień
jest stracony; czasu, którego nie spędziłem z synem, choć powinienem,
nikt nam nie zwróci.
Dlaczego matka dziecka utrudnia Panu kontakty z synem?
Moim zdaniem jest to powodowane tym, że nasz związek nie udał sie
i jedna strona obwinia za to drugą, i
na odwrót. Najgorsze jest to, że w tym
wszystkim ból zadaje się dzieckiem i
dziecku. To mnie najbardziej dotyka.
Ja nie czuję nienawiści, godzę się z
postanowieniami sądu odnośnie dni
i godzin „widzeń”, które mi wyznaczył. Po prostu, chciałbym spotykać
się z synem, o to mi chodzi.
Kiedy sąd postanowił, że ma
Pan pełne prawo do spotkań
z synem w wyznaczone dni i
godziny?
Pierwszy raz, w styczniu, drugi, w
kwietniu br. W przypadku drugiego
orzeczenia zmieniły się jedynie godziny widzeń. Na dzień dzisiejszy, mam
pełne prawo widywać syna w każdy
wtorek i czwartek w godzinach 16.00
– 18.00, a także pierwszą i trzecią
sobotę, i niedzielę miesiąca w godzinach 13.00 – 18.00. Bez obecności
matki dziecka, u mnie w domu, na
spacerze, gdzie chcę. Niestety, nie
widuję. W tym czasie spotkałem się
z synem może dwa razy.

Udało się coś osiągnąć?
Ruszyło się na tyle, że sąd wyznaczył mi termin rozprawy na 29
czerwca 2011 roku na godz. 12.00,
podczas której matce mojego syna
zostaną postawione zarzuty za uniemożliwianie mi z nim kontaktów. Do
tej pory, moim zdaniem sąd nie robił
nic, by rozwiązać trudną sytuację, w
której się znalazłem pomimo tego, że
cały czas słałem do niego wnioski, pisma, prośby itp. Dajmy na to, w dzień,
w który rozpocząłem swój strajk
poszedłem do
kuratora sądowego na
spotkanie,
Z pewnością starał się Pan
na którym wyegzekwować swoje prawo do
z o s t a - widzeń z synem. Co się wtedy
ł e m działo?
poPostaram się to opisać: przychodzę
po syna, powiedzmy, we wtorek, o godzinie 16.00. Nie mogę dodzwonić
się domofonem do matki dziecka, stąd – na klatkę schodową
wpuszczają mnie dobroduszni
sąsiedzi. Przy okazji, włączam
kamerę w telefonie komórkowym,
aby mieć dowód na to, co będzie się
działo, że mam utrudniony kontakt
z własnym synem, choć w „te” i „te”
dni mam pełne prawo sprawować
i n funkcję rodzica. Co dzieje się dalej?
forPodchodzę do drzwi, pukam, cimow a n y , ż e w sza. Początkowo, wychodził dziadek
związku z niemożnością widzenia dziecka i zaczynał krzyczeć. Rzucał
się z synem pomimo prawomocnych też wulgaryzmy w moją stronę, na
ustaleń powinienem napisać kolejne co mam dowód właśnie w formie napismo do sądu o nadzór kuratora grania video. Teraz – „całuję klamkę”.

Innymi słowy, zwykle nikogo nie ma, O strajku głodowym Krzysztofa Laskowskiego, strachu
nie widzę się z synem.
związanym ze spotykaniem
Czy kiedykolwiek zachował się ojca z synem sam na sam,
się Pan agresywnie, gdy nie mógł z matką dziecka rozmawia
Agata Galas.
spotkać się z dzieckiem?
Wiem, że ten wywiad stanowią
Co Pani sądzi o proteście głodojedynie moje słowa, ale nigdy nie
byłem agresywny. Jestem spokojnym wym Krzysztofa Laskowskiego?
Sądzę, że w ten sposób chciał
człowiekiem, co zresztą potwierdził
jedynie zwrócić na siebie uwapsycholog oraz psychiatra, których
gę, zostać celebrytą.
badaniom poddawaliśmy się
Gdyby naprawdę
razem z „ex” w czasie trwachciał widywać
nia postępowań dotysię z synem, to
czących opieki
by po prostu
nad synem, a
także możliprzychodził do
nas i się z nim
wości widzenia
się z nim.
bawił, zamiast
protestować
A wzywał Pan kiedyś
przed sądem.
policję?
Na początku, nie chciaDlaczego
nie chce
łem wzywać policji. Wiadomo, to nie ma dobrego
Pani, aby
wpływu na dziecko – odbieranie
go siłą. Mimo wszystko, w końcu
wezwałem. Ba, nawet przyjechałem z policją! Co jednak
może policja? Policjantów nie wpuszczono, do

Walka
o syna

spotkania z synem
nie doszło. Oni nie
mogą nic zrobić, bo
nie ma odpowiedniej władzy. Postanowienia sądu, które są prawomocne może egzekwować
jedynie sąd, a nie policja. No, chyba ojciec widywał się z synem sam
że w sytuacji, gdy jest upoważniona na sam?
Na swoim blogu Krzysztof Laskowprzez sąd do tego, by egzekwować.
ski napisał, że chce wywieźć syna
Jakie nadzieje wiąże Pan z nad- z kraju. Obawiam się więc o moje
dziecko. Pytałam się kuratora, co zrochodzącą rozprawą sądową?
Moje nadzieje wiążą się tylko z bią jeśli naprawdę doszłoby do takiejednym. Powtórzę raz jeszcze, po go incydentu. W jaki sposób zamierza
prostu, chcę spotykać się z synem, i kurator zabezpieczyć te spotkania,
żeby ojciec nie miał możliwości wytyle. Bo kocham swojego syna.
wiezienia dziecka zagranicę? Kurator
odpowiedział mi, że nie można tego
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Iwaniec zabezpieczyć i jak ojciec wywiezie
syna, to wtedy będziemy się martwić.

Podwyżki poniżej godności?
Od 1 czerwca br. w jeleniogórskich szkołach i przedszkolach wprowadzono
podwyżki. Kwoty podane
do wyliczenia funduszu to
40 zł dla pracowników administracji i 90 zł dla obsługi.
Zdaniem pracowników są to
żenujące pieniądze, uwłaczające ich godności. Zofia
Czernow, zastępca prezydenta Jeleniej Góry wyjaśnia, że
to dyrektor szkoły decyduje
o wysokości podwyżki, a nie
władze miasta.
W tej sprawie napisało do nas
kilkunastu pracowników, których
sprawa dotyczy. Jedną z nich była
m.in. pani Anna z Jeleniej Góry, pracownica pionu administracyjnego w
placówce oświatowej.
- Moja placówka dostała oficjalne

pismo z urzędu miasta podpisane
przez panią prezydent, w którym
czytamy, że maksymalne podwyżki
dla pracowników administracyjnych
wyniosą 40 zł, a dla obsługi 90 zł. Nie
rozumiem na jakiej podstawie zostały wyliczone takie kwoty. Nauczyciele
co roku dostają około 100-200 zł
podwyżki, a reszta pracowników nie
miała podwyżki od kilku lat. Poza
tym najniższa krajowa od ostatnich
podwyżek wzrosła o ponad 200 zł i w

- Na te podwyżki w tym roku wygospodarowaliśmy około 600 tys. zł,
przy czym wszystkich pracowników
administracji i obsługi w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mamy
około 500 osób – mówi Zofia Czernow,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

tej chwili prawie wszyscy pracownicy
obsługi zarabiają 1386,00 zł brutto czyli płacę minimalną. Może warto
byłoby porównać płace administracji
urzędu i szkół – pisze pani Anna.
Sprawa dotyczy również pana
Sebastiana, który od 14 lat pracuje
jako konserwator w jednej z jeleniogórskich szkół.
- Zarabiam 1020 zł netto czyli
1386 zł brutto - najniższą krajową,
więc nie rozumiem, dlaczego w
rozliczeniu mam napisane, że otrzymuję dodatek za wysługę, którego
tak naprawdę nie mam. Taką samą
kwotę zarabia mój kolega, który
przyszedł do swojej pierwszej pracy.
To jest jakiś absurd, podobnie jak
proponowane podwyżki, w kwocie
90 zł brutto dla obsługi i 40 zł dla
administracji. Kto z takich pieniędzy
jest w stanie utrzymać dom, dwójkę
dzieci, kupić im jedzenie i książki do
szkoły, ubrania? – pyta rozgoryczony
pan Sebastian. Moja pensja jest jak

5

BOJĘ SIĘ O MOJE DZIECKO

PO PROSTU, CHCĘ SPOTYKAĆ SIĘ Z SYNEM
Przez cztery dni minionego tygodnia pod siedzibą Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze
przy ulicy Norwida 9 trwał
jednoosobowy strajk głodowy,
który pod hasłem: „Oddajcie
mi syna” prowadził Krzysztof
Laskowski. Z mężczyzną tym –
rozmawiał Piotr Iwaniec.

13 czerwca 2011 r.

zasiłek, i wszystko wskazuje na to, że
będę musiał wyjechać zagranicę do
pracy, bo nie daję już rady finansowo.
Ot, taka nasza Polska, i jak tu być
patriotą? – zastanawia się pracownik
szkoły.
O tej sytuacji z zastępcą prezydenta Zofią Czernow rozmawiali w
minionym tygodniu przedstawiciele
związków zawodowych. Zdaniem
wiceszefowej miasta problem już
został wyjaśniony. Zdaniem Pani
Wiceprezydent to nie władze miasta
decydują o wysokości podwyżek dla
poszczególnych pracowników, ale
dyrektorzy szkół.
- Ta sprawa wygląda zupełnie inaczej niż to przedstawiają pracownicy.
Wnioski dotyczące podwyżek dla
pracowników obsługi i administracji
w szkołach i przedszkolach zostały
złożone przez związki zawodowe
na początku bieżącego roku. Wówczas dysponowaliśmy budżetem
złożonym w ubiegłym roku przez
poprzedniego prezydenta. Mimo
tego, postanowiliśmy, że zdecydujemy się na podwyżki dla tej grupy

Obecnie funkcjonuje postanowienie
sądu o zabezpieczeniu kontaktów
ojca z synem. Nie zgodziłam się, aby
spotkania odbywały się bez jakiegokolwiek nadzoru również dlatego, że
dziecko widziało ojca przez ostatnie
9 miesięcy może z 5 razy, przez co
mój syn go nie zna, boi się i mówi do
niego „pan”. Więc dopóki dziecko nie
przyzwyczai się do obecności ojca,
nie pozwolę żeby zabierał gdzieś
mojego synka sam na sam.
Czy chłopiec tęskni za ojcem,
pyta się o niego?
Tak naprawdę pana Laskowskiego
nigdy nie było w życiu dziecka. Kiedy
mieszkaliśmy razem wracał późno
do domu, dziecko było od rana do
wieczora ze mną lub z moimi rodzicami i nie ma za kim tęsknić,
bo nie można tęsknić za kimś kogo
tak naprawdę nigdy nie było w jego
życiu. Często były takie sytuacje, że
dochodziła 22.00 ubierał się i wychodził na dyskoteki lub spotkać się
ze znajomym i wracał w środku nocy.
Nie bronię mu spotkań z synem, ale
chcę aby to były kontakty pod moim
nadzorem, ponieważ on nigdy nie
zajmował się naszym synem i nie
potrafi tego robić.
Jak długo mieszkaliście Państwo razem?
- Razem mieszkaliśmy ponad 3
lata. Na początku planowaliśmy
wspólną przyszłość, pracę, dziecko,
mieszkanie. Później Krzysiek zaczął
spotykać się z różnymi kuplami. W
sierpniu zostałam wyrzucona przez
niego z mieszkania, które razem
wynajmowaliśmy. Rozstaliśmy
się w lipcu ze względu na
współlokatora pana Laskowskiego, który jest
zdiagnozowanym przez
Monar narkomanem. W
grę weszły różne używki,
takie jak trawa, dopalacze,
a także imprezy, długi i przede
wszystkim brak zainteresowania
synem ze strony ojca. Przestaliśmy
się w jakikolwiek sposób kochać i
szanować, ale ustaliliśmy z rodzicami
pana Laskowskiego, że ze względu
na dobro dziecka będziemy razem
mieszkać. Podzieliliśmy obowiązki
związane z opieką nad synem, wydzieliliśmy godziny i dni, w które na
zmianę mieliśmy zajmować się dzieckiem. Funkcjonowało to jakieś 5 dni,
po czym pan Laskowski stwierdził,
że jednak jedzie na Woodstock, na
imprezę, a miał się zajmować jeszcze
pracowników i wprowadziliśmy je
tylko dla nich. Prezydent nie ingeruje
jednak w to, ile dyrektor danej szkoły
podwyższy pensję danemu pracownikowi. Natomiast stawki, o których
mówią pracownicy, czyli 90 zł dla
obsługi i 40 zł dla administracji były
jedynie stawkami orientacyjnymi do
ustalenia funduszu. Natomiast dyrektor ma kompetencje indywidualnego
ustalania stawek samej podwyżki. W
wysłanym piśmie podkreślaliśmy, by
przy ustalaniu kwot podwyżki
brać pod uwagę wiele czynników, w tym m.in.:
zaangażowanie
pracowników,
ich staż pracy czy
dotychczasowe
wynagrodzenie.
Między szkołami jest bowiem
duże zróżnicowanie płac.
Konserwator

przez dwa dni dzieckiem. Potem
stwierdził, że nie chce mieszkać razem ze mną i zajmować się synem. W
piątek poinformował mnie sms-em,
że do niedzieli mamy wraz synem
opuścić mieszkanie, bo w poniedziałek oddaje właścicielowi klucze od
lokalu. Do tej pory nie odzyskałam
części rzeczy moich i dziecka.
Jak wyglądały kontakty ojca z
synem po przeprowadzce?
Gdy mieszkałam już z rodzicami
Krzysiek przez miesiąc przychodził
do syna i nagle przestał, później
jeszcze raz przyszedł na urodziny
synka w grudniu z zabawką, która
nadaje się przynajmniej dla 7-latka,
a mój syn ma dopiero 2,5 roku.
Podczas rozprawy sądowej pan Laskowski zobowiązał się, że nie tylko
będzie płacił alimenty regularnie,
ale również będzie robił zakupy dla
dziecka za minimum 150 złotych
miesięcznie, czyli będzie kupować
pieluszki, jedzenie dla dziecka, ciuszki czy zabawki. Od października
syn nic od ojca nie otrzymał. Pan
Laskowski niestety nie chce spotykać
się z synem pod nadzorem i nie płaci
również alimentów.
Czy gdyby Krzysztof Laskowski
zachowywał się Pani zdaniem
odpowiedzialnie i te spotkania
odbywały się regularnie, wtedy
chciałaby Pani, aby uczestniczył
w życiu synka?
Oczywiście, że tak. Chciałabym
żeby zachowywał się jak dorosły.
Pan Laskowski czasem pracował,
czasem wracał późno i nawet nie
zaglądał do łóżeczka, czy dziecko śpi,
czy nic mu nie jest. Jeśli chce spędzać
czas synem u siebie w domu, nie ma
problemu, ale żebyśmy wtedy byli w
domu tylko my troje, bez współlokatora, który jest zdiagnozowanym
przez Monar narkomanem, choć
Pan Laskowski twierdzi, że nie ma
współlokatora.
Co zamierza Pani zrobić po
medialnym zamieszaniu wokół
całej sprawy?
Złożyłam apelację do sądu i decyzja
o widywaniu się z dzieckiem sam na
sam będzie ponownie rozpatrzona
przez sąd. Po tej całej sytuacji będę
żądała od sądu zakazania jakichkolwiek kontaktów panu Laskowskiemu
z synem.
Dziękuję za rozmowę
Agata Galas
w jednej szkole zarabia często o wiele
więcej niż osoba wykonująca takie
same zadania w innej szkole. Są to
ogromne dysproporcje, ale my tymi
zmianami wynagrodzeń, które teraz
wdrażamy, nie jesteśmy w stanie ich
wyrównać –mówi Zofia Czernow,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Władze podkreślają też, że podwyżki nie są planowane dla wszystkich osób, ale tylko tych, którzy
zarabiają najmniej, wyróżniają się w
swojej pracy lub też mają długi staż.
Może się wiec okazać, że część z
pracowników administracji czy obsługi, podwyżek
nie dostanie w ogóle.
Angelika
GrzywaczDudek
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Militarnie - ekstremalnie
Wręczone zostały odznaczenia i dyplomy z
okazji 30-lecia Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego.
- Na s z zw ią ze k
powstał równe 30
lat temu. Z okazji tej
rocznicy, zarząd główny z Warszawy nadał
wyróżnienia,
czyli medale
w formie
krzyża za
działalność na
rzecz związku
oraz medale
30-lecia dla
wszystkich
zasłużonych
działaczy, a
przede wszystW sobotę na wystawie sprzętu radiolokacyjnego w Łomnicy
odbyła się trzecia edycja Pikniku Militarnego, który został kim dla tych, którzy ten związorganizowany przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej zek tworzyli od samego początku – powiedział Tadeusz
Górze oraz Jeleniogórskie Stowarzyszenie RadioSmoliński,
prezes zarządu
techników RADAR. Każdy zainteresowany
rejonowego Związku Żołniestarym i nowoczesnym uzbrojeniem
rzy Wojska Polskiego.
Wojska Polskiego mógł zapoznać się
Na rozstawionych stoz szerokim wachlarzem broni, pojaziskach straży pożarnej i
dów wojskowych, a
policji przybyli goście mogli
nawet wsiąść do
obejrzeć nowoczesny
armato-haubicy,
sprzęt
czy też postrzelać
stosoz karabinu.
wany w
sytuacjach
Militarny Piknik rozwyjątkowych,
począł się od występu
a także wsiąść
Orkiestry Dętej Sił Ponawet włączyć syrenę.
do wozu strażackiego,
wietrznych, która zagra- W tym roku przyjechało
czy radiowozu policyj- do nas najwięcej wystawców
ła również znaną pieśń
nego i zapoznać się z w historii Pikniku Militarne„My pierwsza brygada”.
ich wyposażeniem, a

Zmiany w SLD
Zapowiadane przez Grażynę Malczuk ustąpienie ze
stanowiska przewodniczącej Rady Powiatu stało się
faktem. Podczas powiatowej
konwencji delegatów SLD,
która odbyła się w restauracji Europa, wybrano nowego
przewodniczącego, Piotra
Paczóskiego. Nieoczekiwanie ze stanowiska ustąpił
sekretarz, Andrzej Gorzałczyński,
którego
zastąpi Robert Obaz.
Powiatowa
Konwencja SLD
odbyła się w minioną sobotę w

ramach zadań statutowych. Przyjechało na nią ponad stu delegatów
wybranych spośród 392 członków.
- Przynajmniej raz w kadencji musi
odbyć się dyskusja na temat założeń
programowych i ich realizacji. Podczas konwencji obok tej dyskusji
odbywa się również udzielenie absolutorium dla członków zarządu. Po
jego udzieleniu praca toczy się dalej,
aż do zjazdu, który planowany jest za
rok. Ta konwencja jest bardzo istotna
ze względu na zbliżające się wybory
parlamentarne
– mówiła Grażyna Malczuk na
początku spotkania.
Przewodnicząca Powiatowej
Rady SLD o absolutorium starać
się jednak nie

go, a mianowicie jednostki Wojska
Polskiego ze Świętoszowa, z Bytomia,
Bolesławca i Wrocławia. Można było
obejrzeć pojazdy wojskowe od środka,
np. armato-haubicę Dana, ważącą 20
ton, która wykorzystywana jest obecnie w Afganistanie jako wsparcie
ogniowe, helikopter wojskowy, czy
też nowoczesną stację radiolokacyjną, dostarczoną
przez trzecią brygadę
radiotechniczną – powiedział Stanisław
W i l k , k i e r ow n i k
Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze.
Po dniu pełnym militarnych wrażeń uczestnicy
pikniku mięli okazje skosztować
prawdziwej wojskowej grochówki.
Agata Galas,
Fot.
Agata
Galas

Po konwencji powiatowej

musiała. Już wcześniej złożyła
wniosek z informacją, że ustępuje
ze stanowiska przewodniczącej.
- Moja misja jako przewodniczącej
Rady Powiatowej rady dobiegła końca. Partia postawiła mi nieco inne zadania. Zostałam wiceprzewodniczącą
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wiceprzewodniczącą komisji do
spraw młodzieży. To nakłada na mnie
bardzo wiele

obowiązków. Zawsze uważałam, że nie
powinno się w jednym ręku skupiać
całej władzy, ponieważ jest wielu działaczy godnych docenienia. Wychodzę też
z założenia, że jeśli coś robię, to robię to
dobrze. Przy takiej ilości obowiązków
byłoby to niemożliwe. Jak oceniam
swoją pracę? Pozytywnie – mówiła
Grażyna Malczuk.
Na stanowisko nowego przewodniczącego zgłosiło się trzech kandydatów: wybrany, Piotr Paczóski (49
głosów), Robert Obaz ( 29 głosów) i
Stanisław Dziedzic (13 głosów).
Po tym głosowaniu ze swojego
stanowiska nieoczekiwanie zrezygnował dotychczasowy sekretarz
Andrzej Gorzałczyński, który stwierdził, że sprawuje tę funkcję już 10

lat i czas zakończyć tę misję. Na
nowego sekretarza wybrany został
Rafał Obaz.
Poza wyborem przewodniczącego
i sekretarza, delegaci zastanawiali się
jak ustalenia programowe przenieść
na konkretny program wyborczy
dla kandydatów, którzy wystartują
w wyborach parlamentarnych.
Hasła na jakich chcą się opierać to
m.in. wolność i równość, poprzez
zapewnienia ludziom miejsc pracy
z godziwym wynagrodzeniem oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży z miasta i regionu.
- Obradowano też w sprawie
uzupełnienia składu osobowego
rady powiatowej i komisji rewizyjnej, poprawy komunikacji

członków SLD z mieszkańcami
oraz z instytucjami czy zwiększenia liczby młodych ludzi wśród
członków SLD – podsumowuje
Józef Szarzyński, członek zarządu
powiatowego SLD.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela

Obecnie rada powiatowa SLD na kandydatów do wyborów parlamentarnych
z Jeleniej Góry i regionu wytypowała
Grażynę Malczuk, Józefa Kusiaka i
Agnieszkę Śmieszchalską, studentkę
KPSW z Kowar.
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„Ósemka” z międzynarodowymi atrakcjami
Uczennica zdradza, że ta wycieczka
zostanie w jej sercu na zawsze.
- Zostaliśmy tam bardzo dobrze
przyjęci, wszyscy się nami opiekowali,
chodziliśmy na wiele wycieczek i
kiedy musieliśmy się rozstać, w oczach
stanęły nam łzy. Kiedy nie wiedzieliśmy
jak się porozumieć, pokazywaliśmy coś
na migi, rysowaliśmy sobie obrazki
– mówiła dziewczynka.
Do Słowenii wyjechała natomiast
Natalia Cetlar z klasy 6 A.
- To było niezwykłe przeżycie. Mogliśmy poznać ich kulturę, to co jedzą,
ich życie codzienne, szkołę. Gdyby nie
nasza szkoła nigdy bym tego miejsca
W tym roku
nie zobaczyła, a tak chcę tam wrócić
Szkoła Podkiedy dorosnę. Utrzymuję stałe
stawowa nr
kontakty z moimi koleżankami.
zespół Comenius, który
8 w Jeleniej
Często do siebie dzwonimy i piszetworzyło 15 nauczycieli
Górze miała
my – mówiła.
z różnych przedmiotów.
co świętować,
Podczas podsumowania, które
Wspólnie razem pracobył to boodbyło się w auli szkoły, poza
waliśmy nad całością.
wiem
uczniami, naW projekt zaangażowani
uczycielami i
było około 300 uczniów,
rodzicami z
którzy brali udział w konkur„Ósemki”,
sach, imprezach, wykładach i
zasiedli też
prelekcjach. Na dwie wycieczki do
nauczyciele,
Grecji, Turcji i Słowenii wyjechało naich pierwsze loty
dyrektotomiast ponad 20 uczniów, którzy
samolotem,
rzy oraz
nie mieliby szansy wyjazdu,
pierwsze wyuczniowie
gdyby właśnie nie
cieczki zagraze szkół z
tej projekt. W
nicę. Projekt
Grecji, Turwielu przyodniósł sukces
cji i Słowenii. Obecny był również
padkach
i przyniósł wszystkim naczelnik jeleniogórskiej oświaty, Walto były
ogromną radość, dlatego będziemy chcieli
poprowadzić kolejne
takie projekty – mówiła Magdalena Pabian, koordynator
projektu Comenius,
partnerskie projekty Szkół ze Szkoły
Podstawowej nr 8 w
Jeleniej Górze.
Całość została zamknięta w ramy licznych atrakcji Rodzinnego Festynu, podczas którego
Jedną z uczestniczek Comeniusa,
odbyły się m.in. zabawy na zjeżdżalni dmuchanego zamku, loteria fantowa, zawody
która wyjechała na
sportowe, malowania buziek oraz na płótnie, przyśpiewki harcerskie, kiermasz produktów
wycieczkę do Grecji
szkolnych, ciast i sałatek, ognisko i wiele, wiele innych.
była Emilia Szmeterowicz z klasy 5 D.

Podsumowanie dwuletniego
programu międzynarodowej
współpracy Comenius, XIII
edycja Festiwalu Piosenki
oraz rodzinny festyn – to
atrakcje, w jakich w minionym tygodniu udział wzięli
uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej
nr 8 w Jeleniej Górze. Imprezy
w tym roku swoją obecnością
uświetnili goście z Turcji,
Grecji i Słowenii.

ostatni rok, w którym uczniowie brali
udział w programie
Comenius, międzynarodowej współpracy
ze szkołami z Grecji,
Turcji i Słowenii. Przez
dwa ostatnie lata jeleniogórska „Ósemka”,
była koordynatorem
projektu dla wszystkich krajów i, jak się
okazało, poprowadziła
go wzorowo. Poświę-

cenie nauczycieli i
uczniów oraz ich
wkład pracy zauważono podczas konkursu na najlepszą
stronę internetową
Comeniusa, w którym „Ósemka” zajęła
III miejsce. Gratulację i pochwały szkole składały również
Fundacja Systemu
Edukacji i Kuratorium Oświaty, które oddelegowały
Magdalenę Pabian,
koordynatorkę projektu, na promocję
i zaprezentowanie
Comeniusa w Pradze oraz we Wrocławiu.
- Niezwykłym momentem całości
była informacja, o tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację
tego projektu. Następnie było pierwsze
spotkanie, na początku był to kontakt
e- mailowy, później
osobiste poznanie
wyjątkowych ludzi,
miejsc itp. Przy realizacji tego projektu
konieczne było
ogromne zaangażowaniu wielu
ludzi. W naszej
szkole
powstał

dem a r Wo ź n i a k .
Wszystkim zgromadzonym w auli
zaprezentowano prezentację multimedialną podsumowującą projekt,
oraz niezwykłe występy: zespołu instrumentalnego Canto, wokalnego
„Ósemka” oraz tanecznego „Sportdance”. Młodych muzycznych artystów do
występów przygotowywała pani Anna
Szewczuk, nauczycielka ze Szkoły nr
8 i organizatorka Festiwalu Piosenki,
której XIII już finał odbył się tuż po zakończeniu podsumowania Comeniusa.
Udział w nim wzięło 22 uczestników, w
tym przybyli do Jeleniej Góry uczniowie
z Grecji, Turcji i Słowenii.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela

Młodzi narciarze nagrodzeni

Medaliści narciarstwa Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Sportów Zimowych
w Zakopanem oraz ich trenerzy w minionym tygodniu
odebrali nagrody i gratulacje
od przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze. Spotkanie odbyło się w
Chacie Tyrolskiej.

W spotkaniu brali udział Rafał Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu
Jeleniogórskiego, Jacek Włodyga
Starosta Powiatu Jeleniogórskiego,
Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału
Promocji Turystyki i Sportu, Dorota
Dziadkowiec-Michoń, trenerka oraz
Stanisław Michoń, trener Klubu
Sportowego Śnieżka Karpacz.
- Udało się zdobyć naszym sportowcom wiele medali. Mamy w

swoim powiecie wspaniałą młodzież, która chce uprawiać sport,
robi to w znakomit y sposób i
odnosi wiele sukcesów. Karpacz ma
wspaniałe warunki do trenowania
narciarstwa, ponieważ posiada homologowaną trasę biegową, dwie
skocznie, z których jedna wymaga
jeszcze niestety remontu. Jeśli ktoś
chce być dobrym sportowcem,
„musi mieć nie tylko w nogach, ale

i w głowie”, tym bardziej
cieszę się, że nasi narciarze
odnoszą sukcesy nie tylko
w sporcie, ale również w
nauce – powiedział Jacek
Włodyga, Starosta Powiatu
Jeleniogórskiego.
Nagrodzeni to sportowcy
z Klubu Sportowego „Śnieżka” w Karpaczu: Karolina
Mrowca, Urszula Łętocha,
Mariusz Dziadkowiec-Michoń i Tomasz Garbień.
Urszula Łętocha wygrała
bieg na 7,5 kilometra i
wraz z Karoliną Mrowcą
zdobyła również srebro w
sprincie . Mariusz Dziadkowiec-Michoń wywalczył
złoty medal w sprincie.
- W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży udało
nam się zdobyć srebrny
medal w sprincie . Każda
z nas biegła trzy razy po
kilometrze. Konkurencja była
bardzo duża, każdy starał się być
w jak najlepszej formie. Jesteśmy
bardzo wdzięczne naszym trenerom za przygotowanie do zawodów i wsparcie - mówiły Karolina
Mrowca i Urszula Łętocha z Klubu
Sportowego „Śnieżka” Karpacz.
(Agrafka)
Fot. Agrafka

8

13 czerwca 2011 r.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zamknięte szlaki przetarte

Szynobus „Zgorzelec-Jelenia Góra” pokonał trasę
W czwartek, 9 czerwca przed
godziną 11.00 na dworzec
PKP w Jeleniej Górze uroczyście wjechał szynobus, który
w ramach promocji planowanego uruchomienia nowych
połączeń aglomeracyjnych
w regionie po raz pierwszy
pokonał zamkniętą jak dotąd trasę Zgorzelec-Jelenia
Góra.
Uczestnikami kursu promocyjnego szynobusem na trasie Zgorzelec-Jelenia Góra byli głównie
samorządowcy z Dolnego Śląska oraz
uczniowie ze szkół zgorzeleckich i

lubańskich, którzy – jako pierwsi pasażerowie „nowego pociągu” mogli
zapoznać się z jego wyposażeniem,
a przy tym zweryfikować planowany czas jazdy i komfort podróży.
W założeniu, kolejne szynobusy
„Zgorzelec-Jelenia” ruszą w grudniu
br. roku i, zgodnie z zapowiedzią
Rafała Jurkowlańca – marszałka
województwa dolnośląskiego, będą
bardzo dobrą alternatywą dla tych,
którzy do tej pory pokonywali tę trasę
autobusami.
– Zakończyliśmy przejazd pilotażowy szynobusu na trasie Zgorzelec-Jelenia Góra, który był przygotowaniem do uruchomienia takich
samych, już regularnych przejazdów.

Chcielibyśmy, by nowe szynobusy
„Zgorzelec-Jelenia” kursowały tam
i z powrotem pięć razy dziennie:
rano, przed południem, w południe,
popołudniu i późnym popołudniem
od grudnia 2011. „Pociągi” te będą
dobrze wyposażone, klimatyzowane,
bezpieczne, bowiem monitorowane,
a przy tym tanie. Obecnie, trwają
przygotowania przyjaznej taryfy za
przejazd – tłumaczył Jurkowlaniec.
Według informacji, dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego,
którą przyznano na funkcjonowanie
nowych szynobusów „ZgorzelecJelenia” wyniesie ponad 5 milionów
złotych rocznie. Dlaczego oficjalnie
ruszą one dopiero w grudniu? – Póki

co, dopracowujemy różne kwestie
techniczne, czekamy na odpowiednie
zgody PKP i PLK a na to potrzebny
jest czas. Tu również apel do prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły
o jak najskuteczniejszą promocję
nowych połączeń. Szynobusami powinni jeździć ludzie, a nie powietrze.
Od tego zależy ich funkcjonowanie
– dodał marszałek.
– Po raz pierwszy nie mówimy,
że coś jest zamykane, że ktoś nam
coś zabiera. Otrzymujemy bardzo konkretną
ofertę, która została nie
tylko powiedziana, ale
i pokazana w postaci
tego wspaniałego szy-

nobusu. Kochani jeleniogórzanie,
już wkrótce będziecie mieli takie
właśnie „pociągi”. I powinniście nimi
jeździć – mówił prezydent miasta
Marcin Zawiła.
Po spotkaniu z dziennikarzami,
samorządowcy – uczestnicy kursu
promocyjnego szynobusem na trasie
Zgorzelec-Jelenia Góra, wzięli udział
w małej konferencji w jeleniogórskim Orient Expressie, mieszczącym
się w dawnym budynku dworca
PKP. To właśnie tam wymieniali się
refleksjami i wnioskami dotyczącymi
„pierwszego przejazdu”, a także
przedstawiali plany na przyszłość
związane ze sprawnym funkcjonowaniem nowego „pociągu”.
Genowefa Ładniał, prezes spółki
kolejowej „Koleje Dolnośląskie”
zwróciła na przykład uwagę na
fakt, że szynobusy funkcjonujące
w terenach podgórskich mogą być
bezkonkurencyjnym środkiem trans-

Do końca czerwca samorządowcy, burmistrzowie oraz wójtowie lokalnych gmin
spotkają się na serii roboczych seminariów, podczas których ustalą harmonogramy
obowiązków, rozpiszą zadania, by we wrześniu „rozliczyć” się z poczynionych postępów
i przygotować do grudnia 2011, kiedy to mają oficjalnie ruszyć nowe szynobusy.
W miniony wtorek jeleniogórska policja poszukiwała
kierowcy, który około godz.
14.00 potrącił mężczyznę na
przejściu dla pieszych przy
ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze i zbiegł. Nazajutrz sprawca
wypadku sam zgłosił się na komisariat policji w Kowarach.
Tłumaczył, że był w szoku i
dlatego uciekł.

Potrącił i uciekł

portu, szczególnie
zimą. – Im nie będzie przeszkadzał
śnieg, oblodzenie
i śliska nawierzchnia. Co więcej,
nie sprawiają one
żadnych problemów osobom niepełnosprawnym
podczas wsiadania
i wysiadania, a to
jest duży problem
w przypadku autobusów. Co zaś się
tyczy okresu letniego, turyści będą
mogli swobodnie przewozić nimi rowery czy duże bagaże – tłumaczyła.
Jeży Łużniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego mówił z
kolei, że najważniejszym jest teraz
inwestowanie w poprawę jakości trasy
przejazdu szynobusami oraz poszczególnych przystanków. – Szynobusy
„Zgorzelec-Jelenia Góra” mogą okazać
się sukcesem tylko wtedy, gdy w projekt zaangażują się samorządy lokalne
i mieszkańcy gmin, z myślą o których
jest on realizowany. Bezwzględnie należy zająć się przystankami na trasie;
postanowiliśmy również rozważyć
ich nową lokalizację, odpowiadającą
faktycznym potrzebom lokalnych
społeczności – podkreślał wicemarszałek.
Piotr Iwaniec
Fot. Petr

Nieletni wandal włamywał się i kradł
Policja zatrzymała 15 – latka,
który z nudów rozbił neon reklamowy o wartości około 600 zł. Jak
się później okazało, kilkakrotnie
włamywał się też i okradał altanki. Jego łupem padły narzędzia
ogrodnicze, radioodtwarzacze i
inne przedmioty. Jak się różniej
okazało, elementy metalowe

pogotowie. Potrąconego przewieziono
do Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze. Mężczyzna miał złamaną nogę.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
srebrnym fordem. Pojazd miał uszkodzone lusterko i stare (czarne) numery
rejestracyjne.
- Kierujący srebrnym pojazdem marki
Ford Focus, jadący od strony Karpacza w
Świadkowie zdarzenia udzielili po- kierunku Jeleniej Góry, potrącił mężczyszkodowanemu pomocy i wezwali znę, który przechodził na przejściu dla

nastolatek sprzedał w jednym z
jeleniogórskich skupów złomu.
Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Za wcześniej
popełnione czyny karalne chłopak
decyzją sądu trafił do jednego z
młodzieżowych ośrodków socjoterapii .

