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Pobity przez policjanta?
ez
Jarosław Wójcik twierdzi, że został pobity prz
że jest
policjanta na służbie. Funkcjonariusz zapewnia,
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O NIEJ SIE MÓWI

NA TOPIE

Piotr Wyrostek

Kolejny po Marcinie Wyrostku
utalentowany akordeonista z regionu.
Ma 24 lata, jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych i cenionych wychowanków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze.
Laureat licznych nagród oraz konkursów muzycznych, na swoim koncie
ma kilkadziesiąt koncertów solo i w
grupie. Artysta skromny i bardzo sympatyczny, co niewątpliwie pomogło mu
zdobyć jego „drugą połówkę” – Iwonę
Kisiel, z którą jest zaręczony. Do tej
pory, prócz koncertów grał również
na wernisażach oraz wystawach, m.in.
w jeleniogórskim BWA; wespół z Jakubem Walickim – zdolnym miłośnikiem
gitary klasycznej, o którym pisaliśmy
w poprzednim wydaniu Jelonki.com
stworzył znakomity duet, który dał
się poznać z najlepszej strony podczas
występów na rozmaitych imprezach.
Wyrostek i Walicki to również część
składu formacji „Cyjas Milongas”.
Petr
Fot. Petr

Joanna Maria Chmielewska
Pisarka

Młoda i niezwykle utalentowana
autorka książek i dwóch powieści
dla dzieci, z tajemniczymi, niezwykle barwnymi i magicznymi
postaciami. W ostatnim czasie na
rynku czytelniczym pojawiła się
druga z jej powieści „Neska i srebrny talizman”, której fragmenty w
Książnicy Karkonoskiej prezentował jeleniogórski aktor, Tadeusz
Wnuk. Pisarka ma na swoim koncie
piętnaście wydanych pozycji, w
tym również jednej dla dorosłych.
Swoją pierwszą książkę zaczęła
pisać razem z koleżanką będąc
wówczas uczennicą drugiej klasy
szkoły podstawowej. Pochodzi z
Wybrzeża, obecnie przeniosła się
do Szklarskiej Poręby.
(Angela)
Fot. Angela

Dwa miesiące bez dzwonków!
Na ten dzień uczniowie czekali cały rok szkolny. Już w
najbliższą środę ze szkołą
na dwa miesiące pożegnają
się uczniowie podstawówek
i gimnazjów, a dwa dni później w uroczystości zakończenia roku szkolnego
2010/2011 wezmą
udział uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych.

klasę piątą. Zarówno dziewczynki,
jak i ich rówieśnicy, na zakończenie
roku czekają jak na zbawienie.
Dlaczego?
- Już nie trzeba będzie rano wstawać, uczyć się, odrabiać lekcji, siedzieć w ławkach. Będziemy miały
czas na labę i zabawę– wyjaśniają
uczennice z Jeleniej Góry.
Przez ostatnie
10 miesięcy
Paulinie i
Monice „w

Paulina Jagoda, Monika
Załupska
i Patr ycja
Wr z o s t o w i c z
kończą
właśnie

kość” najbardziej dała matematyka. Patrycji natomiast zbyt łatwo
nie przychodziła nauka języka angielskiego. Dziewczynki przyznają
jednak, że wynikało to troszkę z ich
…lenistwa.
Od początku wakacji, zarówno
Patrycja, Monika i Paulina, jak i
wszyscy uczniowie,
będą mogli leniuchować bez
wyrzutów sumienia. I takie
też mają
plany…
Paul i n a
pierwszy
miesiąc
zost anie
w Jele-

POCZĄTEK WAKACJI W PLACÓWKACH OŚWIATY
niej Górze i swój wolny
czas spędzi na półkoloniach w Młodzieżowym
Domu Kultury. Ma nadzieję, że będzie tam dużo zajęć
w plenerze. W połowie
sierpnia natomiast wyjedzie nad polskie morze.
Podobne plany ma również
Monika, która najpierw
wy jedzie na Mazur y, a
stamtąd pojedzie prosto
nad morze. W przyszłości
marzy o wakacjach w Grecji. Patrycja natomiast wyjedzie na wieś do rodziny,
gdzie nie tylko odpocznie
i pooddycha świeżym powietrzem, ale i wybawi się
z kolegami i koleżankami
do granic możliwości.
Angelika GrzywaczDudek
Fot. Angela

Nie wszyscy jednak wyjadą na wakacje. Część uczniów z różnych względów zostanie w mieście.
Jakie atrakcje przygotowała dla nich Jelenia Góra? Przede wszystkim półkolonie. Od 27 czerwca
ruszą one w Młodzieżowym Dom Kultury, który przygotował moc atrakcji dla dzieci w wieku
6 – 12 lat. 27 czerwca rozpoczynają się również warsztaty artystyczne w JCK, które będą
trwały przez trzy tygodnie. Na przełomie lipca i sierpnia Łukasz Duda tradycyjnie poprowadzi
w różnych częściach miasta cykl zajęć i warsztatów „Skok w blok”. JCK przygotowało też kurs
dla miłośników fotografii.
27 czerwca rozpoczną się też „Wakacje bez nudy” w Osiedlowym Domu Kultury.
4 lipca natomiast w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze ruszy IV edycja warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze 2011”. Zajęcia będą odbywały się pod okiem profesjonalnych artystów,
codziennie w godz. 8.00 – 14.00 i będą skierowane do młodzieży w wieku 17 – 19 lat.
W Domu Kultury Muflon w Sobieszowie od 4 do 15 lipca dla dzieci w wieku 7 – 12 lat ruszą
warsztaty teatralne i plastyczne, które prowadzą aktorzy Teatru Ciemna.
Wakacyjne warsztaty fotograficzne Fotografia Chromianowa „Guma” przygotowało też Studio
Fotograficzne Coolazooch Art Photo mieszczące się przy ul. 1 Maja 44.
To oczywiście tylko kilka z wielu atrakcji, jakie czekają na dzieci i młodzież w Jeleniej Górze.
Wszystko wskazuje na to, że nie będzie czasu na nudę. Oby tylko dopisała pogoda!

Ukradli jej... żółwia
Osoby, które
mają tr udną
sytuację materialną mogą liczyć na pomoc
Europejskiej
Fundacji Ludzi
D o b r e j Wo l i
„Serdeczna pomoc”. 22 czerwca br. w godz.
10 . 0 0 - 16 . 0 0
wydawana będzie kolejna
tura żywności.
Warunkiem jej
otrzymania jest
udokumentowanie swojej
sytuacji oraz niepobieranie
paczek z innych źródeł.

Wojska Polskiego 15 w Jeleniej Górze
na parterze w pokoju nr 4. Otrzymają
je ubodzy, którzy spełniają kryteria
dochodowe. Osoby samotne nie mogą
przekroczyć dochodu w wysokości
715,50 zł, a w przypadku rodzin 526,50
Paczki będą wydawane w biurze zł na jednego członka rodziny.
fundacji mieszczącym się przy al.

Choć temat ten traktujemy trochę
z przymrużeniem oka, a przy tym
mniemamy, że i Państwo potraktujecie go tak samo, nie mogliśmy
nie zareagować na apel właścicielki
Orient Expressu i Karkonoskiego
Salonu Sztuki – Alicji Dusińskiej do
osoby zarejestrowanej przez monitoring w lokalu, która dnia 27 czerwca
br. po młodzieżowym koncercie muzycznym ukradła żółwia z fontanny
w Sali Ogrodowej.
– Wiem, że była to młoda osoba,
jedna z uczestniczących w koncercie.
Zdaję sobie sprawę, że temat ten
może wydawać się śmieszny, ale jest
on raczej tragikomiczny. No bo do
czego to doszło? Żeby kraść żółwia?
Po prostu, szkoda mi jednego z
mieszkańców naszej fontanny. Pół
biedy, jeżeli ktoś, kto go ukradł rzeczywiście będzie się nim opiekował

i o to do niego apeluję – mówi nam
Alicja Dusińska.
I dodaje: – W innym przypadku,
niech go zwyczajnie odda. Obiecuję,
że wobec złodzieja nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje. Niech
przyjdzie, włoży go
do fontanny, gdzie
znów będzie miał
świetne warunki
do życia. Ekipa z
Orient Expressu
przymknie na to
oko i sprawa załatwiona. Nie chciałabym, by ktoś
przerobił „Zośkę”
na popielniczkę.
Istotnie bowiem, choć
kradzież żółwia
może wydawać się
śmieszna, bądź co
bądź żal jednego
z pupili całego
Orient Expressu,
a w szczególności
kucharzy lokalu.
Do apelu Alicji Dusińskiej dokładają
się również muzycy, którzy wzięli
udział w koncercie

27 czerwca. – Oddajcie żółwia pani
Alicji! Niech będzie wśród swoich
– apeluje „Dudi” z jeleniogórskiej
kapeli Don’t Panic.
Petr