Nielegalny Wietnamczyk
pieszych ze strony
ogródków działkowych. Kierujący
samochodem oddalił się z miejsca
zdarzenia, lecz
w wyniku przeszukania terenu
udało się znaleźć
opuszczony pojazd
na Osiedlu Czarne - poinformował
młodszy aspirant
Mariusz Sobolewski z KMP w Jeleniej Górze.
Sprawca porzucił samochód na
ulicy Dziecinnej.
Następnego dnia
sam zgłosił się do

komisariatu policji w Kowarach.
- 31-letni mieszkaniec gminy Mysłakowice przyznał się do spowodowania
wypadku. Twierdził, że odjechał z
miejsca potracenia, ponieważ był w
szoku. Sprawcy postawiono zarzuty
spowodowania wypadku drogowego,
ucieczki z miejsca zdarzenia i kierowanie pojazdem wbrew zakazowi sądowemu, który wcześniej nałożył sąd za jazdę
w stanie nietrzeźwości – poinformowała
Edyta Bagrowska, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Agrafka)

Mężczyzna został objęty dozorem
policyjnym, ma zakaz opuszczania
kraju i musiał wpłacić 5 tysięcy złotych
poręczenia majątkowego.

Nielegalnie przybywający i pracujący w jednej z jeleniogórskich
restauracji obywatel Wietnamu
wpadł w ręce funkcjonariuszy
Straży Granicznej w Jeleniej Górze. Nie posiadał on dokumentów
uprawniających go do pobytu
i pracy na terenie kraju, czym

naruszył przepisy ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji
zatrudnienia. Zatrzymany cudzoziemiec został doprowadzony
do pomieszczeń Placówki SG w
Jeleniej Górze celem realizacji
dalszych czynności w sprawie.

Złodziej paliwa ujęty
25–letni mieszkaniec powiatu
lwóweckiego kilka razy tankował
na stacjach paliw w regionie i nie
zapłaciwszy rachunku, uciekał.
W końcu szczęście go opuściło i
został zatrzymany. Do jednej z
kradzieży doszło 11 kwietnia br.
na pewnej stacji paliw w Jeleniej
Górze. Mężczyzna poruszał się
oplem vectrą na nieistniejących tablicach rejestracyjnych. Policjanci

w wyniku prowadzonych działań
ustalili, że sprawcą przestępstwa
najprawdopodobniej jest 25-letni
mieszkaniec jednej z miejscowości
powiatu lwóweckiego. Okazało się
również, że mężczyzna w podobny
sposób kradł paliwo na stacjach
benzynowych w Bolesławcu, Gryfowie Śląskim i w innych pobliskich miejscowościach. Teraz grozi
mu do pięciu lat więzienia.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PLOTKI I FAKTY

Magistrowie na bruku
W ostatnim czasie mówienie
na forum o studentach i
absolwentach, a ściślej – ich
sytuacji w Jeleniej Górze
stało się bardzo popularne. Co wcale nie dziwi jeśli
weźmiemy pod uwagę fakt,
że wybory parlamentarne
zbliżają się wielkimi krokami, a i temat ten pod wybory
wdzięczny dla wszystkich w
wybory wmieszanych. I ludzkich dramatów dotyczący.
Wykorzystywanie ludzkich dramatów do politycznej agitki, przed wyborami szczególnie, ale i po wyborach
nad wyraz chętnie jest „politycznieludzkie”, albowiem jedynie impresją
wobec ludzi w dramatach pogrążonych – sugerującą im pomoc raczej
grubymi nićmi szytą, w Polsce, w
której przyszło nam żyć polityk może
swój cel osiągnąć. Wygrać wybory i
samorządowe, i parlamentarne – bo
przecież gdy do parlamentu startuje
i obiecuje rzeczy przeróżne, żywimy mało uzasadnioną aczkolwiek
przemożną nadzieję na to, że może
„tam” będąc jakoś ten nam pomoże.
W tym przypadku, powalczy o dobro
studentów i absolwentów, których w
Jeleniej Górze czekają mało ciekawe
perspektywy. Zarówno kulturowe,
jak i te ważniejsze, związane z życiem
na poziomie, który winny zagwarantować dyplom i związane z nim
kompetencje.
Jakiś czas temu studenci i absolwenci jeleniogórskich uczelni, jak
również ci, którzy studiują i studiowali poza Jelenią Górą, jednakże z
Jelenią Górą chcąc nie chcąc ciągle
muszą mieć do czynienia – bo stąd
pochodzą, to jest ich miasto rodzinne,
tu przyjdzie im wrócić, bo przecież
nie każdy będzie mógł zostać w
„obcym” mieście i tam szukać pracy,
choćby przez wzgląd na brak środków na utrzymanie się podczas pracy
szukania, podjęli dyskurs o sytuacji
„młodych” z dyplomem w stolicy
Karkonoszy. Dyskurs o magistrach
na bruku, który, rzecz jasna, w
ostatnim czasie podjęło także tutejsze
gro polityków, nie wykluczając przedstawicieli żadnej z frakcji (i polityków
poza frakcjami).
Studenci i absolwenci związani z
Jelenią Górą, zarówno ci studiujący
tutaj, jak i ci, którzy nie tutaj studiują

czy studiowali, w dużej części twierdzą zgodnie, że z dyplomem nie ma
tu czego szukać. Co bowiem ludziom
wykształconym w najróżniejszych
zawodach na dzień dzisiejszy może
dać miasto, w którym niewiadomo,
jaki zawód mógłby się sprawdzić.
Przemysł – dogorywa, turystyka jest
w powijakach, gdyż na turystykę
dopiero „się stawia”. Kultura też
daje wiele do życzenia, bo prym
wiodą głównie imprezy darmowe,
a jak wiadomo – gdy coś jest za
darmo, to w gruncie rzeczy jest nic
niewarte. No, może warte jedynie
tego, by pójść, zjeść talerz gorącej,
wojskowej grochówki albo kiełbasę
z grilla czy watę cukrową, które na
wzór miejscowości peryferyjnych
można dziś dostać na imprezach
masowych w centrum miasta. Albo
inaczej, festynach, których obecnie
w Jeleniej Górze jest więcej od imprez
godnych uwagi. By nie powiedzieć, że
tych nie ma wcale.
Przesadzam, czytelniku? Dobrze,
jest jedna. Duża, raz w roku, teatralna
i dużą popularnością się ciesząca.
Nie o imprezy jednak tu chodzi, a
o pracę dla żaków i absolwentów,
bo tej tutaj brakuje najbardziej. I
o tym mówią i środowisko akademickie, i politycy biorący udział w
dyskusjach na temat, aczkolwiek ci
od akademików zdaniem się różnią.
Pierwsi – zwracają się w stronę
teraźniejszości i zauważają, że w
Jeleniej Górze osoby po uniwerku i
innych szkołach wyższych pracują,
o ile dobrze pójdzie, jako „personel
niższego szczebla”, czyli sprzedawcy,
magazynierzy, ekspedienci, kasjerzy
w marketach, sklepach itp. Podkreślam, o ile dobrze pójdzie, bo i w tych
są niechętnie widziani, tak mówią.
Drudzy z kolei, zdając sobie sprawę,
że tak jest w istocie, poczęli tłumnie
zwracać się w stronę przyszłości.
Obiecując, że z czasem wszystko się
zmieni gdy tylko wdrożone zostanie
efemeryczne „jedno” i „drugie”, gdy
„projekty” ujrzą światło dzienne i
wejdą w życie jeszcze huczniej, niźli
napisane zostały. Tak, wtedy to będzie pięknie, zobaczycie! A kiedy? To
już inna sprawa. Bliżej nieokreślona.
Oparta na „wiedzy o wizji przyszłości
Jeleniej Góry” w perspektywie 5-10
lat. Ja się jednak pytam, czy wtedy
znajdziemy tu jeszcze kogokolwiek
„na stałe” z dyplomem?
Piotr Iwaniec

Błękitna nie dla dam

Damy z Niemiec, które za sprawą Wielmożnej Ambasadorowej
Polski z Berlina zajechały w
minionym tygodniu do regionu
jeleniogórskiego, jeden dzień
poświęciły na wizytę w Jeleniej
Górze. W planach była, między
innymi, wycieczka po Cieplicach, gdzie damy miały zobaczyć
wnętrza Pałacu Schaffgotschów,
w tym przepiękną Salę Błękitną. Niestety, na zamiarach się
skończyło, bowiem najbardziej
reprezentacyjne pomieszczenie
Cieplic pozostało – z przyczyn
niewyjaśnionych – zamknięte dla
dyplomatycznej wycieczki. Trudno tu doszukiwać się odprysków
politycznych, jednak ten incydent
powinien uświadomić władzom
Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Wrocławskiej, że pałac
– będący chlubą Cieplic – winien
mieć drzwi częściej i szerzej
otwarte dla turystów. Zwłaszcza
tak niecodziennych.
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– Z tych tajnych notatek
wynika, że…

Dylemat na szynach

W miniony czwartek odbył się
promocyjny przejazd szynobusu
na linii Zgorzelec – Jelenia Góra
i w tej właśnie relacji. Dylemat
mieli dziennikarze ze stolicy
Karkonoszy obsługujący to wydarzenie i pragnący przejechać się
pociągiem przy okazji realizacji
tematu. Technicznie nie było to
proste, bowiem trzeba by było
najpierw dojechać z Jeleniej Góry
do Zgorzelca samochodem, później wrócić rzeczonym szynobusem zostawiwszy auto w mieście
nad Nysą Łużycką. A później – raz
jeszcze dojechać powrotnym
szynobusem po samochód, aby
nim z kolei powrócić do Jeleniej
Góry. Ufff. Poczwórna wycieczka
jakoś chyba nikomu „nie leżała”,
bo jeleniogórskie media zaczaiły
się na promocyjne szynobusy
jeno na miejscowym dworcu
głównym.
(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.

– … nasi koledzy z Prawa i
Sprawiedliwości
– … zamierzają urządzić
POlowanie na szwagrów.

Piotr Miedziński i Leszek Wrotniewski, radni Platformy Obywatelskiej

Redakcja

FOT. red
(anzol)
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Debaty
biesiadne
Ostatnio środkiem na rozwiązanie problemów codzienności
stały się debaty. Dla „uatrakcyjnienia dania” – nazywane szumnie z
angielska, choćby „Open space” (po
polsku ‘otwarta przestrzeń’). Potok
słów i haseł – z całą pewnością
przynajmniej częściowo słusznych –
rzadko kiedy znajduje jednak ujście
w rzeczywistości.
Kiedyś modne było (i pewnie
nadal jest) biesiadowanie, co można
tłumaczyć także jako debatowanie.
Tyle że zamiast wody mineralnej (dla
dyskutantów), jest pieczona świnia i
coś mocniejszego dla wszystkich. Z
całą pewnością w trakcie biesiady
atmosfera panuje luźniejsza, ktoś

od czasu do czasu coś zaintonuje,
a – żeby weselej było – bywa, że ten
i ów pod stół wpadnie.
Coś mocniejszego rozwiązuje
języki i umysł wznosi na wyżyny wyobraźni. Stąd też wnioski z
biesiady bywają bardzo budujące
i angażujące (bądź poróżniające)
wszystkich stołowników. Bywa,
że taka biesiada, choćby u cioci na
imieninach, kończy się piekielną
awanturą na widelce, a także na
ostre słowa. A bywa, że na pożegnanie uczestnicy zamieniają się w serdeczne niedźwiedzie dzieląc czułości
między szwagrem, siostrzeńcem,
bratankiem oraz innymi krewnymi
i znajomymi.

Ferwor biesiady oczywiście prze- zresztą spotkanie w 1989 roku w
chodzi w niebyt wraz z syndromem Magdalence, gdzie – podczas niefordnia następnego, potężnym bólem malnej biesiady – oddająca władzę
głowy i częściową amnezją, która wierchuszka PRL piła wódkę z
może zostać przetarta w innych opozycją, która tę władzę – wówczas
okolicznościach, kiedy to biesiad- częściowo – przejmowała. O czym
nicy dowiadują się z innych źródeł, tam mówiono, nie bardzo wiadomo,
co nagadali i czego naobiecywali bo całość odbyła się za zamkniętymi
przy „symbolicznej lampce szam- drzwiami, a na tym, co przeszło
przez szparkę i
pana”. Budujące
dziurkę od kluwnioski w zapocza trudno bumnienie idą. Aż
DEBATA I BIESIADA
dować opinię.
do następnego
MAJĄ JEDNĄ WSPÓLNĄ
CECHĘ. TOWARZYSZĄCE
Ostatnio jedbiesiadowania,
TAKIM SPOTKANIOM
nak – w ramach
kiedy to – podla„GADANIE” PROWADZI
cywilizowania
ne okowitą myśli
NAJCZĘŚCIEJ DO NICZEGO.
społeczeństwa i
– znów pną się
porzucenia plena wyżyny ulotbejskich wzorów
nej refleksji.
Biesiadowanie skupia różne war- na rzecz „wysokiej” kultury europejstwy ludności. Od człowieka proste- skości – modniejsze od biesiad stają
go, chłopa, robotnika, po elity, które się debaty. Prowadzone przez bardzo
decydują o naszej codzienności. poważnych moderatorów, którzy –
Do najsłynniejszych biesiad we mając na uwadze wagę poruszanych
współczesnych dziejach przeszło problemów – tęgie miny robią, choć

niekoniecznie znają miejsce, którego
kłopoty na debacie są omawiane.
Debaty mają swoje stałe grono
entuzjastów, którzy uwielbiają
debatować. Nie mają końca wówczas krasomówcze popisy, figury
retoryczne prześcigają finezję
sztuki baroku, a roztaczane wizje
dają ułudę, że tylko krok, a będziemy w raju. – Tylko zróbmy to,
o czym mówimy! – taki warunek
sprowadza na ziemię co bardziej
roztropnych słuchaczy. Podekscytowani prą w swoim kierunku
przekonani, że racja jest po ich
stronie a utopijne marzycielstwo
– dzięki debacie – stanie się namacalną rzeczywistością.
Rzecz jasna – nic nie dzieje się
za darmo. Za organizację debaty
– zwłaszcza w stylu europejskim
– też trzeba zapłacić. Co prawda
z tak zwanych funduszy unijnych,
ale – faktu nie zmienia, że pogadać
sobie można „dzięki” pieniądzom

podatnika. A wnioski? Te są ciągle
te same. Jest źle, więc róbmy tak,
aby było dobrze. I szereg argumentów, w sumie ubranych w inne
słowa, ale niezmiennych od 20 lat,
kiedy to „obudziliśmy się wreszcie
we własnym kraju”, we własnej
małej ojczyźnie.
Debata i biesiada – poza uwidocznionymi wyżej różnicami
– mają jedną wspólną cechę.
Towarzyszące takim spotkaniom
„gadanie” prowadzi najczęściej do
niczego. Wiedzie donikąd. Po biesiadzie pozostaje kac i niepamięć,
a po debacie – dziwne uczucie
satysfakcji z niespełnienia. Pogadaliśmy, przedyskutowali, wyłożyli
rację, czyli zrobili swoje. A rzeczywistość? Pewnie pozostanie taka sama,
bo na pustym słowie nikt jeszcze
nigdy niczego nie zbudował. Aż do
następnej debaty. I tak w kółko.
Wasz Redaktor
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

Rusza Brave Festival 2011
W dniach 17 - 18 czerwca
(piątek-sobota) o godzinie
18-ej w kinie „Lot” w ramach
szóstej edycji przeglądu festiwalowego Brave Festival
2011 będzie miał miejsce
specjalny pokaz niemieckomongolskiego filmu dokumentalnego „Opowieść o
płaczącym wielbłądzie” (Die
Geschichte vom weinenden
Kamel).
Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu filmów dokumentalnych Brave Festival jest Mongolia,
jej mieszkańcy i kultura. Filmy
wyświetlane zostaną co prawda we
Wrocławiu w dniach od 3 do 8 lipca,
lecz wybrane tytuły prezentowane
są już w czerwcu w Legnicy, Opolu,
Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze jako
akcent przedfestiwalowy.
Jeleniogórskim wydarzeniem VI

Przeglądu Filmowego Brave Festival
będzie projekcja unikatowego dokumentalno-fabularnego dramatu
„Opowieść o płaczącym wielbłądzie”
w reżyserii Byambasuren Davaa
i Luigi Falorni. Film opowiada o
trudnych realiach życia rodziny nomadów, którzy wraz ze stadem owiec
kroczą przez pustynię Gobi. Kiedy po
porodzie wielbłądzica odrzuca nowo
narodzonego białego wielbłąda,
mieszkańcy mongolskiej pustyni
sprowadzają muzyka, aby odprawił
ceremonię skłaniającą matkę do
zaakceptowania młode zwierzę.
Film zdobył nominację do nagrody
Europejskiej Akademii Filmowej i
Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, a
także został uhonorowany Nagrodą
Publiczności na festiwalu filmowym
w Karlowych Warach oraz otrzymał
nagrodę Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych - DGA 2005.
ACCIPITER

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

„Kolacja” na eksport
17 czerwca (piątek) Teatr im. Cypriana Kamila
Norwida weźmie udział
w tegorocznej pierwszej
edycji Międzynarodowego Festiwalu Pro Vinci w
Zielonej Górze. Na scenie
piwnicy Muzeum Ziemi Lubuskiej wystąpi gościnnie
ze sztuką niemieckiego
muzykologa Paula Barza
„Kolacja na cztery ręce” w
przekładzie Jacka Stanisława Burasa w reżyserii
Bogdana Kocy.
Punktem wyjścia jest zdarzenie
fikcyjne: osobiste spotkanie dwóch
gigantów muzyki klasycznej - Jana
Sebastiana Bacha (Bogdan Koca)
i Jerzego Fryderyka Haendla (Marek Prażanowski). Przy jedzeniu i
muzyce spotkanie przekształca się

w żywiołowy pojedynek między wielkimi kompozytorami. Nad całą biesiadą czuwa Jan Krzysztof Schmidt
(Piotr Konieczyński), kamerdyner i

przyjaciela Haendla. Siłą tego spek- scenografię - stworzyć pełne emocji,
taklu stała się po raz kolejny bardzo napięć i humoru dialogi.
ACCIPITER
dobra gra trójki aktorów, którym
FOT. RSGB
udało się - po wrzuceniu w oszczędną

Niemieckie damy polityki z wizytą w Jeleniej Górze
Miniona środa była ostatnim dniem w programie
wycieczki tur yst ycznokrajoznawczej promującej Jelenią Górę i okolice
wśród pier wszych dam
niemieckiej polityki, które
od poniedziałku zwiedzały
Kotlinę Jeleniogórską z
inicjatywy Grażyny Prawdy
– żony polskiego ambasadora RP w Berlinie.

dzięki inicjatywie
Grażyny Prawdy
– żony polskiego
ambasadora RP w
Berlinie, znalazły
się także pałace
ziemi jeleniogórskiej: Łomnica,
Wojanów, Staniszów; Park Miniatur, spotkania z
dyrektorami firm
i instytucji oraz
uroczysta kolacja
„po karkonosku”
u burmistrza
Szklarskiej Poręby. Z kolei jeśli
chodzi o środę
– żony niemieckich polityków i
dyplomatów odwiedziły Kościół
Łaski w Jeleniej
Górze, po czym

W miniony poniedziałek i wtorek
pierwsze damy niemieckiej polityki
zwiedzały Cieplice, przechadzając
się m.in. po Placu Piastowskim,
miejskich uliczkach i skwerach,
a także odwiedzając okoliczne
kościoły oraz świątynie. W programie wycieczki, którą ambasada
niemiecka w Warszawie we współpracy z ambasadą polską w Berlinie
zorganizowały specjalnie dla pań

udały się na obiad w Pałacu Paulinum i spotkanie z prezydentem
miasta Marcinem Zawiłą.
– To już trzecia z kolei wycieczka
turystyczno-krajoznawcza zorganizowana dla dam z kręgu niemieckiej polityki i przedsiębiorczości,
mająca na celu promocję naszej
pięknej ojczyzny. W ubiegłych
latach byliśmy we Wrocławiu,
później w Warszawie, tym razem
przyszedł czas na Kotlinę Jeleniogórską. Na pomysł ten wpadłam po
wizycie w Szklarskiej Porębie gdzie
byliśmy wraz z mężem, i po której
oboje stwierdziliśmy, że krajobraz
i ciekawa historia właśnie tego
regionu zasługuje na szczególną
uwagę. No i przyjechaliśmy. Panie
były wprost zachwycone, większość z nich zdeklarowała, że wróci
tu na własną rękę – mówiła nam
Grażyna Prawda.
Petr
Fot. Petr

Artystyczna uczta dla duszy i ciała
Malczewskiej wystąpili też jej
przyjaciele.
Po występach odbył się wernisaż fotografii, wręczenie kwiatów
autorce oraz wszystkim, którzy
tego wieczoru dostarczyli publiczności wielu pozytywnych
wrażeń.
Zyava
Fot.
Zyava

„Pozaczas” to tytuł wystawy fotograficznej, z jaką w Cieplic- piosenkę Alicji Keys – No one.
kim Centrum Kultury „Przystań Twórcza” zaprezentowała Na specjalne zaproszenie Doroty
się w minionym tygodniu Dorota Malczewska, młoda, utalentowana artystka. Otwarciu towarzyszył koncert laure- Dorota Malczewska to wszechstronnie
atów I Cieplickiego Kutra Artystycznego „Bądź na fali”.
Całość rozpoczął koncert laureatów I Cieplickiego Kutra Artystycznego „Bądź na fali”. Na scenie
zaprezentowali się m.in. Paulina

Bocian, Kamila Krzak, Małgorzata
Parzymies, Łukasz Zintal oraz
najmłodsza uczestniczka koncertu, Kasia Skóra, która wykonała

utalentowana młoda artystka. Do tej
pory zachwycała swoim głosem, teraz
zaprezentowała również swoją drugą
pasję - fotografią.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZŚPIEWANY, ROZTAŃCZONY KONIEC ROKU SZKOLNEGO W MDK „JELONEK”

Parada talentów

W miniony czwartek okazję do występów w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury mieli adepci muzyki, śpiewu i tańca, którzy artystyczne szlaki przecierają w
Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze.

Wy st ą p i l i ,
między innymi, dziewczęta
i chłopcy z Akademii Malucha
prowadzonej
przez Ewę Bąk,
przedszkolaki z
Koła Aktywności Muzycznej,
którego opiekunką jest Reneta Kryńska,
a także dzieci
z Teatrzyku Literka (instruktor Krzysztof
Zwoliński).
Huragan oklasków zebrała „Paka
Buziaka”, flagowy zespół MDK, który – z braku jednej z wykonawczyń
– wystąpił wsparty o męski głos.
Na estradę bowiem wszedł Wiesław
Kowalewski, opiekun „Paki”. W
takim składzie grupa zaprezentowała się bodaj po
raz pierwszy, a
pan Wiesław
udowodnił
swoją wokalną klasę.
Wysłuchano
szlagierów
sprzed lat,

Klaudiusz wystąpił także w duecie z
Klaudią Sztuką. Brawa zebrała także
Natalia Droń (piosenka poetycka)
oraz trio wokalne. Wielu fanów
(fanek zwłaszcza) „przyciągnął” do
sali JCK Adam Jęczmyk, na co dzień
lider zespołu RE-GYPZ, który tym
razem zaprezentował swoje liryczne
możliwości głosowe. Dodajmy, że
wszystkich młodych wokalistów
przygotowała Renata Kryńska.
Prawdziwym hitem koncertu były
jednak występy tancerzy z grup (Flesz,
Afera i No Name), których instruktorem jest Grzegorz Gigiel. Wzbogacone
o efekty świetlne
tancerskie popisy
w różnych stylach
i do muzyki rozmaitej mogły się
podobać nawet
tym, którzy nie są
wielbicielami tego
rodzaju sztuki. Zatańczył także „sobowtór” Michaela

g ł ów n i e a u t o r st wa
Agnieszki Osieckiej, a
także „Nie płacz Ewka” z
repertuaru „Perfectu”.
Umiejętności z zakresu interpretacji muzyki
dawnej przedstawiła
grupa „Lux in tenebris”
(światło w ciemnościach), której opiekunką jest Sylwia Raban.
Entuzjazm widowni
wywołały występy Klaudiusza Leśniaka, który
przypomniał swoje pierwotne „emploi” Króla Rocka i zaśpiewał głosem łudząco podobnym do
Presleyowskiego dwa hity wielkiego
Elvisa. Na gitarze Klaudiuszowi
akompaniował Karol Maj.
Jedną z piosenek
wykonawca dedykował Barbarze Kędrze,
kierowniczce
działu imprez MDK.

Jacksona Oskar Walaszek.
Na estradzie zaprezentował
się także sam Mistrz Gigiel, a
publiczność miała okazję zobaczyć jego autorski projekt
choreograficzny „Skrzydła”.
Żegnając widzów, którzy
oklaskiwali zamykającą
koncert piosenkę „Wakacje, znów będą wakacje” w
wykonaniu jednego z młodszych adeptów wokalistyki
Damiana Rozkosznego, Danuta Sitek podziękowała za
oklaski i wyraziła wdzięczność instruktorom
i wykonawcom za
pracę wykonaną w
ciągu roku. Specjalne podziękowania
skierowała do dyrekcji JCK za udostępnienie sali przy
ulicy Bankowej.
(RED)
FOT. RSGB

11

12

13 czerwca 2011 r.

AKTUALNOŒCI
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Po czterodniowej akcji

Wygrali walkę z „zardzewiałą śmiercią”
Operator koparki Andrzej
Miliszkiewicz, przedstawiciele grupy saperskiej,
policji, straży pożarnej i
miejskiej, a także centrum
zarządzania kryzysowego
odebrali podziękowania i
słowa uznania od Prezydenta Miasta Marcina Zawiły za
wzorowe przeprowadzenie
akcji wykopania amunicji z
okresu II wojny światowej,
jaką odkryto w Jeleniej
Górze.
Jeleniogórskie znalezisko amunicji z okresu II wojny światowej,
które w pierwszych dniach czerwca
br. odkryto na placu przy stacji
paliw BP nieopodal skrzyżowania
ul. Grunwaldzka z al. Jana Pawła
II, okazało się największe pod
względem ilości, jakie w tym roku
wywieźli saperzy z terenu byłego
województwa jeleniogórskiego.
- To była bardzo ciężka akcja,
największa pod względem ilości
wykopanej amunicji, jaką odkryto
na terenie naszego działania od
początku roku. Bardzo trudny był
też teren, na którym pracowaliśmy.
Był gruz, skały, zagrożenie obsypywaniem się hałd ziemi. Głębokość
wykopów sięgała ponad 4 m. W pracach uczestniczyło sześciu naszych

saperów i inni szeregowi. Największym zagrożeniem było niefortunne
usytuowanie tych niewybuchów i
proch, który wysypywał się z łusek.
Mogło bowiem dojść do reakcji
wiązanej. W pobliży była stacja
paliw, biegły też sieci gazowe. Gdyby
doszło do wybuchu ofiary mogłyby
być liczone w setkach. Z tym materiałem trzeba było obchodzić się
dosłownie jak z jajkiem. Nasza praca
nie kończyła się na wydobyciu amunicji z ziemi. Wykopane materiały
musieliśmy przetransportować do
miejsca zniszczenia. W pierwszym
dniu był to poligon wojskowy w
Świętoszowie. W kolejnych dniach
ze względu na niebezpieczeństwo
jakie stwarzała ta skorodowana
amunicja, jej utylizacja została
przeprowadzona w kamieniołomie
w Karpnikach. Wspólnymi siłami
zespołu rozminowania oraz wszystkich służb podołaliśmy zadaniu
– mówił z dumą st. sierż. Dariusz
Tkaczyk, zastępca dowódcy patrolu
rozminowania z 23 Brygady Artylerii z Bolesławca.
W miniony piątek w jeleniogórskim ratuszu podsumowano akcję
i podziękowano tym, którzy przez
cztery dni w pocie czoła i ogromnym
stresie pracowali nad wydobyciem z
ziemi 138 sztuk amunicji rosyjskiej,
w tym 92 pociski artyleryjskie i 17
panzerfaustów.
Zdaniem Prezydenta Jeleniej Góry

Marcina Zawiły, akcja przebiegła
bardzo sprawnie i profesjonalnie.
Na sześć punktów postawiłby
wszystkim służbom sześć lub pięć
z plusem. Kpt. Dariusz Mielczarek,
oficer sekcji S-3 z Jednostki Wojskowej 1145 w Świętoszowie potwierdził, że ta ocena jest słuszna.
Mówił o tym, że w żadnym mieście
współpraca między poszczególnymi służbami nie przebiegła tak
wzorowo.
Podinspektor Maciej Dyjach,
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
nie ukrywał, że w pierwszych
dniach były problemy z zapewnieniem ciągłości jazdy na wielu
jeleniogórskich ulicach.
- Wynikało to jednak głównie z
nieznajomości Jeleniej Góry przez
jeleniogórzan. Spośród pytających,
jak objechać wyłączone ulice, 99
procent kierowców miało jeleniogórskie tablice rejestracyjne. Kierowcy ze Zgorzelca, Wrocławia czy
innych miast, takich problemów
nie mieli. Apeluję więc do mieszkańców by zapoznali się z mapą
Jeleniej Góry, dla własnej wygody
- mówił naczelnik Dyjach.
Słowa podziękowania i gratulacji poza wymienionymi osobami
odebrali również: podkomisarz
Zbigniew Klimek, z-ca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,

Operator koparki:
Nie było łatwo, ale
było warto!

Jednym z prawdziwych bohaterów, okazał
się pan Andrzej Miliszkiewicz, mieszkaniec
Płoszczyny i pracownik jeleniogórskiej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, który jako
jedyny operator koparki zgodził się uczestniczyć w akcji. Jak mówił Włodzimierz
Belta, naczelnik Centrum Zarządzania
Kryzysowego urzędu miasta, kontaktował
się on z wieloma firmami, ale żadna nie
zgodziła się na takie zlecenie. Pan Andrzej
na koparce

pracuje od 15 lat, ale jak przyznaje akcja
przy odgarnianiu hałd ziemi, pod którą
znajdowała się amunicja, było dla niego
największym zawodowym wyzwaniem.
- Na początku się trochę obawiałem.
Pracowałem bowiem na ponad 30 –
letniej koparce typu „Biłoruśka”, a to
nie jest maszyna do tak precyzyjnych
zadań. Kiedy zajechałem na miejsce nie
było już odwołania - żartuje. Pracowałem
pod nadzorem saperów, którzy rękami wyciągali amunicję z ziemi. Moim zadaniem
było odgarnianie hałd. Najtrudniejsze momenty pojawiały się, kiedy było już widać
te niewybuchy i mogłem je w każdej chwili
zahaczyć łyżką. Wtedy pot pojawiał się na
czole. Widziałem jednak saperów w
rowie i ja-

koś mi
to dodawało spokoju – mówi Andrzej Miliśkiewicz,
operator koparki.
Pan Andrzej zdradza, że przed wykonaniem zadania nie mówił rodzinie, że
uczestniczy w działaniach dotyczących
wykopywania pocisków. Nie chciał ich
niepokoić. Przyznaje, że było to najbardziej
stresujące zadania, jakie w życiu wykonał,
ale nie żałuje. Po zakończeniu akcji jego
rodzina, koledzy i znajomi bili mu brawo i
gratulowali odwagi. Na pytanie czy wziąłby
udział w podobnej akcji pan Andrzej bez
zastanowienia odpowiada, że tak!

który nadzorował całą akcję, mł. –Państwowej Straży Pożarna w naczelnik Wydziału Zarządzania
bryg. Jerzy Sładczyk, Komendant Jeleniej Górze, Włodzimierz Belta, Kryzysowego Urzędu Miejskiego w
Jeleniej Górze oraz Krzysztof
Kanclerz, kierownik stacji
paliw BP w Jeleniej Górze,
który przez cztery dni prowadzonych działań nieodpłatnie
zaopatrzał pracujące służby w
herbatę i kawę, a także użyczał
pomieszczeń sanitarnych.
Od minionego tygodnia na
placu przy skrzyżowaniu ul.
Grunwaldzkiej i al. Jana Pawła II wynajęta przez miasto
firma sprawdza, czy w ziemi
nie znajduje się jeszcze jakaś
amunicja.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela

Małą ojczyznę znają jak nikt inny w Polsce
Uczniowie Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
zdobyli I miejsce spośród
900 polskich wsi w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Konkursie Krajoznawczym „Mała Ojczyzna”.
Myślą przewodnią, która w tym
roku przyświecała konkursowi były
słowa Stanisława Jachowicza „Cudze
chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie.” Uczniowie
janowickiej szkoły w swych pracach,

Wśród nich wyróżnili się : Angelika
Myślicka, Krzysztof Lesiński, Filip Faber,
Zita Brejwo, Aleksandra Szeląg, Jagoda
Brudzińska, Julita Brudzińska, Karol
Wojtas i Bartłomiej Wrzesiński. Ponieważ prace nad materiałami rozpoczęły
się już wiosną ubiegłego roku, dlatego
w działania zaangażowani byli również
obecni absolwenci GZS w Janowicach
Wielkich. Wśród nich najefektywniej
pracowały: Maja Zatorska, Karolina
Wrzesińska i Agnieszka Markowiak.

reportażach, zdjęciach i wywiadach
Honorowy patronat nad konkursem „
udowodnili, że wiedzą „ co mają” i
Mała Ojczyzna” objęli Prezydent Rzepotrafią się tym pochwalić innym – i
to w piękny sposób.
czypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo
– Największy udział w przygotoKultury i Dziedzictwa Narodowego,
waniu strony wsi mieli uczniowie z
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna
zespołu redakcyjnego, którzy poświęcali czas po zajęciach lekcyjnych, by
Hall oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju
zgromadzić i opracować materiały
Wsi Marek Sawicki.
– później zamieszczane na stronie.
Uczniowie z różnych klas gimna- Lesińska, Anna Wnuk i Bogusław
zjum pracowali pod czujnym okiem Kutryba.
opiekunów zaangażowanych w ten
Z zespołem redakcyjnym i opieprojekt – mówi Mariola Smektała, kunami współpracowali pozodyrektor szkoły w
Janowicach Wielkich.
Wśród uczniów
w zespole redakcyjnym znaleźli się:
Alicja Wiśniewska,
Patrycja Skorupińska, Klaudia Kapuścińska, Dawid
Smektała, Mateusz
Smektała, Filip Pławiak i Przemysław
Rożko. Z ramienia
nauczycieli byli to:
Mariola Smektała,
Marzena Pikus,
Joanna Faber, Ewa
Bartosiewicz, Teresa Łyczana, Renata

stali uczniowie zarówno szkoły
podstawowej, jak i gimnazjum,
którzy poszukiwali informacji,
przygotowywali art ykuły, czy
robili ciekawe „ fotki” do galerii,
a prace ich zamieszczone są na
stronie wsi.
Za swoją pracę szkoła została
nagrodzona laptopem, rzutnikiem
multimedialnym oraz zestawem
map.
(Angela)
FOT. ORGANIZATORZY

Przeprowadzka wydziałów urzędu
Jeleniogórski Wydział Edukacji i Polityki Społecznej
do końca lipca br. ma się
przenieść do przybudówki
Ratusza, a budynek przy ul.
1 Maja ma być przeznaczony
do sprzedaży lub dzierżawy.
To jednak nie koniec zmian
dotyczących siedzib jeleniogórskich wydziałów. Część
z nich przeprowadzi się do
wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Ptasiej.
O planowanych przeprowadzkach
wydziałów jeleniogórskiego urzędu
mówi się już od dwóch miesięcy.
Niebawem ruszy remont pomieszczeń budynku przy ulicy Ptasiej 6
przejętego w ramach rozliczeń z
firmą Draexlmaier. Tu początkowo
planowano przenieść Wydział Edukacji i Polityki Społecznej. Obecnie
zmieniono te plany.
- Według obecnych ustaleń, które
mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ
cały czas analizujemy możliwość
ulokowania poszczególnych wydziałów, Wydział Edukacji i Polityki

Społecznej zostanie przeniesiony do
przybudówki Ratusza. Najpóźniej
przeprowadzka ma nastąpić w lipcu,
podobnie jak Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Zarówno budynek przy ul. 1 Maja,
jak i przy Al. Wojska Polskiego,
gdzie mieści się wydział środowiska,
zostaną przeznaczone pod inną
działalność niż miejska. Być może
będzie to sprzedaż, ale jest jeszcze
za wcześnie by mówić o konkretach
ponieważ cały czas analizowane różne rozwiązania, a jednym z nich jest
np. zamiana nieruchomości - mówi
Zofia Czernow, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
W budynku przy ul. Ptasiej ma
powstać m.in. duże pomieszczenie do
przyjmowania mieszkańców w różnych sprawach, które dzięki bliskości
poszczególnych wydziałów mogłyby
być załatwione „od ręki”.
Według władz miasta, zmiany
przyniosą oszczędności i zwiększą
tempo załatwiania spraw, a mieszkańcom skrócą czas oczekiwania na
rozpatrzenie ich wniosków.
(Angela)
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Kropla nadziei. Zbierali krew dla życia innych
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 6 czerwca odbyła się
akcja zbierania krwi, zorganizowana przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i
Lecznictwa z Wałbrzycha
wraz z dyrekcją szkoły i pedagogiem. Udało się zebrać
około 10 litrów życiodajnego
płnu.