Fot. Petr

Żywność dla ubogich

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie pobierają
paczek z innych miejsc.
Prosimy o zabranie ze sobą
mocnego opakowania (kartonu lub silnej
reklamówki)
oraz dowodu
tożsamości
– mówią organizatorzy
akcji.
Regulamin
oraz wszystkie
szczegóły są
dostępne pod
nr tel. 75-64611-16 oraz w
siedzibie fundacji przy ul. Wojska Polskiego 15
w Jeleniej Górze otwartego w każda
środę w godz. 16.00-18.00.
(Angela)
Fot. Organizatorzy

Alicja Dusińska, właścicielka jeleniogórskiego Orient
Expressu oraz Karkonoskiego Salonu Sztuki bardzo
ubolewa po stracie jednego
z żółwi wodnych, które zamieszkują w fontannie Sali
Ogrodowej w lokalu w dawnym budynku dworca PKP.
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Dziewięć sal z nowoczesnym wyposażeniem pomoże młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy

Wielkie otwarcie centrum kształcenia w „Mechaniku”

Na ten dzień czekali nie tylko
nauczyciele, ale i uczniowie.
W miniony czwartek w ZST
Mechanik odbyło się wielkie
otwarcie nowo wybudowanego Centrum Kształcenia
Zawodowego, a w nim dziewięciu sal do praktycznej
nauki zawodu. Podczas uroczystości otwarcia padło
wiele słów podziękowań dla
tych, którzy nad budową
centrum pracowali.

wnątrz, łącznie z wymianą
centralnego ogrzewania, sieci
elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej. Wymieniono
okna i drzwi. Na zewnątrz
budynek został wyremontowany i ocieplony, włącznie z
dachem. W budynku zamontowana została winda dla osób
niepełnosprawnych.
Na otwarcie nowego centrum do
zespołu szkół zjechało wiele osobistości, w tym: Zofia Czernow, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak,
członek zarządu
Województwa
Dolnośląskiego,
Marzena Machałek, posłanka PiS
– u, Waldemar
Woźniak, naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej,

Centrum Kształcenia Zawodowego
powstało w zmodernizowanym kompleksie byłego internatu mieszczącego
się przy Zespole Szkół Technicznych
Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju
w Jeleniej Górze. W ramach prac
przebudowano cały budynek we-

radni, m.in. : Anna
Ragiel, Ewa Duziak,
Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis, Miłosz
Sajnog czy Jerzy
Pleskot. Obecni byli
też przedstawiciele
urzędu miasta, w tym

Starszy obywatel Niemiec
z urazem ręki trafił do
szpitala po t ym, jak na
skrzyżowaniu przy Baszcie
Grodzkiej w Jeleniej Górze
doszło do zderzenia dwóch
pojazdów: osobowego opla
z ciężarowym samochodem
marki Volvo. Sprawczyni,
kierująca oplem, została
ukarana mandatem karnym.

43 – letni kierowca samochodu
ciężarowego z Jeleniej Góry jechał ul.
Podwale w kierunku ul.
Bankowej. Na skrzyżowaniu miał zielone światło.
W tym samym momencie
z przeciwnego kierunku
jazdy na skrzyżowanie
wjechała obywatelka Niemiec kierująca oplem. Ona
również miała zielone światło,
jednak kobieta
próbowała
skręcić

Popowicza, dyrektorów szkół, rodzi- uczniowie? Zdaniem Grzegorza
ców, uczniów i inni.
Krukowskiego z klasy IIIA o profilu
technik pojazdów
Stumilowy krok w
samochodowych,
poprawie jakości
nowoczesne
kształcenia
pracownie dają
- Długo czekaliśmy by taką bazę b a r d z o d u ż e
dydaktyczną pozyskać. Dla szkoły możliwości m.in.
jest to stumilowy krok do przodu. przy obróbce, toTeraz będziemy mogli pokazać karstwie i wielu
uczniom więcej nowocześniejszych innych.
technologii i rozwiązań, dzięki
Filip Rozowski
czemu lepiej przygotujemy ich do z klasy IC o propracy. Nowe centrum to bardzo filu „mechatrodobre warunki, w których ci młodzi nik” liczy na to,
ludzie będą mogli się kształcić oraz że dzięki
nowe możliwości dla nauczycieli. nowoczeObecnie mamy około 750 uczniów s n e m u
i mamy nadzieję, że po otwarciu w y tego centrum ta liczba się zwiększy.
Nasza oferta edukacyjna bardzo
się bowiem poszerzy, a z różnego
typu szkoleń będą mogły korzystać
również osoby niepełnosprawne
– mówiła Wanda Kozyra, dyrektor posażeniu centrum pozna w prakZespołu Szkół
tyce to, o czym dotychczas czytał
Te c h n i c z w książkach i dzięki temu szybciej
n y c h odnajdzie się w realnej pracy na
Mecha- rynku.
nik w
Przemysław Wyciwyszyn i Adrian
Jeleniej Nowicki z klasy IIC już dostrzegli, że
Górze.
nowe sale są bardziej przestronne i
A jakich dają większe możliwości do testowak o r z y ś c i nia urządzeń, szczególnie dużych.
w nowym
- Poprzednia sala do tego przedc e n t r u m miotu była o wiele mniejsza i nie
u p a t r u j ą było gdzie się rozwinąć z budowam.in. Mirosłas
a m i
niem. Tu z pewnością zdobędziemy
wa Dzika,
większe umiejętności, a to da nam
naczelnik
możliwość szybszego znalezienia
wydziału
pracy – mówili uczniowie.
inwestycji i
Szerokich możliwość kształcenia
zamówień
w nowy centrum upatrują też sami
publicznauczyciele.
nych oraz
- Nowe centrum to stanowiska
Jadwiga
wyposażone w bardzo nowoczesny
Osińska.
sprzęt, dzięki któremu możliwa jest
Zaproszosymulacja w mikroskali rzeczywino również Jacka Musiała, dyrektora
Całość kosztowała ponad sześć mi- stych warunków produkcyjnych.
jeleniogórskiego aeroklubu, Tadeusza
lionów zł, z czego niemal połowa Uczniowie, którzy przejdą szkolenie
na tych wszystkich stanowiskach
pochodziła z unijnego Regionalnego z pewnością będą mieli pojecie o
Programu Operacyjnego dla Woje- tym, co ich czeka w przyszłej pracy.
wództwa Dolnośląskiego na lata 2007 Programy, które będą u nas wykodo nauki funkcjonują
– 2013. Docelowo z nowego centrum rzystywane
bowiem w różnych przedsiębiorma korzystać około 900 uczniów, nie stwach – mówił Krzysztof Cichosz,
tylko „Mechanika”, ale i elektronika i nauczyciel mechatroniki.
Angelika Grzywaczinnych szkół zawodowych z Jeleniej
Dudek
Góry i regionu.
Fot. Angela

Na parterze budynku znajdują się
pracownie: obrabiarek, spawania i
łączenia metali, a na pierwszym piętrze
jest centrum informatyczne oraz sala
konferencyjna, gdzie będą odbywały się
zajęcia z przedsiębiorczości. Na drugim
piętrze natomiast mieści się pracownia
instalacji budowlanych oraz dwie
pracowni z mechatronikami: z robotyką
i automatyka oraz z sterownikami PLC.
Pełne doposażenie
wszystkich pracowni
w nowoczesny sprzęt
za ponad dwa miliony
zł ma się zakończyć
nie później niż w
I kwartale przyszłego roku.

Zderzenie opla z ciężarówką. Na feralnym skrzyżowaniu
w lewo w ul. Sobieskiego i nie ustąpiła
pierwszeństwa ciężarówce jadącej na
wprost.
- 70 - letnia kobieta kierująca oplem
nie ustąpiła pierwszeństwa kierowcy ciężarówki i doszło do zderzenia pojazdów.
W wyniku uderzenia, w oplu od strony
pasażera rozbita została szyba, która
poraniła prawą rękę męża kierującej.
Mężczyzna trafił do szpitala. Sprawczyni
została ukarana mandatem karnym
- mówi sierż. Jacek Drytko z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)
Fot. Angela

To nie pierwsze zdarzenie, do którego doszło na tym skrzyżowaniu. Jak jeździć by takich zdarzeń uniknąć?
- Trzeba zachować szczególna ostrożność, dokładnie obserwować co dzieje się na skrzyżowaniu. Przed wykonaniem
każdego manewru, a szczególnie manewru skręcania, warto dwa razy dobrze sprawdzić czy nic nie nadjeżdża z
naprzeciwka – mówi sierż. Jacek Drytko.
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Finanse na TAK, absolutorium na TAK. Po sesji w UM

Zarówno projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu Miasta Jeleniej Góry za 2010
r., jak i projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla prezydenta mia-

sta Marcina Zawiły doczekały się
„TAK” od miejskich radnych. Co na
to głównodowodzący Jelenią Górą?
– Przyznam szczerze, że spodziewałem się właśnie takiego wyniku.
Rok 2010 był rokiem wielkich
wyzwań, dużych inwestycji, które
zostały zrealizowane w większym
lub mniejszym stopniu. Wiadomo,
że pewne rzeczy zostały przygotowane lepiej, inne gorzej, a jeszcze
inne później, mimo to sądzę, iż
ocena roku 2010 jest taka, że zasługuje na absolutorium i cieszę się
bardzo, że radni ją przyjęli – mówi
prezydent Marcin Zawiła.
Co zaś się tyczy sprawozdania
finansowego i wykonania budżetu: – Potwierdzam, że każda z

inwestycji rozpoczęta w roku 2010
została lub zostanie wykonana
zgodnie z planem. Co nie oznacza,
że z niektórymi nie ma kłopotów:
tu brakuje pieniędzy, tam znaleźliśmy freski, gdzie indziej dopiero
ubiegamy się o pieniądze. Po
prostu, wszystkie te rzeczy mają
swój rytm. Tak czy owak, chcę je
zrealizować i są na nie projekty, i o
nich opinie – dodaje Zawiła.
Na wtorkowej sesji, jak zwykle,
nie zabrakło delikatnych zgrzytów, kuksańców słownych oraz
przyt yków w gronie radnych,
niekoniecznie związanych z tematami obrad. Na koniec, pojawił
się również szereg interpelacji,
związanych m.in. z „tymczasowo”

zawieszonym projektem W Stronę
Kultury, planami
zagospodarowania, czy może raczej „ożywienia”
Placu Ratuszowego i problemami
mieszkańców
dotyczącymi
bezumownego
korzyst ania z
mienia komunalnego, które, póki
co, nie doczekały
się klarownych
rozwiązań.
Piotr Iwaniec

Prystrom i Domagała w radzie nadzorczej MZK
Paweł Domagała i Robert Prystrom to nowi członkowie rady
nadzorczej Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze – takie zmiany w miniony wtorek wprowadził Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
Nowo powołani członkowie
mają pracować skuteczniej niż
ich poprzednicy.

Osobowy skład rady nadzorczej MZK
jest ustalany przez właściciela, miasto
Jelenia Góra. Zmiany w składzie rady
nadzorczej leżą więc w gestii prezydenta
miasta. Wczoraj Marcin Zawiła z tego
prawa skorzystał powołując na członków rady Pawła Domagałę (dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Jeleniej Górze) i Roberta Prystroma
(założyciela Stowarzyszenia Wspólnego
Miasta, swojego kontrkandydata w

jesiennych wyborach prezydenckich, który przegrawszy w pierwszej turze zachęcał swój elektorat
do głosowania na obecnego prezydenta w II turze). Zastąpią oni
Mariolę Grodnicką i Bogdana Rogalskiego. Co było przyczyną tych
decyzji?

- Zmiany w radach nadzorczych następują i zawsze następowały, to nie jest nic
nadzwyczajnego. Obaj panowie mają doświadczenie w temacie funkcjonowania służb
komunalnych i byli w to zaangażowani. Robert Prystrom po latach zewnętrznego
krytykowania funkcjonowania miasta, będzie miał okazję zaangażować się w bieżącą,
konstruktywną pracę na rzecz miasta, szczególnie na rzecz rozwiązywania problemów
komunikacyjnych. Paweł Domagał natomiast był radnym i członkiem rad nadzorczych
dlatego jest dobrze przygotowany do tego, by patrzeć na MZK, jeśli nie od strony
technicznej, to od strony pasażerów i potrzeb miasta.

BASEN JUŻ OTWARTY!
Na ten dzień miłośnicy wodnego szaleństwa czekali kilka miesięcy. W minioną sobotę Międzyszkolny Ośrodek
Sportu otworzył basen przy
ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze. Wstęp był wolny, ale niestety nie dopisała pogoda.
Jak mówi Piotr Śliwa, kierownik
basenu miejskiego, obiekt jak co roku,
został w całości odremontowany,
odmalowany i odświeżony. Jutro
wszyscy chętni skorzystają z niego
za darmo.

Basen będzie czynny codziennie w godz. od 10.00 – 19.00. Za
wejście dorośli zapłacą 10 zł, a
dzieci i młodzież oraz studenci posiadający legitymacje, 4 zł. Tańsze
o połowę zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci będą wejściówki po
godzinie 16.00. Darmowe wstęp
przez cały okres funkcjonowania
basenu, mają natomiast maluszki
do 3 lat.
O ile dopisze pogoda basen ma
być czynny do września. Życzymy
dobrej zabawy!
(Angela)

Fot. Angela

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry:

- W procesie rozwoju każdej firmy
potrzebne są zmiany. Prezydent uznał,
że na tym etapie rozwoju MZK nowi
członkowie będą wykonywali swoje
obowiązki skuteczniej niż ich poprzednicy. Potrzebne jest świeże spojrzenie
na niektóre aspekty, szczególnie teraz,
kiedy w planach są liczne zmiany w
funkcjonowaniu MZK. Zmiana członków rady nadzorczej nie ma być dla
nikogo żadną karą za złe wykonywanie
swoich obowiązków – podkreśla Cezary
Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
(Angela)

Fot. Petr

We wtorek, 14 czer wca
2011 w Urzędzie Miasta w
Jeleniej Górze odbyła się
XIII Sesja Rady Miejskiej,
której punktami kulminacyjnymi były zatwierdzenie
sprawozdania finansowego
i wykonania budżetu za
2010 r. oraz absolutorium
dla prezydenta miasta Marcina Zawiły.

Sto latarni
do remontu
Miasto ogłosiło przetarg
na remont około sto ulicznych, przydrożnych latarni.
Około 20 z nich zostanie
wymienione, pozostałe będą
odrdzewione, wzmocnione i odmalowane. Remont
drogowego oświetlenia ma
się zakończyć 30 września
br. Koszt tych robót będzie
znany po rozstrzygnięciu
przetargu.
Przedsiębiorcy specjalizujący się
w remontach przydrożnego oświetlenia mogą składać swoje oferty
do 27 czerwca br. O tym, kto wykona zadanie, zadecyduje najniższa
cena. W ramach tego zadania około
20 latarni zostanie wymienione
na nowe, około 30 sztuk zostanie
wzmocnione i pomalowane. Kolejne

20 latarni zyskają nowe
oprawy. Samo malowanie przewidziane jest dla
30 procent wszystkich
remontowanych słupów.
Prace mają się rozpocząć
w lipcu i zakończyć dwa
miesiące później.
- W ostatnim czasie dużo mówiło
się o wymianie wszystkich latarni na
energooszczędne. Na to jednak jak
na razie nie ma pieniędzy. Co roku
remontujemy natomiast po około
100 sztuk istniejących przydrożnych
latarni. Modernizacji poddane zostaną te, które są w najgorszym stanie,
w tym, m.in. przy ul. Ogińskiego,
Wolności, al. Jana Pawła II, w Cieplicach i w innych miejscach. O tym, ile
dokładnie tych latarni zostanie wyremontowane zadecyduje cena jaka
pojawi się w najtańszej ofercie. Mamy
bowiem pewną kwotę przeznaczoną
na ten cel w budżecie i być może uda
nam się za nią zmodernizować nie
sto, a np. 120 sztuk – mówi Jerzy
Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze.
(Angela)

Ozdobne krzewy w Jagniątkowie – zniszczone czy nie?
W minioną niedzielę otrzymaliśmy infor macje od
mieszkańców Jagniątkowa, że podczas przycinki
gałęzi drzew, pracownicy
MPGK zniszczyli nasadzone w czynie społecznym rododendrony. Prezes MPGK
zaprzecza, by taka sytuacja
miała miejsce.
Zdaniem mieszkańców Jagniątkowa pracownicy MPGK mieli
zarzucić nasadzone w czynie
społecznym krzewy przyciętymi
gałęziami.
- W ubiegłym roku Koło Osiedlowe Watra Jagniątkowska w
celu upiększenia swojego osiedla,
posadziła z własnej inicjatywy i
za własne pieniądze kilkanaście
krzewów rododendronu wzdłuż
ogrodzenia placu zabaw (również wyremontowanym w czynie
społecznym i na własny koszt).
Tymczasem w miniony piątek
pracownicy MPGK z Jeleniej Góry
przy wykonywanych pracach po-

rządkowych terenów zielonych w
tej okolicy zniszczyli nasadzenia
rzucając na nie pościnane gałęzie
drzew – napisali do nas mieszkańcy Jagniątkowa.
Tymczasem prezes zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
twierdzi, że t aka
sytuacja nie miała
miejsca.
– Żadne rododendrony nie zostały
połamane. Ludzie,
którzy ciężko pracują w prawidłowy
sposób zrobili to,
co mieli za zadanie
wykonać. W sobotę
były prowadzone
prace wycinki części gałęzi na placu
zabaw w Jagniątkowie, po czy zostały one złożone
w jednym miejscu i
w poniedziałek wywiezione. Nic nie

zostało zniszczone, a gałęzie nie
leżały na rododendronach. Osoba,
która zgłosiła nam taką informację, teraz niestety nie odbiera od
nas nawet telefonu, a mieliśmy
całą sprawę wyjaśniać. Uważam,