Nie tylko uczniowie, ale również
mieszkańcy Piechowic oddawali
krew, aby tym samym przyczynić się
do ratowania życia innym. Każdy kto
ma ukończone 18 lat mógł przyjść do
zespołu szkół, wypełnić formularz i
oddać krew.
– Przyjechaliśmy do Piechowic na
akcję poboru krwi z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Bardzo cieszymy

się z dużego zainteresowania tematem,
tym bardziej, że zbliża się okres wakacyjny, w którym z powodu zwiększonej liczby wypadków potrzebna
jest większa ilość krwi. W dzisiejszych
czasach stawia się na krwiodawstwo
mobilne, to my musimy dojechać do
krwiodawców – powiedziała Teresa Kamińska, specjalista do spraw promocji
krwiodawstwa.
- Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie „Wakacyjna kropla nadziei”,
zorganizowanego po
to, aby zachęcić ludzi
do oddawania krwi.
Od kwietnia do końca
września jeśli ktoś odda
przynajmniej dwa razy
krew, będzie brał udział
w losowaniu cennych
nagród – dodała.
Podczas akcji zgłosiło
się około 30 osób chętnych nieść pomoc innym
poprzez użyczenie swojej krwi. Niestety, nie
wszyscy uczniowie,
którzy chcieli oddać krew, mogli
wziąć udział w
akcji, nie mieli
oni bowiem ukończonych 18 lat.
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– Akcję, która odbyła się u nas po
raz pierwszy, zorganizowała pani
pedagog Beata Mikiciuk-Murzyn
wraz z samorządem uczniowskim.
Liczymy na kolejne tego rodzaju
przedsięwzięcia, w których mamy
nadzieję, że weźmie udział większa
liczba osób, nie tylko uczniów, ale
również mieszkańców Piechowic.
Ubolewamy nad faktem, że wielu
uczniów, którzy już za parę dni
skończą 18 lat i chcieli oddać krew,
niestety nie mogło tego zrobić –
powiedziała Dorota Sobczyńska,
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach.
Agata Galas
Fot. Agrafka

Eko-dzieciaki walczyły o przyrodę w Bukowcu
W miniony piątek na terenie pałacowego
ogrodu w Bukowcu odbył się uroczysty
finał XVIII edycji konkursów ekologicznych.
W licznych zabawach udział wzięły dzieci
z przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjalnych ze Związku Gmin Karkonoskich.
i szacunek do przyrody, co bardzo
nas cieszy. Mamy nadzieję, że nasz
Związek Gmin Karkonoski będzie
się rozszerzał. Jelenia Góra ma do
Całość rozpoczęła się od
wspólnego
oglądania
prac plast ycznych
i fotograficznych, po
którym rozstrzygnięto
trzy wiodące konkursy:
„Zbieramy zużyte baterie”, fotograficznego
„Przyroda Karkonoszy”, a także
konkursu pod hasłem „Chronimy
środowisko naturalne” podzielonego na kategorie plakat, logo, hasło i
prezentacja multimedialna.
- Co roku otrzymujemy coraz
lepsze prace na temat ochrony
środowiska, dzieci przedstawiają
w nich coraz dojrzalsze podejście

- W ramach XVIII edycji konkursów
ekologicznych dzieci m.in. jeździły na
wycieczki do Karkonoskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej, Karkonoskiego
Centrum Gospodarowania Odpadami,
a także do Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych – mówi Joanna
Jakubów, pracownik biura Związku
Gmin Karkonoskich.
XVIII edycja konkursów ekologicznych
zrealizowana została w ramach zadania
„Edukacja Ekologiczna Związku Gmin
Karkonoskich – cykliczne konkursy dla
dzieci i młodzieży 2010/2011”.

nas dołączyć jeszcze w tym roku.
Współpraca wszystkich gmin jest
dla nas bardzo ważna i dzięki niej
możemy wciąż rozwijać turystykę
w naszym regionie i dbać o zabytki przyrody – powiedział Witold
Szczudłowski, dyrektor biura
Związku Gmin Karkonoskich.
W VII edycji konkursu „Zbieramy zużyte baterie” wzięło udział
38 placówek oświatowych, czyli
7,862 uczniów z terenu gmin leżących w Kotlinie Jeleniogórskiej,
które łącznie zebrały 3887,15
kg zużytych baterii. I miejsce i

Debatowali o przyszłości Karpacza
W miniony czwar tek, w
Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu,
odbyła się debata publiczna pod hasłem „Razem
dla przyszłości”, na temat
rozwoju turystyki, sportu,
gospodarki przestrzennej, edukacji, kultur y i
ochrony środowiska.

i jednostki samorządu ter ytorialnego, ale przede wszystkim
mieszkańcy Karpacza. Zebrani
goście usłyszeli od nich pomysły
na rozwój turystycznej perełki
znajdującej się u podnóża Śnieżki, jaką jest Karpacz. Mieszkańcy
przedstawili również oczekiwania od władz Karpacza, przedsiębiorców itp.
Debata „Razem dla przyszłości”
to kolejny etap realizacji unijneW debacie wzięli udział nie go programu „Partnerstwa na
tylko przedsiębiorcy, przedstawi- Rzecz Rozwoju”, która przybrała
ciele organizacji pozarządowych formę konsultacji społecznych.

nagrodę pieniężną w wysokości 3
tysięcy złotych za zebranie 626,48
kg baterii zdobyła Szkoła Podstawowa w Ścięgnach. II miejsce i
kwotę 2 tysięcy złotych za zgromadzenie 290,49 kg zużytych baterii
otrzymało Przedszkole Publiczne
w Mysłakowicach. Nagrodę w
wysokości 1,5 tysiąca złotych za
zebranie 121,40 kg baterii otrzymało Przedszkole Publiczne w
Podgórzynie, które wywalczyło
miejsce trzecie.
Po wręczeniu nagród i dyplomów ogłoszone zostały dwa ko-

lejne konk u r s y: n a
najlepsze
indywidualne przebranie
ekologiczne
i malowania
na szkle. Imprezę uświetnił
występ laureatów VIII edycji
Międzyszkolne- go Konkursu
Piosenki Ekologicznej i Tur ystycznej.
Celem konkursów było podnoszenie świadomości ekologicznej
dzieci i młodzieży, zapoznanie
z zasadami selektywnej zbiórk i o d p a d ów,
pobudzenie do
działania na
rzecz ochrony
środowiska oraz
poszerzanie
wiedzy na temat
obszarów chronionych Kotliny
Jeleniogórskiej.
Agata Galas
Fot. Agata
Galas

Uczestnicy debaty
pracowali w trzech
grupach tematycznych: tur yst yki i
sportu, gospodarki
przestrzennej oraz
edukacji, kultur y
i ochrony zdrowia. Efektem prac
w gr upach były
ciekawe propozycje, które posłużą
d o o p r a c owa n i a
gminnej strategii
planowane jest na koniec czerwca
rozwoju.
bieżącego roku.
Kolejnym etapem realizacji
Agata Galas
projektu będzie praca na spotkaFot. UM Karpacz
niach roboczych. Pierwsze z nich

Nowy wicewójt Jeżowa
Obowiązki zastępcy wójta
Jeżowa Sudeckiego przejął
Wiesław Maciej Zieliński, który został wyłoniony spośród
kilku kandydatów w konkursie na to stanowisko.
Wiesław Maciej Zieliński (ur.
1963), mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego, dotychczas w kadencji
2006-2010 zasiadał w radzie gminy
i funkcjonował jako radny. Teraz,
zgodnie z przeprowadzonym konkursem, przejął obowiązki i rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy
wójta Edwarda Jana Dudka.
Accipiter
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Grają micro ekspresje. I to się sprawdza
Tym razem przyszedł czas
na jeleniogórską formację
Microexpressions, grającą
eklektyczną muzykę nawiązującą do takich gatunków
jak synthpop, postpunk,
electronika czy ambient. Z
Michałem Stambulskim i
Szymonem Szczęśniakiem,
aktualnym składem kapeli
rozmawia Piotr Iwaniec.
Kiedy powstało Microexpressions?
Tak naprawdę znaliśmy się i graliśmy razem muzykę jeszcze długo
przed Microexpressions. Początki
tego projektu sięgają 2007 roku,
kiedy to za-

częliśmy pracę nad naszą pierwszą
epką, jeszcze w innym składzie.
Zespół w obecnej formule istnieje
mniej więcej od 2009 roku.
Skąd wzięła się nazwa zespołu?
Początkowo chcieliśmy mieć jakąś
ciekawą, plastyczną, przynajmniej
dwuczłonową nazwę – stąd, inspirując się książką „Dust of Far Suns”
określiliśmy się mianem „Earth of Far
Suns”. Z czasem jednak zmieniliśmy
zdanie i postanowiliśmy nazwać się
jakoś „zwięźle”, by ludzie nie musieli
łamać sobie języka. Ktoś kiedyś zaproponował nam Microexpressions,
a to doskonale pasuje do charakteru
naszej muzyki.
A jak jest Wasza muzyka?
Muzyka ta czerpie inspiracje z
bardzo wielu źródeł muzycznych i
pozamuzycznych. Na pewno ma na
nią wpływ to czego, po prostu, lubimy słuchać. Jest dla nas ważne żeby
pozostawać na bieżąco ze wszystkim
tym, co dzieje się aktualnie w szeroko-pojętym „świecie muzycznym”.
Często bywamy na koncertach,
słuchamy wielu płyt, interesujemy
się przeróżnymi artystami i staramy
się od początku, by to co gramy w
jakiś sposób korespondowało z tym,
co aktualnie robią inni. Jeżeli chodzi
o gatunek muzyczny, czy tzw. „szufladkę”, można by było wsadzić nas
do takiej z etykietką „progresywny
pop” (śmiech).

za wyjątkowo udane. Zresztą, od
początku staramy się, żeby nasze
koncerty zawsze były jak najbardziej
żywiołowe i oparte na szczerej, nieskrępowanej ekspresji.

są to rejony dziewicze, jeśli chodzi o inny
rodzaj muzyki, niż muzyka dyskotekowa, ale
wszystko jeszcze przed
nami. Przecież nikt
nie wie, jaka muzyka
rodzi się teraz w garażu gdzieś w okolicach
Dziwiszowa czy Cieplic
(śmiech).

Czy Wasza muzyka „się sprawdza”?
Raczej tak. Choć w założeniu jest
to muzyka skierowana do wąskiego
grona odbiorców, nasze koncerty
przyciągają dość różnorodną publiczWasze najwiękność. Słuchają nas zarówno młodzi,
jak i trochę starsi; miłośnicy rocka i sze, dotychczasowe
elektroniki; muzycy, ludzie zaintere- osiągnięcia?
Jesteśmy bardzo
sowani muzyką w ograniczonym zakresie; „wszystkowiedzący” krytycy
jak również ci, którzy najzwyczajniej
w świecie skupiają się na przyjemności ze słuchania tego, co lubią.
Jak oceniacie kondycję tutejszej estrady, czy może raczej,
sceny alternatywnej?
W sensie ogólnopolskim, ziemia
jeleniogórska przyniosła kilku naprawdę znanych muzyków alternatywnych – m.in. Agim Dżeljilji czy
Zmazik z zespołów Hurt / Oszibarack. Marek Napiórkowski (znany
gitarzysta) czy Maciek Obara (jeden
z najbardziej obiecujących młodych
saksofonistów jazzowych) też pochodzą z naszych okolic. Trudno nam
oceniać kondycję sceny alternatywnej w Jeleniej Górze patrząc tylko
lokalnie. W chwili obecnej czuć, że

Gdzie dotychczas koncertowaliście i jak wyglądają koncerty Microexpressions?
W 2010 roku graliśmy całkiem
sporo koncertów w największych
polskich miastach, a także
w kultowym klubie 007 w
Pradze. Może i tłumów nie
było, ale udało nam się choć
trochę pokazać przed polską
i zagraniczną publicznością.
Kilka koncertów uważamy

krytyczni wobec siebie, więc trudno
nam mówić dosłownie o osiągnięciach. Na pewno, jednym z największych sukcesów Microexpressions
są dobre recenzje naszej płyty „Deep
Snow”. Możliwość występu na takich
imprezach jak Seven Festival, Electric Nights czy koncert na żywo w
Polskim Radiu również były dla nas
dużym wyróżnieniem. Z
drugiej strony
każda osoba,
która nas słucha to dla nas
ogromna radość i powód
do dumy. Tak
naprawdę to
chyba jeszcze
nie do końca
przyzwyczailiśmy się do
tego, że ludzie

Jakub Walicki: Przez muzykę mogę wypowiedzieć się w pełni
W minionym tygodniu w auli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjalnych nr 1
im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze odbył się
„Tribute to Robert Horna”
– recital Jakuba Walickiego,
który mistrzowsko wykonał
utwory na gitarze klasycznej. Po recitalu z młodym
artystą rozmawiał Piotr
Iwaniec.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z gitarą klasyczną, którą
dosłownie „czarujesz” publikę?
Wszystko zaczęło się sześć lat
temu, oczywiście, jeżeli chodzi o
gitarę. Wcześniej, grałem na fortepianie, z czasem jednak w największym stopniu zainteresowałem się
właśnie gitarą i tak już jakoś zostało.
Od tej pory, jesteśmy ze sobą cały
czas, nierozłączni (śmiech).
Podczas recitalu dało się zauważyć, jak bardzo przejmuje
Cię Twoje granie. Czym jest dla
Ciebie muzyka?
Wszystkim. Przez muzykę mogę
wypowiedzieć się w pełni, porozumieć się z całym światem z wyłączeniem słów. A jednocześnie odciąć
się od niego. Kiedy gram, nie panuję

nad sobą, liczą się dla mnie jedynie
dźwięki, instrument i to, co udaje
mi się za jego pomocą stworzyć.
Dzięki muzyce spełniam się w tym,
co robię. I zawsze staram się robić
to jak najlepiej.
Twój recital w „Żeromie” stanowiła osobliwa mieszanka muzyki barokowej, romantycznej,
latynoamerykańskiej, klimatów
Astora Piazzoli w aranżacji
Roberta Horny. Skąd wziął się
taki repertuar?

Jakub Walicki – świeżo upieczony
absolwent jeleniogórskiego „Żeroma”,
chłopak skromny, a jednocześnie
wszechstronnie uzdolniony muzycznie,
który szczególnie upodobał sobie
gitarę klasyczną. Na swoim koncie
ma kilkadziesiąt koncertów i recitali w
Jeleniej Górze i regionie; w najbliższej
przyszłości zamierza skoncentrować
się na studiach muzycznych i uparcie
dążyć do realizacji wytyczonych celów.
Bez wątpienia, jego muzyka jest doskonałym dowodem na dobrą kondycję
młodych artystów zamieszkujących
stolicę Karkonoszy.

Trochę z zainteresowań muzycznych, albowiem w największym
stopniu lubię słuchać właśnie
takiej muzyki, trochę z materiału
w szkole muzycznej, który w ostatnim czasie opracowałem. Zresztą,
taka mieszanka ilustruje to, że
muzyk nie powinien zamykać się w
obrębie jednego
gatunku, gdyż to
zamknęłoby go
na inne. Każdy
z nas, zwłaszcza
młodych muzyków cały czas
musi się rozwijać.
Czy chciałbyś
kiedyś utrzymywać się tylko
z grania muzyki?
J a k n a j b a rdziej. Kocham
muzykę i chciałbym kiedyś tylko
jej się poświęcić,
żyć wyłącznie z
muzyki. Wiem,
że nie jest to łatwe, artyści raczej nie zarabiają najlepiej, ale
mimo to, pragnę

nas słuchają i najchętniej tego, żeby wspiąć się na jakiś profepoznalibyśmy każdego oso- sjonalny, światowy poziom; znaleźć
biście i uścisnęli mu dłoń. się na tej samej „półce” z najlepszymi
zespołami. My dobrze wiemy, jak
Czy ktoś pomagał ciężko jest znaleźć przestrzeń twórczą i miejsce na rozwój po całym
Wam się promować?
Dostaliśmy sporą pomoc dniu spędzonym w pracy. Inną możz różnych miejsc – nieza- liwością jest bardzo duża aktywność
leżnych mediów lokalnych – nagrywanie płyt, występowanie z
i ogólnopolskich, portali interne- wieloma zespołami, pisanie muzyki
towych, rozgłośni radiowych, or- do filmów, reklam itp. A nie każdemu
ganizatorów koncertów, a także taka droga odpowiada.
osób, które, po prostu, lubią naszą
Dzięki za rozmowę.
muzykę i w taki czy inny sposób rozFot. Petr
przestrzeniają ją dookoła siebie. To
wszystko zebrane razem przyniosło
jakieś efekty.
Co jest największym problemem tych, którzy chcą się „przebić”?
Po pierwsze to, że nie wystarczy
chcieć. Trzeba rzeczywiście robić
coś co ma szczery przekaz i jest w
stanie trafić do ludzi, sprawić, że to
pokochają i będą się z tym utożsamiać, a następnie polecać wszystkim
dookoła. Druga kwestia jest taka, że
tzw. „rynek” muzyki alternatywnej
w Polsce jest bardzo mały. W naszym
kraju niemalże „nie istnieją” niezależni muzycy, którzy byliby w stanie
utrzymać się tylko z grania, a to z
kolei jest niezbędnym warunkiem do

Wydaje nam się, że jedyną szansą dla
kapel grających muzykę alternatywną
jest zaistnienie na scenie ogólnokrajowej, gdyż to zwiększa rozmiar
potencjalnej publiczności i ilość miejsc,
w których można występować i promować się w ten sposób. Dziękujemy
wszystkim, którzy do tej pory pomagali
nam w jakiejkolwiek formie promocji.
A tych, na swojej drodze spotkaliśmy
bardzo wielu.

Mistrzyni mody

realizować się właśnie w tej dziedzinie. I zrobię wszystko, by swoje
Ciepliczanka, Małgopragnienie spełnić.
I tego Ci życzę. Dzięki za
rozmowę.
Petr
Fot. Jakub Thauer

rzata Skorupa, została
zwyciężczynią III edycji
konkursu mody Fashion
Designer Awards. W nagrodę w lipcu wyjedzie do
Centrum Stylu Citroena
w Paryżu, we wrześniu
do atelier Ricardo Preto
w Lizbonie wraz z udziałem Lizbońskim Fashion
Week, a po powrocie z
Lizbony rozpocznie staż
w Levi Strauss Poland.
Małgorzata odebrała też nagrodę finałową – 10 tys. zł,
które planuje przeznaczyć na
swoją nową kolekcję.
Małgorzata Skorupa ma 23 lata,
urodziła się i wychowała w Cieplicach. W 2007 roku ukończyła liceum
im. C.K. Norwida. Od 2008 roku
wyjechała do Warszawy, gdzie uczyła
się w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru,
którą ukończyła w marcu br. odbierając dyplom z oceną bardzo dobrą.
Jest też finalistką międzynarodowego
konkursu Habitus Baltija.
- Gdy odczytano werdykt byłam
w szoku. Naprawdę się nie spodzie-

wałam. W finale było sporo bardzo
dobrych kolekcji, w tym moich kolegów. Dopiero dziś do mnie powoli dociera, że jury wybrało właśnie mnie.
Już nie mogę doczekać się stażu u
Ricardo, a po powrocie zabieram się
za moją nową kolekcję – mówiła dla
Fashion Designer Awards Małgorzata
Skorupa.
Małgorzata Skorupa została zwyciężczynią III edycji konkursu Fashion Designer Awards decyzją Jury,
w którym m.in. zasiadali Maciej Zień,
Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Socha, Lidia Popiel i honorowy przewodniczący Jury - portugalski
projektant Ricardo Preto.
(Angela)

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Rachunek sumienia

– Jak to „siedzi”? – Zenon
Morowski zachrypiał zaspanym głosem do słuchawki
telefonu, który uporczywym
dzwonieniem obudził go
w środku lipcowej nocy.
Słuchawka zachrzęściła niezrozumiałym ciągiem słów.
– To wszystko poszło się…
– zrezygnowanie rzekł Morowski sam do siebie. – No
tak, rozumiem. Nic się nie
da zrobić… – dodał tonem
sugerującym, że chce już zakończyć tę niespodziewaną
rozmowę. Trzask odkładanego urządzenia wypełnił
wnętrze jego pokoju.
Cała sprawa wzięła w łeb. Morowski otarł pot z czoła. Miał spore
znajomości w kręgach „władzy” i
właśnie jeden z jego milicyjnych
przyjaciół zadzwonił z informacją,
że Jerzy – fotograf, który miał wykonywać dokumentację pleneru
architektów w Jeleniej Górze – został
zatrzymany przez funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
z poważnym zarzutem działania
na szkodę ustroju socjalistycznego
poprzez pobicie „organu władzy ludowej” w osobie umundurowanego
funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Morowski był siłą sprawczą
całej ekspedycji i planu wstępnych
przygotowań do wywiezienia do
Niemiec cennych ozdób barokowych
kamienic, które miały być w najbliższym czasie zrównane z ziemią. Wiedział przecież – po krótkiej wizycie w
Jeleniej Górze – że plan może się nie
udać. Stefan Starzecki, na którego
bardzo liczył jako koordynatora całej
akcji, mocno narozrabiał i musiał
uciekać. Studenci, którzy mieli
być użytecznymi pionkami przy
najtrudniejszej części roboty, rozpili
się i biesiadowali w jeleniogórskich
lokalach. Morowski skontaktował
się jedynie z Jerzym, który – w sumie
przez zupełny przypadek zaangażowany w całą akcję – wiedział, o
co w tym wszystkim chodzi. Ale
teraz – do cholery – to właśnie jego
przymknęli!
– Za dobrze go znam. On by nawet
muchy nie skrzywdził, a co dopiero
milicjanta! – mruknął nerwowo
sięgając po paczkę cameli, których
potężny zapas z paczek unrowskich
podzielił swego czasu ze Starzeckim,
także namiętnym palaczem tej
właśnie marki papierosów. Nie palił
ich jednak „publicznie”, bo byłoby
to bardzo źle widziane przez jego
współtowarzyszy z ZMP. Im zdecydowanie nie odpowiadał zapach zgniłego zachodu nawet przemycony w
zachodnich papierosach. Trzymał

więc kartony cameli w swoim pokoju w zrujnowanej kamienicy na
placu Nankiera. Pokoju, który „w
oryginale” Breslau był jedną z izb potężnego apartamentu, ale w realiach
powojennego Wrocławia stanowił
osobny „lokal jednoosobowy”, zaś
w całym apartamencie mieszkały
cztery rodziny dzieląc pozostałe
pomieszczenia.
Marzeniem Morowskiego było
wynieść się z tej ciasnoty na „swoje”. Próbował po linii partyjnej, ale
tam do przydziału na specjalnych
zasadach współzawodnictwa pracy
rozpychali się łokciami działacze
bardziej ambitni niż on. Poza tym
– choć wszem i wobec ogłaszał,
że nienawidzi Niemców – wielu
towarzyszy z drwiną odbierało te
deklaracje uważając je za mydlenie
oczu. Bo tajemnicą poliszynela była
fascynacja Morowskiego niemiecką kulturą i sztuką. Do perfekcji
opanował język i zgromadził tomy
literatury – głównie romantycznej. I
choć nie obnosił się z tą pasją, wszyscy wiedzieli, że – choć Morowski
deklarował odium wobec nazistów
– pozostawał entuzjastą niemieckości. On też zdawał sobie sprawę, że
to jego hobby bardzo mu utrudnia
urządzenie się w życiu. Nie potrafił
się jednak wyrzec zainteresowań.
Jedynie jego słuszna ideologicznie
postawa w sprawach „zasadniczych”
pozwalała mu jako tako egzystować
w tym czerwonym światku.
Morowski otrząsnął się z tych refleksji. – A co będzie, jak Jerzy ugnie
się i zacznie sypać? Nie takich jak
on, kruchy i wrażliwy facet, łamała
bezpieka… A jak zacznie sypać, to
wtedy i po mnie przyjdą…
W jednej chwili oblał go zimny
pot. Zgasił niedopalonego papierosa
w stercie niedopałków na wyszczerbionej popielniczce z kryształowego
szkła z ręcznie wyrytym herbem
niemieckiego Breslau. Znalazł ten
przedmiot, jak wiele innych, podczas
częstych spacerów wśród zrujnowanego miasta. Fascynowało go
zresztą morze ruin, które i teraz
– choć od wojny minęło już ponad
10 lat – było stałym elementem
pejzażu tego pięknego niegdyś miasta. Niegdyś? – Nawet zrujnowany
jesteś piękny – zwykł mawiać do
swojego ukochanego Wrocławia, w
którym szczególnie cenił niemiecką
przeszłość. Ale teraz nie myślał ani o
ruinie, ani o pięknie, ani o Wrocławiu. Jeśli cały plan kradzieży – bo
tak to trzeba nazwać – zabytkowej
kamieniarki – wyda się, na jaw
wyjdą również inne jego ciemne
interesy z Niemcami z zachodu. A
tych miał na koncie wiele. Bardzo
wiele. Stanowczo za wiele jak na sekretarza koła uczelnianego Związku

Młodzieży Polskiej. Bezskutecznie
próbował zasnąć. Za otwartym
oknem powoli budziło się do życia
wielkie, poturbowane, skotłowane i
zrujnowane miasto.
****
– No i świetnie się spisaliście,
towarzyszu Mlaczek! – zarechotał
major Krempała klepiąc się po wydatnym brzuchu. Ptaszek siedzi w
klatce, a awans na podpułkownika
już prawie w kieszeni.
– Za pozwoleniem… Mleczak –
wyszczerzył szczerbaty uśmiech
student.
– Wiecie, wprawdzie nie miałem z początku takiego zamiaru,
towarzyszu Mlaczek – komendant
kontynuował nie zwracając uwagi
na poprawkę rozmówcy – ale jednak
postanowiłem was wezwać, aby
w szczególny sposób podziękować
wam za tę obywatelską postawę –
uśmiechnął się chytrze milicjant
upajając się miną młodziaka, którego rysy rozmyły się w niewypowiedzianej błogości. Major Krempała
zawiesił głos chcąc wzmocnić moc

ZAKĄTEK Z
HISTORIĄ
Zaczynają się letnie upały i poszukiwania miejsc
ochłody. Warto przypomnieć, że przeszłość pod
tym względem oferowała
znacznie więcej niż współczesność.
Jeszcze do początku lat 60.
XX wieku w Cieplicach działało
kąpielisko, które lata świetności
przeżywało w pierwszej połowie
minionego stulecia. Latem skupiało licznych amatorów rozrywki i
wypoczynku na świeżym powietrzu. Można tam było nie tylko po-

swojego autorytetu.
– Zdecydowałem zatem o przyznaniu wam,
Mlaczek, nagrody specjalnej za wasz stosunek
do sprawy i pomoc, jakiejście nam udzielili w
pojmaniu groźnego dla
ustroju socjalistycznego
przestępcy! – obwieścił
uroczyście.
– Ależ panie władzo,
nie wiem, czy zasłużyłem… W sumie to był
taki obywatelski odruch.
Bo ja zawsze działam dla
dobra naszej socjalistycznej ojczyzny! Mam to we
krwi! Moja rodzina to komuniści od
kilku pokoleń! – dumnie wyprężył
pierś Stanisław Mleczak.
Major Krempała spojrzał na karykaturalnie wyglądającego mężczyznę z obrzydzeniem zmieszanym
pogardą, ale szybko zmrużył oczy i
nie dał po sobie poznać, że traktuje
tego studenta jak śmiecia. – Od kilku
pokoleń, powiadacie. No, tak – mnie
się wydawało, że komunizm aż tylu
lat to nie ma, co te wasze pokolenia,
przynajmniej na uniwersytecie
marksizmu i leninizmu tak uczyli
– skrzywił się milicjant obserwując głupkowaty wygląd oblicza
studenta.
– Do rzeczy jednak! Nagroda na
was czeka, ale…. – oficer milicji
znów zawiesił głos.
Mleczak pytająco wytrzeszczył
oczy. Znów musi spełnić jakiś warunek?...
– … ale… musicie to własnoręcznie
podpisać. W dwóch egzemplarzach!
– podsunął otępiałemu studentowi
kartkę maszynopisu. – Siadajcie.

Oczywiście możecie to najpierw
przeczytać, choć i tak – mam nadzieję – wasz podpis będzie jedynie
formalnością – zarechotał raz jeszcze komendant ordynarnie klepiąc
się po brzuchu.
Mleczak uśmiechnął się najgłupiej jak tylko mógł. A milicjant
zachęcającym gestem sięgnął do
wewnętrznej kieszeni i wyciągnął
z niej szeleszcząc jak najgłośniej
kopertę z „tajemniczą” zawartością.
– No, jazda! Czytajcie! – komendant
wrócił do swojego rozkaźnikowego
tonu nie znoszącego sprzeciwu, na
którego brzmienie adresat wypowiedzi dostawał gęsiej skórki.
Idiotyczny uśmiech Stanisława
Mleczaka prostował się, w miarę jak mężczyzna – z wyraźnym
trudem – sylabizował bezgłośnie
poruszając ustami – treść pisma. To
było zeznanie. Wynikało z niego, że
on, Mleczak, był świadkiem, że Jerzy
brutalnie pobił funkcjonariusza
Milicji Obywatelskiej, pozbawił go
munduru i broni służbowej, oraz
zniszczył motocykl służbowy marki
IŻ poprzez zrzucenie go ze skarpy
Borowego Jaru ku rzece.
– Ale przecież – student bełkotliwie zaczął się jąkać – przecież jak
ja to mogę podpisać, kiedy mnie
tam nie było? Ja nie widziałem, że
on… Przecież to, no tak mówili, że
to Starzecki pobił, a nie…
Krempała zaczerwienił się jak
indor i groźnie zmarszczył brwi.
– Gówno mnie to obchodzi, coście
widzieli i coście myśleli! Wiem dobrze, że w tym czasie chlaliście wódę
z tymi waszymi „ęteligentami”! Ale
to wiem ja! Od teraz jest tak, żeście
tej wódy nie chlali, tylko widzieliście,
jak wasz kolega chciał siłą obalić

ustrój socjalistyczny! Bo atak na
przedstawiciela władzy ludowej
jest równoznaczny z zamachem na
tę władzę! Zrozumiano! A jak tego
nie podpiszecie, to – ujął w dwa
palce kopertę – nagrodę dostanie
kto inny, a was zamkniemy razem
z tym waszym Jureczkiem! Zarzut:
współudział!
Mleczak zbladł jak prześcieradło.
Próbował coś powiedzieć, ale jedynie bezgłośnie poruszał krzywymi
ustami jak obły karp wyciągnięty
ze stawidła.
Major Krempała uśmiechał się
triumfująco. – Tu jest pióro i kałamarz! – powiedział z udawaną
grzecznością. Oblicze studenta lśniło
od potu, którego stróżki zaczęły
ściekać po przedwcześnie łysiejącej
głowie. Ujął w trzęsące się dłonie
pióro i podpisał karteluszek. – Jeszcze tu! – ryknął komendant. Mleczak
składając koślawy podpis łypał wciąż
na kopertę, którą w dłoni dzierżył
milicjant. W końcu z wyraźną ulgą
odłożył pióro i znów uśmiechnął się
głupkowato wyciągając nieśmiało
dłoń. – A dostanę to? – spytał z błyskiem chciwości w oku pokazując
palcem na „nagrodę”.
Milicjant rzucił kopertę jak ochłap
bezdomnemu psu łaszącemu się
pochlebczo do nóg. – Macie i spieprzajcie stąd! A jak zobaczycie tego
Starzeckiego, to pamiętajcie, czekam
tu na wasz obywatelski meldunek!
Odmaszerować! – zaszczekał major
Krempała.
ciąg dalszy za tydzień
FOT. ARCHIWUM
JERZEGO WIKLENDTA
JELENIOGÓRSKA
BIBLIOTEKA CYFROWA

pływać, lecz także uczestniczyć w
wydarzeniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym na pobliskim
stadionie. A basen? Miał szatnie
damsko-męskie i – jak przystało na
uzdrowiskowe kąpielisko – odpowiednią oprawę estetyczną, którą
dopełniała panorama Karkonoszy
wyjątkowo okazale prezentujących się z
Cieplic. Dziś
po basenie
pozostała
jedynie
zniszczona
niecka i
fundamenty po zabudowaniach.

Szansy na ratunek dla obiektu nie
ma. Pozostają więc jedynie stare
zdjęcia i wspomnienia dojrzałych
ciepliczan, którzy nad basenem
spędzali urocze lata swojego dzieciństwa.
(rsgb)
FOT. WWW WROCŁAW
HYDRAL.COM

Działający do dziś basen przy ulicy Sudeckiej
(Schmiedebergerstrasse) pochodzi z
początku lat 30. XX wieku i został zbudowany
jako rezerwowy obiekt w ramach przygotowań do Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Kąpielisko działało także w Sobieszowie.
Zostało zamknięte przed 10 laty.
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AKTUALNOŒCI

JOHN SCOFIELD – “ A
Moment’s Peace”
wydawnictwo: Emarcy/
Universal Music Polska

się jako jazzowy innowator w
formacjach Milesa Davisa. Najpełniej pokazał się nagrywając
własne albumy, konsekwentnie
wypracowując swój charakterystyczny niepowtarzalny styl
Na l e ż y d o n a j c i e k aw s z yc h stając się jednym z czołowych
g i t a r z y s t ó w w s p ó ł c z e s n e g o m u z y ków. B ę d ą c u s z c z y t u
j a z z u . W l a t a c h 8 0 . o bj a w i ł kariery, Scofield nagrał w 1991

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Polonia u nas

Spektakl „Przygoda” Sandor
Marai Teatru Polonia Krystyny Jandy rozpocznie się 13
czerwca o 20.00 w Teatrze im.
Cypriana Kamila Nor wida.
Bilety w cenach 60 zł, 100 zł,
120 zł. (więcej – obok)

Na żaby do Karpacza

W Miejskim Muzeum Zabawek przy ulicy Karkonoskiej
5, 14 czerwca o godzinie 17.00
zostanie otwarta wystawa z
cyklu Kolekcje Mieszkańców
Karpacza ,,Zbiory figurek żab
pani Stanisławy Stanek”.

Kastalia na pograniczu

Spotkanie w ramach Klubu
Religioznawczego „Kastalia”
pod hasłem „Festiwal Ekologii
Neohumanistycznej, czyli działania na pograniczu sztuki,
ekologii i religii odbędzie się 15
czerwca o 17.00 w Osiedlowym
Domu Kultury.

Sztuką burząca granice

Otwarcie wy st awy prac
będących efektem polsko –
niemieckiego pleneru organizowanego w ramach projektu
„VIA – SACRA – dwa miasta
jedna droga” odbędzie się 17
czerwca w Galerii im. Jana
Pawła II w Karpaczu.

O czym to sztuka? - O wielokącie miłosnym bohaterów,
który wymyka się wszelkim
regułom. Głęboko skrywane
tajemnice i nieoczekiwane odkrycia
burzą porządek dnia, który miał być
zawodowym i prywatnym triumfem
uznanego lekarza, profesora Kádára.
Bohaterowie zmuszeni są do podjęcia
życiowych decyzji i dokonania ostatecznych wyborów. W plątaninie uczuć
i namiętności poszukują odpowiedzi na
pytania o sens życia i śmierci, o winę

i karę, o granice powołania zawodowego i oddania innemu człowiekowi
– wyjaśniają organizatorzy.
W obsadzie – znani aktorzy scen
warszawskich (Jan Englert, Edyta
Olszówka, Beata Ścibakówna, Zofia
Zborowska, Wiesław Komasa, Maciej
Marczewski, Mariusz Zaniewski).
(Petr)
FOT. ORGANIZATOR

Niezwykłe wydarzenie muzyczne „Giora Feidman Concert” organizowane w ramach
festiwalu „Muzykalia Staniszowskie” odbędzie się 18
czerwca o 19.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Podgórzynie. Na klarnecie zagra Giora Feidman wraz z Orkiestrą
Kameralną Puellarum Pragensis z Pragi pod batutą Wolfganga Rögnera.