że wszelkie prace wykonane w
Jagniątkowie zostały wykonane
poprawnie – powiedział Michał
Kasztelan, prezes zarządu MPGK.
(Agrafka)
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Pobity przez policjanta ?
Ten wieczór miał być nagrodą za zaliczoną sesję na
studiach. Jarosław Wójcik
świętował go w mieszkaniu
swojej dziewczyny z dwójką
znajomych. Była głośna muzyka i alkohol. To nie spodobało się sąsiadom, którzy
wezwali policję. Skończyło
się na pobiciu 23 – latka.
Chłopak twierdzi, że został
uderzony przez jednego z
policjantów, który przyjechał na interwencje. Funkcjonariusz podaje zupełnie
odmienną wersje zdarzeń.
Sprawą zajmie się
prokuratura.
Cała historia wydarzyła się w minioną
środę 15 czerwca
br. Jarosław Wójcik wraz z dwoma
kolegami i swoją
dziewczyną postanowili uczcić
zaliczony II rok
studiów filologii angielskiej
K a rko n o s k i e j
Państwowej
Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze. Student przyznaje, że
w mieszkaniu grała
głośna muzyka i był
alkohol. Punkt 22.00. do

mieszkania miał zapukać sąsiad.
- Był wulgarny, krzyczał, że ma
małe dziecko, że jesteśmy nienormalni i mamy wyłączyć muzykę.
Wyłączyliśmy. Siedzieliśmy tylko
przy włączonym telewizorze i graliśmy w karty. Po jakimś czasie
wyszliśmy mieszkania i
chcieliśmy iść na stacje
paliw . Na klatce schodowej wypadła nam z
ręki butelka z piwem.
Pobiła się. Na ulicy
zatrzymała nas policja. Policjanci zapytali, czy wychodziliśmy
przed chwilą z bloku.
Powiedzieliśmy, że nie.
Funkcjonariusze weszli do budynku. Po
jakimś czasie ponownie zatrzymali nas nieopodal
stacji paliw
Shell i wypisali nam
mandat za
zakłócanie
ciszy nocnej. Zacząłem
z nimi dyskutować. Nie
awanturowaliśmy się
na ulicy, nie robiliśmy
niczego złego. Ze złości
naplułem na radiowóz.
Kazali mi wsiąść do samochodu. Nie stawiałem oporu. Wsiadłem. Zapytali mnie
czy przyjmuje mandat w
wysokości tysiąca zł, czy mają
mnie wieść na dołek. Wybrałem

dołek. Policjanci powozili mnie po
mieście i zatrzymali się koło garaży
przy ul. Karłowicza. Wysiedli. Jeden z
policjantów ubrał rękawiczkę, otworzył drzwi i uderzył mnie z pięści w
twarz. Następnie zapytał mnie czy
przyjmę ten
mandat, czy
dalej chce
jechać na
dołek. Bałem się, nie
chciałem
dostać
jeszcze
raz.

Zgodziłem się na mandat. Kazali
mi wytrzeć, to co naplułem i iść do
domu. Wróciłem się jednak do nich
i zapytałem tego policjanta co mnie
uderzył o numer odznaki i nazwisko.
Powiedział mi, że mam to na mandacie. Poinformowałem go, że spotkamy się w sądzie. Z uśmiechem na
twarzy odpowiedział: „zobaczymy”.
Kiedy wróciłem do domu ze złości
uderzyłem w drzwi sąsiada, za to, że
wezwał policję i powiedziałem mu

„Zobacz, co mi przez ciebie zrobili”
i pokazałem mu swoją zapuchniętą
twarz. Po awanturze wróciłem do
mieszkania i po jakimś czasie znów
chcieliśmy wyjść z domu. W tym
czasie od sąsiada wyszedł policjant,
który wcześniej mnie uderzył. Powiedział, że zaprasza mnie do radiowozu. Odpowiedziałem, że nigdzie
nie pójdę, bo się boje, że jeszcze raz
mnie uderzy. Kazali nam dmuchać
w alkomat, a później się rozejść.
Poszliśmy do domu – opowiada
Jarosław Wójcik.
To jest wersja jednej ze stron.
Policja twierdzi, że nic takiego nie
miało miejsca i podaje własny przebieg zdarzenia. Rozbieżność wersji
pojawia się w momencie wypisywania mandatu. Funkcjonariusz
twierdzi, że nikogo nie uderzył.
Co więcej, poinformował
ukaranego o jego prawach i
zaproponował odwiezienie
go do domu.
- Jak wynika z raportu, po około 40
minutach od chwili
wypisania mandatu, policjanci zostali ponownie wezwani przez lokatora
mieszkającego przy ul. Kiepury. Sąsiad zgłosił bowiem, że grupka znajomych wróciła do mieszkania, uderza
w jego drzwi, odgraża mu się, rzuca
z balkonu butelkami, jeden z uczestników miał też zwymiotować na jego
balkon. Kiedy funkcjonariusze byli w
mieszkaniu lokatora, który wezwał
patrol na interwencję, do drzwi
znów zapukał Jarosław W. Policjant

Walczą o szkołę w Karpnikach
Wojewoda Dolnośląski odrzucił przyjętą 5 maja br. uchwałę rady gminy Mysłakowice
dotyczącą zamknięcia Szkoły
Podstawowej w Karpnikach.
Uchwałę zaskarżyli rodzice
i mieszkańcy Karpnik oraz
okolicznych sołectw, którzy
sprzeciwiają się zamknięciu
placówki. Oficjalnymi przyczynami zamknięcia szkoły
są wysokie koszty utrzymania
i brak pieniędzy.

dojeżdżać same. Miałabym pozwolić by jeździły z dorosłymi ludźmi
w kursowym autobusie? A kto
będzie odpowiadał, kiedy coś się
dziecku stanie? Gdzie będę
miała szukać winnych? pyta pani Beata.
Pani Renata Wilczyńska ma trójkę
dzieci, wszystkie
będą chodziły do
szkoły w Karpnikach … o ile uda się ją uratować przed zamknięciem.
- Weronika skończy w tym roku 6 lat,
Adam ma skończone 6, a Krystian ma 7
Nie tylko szkoła
O utrzymanie szkoły rodzice i miesz- lat. Jak dzieci w takim wieku mają się odkańcy walczą od wielu lat. Jak mówią, naleźć w autobusach, w których jeżdżą
ten budynek to bezpieczne miejsce do dorośli i starsi uczniowie, gdzie maluchy
przepychane są
nauki dla ich dzieci,
jak śmieci? Jak
schronienie na wyOBECNIE W SZKOLE
mają się odnaleźć
padek powodzi, poPODSTAWOWEJ W
w szkole, gdzie
żaru, kataklizmu.
KARPNIKACH UCZY SIĘ 34
są problemy z
- To jest szkoła, w
UCZNIÓW, ALE ZDANIEM
narkotykami,
której dzieci czują
RODZICÓW, GDYBY NIE
gdzie przyjeżdża
się bezpieczne, mają
PLANY ZAMKNIĘCIA
policja ? Ja się o
PLACÓWKI, TYCH DZIECI
doskonałą opiekę, a
rodzice mają stały BYŁOBY O POŁOWĘ WIĘCEJ. nie zwyczajnie
boję – mówi pani
kontakt z nauczyRenata.
cielami. Dla władz
Pan
Sebastian
Lukaski
dodaje, że
gminy to tylko budynek. Dla nas to o
wiele więcej. To schronienie na wypa- szkoła w Łomnicy to w porównaniu do
dek nieszczęścia. Dyrektor tej szkoły ich placówki – moloch. Jego zdaniem
sprowadza tu żywność dla najuboższych chodzi tam około 500 uczniów i placówi rozdaje ją ludziom - mówi Beata Łyko, ka już jest przepełniona.
- Tam nie ma jakiejkolwiek kontroli
matka 14- letniej Agnieszki i 7 – miesięcznad
dziećmi. Nauczyciele nie zwracają
nego Michaela.
Beata Jaruga obecnie przyprowadza uwagi na to, co się dzieje z uczniami
do tej szkoły dwóje dzieci: Milenę i po zakończeniu lekcji. Najmłodsze
dzieci mają po cztery godziny lekcyjne.
Michała.
- Jak ja zaprowadzę dzieci do szkoły Autobus będą natomiast miały co kilka
do Łomnicy i odbiorę je? – pyta. Nie godzin. Co mają robić w międzyczasie?
wyobrażam sobie, by moje dzieci mogły Siedzieć na przystanku, przyjść do domu

na nogach? – pyta pan Sebastian,
ojciec drugoklasisty i pięcioletniego Kacpra.
Wójt gminy zapewnia, że
dzieci będą do szkoły
wożone autobusem
szkolnym, w którym porządku i
bezpieczeństwa
będzie pilnowała opiekunka.
Mieszkańcy w
te zapewnienia
jednak nie wierzą.
- To jest nie prawda. Gmina nie ma
własnego autobusu, dotychczas dzieci
dowozi autobus kursowy i tak będzie w
dalszym ciągu. Gmina w ogóle się nami
nie interesuje. Nie mamy tu żłobka, ani
przedszkola. Zarówno ja, jak i moja
żona pracujemy, płacimy podatki, dlatego uważamy, że ta szkoła po prostu
się należy naszym dzieciom – mówi
pan Sebastian.

na siebie 60 tys. zł, co niemal w całości
pokryło koszty jej funkcjonowania w
tym okresie.
- W 2010 roku zrobiliśmy też wyliczenia, z których wynikało, że dojazdy
dzieci z Gruszkowa, Strużnicy i Karpnik
do szkoły w Łomnicy będą kosztowały
tyle, co utrzymanie tej placówki. To
początkowo przekonało wójta i radę
gminy, że likwidacja szkoły się nie
opłaca. W tym roku jednak kolejny raz
została podjęta uchwał intencyjna, a 5
maja br. uchwała o likwidacji szkoły w
Karpnikach. Znów podjęliśmy rozmowy w tym temacie, ale bezskutecznie.
5 maja w tej sprawie występowałem
też na sesji rady gminy. Mówiłem o
wadach prawnych uchwały, ale moje
argumenty nie zostały wysłuchane.
Byłem więc zmuszony skierować
sprawę do Wojewody Dolnośląskiego
we Wrocławiu – mówi Przemysław Pochmara, członek rady rodziców Szkoły
Podstawowej w Karpnikach.

Długoletnia walka

Błędy w uchwale

O planach zamknięcia Szkoły Podstawowej w Karpnikach mówiło się już
od 2004 roku. Pierwsze kroki w tym
kierunku rada gminy podjęła w 2009
roku, kiedy została stworzona uchwała
intencyjna o likwidacji placówki.
Decydować o tym miały względy ekonomiczne. Wówczas w obronie szkoły
stanęli jednak rodzice i mieszkańcy. Co
więcej nie skończyło się na prośbach i
rozmowach. By ratować szkołę rada rodziców i mieszkańcy w porozumieniu
z władzami gminy rozpoczęli budowę
bazy noclegowej na trzecim, nieużytkowanym piętrze placówki. Te działania
przyniosły rezultaty. Od 1 września do
31 grudnia 2010 roku szkoła zarobiła

Wytknięte radzie błędy w uchwale
dotyczyły m.in. nieskutecznego powiadomienia związków zawodowych
i rodziców o likwidacji szkoły. Zaskarżona została też przyczyna, dla jakiej
gmina chciała zamknąć placówkę.
- Prawo wyraźnie mówi, że obowiązek
prowadzenia szkół należy do zadań i
obowiązków gminy, dlatego czynnik
ekonomiczny nie może być podstawą
do ich zamknięcia - mówi Przemysław
Pochmara.
Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku
9 czerwca br. przyznał rodzicom racje i
uchwałę rady gminy o likwidacji szkoły
w całości uchylił. Jeśli od tej decyzji
gmina się nie odwoła, to placówka

otworzył drzwi i zobaczył, że ma
on zapuchnięte oko. Usłyszał od
Jarosława W., że zapłaci mu za to
wszystko, bo jego matka jest radną. Wmawiał policjantowi, że to
on go pobił. Odgrażał się, że ma
trzech świadków – relacjonuje
rzecznik policji, który zapewnia,
że cała sprawa zostanie szczegółowo sprawdzona i wyjaśniona
przez policję i prokuraturę.
- Funkcjonariusz, który został
posądzony przez Jarosława W. o
pobicie, jest jednym z najlepszych
naszych policjantów. W 2010 roku
w turnieju par patrolowych wraz
ze swoim partnerem zajęli II miejsce na Dolnym Śląsku. W ramach

podejmowanych interwencji okazał
się natomiast najlepszy w województwie – mówi Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela

Danuta Wójcik, matka Jarosława
Wójcika, radna Rady
Miasta w Jeleniej Górze :

Nie jestem za tym, by głaskać dzieci na głowie,
kiedy zachowują się nagannie. Uważam, że mój
syn powinien ponieść konsekwencje swojego zachowania i policjant miał prawo ukarać go
mandatem. Nie może być jednak
tak, że funkcjonariusz publiczny
sam wymierza sprawiedliwość
pięściami. Czy to jest powrót do
komuny? – pyta.
Danuta Wójcik zastrzega, że
sprawy nie odpuści, dopóki nie
zostanie ona wyjaśniona.
będzie funkcjonowała jeszcze co najmniej rok.

Założą stowarzyszenie

Rodzice zapowiadają, że w tym czasie chcą założyć stowarzyszenie, które
miałoby całkowicie przejąć obowiązki
utrzymania placówki. - Na terenie
Karpnik i ościennych miejscowości
tworzy się grupa osób, która chce założyć stowarzyszenie, które poprowadzi tę placówkę i przejmie w całości
obowiązki szkoły. Pan Wójt przychylił
się do tego pomysłu, ale na założenie
stowarzyszenia dał nam trzy miesiące,
co było niemożliwe prawnie. Mamy
nadzieję, że przez ten „rok podarowany
przez Wojewodę” uda nam się założyć
stowarzyszenie i tę szkołę uratować.
Planujemy też otworzyć tu oddział
przedszkolny, punkt medyczny i stomatologiczny. Ta placówka jest potrzebna
naszym dzieciom i mieszkańcom – mówią mieszkańcy Karpnik.

Za drogie utrzymanie

Piotrowski, wójt gminy Mysłakowice
mówi, że decyzja co do dalszych
losów placówki i kolejnych kroków,
co do decyzji wojewody, zapadnie

Danuta Królikiewicz w Karpnikach
mieszka od sierpnia 2010 roku.
Przeprowadziła się z Poznania.
Jak mówi, mieszkańcy muszą tu
walczyć o wszystko: o miejsca
pracy, o szkołę, ośrodek zdrowia,
o pocztę…
na najbliższej sesji rady, 28 czerwca br.
- Decyzję w tym temacie podejmie
rada. Osobiście nie wyobrażam
sobie, by ta placówka dalej funkcjonowała. Jest po prostu za droga w
utrzymaniu. Co roku płacimy około
800 tys. zł za naukę 30 dzieci. Jeśli
rodzice chcieli założyć stowarzyszenie, to dawno mogli to zrobić. Poza
tym szkoła to nie przedsiębiorstwo,
żeby na siebie zarabiała – mówi
Zdzisław Piotrowski.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela
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11 lat Koła Towarzystwa im. Św. Brata Alberta
Obchody 11-lecia utworzenia
Koła Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze rozpoczęły się w
miniony weekend wernisażem wystawy fotograficznej
„Niewykluczeni, odcienie
szarości”. Uroczystości związane z jubileuszem trwały do
niedzieli. Były m.in. prelekcje,
pokazy filmów, spotkania i
spektakl.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta istnieje w Polsce od 1981 roku.
Jest niezależnym stowarzyszeniem
dobroczynnym, które realizuje cele w
duchu swojego patrona. Będąc jedną
z największych i najstarszych Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce
udziela pomocy osobom skrajnie ubogim, a przede wszystkim bezdomnym.
Walczy z wykluczeniem społecznym i
stereotypowym postrzeganiem osób
korzystających z pomocy towarzystwa,

W miniony piątek w Klubie „Kwadrat” odbyły się
„Archiwalia”, na których
zaprezentowano fotografie,
dokumenty oraz filmy z
lat 60-tych i 70-tych. Starsi
mieszkańcy Jeleniej Góry
mogli odnaleźć siebie na
zdjęciach, a młodsi mieli
okazję zobaczyć jak
wyglądało
niegdyś
życie w naszym mieście.
Archiwalia
zorganizowane były pod
hasłem - Nasz
n ow y, st a r y
„ K wa d ra t ” i
nasza Jelenia
Góra. Klub ten
powstał w 1957
roku po przekształceniu ze
Spółdzielczego

które założyło schroniska dla mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi, a także
noclegownie, hospicja, domy pogodnej
starości oraz jadłodajnie.
- Wystawa jest ogólnopolska i odwiedziła już szereg miast w naszym
kraju. Przedstawieni na niej są nasi
podopieczni, z różnych ośrodków z
całej Polski. Akurat z Jeleniej Góry jest
pan Jan, który zajmuje się obecnie
modelarstwem. 17 czerwca, w dzień
Św. Alberta, 10 lat temu uruchomione
zostało schronisko w Jeleniej Górze, z
inicjatywy harcerzy i Księdza Mariusza
Majewskiego, którzy zapytali mnie
niegdyś co myślę o takim pomyśle.
Oczywiście podjęliśmy inicjatywę,
akurat złożyło się tak, że władze miasta
likwidowały jeden z obiektów przedszkolnych. Po gruntownym remoncie
zostało uruchomione schronisko przy
ulicy Grunwaldzkiej - wspomina Bogusław Gałka, prezes Koła Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta.
- Kiedyś przyczyną bezdomności
były problemy z prawem, z nało-