Ten album to nic innego jak
spotkanie Brada Mehldau’a (
rocznik 1970) wybitnego amer ykańskiego pianist y z legendarnym saksofonistą altowym
Lee Konitzem (rocznik 1927).
Spotkanie to miało miejsce w
słynnym klubie Birdland w Nowym Jorku w grudniu 2009 roku.

POP ROCK & JAZZ
uwagę zasługuje instrumentalna wer s j a ut wo r u „Th row I t
Away”, którą śpiewała niegdyś
Abbey Lincoln.
Andrzej Patlewicz

„Portret” – o premierze za tydzień

18 c z e r wc a
o 18 .3 0 zo stanie wystawiony
monodram „Czułem się dobrze
t ylko w górnych sytuacjach”
Mirosława Samsela na podstawie
opowiadania „Upadek” Alberta
Camusa. Pokaz filmów Dariusza
Dobrowolskiego o t emat yce
bezdomności poprzedzony prelekcją na temat działalności
Towarzystwa Pomocy im. Św.
Alberta i problemu bezdomności
rozpocznie się o 10.00 w Książnicy Karkonoskiej.
(Agrafka)

Dla dobra innych

Czarodziej klarnetu

Bilety w cenie 30 złotych w przedsprzedaży i 40 złotych w dniu koncertu
można zakupić w Pałacu Staniszów.

wybitnego git arzy st y trochę
przypominający album „Quiet”
z 1996 roku. Scofield przez lata
wygłaszał swoje teorie jaki ma
być współczesny jazz i co jest
jazzem. Teraz wsłuchując się
w t e n a l b u m z d e c y d o wa n i e
słychać sporo zmian w jego estetyce muzycznej. Na szczególną

Wczoraj (niedziela) w Teatrze Jelonki. Czytaj na www.jelonka.
im. Norwida odbyła się premiera com oraz w wydaniu papierowym
sztuki „Portret” pióra Sławomira – za tydzień.
(RED)
Mrożka. Wydarzenie miało miejsce
już po zamknięciu tego numeru

GIORA FEIDMAN ZAGRA W PODGÓRZYNIE

Maraton Rowerowy
Liczyrzepa

LEE KONITZ / BRAD
MEHLDAU – „Live at
Birdland”
wydawnictwo: ECM
Records/ Universal Music
Polska

bsa.. Najnowsza
płyta amerykańskiego muzyk a
zat ytułowana
„A Moment’s Peace” to zbiór 12
ballad. To jednocześnie odsłona
lirycznej strony

Dziś (poniedziałek, 13
czerwca) do Jeleniej
Góry przyjedzie Teatr
Polonia Krystyny Jandy, który o godzinie 20
pokaże sztukę „Przygoda” pióra węgierskiego
dramaturga Sandora
Maraia w reżyserii Krystyny Jandy.

W programie „Nasz stary,
nowy Kwadrat i nasza Jelenia
Góra” znajdą się archiwalne
filmy przedstawiające historię Klubu „Kwadrat”, Jelenią
Górę z okresu lat 60-tych, a
także jeleniogórskie tramwaje.
Imprezie, która rozpocznie się
17 czerwca o 17.00 w Klubie
„Kwadrat” towarzyszyć będzie
wystawa zdjęć z okresu działalności klubu z lat 60-tych i 70tych. Organizatorem imprezy
jest Zbigniew Dygdałowicz z
Pracowni Filmowej i Audiowizualnej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury.

POP ROCK & JAZZ

ro k u p ł y t ę „ M e a n
To Be” i wyr uszył
na tournee z orkiestrą Mike’a Gibbsa.
Udało mu się w ten
sposób połączyć
swoją własną muzykę z nowatorskimi
kompozycjami Gib-

Na „Przygodę” do Teatru im. Norwida

Archiwalia 2011

18 czerwca o godzinie 7.00
ze Stadionu Miejskiego przy ul.
Lubańskiej wyruszy pierwsza
grupa biorąca udział w Szosowym Maratonie Rowerowym
Liczyrzepa, zaliczanym do
cyklu Pucharu Polski w Szosowych Mistrzostwach Rowerowych. Trasa prowadzi przez 9
gmin Powiatu Jeleniogórskiego z metą w Karpaczu.
(Agrafka)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ponad 50 lat minęło od czasu, kiedy
Giora Fridman jako klarnecista po raz
pierwszy pokazał się światu. Zwany
„królem klezmerów”, jeden z najważniejszych wykonawców muzyki
współczesnej w przeciągu swojej pracy twórczej uzyskał zaszczytne miano
niestrudzonego ambasadora muzyki, która
łączy ludzi niezależnie
od wyznania, kultury, czy
preferencji muzycznych.
Artysta potrafi sprawić,
że klarnet „śmieje się”, „płacze”, „opowiada”, wręcz
czaruje słuchaczy i ciągle
na nowo zaskakuje. Jego
innowacyjne interpretacje
tanga, jazzu, muzyki klasycznej i klezmerskiej łączą się w
jedno wspaniałe dzieło.
W programie koncertu m.in.
Frantisek Xaver Richter, Adagio
und Fuge G-Moll (instrumenty
smyczkowe), Traditional, Shabbat
Melody (klarnet solo), Moshe Vilensky, Calaniot (klarnet i orkiestra
smyczkowa), Ora Bat Chaim, In the
Self (klarnet i orkiestra smyczkowa)
Hebrew liturgical Recitativ Chassidic
Dance w aranżacji Edwarda Kalendar’a, Gil Aldema, In Chassidic Mood
(klarnet i orkiestra smyczkowa).
(Agrafka)
FOT. ORGANIZATOR
Dwójka wybitnych
instrumentalistów
została wzmocniona
dwójką innych wybitnych muzyków:
ontrabasisty Charlie
Hadena ( rocznik
1937) i perkusist y
Paula Motiana (

Spektakl trwa 120 minut (z przerwą). Bilety na parterze kosztują
120 złotych, na pierwszym balkonie – 100 złotych, a na drugim –
60 złotych. Do nabycia w tramwaju
w Rynku.

17, 18 i 20 czerwca będą
trwały obchody związane
z jubileuszem 11-lecia
utworzenia Koła Towarzystwa Pomocy im. Św.
Brata Alberta w Jeleniej
Górze.
Wernisaż wystawy „Niewykluczeni, odcienie szarości” rozpocznie się o 17.00 w Książnicy
Karkonoskiej, tym samym otwierając obchody 11-lecia utworzenia Koła Towarzystwa Pomocy.

Ślady – zabobrzański konkurs trwa

Rodzinnie w bibliotece

Robisz zdjęcia? Masz talent literacki? Osiedlowy Dom Kultury
proponuje konkurs dotyczący
regionu w formule otwartej dla
wszystkich zainteresowanych.
Organizator czeka na prace do
końca miesiąca.

Książnica Karkonoska zaprasza w nadchodzącą sobotę (18
czerwca) na III Festyn Rodzinny
w Bibliotece. W programie –
oprócz rozmaitych gier, zabaw
i konkursów – spektakl „Wilk i
zając w mieście” w wykonaniu
Teatru Maska z Krakowa. Festyn
potrwa w godz. 11.00-13.00 w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej
Książnicy Karkonoskiej przy
ul. Bankowej 27. Zapisy pod
tel. 75/753 35 35, liczba miejsc
ograniczona.
(RED)

Konkurs pod nazwą „Ślady” ma charakter otwarty. Wystarczy zrobić ciekawe
zdjęcia lub napisać coś, co ma związek
z Jelenią Górą i jej okolicami. Udział w
zmaganiach jest nieodpłatny. – Konkurs
kierowany jest zarówno do amatorów
jak i profesjonalnych twórców, bez
względu na wiek, wykształcenie, zawód

i miejsce zamieszkania. Warunkiem
uczestnictwa jest nadesłanie własnych
prac literackich bądź fotograficznych
związanych tematycznie z regionem
jeleniogórskim (z jego historią, kulturą, obyczajowością, teraźniejszością)
oraz karty zgłoszenia – informuje
Andrzej Kryszpin z Osiedlowego Domu
Kultury.
Prace powinny zostać złożone lub nadesłane w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 czerwca 2011 r. (decyduje
data stempla pocztowego) na adres:
Osiedlowy Dom Kultury; ul. K. Trzcińskiego 12; 58-506 Jelenia Góra.
(RED)

VII Festiwal Muzyki Teatralnej

Muzyka, spektakle, studia i
filmy to kolejne propozycje
na ten tydzień dla uczestmy Wrocławskiej wg pomysłu Henryka tores Mineres Wratislavienses, który
ników VII Festiwalu Muzyki Tomaszewskiego, w reżyserii Andrzeja dedykowany jest pamięci Henryka
Teatralnej.
Brzozowskiego, z muzyką Augustyna Tomaszewskiego w 10. Rocznicę jego
Koncert School of the Wight, czyli
pieśni Johna Dolanda w wykonaniu
Marii Skiby, śpiewającej sopranem
i Franka Pschicholza grającego na
lutni odbędzie się 13 czerwca o 16.30
w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach. Teatr Cinema
wystawi spektakl „Hotel Dieu” w
reżyserii Zbigniewa Szumskiego z
muzyką na żywo w wykonaniu School
of the Night z Berlina. Występ będzie
miał miejsce 14 czerwca o 19.00 w Sali
widowiskowej MDK „Muflon”.
15 czerwca o 19.00 w Sali widowiskowej MDK „Muflon” rozpocznie się
studium teatralne „Król kier znów
na wylocie”. Muzyka oparta jest na
kompozycjach Johna Zorna. Spektakl
poprzedzi projekcja filmu z podróży
grupy na wschód Europy. Pokaz filmu
„Salome” z udziałem zespołu Pantomirocznik 1931). W
nagranym na żywo
albumie zarejestrowano sześć znanych
tematów, które są
od lat standardami
wytyczającymi jazzowy drogowskaz.
Poza otwierającą

Blocha odbędzie się 16 czerwca o 17.00
w Biurze Wystaw Artystycznych. Projekcja zorganizowana jest w ramach
VII Festiwalu Muzyki Teatralnej.
Koncert pod dyrekcją Mieczysława
Gawrońskiego, w wykonaniu Agaty
Zubel (mezzosopran) i Chóru Can-

śmierci odbędzie się 17 czerwca o
19.00 w Filharmonii Dolnośląskiej.
Muzykom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Dolnośląskiej.
(Agrafka)
FOT. PETR

Teatr Cinema wystawi spektakl „Hotel Dieu” w
reżyserii Zbigniewa Szumskiego z muzyką na żywo
w wykonaniu School of the Night z Berlina.
kompozycją „Lover Man” Jimmy
Davisa muzycy świetnie interpretują, wśród innych, słynną
kompozycję George’a Shearinga
– „Lullaby of Birdland”, który to
temat Lee Konitz grał z Nonetem
Milesa Davisa jeszcze w 1949
ro k u . Po z a m ł o d y m B r a d e m
Mehldauem pozostali już sędziwi

iekiem muzycy wykazują się niebywałą aktywnością muzyczną.
Charlie Haden i Paul Motian to
najwięksi koloryści swoich instrumentów. Dzięki nim te znane
utwory jeszcze bardziej zapadają
w pamięć.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

OBIEKTY ZABYTKOWE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ BOHATERAMI FILMU „DAAS”

Powalczą o Złotego Lwa
W miniony wtorek na 36.
Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni po raz
pierwszy światło dzienne
ujrzał kameralny film kostiumowy Adriana Panka
„Daas”, do którego zdjęcia kręcone były w pałacu
w Wojanowie i dworku w
Mniszkowie.

b a
Golińskiego
(Andrzej
Chyra), przechrzczonego
Żyda z Galicji.
Za sprawą
przypadku
obydwoje zostają wplątani
w działania sekty żydowskiego
herezjarchy hrabiego Jakuba Franka
(Olgierd Łukaszewicz), sprzedawcy
sukna, który porzuciwszy tradycyjne
wyznanie Mojżeszowe, ogłosił się
Mesjaszem.

W pozostałych rolach w filmie występują: Danuta Stenka (księżna), Jan Nowicki
(hrabia von Nogai), Maciej Stuhr (cesarz Józef II), Janusz Chabior (Łabędzki), Sławomir
Orzechowski (Grossen), Radosław Chrześciański (Schwartz), Ditte Berkeley-Schultz
(Marianna), Anna Ilczuk (Joanna), Magdalena Czerwińska (Golińska), Maciej Tomaszewski (Hendel), Krzysztof Dracz (doktor), Edwin Bażański (Hans), Orina Krajewska
(Ewa, córka Franka) oraz Wojciech Ziemiański (urzędnik), który w latach 1978-79 i
1981-87 związany był z jeleniogórskim Teatrem im. Norwida.

Odw okolicach Jeleniej Góry tor szermierki teatralno-filmowej,
rębnymi bohaterami filna przełomie września i który podczas prób do tragedii
mu są również dwa obiekty
szekspirowskiej „Romeo i Julia” w
października ub. r.
zabytkowe w Kotlinie JeleWarto dodać, że kon- reż. Krzysztofa Rekowskiego (2006)
niogórskiej, niesztamposultacji kaskaderskich w Teatrze im. Cypriana Kamila
wo ukazane obiektywem
Film, który zakwalifikował się do
na planie filmowym Norwida układał choreografię walk
Artura Sienickiego i Piotra
konkursu głównego festiwalu i waludzielał rodowity jele- scenicznych.
Uznańskiego, które pełnią ważną rolę niogórzanin Maciej A. Maciejewski,
czyć będzie o Złote Lwy, wkrótce trafi
(Accipiter)
w budowaniu znaczenia fabuły. Sceny kaskader filmowy, aranżer i instrukna ekrany kinowe. Akcja tej mrocznej
FOT. ARCHIWUM
do filmu realizowane był bowiem
opowieści rozgrywa się w realiach
we wnętrzach i plenerach pałacu w
końca XVIII wieku, w roku 1776. Film
Wojanowie oraz dworu w Mniszkowie
oparty na faktach ukazuje historię
koło Janowic Wielkich. A ekipa filmowa
młodszego radcy wiedeńskiej Kanceobrazu „Daas” z reżyserem i autorem
larii Nadwornej Henryka Kleina (Mascenariusza Adrianem Pankiem gościła Jeleniogórskie Centrum Kul- zowe w terminie 24. – 29. paździerriusz Bonaszewski) i wynalazcy Jakutury w Jeleniej Górze zapra- nika w Bautzen. Krokus Jazz Festiwal
sza wszystkich melomanów realizowany jest we współpracy
Delegacja Państwowej Szkoły
ROZRYWKOWO-MUZYCZNE WAKACJE DLA UCZNIÓW Z CIEPLIC do stolicy Karkonoszy na Jeleniogórskiego Centrum Kultury z
Muzycznej I stopnia im. J. GarSocjokulturals p ot k a n i e z
ści w Jeleniej Górze Cieplicach
Zaraz po przyjeździe do Lipska, 24 w Szkole Muzycznym Centrum
mistrzami polGŁÓWNĄ NAGRODĄ
podpisała umowę o staż w czerwca chór PSM wystąpi z koncertem nej im. J.S Bacha, w
Steinhaus e.V.
KONKURSU
JEST
ramach programu Leonardo na święcie dzielnicowym w Leutzsch. Dreźnie w Muzeum
jest realizowany z listy skiego i świaBautzen w raSTATUETKA „ZŁOTEGO
rezerwowej konkur- towego jazzu.
da Vinci z partnerem niemiec- Zaplanowany program warsztatów Kraszewskiego na Święcie
mach trzyletKROKUSA”
I
NAGRODA
su 2010 Narodowej Wprawdzie im- PIENIĘŻNA W WYSOKOŚCI niego polskokim – Domem Europejskim w ma na celu przeszkolenie uczestników Lata Polsko-NiemieckieAgencji i trzeba go preza odbędzie
w branży muzycznej w takim zakresie, go Towarzystwa oraz w
niemieckiego
Lipsku.
5 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
zrealizować w trochę się jesienią, ale
jakiego nie może zrealizować w kraju. Muzeum Instrumentów
projektu „Od
zmienionej wersji – już teraz trzeUczestnicy nabędą praktycznych Muzycznych w Lipsku.
fundamentów
Tak jak w poprzednich latach do
Będą mieli okazję pracować pod informuje nas Jolanta Czarnecka-Małek, ba pomyśleć o udziale w niej po szczyty” 2010-2012.
Czech – tak teraz do Lipska, już wkrótce umiejętności w zakresie improwizowaTermin nadsyłania zgłoszeń upły– 23 czerwca, pojedzie 40 uczestników nia, aranżacji, stylistyki i artykulacji kierunkiem m. in. Olivera Schwerdta koordynatorka działań.
i zgłosić do końca czerwca
Uczestnicy podniosą kwalifikacje
wa
z dniem 30 czerwca 2011 r.
wraz z opiekunami. Tym razem na muzyki popularno-rozrywkowej pod z Muzeum Instrumentów i pedagogów
swój akces.
zawodowe i językowe które potwier(RED)
staż udadzą się członkowie zespołów: kierunkiem instruktorów. Poznają zasa- Szkoły Muzycznej w Lipsku.
Jeleniogórska młodzież wysłucha dzone zostaną stosownym certyfikatem
skrzypcowego, gitarowego oraz wo- dy pracy w zespołach kameralnych oraz
Jubileuszowy, X. Międzynarodowy
kalnego (chór), by realizować projekt dadzą koncerty w wielu atrakcyjnych także koncertów: dorocznego Koncer- organizacji przyjmującej i wysyłającej. Krokus Jazz Festiwal odbędzie się w
Regulamin Konkursu oraz Karty Zgłopt. Nowe trendy w pedagogice muzyki miejscach: Sali Filharmonii Lipskiej tu „ Muzyki Dawnej” w wykonaniu Projekt pomoże młodzieży pochodzącej dniach 21. – 29. października 2011r.
szeń do pobrania znajdują się na
GEWANDHAUS, Domu Schumanna, studentów lipskiego Konserwatorium, z terenów wiejskich i niewielkich miast
popularno-rozrywkowej
W ramach Festiwalu organizowany
stronach: www.jck.pl, www.krokukoncertów organowych w Gewan- powiatu jeleniogórskiego w kontynuacji
jest w dniach 21. – 23. październidhaus, występu uczniów lipskiej Szkoły nauki i znalezieniu pracy po ukończeniu
sjazzfestiwal.pl oraz www.jeleniagoraka
br.
otwarty
konkurs
„Powiew
Na tym jednak nie koniec atrakcji: niemiecki partner reprezentowany przez panią Marię Muzycznej oraz pierwszego, letniego szkoły muzycznej. Wzmocniona zostaMłodego Jazzu” o nagrodę „Złotego
Peter oprócz zajęć stażowych przygotował wycieczki po tym atrakcyjnym mieście. Na koncertu poniedziałkowego pod pomni- nie ich kreatywność, pewność siebie i Krokusa”, w których mogą wziąć bautzen.eu Projekt dofinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
mobilność twórcza. Ciekawy początek
trasie: Interaktywne Muzeum Najnowszej Historii, Muzeum Instrumentów Muzycznych, kiem Bacha.
udział polskie i niemieckie amatorUczestników czeka wiele pracy i wakacji murowany!
Programu Operacyjnego Współpraskie zespoły jazzowe.
lipskie Konserwatorium, Dom Schumanna, Polskie ślady w Lipsku (Pomnik Bitwy Naro- moc atrakcji. Nagromadzenie ich spo(Agrafka)
Nową ofertą Festiwalu są warszcy Transgranicznej Polska-Saksonia
dów, pomnik ks. J. Poniatowskiego, Chopin w Lipsku), spacer „śladami nut”, zwiedzanie wodowane jest tym, że pierwotnie staż
FOT. ORGANIZATORZY
taty jazzowe w Niemczech, na które
2007 – 2013
był planowany na cały miesiąc. Jednak
Drezna i Muzeum Kraszewskiego, lipskie ZOO.
zapraszamy muzyków i zespoły jaz-

Lato w mieście Bacha

Zagraj jazz i wygraj Złotego Krokusa!
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Lotnik lepszy od mistrza okręgówki
W przedostatniej kolejce ligi
okręgowej Lotnik Jeżów Sudecki pokonał Nysę Zgorzelec
2:1. Ekipa za Zgorzelca, która
przed tygodniem zapewniła
sobie awans do IV–ligi do
przerwy prowadziła 1:0, ale
to gospodarze cieszyli się z
końcowego sukcesu.
Piłkarze Lotnika rozegrali ostatni
mecz na własnym terenie, a ich rywalem była najlepsza drużyna sezonu
2010/2011 czyli Nysa Zgorzelec. Pierwsza połowa miała wyrównany przebieg. W 13 min. Monik strzałem głową
umieścił piłkę w siatce gospodarzy, ale
sędzia słusznie odgwizdał spalonego.
Dwadzieścia minut później swoją
szansę mieli jeżowianie, po błędzie w
obronie Monika, Kocot miał przed sobą
tylko bramkarza gości, ale Franaszczuk
udanie interweniował nogami. W 38

młodego napastnika
Lotnika obronił Franaszczuk, po chwili
swoich sił próbował
Kurzelewski, ale wynik się nie zmienił. W
52 min. goście po raz
ostatni zagrozili bramce strzeżonej przez
Hałkę. Na 11 metrze
niepilnowany do piłki
dopadł Modrzejewski,
ale uderzył obok słupka. Od tej pory więcej
z gry mieli jeżowianie,
którzy udokumentowali przewagę w 63
min. Strzelcem gola
był Kościński, który
wszedł na boisko zaledwie 6 minut wcześniej. Mimo twardej
gry i licznych dyskusji
z arbitrem piłkarze ze

min. kapitan Nysy
- Łuszczyk, który minutę wcześniej ujrzał
żółty kartonik za niecenzuralne dyskusje
zrehabilitował się
asystując przy bramce strzelonej przez
Hadziładasa. Na przerwę goście schodzili
z jednobramkowym
prowadzeniem, ale to
nie zniechęciło podopiecznych Kazimierza Hamowskiego.
Po zmianie stron
dominowali gospodarze, już po pięciu
minutach przed szansą stanął Gajewski,
który po złym wybiciu przez bramkarza
wpadł z futbolówką
w pole karne. Strzał

Wiosną nie ma mocnych na Karkonosze
Piłkarze jeleniogórskich
Karkonoszy po raz kolejny
zremisowali bezbramkowo
na własnym boisku. Mimo
kilku dogodnych sytuacji
podopieczni Artura Milewskiego zakończyli ligowy
sezon w roli gospodarza
remisując 0:0 z Piastem Żmigród. Po kiepskiej rundzie
jesiennej, wiosną biało–niebiescy nie przegrali żadnego
meczu u siebie.
W pierwszej połowie niewiele się
działo. Jedynie gospodarze mieli trzy
dogodne sytuacje do otwarcia wyniku, ale żadna nie przyniosła pożądanego efektu. Na początku spotkania
swoich sił próbował Kotarba, jednak
zabrakło precyzji. Z upływem czasu
Karkonosze szukały kolejnych okazji,
najpierw Wichowski minimalnie

1. Prochowiczanka
2. Bielawianka
3. Miedź II		
4. GKS		
5. Strzelinianka
6. Ślęza		
7. Karkonosze
8. Konfeks		
9. Orkan		
10. Piast Ż.		
11. Puma		
12. Kuźnia		
13. Piast Z.		
14. BKS		
15. Chrobry II
16. MKS		

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Nowy klub na piłkarskiej mapie
W Jeleniej Górze powstaje
nowy klub piłkarski, który
będzie się opierać głównie
na pracownikach firmy
Draexlmaier. W sezonie
2011/2012 zespół przystąpi
do rozgrywek B–klasy.

3".:
Serafin

REKLAMA

Pracownicy Draexlmaiera od
kilku lat występują w rozgrywkach piłki halowej, a w zeszłym
sezonie wywalczyli awans do I-ligi
jeleniogórskiego futsalu. Zespół pod
banderą Draexlmaiera startował
także w Mistrzostwach Polski firm
branży motoryzacyjnej oraz wielobranżowych. Co dwa lata odbywają
się Mistrzostwa Draexlmaiera, które
rozgrywane są w niemieckim Vilsbiburgu. Na imprezę zjeżdżają się
wtedy pracownicy z Niemiec, Polski,
Rumunii oraz Tunezji. Wielokrotne
reprezentowanie firmy w piłkarskich rozgrywkach dało podstawę
by utworzyć klub, który wystartuje

w B-klasie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest szef biura konstrukcyjnego DSE Grzegorz Ciupka.
Lotnik DRX Jeżów Sudecki, bo
tak będzie się prawdopodobnie
nazywał klub, będzie finansowany
w całości ze specjalnego funduszu
sportowego biura konstrukcyjnego
DSE, a swoje mecze zawodnicy będą
rozgrywać na stadionie Lotnika
w Jeżowie Sudeckim. O składzie
zespołu poinformujemy po zakończeniu bieżących rozgrywek.
Drużyna Lotnika DRX poszukuje
wciąż zawodników, którzy chcieliby
zagrać w B-klasie. Nie trzeba być
pracownikiem Draexlmaiera, żeby
dołączyć do zespołu. Chętni proszeni
są o kontakt z Maciejem Wojtasem
pod nr tel.: 660 676 308. Drużyna
zapewnia stroje oraz sprzęt piłkarski, nie przewiduje się finansowego
wynagrodzenia za grę.
(Przemo)
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60
54
53
49
48
48
40
40
40
36
34
33
32
30
27
22

57:30
69:30
63:39
45:36
57:37
39:39
33:32
51:55
46:42
32:29
46:56
37:59
44:53
38:39
37:78
21:61

się pomylił, a
następnie Malarowski strzałem
z dystansu próbował swoich sił.
Do przerwy było
0:0.
Po z m i a n i e
stron ciągle w
natarciu byli gospodarze. W 55
min. Malarowski
niepilnowany w
polu karnym uderzając z pierwszej
piłki skiksował
i akcja zakończyła się jękiem
zawodu na trybunach. Sześć
minut później
zagotowało się
w polu karnym
biało-niebieskich,

ale Sawicki dwukrotnie nastrzelił
obrońców i na szczęście dla miejscowych udało się zażegnać zagrożenia.
W kolejnych akcjach do głosu wrócili
podopieczni Artura Milewskiego,
po nieudanej pułapce offside’owej
obrońców Piasta
Krupa z ostrego
kąta uderzył tuż
obok słupka. Pod
koniec spotkania
Malarowski ponownie nie wykorzystał szansy, po
błędzie Sawickiego w rozegraniu
przejął piłkę, ale
jego strzał z dystansu był bardzo
niecelny. Ost atecznie Karkonosze zanotowały
trzeci z rzędu

Zgorzelca ukończyli mecz w kompletnym składzie, jednak nie udało im się
dowieźć remisu do końca. W 89 min.
Kurzelewski strzelił kolejną bramkę w
obecnym sezonie, ale po raz pierwszy
strzałem głową z czego nie krył radości
po meczu.
W tabeli Lotnik zapewnił sobie
czwartą lokatę na koniec rozgrywek, za
tydzień w ostatniej kolejce jeżowianie
zagrają w Ruszowie z Victorią.
Lotnik Jeżów Sudecki - Nysa Zgorzelec 2:1 (0:1)
Lotnik: Hałka - Kurzelewski, Palimąka, Gęca, Gołąb, Biskupski, Hamowski,
Gajewski, Karmelita, Kocot, Miotk (57’
Kościński).
Nysa: Franaszczuk - M.Monik, Kościuk, S.Monik, Kaczan, Łuszczyk,
Jenczyk (86’ Barynów), Borowy, Hadziładas, Apadyn Murat, Mądrzejewski.
(Przemo)
Fot: R. Ignaciak

bezbramkowy remis na własnym
boisku, zachowując miano niepokonanych wiosną na własnym
terenie.
Karkonosze Jelenia Góra - Piast
Żmigród 0:0
Karkonosze: Główka - Walczak,
Wawrzyniak, Polak, Jurkowski,
Malarowski,
Han, Kotarba,
Wojtas, Krupa,
Wichowski.
Zmiany: Rudnicki oraz Gałuszka.
Mecz ostatniej
kolejki IV-ligi pomiędzy Strzelinianką Strzelin,
a Karkonoszami Jelenia Góra
o d był s i ę po
zamknięciu wydania gazety.
(Przemo)
Fot: T.
Raczyński

Politechnika ukarana walkowerem
w i c z ( 2 ) , Ko Występujący w grupie B
5
12
22:14
ściński
rozgrywek Provident Cup 1. Squad Sukces
Castorama:
5
9
21:10
piłkarze Politechniki naj- 2. Kule Miłości
Pieńkowski
wyraźniej zapomnieli, jacy 3. VT Seniorzy
4
9
12:6
Działkowicza –
zawodnicy znajdują się na 4. Bar u Władka
4
9
8:6
Straż Pożarna
liście meczowej. W spotka3:0 (wo)
5.
Młody
Chojnik
5
6
13:18
niu z Arkadią zremisowali
Arkadia – Czar6.
Laga
Team
4
3
4:8
2:2, jednak zamiast pone Płuca 3:7
5
0
14:32
działu punktów, r ywale 7. KFC		
Arkadia: Menzgarnęli całą pulę, gdyż
delski (2), Loba
C P : Ko ś c i ń sk i
w szeregach Politechniki Zapowiedź 5 kolejki
(4), Anuszkiewicz (2), Bednargrał nieuprawniony za- (14.06)
S q u a d S u kc e s – L a g a Te a m czyk
wodnik.
(18.00)
Bar u Władka – Młody Chojnik
(18.30)
KFC – Squad Sukces 7:8
KFC: Paszkowski (3), Skowron VT Seniorzy – Laga Team (19.00)
Ku l e M i ł o ś c i – V Y S e n i o r z y
(2), Kukuła (2)
SS: Kołodziej (3),Rybkiewicz (19.30)
Bar u Władka – KFC (20.00)
(2),Bryniak (2), Palimąka
VT Seniorzy – Młody Chojnik 5:2
VT: Gawlik (3), Markowski, Soko- Wyniki 4. kolejki grupy B
Politechnika –
łowski (sam)
Arkadia: wynik
MCH: Charko, Sokołowski
na boisku 2:2, 1. Czarne Płuca
Laga Team – Kule Miłości 0:3
KM: Paradowski, Misiura, Hara- zweryfikowano 2. DSE BK		
na 0:3 (wo). W
simowicz
Młody Chojnik – Squad Sukces dr użynie Poli- 3. Politechnika
t e c h n i k i g r a ł 4. Działkowicza
1:5
nieuprawniony
MCH: Gierasimiuk
5. Arkadia		
SS: Palimąka, Szewczyk (sam), zawodnik.
6. Straż Pożarna
Czarne
Płuca
–
Kołodziej, Żegota, Wojciechowski
Castorama 3:1
7. Castorama
CP: Anuszkie-

Wyniki 4. kolejki grupy A

Zapowiedź 5. kolejki (16.06)
C a s t o r a m a – D z i a ł ko w i c z a
(18.00)
DSE BK – Politechnika (18.30)
Działkowicza – Arkadia (19.00)
St r a ż Po ż a r n a – C a s t o r a m a
(19.30)
Czarne Płuca – DSE BK (20.00)
(Przemo)

5
4
5
4
4
5
4

10
9
9
7
6
3
3

22:15
16:10
11:10
13:11
21:17
9:17
6:16

Wieści różnej treści
Wystrzelali kilka
krążków

Wrocławska Olimpiada Młodzieży, III runda Ligi Młodzików w łucznictwie rozegrana
została 5 czerwca na torach
łuczniczych UKS–u Talent we
Wrocławiu. Zawodnicy Unii
Pielgrzymka występujący pod
okiem Anny Rabskiej w składzie
Kacper Szułkowski, Krzysztof
Czernatowicz, Grzegorz Górajec
i Bartosz Ubogi zdobyli srebrne
medale nieznacznie ulegając
jedynie gospodarzom, a w
pokonanym polu zostawiając
rówieśników ze Strzelca Legnica i innych klubów. Łucznicy
Unii indywidualnie również
sprawili miłą niespodziankę.
Zwyciężył Kacper Szułkowski
przed Krzysztofem Czernatowiczem. Równie dobrze strzelały juniorki młodsze. Zawody
wygrała Monika Wierzchowska
przed Karolą Rabską, a wśród
juniorów młodszych trzecie
miejsce zajął Patryk Hodyl.

KKS organizuje
turnieje piłkarskie

Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra organizuje
w czerwcu 3 turnieje piłki
nożnej dla dzieci i młodzieży.
Terminarz zawodów: 17.06 –
turniej chłopców roczników
1995-1998, 20.06 – turniej
chłopców roczników 19992002, 27.06 – turniej „Wakacje
2011” w kategorii do 1996 r. Godziny rozgrywania turniejów
ustalone zostaną po naborze
zespołów do poszczególnych
imprez. Wszystkie turnieje
odbędą się na boiskach Orlika
przy SP 13 i ZSOiT. Zgłoszenia
drużyn: e-mail kksj.jeleniagora@wp.pl lub telefonicznie 606
961 013.

W plażówkę najlepszy
GZS Janowice Wielkie

Osiem zespołów stanęło na
starcie kolejnego turnieju w
ramach Ligi MOS pracowników
oświaty. Na finiszu z końcowego triumfu cieszyli się siatkarze
z Janowic Wielkich.
Wyniki rozgr ywek: MOS
1 – ZSE-T 0:2 (9:15) (9:15),
ZSPŻ – MOS 2 2:0 (15:4) (15:9),
GZS – ZSLiU 2:0 (15:8) (15:13),
ZSRzArt – ZSLiZ 2 2:0 (15:7)
(19:17), MOS 1 – MOS 2 2:0
(15:7) (15:7), ZSLiU – ZSLiZ 2
2:0 (15:12) (15:7), ZSE-T – ZSPŻ
2:0 (15:8) (15:7), GZS – ZSRzArt
2:0 (15:13) (15:12), ZSRzArt
– MOS 1 2:0 (15:7) (15:7),
ZSLiU – ZSPŻ 2:1 (15:8) (13:15)
(15:10), ZSE-T – ZSRzArt 1:2
(15:5) (11:15) (15:17) – półfinał,
GZS – ZSLiU 2:0 (15:4) (15:12)
– półfinał, ZSE-T – ZSLiU 2:0
(15:10) (15:13) – mecz o 3 miejsce, ZSRzArt – GZS 1:2 (15:11)
(13:15) (12:15) – finał. Klasyfikacja końcowa: 1. GZS Janowice
Wielkie, 2. ZSRzArt, 3. ZSE-T, 4.
ZSLiU, 5. MOS, 5. ZSPŻ, 7. ZSLiZ
nr 2, PK – MOS II.
(MDvR)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

13 czerwca 2011 r.

19

Wielka Majka – królowa jeleniogórskich gór
W zawodach MTB wokół
Pałacu Paulinum w Jeleniej
Górze Maja Włoszczowska
zrewanżowała się Katie
Compton za sobotnią porażkę w sprincie. Nasza gwiazda startująca w barwach
CCC Polkowice zwyciężyła z przewagą
około 10 sekund nad
Amerykanką.

ścigu stanowili uczestnicy XI Parady
Rowerów - imprezy towarzyszącej
Maja Włoszczowska MTB Race. Po
sobotniej porażce w sprincie nasza
reprezentantka zrewanżowała się
Katie Compton i zwyciężyła na
niezwykle trudnej trasie, radując

Finał dwudniowej imprezy rozgrywanej w Jeleniej
Górze odbył się na trudnych
terenach wokół Pałacu Paulinum przy 30-stopniowym
upale. W tych warunkach
najlepiej spisała się faworytka gospodarzy - Maja
Włoszczowska, pomysłodawczyni i organizatorka
Jelenia Góra Trophy. Dzięki owocnej współpracy z
firmą Lang Team impreza
na ziemi jeleniogórskiej
przyciągnęła najlepszych
zawodników, zawodniczki
oraz tłumy kibiców. Dużą
część w niedzielnym wy-

przy tym karkonoskich kibiców
kolarstwa. Trzecie miejsce zajęła
Anna Szafraniec, czwarte Aleksandra Dawidowicz, a piąte Magdalena
Sadłecka, która dzięki wygranej
w Nałęczowie zdołała utrzymać
prowadzenie na koniec cyklu Plus
Grand Prix MTB. W rywalizacji kobiet U-23 po raz kolejny
najlepsza okazała się Weronika Rybarczyk. Zawodniczka
UKS Trójki Jarocin była bezkonkurencyjna zwyciężając
w klasyfikacji generalnej.
Wśród panów wygrał
Czech Matous Ulman, drugi
był reprezentant Polski Marek Galiński, a trzeci również
kolarz zza naszej południowej granicy - Marek Rauchfuss. Czwarty na mecie był
kolejny Marek - tym razem
Konwa, który jednocześnie
okazał się zwycięzcą klasyfikacji generalnej Plus Grand
Prix MTB. W rywalizacji
młodzieżowców najlepszy
okazał się Francuz Julien
Trarieux, który wyprzedził
Macieja Dombrowskiego triumfatora generalki.

Klasyfikacja generalna
kobiet:

Stok 21
Dek Meble Cyclo Korona Kielce 30
3. Weronika Rybarczyk UKS Trójka 6. Maja Włoszczowska CCC Polsat
Polkowice 19
1. Magdalena Sadłecka CCC Polsat Jarocin 26
4. Catherine Compton RabobankPolkowice 37
(Przemo)
2. Katarzyna Solus-Miśkowicz MKS Giant 25
5. Paulina Hebisz KTM Racing Złoty
Fot: T. Raczyński

Nie było mocnych na gospodarzy
W miniony wtorek 7 czerwca
miała miejsce impreza na
zakończenie europejskiego
projektu Comenius. Szkoła
Podstawowa nr 8 pilotowała i
koordynowała temu projektowi przez dwa lata. Nauczyciele
wychowania fizycznego zorganizowali zawody StrongMen, w
których wystartowały reprezentacje 4 państw, biorących
udział w projekcie: Polska,
Turcja, Grecja oraz Słowenia.

Naszą szkołę reprezentowali
Paweł Łukaszewicz Andrzej Skowroński. Turniej rozgrywał się w
4 konkurencjach: tor strongmen
(przyciąganie ciężaru, spacer ze
sztangą na barkach, zarzucanie
kul, spacer farmera z krążkami),
waga płaczu, wyciskanie sztangi
na ławeczce, a także przeciąganie
liny. Zmagania przeprowadzone w
sympatycznej atmosferze wygrali
gospodarze, ekipa SP 8. Była to
ostatnia w tym roku szkolnym
impreza sportowa organizowana

Brązowy medal KPSW Jelenia Góra
Szczypiornistki Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze o
której sile stanowią głównie
zawodniczki KPR–u stanęły na najniższym stopniu
podium podczas rozgrywanego w Łodzi finału Akademickich Mistrzostw Polski.
W finale pocieszenia jeleniogórzanki wygrały 31:27
z AWF–em Katowice.

Gimnazjum/ZSP wystrzelało zwycięstwo
42 zawodników i zawodniczek reprezentujących
cztery jeleniogórskie szkoły
wzięło udział w turnieju
strzelectwa sportowego w
kategorii szkół gimnazjalnych.
Klasyfikacja końcowa

1. Gimnazjum/ZSO – 733 pkt
2. Gimn/ZSRzArt – 720 pkt
3. Gimnazjum nr 2 – 717 pkt
4. Gimnazjum nr 3 – 695 pkt

4. Pieńkowska Weronika Gimn
3 – 87 pkt

Najlepsze wyniki chłopców

1. Seta Szymon G/ZSRArt – 95 pkt
2. Janisz Tymon Gimn 2 – 94 pkt
3. Pałka Patryk G/ZSO – 90 pkt
4. Zajkowski Filip G/ZSRArt – 87
pkt

Skład zwycięskiego zespołu z Gimnazjum/ZSO: opiekun: Judka Monika – 91 pkt, Ziobro Sonia – 80
pkt, Winkler-Lach Weronika – 76
pkt, Gutowska Magdalena – 85 pkt,
Najlepsze wyniki
Urbanowicz Sara – 85 pkt, Krzyśków
Jakub – 84 pkt, Pałka Patryk – 90
dziewcząt
pkt, Zubowicz Piotr – 70 pkt, Wa1. Wolak Alicja Gimn 2 – 92 pkt
2. Bierut Natalia G/ZSRArt – 89 pkt tras Michał – 83 pkt, Wiktorowicz
3. Witlik Katarzyna G/ZSRArt – 87 Patryk – 80 pkt.
(MDvR)
pkt

Wyniki

Grupa A
AWF Warszawa – KPSW Jelenia
Góra 30:25
AWF Warszawa – Uniwersytet Szczeciński 23:19
AWF Warszawa – Politechnika Łódzka 26:11
KPSW Jelenia Góra – Uniwersytet
Szczeciński 26:19
KPSW Jelenia Góra – Politechnika
Łódzka 46:14
Uniwersytet Szczeciński – Politechnika Łódzka 30:13

Uniwersytet Gdański – Uniwersytet
Warszawski 29:23
AWF Katowice – Uniwersytet Warszawski 36:21

Półfinały

Uniwersytet Szczeciński – Uniwersytet Warszawski 28:18
Politechnika Łódzka – Uniwersytet
Gdański 14:28
AWF Warszawa – AWF Katowice
19:18
KPSW Jelenia Góra – WSSP Lublin
24:38

Finały

Mecz o 7 miejsce: Uniwersytet
Warszawski – Politechnika Łódzka
19:17
Mecz o 5 miejsce: Uniwersytet Szczeciński – Uniwersytet Gdański 23:19
Mecz o 3 miejsce: KPSW Jelenia Góra
– AWF Katowice 31:27
Mecz o 1 miejsce: WSSP Lublin – AWF
Warszawa 44:30

Klasyfikacja końcowa

1. WSSP Lublin
2. AWF Warszawa
Grupa B
3. KPSW Jelenia Góra
WSSP Lublin – Uniwersytet Gdański 4. AWF Katowice
36:13
5. Uniwersytet Szczeciński
WSSP Lublin – AWF Katowice 34:20 6. Uniwersytet Gdański
WSSP Lublin – Uniwersytet War- 7. Uniwersytet Warszawski
szawski 36:13
8. Politechnika Łódzka
Uniwersytet Gdański – AWF Katowice
15:23
(MDvR)

przez Szkołę Podstawową nr 8. częstotliwość imprez sportowych w
Organizatorzy Paweł Łukaszewicz ich szkole będzie jeszcze większa.
(MDvR)
oraz Andrzej Skowroński już dziś
Fot: użyczone
zapowiedzieli, iż w przyszłym roku

Jelenia Góra gościła młodych adeptów sztuk walki
3. Piotr Krypnem
Ogólnopolski Turniej Shi4. Aurela Miszczyk
dokan rozegrany został
-sumo-grappling 9-10 lat waga
28 maja w Jeleniej Górze.
Udział w nim wzięły kluby z średnia
1. Maciej Majchrza
Polski oraz zaprzyjaźnione
2. Michał Grzesiak
kluby z Jeleniej Góry – Gwar3. Mateusz Napora
dia Judo, Jeet Kune Do.
4. Michał Łaciak

-sumo-grappling 9-10 lat waga
Turniej podzielony był na dwie ciężka
części. W południe wystąpili naj1. Bartosz Dymny
młodsi adepci sztuk walki.
2. Oliwia Wachowska
Najmłodszy z nich miał 3,5 roku
3. Tristan Dekurniewicz
– Natasza Marek, która została
4. Patryk Kasprowicz
zwycięzcą w swojej kategorii. Dodać
-sumo-grappling 11-12 lat
trzeba, iż rywalizowała z chłopca1. Janek Gantarek
mi starszymi o 2 lata. W turnieju
2. Konrad Gil
udział wzięło 53 zawodników i
3. Jakub Białowąs
zawodniczek. Zawody odbyły się
4. Samuel Bil
pod patronatem prezydenta Jeleniej
- bare knuckle karate dziewczęta
Góry oraz były dofinansowane przez
1. Agnieszka Perka
Urząd Miasta Jeleniej Góry.
2. Noela Dolińska
- bare knuckle karate chłopcy
Wyniki poszczególnych
12-14 lat
1. Kacper Knop
kategorii:
2. Mateusz Furman
- sumo-grappling 4-6 lat
3. Jacek Daukszewicz
1. Natasza Marek
4. Marcel Sala
2. Krystian Wiatr
3. Olek Kłosowski
Wszyscy uczestnicy zawodów
- sumo-grappling 6-7
otrzymali słodycze, a kluby poda1. Kacper Orżewsko-Orłowski
runki od sponsora turnieju firmy
2. Wiktor Kowalski
Jelenia-Plast. Podziękowania rów3. Jacek Sowiński
nież dla firmy Dragon-Sports za
4. Radosław Biegus
użyczenie ringu oraz dla wszyst- sumo-grappling 7-8 lat
kich, którzy pomogli w organizacji
1. Maja Kręglewska
zawodów. W drugiej części imprezy
2. Szymon Gadecki
odbyły się Walki Pierwszego Kroku
3. Kajetan Gulbinowicz
w formule K1. Dla większości z nich
4. Krzysztof Ciupiński
był to pierwszy występ na ringu oraz
- sumo-grappling 8-9 lat
sprawdzian przed Mistrzostwami
1. Wiktor Gradys
Polski K1. Wszyscy uczestnicy otrzy2. Elwira Kustra
mali medale za udział w sparingach.
3. Bartosz Napora
Kolejny występ młodych adeptów
4. Sebastian Siedlecki
- sumo-grappling 9-10 lat waga odbędzie się w Żarach.
lekka
(MDvR)
1. Jakub Maślak
2. Julia Pruska
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2011-06-03 - godz. 22.30 = 2011-06-10 godz. 13.20

PRACA
DAM PRACĘ
AVON - Jeśli szukasz dodatkowego zajęcia na wakacje
zapraszam wspaniałe prezenty
wspaniały program witamy oraz
prezenty na powitanie zapraszam kontakt GG 8170064
AVON dołącz do nas - Poszukuję osób chętnych do współpracy. Korzyści dla konsultantek
to opust, bezpłatna dostawa,
szkolenia kosmetyczne, wstęp
- gratis! Zadzwoń lub napisz:
danutabogwppl - 606 736 939

F RY Z J E R K A - f r y z j e r - z
doświadczeniem przyjmę od
zaraz, stałe dochody + premie co
miesiąc, mila atmosfera, szkolenia, zapraszam - 722 097 602
FRYZJERZY - młodzi od zaraz
po szkole - wyszkolimy. Świetnie
prosperujący salon daje szanse
rozwoju - 722 097 602
PRACA dla młodej kobiety - w
charakterze niani w Niemczech i
na Majorce - w bardzo zamożnej
rodzinie. Wysokie zarobki. Opłacone studia, zakwaterowanie i
wyżywienie - 602 422 376
PRACA dla rencistki - z II grupą
inwalidzką, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Jeleniej Górze
- 693 059 344

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.

KELNER-KA w
renomowanej
restauracji w
Szklarskiej
Porębie. Wymagane
doświadczenie,
miła widziana
znajomość j. ang.
lub j.niem.,system
SOGA, możliwość
zakwaterowania,
duże napiwki –
mlynlukasza@vp.pl

PRACA Konsultantki - Zapraszam do współpracy z firmą
Avon. Więcej informacji pod
numerem telefonu. Atrakcyjne nagrody za wejście
- 502 588 145
Z AT R U D N I Ę b r y g a d ę l u b
firmę - do remontu elewacji
kamienicy w Jeleniej Górze
- 602 487 174
ZLECĘ budowę szamba 5-10 tys. litrów. Gmina Świerzawa, 20 km od Jeleniej
Góry - 500 254 448

ZLECĘ wykonanie
schodów drewnianych,
zabiegowych
policzkowych z
balustradką – Szklarska
Poręba – 693 429 971

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
KIEROWCA B,C - wiek
30 lat - doświadczenie w
transporcie, wszystkie
wymagane dokumenty
szuka pracy w
transporcie krajowym
lub na miejscu - 605 912
118

KIEROWCA emeryt szuka pracy
- kat b.ce.de - uprawnienia na
przewóz osób - 669 569 669
SAMOTNIE wychowujący troje
dzieci - abstynent prawo jazdy
zdrowy, wysportowany szuka
pracy, bądź prosi o pomoc w jej
znalezieniu - 783 411 148

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

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
2 nowe amortyzatory - olejowe
do Hyundai Pony na tylna os.
Magnum AH0502MT. Cena 145
zł za 2 szt. Do negocjacji. - 609
373 583
4 letnie opony - 185x60r15 - 515
184 359
4 opony 215x55r16 - cena 300
zł - 515 184 359
ALUMINIOWE felgi - 17-nastki z
oponami rozstaw 5x112 b. ładne
- 601 828 322
AMORTYZATORY przód - do
Hyundaia Pony, Exel, Lantra itp.
Nowe olejowe made in Korea.
Cena 200 zł za dwie sztuki - 603
925 408
BAGAŻNIK na rowery - dachowy
do VW, Audi sprzedam 300 zł 509 908 822
BMW 520 - wszystkie części z
demontażu - 2l benzyna - 511
209 408
CZĘŚCI do Corsy B i C - maski,
zderzaki, lampy, błotniki, zawieszenia-części z demontażu - 691
350 737
CZĘŚCI Fiat - Bravo, Brava,
Marea mechaniczne i blacharskie
z demontażu - 794 966 451
DO różnych aut - posiadam
oryginalne części do różnych
typów aut z demontaż oraz nowe,
udzielam gwarancji w przypadku
montażu w moim warsztacie,
posiadam felgi oraz opony wulkanizacja, wyważanie na miejscu
- 604 899 303,692 539 208
FELGI stalowe - do Ford, Opel,
Mazda, Mitsubishi, Sprinter - 510
242 940
FELGI stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
FIAT Ducato - posiadam wszystkie części z demontażu 95 rok,
2,5 DIESEL - 511 209 408
KATALIZATOR Opel Vectra 1.8-2.0l 16V, cena 250 zł - 510
354 556
LANCIA Dedra 1.9 TD - 1994 rok.
Posiadam wszystkie części - 723
902 488
MATA do bagażnika-koryto Mazda 626 hb 91-97 60 zł - 668
474 439
OPONY Dayton - 15r 205/65 używane 1 sezon - 794 966 451
OPONY nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie
ceny - 757 893 651
ORYGINALNE piękne chrom
alufelgi - niemiecka ﬁrma Keskin
KT3 15 cali, 4x100, pasują do
Opel, VW, Seat itd., cena 85 510 354 556
PEUGEOT 205 - posiadam
wszystkie części z demontażu 1000 benzyna - 511 209 408
PIĘKNE alufelgi z oponami ﬁrmy BORBET 17 cali do Volkswagena Passata lub Audi - 660
312 408
RENAULT 19 - - posiadam
wszystkie części z demontażu benzyna - 511 209 408
SEAT Toledo - 1994 rok - lampy
przednie tylne, lusterka tapicerki
na drzwi, grill ceny do negocjacji
- 691 395 861

SILNIK 2,3 diesel - stan dobry,
skrzynia automat, cena 8500 do
negocjacji - 601 946 383
SILNIK VW Golf II 1.6 D - stan
bardzo dobry, oraz wiele innych
części do tego modelu - 669
476 774
SUZUKI Swift - z demontażu 511 209 408
SWIFT, Vectra, Mazda 626 wszystkie części z demontażu
- 510 242 940
VW Passat - 99 rok - 2 oryginalne
przednie lampy - 601 731 172
VW T4 - posiadam wszystkie
części z demontażu - 1,9 DIESEL
- 511 209 408
ZDERZAKI tuningowe - do VW
Golfa 2 z progami i kierunkowskazami przednimi clear - 603
093 631

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
2 opony 205/60 r15 lub 4 opony
195/65 r15 w rozsądnej cenie 793 589 984
AMORTYZATORY przód do
Hyundaia Pony, Exel, Lantra itp.
Nowe olejowe made in Korea.
Cena 200 zł za dwie sztuki - 603
925 408
SKRZYNIA biegów do Poloneza
oraz chłodnicę - 514 374 394

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
VW Golf III - cabrio, z 1997 w
cenie 8900 zł sprzedam lub
zamienię na VW Golf combi,
Passat, Polo, w tej cenie. Auto
jest w super stanie, gaz, klimatyzacja, elektryczne szyby - 663
314 912

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO za rozsądną cenę - nie
wiesz co zrobić z autem, które
się psuje, my go odkupimy, dysponujemy własnym transportem
- 888 696 309
AUTOSKUP - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
DOBRE ceny - każde auto - całe i
powypadkowe, angliki, odbieram
własnym transportem gotówka
od ręki - 604 899 303, 692 539
208
KAŻDE auto - całe lub powypadkowe, angliki lub bez prawa
rejestracji, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
968
KAŻDE auto - stan obojętny odbieram własnym transportem
za rozsądną cenę - 511 209
408
KAŻDE auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram
własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie
- 603 465 659
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie
- 792 172 820
KAŻDE auto do 300 złotych stan obojętny - 885 775 445

W S P Ó L N O TA M I E S Z K A N I O WA
CIEPLICKA 76 , ZLECI WYMIANĘ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Firmy zainteresowane złożeniem oferty
celem omówienia szczegółów i zakresu
prac proszę o kontakt : 501736644 lub
remigiuszrych@wp.pl

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Od 500 zł do 5000 zł - zarejestrowany samochód - 603 182 814
Powypadkowe - skup - również całe i uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
Problem z autem my kupimy
- stan obojętny, dysponuje własnym transportem - 790 303
603
Skup aut - dobrze płacę wszystkie auta całe, uszkodzone,
osobowe, dostawcze, ciężarowe,
rolnicze. Posiadam auto - lawety,
płacę gotówka od ręki, umowa
kupna sprzedaży - 604 899
303/69 253 9208
Skup aut - Stan aut obojętny,
dysponuję własnym transportem
- 787 009 777
Skup aut do 5000 zł - gotówka
od ręki własny transport - 697
104 455
Stare motocykle - wózki boczne
i części - 604 295 320
Wszystkie auta - na chodzie
oraz po wypadku, dobre ceny,
odbiorę w ten sam dzień - 796
482 853

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
5 aut za 4500 zł - Renault Megane
96 rok, Ford Escort 91 rok, Ford
Mondeo 94 rok, LPG, VW Golf
90 rok, Suzuki Swift 93 rok - 510
242 940
Audi 80 - rok 89, silnik 2.0E,
przegląd i ubezpieczenie do
sierpnia. Cena 1200 zł. Do
uzgodnienia - 531 081 918
Audi 80 - sedan B3, czerwony
metalik, rocznik 1989, 66 kW,
pojemność 1,8, przebieg 183 tys.
km, benzyna + gaz, 2 komplety
opon, OC+ badania techniczne
ważne, 3900 zł - 664 112 723
Audi 80 B4 - 2.0E, 1993, bogate
wyposażenie, stan b. dobry, cena
7500 zł. - 665 670 345
Audi A3 - 2007, 1.9TDI, 105KM,
przebieg 132 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, klimatyzacja,
elektryka, ABS, ESP, skrzynia
multitronic, DSG, cena 49900 75 76 788 35, 501 035 988
Audi A4 - 1.8 benzyna, 1995 rok,
zarejestrowany, ważny przegląd
i OC, po wymianie zawieszenia,
atrakcyjny wygląd, pilnie i tanio
5700 zł - 721 705 572
Audi B3 - sprzedam lub zamienię - 513 808 942
BMW 320D - 2.0D, 2003, 150KM
przebieg 160 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, klimatyzacja,
elektryka, ABS, ESP, cena 24900
- 75 76 788 35, 501 035 988
Bmw 320i i Mercedes 190 stan dobry za niską cenę oraz
wszystkie części do VW Golfa 3
kompletny silnik - 699 932 951
Citroen C-3 - salon 2004,
pierwszy właściciel, auto
zadbane, bez wypadku, przebieg 65000km,przegląd do marca
2012, czerwony metalik - 509
949 961
Daewoo Nubira II - 1,6 FUL
opcja 2000 rok, 140 tys. km
przebiegu bez korozji alufelgi
w bdb. stanie zadbana ważne
opląty, 5000 zł do negocjacji - 697
104 455
Escort, Galant, Charada, Vectra - różne części z demontażu
- 510 242 940
Fiat 126 p - 1999 rok produkcji,
przebieg 123 tys. garażowany, po
przeglądzie - 603 447 882
Fiat Cinquecento - 700 z gazem,
nowe opony, rok 93, cena 900 zł
do negocjacji - 696 780 669
Fiat Cinquecento - ważne OC
i przegląd - cena 700 zł - 517
026 755
Fiat Punto 1997 - pojemność
1,2.75 KM, alufelgi, centralny
zamek, elektryczne szyby, trzydrzwiowy, przegląd 01.2012.
Cena 2000, do negocjacji - 661
795 759
Fiat Seicento - 1.2 pojemność
2002 rok za 5 300 zł - 502 404
444

Fiat Seicento - 2000 rok, instalacja gazowa, srebrny metalik, 2
komplety kół, właściciel kobieta.
Stan bardzo dobry cena: 4900
zł - 511 699 191
Fiat Seicento - rok 2000, silnik
1.1, kolor czerwony, cena 4400
do negocjacji - 669 511 973
Fiat Tipo - 1994 rok, 1.4 benzyna, elektryczne szyby. Ważne
opłaty. Cena 1100 zł - 692 671
278
Fiat Ulysse 1997 rok - 2.0 poj.
benzyna + gaz auto zarejestrowane, opłacone - cena 5600 zł do
uzgodnienia, możliwa zamiana
- 669 367 277
Ford Escort - 1.6 16v, stan
dobry, radio CD, poduszki, centralny zamek, 3 drzwiowy, przegląd + OC, cena 1500 zł - 513
271 578
Ford Escort - cabrio 1250 zł,
bez korozji, 1,6 pojemności,
wszystko sprawne jeździ, elektryczny dach, elektryczne szyby,
centralny zamek, ABS, radio, 604 899 303,692 539 208
Ford Express - zarejestrowany,
rok 98, pojemność 1.4 benzyna,
2-osobowy, wspomaganie kierownicy,2 x poduszka, radio,
zadbany, bez korozji, cena 2800
- 604 899 303/692 539 208
Ford Fiesta - 96 rok, zarejestrowany, pojemność skokowa
1756 cm 3, diesel, poduszka
powietrzna, wspomaganie radio,
cena 1750 zł - 604 899 303,692
539 208
Ford Focus - 2,0 tdci 136 km,
rok 2005, klimatyzacja, ABS,
esp, 6 airbag, przebieg 82 tys.,
srebrny, stan idealny, cena 22000
do uzgodnienia - 602 619 772
Ford Focus - 2007 1.8TDCI
116 KM przebieg 87 tys., serwisowany, klimatronic, ABS, ESP,
pełna elektryka, tempomat, alufelgi, cena 29900 w tym 23% VAT
- 75 76 788 35, 501 035 988
Ford Mondeo - 2001 rok, mk3,
diesel KOMBI, 2,0 TDI - bogate
wyposażenie - 721 120 017
Ford Mondeo - całości lub na
części 94 rok, 1.6 z LPG - 510
242 940
Ford Mondeo 1,8 - w gazie stan
bd., cena 1500 lub zamienię na
mniejsze w gazie - 783 018 370
Ford Mondeo MK1 - 1995 rok,
poj. 1.8 TD, centralny zamek,
elektryczne szyby i fotele, przegląd 11.2011.Cena 2000 do
negocjacji - 608 038 510
Honda 125 CROSS - cena 1000
zł lub zamienię komara kadeta
z papierami - cena 250 zł, silnik
Yamahy na części cały kompletny
i wiele części - 726 416 115
Honda Civic - zarejestrowany,
rok 1991, poj. 1343 cm3, wspomaganie, radio, ubezpieczenie
i przegląd ważne do stycznia
28.2012, cena 1500 zł - 604 899
303/692 539 208
Hyundai Lantra - 1.5 benzyna,
91 rok, zarejestrowany, przegląd
do 30.09.11r brak ubezpieczenia,
cena1000 zł - 722 089 537
Łada Niva - stan db., dużo
części zapasowych, po remoncie
silnika. Opłacona do końca roku.
Cena 2 tys zł. bez negocjacji 605 160 327
Mazda 626 - 1996 rok, stan
bardzo dobry - 693 876 595
Mazda 626 - 2000, 1.8 benzyna
przebieg 160 tys., serwisowana
I właściciel, klimatyzacja, elektryka, ABS ESP wspomaganie,
cena 13900 - 75 76 788 35, 501
035 988
Motocykl Enduro Honda 125
- stan bardzo dobry, cena 3800
do negocjacji - 607 540 408
Motor Suzuki gsx 600f - ścigacz anty nurek lub zamienię
na samochód, cena 4000 zł do
negocjacji stan motoru bardzo
dobry zarejestrowany + 2 kaski
- 509 119 821
Nissan 100 NX - 1.6 16V
czarny, ściągany dach, alufelgi,
cały ospoilerowany, radio CD,
wspomaganie, atrakcyjny opłaty
do października - 691 995 828

Nissan Micra - 2000 rok, 1.0
16V, stan bardzo dobry, 2 komplety opon, zarejestrowany, 6400
zł - 504 131 191
Nissan Primera - p11.144,
2000rok, 140KM, 2.0 gaz
sekwencyjny (z grudnia). 189
tys. km, klimatyzacja, ksenon, el.
szyby i lusterka, komputer pokładowy, zarejestrowany - Jelenia
Góra - 693 480 135
Opel Astra - 1.6, rok 1994,
wspomaganie kierownicy, ABS,
centr. zamek, dwa klucze, spal.
ok 6l/100km. Auto garażowane,
nie palone w środku. Cena 2500
- 884 109 020
Opel Astra - 1992rok, 1600
benzyna, 3 drzwi, ważne OC,
brak przeglądu, cena 700 zł, do
wymiany progi i tylne nadkola 667 138 290
Opel Astra - 1993 rok, 1.6, 5
drzwi, hatchback, biały, zarejestrowany, opłacony, alufelgi 14,
nowe opony, akumulator, kable i
wiele innych. Bagażnik dachowy,
zadbana w ciągłym użytku. Plus
zestaw car audio. Sprzedam lub
zamienię na większy np. kombi 791 577 537
Opel Astra - kombi srebrny,
diesel 1999 rok, stan idealny 505 148 419
Opel Astra - rok 96, pojemność
1.6 benzyna, c-zamek + pilot,
wspomaganie, 2 x poduszka,
elektryczny szyberdach, czyste
wnętrze, radio, cena 2300 - 604
899 303/692 539 208
Opel Astra - silnik 1.4 przebieg
120 tys., ubezpieczenie i przegląd na pół roku, stan bardzo
dobry - 725 489 320
Opel Astra - zarejestrowany,
rok 94, pojemność 1.4 benzyna,
wspomaganie kierownicy, przegląd ważny do kwietnia 2012,
cena 1400 zł - 604 899 303/692
539 208
Opel Astra 1 - hatchback 5
drzwiowy, 1.4l., LPG, wspomaganie kierownicy, szyberdach,
hak. Nowe progi i nadkola, radio
- 2600 - pilnie - 661 226 890
Opel Astra 1 - hatchback, 1997
rok, 1,4 + LPG, opłacony, zarejestrowany, nowe progi i nadkola,
2500 zł - pilnie - 661 226 890
Opel Calibra - 2,0 benzyna +
LPG, stan bardzo dobry, ważne
opłaty, cena 2400 do negocjacji
lub zamienię na motor - 505
810 800
Opel Corsa - zarejestrowany,
rok 95, pojemność 1200 benzyna, ekonomiczny, radio, cena
1450 - 604 899 303/692 539
208
Opel omega kombi - 2500 TDI,
welurowa tapicerka, 1995 rok,
ważny przegląd i OC, zielony,
3900 zł do negocjacji - 691 426
188
Opel Tigra - 1.4 16v-1998
rok, czarny metalik, elektryczne
szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy - ważne
OC, przegląd, cena 5.800-do
negocjacji - 793 686 877
Opel Vectra - 1.7 TD silnik
isuzu, hatchback 1995 rok. Hak,
centralny zamek, szyberdach,
zarejestrowany, aktualny przegląd. Cena 2200 zł do negocjacji
- 663 719 399
Opel Vectra - 1.7 Turbo Diesel, 92 rok, ważne opłaty, dużo
nowych części, ekonomiczny,
stan blacharki i ogólny idealny,
cena 2100 zł do negocjacji - 785
524 378
Opel Vectra - 1.8, rok 94, automat, cena 2000 - 693 647 341
Opel Vectra - 2007 1.9CDTI
przebieg 132tys serwisowany
bezwypadkowy klimatyzacja
elektryka ABS Tempomat cena
34900 w ty 23% VAT - 75 76 788
35, 501 035 988
Opel Vectra A - 1.7 Turbo diesel, 92 rok, ważne opłaty, dużo
nowych części, ekonomiczny,
bardzo zadbany, wspomaganie,
cena 2200 do negocjacji - 785
524 378

Opel Vectra B - 1,6 benzyna,
1999 rok, rej. 2000, elektryczne
szyby, centralny zamek, klimatyzacja, alufelgi i drugi kpl. Cena do
uzgodnienia - 505 650 325
Opel Vectra B - 1.6 16v ecotec
po liftingu 1999 rok, 5800 zł - 531
588 345
Peugeot 807 - 2007 rok, 2,0
HDI, 136KM, nawigacja DVD,
klimatyzacja, automat. drzwi,
ABS, esp, asr, el. lusterka, el.
szyby, czujniki parkowania, blok.
skrzyni, bluetooth, 34900 zł - 509
669 437
Przyczepa kempingowa Niewiadów N126. Stan b. dobry.
Cena 1800 zł - 691 355 447
Renault 19 - 850 zł, ważny
przegląd i OC, sprawne dynamiczne auto, wspomaganie kierownicy, c. zamek, radio, el.
szyby rocznik 1994, - 604 899
303,692 539 208
Renault Clio - poj. 1.2, 1995
rok, benzyna + gaz. Ważny
przegląd i OC. Cena 2300 zł 793 195 911
Renault Espace - 88 rok, 2.2
benzyna + gaz, przegląd do
11.2011 zarejestrowany na 7
osób, 1400 zł - 785 759 849
Renault Megane - na części
96 rok, coupe w całości l b - 693
828 283
Renault Scenik - 1.6 benzyna,
97 rok, kolor niebieski metalik,
stan bd. niedrogo. - 500 289
971
Renault Twingo - 1994 rok,
samochód jest po kolizji. Silnik
sprawny, ale auto nie jest na
chodzie. Cena do uzgodnienia 605 071 469
Renault Twingo - 1997, centralny zamek, automatycznie
otwierane szyby, nowy akumulator - 797 579 775
Samochód - pojemność 1.8
TD, centralny zamek, elektryczne
szyby i fotele, przegląd 11.2011.
Cena 2000 do negocjacji - 608
038 510
Seat Altea - 2006 1.9TDI 105KM
przebieg 144 tys., serwisowany
klimatyzacja elektryka ABS
wspomaganie cena 29900 w
tym 23% VAT - 75 76 788 35,
501 035 988
Seat Ibiza - 1.4 MPI, benzyna. Zarejestrowany w 2000
r. Zadbany, nowe części. Cena
7000 do negocjacji - 721 321
081
Seat Leon - 1.9 TDI z 2002 roku,
granatowy met. przebieg 176 tys.
auto w super stanie po wymianie
rozrządu, oleju, wszystkich tarcz
i klocków, cena 17500 PLN - 665
189 955
Skuter Peugeot - 50 cm3 cena
2300 - 515 115 032
Skuter Piagio 50 - na chodzie,
do remontu, bez dokumentacji,
cena 250 zł - 691 395 861
Skuter Piagio Skipper - 150
cm, 2003 rok, 33 tys., niebieski, automat, kask, kufer, dwie
owiewki, fartuch, cena 2 tys. - 664
168 994
Skuter Piagio Skipper - 2003
rok, 33 tys., 150 cm, kask, dwie
owiewki, kufer, automat, niebieski, wymagane prawko kat. A,
cena 2 tys. - 664 168 994
Suzuki Alto - 2002, 1.1 benzyna, wspomaganie elektryczne
szyby, ABS, stan techniczny jak
i wizualny bardzo dobry, cena
8900 - 75 76 788 35, 501 035
988
Toyota Avensis - 2004 rok,
diesel, kombi czarna, pełna
elektryka, klimatronic, 26000
PLN - 724 512 413
Toyota Avensis 2007 - 2007,
2.0D4D 126KM przebieg 118 tys.,
serwisowany, bezwypadkowy,
klimatronic, pełna elektryka, ABS,
ESP, cena 44900 w ty 23 % VAT 75 76 788 35, 501 035 988
Toyota Carine E - silnik 2l benzyna, 1994 rok, 4 x elektryczne
szyby, airbag, ABS, 2 komplety
opon - po wymianie rozrządu,
cena 3000 zł - 665 099 219

VW Golf II - benzyna 1.6, rok
1990, wszystkie opłaty do marca
2012, stan bardzo dobry na alufelgach. Sprawny technicznie.
- 669 274 516
VW Golf III - 1650 zł ze wspomaganiem kierownicy, 94 rok, 1,6
pojemność, radio, szyberdach,
ważne ubezpieczenie, radio - 604
899 303,692 539 208
VW Golf III - 90KM, 1993 rok,
1.8 benzyna, bardzo dobry stan
techniczny - 661 508 895
VW Golf III - cabrio, z 1997 w
cenie 8900 zł sprzedam lub
zamienię na VW Golf combi,
Passat, Polo, w tej cenie. Auto
jest w super stanie, gaz, klimatyzacja, elektryczne szyby - 663
314 912
VW Golf III - rok 1992, benzyna
- gaz, ważny przegląd i OC poj.
1,4 cena 1800 zł do negocjacji 697 408 827
VW Golf IV - rok 2001, pojemność 1.9 SDI, trzy drzwiowy. klimatyzacja, ABS, wspomaganie,
centralny zamek, granatowy do
opłat - 696 579 383
VW Passat - 1,9 TDI, kombi,
auomat, tiptronic, klimatyzacja,
pełny wypas 2003 rok - 531
000 556
VW Passat - 1.9TDI - okazja, 95
rok, zadbany, 2 AIR-BAG, ABS,
centr. zamek, alarm, immobilizer,
bordowy metalik, wersja Family,
cena 6500 zł - 605 060 748
VW Passat - kombi 99 rok,
2.3 benzyna, grafitowy, kombi,
automatyczna skrzynia tiptronik,
pełna elektryka, przegląd i OC
do 2012, czarna skora, 13200 do
negocjacji - 601 924 778
VW Passat Variant - 2003 rok,
sekwencyjna instalacja gazowa,
zamontowana w 11.2007 rok,
przebieg 187 tys. km po wymianie rozrządu, cena 17 tys. zł.
- 512 110 081
VW Polo - 1.3 rok produkcji 1994,
benzyna. Posiada instalacje
gazowa, trzy drzwiowy, cena
1800 - 693 153 626
VW Polo - 1.4 70000 km, idealny
stan, 94 rok, 1szy właściciel z PL
salonu, garażowany, 2 kpl. opon,
R/O, przegląd i ubezpieczenie
do końca roku, 7000 zł - 781
623 030
VW Polo - zarejestrowany, rok
95, pojemność 1000 benzyna,
ekonomiczny, radio, cena 2400 604 899 303/692 539 208
VW T4 - 1995 rok, pojemność
2.4l., podwójna kabina rejestrowany w Polsce - 883 180 800
VW T4 - blaszak, biały, 1996 rok,
4300 zł - 781 145 968
VW T4 - stan dobry 1993 rok,
2.4 diesel, trzy osobowy, ważne
opląty - 795 562 360
VW Touran - 1.9 TDI, zarejestrowany, zadbany, ekonomiczny,
przestrzenny, cena 45.000 - 790
679 815
VW Touran - 1.9 TDI, zarejestrowany, zadbany, garażowany, nie
wymaga wkładu finansowego,
stan idealny - 790 679 815
Yamaha xv 250 - Virago, rok 93,
cena 4,500 zł - 607 858 028