Pan Jan, który jako jedyny z Jeleniej Góry znalazł się na fotografiach z wystawy, zajmuje
się obecnie modelarstwem i korzysta z pomocy Domu Dla Osób Starszych, gdzie trafił
prosto ze szpitala. Na zdjęciu znalazła się także stacja kolejowa ze Złotoryi, miasteczka
z jego dzieciństwa, którą pan Jan własnoręcznie odtworzył z pamięci.
- Pochodzę z Nowego Sącza, za którym bardzo tęsknie, ponieważ tam mieszkają
bardzo porządni ludzie, nawet mleko smakuje inaczej i da się jeszcze słyszeć słowa
modlitwy „Zdrowaś Mario, łaski pełna”. Uczyłem się w Legnicy, Opolu, Wrocławiu i
Złotoryi. Skończyłem wydział Automatyki i Sterowania i pracowałem w zawodzie. Do
Jeleniej Góry przybyłem dopiero trzy lata temu, ale miałem wcześniej kontakt z tym
miastem ponieważ tu podlegałem pod Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Niegdyś
jeleniogórska energetyka była na najwyższym poziomie w całej Polsce, gdyż została
tu przerzucona cała kadra z lwowskiej energetyki – powiedział pan Jan.
- Teraz interesuje się modelarstwem, kleję głównie okręty i zabytki architektoniczne.
Swój pierwszy okręt wystrugałem z kory, a żagiel zrobiłem z kawałka papieru. Swoje
modele kleję, ze wszystkiego co mam pod ręką, np. z tutek od papierosów. Największy statek wykonany przeze mnie miał długość 164 cm, a szerokość 32 cm i miał
podnoszoną lufę. Dużą przyjemność mi sprawia, kiedy mogę taką rzecz wykonaną
własnoręcznie ofiarować drugiej osobie – dodał.

gami, natomiast w tej chwili spora
grupa bezdomnych znalazła się bez
dachu nad głową z powodu braku
pracy– dodał.
W minioną sobotę, w Schronisku
dla Bezdomnych Mężczyzn odbyły
się spotkania integracyjne, walne
zgromadzenie, msza święta, wystawiony został też monodram „Czułem
się dobrze tylko w górnych sytuacjach”

Mirosława Samsela, na podstawie opowiadania „Upadek” Alberta Camusa.
W niedzielę w Książnicy Karkonoskiej odbyła się prelekcja na temat
działalności towarzystwa oraz pokaz
filmów Dariusza Dobrowolskiego o
bezdomności.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas

Wspomnienie przeszłości w „Kwadracie”

Domu Kultury i
w tamtych czasach znany był
w całej Polsce.
Niegdyś skupiał
w sobie zarówno młodzież, jak i osoby starsze. Taka idea realizowana
jest również współcześnie.
- „Archiwalia” mają długą historię
i co roku poszukujemy zdarzeń
z minionych
lat, które miałaby okrągłą
rocznice. Prezentując jeleniogórzanom
fotografie,
dokumenty
czy też filmy
chcemy przypomnieć co
się działo w
naszym mieście 10, 20 czy
50 lat wstecz.
W tym roku
pokazujemy
star y, nowy
„ K wa d r a t ” ,
który był zna-

ny w Jeleniej Górze
i nie tylko, w związku z tym starszym
mieszkańcom bardzo
kojarzy się to miejsce
z imprezami, które
kiedyś tu organizowano. Pokazujemy
także jak wyglądała
Jelenia Góra w latach
60-tych i 70-tych oraz
tramwaje – powiedział
Zbigniew Dygdałowicz
z pracowni dokumentacji filmowej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury.
Pokazane zostały filmy ze wspomnieniami
ludzi, którzy mówią o
starym „Kwadracie”,
a także o jeleniogórskich tramwajach. Zaprezentowano także
z turnieju tańca i turnieju recyta- pokazu mody, czy też z występu
zdjęcia m.in. z zakładowej zabawy
torskiego, z dyskoteki dla dzieci, zespołu Elana w 1962 roku. Ciekaspółdzielni inwalidów z 1970 roku,

wym eksponatem była
fotografia Violetty Villas
z jej autografem z 1979
roku.
Na kolejnych „Archiwaliach” możliwe, że
będzie puszczony bardzo interesujący film ze
spektaklu, który grany
był przed 20 laty, tylko przez pracowników
technicznych Teatru im.
C.K. Norwida. - W tamtym czasie był to jedyny
spektakl w Polsce, kiedy
na scenie nie było ani
jednego aktora, a jedynie pracownicy techniczni, którzy wystawili
„Zemstę” Aleksandra
Fredrego – dodał Zbigniew Dygdałowicz.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas

Zakręcone nutki – nagrody za piosenki
W sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu spotkali
się uczestnicy V Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Zakręcona Nutka 2011”, w którym
młode talenty prezentowały
swoje umiejętności wokalne.
Ogółem w tegorocznej edycji
udział wzięło ponad dwustu
solistów i dziecięcych zespołów wokalnych.

szkoły podstawowej oraz młodzieży
gimnazjalnej, a także wymiana doświadczeń wśród instruktorów.
Festiwal w kategorii przedszkoli
miał charakter przeglądu i pozbawiony był elementu współzawodnictwa.
Być może dlatego stał się niezwykle
przyjemną przygodą muzyczną dla
czterech grup z miejscowego Przedszkola we Wleniu: „Krasnale” pod
opieką Doroty Mikszy, „Smerfetki”
i „Leśne Skrzaty” pod kierunkiem
Urszuli Kurek oraz „Kubusie”, której
opiekunką jest Irena Pasierbska. Poza
Główną ideą wleńskiego festiwa- konkursem z charakterystyczną dla
lu było stworzenie
uzdolnionym muzycznie dzieciom
szansy pierwszego
kontaktu ze sceną
o ra z z w ró c e n i e
na nie uwagi osób
odpowiedzialnych
za edukację artys t yc z n ą . C e l e m
imprezy zaś stała
się popularyzacja
śpiewania piosenek
wśród dzieci w wieku przedszkolnym i

swojego wieku ekspresją zaśpiewały
również „Myszki Franciszki” ze
Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
oraz Aleksandra Kubczyk z Jeżowa
Sudeckiego.
Jury, pod przewodnictwem mezzosopranistki Anny Skóry z zespołu
Vocalis, po wysłuchaniu prezentacji
wokalnych uczestników koncertu
konkursowego, postanowiło przyznać nagrody oraz wyróżnienia.
W kategorii zespoły kl. I-III szkół
podstawowych na pierwszym miejscu znalazły się „Szczęśliwe dzieci”
z klasy II B pod opieką artystyczną
Małgorzaty Klocek z Zespołu
Szkół im. Świętej Jadwigi
Śląskiej we Wleniu, drugie
miejsce obronili uczniowie
klasy drugiej pod kierunkiem
Dominiki Dorsz ze Szkoły
Podstawowej w Pilchowicach, a trzecie miejsce zajęli
trzecioklasiści z Pilchowic
pod opieką Ewy Grzebyk. W
kategorii zespoły kl. IV-VI
szkół podstawowych pierwsze miejsce ostatecznie zapewniły sobie „Koleżanki” z
SP w Pilchowicach, których

opiekunem jest Łukasz
Lizoń, a drugie miejsce szkolny zespół z Wlenia
pod opieką Łukasza Markowskiego, którego wleńska gimnazjalna grupa
muzyczna okazała się zwycięską w kategorii zespoły
szkół gimnazjalnych.
W kategorii soliści kl.
I-III szkół podstawowych
pierwsze dwa miejsca
wywalczyły sobie uczennice SP w Pilchowicach,
których opiekunką jest
Małgorzata Typer: Anna

Laureaci pierwszego miejsca - Aleksandra Czarny i Szymon Jakubowicz odebrali bilety na wakacje na Słowację,
które we współpracy z wleńskim OKSiTem ufundowane zostały przez starostę
powiatu lwóweckiego - Stanisława
Józefa Mrówkę. Wszystkim laureatom
oraz ich instruktorom i opiekunom
serdecznie gratulujemy!