MATRYMONIALNE
ANONSE
26 lat - szczupła blondynka
dojedzie na miłe chwile - 695
031 972
37 lat - poznam dziewczynę - 783
086 805
Analik u dojrzalej - z dużym
tyłeczkiem - 667 424 672
Blondynka gotowa na
wszystko - z seksowna pupcią.
Zapraszam. Full serwisik. Dyskrecja - 661 432 551
Chłopak dla pań - Chłopak dla
pań - 695 568 236
Dziewczyna dla pana - chłopak dla pani - para dla par - 531
302 272
Exklusive Woman - dla spragnionych szczególnych uniesień Panów - 531 302 272
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Intratna oferta dla zdecydowanej - dziewczyny do współpracy. Bardzo dobre zarobki
zakwaterowanie i opieka - 531
302 272
Ja 25 - dyskretny szukam
dyskretnej kochanki do sex
spotkań - SMS - 722 066 151
Jesteś dziewczyną, kobietą
- z potencjałem, szczególnymi potrzebami zaspokojenia? Odkryj w sobie tajemnice
szczęśliwości. Pomogę. Zapraszam Cię. 31 Latek - 692 521
839
Jowita zaprasza - kulturalnych panów - 794 981 291
Majka - z dużym biustem
zaprasza - 796 980 275
Mam 36 lat i szukam kobiety do 30 lat - 663 225 093
Mężatka zaprosi - do siebie
- 794 111 094
Mężczyzna 50 - nawiążę
znajomość z Panią 40+, najchętniej mężatką, lubiącą czasem z kimś porozmawiać - 691
896 466
Miły 25 latek - pozna starszą
panią do 40 celem sex spotkań.
Czekam na SMS, nie szukam
sponsorki - 509 280 568
Miły średniolatek pozna - małżeństwo z Panią Bi lub Panią
Bi. J. Góra - 607 495 461
Młoda kobieta zaprosi panów
- do siebie powyżej 35 lat - 793
957 455
Młody, 25 lat - szuka miłej
Pani do sex-układu. Dyskretny.
Tylko SMS - 722 066 151
On 38 lat - przystojny dla
dojrzałych kobiet, miłość francuska - 699 911 960
Pan 49 dla pana - aktywa - 662
934 891
Pan dla starszych - zgrabnych
pań - napisz - 607 574 401
Pan po 40 - szuka pani szczupłej z Jeleniej Góry 35-55, cel:
przyjaźń - 794 360 682
Pan pozna chłopaka - do 40
l z Jeleniej Góry lub okolicy możliwy wspólny wypad nad
morze - 601 874 549
Planuje zdradzić żonę - z
kobietą, która mnie oczaruje,
a zarazem będzie rozumiała
że to tylko romans. Mam 30 lat
szczupły, wysoki, oczy niebieskie - 500 415 292
Poznam panią - puszystą 515 823 262
Puszysta 40 latka - z dużym
biustem zaprasza starszych
panów - 667 424 672
Różowa Pantera - poszukuje
panów do wspólnych zabaw
łóżkowych. Higiena i dyskrecja
100% - 507 845 299
Szukam kochanki - na dłużej
kobietę chętną do 45 lat. Dyskrecja, stały układ, mam 33
lata, przystojny - 607 468 959
Urocza kobieta - z ładnym
biustem czwórką zaprasza
całodobowo i dyskretnie.
Higiena w 100% gwarantowana
- 797 770 372
Wysoki, przystojny - pomoże
młodej, szczuplej, atrakcyjnej
lasce - 883 418 736
Z a po z n a m i n t e l i g e n t n ą
kobietę - niezniszczona przez
życie - wesołą, pełną życia
do 45 lat - najchętniej bezdzietną. Zapraszam na spotkanie. CICHODAJKĄ dzięki - 605
209 637
Zaprzyjaźnię się z paniami
- i panami. Wiek 48-60 lat. Na
SMS nie odpowiadam. Lidka 530 424 003
Zasponsoruję dziewczynę
18-22 - szczupła i fajna - ja 34
lat, szczupły. Dyskrecja zapewniona. Na początek SMS z
opisem i oczekiwaniami - 883
543 190
Zasponsoruję młodą 1822 lata - dziewczynę - szczupłą.
Poznam również mężatkę do 35
lat. Dyskrecja 100% ja szczupły
35l blondyn. Na początek SMS
- 883 543 190
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USŁUGI
RÓŻNE
AGD Serwis - Montaż naprawa
regulacja konserwacja urządzeń
AGD itp. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny! - 500 505 002
Angielski - last minute - egzaminator maturalny, nauczyciel
angielskiego, tłumacz - nauka,
korepetycje. Zajęcia ind. lub
grupy 2-3 os. - 662 278 025
Auto pomoc - 24h - 668 492
151
Ave Maria na ślubie - w kościele
- 609 299 524
Bezpłatne masaże - 30
minutowe, masaże całego ciała.
Dojazd Jelenia Góra i okolice.
Rezerwacja telefoniczna z
wyprzedzeniem - 516 514 072
Biuro Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677
Biuro Rachunkowe
pełen zakres usług
księgowych i
finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - 601 837
677

Campservice - kompleksowe
remonty - przeróbki, liftingi, doposażenie przyczep kempingowych
i kamperów, remonty łodzi oraz
produkcja na zamówienie - 519
169 292
Drewno kominkowe pocięte - i
porąbane z dostawą do domu
140 zł/m - 514 374 394
Elektryk - solidnie i tanio uprawnienia. Wykonam instalacje w domu, mieszkaniu. Drobne
naprawy, pomiary. Podłączenie
płyt grzewczych - podbicie gwarancji etc. - 601 717 759
Elektryk Złota Rączka - Awarie instalacje montaże usterki
naprawy modernizacje pomiary
odbiory itp. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny! - 500 505 002
Fotografia - śluby, wesela,
sesje, chrzciny, plenery i inne.
Uwiecznię emocje w atrakcyjnej
cenie. - 500 678 200
Gaz Serwis - Junkersy Kotły
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne !!! - 500 505 002
Hydraulik Gaz Woda CO Awarie montaże usterki naprawy
modernizacje, montaż nowych
instalacji Gaz, Woda Kanalizacja,
centralne, itp. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. - 500 505
002
Instalacje alarmowe - systemy alarmowe, powiadomienie
GSM, kamery. Szybko, tanio i
profesjonalnie - 669 948 093
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
Korepetycje z matematyki dla studentów, przygotowanie do
egzaminu - 697 164 349
Koszenie trawy - ogrody - 607
401 973
Koszenie trawy, strzyżenie
- żywopłotów oraz inne prace
ogrodowe - 501 456 760

og£oszenia
Kredyt bez prowizji - Płać
niższe o 3 procent raty. Zadzwoń
- 607 827 205
Kredyty dla Firm - bez zabezpieczeń - 509 375 412
Kredyty dla Firm - bez zabezpieczeń do 300000, bez ZUS i
US, okres kredytowania do 96
m-cy - 509 375 412
Kredyty dla firm - bez zabezpieczeń i zaświadczeń z ZUS i
US decyzja w 15 minut, okres
kredytowania do 8 lat - 510 171
225
Kredyty gotówkowe do
120000 - decyzja w 15 minut,
okres kredytowania do 96 m-cy
- 510 171 225
Księgowość - książka
handlowa, ryczałt
ewidencjonowany,
książka przychodów
i rozchodów
- prowadzimy
kompleksową obsługę
firm - 782 020 635

Kredyty Konsolidacyjne - do
150000 PLN, decyzja w 15 minut,
okres kredytowania do 10 lat 510 171 225
Malowanie obrazów
na szkle - imitujące
witraże metodą Tyffany 530 401 935

Markizy tarasowe - pomiar,
transport, montaż, gwarancja 512 606 641
Masaż klasyczny - dojazdy 887 442 552
Masaż relaksujący klasyczny antycellulitowy, masaż stemplami
ziołowymi, gorące kamienie, hinduski, bambusy itd. Zapraszam
- 606 424 970
Masz kredyt - Chcesz płacić
mniejsze raty - zadzwoń - 607
827 205
Nabór trwa ... - Zapraszamy
na kierunki: kosmetyczka, fryzjer,
administracja, opiekun medyczny,
bhp, masażysta i wiele innych
kierunków ... - jgora.plejada@
op.pl - 756 488 385
Naprawa AGD taniej - pralek,
zmywarek, piekarników, kuchenek, pyt indukcyjnych itp. Ariston.
Indesit. Beko. Candy. Gorenie 605 283 735
Nauka jazdy OSK Sudak-kat. B,
- Nauka jazdy OSK Sudak-kat. B,
kurs 1100 zł. Nowe samochody:
Mitsubishi Colt i Nissan Micra.
Jazdy doszkalające - 40 zł godz
po Jeleniej Gorze i Cieplicach 793 541 227
Odstąpię na 4 i 5.08.2012
- zespół Prestiż na oprawę
muzyczną wesela - 721 275
186
Oferuję wycinkę i pielęgnację - drzew oraz wszelkie prace
wysokościowe z podnośnika
koszowego P-183, wysięg 18m.
Tanio, szybko, pewnie! Na życzenie klienta wystawiam również
faktury VAT - 502 508 265
Piszę teksty - Chętnie pomogę
każdemu kto ma problem z pisaniem ciekawych tekstów. Wyznań
miłości, czy mowy pożegnalnej.
Ja Ci to ułatwię. - 724 051 923
Płacimy 100 zł - za założenie
darmowego konta firmowego w
banku. Do tego 100 wizytówek
gratis. Nie ma haczyków i zobowiązań. To poważna oferta - 530
304 228
Po burzy naprawa komputerów - oraz wymiana matryc,
gniazd zasilania, czyszczenie
układu chłodzenia w przypadku
przegrzewania. Modernizacja i
konserwacja - 691 964 963

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie.
Odbiór – dowóz gratis,
wysoka jakość usług.
Zapraszamy – 609 172
300 – 75 752 42 66

Podejmę się opieki - nad trójką
dzieci w dowolnym wieku powyżej roku - godziny oraz cena
do uzgodnienia - postaram się
dostosować do potrzeb - 695
449 400
Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa
- Tel. 601 837 677

Poprowadzę dom - posprzątam, ugotuję, zrobię zakupy - 535
987 665
Poprowadzę księgowość pełną lub uproszczoną, kadry,
płace, ZUS - 693 876 595
Poprowadzę księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
Posprzątam mieszkanie ogród - zaopiekuje się osobą
starszą, zrobię zakupy, ugotuję
szybko tanio i solidnie - 662
073 010
Pranie dywanów - wykładzin,
tapicerek meblowych i samochodowych. Profesjonalnie
podciśnieniowo środkami i urządzeniami firmy Karcher. - 601
566 508
Projektowanie i wykonanie
ogrodów - na terenie Jeleniej
Góry i Cieplic - 669 947 919
Promocja - schudnij - 4
masaże odchudzające + 1 gratis.
Rezultaty gwarantowane. Rehabilitacja, fizykoterapia. Komputerowe odchudzanie, sauna - 600
106 329
Przygotuję do egzaminu - z
matematyki - 697 814 556
Roletki materiałowe - kasetowe, żaluzje pionowe. Sprzedaż,
montaż, serwis. Gwarancja, faktura VAT - 607 720 825
Serwis RTV-SAT - domowe i
warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż anten satelitarnych. Solidnie, tanio z gwarancją.
Dojazd i diagnoza gratis - 721
009 695
Solidna i szybka naprawa maszyn do szycia wszystkich
typów u klienta lub w warsztacie. Dojazd do klienta gratis.
Atrakcyjne ceny napraw - 603
324 921
Sprzedaż numerów tymczasowych - dojazdowych oraz celnych
z ubezpieczeniem niemieckim
na terenie Jeleniej Góry - 530
906 968
Studio Tatuażu - DARKSTAR
ul. Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra, Zapraszamy Pn.-Pt.
11.00-17.30, miła i profesjonalna
obsługa, rabaty do 40% - 691
187 420
Szukam nauczyciela gry na
akordeonie - w zamian za lekcje
angielskiego u profesjonalnego
nauczyciela - 691 944 710
Udrażnianie kanalizacji WUKO udrażnianie kanalizacji
Szybko i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie - 500 505 002
Ułożę kostkę z granitu - przy
pomnikach - 506 541 869
Usługi blacharskie - reperaturki, progi, spawanie, lakierowanie - tanio - 609 852 824
Usługi ogrodnicze - koszenie
traw, cięcie żywopłotów, pielęgnacja ogrodów, ogrodzenia
mury z kamienia itd. - 661 626
234

Usługi podnośnika koszowego
- P-183, wysięg 18m. Tanio,
szybko, pewnie! Na życzenie
klienta wystawiam również faktury VAT - 502 508 265
Wczasy nad morzem - Ustka,
Władysławo, Międzyzdroje.
Dobre obiekty, rozsądna cena 601 446 503
Wczasy nad morzem – Ustka,
Władysławo, Międzyzdroje.
Zapraszamy ATU-Wolff Jarosław
- 601 446 503
Zaopiekuję się
dzieckiem od 1,5 roku u
siebie w domu, godziny
opieki do uzgodnienia.
Tylko z Zabobrza – 075
64 270 17

Zaopiekuję się
starszą Panią, ugotuję,
posprzątam, zrobię
zakupy – tylko z
Zabobrza – 075 64 270
17

Zaopiekuję się twoim psem
- nie masz czasu? wyjeżdżasz?
Możesz na mnie polegać - 796
740 252
Zespół SILVER - obsługa
muzyczna wesel, bankietów oraz
innych imprez okolicznościowych
- 505 157 091

USŁUGI
BUDOWLANE
Adaptacje, remonty łazienek
i mieszkań, gładzie, malowanie,
regipsy, podłogi i wiele innych.
Szybko i solidnie - 880 992 649
Brukarstwo - kostka granitowa i betonowa (place, podjazdy, tarasy, ścieżki) - 757 514
321, 668 165 266
Centralne ogrzewanie Montaż centralnego ogrzewania
wod-kan, gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki - tanio szybko i
solidnie - 696-484-516
Certyfikaty (świadectwa) energetyczne budynków, lokali
- tanio, szybko, solidnie. Dojazd
do klienta - 510 240 885
D e k a rs t w o - b l a c h a r stwo - ciesielstwo. Wykonujemy wszelkie pokrycia dachowe
od A do Z, w tym okna, obróbki i
docieplenia - 693 788 140
Dekarstwo-ciesielstwo
- obróbki, kominy, pokrycia
dachowe, ogrodzenia, mury
oporowe. Sprawdź nas - tanio 507 408 229
Docieplenia elewacji - termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Docieplenia, elewacje remonty - 501 434 162
Elewacje, docieplenia budynków - tanio - profesjonalnie,
solidnie - 727 655 028
Firma budowlana wykona mury, tynki, gładzie, glazura,
docieplenia, tynki mineralne
- akrylowe ilp. prace malarskie 791 905 445
Firma budowlana wykona bruki
- granit, beton, mury oporowe,
granit, bloczek beton, mury
ozdobne - granit, łupek, klinkier
piaskowiec, ogrodzenia - 531
283 175
Firma Ogólnobudowlana Marko - kompleksowe wykończenia wnętrz, docieplenia elewacji.
Doświadczenie i solidność - 603
090 155
Firma przyjmie zlecenie budowy domu, dachy, instalacje elektryczne CO, elewacje
remonty - 695 112 363
Gładzie gipsowe, regipsy sufity podwieszane, glazura.
Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173

Kolektory słoneczne - Profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis kolektorów słonecznych
szybko, tanio i solidnie. Nowość!
Ruszyły dotacje można uzyskać
44% dotacji na inwestycje. Teraz
dużo taniej - 696-484-516
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kompleksowe remonty
wnętrz - układanie glazury - 607
730 648
Kompleksowe wykończenie
wnętrz - płytki, regipsy, gładzie
itp. duże doświadczenie, solidność, szybki termin realizacji
- 781 703 769
Koparka Case od 70 zł za
godz. - ziemia, kamień na drogę
budowlaną zwietrzelina wywrotka
3 osiowa 15t - szybko i tanio - 785
269 273
Koparko ładowarka Cat usługi ziemne - 783 086 805
Kostka brukowa itd. - beton
i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże, suche zabudowy,
malowanie, tapetowanie itp. profesjonalne doradztwo, Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie –
787 2109 43 lub 511 545 064
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury VAT
- 502 068 070
Piece c.o-tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o. węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko
groszek. Wystarczy jeden telefon
a przyjadę i wycenie. Mam konkurencyjne ceny pieców i usług
- 696-484-516
Remonty i wykończenia ściany działowe sufity podwieszane malowanie gładzie tynki
układanie kafli i paneli montaż
drzwi i okien. Konkurencyjne
ceny - 515 565 653
Remonty kompleksowo szybko tanio i solidnie - 698
056 197
Remonty mieszkań - adaptacja, murowanie z klinkieru, altany
z drewna - 516 171 460
Remonty mieszkań od
A do Z na każdą kieszeń.
układanie paneli,
usługi hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392

Remonty od A do Z - kompleksowa realizacja: płytki, glazura,
kamień, malowanie, tapetowanie,
sufity podwieszane, zabudowy
z płyt G-K, tynkowanie, gładzie
na mokro itd. Bezpłatna wycena
bezpłatne porady - 608 026 379
Rozbiórka starych budynków
i docieplanie budynku - 663 916
856
Szukasz kierownika budowy
- inspektora nadzoru? Zadzwoń
Services 4 you - 508 060 745
Tynki maszynowe - gipsowe i
cementowo wapienne wykonawstwo. Glazurnictwo wykończenia wnętrz. Gwarancja jakości.
Szybko tanio i solidnie - 605
553 720
Usługi - koparka kołowa - obrotowa - 601 789 268
Usługi budowlane - zbudujemy
Twój DOM - solidny i odpowiedzialny wykonawca - 510 172
932
Usługi hydrauliczne - instalacje
CO. wodno-kanalizacyjne, podłogówka, kotły - 511 639 680
Usługi hydrauliczne - usuwanie
awarii - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką Catapiler - 601 789 268
Usługi koparkoładowarką niedrogo - posiadam zwietrzelinę
- 883 418 805

Usługi remontowe - kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy
itp.) biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i wodne
- 512 018 350
Usługi remontowo budowlane
- pogotowie budowlane - dzwoń
24h. Pomożemy w każdej sprawie budowlanej - 507 408 229
Usługi ziemne - koparko ładowarka - 607 574 401
Wykonujemy wszelkie prace
- budowlane od A do Z - 516
171 460
Wyk o ń c z e n i a w n ę t r z remonty łazienek, gładzie, tapety,
malowanie, panele i wiele innych.
Solidnie - 788 190 975
Wynajem rusztowań elewacyjnych - i stempli budowlanych
- 519 169 292

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autokar 34 miejsca - Przewozy krajowe Albatros 34 miejsca, wycieczki pielgrzymki,
sportowcy, dzieci, wesela i inne.
Wycieczki jednodniowe i dłuższe krajowe - email victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
Autolaweta - tanio usługi
transportowe aut do 1500 kg 697 104 455
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Bus maxi - przyczepy, laweta
na 2 auta, transport, elementy
nietypowe oraz transport koni 601 240 582
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
DAR-POL licencjonowane
przewozy do Niemiec.
Obsługujemy całe
Niemcy, z adresu na
adres, bez przesiadki.
Klimatyzowane auta - 75
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. Klimatyzacja. VW T5. Faktura VAT.
Zapraszam! - 602 120 624
Niemcy - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607 222
369
Norymbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki - na terenie
miasta, kraju, Europy - ekipa do
pianin, maszyn, mebli, antyk, elementy nietypowe - 601 240 582
Pr z e p r o wa d z ki - c a l a
Europa - 3,5tony 7,5 tony - profesjonalna obsługa i zawsze do
celu - 601 240 582
Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec - 518 710 120
Przewozy osobowe - wyjazdy
na lotniska - Berlin, Praga, Drezno, Warszawa - komfortowo i
bezpiecznie VW T4 - 601 240
582
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Tani transport mebli - przeprowadzki, atrakcyjne ceny - 511
160 252

ODDAM ZA DARMO
Oddam w dobre ręce psa - rasy
Amstaff 4 letni i dobrze ułożony,
wychowany z dziećmi. Z powodu
wyjazdu - 724 330 984

PRZYJMĘ ZA DARMO
Przyjmę środki czystości - żywność, odzież - 695 521 173
Przyjmę za darmo
meble pokojowe i
telewizor - 508 447 887

RÓŻNE
SPRZEDAM
Atlantic Espiro 2w1 niebieski
- stan bdb. torba, śpiworek na
nóżki, cena 450 zł foto prześlę
MMS - 782 690 601
Atlantic Espiro niebieski 2w1
- gondola + spacerówka + torba,
ocieplacz na nóżki, kola pompowane (pompka w komplecie)
bardzo wygodny i praktyczny,
cena 450 zł - 782 690 601
Drewno bukowe i inne - pocięte
i porąbane z transportem - 514
374 394
Drewno opałowe - pocięte,
przerąbane, z dostawą do domu
110 zł/m kominkowe 160 zł/m 798 428 031
Kabina prysznicowa szklana
90 - półokrągła, solidna nowa
niemiecka + brodzik akrylowy
500 zł - 601 798 039
Kino domowe Panasonic - 300
zł. - 500 060 742
Łupek dachowy 30/61 cm - na
pokrycie dachu około 200 m2
cena 5 zł szt. - 531 588 345
Nagrobki granitowe - ceny
konkurencyjne, możliwość rat
bez odsetek, transport, montaż
gratis - Jelenia Góra - 601 346
774
Odstąpię miejsce w Radio Taxi
- 196_22 - 605 264 160

Okna - Chcesz kupić tanio i
solidnie okna? Nie posiadamy
punktu, działamy w terenie więc
nie musimy narzucać wysokiej
marży jak konkurencja. Zapraszamy CON TENT - 535 939
900
Piec basowy 60W - STAGG
cena 500 zł, stan bardzo dobry
- 517 609 460
Piła spalinowa Matrix - sprawna
- 600 258 703
Roletki materiałowe, kasetowe - żaluzje pionowe, sprzedaż, montaż, serwis. Gwarancja,
faktura VAT - 607 720 825
Siewnik Amazone - D7 specjal
2,5 m. Cena 4000 zł - 601 857
342
Sklep ArtDecor - firany, zasłony,
karnisze, rolety - 501 662 240
Sprzęt wędkarski - po likwidacji
sklepu - duży asortyment- dobre
ceny - 510 042 794
Stare meble - kredens szafa
itp. Cena do uzgodnienia - 669
562 298
Suknia ślubna - za 350 zł w
bardzo dobrym stanie - rozmiar
36 na 169 cm wzrostu - 607
412 116
Tanie pakiety solarne – np. 3/4
osobowy kolektor próżniowy
HEAT PIPE 30rur plus zbiornik
250l już od 6700 zł brutto Norweska jakość. Polecamy - 693
630 807
Tytoń Korsarz 2x0,5 kg - cena:
90 PLN szt. - 790 796 640
Zgrzewarka do rurPP - nowa
za 120 zł - 723 769 376

RÓŻNE
KUPIĘ
Kolekcjoner kupi
stare monety - 601 738
532, staremonety@op.pl

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kawalerka - w Jeleniej Górze
dla klienta z gotówką. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie - 2 pokojowe
w Cieplicach dla zdecydowanego klienta z gotówką. Marles Lic. 13045 - 790 418 318

Mieszkanie lub domek - w
leasingu - 797 552 092
Mieszkanie - na Zabobrzu
III M2-M3 w rozsądnej cenie
- 665 839 263
Mieszkanie 4 pokojowe Zabobrze III, do wprowadzenia, pilne - Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie 4 pokojowe - na
Zabobrzu, dla zdecydowanej
klientki z gotówką. Pilne. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
M i e sz k a n i e M a c i e j o w a 2-3 pokojowe najlepiej parter
- 1 piętro, 50-70 m2, cena do
160 tys. zł Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokoje Jelenia Góra - Zabobrze III , I
piętro, około 50 m2. Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740 - 501 090 928, 75 64
36 051
Mieszkanie Kiepury - dla
zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania 2
pokojowego 40-55 m2 do II
piętra lub z windą. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 602 749 567

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Kawalerka - 26 m2 na III
piętrze w bloku IV piętrowym
na Zabobrzu I. Środkowa, b.
ciepła, słoneczna. Kuchnia
osobna. Klatka schodowa
zadbana. Doskonała lokalizacja. N. Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - 27 m2 Karłowicza - bardzo ładna, właściciel - 514 000 838
Kawalerka - 36 m2 okolice
małej poczty 1 piętro i kawalerkę w centrum miasta 47 m2
na parterze. Lic. 5354 - 693
056 760
K awa l e r k a - d u ż a - z
wnęką 37m 2. Blisko centrum miasta - ul. Wzg. Grota
Roweckiego, Jelenia Góra.
Cena 125 000 - 693 295 776
K awa l e r k a - n a Z a b o brzu po kapitalnym remoncie
24 m2, słoneczna. GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Kawalerka - nowa w centrum Jeleniej Góry, bardzo
ładna 37 m2 - 509 546 018

Kawalerka - po gruntownym
remoncie 26,5 m2. W bloku
IV-piętrowym ocieplonym. Blisko
centrum miasta. Zadbana klatka
schodowa. Czynsz 144 zł. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie, przytulna 21 m2 w
kamienicy, blisko centrum. Na
podłogach panele i kafle. Czynsz
58 zł. Zapraszam do prezentacji. Polecam. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - po remoncie
26,77 m2 na I-piętrze. Budynek
po remoncie, blisko centrum.
Spokojna, cicha okolica. Ładna
kuchnia. Zapraszam do prezentacji. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - przytulna 31
m2. Ogrzewanie gazowe, okna
plastikowe. Gładź na ścianach.
Cena 105.tys. - 604 620 100
Kawalerka - przytulna 31,2
m2 w zadbanej kamienicy, blisko
centrum. Kuchnia osobna. Okna
nowe. Na podłogach panele.
Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz
130 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka 45 m2 - duża w
centrum, parter, salon 27 m2, po
remoncie, wymaga odświeżenia
idealne na biuro lub gabinet.
cena 135000 zł do negocjacji.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Kawalerka 46 m2 - Mała
Poczta, drugie piętro wspólnota,
mieszkanie po remoncie. rozsądna cena. Lic. 11965 - 509
949 961
Kawalerka 68 000 zł - na
parterze w Sobieszowie lub za
80 000 zł w Cieplicach. Lic. 5877
- 500 122 445
Kawalerka 93.000 zł - po
kapitalnym remoncie zlokalizowane na Zabobrzu I. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Kawalerka blisko centrum 35 m2 117 000 zł po remoncie,
czynsz 50 zł, budynek po renowacji GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Kawalerka Cieplice - w kamienicy blisko Placu Piastowskiego.
Lic. 5877 - 500 122 446

Kawalerka Cieplice 36 m2
- duża, ustawna, po remoncie.
Wyposażona i umeblowana.
Blisko Parku Zdrojowego. 90 000
PLN. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
Kawalerka duża - 35,78
m2 w budynku wielorodzinnym,
blisko centrum. Kuchnia duża z
meblami na wymiar. W spokojnej
okolicy. Po remoncie. Czynsz 36
zł. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka duża - po remoncie 47 m2. Na parterze budynku
I-piętrowego w centrum miasta.
Duża osobna kuchnia. Miejsce
parkingowe. Czynsz 110 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka Głowackiego 34,5 m2, duża, ustawna. Duży
balkon. Dobra lokalizacja, przy
parku. 115 tys. PLN. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 503 021 047
Kawalerka ładna - po gruntownym remoncie 26,5 m2. W
bloku IV-piętrowym ocieplonym.
Blisko centrum miasta. Zadbana
klatka schodowa. Czynsz 144
zł. Polecam. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka Miłków - w dobrej
cenie na parterze. Lic. 5877 - 500
122 446
Kawalerka na Zabobrzu - ul
Karłowicza, 26 m2 na drugim piętrze. Lic. 5627 - 514 600 103
Kawalerka w Miłkowie - 20
m2 w kamienicy na parterze
bezczynszowa 63000 BN Lic.
5877 - 506 014 618
Kawalerka w Miłkowie - składająca się z jednego pokoju,
kuchni i łazienki z WC o łącznej
pow. 20 m2. Mieszkanie w kamienicy na parterze A.KOWALSKA
Lic. 5877 - 506 014 618
Kawalerka, duża - 35,78
m2 w budynku wielorodzinnym,
blisko centrum miasta. Po remoncie. Czynsz 36 zł. W spokojnej,
zielonej okolicy. Tania. Polecam.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka, przytulna - po
kapitalnym remoncie 21 m2
w kamienicy, blisko centrum
miasta. Na podłogach panele i
kafle. Czynsz 58 zł. Polecam.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkalny lokal na atrakcyjnych warunkach z długoterminowa umową najmu,
zlokalizowany w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ul. Krótkiej.
Cena 155.000 PLN brutto - 697
397 297, 75 75 22 980

AUTO - CAMPING PARK
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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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Mieszkania Cieplice - dla
wymagających, przy Termach
Cieplickich obok Biedronki Pod
Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki,
duże balkony, Internet, parki.
7-11 okien w mieszkaniu- info@
dom-pol.com - 782 566 823
Mieszkanie - 3 pokoje w centrum 86 m2 - 225 tysięcy - 504
984 021
Mieszkanie - 3 pokojowe C.
Skłodowskiej - III piętro, widoki na
góry, ciepłe- słoneczne, balkon,
CO gaz, kamienica - NK Lic. 6327
- 502 045 638; 75 64 36 052
Mieszkanie - 65 m2, 3 pokojowe, zadbane, rozkładowe blisko
centrum, atrakcyjna cena. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie - atrakcyjne - 3
pokoje 75 m2, wyjście z salonu
na taras, mieszkanie położone na
parterze w nowym budynku. Jeldom Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie - duże tanie w
centrum 119 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 balkony, garaż.
Przestronne i słoneczne, 3 min
do centrum. Lic. 10171 - 662
009 200
Mieszkanie - dwupokojowe
eleganckie - 45 m2, przytulne
po gruntownym remoncie. Bardzo dobry standard. Budynek
zadbany w atrakcyjnej dzielnicy
miasta. Czynsz 150 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie - dwupokojowe na
Zabobrzu III, 54 m2, położone na
II piętrze, z balkonem, rozkładowe Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie - ładne z ogródkiem działkowym i garażem, 2
pokoje, I piętro, w cenie zabudowa kuchenna i szafa typu
komandor w zielonej części
Jeleniej Góry - 600 970 986
Mieszkanie - parter domu - po
kapitalnym remoncie składające
się z 4 pokoi, kuchni, łazienki,
WC, holu i przedpokoju z działką
1100 m2 w cichej spokojnej dzielnicy Piechowic. Lic. 5354 - 693
056 760
Mieszkanie - pół domu - po
remoncie w Piechowicach 183
m2, pow. działki ok. 1000m.
Osobne wejście, 4 pokoje, kuchnia, łazienka i osobne WC. Cena
278 tys. Dorota Pędziwiatr Lic.
4450 - 693 539 962
Mieszkanie - w pełni wyposażone, bardzo ładne, nowoczesne
z garażem, ciche miejsce 43
metry kwadratowe. Zapraszam
do oglądania - 790 679 815
Mieszkanie - w Piechowicach
2 pokojowe 40 m2 do remontu,
cena 80000 - 606 371 508
Mieszkanie - wyposażone - 2
pokojowe na I piętrze , w pełni
wyposażone na Zabobrzu III po
kapitalnym remoncie. Jeldom Lic.
14557 - 602 727 242
Mieszkanie - Zabobrze , 2
pokoje, 3 piętro, 46 m2, super
cena. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie - Zabobrze 2, 2
pokoje, wysoki parter, 35 m2,
cena 123000 zł. Polecam Lic.
5627 - 662 009 700
Mieszkanie - Zabobrze 2, 2
pokoje, wysoki parter, 35 m2,
cena 123000 zł. Polecam Lic.
5627 - 662 009 700
Mieszkanie - Zabobrze, 2
pokoje, 45 m2, cena 130000 zł
Polecam Lic. 5627 - 662 009
700
Mieszkanie 1/3 domu - Szklarska Poręba, ogród, taras, 4
pokoje. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 105 m w kamienicy
centrum - stylowe do remontu
na II piętrze w kamienicy koło
Urzędu Miasta. Atrakcyjna cena.
Jeldom Lic. 14557 - 602 727
242
Mieszkanie 105 m2 za 169
000 zł - osobna części domu,
4 pokoje, 2 łazienki po częściowym remoncie, w Miłkowie.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1.MIESZKANIE W MYSŁAKOWICACH ! 130 000zł !
MAR-MS-12241 Mieszkanie trzypokojowe w bloku w Mysłakowicach. Lokal
rozkładowy składa się z trzech osobnych, słonecznych pokoi, ustawnej kuchni
z oknem, niewielkiej łazienki z prysznicem i wc oraz korytarza. W mieszkaniu
został wykonany częściowy remont. Nowa glazura w łazience. W korytarzu Na
ścianach boazeria, na podłogach wykładzina PCV. W pokojach na ścianach
tapeta typu raufaza do malowania, na podłogach wykładzina PCV. W kuchni
meble starszego typu. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z bojlera. Gotowanie na
kuchence gazowo-elektrycznej. W mieszkaniu zostały wymienione okna na nowe PCV oraz instalacje
wodne i grzewcze również na nowe. Z salonu wyjście na zabudowany loggia. Cicha i spokojna okolica,
plac zabaw, miejsce parkingowe przed budynkiem, w bliskim sąsiedztwie sklep, szkoła oraz inne obiekty
użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna oferta. Mieszkanie do wprowadzenia - po wykonaniu niewielkiego remontu można uzyskać bardzo atrakcyjne, rozkładowe mieszkanie. Serdecznie Polecam
Leszek Środecki 790 418 318
2.DO WYNAJĘCIA LOKAL W CIEPLICACH !
MAR-LW-12315 Duży, ładny nowy lokal o powierzchni 160m2 w tym 130m2 użytkowej
w centrum Cieplic Śl. Nieruchomość składa się z czterech pokoi biurowych, jednego
pomieszczenia socjalnego- kuchni, dwóch łazienek razem z wc i dużego korytarza.
Z jednych z pomieszczeń znajduje się wyjście na piękny, duży i słoneczny balkon.
W lokalu znajdują się nowe okna i drzwi antywłamaniowe, pokoje klimatyzowane, a
także zostały rozprowadzone wszelkiego rodzaju instalacje alarmowe, internetowe,
sieciowe, telefoniczne. Lokal posiada własne niezależne wejście od ulicy. W pokojach
biurowych położone zostały ładne wykładziny. Ogrzewanie własne gazowe. Idealne
miejsce pod działalność gospodarczą np. na kancelarię prawną, biuro rachunkowe itp. Możliwość aranżacji i dostosowania do potrzeb wynajmującego. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
3.DZIAŁKA W JAGNIĄTKOWIE ! OKAZJA! 85 000zł !
MAR- GS-12149 Ładna pochyla , nasłoneczniona działka przy głównej drodze w
Jagniątkowie. Działka o pow. 3000m2 w kształcie prostokąta. Dłuższym bokiem
przylega bezpośrednio do drogi asfaltowej. Wszystkie media łącznie z siecią
gazową, niezagospodarowana ( obecnie łąka) z widokami na góry.Ciekawa
lokalizacja w malowniczym zakątku , przy głównym szlaku turystycznym w góry,
blisko sieci handlowo - usługowej , komunikacji publicznej itp. Polecam Leszek
Środecki 790 418 318.
4.MIESZKANIE 61m2 – 165 000zł!
MAR-MS-12322 Mieszkanie o pow. 61,86m2 na wysokim parterze w kamienicy. Składa się z dużego pokoju dziennego ok.25m2 i drugiego ok.22m2 ,dużej
jasnej kuchni z oknem ok.8m2 , łazienki ok.4m2 (prysznic, WC ) i przedpokoju.
Okna częściowo wymienione na PCV, na podłogach w pokojach i p.pokoju
panele, w kuchni i łazience płytki ceramiczne. Ogrzewanie piecem 2-funkcyjny
gazowy Grzejniki żeliwne. Gotowanie na kuchence gazowej.Mieszkanie
ładnie utrzymane , zadbane. Budynek to dwupiętrowa niewielka kamienica
podpiwniczona. Mieszkanie do odświeżenia, czynsz miesięczny to 190 zł./
mies. w tym f.remontowy 92zł. Parkowanie obok budynku. Atrakcyjna lokalizacja w spokojnej , zielonej
dzielnicy blisko centrum. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
5. OKAZJA ! MIESZKANIE 53m2 TYLKO 120 000zł!
MAR-MS-12330 Ładne mieszkanie w kamienicy na trzecim piętrze blisko
centrum Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita nieruchomości to ok. 53,20m2,
składa się z: ze słonecznego salonu połączonego z aneksem kuchennym,
dwóch pokoi, dużej łazienki razem z wc, a także przedpokoju. Podłogi w
salonie, pokoju i na korytarzu to deski drewniane przykryte wykładziną PCV,
a także zwykłą wykładziną, ściany to gładzie gipsowe. Łazienka razem z wc
wyposażona w wannę, na ścianach glazura nowego typu i podłogi gres. Okna
są stare drewniane. Instalacje częściowo wymienione. Mieszkanie słoneczne, ciepłe i zadbane. Nie
duże koszty utrzymania. Czynsz miesięczny to 218zł w tym części wspólne i fundusz remontowy. Do
mieszkania przynależy piwnica o pow. 6,20m2. Ogrzewanie elektryczne własne. Ciepła woda z bojlera.
Nieruchomość idealnie się nadaje pod wynajem lub do bezpośredniego zamieszkania. Atrakcyjna
oferta. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
6.MIESZKANIE 54m2 – I PIĘTRO!
MAR-MS-12328 Bardzo ładne mieszkanie na obrzeżach Jeleniej Góry.
Powierzchnia całkowita nieruchomości to ok. 54m2, składa się z: ze słonecznego salonu, pokoju z dużą lustrzaną szafą typu komandor, przestrzennej
łazienki razem z wc, otwartej kuchni z ładną zabudową kuchenną, a także
przedpokoju. Podłogi w salonie, pokoju i na korytarzu to panele natomiast
w kuchni znajdują się płytki, ściany to gładzie gipsowe. Łazienka razem
z wc wyposażona w natrysk, na ścianach glazura nowego typu i podłogi
gres. Okna są nowe drewniane. Mieszkanie słoneczne, ciepłe i zadbane. Nie duże koszty utrzymania.
Czynsz miesięczny to 216zł w tym części wspólne i fundusz remontowy. Do mieszkania przynależy
piwnica o pow. 10m2, garaż blaszany, oraz zostaje wyposażenie łazienki, zabudowa kuchenna oraz
szafa typu komandor, a co do pozostałych rzeczy to do uzgodnienia z właścicielem. Istnieje możliwość
zakupienie małej działeczki do uprawy lub do tzw. grillowania. Nieruchomość idealnie się nadaje
pod wynajem lub do bezpośredniego zamieszkania. Atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam Marta
Haftarczuk 533 797 878
7.MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE – PARTER!
MAR-MA-12327. Bardzo ładne mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu na parterze w bloku 4-piętrowym o powierzchni całkowitej 51m2.
Mieszkanie jest bardzo słoneczne, przestronne, ciche i zadbane.
Lokal składa się z oddzielnej kuchni z wyjściem na balkon, sypialni,
łazienki razem z wc wyposażonej w wannę, dużego otwartego
salonu z wyjściem na duży słoneczny balkon oraz niewielkiego
korytarza. Na podłogach panele i gres, a na ścianach gładzie gipsowe oraz glazura nowego typu. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 3,5m2. Okna nowe PCV.
Ogrzewanie elektryczne, ciepła woda z sieci. Czynsz miesięczny to 125zł w tym fundusz remontowy i
części wspólne. Przepiękne widoki na całą panoramę Karkonoszy. W cenie mieszkania wchodzi pełne
wyposażenie w meble i AGD. Do zamieszkania od zaraz. Cena do negocjacji. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
8.MIESZKANIE BLISKO CENTRUM JELENIEJ GÓRY – PIERWSZE
PIĘTRO!
MAR-MS-12334 Do sprzedaży mieszkanie o pow. 58,3m2, w bliskiej odległości
od centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie znajduje się w pięknej 2- piętrowej kamienicy. Za domem znajduje się ogród do użytku wszystkich lokatorów. Dom
zamieszkują 4 rodziny. Kamienica jest po remoncie. Mieszkanie znajduje się
na pierwszym piętrze. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje o pow. 18,3 i 14,5
m2, czyste i zadbane, na podłogach panele.Pokoje są przechodnie, z mniejszego pokoju jest wyjście
na balkon. Widok na podwórko. Kuchnia w zabudowie, duża połączona z jadalnią o pow. 15,10 m2.
Na podłogach gres połączony z panelami. Łazienka połączona z wc, jasna i przestronna z oknem, na
ścianach glazura nowego typu i wanna narożna. Ogrzewanie z pieca dwu-funkcyjnego. Miesięczny
czynsz to 42 zł funduszu remontowego. Mieszkanie jest jasne, przytulne i ciche. Nie daleko jest do
centrum miasta,komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkole obok domu. Zapraszam na prezentacje.
Serdecznie polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
9.MIESZKANIE W SOBIESZOWIE !
MAR-MS-12331 Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe w jednej z dzielnic
Jeleniej Góry. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze trzy kondygnacyjnego
bloku. Do mieszkania przynależą: dwa pokoje o wymiarach 12,5 i 12,0 m2 kuchnia
o wym.8m2, łazienka z wc oraz przedpokój. W przedpokoju znajduje się szafa typu
komandor. Remont w mieszkaniu został przeprowadzony w marcu tego roku. W
łazience glazura nowego typu, mieszkanie czyste i zadbane. Do wymiany pozostało tylko jedno okno. Do mieszkania przynależy piwnica o wymiarach 3.7m2.
Okolica spokojna i cicha. Widok na góry, zamek „Chojnik”. Blisko do komunikacji
miejskiej, sklepów, szkół, i przedszkola.Dookoła dużo zieleni. Serdecznie polecam
Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
10.DUŻE MIESZKANIE W CIEPLICACH !
MAR-MS-12325 Do sprzedania mieszkanie o pow. cał.191m2.
Mieszkanie znajduje się na pierwszym pietrze kamienicy w centrum Cieplic. Nieruchomość wymaga generalnego remontu. Na
powierzchnię nieruchomości składa się 7 pokoi o pow: 36,44m2;
15,66m2; 18,85m2; 18,80m2; 18,80m2; 27,92m2; 10,07oraz toalety.
Mieszkanie o dużym potencjale do wykończenia. Można stworzyć
kilka mieszkań, piękne apartamenty lub pomieszczenia biurowe.
Do mieszkania przynależą tez 2 piwnice. Ogrzewanie własne gazowe. Linia telefoniczna i
internetowa.Bliskie sąsiedztwo sklepów, komunikacji miejskiej, park. Serdecznie polecam
Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
11.DOM W PŁOSZCZYNIE ! OKAZJA!
MAR-DS-12293 Do sprzedania duży dom niedaleko Jeleniej Góry. Dom jest do wykończenia. Na
parterze domu znajduje się kuchnia z jadalnią, salon, pomieszczenia gospodarcze, łazienka(do
wykończenia) wszystkie przyłącza są poprowadzone. Na piętrze domu znajduje się 5 pokoi i
garderoba. 3 pokoje są po remoncie do zamieszkania, pozostaje do remontu garderoba i 2
pokoje. Strych do zaadoptowania w dowolny sposób. Dom otacza duża działka z rozdzielczością
na dwie działki. W chwili obecnej działka zagospodarowana krzewami ozdobnymi. Na posesji
znajduje się budynek gospodarczy, który wykańczany jest pod garaż,
budynek ten jest podpiwniczony. Podłogi na parterze domu to glazura.
Na piętrze podłogi są z drewna sosnowego, schody z drewna bukowego.
Drzwi drewniane, wymienione wszystkie okna na PCV, dach pokryty
blachodachówką, do wykończenia balkon. Pod domem wykonana
została nowa wylewka. Piękne, ciche, spokojne miejsce, blisko do
lasu, miejsce nadaje się na gospodarstwo agroturystyczne, istnieje
możliwość otwarcia małego sklepiku. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911

MIESZKANIE 119 m2 - na drugim piętrze na Matejki - cena 250
tys. słoneczne - 883 005 252
MIESZKANIE 145 000 zł - 45
m2 2 pokoje z balkonem, trzecie piętro w bloku, Zabobrze I.
N. Rychlewski. Lic.9549 - 667
219 752
MIESZKANIE 164 tys. - 67 m2,
3 pokoje 3 piętro - słoneczne
- nowe okna - duża łazienka z
oknem do odświeżenia - Jelenia
Góra - zielona okolica - 510
042 734
MIESZKANIE 165.000 zł - za
czteropokojowe mieszkanie na
parterze 102 m2. N.GRZYWIŃSCY Lic. 998 - 505 074 854
MIESZKANIE 180 m2 - parter
domu po kapitalnym remoncie z
działką budowlaną 1100 m2 Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
MIESZKANIE 180 m2 za 279 000
zł - cały parter domu, po kapitalnym remoncie, ogród 921 m2, w
Piechowicach. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokoje - 35,2m2,
9 piętro, ul. Moniuszki - 609 712
595
MIESZKANIE 2 pokoje - Park
Sudecki 220 tys. Lic. 10171 - 508
240 827
MIESZKANIE 2 pokoje - Park
Sudecki 220 tys. Lic. 10171 - 508
240 827
MIESZKANIE 2 pokoje Moniuszki
- na 3 piętrze, do odświeżenia,
niskie opłaty budynek ocieplony,
duży balkon, osobne WC, rozkładowe 125000 zł - 509 263 111
MIESZKANIE 2 pokoje w centrum - atrakcyjne przy ul. 1 Maja,
60 m2, pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 2 pokoje Zabobrze - bardzo ładne w atrakcyjnej
cenie mieszkanie 2 pokojowe na
II piętrze z balkonem. Jeldom Lic.
14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 2 pokojowe - 30
m2 na III piętrze w spokojnej,
zielonej dzielnicy. Mieszkanie
zadbane nie wymaga nakładów.
Tanie. Blisko centrum miasta.
Posesja ogrodzona. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 36
m2 rozkładowe na Zabobrzu ul.
Różyckiego II piętro do zamieszkania atrakcyjna cena. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40
m2 na 2 piętrze przy ul. Karłowicza. Mieszkanie Do odświeżenia,
125 tys. - 531 929 249
MIESZKANIE 2 pokojowe - 48
m2 na I-piętrze wieżowca na
Zabobrzu III. Kuchnia osobna
na podłogach panele. Balkon
słoneczny. Czynsz 300 zł. Cena
do negocjacji. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 48
m2, na I piętrze, na Zabobrzu
III. Kuchnia osobna. Balkon słoneczny. Na podłogach panele.
Zapraszam do prezentacji. Tanie.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54
m2 w bloku IV-piętrowym na
Kiepury. Funkcjonalne, środkowe
z balkonem. Kuchnia osobna. Na
podłogach panele. Czynsz 180
zł. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071

MIESZKANIE 2 pokojowe - 54
m2 w bloku IV-piętrowym na
Kiepury. Środkowe, funkcjonalne
z balkonem. Kuchnia osobna. Na
podłogach panele. Czynsz 180
zł. Tanie. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 57
m2 parter na Zabobrzu III spokojna okolica - 782 272 813
MIESZKANIE 2 pokojowe - centrum Piechowic, wysoki parter
44,9 m2, odnowione, ciepłe, cena
do negocjacji. Lic. 9549 - 726
290 939
MIESZKANIE 2 pokojowe - o
podwyższonym standardzie - w
skład mieszkania wchodzą 2
pokoje, łazienka, przedpokój o
łącznej pow. 45 m2 POLECAM
Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 53 m2 na
II-piętrze w budynku wielorodzinnym. Do wprowadzenia od zaraz.
Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz
53 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe po remoncie, w kamienicy, blisko centrum 46,7 m2, II piętro.
163 000 zł do negocjacji GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677
MIESZKANIE 2 pokojowe Kiepury - słoneczne 2 piętro, 54 m2.
Do wprowadzenia od zaraz. Lic.
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
MIESZKANIE 2 pokojowe w Cieplice - ładne 2 pokojowe mieszkanie w Cieplicach w doskonałym
miejscu. Lic. 4566 Euro-Dom
- 695 999 963
MIESZKANIE 2 pokojowe w
kamienicy - 56 m2, położone
w kamienicy wielorodzinnej w
Mysłakowicach. Cena 85 tys.
Dorota Pędziwiatr Lic. 4450 - 693
539 962
MIESZKANIE 2 poziomowe
Cieplice - w centrum Cieplic,
kamienica 2 piętro kominek, 87
m2 możliwość powiększenia o
12 m2 180 tys. Lic. 7027 - 509
263 111
MIESZKANIE 3 pokoje 155 000
zł - 54 m2, przy Pl. Ratuszowym
na czwartym piętrze, atrakcyjna
cena. N. Rychlewski Lic. 9549 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokoje 155
000 zł - przy Pl. Ratuszowym
na czwartym piętrze, atrakcyjna
cena. N. Rychlewski Lic. 9549 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokoje Cieplice
- 74 m2. I piętro, dwa stanowiska
w garażu podziemnym plus miejsce parkingowe. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 519
562 869
MIESZKANIE 3 pokoje ul. Prusa
- II piętro, dwa balkony, duży
garaż . Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 519-562-869
MIESZKANIE 3 pokoje w centrum
- wysoki standard, doskonała
lokalizacja. Możliwość kupna z
garażem. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
MIESZKANIE 3 pokojowe - 112
m2, położone na cichej ulicy
blisko centrum. Cena 280 tys.
zł.- Dorota Pędziwiatr Lic. 4450
- 693 539 962
MIESZKANIE 3 pokojowe - 51
m2 w bloku IV-piętrowym blisko
centrum. Po remoncie nowocześnie urządzone. Kuchnia - meble
w zabudowie. Blok ocieplony.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl

1 ) Pragnę zainteresować Państwa bardzo interesującą
nieruchomością położoną przy głównej drodze krajowej nr
3 , w miejscowości Radomierz. Mówi się , że to miejsce to
\”Wrota Karkonoszy\” , malowniczy wjazd z przełęczy do kotliny
jeleniogórskiej. Grunt o powierzchni 2,39 ha, Teren nie jest
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dopuszcza się tu lokalizację zabudowy na prawach siedliska.
Jest to miejsce z fantastycznym widokiem na Karkonosze i
inne okoliczne pasma górskie. Grunt znajduje się przy samej
drodze, jadąc w kierunku Jeleniej Góry (Karpacza, Szklarskiej
Poręby czy Republiki Czeskiej) Posiada bezpośredni zjazd z drogi krajowej do drogi
gminnej. Minimalna jak na górskie warunki pochyłość terenu oraz doskonała południowa
ekspozycja, doskonale nasłoneczniona. Działka z daleka widoczna z drogi. Idealna pod
zabudowę z przeznaczeniem na zajazd, hotel, pensjonat, restaurację itp. Proponowana
cena to 19 zł /m.kw. . KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Całość wynagrodzenia pokrywa
sprzedający. Polecam uwadze. Z poważaniem Remigiusz Rychlewski
2 ) Mieszkanie środkowe , na czwartym piętrze w bloku
składa się z pokoju dziennego ok.16m2 z wyjściem z boku
na niewielką , zabudowaną loggię ( z widokami na całe
pasmo Karkonoszy), dwóch mniejszych pokoi , kuchni,
łazienki (kab.natryskowa, WC, umywalka i pralka) , dużego
p.pokoju w kształcie litery L ( z dużą szafą trzydrzwiową)
oraz piwnicy. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej ,
grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z Junkersa.
Na podłogach w salonie mozaika parkietowa , w pozostałych pokojach panele podłogowe a w kuchni , łazience i
p.pokoju płytki ceramiczne. Na ścianach gładzie gipsowe
i glazura. Okna nowe z PCV , drzwi w większości wymienione. Mieszkanie zadbane i
ładnie utrzymane do wprowadzenia się ewentualnie do odświeżenia. Blok w dobrym
stanie technicznym po termomodernizacji i remoncie klatek schodowych.Zarządza SM
„OSTOJA”.Czynsz miesięczny to ok.330zł. w tym ogrzewanie , f.remontowy itp. Atrakcyjna
lokalizacja w pobliżu centrum handlowego, dobra komunikacja , zielone tereny w pobliżu.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
3 ) Przedstawiamy Państwu ofertę skrajnej szeregówki z
dużą działką. Na przestronnym parterze /pow. 65,86 m
kw./ mieści się duży salon z kominkiem połączony z jadalnią. Okna salonu i drzwi tarasowe od strony południowej
doskonale doświetlają i ocieplają wnętrze domu. Parter to
także zabudowana i wyposażona ładna kuchnia z oknem
od strony wschodniej. Przy wejściu głównym łazienka z wc i
natryskiem. Na półpiętrze od strony wschodniej znajduje się
sypialnia z balkonem. Użytkowe poddasze o pow. 59,35 m
kw. to dwie sypialnie z balkonami i duża łazienka z wanną z
hydromasażem. Dom i otoczenie zadbane, w oknach rolety antywłamaniowe, zamykana
furtka z domofonem. Spokojna okolica i przestronna działka. Doskonała oferta. Więcej
informacji tel. 726290939. lic.9549
4 ) Ładny, duży dom o powierzchni 300 m2, z warsztatem
100 m2, w Jeleniej Górze. Usytuowany na działce 824
m2, trzykondygnacyjny składa się z części w przyziemiu,
gdzie znajduje się kotłownia z dwoma piecami gazowy i
na miał, pralnia, garaż , dwa pokoje, łazienka i hall. Piętro
to salon połączony z jadalnią i wyjściem na piękny, duży
taras, kuchnia, pokój ,łazienka i hall. Drugie piętro to 4
pokoje w tym jeden przystosowany na kuchnię, łazienka,
hall i garderoba. Okna drewniane, jak również drzwi i
podłogi. Dom połączony z warsztatem co daje możliwość
prowadzenia własnej działalności na miejscu. Ładnie
zagospodarowany ogród. Całość w doskonałej lokalizacji w pobliżu centrum. Anna
Kędziorek 667219752
5 ) 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 Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44
5 ) 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
6 ) Działki budowlane o łącznej powierzchni 10700m2 w
Podgórzynie.Działki płaskie , nasłonecznione z widokami
na pasmo Karkonoszy. Dostęp z dwóch stron - od drogi
powiatowej Miłków - Podgórzyn i drogi gminnej utwardzonej(szutrowej). W drodze gminnej wszystkie media . wodociąg ,
kanalizacja, energia elektryczna i gazociąg.Możliwa sprzedaż
w całości lub częściowo.Atrakcyjna lokalizacja przy głównej
drodze Podgórzyn - Miłków. Polecam Bogdan Sondej tel
602 732 135.
7 ) Nowość na lokalnym rynku nieruchomości!!! Piękny, wypełniony rodzinną atmosferą
dom w zabudowie bliźniaczej, spełniający oczekiwania klienta poszukującego, wygody,
ciepła, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkania, w jednej z ładniejszych dzielnic Jeleniej
Góry - Cieplicach. Doskonale zagospodarowane trzy kondygnacje o łącznej powierzchni
219,02 m2. Parter domu obejmuje przestronny salon z bardzo dużym, wygodnym tarasem, kuchnię wyposażoną i umeblowaną, połączoną z funkcjonalną jadalnią, przedpokój,
niewielki hall i wc. Na piętro prowadzą schody kamienne, które oferuje dwie sypialnie z
balkonem, w tym jedna zabudowana meblami. Całość dopełnia pokój kąpielowy z wanną
i kabiną natryskową. W przyziemiu budynku znajduje się garaż, kotłownia z piecem gazowym, dwufunkcyjnym, pralnia z dodatkową kabiną natryskową oraz dwa pomieszczenia
gospodarcze, w tym jedno z wyjściem do ogrodu, w którym możliwość wypoczynku daje
nam zadaszony taras i przestrzeń zieleni zagospodarowanego i ogrodzonego terenu Dom
po modernizacji i kapitalnym remoncie, przeprowadzonym w 2009 roku, obejmujący wymianę wszystkich instalacji, okien na pcv, podłóg, obecnie wyłożonych panelami i płytkami
ceramicznymi, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz montażem rolet antywłamaniowych. Wspaniała aranżacja wnętrz, pozwala na dogodne i spełniające wszelkie wygody
mieszkanie, dla wszystkich tych którzy marzą o szczęśliwych chwilach spędzonych w
gronie rodzinnym. Serdecznie polecam i zapraszam Kędziorek Anna 667 219 752
8 ) Budynek o pow.całkowitej ok.180m2 w tym pow. użytkowej ok 160m oraz mieszkalnej ok.80m2 na działce o pow.
1400m2.W budynku mieszkalnym na parterze znajduje się
: pokój duży ok.30m2 , następny pokój ok.16m2 , kuchnia
z kącikiem jadalnym ok.13m2 łazienka ok.6m2 ( natrysk ,
umywalka , WC i pralka) oraz ganek wejściowy, Pozostała
część budynku to część gospodarcza - drewutnia oraz strych
z możliwością adaptacji na jeszcze jeden pokój.Na piętrze
drugie niezależne mieszkanie składające się z dużego pokoju
ok,25m2 , małego pokoju ok.7m2 , niewielkiej kuchni ok.6m2 i
łazienki ok.4m2 ( kabina natryskowa , WC i umywalka). Wysokość pomieszczeń ok. 2,1m. Ogrzewanie grzejnikami zasilanymi z t.zw. podkowy w trzonie
kuchennym. Na podłogach na parterze w pokojach podłogi z desek a na pietrze panele
podłogowe.Niewielkie okna wymienione na no.we z PCV. Budynek częściowo podpiwniczony - piwnica ok.20m2.Budynek kryty dachówką karpiówka. Całość do remontu, Obok
stodoła (częściowo murowana) wykorzystywana obecnie jako garaż na dwa samochody
i pom. magazynowe również kryty dachówka karpiówką.Działka o powierzchni 1400m2
zagospodarowana , pochyła w stronę głównej drogi z drzewami owocowymi i winoroślą.
Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135. \\\\\
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Mieszkanie 3 pokojowe - 53,6
m2 na VII-piętrze wieżowca na
Zabobrzu II. Rozkładowe z balkonem. Dostępne od zaraz. Czynsz
niewysoki. Atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - Mała
Poczta - 84 m2 parter, osobne
WC, łazienka, spiżarnia, 2 piwnice, balkon, możliwość wynajęcia garażu, wyremontowane 265
tys., Lic. 7027 - 509 263 111
Mieszkanie 3 pokojowe - na Pl.
Ratuszowym 55 m2 za 155000
PLN. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 3 pokojowe po kapitalnym remoncie 75,6
m2 na I-piętrze w zadbanej
kamienicy. Do wprowadzenia od
zaraz. Ogrzewanie co-gazowe.
Tanie mieszkanie. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 75,8 m2 na
I-piętrze w zadbanej kamienicy.
Ogrzewanie co-gazowe. Klatka
schodowa czysta i zadbana.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie o pow. 55,6 m2 na I
piętrze w bloku IV-piętrowym.
Kuchnia osobna z meblami w
zabudowie. Blok ocieplony.
Klatka schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze III - 8 piętro, przestronne,
duży balkon, do wydzierżawienia
garaż. Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie 36 m2, I piętro - ładne dwupokojowe, do
natychmiastowego zamieszkania, Piechowice 145 tys. zł Lic.
5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213

Mieszkanie 36 m2, I piętro Ładne, dwupokojowe w budynku
po remoncie, teren ogrodzony,
Piechowice cena 145 tys. zł. Lic.
5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Mieszkanie 4 pokojowe - w
centrum Jeleniej Góry. 114m2
tylko za 200000 zł. Lic. 4450 669 409 356
Mieszkanie 4 pokojowe Centrum - do zamieszkania. 119
m2 w secesyjnej kamienicy. Lic.
4450. - 669 409 356
Mieszkanie 4 pokojowe za
200000 zł - w secesyjnej kamienicy 114m2. Tylko za 200000 zł.
Lic. 4450 - 669 409 356
Mieszkanie 40 m2 za 98 000
zł - 2 pokojowe, parter okolice
małej poczty. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 41 m2 - na ul.
Moniuszki w Jeleniej Górze. 130
000 zł - 607 885 783
Mieszkanie 42 m2 - bezczynszowe w Mirsku po remoncie, 2
pokoje, aneks kuchenny, łazienka
i przedpokój. Wysoki standard,
bez pośredników. 79 tys. zł - 517
259 724
Mieszkanie 42 m2 125.000
zł - 2 pokojowe, rozkładowe, z
balkonem. Sudety. Lic. 1749 509 626 989
Mieszkanie 43 m2 Kiepury
ekskluzywne - nowe ładne słoneczne w pełni urządzone, możliwość kupna z garażem - 790
679 815
Mieszkanie 43 m2 Kiepury za
Zus-em - nowe ładne słoneczne
w pełni urządzone, możliwość
kupna z garażem - 790-679-815
Mieszkanie 44 m2 - słoneczne, PIECHOWICE, 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, garaż,
pomieszczenie gospodarcze,
piec C.O w piwnicy. Miesięczny
czynsz za mieszkanie ok 110 zł.
CENA 100 tys. - 665 943 608

Mieszkanie 45 m2 za 139 000
zł - 2 pokojowe na trzecim piętrze
w bloku po termomodernizacji,
Zabobrze I. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 45 m2 za 139 000
zł - 2 pokojowe, trzecie piętro w
bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 45 m2 za 139 000
zł - z balkonem, dwupokojowe na
trzecim piętrze w bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 47 m2 - bardzo
ładne mieszkanie 2 pokojowe.
Kuchnia w zabudowie, z dużym
oknem. Wszystkie okna wymienione Kamienica w trakcie termomodernizacji. Lic. 5877 - 515
285 788
Mieszkanie 5 pokojowe - w
centrum Szklarskiej Poręby,
widok na góry. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie 50,50 m2 za 144
000 zł - mieszkanie 2 pokojowe pierwsze piętro, w stanie
developerskim w Cieplicach.
N. Rychlewski Lic. 98549 - 667
219 752
Mieszkanie 52 m2 za 144 000
zł - 2 pokojowe w stanie developerskim, pierwsze piętro Oś.
Orle. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 54 m2 Kiepury - 2
pokojowe z balkonem, rozkładowe, 164.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 54 m2 Kiepury
- ładne, rozkładowe, ustawne
mieszkanie zlokalizowane na 4
piętrze przy ul Kiepury. 165.000
zł do negocjacji. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 63 m2 - Kiepury
- dwa pokoje, trzeci pokój połączony z kuchnią. Łazienka, WC,
piwnica, 4te piętro z widokiem na
góry. Zabudowany przedpokój.
220 tys. - 501 737 088

Mieszkanie 66,5 m2 w
centrum Jeleniej Góry z
widokiem na góry - 510
132 271

Mieszkanie 69 m2 - na Kiepury,
nie wymaga remontu, garaż blaszak w odległości 300 m, ładne
widoki na góry - 500 037 754
Mieszkanie 71 m2 - piękne po
kapitalnym remoncie, w kamienicy, 71 m2, 2-a pokoje (możliwość zrobienia 3-ch pokoi),
wysoki parter, dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie 76 m2 za 200
000 zł - 3 pokojowe, pierwsze
piętro w stanie developerskim
w Cieplicach. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 76 m2 za 200
000 zł - mieszkanie w stanie
developerskim, 3 pokojowe na
pierwszym piętrze w Cieplicach.
Oś. Orle. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 84 m2 centrum
235 000 zł - w centrum w kamienicy na 2 piętrze po kapitalnym
remoncie, 3- pokoje, kuchnia,
łazienka. Tylko 235 000zł GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677
Mieszkanie 86 m2 z wyposażeniem - atrakcyjne na Zabobrzu
III, 4 pokoje do wprowadzenia, z
wyposażeniem, 2 piwnice, duży
balkon, KODEX - 513 059 468
Mieszkanie 93 m2, 3 pokoje komfortowe 3 pokojowe w zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry. Do
mieszkania przynależy ogródek.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie atrakcyjne - o
powierzchni 71 m2 na parterze,
dwupokojowe, po kapitalnym
remoncie Lic. 5877 - 500 122
447

Mieszkanie atrakcyjne 66
m2 - ( pierwotnie 4 pokojowe
) obecnie 2 pokoje, kuchnia,
jadalnia, czwarte piętro Zabobrze
II. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie b. ładne - 2 pokojowe na III piętrze w bloku na
Kiepury 54,58 m2. Po remoncie,
przytulne, środkowe ze słonecznym balkonem. Okna nowe,
panele na podłogach. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie bezczynszowe
Cieplice - w 2 rodzinnym domu
z ogrodem Lic. 5877 - 500 122
446
Mieszkanie bezczynszowe
Jelenia Góra - 54 m2, 2 pokojowe na parterze z ogródkiem
odnowiona kamienica. Lic. 5877
- 500 122 446
Mieszkanie do remontu - 48
m2, II piętro, Zabobrze, rozkładowe, słoneczne, balkon, niski
czynsz. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie do remontu - w
Jeleniej Górze, atrakcyjna okolica. I piętro, piwnica, ogródek.
Bez pośredników - 603 996 249
Mieszkanie dwupokojowe
- tanie - 30 m2 na III-piętrze
w spokojnej zielonej dzielnicy.
Zadbane, słoneczne, funkcjonalne. Ogrzewanie i ciepła woda
z sieci. Posesja ogrodzona.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie dwupokojowe - w
atrakcyjnej lokalizacji, 50 m2, I
piętro, teren ogrodzony, własne
ogrzewanie, niskie koszty utrzymania, miejsce parkingowe cena
235 tys. zł. Lic. 5124 Nieruchomości Atrium - 601 551 213
Mieszkanie dwupoziomowe 83 m z dużym tarasem i widokiem
na góry za 299000 zł w ścisłym
centrum Szklarskiej Poręby,
ogrzewanie gazowe, czynsz tylko
90 zł - 504 494 539
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Mieszkanie Karłowicza IIp - 44
m2 - na II piętrze, 2 pokoje (18 i
14m2) balkon. Powierzchnia 44
m2 spokojne i zielone miejsce,
niski czynsz 220 zł, do odświeżenia. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie Karpacz 2 pokoje
40 m2 - I piętro, mieszkanie po
remoncie, 2 pokoje (21 i 10 m2),
40 m2, blisko centrum w budynku
willowym. Cena 175000 zł do
negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kawalerka Karpacz 18 m2 - do kapitalnego
remontu na I piętrze secesyjnej
kamienicy. 18 m2 - potrzeba
przebudowy i wygospodarowania
łazienki. Są wszystkie media.
Cena 45.000 zł. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 43 m2
- nowe, ładne, słoneczne w
pełni urządzone, meble kuchnia,
sprzęt rtv itd., możliwość kupna
z garażem - 790 679 815
Mieszkanie Kolberga 3 pokoje
- 66 m2, II piętro, 3 ustawne
pokoje (25,13 i 10 m2) mieszkanie do remontu, słoneczne,
ciepłe, niski czynsz. możliwość
negocjacji ceny. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie koło Żeroma - 2
pokojowe mieszkanie ze skosami
w okolicy Żeroma - po podłogach
64 m2, do wprowadzenia, czynsz
50 zł. Cena 155 tys. Dorota
Pędziwiatr Lic.4450 - 693 539
962
Mieszkanie M-2 - 50 m2 I
piętro, blisko centrum, bezczynszowe Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie M2 - Nowowiejska - I piętro, balkon, ogródek,
po remoncie. Budynek 5-cio
rodzinny, zadbany. Doskonała
lokalizacja. PARTNER Lic. 4917
- 604 906 257
Mieszkanie M2 - ogródek
działkowy, ul. Transportowa, 42
m2, 4 piętro, podstawowy standard, ok.130 zł czynsz, 150 tys.
do negocjacji - 795 343 939
Mieszkanie M2 - Zabobrze
-137 000 zł - dwupokojowe,
Różyckiego, zadbany budynek,
36 m2, 4 piętro. Balkon. PARTNER Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 w Mysłakowicach - na II piętrze. Balkon,
ogródek i ogrzewanie z sieci. Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie M3 z ogrodem - 3
pokojowe 91 m2, 1 piętro, ogród.
Słoneczne i zadbane w Jeżowie
Sudeckim. Nowe okna, centralne
ogrzewanie. Bez czynszowe.
Atrakcyjna cena 210 tys. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie Mała Poczta 35
m2 - II piętro, 35 m2, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie w kamienicy niska cena 118000 zł. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Mała Poczta 71
m2 - 2 pokojowe bardzo duża
łazienka. Po kapitalnym remoncie. 200 tys. PLN. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503
021 047
Mieszkanie na Kiepury - 3
pokojowe 63,15 m2 po remoncie.
W bloku IV-piętrowym zadbanym.
Rozkładowe, słoneczne z balkonem. Na podłogach panele.
Polecam. Tanio. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669620-071
Mieszkanie na wsi, po remoncie - 92 m2, bezpośrednie wejście, I piętro, bez czynszu, nowa
elewacja. Cena 149 000 zł - do
sporej negocjacji! PARTNER Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie na Zabobrzu II 66 m2, 3 pokoje, po kapitalnym
remoncie, wyposażone (zabudowa kuchenna, szafa komandor, wysokiej jakości materiały),
KODEX - 513 059 468
Mieszkanie ok. 70 m2 - ul.
Warszawska, 3 pokojowe do
remontu, II p. + garaż. Cena
do negocjacji. Lic. 9549 - 726
290 939
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Mieszkanie ok. M. Poczty
- bardzo ładne mieszkanie po
remoncie 71 m2 - cena 200 000
zł GOLD HOUSE Lic. 10728 501 181 875
Mieszkanie Piechowice bloki
- przytulne 2 pokojowe na parterze. Lic. 5877 - 500 122 446
Mieszkanie przy Akademii
Ekonomicznej - 2 pokojowe 46
m2 rozkładowe do zamieszkania
lub dobra inwestycja pod wynajem. Marles Lic.13045 - 790
418 318
Mieszkanie przy Norwida 130.000 złotych, mieszkanie na
II piętrze z balkonem ( adaptacja
strychu) N.GRZYWIŃSCY Lic.
998 - 505 074 854
Mieszkanie słoneczne 53
m2 - 2 pokojowe, słoneczne,
zadbane, 2 piętro, okolice Małej
Poczty. 135 tys. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
Mieszkanie słoneczne 70 m2 3 pokojowe 70 m2, po remoncie,
1 piętro. Okolice Kina Lot. 199
tys. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
Mieszkanie Szymanowskiego
44 m2 - III piętro, dwa ustawne
pokoje, 44 m2 zielona okolica,
słoneczne, środkowe, bardzo
ciepłe. Możliwość negocjacji
ceny. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Świętojańska - 2
pokojowe po solidnym remoncie.
54 m2, ogrzewanie gazowe,
nowe drewniane okna i podłogi.
Wyposażona i umeblowana
kuchnia. Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549 - 501 736 644
Mieszkanie w centrum - blisko
pl. Ratuszowego, 1 p., 44 m,
idealny na biuro, cena 180 zł.
Lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie w Cieplicach - 5
pokojowe, 120 m2, z ogrodem.
Cena 285000 zł - 692 314 428
Mieszkanie w Cieplicach dwupokojowe 50 m2 położone
w Cieplicach w okolicy ul. PCK.
Kamienica 4rodzinna, mieszkanie na I piętrze. Cena 135 tys.
Dorota Pędziwiatr Lic.4450 - 693
539 962
Mieszkanie w Cieplicach kawalerka, 36m2 w kamienicy.
Dach po remoncie, budynek
docieplony, wszystkie instalacje
nowe. Potrzeba wycyklinowania
podłogi drewnianej i pomalowania. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie w górach - 150
m2, 4 pokoje, kominek, taras i
ogród. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie w Gryfowie - 2
pokoje, blok, Sienkiewicza, 36,5
m2, 87000 zł - 604 295 320
Mieszkanie w Karpaczu - 63
m2 w cichej spokojnej dzielnicy.
Lic. 5354 - 693 056 760
Mieszkanie w Mysłakowicach - dwupokojowe 46m2,
balkon ogrzewanie miejskie,
niski czynsz. cena 115000 zł
Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 869 172
Mieszkanie w Rybnicy - na
parterze. 70 m2 z ogrodem. Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie w świetnej lokalizacji - 2 i 3 pokojowe oraz 2 poz.
w wyremontowanej kamienicy 9
mieszkań, zamieszkaj w cichej
dzielnicy - w stylowym domu
obok Żeroma - 603 187 240
Mieszkanie willowe 102 m2 - 4
pokoje, parter, ogródek, garaż
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie willowe Sobieszów - klimatyczny parter 2
rodzinnej willi z garażem i ogrodem. Lic. 5877 - 500 122 446
Mieszkanie willowe z ogrodem - Rewelacyjne mieszkanie
rozkładowe, 5 pokojowe, balkon,
ogródek, garaż, doskonała lokalizacja. Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549 - 501 736 644