Guenther i Agnieszka Biełousow.
Natomiast trzecie miejsce przyznano
Zuzannie Pietruszkiewicz z Wlenia
pod opieką Małgorzaty Klocek. W
kategorii soliści kl. IV-VI szkół podstawowych pierwszym miejscem
pochwalić się może Aleksandra
Czarny z wleńskiego OKSiT-u pod
kierunkiem Anny Komsty, drugie
miejsce zajęła Emilia Woch ze SP w
Pilchowicach pod opieką Łukasza
Lizonia, a na trzecie miejsce awan-

sowała Julia Czesnowska z OKSiT-u
we Wleniu pod opieką Anny Komsty.
Z kolei w kategorii soliści szkół
gimnazjalnych zwyciężył Szymon
Jakubowicz pod kierunkiem Renaty
Galik, absolwentki Społecznej Szkoły
Muzycznej w Jeleniej Górze, a drugie
miejsce przyznano Klaudii Russek
z wleńskiego OKSiT-u pod opieką
Anny Komsty.
(Accipiter)
FOT. ORGANIZATOR
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III Festyn Rodzinny w Bibliotece. Dzieci bawiły się świetnie

piosenki,
wspólnie recytowano
wierszyki, grano w kalambury i
inne gry słowne; biegano, skakano

Panie przeszły kurs samoobrony
42 Panie z Jeleniej Góry
i regionu odebrały cert yfikat y ukończenia VII
edycji kursu samoobrony
dla kobiet, który został
przeprowadzony w ramach
prewencyjnego programu „Bezpieczna w swoim
mieście”. Szkolenie poprowadziła jeleniogórska
policja. Inauguracja programu odbyła się w sali
konferencyjnej Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Deklarację udziału w programie
złożyło 60 pań, jednak do końca
wytrwały 42, które to otrzymały cert yfikat y potwierdzające
ukończenie kursu samoobrony.
Cert yfikat y wręczał Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji
w Jeleniej Górze –mł. insp. Zbigniew Markowski oraz zastępca
prezydenta miasta Jeleniej Góry
– Hubert Papaj.
W ramach programu odbyło
się 12 spotkań po 1,5 godziny.
Zajęcia podzielone były na część
teoretyczną i praktyczną.
- Głównym celem kursu samoobrony było przygotowanie
mentalne i fizyczne jego uczestni-

Na zakończenie imprezy odbył
się spektakl w wykonaniu aktorów
z Krakowa, pt.: „Wilk i zając w
mieście”. Było radośnie, integracyjnie, hucznie i w bardzo ciepłych
klimatach. Co ważne
– prócz „czegoś dla
ducha” dla dzieci przygotowano
i „coś dla
ciała”, jak
określił to
organizator imprezy.
Przed rozpoczęciem
spektaklu,
maluchy
otrzymały
cukierki,

ciasteczka,
pizzę, owoce i
świeże soczki,
które z uśmiechem na buziach skonsumowały we
wspólnym
gronie.
– Festyn rodzinny, który
zorganizowaliśmy juz po raz trzeci, jest
imprezą rodzinną dla dzieci i
ich rodziców – stałych czytelników księgozbiorów Książnicy
Karkonoskiej, posiadających kartę biblioteczną.
Jaka jest idea imprezy? Oczywiście, dobra
zabawa, integrowanie
najmłodszych, a
jednocześnie

ich edukacja poprzez gry i zabawy
posiadające kontekst literacki. W
końcu to biblioteka, gdzie propagować czytanie, jeśli nie tutaj – tłumaczy Krystyna Spólnik, kierownik
Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej
Książnicy Karkonoskiej.
Petr
Fot.
Petr

„Impresje basowe” w ODK

Fot. A. KMP

W sobotę 18 czerwca
w Jeleniogórskim
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska
odbył się „III Festyn Rodzinny w
Bibliotece”. Kalambury,
gry, edukacja poprzez zabawę, jak również spektakl teatralny – oto co zaoferowano
maluchom i ich rodzicom.

lub przeciągano linę. A
wszystko pod
hasłem edukacji poprzez
zabawę – zarówno zabawy intelektualne, jak i
gimnastyczne
odwoływały
się bezpośrednio do sytuacji
związanych
z bohaterami
literackimi lub samych bohaterów.

czek, do uniknięcia lub, w razie
potrzeby, odparcia bezpośredniego ataku na życie lub zdrowie. Specjalistyczne zajęcia, są w
stanie przygotować praktycznie
każdego człowieka , do odparcia
agresywnego ataku. Przy czym,
pod pojęciem „odparcia ataku”
należy również rozumieć sytuacje,
w których sprawca , na skutek
działań napadniętego odstępuje od
swojego zamiaru – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Zajęcia te miały też podnieść
ogólną sprawność fizyczną uczestniczek kursu, nauczyć je prostych
i niezawodnych technik walki
wręcz, a także zwiększyć świadomość prawną w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i w
relacjach międzyludzkich.
Wykłady, ćwiczenia i zajęcia
samoobrony prowadzili instruktorzy walki wręcz oraz policyjny
psycholog, a prelekcje prezentował specjalista ds. prewencji
kryminalnej.
Kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Część uczestniczek
już zadeklarowała swój udział w
kolejnej edycji kursu.
(Angela)

Basowe trio w składzie Weronika Cekiera, Ilona Turowska
i Roman Kołodziej pokazało
w Osiedlowym Domu Kultury, jak różnorodną muzykę
można wydobyć z czterech
strun. Na koncercie pod
tytułem „Impresje basowe”
gitarzyści zaprezentowali
interpretację utworów wielu znanych
muzyków, a także
własne aranżacje.

rze basowej uczymy się już od około 2
lat i postanowiłyśmy zaprezentować
swoje umiejętności na koncercie.
Chciałybyśmy w przyszłości grać w
profesjonalnych zespołach. Gitara
klasyczna, czy elektryczna stała
się już bardzo powszechna, natomiast mało osób
potrafi grać na
basie, a jeszcze
mniej dziew-

Kobiety grające na
basie to rzadkość, jednak znalazły się dwie
miłośniczki tego instrumentu, które pod
wyszkolonym okiem
swojego nauczyciela
Romana Kołodzieja szlifują
warsztat
m u z y c z n y.
Dziewczyny
pokazały, że
gra na basie
może być fascynującą wirtuozerią.
- Gry na gita-

czyn interesuje się
tego rodzaju instrumentem. Trzeba dużo ćwiczyć
różne techniki i utrzymywać rytm
– powiedziały Weronika Cekiera i
Ilona Turowska, 18-letnie basistki.
Podczas występu można było
usłyszeć aranżację w wykonaniu
Romana Kołodzieja oraz „Blast”
Marcusa Millera, „Twoje 4 strony”
Wojtka Pilichowskiego i „Fragile”
Stinga.
- Uważam, że gitara basowa była
przez wiele lat instrumentem niedo-

cenianym, a w przeciągu ostatnich
dziesięciu lat stała się instrumentem
solowym. Coraz więcej dziewczyn
zaczyna grać na gitarze basowej.
Basistki, które uczę w dwa lata zdążyły opanować już trzy techniki gry
na tym instrumencie. Obie posiadają
wspaniały zmysł muzyczny i wkładają w grę nie tylko serce, ale także
duszę - powiedział Roman Kołodziej,
nauczyciel muzyki i artysta jazzowy
z Karpacza.
Agata Galas,

Gimnazjum nr 3 i „Elektronik” – tuż przed połączeniem
W lipcu br. rozpocznie się remont pomieszczeń gimnazjum, które dotychczas nie były użytkowane, a które
zostaną przeznaczone pod sale lekcyjne i pracownie dla
uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych, którzy przeniosą się do placówki przy ul. Grunwaldzkiej od początku
przyszłego roku szkolnego. Znana jest już nowa nazwa
połączonych szkół.
W minionym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na to zadanie, ale
wykonawcy jeszcze nie wybrano. W
budżecie na ten cel zarezerwowano
bowiem tylko 300 tys. zł, a najniższa złożona oferta opiewała na

kwotę 417 tys. zł. Łącznie złożone
trzy oferty, wartość pozostałych to
546 tys. zł i 566 tys. zł. Wszystko
wskazuje na to, że budżet na ten
cel zostanie o brakującą kwotę
zwiększony.