Mieszkanie Wojcieszów 67m2
- 70000 zł - I piętro 2 pokoje,
+ 2 pokoje letnie, strychowe o
łącznej powierzchni 24 m2. (91
m2) Stan mieszkania dobry, cena
rewelacyjna. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Wyczółkowskiego
98 tys. - 2 pokojowe, wysoki
parter, nowe okna, wspólny
ogródek, ogrzewanie CO. Tanie
w utrzymaniu. Okazja Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Mieszkanie z balkonem - 39
metrowe, dwupokojowe mieszkanie przy ul. Malczewskiego.
Budynek ocieplony, mieszkanie z balkonem. Cena 129 tys.
Agnieszka Wardzińska Lic. 6264
- 508 354 045
Mieszkanie z duszą M3 ciepłe i przytulne mieszkanie 3
pokojowe, 70m2, po remoncie,
w wyremontowanej kamienicy.
Blisko centrum miasta. Cena
210tys. do negocjacji. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie z ogrodem - 165
m2 powierzchni mieszkalnej,
parter dwurodzinnego domu, po
kapitalnym remoncie 4 pokoje
z działką 921 m2 w Piechowicach. 279 000 zł do negocjacji.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie z tarasem - 75 m2,
3 pokoje, duży taras ok. 30 m2,
okolica ul. Morcinka. Kilkuletni
budynek. GOLD HOUSE Lic..
10750 - 691 210 677
Mieszkanie Zabobrze 3 pokojowe - po remoncie 55,6 m2 na
I-piętrze w bloku IV-piętrowym.
Kuchnia osobna z meblami w
zabudowie. Blok ocieplony.
Klatka schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie Zabobrze 86 m2
- 263000 zł - w wieżowcu (wysokie piętro) na Zabobrzu III 4
pokoje, duży balkon i 2-e piwnice.
Mieszkanie wyremontowane.
Prowizję pokrywa sprzedający.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze III - 64
m2 na pierwszym piętrze, rozkładowe po remoncie Lic. 5877
- 515 285 788
Mieszkanie Zabobrze, M3,
63m2 - Pierwsze piętro, duży
balkon, ładna łazienka. Zapraszam. PARTNER. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie, małe po remoncie
- 36 m2, I piętro, 2 pokoje. Lic.
5877 - 500 122 445
Nowe z ogrodem Cieplice 0% prowizji od Kupującego.
Sprzedam nowe mieszkanie
deweloperskie z ogrodem na
obrzeżach Cieplic, 105 m2,
4-rodzinny budynek, tylko 265
000 zł GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Parter willi Piechowice - 165
m2, bezczynszowe, 4 pokoje
(35, 24, 22, 20 m2) kuchnia z
jadalnią, łazienka itd. Wszystko
po kapitalnym remoncie z dużą
działka 1045 m2, fajna lokalizacja
dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Kawalerka - atrakcyjne położenie, umeblowana, miły właściciel - 601 169 691
Kawalerka - okolice zajezdni
MZK - 511 089 923
Kawalerka - super w Kowarach, cena tylko 350 zł - 602
474 108
Kawalerka - umeblowana
w Sobieszowie, stan b. dobry,
zamykane podwórze, 50 m od
przystanku, 34 m2, I piętro, 500
zł + opłaty - 603 781 917
Kawalerka - w Jeleniej Górze
- okolice Aldi, umeblowana, nowa
750 zł + tylko prąd i zimna woda
- 883 798 499

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Kawalerka - w Szklarskiej
Porębie. Cena: 700 zł/miesiąc
(czynsz w cenie najmu) i media
(prąd, woda, gaz). - 695 044
473
Kawalerka koło Zremb nowa 750 zł w cenie ogrzewanie
i ciepła woda - 790 862 296
Kawalerka od 1 lipca - wyposażona Zabobrze ul. Karłowicza
- 783 419 855
Kawalerka ul. Różyckiego
- parter, całość ok. 26 m2, wyposażona, umeblowana, Internet,
cena 800 PLN za miesiąc (w tym
czynsz) + liczniki - 660 789 788
Kawalerka w centrum - umeblowana 30 m2 słoneczna miejsce parkingowe, koło kina Lot
600 zł +media pilne - 886 050
367
Kawalerka w
Sobieszowie – 660 339
568

Kawalerki - dwie umeblowane
- Internet, parking w ładnej i spokojnej dzielnicy - 516 218 935
Mały apartament w centrum na Pl. Ratuszowym, z widokiem
na ratusz, 1. piętro, wysoki standard, umeblowany i wyposażony,
c.o. miejskie, od lipca, 680,- zł +
czynsz i opłaty - 502 377 461
Mieszkania - 2 na Zabobrzu,
53 m za 1200 zł /mc, 35 m za
700 zł/mc, kaucja. Lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, umeblowane, bezczynszowe, parking- w cieplicach
800 zł, liczniki + kaucja - 502
351 405
Mieszkanie - 2 pokojowe w
pełni umeblowane i wyposażone
na ul. Paderewskiego. 900 zł
czynsz i ogrzewanie w cenie 880 607 439
Mieszkanie - 500 zł. + ok. 300
zł. czynsz + media. Kaucja 1000
zł.(zwrotna). 56 m2, CO, umeblowane i wyposażone. Zabobrze
1. - 793 383 568
Mieszkanie - komfortowe,
urządzone, salon z kuchnia i
sypialnie. 850 zł + czynsz + kaucja 1000 zł - 607 911 403
Mieszkanie - lub pokój w Cieplicach - 602 555 158
Mieszkanie - mały apartament
centrum - na Pl. Ratuszowym,
z widokiem na ratusz, 1. piętro,
wysoki standard, umeblowany
i wyposażony, c.o. miejskie, od
lipca, 680,- zł + czynsz i opłaty,
kaucja - 502 377 461
Mieszkanie - pokój, kuchnia z
łazienką - umeblowane w centrum - 665 550 721
Mieszkanie 1 pokojowe centrum Karpacza - kuchnia,
łazienka, umeblowane - 691
503 580
Mieszkanie 2 pokoje - 75
m2 w domu dwurodzinnym w
Cieplicach. 1000 zł plus opłaty
wg liczników plus kaucja - 784
768 798
Mieszkanie 2 pokoje na Kiepury - kuchnia umeblowana,
pokoje puste, IV p., 850 zł +
opłaty NPartner. Lic. 3198 - 693
539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum, 54 m2, salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, balkon,
całość umeblowana, 1100 zł /
miesięcznie - Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, 900 zł + liczniki - 502
906 807

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokojowe w pełni umeblowane, ciepłe,
zadbane i słoneczne. I piętro
Zabobrze III. - 665 031 331
Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach - umeblowane z tarasem i
pasem zieleni. 2 pokoje, kuchnia
łazienka, komórka, piwnica.
Niedaleko Placu Piastowskiego.
900 zł + media + kaucja - 665
339 020
Mieszkanie 3 pokoje - w centrum miasta blisko Akademii
Ekonomicznej - 603 253 265
Mieszkanie 3 pokojowe - salon
z aneksem kuchennym, ogród,
Jelenia Góra-Sobieszów. 1200
zł. plus liczniki plus kaucja - 606
401 505
Mieszkanie 3 pokojowe - w
zielonej dzielnicy dla klienta z
gotówką N. Partner Lic.3198 693 539 968
Mieszkanie 900 zł - 2 pokojowe - z balkonem, piwnicą,
piękna okolica 900 zł / mies. Lic.
4566 - 695 999 449
Mieszkanie blisko UE - dla
studentów, na rok akademicki
2011\2012 - 794 560 973
Mieszkanie komfortowe - 2
pokojowe 36 m2 umeblowana
kuchnia , cena 850 zł dodatkowo
opłaty eksploatacyjne. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 602-749-567
Mieszkanie komfortowe 3
pokoje - Mieszkanie o podwyższonym standardzie, 1250 zł plus
media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie na Zabobrzu naprzeciw szkoły nr 11, po remoncie, 2 pokoje, dobre warunki 60
m2 - tanio - 510 209 769
Mieszkanie na Zabobrzu I - 45
m2, mieszkanie jest umeblowane
i po remoncie. 950 zł + liczniki,
media. Kaucja 1000 zł, dostępne
od 15.08 - 508 058 163
Mieszkanie trzypokojowe - studentom i firmom na Zabobrzu 1
- wolne od 1 lipca - 667 310 800
Mieszkanie umeblowane - 2
pokoje od 1 lipca - 601 682 236
Mieszkanie Zabobrze
Moniuszki - nowe, 2 pokojowe
46 m2 w podwyższonym standardzie. Wyposażona kuchnia,
łazienka. Balkon. Parking dla
mieszkańców. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 1740 - 503
021 047
Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokój - jednej lub dwom studentkom umeblowany na Zabobrzu - 698 414 291
Pokój - w samodzielnym
mieszkaniu na Zabobrzu dla 1
lub 2 osób - 793 764 279
Pokój 1, 2 osobowy - blisko
centrum, domek, media, Internet,
spokój - 698 673 047
Pokój 1-os. - szukam współlokatorki do dużego, umeblowanego mieszkania (dwa pokoje i
salon z kuchnia) + parking. Mała
Poczta 400 zł + opłaty - 515
000 117
Pokój dla pary lub 2 dziewczyn
- w mieszkaniu 2 pokojowym.
Opłaty 270/os. + prąd, woda, gaz,
Internet (około 400 zł. razem) ul.
Westerplatte - 669 948 087
Pokój na poddaszu - z aneksem kuchennym w domku jednorodzinnym dla 2 osób od zaraz
- 693 901 999
Pokój w centrum - niezależny,
nowy, umeblowany, lodówka, TV,
Internet, parking - tel. po godz.11
tej - 691 266 299

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pokój w centrum - z dostępem
do Internetu i kablówki, uczniowi
- studentowi niepalącemu - 691
551 626
Pokój z balkonem - duży - od
zaraz (500 zł + rachunki) ul. Wiłkomirskiego. Mieszkanie w pełni
umeblowane - 697 269 227
Pokój z kuchnią - nowe, ul.
Kopernika, II p. umeblowane i
wyposażone. Lic. 9549 - 726
290 939

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Kawalerka od 15 go - w
umiarkowanej cenie - 694 741
103
Kawalerka w Jeleniej Górze
- tanio na kilka miesięcy - młody,
pracujący, sumienny - 883 943
511
Mieszkania - 2 lub 3 pokojowego, nieumeblowanego na
terenie Parku Sudeckiego - 798
762 998
Mieszkanie ul. Złotnicza 50-70 m2, przy ul. Złotniczej - w
nowych blokach, z balkonem Lic.
4566 - 695 999 449
Mieszkanie w cenie 500-600
zł - najchętniej okolice Karpacza.
Pilnie - 791 460 335

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka - duża własnościowa w Podgórzynie, własne
wejście przez ogródek - niskie
koszty utrzymania na większe 507 136 498
Mieszkanie - 2 pokoje - 52 m2,
ogród na większe z dopłatą lub
zadłużone - 606 964 948
Mieszkanie własnościowe
- 43,50 m2, dwu pokojowe na
Zabobrzu I, czwarte piętro na
własnościowa kawalerkę w Jeleniej Górze. Bez pośredników, z
dopłatą - 667 832 052
Mieszkanie na dom - własnościowe 60 m2, 2 pokojowe w
Cieplicach wyremontowane na
parterze na dom w Jeleniej Górze
lub bliskiej okolicy do remontu 665 339 020

DOMY
KUPIĘ
Dom w Jeleniej Górze - działając
na zlecenie klienta poszukujemy:
domu do 160 m2, najlepiej parter + poddasze, stosunkowo
mała działka, w granicach Jeleniej Góry. PARTNER Lic. 4917
- 604 906 257

DOMY
SPRZEDAM
Bliźniak - nowy w Jeżowie
Sudeckim 136 m2, działka
771 m2, super cena - 247000
zł, polecam - Lic. 5627 - 662
009 700
Bliźniak na Os. Czarne efektownie wykończony i utrzymany dom 140 m2 - 5 pokojowe
- działka 401 m2. Ogrzewanie
elektryczne podłogowe + kominek. Cena 480 tys. zł. - warto.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Bliźniak w Jeżowie Sudeckim
- nowy 136 m2, działka 771 m2,
super cena! 247000 zł, polecam
Lic. 5627 - 662 009 700
Dom - 1/2 domu Piechowice - 4
pokoje, duży ogród, kominek.
Lic. 5877 - 500 122 445
Dom - agroturystyka - wolno
stojący pełniący funkcję agroturystyczną położony w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry, cena
695000 PLN Lic. 7027 - 785
511 606
Dom - Cieplice - zadbany w
spokojnej dzielnicy Cieplic 200
m2, działka 600 m2. GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677
Dom - Jelenia Góra - nowy
- 135 m2, piękna działka, do
wprowadzenia, 3 sypialnie,
salon z kominkiem, + gazowe,
garaż, 2 łazienki. Lic. 4566 695 999 449

Dom - Kostrzyca - stan surowy
zamknięty 168 m2, 5 pokoi, niepodpiwniczony, wszystkie media,
spokojne osiedle. Cena 350 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom - mały - zadbany dobrze
utrzymany, stan do zamieszkania, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
90 m2, nowe gazowe centralne
ogrzewanie, Cena 200.000 Lic.
11956 - 509 949 961
Dom - mały nowy Jeleniej Góry
- okolice Jeleniej Góry 91 m2,
działka 1340 m2. Gotowy do
zamieszkania. Panorama Karkonoszy. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
Dom - Mysłakowice O% prowizji
- w stanie surowym zamkniętym,
dom piętrowy 150 m2, salon i 4
sypialnie na działce 1000 m2.
dobra cena i lokalizacja z widokiem na góry. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Dom - nawiedzony - 20 km.
od Jeleniej Góry, nadaje się na
działalność usługową np. zajazd,
hotel - 783 411 148
Dom - nowy, nowoczesny - 133
m2 2 km od Jeleniej Góry - Lic.
4566 Euro-Dom - 695 999 963

Dom - Park Paulinum - 180 m2,
działka 600 m2, nie wymaga
nakładów, 3 systemy grzewcze.
Zadbany. Doskonała lokalizacja!
PARTNER Lic. 4917 - 604 906
257
Dom - Uniwest Nieruchomości:
ciekawy dom w Pastewniku,
piękne widoki, zaciszna okolica,
cena 120 tys. zł. Lic. 2397 - 508
076 561
Dom - Uniwest Nieruchomości:
zadbany w Opawie, cena 230 tys.
zł. Lic. 2397 - 508 076 561
Dom - w zabudowie bliźniaczej
o pow. 114 m2 o podwyższonym
standardzie w Sobieszowie z
pięknym widokiem na panoramę
gór. cena: 380.000 zł Lic. 7027 785-511-606
Dom 350 000 zł - zadbany dom
w zabudowie szeregowej 90 m2
2 km od Jeleniej Góry. 350 000 zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Dom 390 000 zł - nowy dom 150
m2 ok.10 km od Jeleniej Góry.
Dom wymaga wykończenia- poddasze do własnej aranżacji (ok.
60 m2), parter zamieszkały. Duża
działka 3140 m2 GOLD HOUSE
Lic. 10750 - 691 210 677

Dom blisko miasta - do remontu
niedaleko Jeleniej Góry położony
na działce 2618 m2 Lic. 4450 669 409 356
Dom do remontu - 15 km od
Jeleniej Góry - atrakcyjnie położony, cisza, spokój 199 000 - 600
310 924
Dom do remontu - 160.000 w
Sobieszowie z widokiem na
Chojnik - 693 056 760
Dom do remontu - duży na pięknej działce ze stawem hodowlanym w miejscowości Przecznica
- powierzchnia działki ok. 60 arów
- 697 970 624
Dom do remontu - wolnostojący w
Rybnicy na działce o powierzchni
3281 m2, cena: 180000 zł Nieruchomości Muraszko. Lic. 5877
- 500 122 447
Dom na wsi - plus działka o
łącznej pow. 2531 m2, w rejonie
Pogórza Izerskiego, Gmina Mirsk
- 691 551 864
Dom os. Czarne - 173 m2,
działka 10 ar, cena 650 tys. zł. 602 585 920
Dom parterowy - 10 km od Jeleniej Góry, pięknie położony, na
wzgórzu, budowa w 2010 roku.
Zamieszkały, wymaga jeszcze
wykończenia. Duża działka 3100
m2. 390 tys. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663

og£oszenia
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Parterówka - nowa - 15 km
od Jeleniej Góry, działka 2300
m2 zagospodarowana, tania w
utrzymaniu, parter 2 sypialnie,
salon, łazienka, hol - 85 m2 +
poddasze do własnego wykończenia - 531 000 556
Pół domu - cały parter 165 m2
użytkowej, 4 pokoje, otwarta
kuchnia, działka budowlana 1000
m2. Po generalnym remoncie.
Atrakcyjna cena 279 tys. Lic.
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
Skrajny element - w szeregówce, komfortowo wykończony
135 m2 os. Czarne - 605 348
541
Szeregówka - komfortowa Cieplice - 246 m2, 6 pokoi działka
430 m2 efektownie wykończonych. cena 495 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
Szeregówka - w okolicach
UE, o powierzchni użytkowej
100 m2: kuchnia z jadalnią,
salon, 2 sypialnie, toaleta i
łazienka niewielki ogródek,
zaproponuj swoją cenę Lic.
5877 - 500 122 447

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom 350 m2 - nowy, działka
2000 m - Cieplice zamienię
na Karpacz - 602 800 090
Dom w Janowicach - 124
m2 ładna działka 900 m2
zamienię na mieszkanie w
Jeleniej Górze - Zabobrze,
I piętro. Marles Lic. 13045 790 418 318

DOMY
MAM DO W YNAJĘCIA
Pół domu - 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym,
łazienka, ogród, miejsce
postojowe. Jelenia Góra-Sobieszów, 90 m2- 1200 zł. +
liczniki - 606 401 505

DZIAŁKI/GRUNT Y
SPRZEDAM
44 ha - oferujemy Państwu
ziemię rolną 44 ha w okolicach Bolesławca (jest pomysł
na zlokalizowanie tam fermy
wiatrowej - ustalenia są w
toku). Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
0565 760

Dom parterowy - nowy z 2010
roku, zamieszkały, wymaga jeszcze wykończenia. Działka 3100
m2. Postawiony na wzgórzu, 10
km od Jeleniej Góry. Atrakcyjna
cena 365 tys. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
Dom Piechowice 0 % prowizji - całkowicie wykończony,
powierzchnia całkowita 280 m2,
użytkowa około 180 m2. Salon,
5 pokoi, kuchnia z jadalnia i podpiwniczenie 100 m2, dwa garaże.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Dom poniemiecki - położony na
wzgórzu w lesie, po częściowym
remoncie, ciekawa architektura.
Oaza prywatności i spokoju. 15
km od Jeleniej Góry. 206 tys. Lic.
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
Dom poniemiecki - solidny piętrowy dom w Jeleniej Górze
może być dwurodzinny, duża
działka pozwala na działalność
lub budowę drugiego domu. W
rozliczeniu małe mieszkanie.
rozsądna cena. Lic. 11956 - 509
949 961
Dom w Cieplicach - do wykończenia wewnątrz. Piętrowy, niepodpiwniczony, pow. ok. 200m2,
5 pokoi, widoki na góry, działka
1028 m2. Markowe materiały.
Cena 550 tys. zł. N. Rychlewski.
Lic 9549 - 602 732 135
Dom w Dziwiszowie - środkowy
szereg: 3 pokoje, otwarta kuchnia z jadalnią, 2 łazienki + garaż
- dobra cena. Lic. 9549 - 726
290 939

Dom w Jeleniej Górze - nowy
200 m2, wyposażenie w cenie,
super cena, 650000 zł, polecam
Lic. 5627 - 662 009 700
Dom w lesie - atrakcyjny dom na
wzgórzu, poniemiecki. Ciekawa
architektura. Parter po remoncie, piętro do remontu. Suchy i
zadbany. 15 km od Jeleniej Góry.
Atrakcyjna cena 206 tys. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Dom w Podgórzynie - po remoncie wewnątrz , powierzchnia
całkowita ok. 250 m2 5 pokoi,
działka 467 m2. Duży garaż,
dodatkowe pomieszczenia.
Atrakcyjna cena - 340 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski Lic.
9549 - 602 732 135
Dom w zabudowie szeregowej
- Piechowice, słoneczny, ładnie
wykończony, duża działka, dobra
cena. Lic. 9549 - 726 290 939
Dom wiejski - Cieplice - częściowo zamieszkany, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka. Możliwość
dalszych adaptacji. Działka 1200
m2. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740 - 503 021 047
Dom ze stodołą do remontu
- położony na działce 1,12 ha
Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
Domek na wsi - 16 km od
centrum Jeleniej Góry - 785
140 655
Elegancki szereg - w Podgórzynie: 5 pokoi, 2 łazienki, garaż,
przestronny układ wnętrza, zagospodarowany teren. Lic. 9549
- 726 290 939

Atrakcyjne
działki budowlane
w centrum Jeżowa
po 9 arów oraz 1,78
HA w Siedlęcinie
pod zalesienia –
dzialkiwjezowie@
o2.pl 603 759 412

Działka - Jeżów Sudecki
- widokowa, łatwy dojazd,
media przy granicy. 1297 m2
tylko 75 zł/m2. Nieruchomości Rychlewski Remigiusz
Lic. 9549 - 501 736 644
Działka - okazja - Jeżów
Sudecki - 1297 m2, doskonały
widok, media wraz z gazem
przy działce. Teren słoneczny,
płaski, lekko nachylony na
południe. Doskonała cena.
Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 501 736 644
Działka 10 arów - kompletne
media, dojazd asfaltowy mila
okolica z widokiem na góry w
sąsiedztwie domków jednorodzinnych w Mysłakowicach.
Zapraszam - 500 038 104
Działka 1369 m2 - w Jeżowie Sudeckim, z pięknymi
w i d o k a m i n a g ó r y, d o j a z d
droga asfaltową, media. N.
Rychlewski - 667 219 752
Działka 25 zł za m2 - Wojcieszyce działka budowlana
4271 m2 - dojazd droga
asfaltowa, piękny widok na
Karkonosze, blisko lasu,
działka w ciągu zabudowań 608 810 644

Działka budowlana najpiękniejszy widok na
Karkonosze i kotlinę –
1500 m2 – 175.000 – 605
245 242

Działka budowlana - 1250 m2
w Jeżowie Sudeckim z przepięknym widokiem na Karkonosze
- 509 996 394
Działka budowlana - dobra
inwestycja - z decyzją o warunkach zabudowy na 3 budynki
Pogórze Izerskie 1,15ha cena
tylko 8,69 zł/metr + VAT - 792
434 657
Działka budowlana - dobra
inwestycja - z decyzją o warunkach zabudowy na 3 budynki
Pogórze Izerskie 1,15ha - cena
tylko 8,69 zł/metr + VAT - 792
434 657
Działka budowlana - Kowary
- tanio 1068 m2. Położona w okolicy Nowego Cmentarza. Piękna i
cicha okolica atrakcyjne położenie. Lic. 10171 - 662 009 200
Działka budowlana - od 1000
m2, cena od 67 zł/m2 Lic. 5124,
w Kostrzycy, Jagniątkowie, Jeżowie Sudeckim - Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim 12 arów. Ciekawa
lokalizacja, blisko miasta, wszystkie media - 888 394 934
Działka budowlana - w Jeżowie, od Zabobrza 1238 m2, cena
128 tys. zł Nieruchomości Atrium
Lic. 5124 - 601 551 213
Działka budowlana 1000 m2 w centrum Jeżowa Sudeckiego,
wszystkie media przy działce,
dojazd droga asfaltową. Bez
pośredników - 667 219 752
Działka budowlana 1200 m2
- w Jeżowie Sudeckim, blisko
Zabobrza 128 tys. zł. Lic. 5124
Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Działka budowlana 52 000
zł - 1500 m2, pięknie położona
z dostępem do mediów w Radomierzu. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Działka budowlana 55 000
zł - około 1000 m2, na Oś. Łomnickim z mediami, doskonała
lokalizacja. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Działka budowlana Jeżów
Sudecki - 1580 m2 pienny widok
- prąd, gaz, dobra cena - 501
264 849
Działka budowlana Przesieka
- mieszkalno-usługowa z pozwoleniem na budowę. 1500 m2
158.000,- Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 602-749-567
Działka budowlana w Łomnicy
- 1082 m2, płaska, niedaleko do
ul. Jeleniogórskiej w Mysłakowicach, widok na panoramę gór
- 509 263 111
Działka -Jeżów 98 tys. zł budowlana, piękne widoki, pow.
815 m2 - 98.000 zł, media Lic.
4566 - 695 999 449
Działka Jeżów Sudecki - 1238
m2, okolice Zabobrza, 128 tys. zł.
Lic. 5124 - 601 551 213

Działka Maciejowa - 2034 m2,
z wszystkimi przyłączami oraz
wydanymi warunkami zabudowy.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 - 519-562-869
Działka uzbrojona - 10 ar w
Podgórzynie, widok na zalew i
góry. Cena 70 tys. Dobry dojazd
- 604 620 100
Działka w Górzyńcu - duża
budowlana 2564 m2, płaska,
słoneczna. Woda, prąd, gaz,
dogodny dojazd. Cena 135 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Działka w Jeżowie - atrakcyjna
1795 m2 na pograniczu J. Góry
i Jeżowa. Płaska, słoneczna,
wszystkie media. Cena 144 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Działka w Marczycach - 1819
m2, super widoki na góry i zalew,
nasłoneczniona na zboczu.
Warunki zabudowy. Cena 122
tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Działka w Mysłakowicach ładna płaska, nasłoneczniona
działka obok centrum Mysłakowic 1100 m2 Wszystkie media
łącznie. Częściowo ogrodzona,
z widokami na góry. Cena 82,5
tys. zł. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 602 732 135
Działki budowlane - atrakcyjne
w Siedlęcinie - po 1500 m2,
dojazd droga asfaltową, prąd,
woda przy działkach. 70 zł/m2 do
negocjacji. Polecam N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Działki budowlane - atrakcyjnie
położone, koło Jeleniej Góry.
Media, drzewa, dogodny dojazd.
Przystępna cena - 695 725 857
Działki budowlane Siedlęcin blisko lasu z dobrym dojazdem,
media prąd, woda, kanalizacja w
trakcie. 65 zł/m2 od 1250 do 1770
m2. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 602 749 567
Działki w Podgórzynie - budowlane o łącznej pow. 10700 m2
płaskie , nasłonecznione z widokami na góry. W drodze wszystkie media. Możliwa sprzedaż w
całości lub część. Cena 650 tys.
zł. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Gospodarstwo rolne - działka
1,20 ha, dom + stodoła, Kaczorów,
260.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Grunt przy krajowej 3 - Piękna
widokowa działka w Radomierzu,
zjazd do drogi gminnej, 2,39 ha.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 501 736 644
Grunt Szklarska - 38 zł za m2
- odseparowany od drogi krajowej pasem zalesiania. Zapytaj o
szczegóły! PARTNER Lic.4917
- 604 906 257

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal 40 m2 - lub wynajmę - 1
maja 64 - 507 184 177
Lokal W. Polskiego - mieszkanie
na lokal 103 m2 na parterze przy
ul. W. Polskiego. Lic. 4566 EuroDom - 695 999 963
Lokal handlowy - sprzedam lub
wynajmę 22m2 w Jeleniej Gorze
Sobieszowie. Bardzo atrakcyjna
cena - 508 534 079
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LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Duży lokal przy Szkolnej - w
trakcie remontu. Wejście bezpośrednio z deptaka. PARTNER Lic.
4917 - 604 906 257
Lokal - 24 m2 w ścisłym centrum
na parterze. Idealna lokalizacja.
Tylko 1500 zł + liczniki - 695 999
963
Lokal - położony w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby, doskonale
nadaje się na lokal gastronomiczny
z ogródkiem piwnym, cena do
negocjacji - 783 493 513
Lokal 30 m2 po remoncie - Plac
Niepodległości 3 - cena 1500 zł 602 585 920
Lokal użytkowy - w Karpaczu 693 443 281
Lokal w centrum 38 m2, parter
- od 1 lipca, duże witryny. N. Grzywińscy Lic. 998 - 505 074 854
Lokal w Jeleniej Górze - w centrum miasta Plac Wyszyńskiego 46
ładny na parterze ok 40 m2, 2500
zł netto plus prąd - 601 346 774

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Garaż - Park Sudecki - Garaż Park Sudecki - 888 221 321

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Domek letniskowy nad jeziorem
Leśnieńskim w Bożkowicach, 35
m2 + taras - 668 170 401
Garaż podziemny - ul. Moniuszki
3a - cena 42 tys. - 515 115 032
Hale 180 m2 - w okazyjnej
cenie przy głównej drodze w JGCieplice, super lokalizacja, 89.000
zł - 693 877 264
Odsprzedam pizzerię na Zabobrzu - z pełnym wyposażeniem
- 697 974 968
Sprzedam lub wynajmę
miejsce postojowe w
garażu podziemnym w
centrum Jeleniej Góry 510 132 271

W Szklarskiej Porębie - ok. 2 ha
parku, obiekt zabytkowy + budynek mieszkalny. Cena do negocjacji. Lic.9549 - 726 290 939

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Mały sklepik warzywny - przy
Kochanowskiego - 502 540 863
Piwnica - w centrum miasta około
50 m2 - tanio - 668 227 370
Pomieszczenia - 8 zł za metr 500 060 742
Pomieszczenie w Cieplicach pod działalność gospodarczą 17 i
22 m2 - 530 335 381
Stanowisko fryzjerskie wydzierżawię fryzjerce w centrum
za 700 zł - 510 243 355
Tanie noclegi dla pracowników w Jeleniej Górze - 600 391 015
Ustka – tanie wczasy
bliżej plaży zachodniej
25 zł od osoby – 59 814
97 51

Wynajmę lub sprzedam
halę produkcyjną 2000
+ 1000 m2 w Jeleniej
Górze - 75 64 35 400, 75
64 35 418

Zakład fryzjerski lub
stanowiska – 662 062 051

30

13 czerwca 2011 r.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Taniec sposobem na życie!
W minioną sobotę w
jeleniogórskiej Szkole
Tańca Beaty i Tomasza Tabor odbył się
przegląd tańca nowoczesnego. Pokaz podzielony był na dwie
części: w pierwszej
zaprezentowali się
tancerze hip-hopowi
solo oraz w duetach.
W drugiej, uczestnicy
przeglądu zatańczyli w
stylu disco dance oraz
modern jazz.

cha, Chojnowa,
Szczawna Zdroju,
Lubina, Legnicy
oraz Jeleniej Góry.
Zmagania taneczne w kategoriach
dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych w stylu Hip
Hop Solo i duety,
Disco Dance Solo i
duety oraz Modern
Jazz oceniało Jury
w składzie ogólnopolskim: Bernard
Lewandowski
(Bolesławiec) – sędzia główny, Mariola Szymańska
(Wrocław), Józef
Homoncik (Lubawka), Wojciech Jabczyński (Wrocław),
Barbara Mareńczak
(Głogów).

Do przeglądu zgłosiło się
ponad stu tancerzy z różnych regionów województwa dolnośląskiego m.in.z
Wrocławia, Wałbrzy-

W niedzielę natomiast odbył się
pokaz tańca towarzyskiego, w którym
udział wzięło 98 par w IV blokach i
grupach wiekowych.
- Tańczyć chciałam odkąd tylko
pamięta, po prostu od zawsze. Prosiłam rodziców aby zapisali mnie na
tańce lecz nigdy nie było na to czasu,
aż w końcu sama spisałam numer z plakatu i
dałam mamie, i tak w
wieku 12 lat rozpoczęła się moja przygoda z
tańcem.
W przeszłości tańczyłam hip – hop,
ale to nie było to, co
chciałam robić. Wybrałam taniec
towarzyski
ponieważ
łączy on ludzi, pokazuje
ich bliskość i

uczucia oraz bezgraniczne zaufanie partnera i partnerki. Taniec
jest moim sposobem na życie nie
wyobrażam sobie już bez niego
mojego planu dnia – o swojej przygodzie z tańcem opowiedziała Klaudia
Zakrzewska ze Szkoły Tańca „Tabor”,
która ciężko trenowała
ze swoim partnerem
Oskarem
Grabińskim
przed niedzielnym
Ogólnopolskim Turniejem Tańca Towarzyskiego.

Polsko-czeska zabawa w „Muflonie”. Przy folkowych rytmach
W minioną sobotę w Sali Widowiskowej MDK „Muflon” przy
ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej
Górze odbył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru, przygotowany w ramach drugiej edycji
„polsko-czeskiego spotkania
2011”. Były śpiewy i tańce, nie
zabrakło również imprezy na
zewnątrz.
Międzynarodowy Festiwal Folkloru,
który miał miejsce w sobotę w Sali
Widowiskowej MDK „Muflon” w Jeleniej
Górze jest jednym z działań trzyletniego
projektu pod nazwą „Spotkania-tradycja, kultura i codzienność na pograniczu
polsko-czeskim” (2010-2013), realizowanego z udziałem jego partnerów,
czyli MDK „Muflon”, Miasto Jablonec
nad Nisou oraz Eurocentrum Jablonec
nad Nisou s. r. o. Co ważne, ideą przedsięwzięcia przygotowanego zarówno
z myślą o Polakach, jak i Czechach
jest ich wzajemna integracja poprzez

propagowanie tradycji oraz zwyczajów
kultywowanych na terenie polsko-czeskiego pogranicza Euroregionu Nysa, a
także dobra zabawa – w tym przypadku,
przy folkowych rytmach w wykonaniu
międzynarodowych zespołów.
Podczas sobotniej imprezy zagrały
takie kapele folkowe jak: Nisanka, Jizera,
Rudawianie, Zagajnik czy Jeleniogórzanie, dzięki którym wszyscy zebrani mieli
okazję zobaczyć i porównać korzenie
historyczne, które: „Kształtowały nasze
kultury; takie same, a może inne?”,
mówili organizatorzy festiwalu. W międzyczasie, przed MDK „Muflon” można
było zaopatrzyć się w najróżniejsze
pamiątki regionalne, zjeść ciepły posiłek
i coś słodkiego, a także nabyć książkę
„za grosik”.
Warto podkreślić, iż „Spotkaniatradycja, kultura i codzienność” (20102013) jest projektem skierowanym do
bardzo szerokiego grona wirtualnych
odbiorców. W sobotę, na folk-festiwalu
bawili się przede wszystkim ludzie starsi
oraz rodziny z dziećmi: dla maluchów

przygotowano m.in. ogródek artystyczny i warsztaty ceramiczne. Z kolei w
niedzielę, w ramach projektu atrakcje
czekały na młodych – pod hasłem „Czeska muzyka pod Chojnikiem” od godz.
16.00 do 20.00 w MDK „Muflon” zagrają
Los Chuperos (ska/reggae), Swayambu
(alternative), Ikaros (funk / hard rock /
ambient) oraz BG Bazar (bluegrass).
Zwieńczeniem sobotniej imprezy był
koncert kapeli Boogie Boys, który odbył
się w ramach tzw. Pocztówki z XVI Dni
Sobieszowa w Sali Widowiskowej MDK
„Muflon”. – Było naprawdę super!
Najpierw pobawiliśmy się wspólnie z
rodziną, polepiliśmy garnki i inne cudeńka z gliny po czym już sam zostałem
na Boogie Boys, którzy nieźle dali czadu.
Osobiście uważam, że w naszym domu
kultury dzieją się bardzo dobre rzeczy.
Dla wszystkich, i dla każdego z osobna
– podsumował Jan Korgul, mieszkaniec
dzielnicy Sobieszów.
Petr
Fot. Petr

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Wyrastające ze skał schronisko Perła Zachodu dziś skutecznie kamufluje się wśród drzew, które w ciągu minionych przeszło 80 lat wyrosły na pobliskich wzgórzach otaczających Jezioro Modre. Akwen powstał po spiętrzeniu tamą wód Bobru w latach 20. XX wieku. W
roku 1928 wzniesiono uroczy budynek schroniska stylem nawiązujący do podobnych obiektów w Bawarii. Turmsteinbaude było celem odwiedzin licznych jeleniogórzan, którzy tam właśnie korzystali z wodnych atrakcji i podziwiali zachwycające widoki rozciągające się
z wieżyczki schroniska. Dziś okolica wciąż przyciąga pięknem. I choć woda w Modrym już nie taka czysta, kajaków od dawna nie ma, a i widoki drzewami przysłonięte, Perła Zachodu wciąż jest celem spacerowiczów, którzy Borowym Jarem podążają ku Siedlęcinowi.
(rsgb)
FOT. MT
FOT. WROCŁAW.HYDRAL.COM
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