- Dostosowanie pomieszczeń jest
niezbędne do tego, by uczniowie
tych dwóch placówek zmieścili się
w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej
i mieli zapewnione odpowiednie
warunki do nauki. Zadanie będzie polegało na przystosowaniu
nieużytkowanych dotychczas pomieszczeń na biuro, sale lekcyjne
czy też specjalistyczne pracownie,
w których zamontowany będzie
sprzęt specjalistyczny, który „Elektronik” posiada – mówi Waldemar
Woźniak, naczelnik Wydziału Edu-

Fot. Agata Galas

Podczas
„III Fest ynu
Rodzinnego
w Bibliotece”,
który w minioną sobotę
odbył się w jeleniogórskiej
Książnicy
Karkonoskiej
nie zabrakło
atrakcji przygotowanych
specjalnie z
myślą o dzieciach i ich
rodzicach.
Śpiewano

kacji i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
Po długich rozmowach ustalono
też nazwę dla połączonych placówek: Zespół Szkół Elektronicznych i
Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
- W tej sprawie nie było sporu,
ale rzeczywiście każda z placówek
chciała się zaprezentować w tej nazwie. Najważniejsze, że dyrektorzy
doszli do porozumienia – mówi szef
wydziału edukacji.
(Angela)
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KRONIKA POLICYJNA
Wyprzedzał „na
trzeciego”, doprowadził
do wypadku i uciekł

Policja poszukuje kierowcy
niebieskiego seata cordoby o początkowych numerach rejestracyjnych DLU, który w niedzielę
13 czerwca br. kilka minut po
godzinie 15.00 w Wojcieszycach
wyprzedzał „na trzeciego” na
podwójnej linii ciągłej, doprowadził do zderzenia się dwóch
pojazdów i uciekł. Pirat mógł
zabić trzy osoby.
Kierowca niebieskiego seata cordoby jechał w kierunku
Szklarskiej Poręby. Na wysokości
miejscowości Wojcieszyce zaczął
wyprzedzać jako trzeci pojazd.
Jadąca z przeciwnym kierunku
około 40 – letnia kobieta by
ominąć seata gwałtownie skręciła i zderzyła się z samochodem
marki Mazda, który jechał z
naprzeciwka. Do szpitala trafiły
trzy osoby: dwie około 40 – letnie
kierujące i 36 – letni pasażer,
wszyscy z regionu jeleniogórskiego.
Wszystkie osoby, które widziały zdarzenie, zapamiętały tablice
rejestracyjne lub cokolwiek
wiedzą w sprawie, proszone
są o kontakt z policją pod nr
tel. 997.

AKTUALNOŒCI

Świętowali dziesięciolecie.
W Szpitalu Wojewódzkim

W miniony czwartek w sali
konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
odbył się uroczysty jubileusz
dziesięciolecia Oddziału
Kardiologii Interwencyjnej.
W ramach uroczystości, swoje prelekcje wygłosili m.in.
najwybitniejsi kardiolodzy
i kardiochirurdzy z województwa dolnośląskiego.

Wyłudzacze kredytów w
rękach policji

W minionym tygodniu policja
zatrzymała trzech mężczyzn,
którzy w jednym z jeleniogórskich banków chcieli wyłudzić
kredyt w wysokości 20 tys. zł. W
tym celu posłużyli się sfałszowanymi dokumentami o zatrudnieniu i wysokości zarobków. W
trakcie czynności okazało się, że
mężczyźni mają więcej sfałszowanych zaświadczeń. Ponadto w
piwnicy jednego z nich, policja
znalazła około 91 kilogramów
tytoniu bez skarbowych znaków
akcyzy. Cała trójka trafiła do
policyjnego aresztu. Mężczyźni
odpowiedzą za oszustwo, za co
grozi im nawet do 8 lat więzienia. Dodatkowo 46-latek odpowie za posiadanie tytoniu bez
skarbowych znaków akcyzy.
W ręce policji trafił też 24 –
latek, który w podobny sposób
chciał wyłudzić kredyt na ratalny
zakup laptopa. Okazało się, że to
nie pierwsze tego typu oszustwo
24 – latka. Grozi mu do pięciu lat
pozbawienia wolności.

Chciał okraść
przychodnię

W ręce policji trafił Warszawiak, który na początku minionego tygodnia próbował
okraść jedną z jeleniogórskich
przychodni. Mężczyzna wykorzystał nieobecność personelu
i wyciągnął z szuflady 5 tys. zł.
Zauważyła to pracownica sąsiedniego gabinetu, która wyrwała
złodziejowi łup. O przestępstwie
powiadomiła policję, podała
również rysopis sprawcy. Chwilę
po rozpoczęciu poszukiwań
policjanci zatrzymali złodzieja
w jednym z parków. Zgłaszająca bez wahania rozpoznała
w nich sprawcę przestępstwa.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Okazało się, że przestępstwa dopuścił się w warunkach
recydywy. Teraz może trafić za
kraty na pięć lat.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Krzysztof Reczuch
z 4 Wojskowego
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
O czym mówili
prelegenci? O nowoczesnych sposobach leczenia
tów. Podczas uroczystości,
stabilnej choroby
którą poprowadzili Beata wieńcowej u pacjentów w podeszłym
Bokiej – zastępca dyrektora wieku, celach leczenia niewydolności
do spraw ekonomiczno- serca „teraz i w przyszłości”, edukacji
administracyjnych SW w chorych i ich rodzin; o tym, „jak oszuJeleniej Górze oraz Leszek kać fizykę” – czyli innowacyjnych
Bystryk, ordynator Oddziału technikach wszczepiania zastawki
Kardiologii Interwencyjnej, aortalnej, a także o randze Oddziału
swoje prelekcje wygłosili Kardiologii Interwencyjnej SW w
m.in. prof. dr hab. n. med. Jeleniej Górze. Co ważne, podczas
Waldemar Banasiak z Ośrod- uroczystości głos zabrał także jeden
ka Chorób Serca Wojskowe- z pacjentów Oddziału Kardiologii
go Szpitala Klinicznego we Interwencyjnej, Zenon Dudziński.
Wrocławiu, prof. dr hab.
– Jubileusz dziesięciolecia Oddzian. med. Piotr Ponikowski łu Kardiologii Interwencyjnej SW
– konsultant w dziedzinie w Jeleniej Górze to dla nas wielkie
kardiologii województwa święto. Ale nie tylko, to również okaCzwartkowy jubileusz dziesiędolnośląskiego i jeden z zja by uzmysłowić pacjentom, że jest
ciolecia Oddziału Kardiologii In- naukowców Akademii Medycznej we to oddział bardzo dobrze postrzegany
terwencyjnej SW w Jeleniej
Wrocławiu, a także dr
przez środowisko medyczne i rówGórze zgromadził zarówhab. n. med.
nie dobrze funkcjonujący. Tutaj
no najznamienitszych
mogą się oni czuć bezpiecznie;
przedstawicieli środomogą być pewni, że w sytuacjach
wiska medycznego z rezagrożenia życia czy innych zwiągionu Dolnego Śląska,
zanych z chorobami kardiologiczjak i samorządowców,
nymi zawsze otrzymają na nim
polityków, personel
niezbędną pomoc. Bo po to on
szpitala i jego
jest – podsumowała wczoraj
pacjenBeata Bokiej.
Wśród zaproszonych
gości, na czwartkowym
jubileuszu znaleźli się
m.in. zastępca prezydenta Jeleniej Góry
Hubert Papaj, wicemarszałek województwa dolnośląskiego
Jerzy Łużniak, radny
sejmiku województwa
dolnośląskiego Marek
Obrębalski i kanclerz
Karkonoskiej PaństwoJestem żywym dowodem na sprawne funkcjonowanie tego oddziału, a ściślej, skuwej Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze Grażyna
teczność pracujących na nim lekarzy i personelu medycznego. W swoim dość długim
Malczuk.
życiu borykałem się z różnymi chorobami i dolegliwościami, i nigdzie nie spotkałem
Piotr Iwaniec
się z tak dobrą opieką, jak tutaj. Wysiadło mi serce, a państwo mnie uratowaliście.
Fot. Piotr Iwaniec

Za to chciałbym wam podziękować – mówił Dudziński nie kryjąc wzruszenia.

KRONIKA POLICYJNA
Pobił i okradł 12 – latka

Nawet dwanaście lat może spędzić
w więzieniu 36 – letni jeleniogórzanin, który w miniony wtorek napadł,
pobił i okradł 12 – letniego chłopca,
który razem z grupą znajomych
przebywał nad rzeką w Jeleniej Górze.
Sprawca uderzył 12 – latka w twarz
i ukradł mu telefon, po czym chciał
uciekać. Został jednak zatrzymany i
przekazany policji przez ojca jednego
z dzieci.

Piesi i cykliści pod lupą

W minioną środę jeleniogórska
drogówka wzięła pod lupę niechronionych uczestników ruchu, czyli
pieszych i cyklistów. Efektem tych
działań było nałożenie 46 mandatów.
Ukarano nie tylko pieszych i rowerzystów, ale również zmotoryzowanych,
którzy przejeżdżali na czerwonym
świetle i nawet nie myśleli by ustępować pierwszeństwa pieszym.
Akcja pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”
była prowadzona przez jeleniogórską
drogówkę od godz. 6.00 do 22.00.
Efektem prowadzonych działań było
ukaranie mandatami 32 pieszych.
- Nagminnym wykroczeniem popełnianym przez pieszych było przechodzenie na czerwonym świetle oraz
w miejscu niedozwolonym – mówi
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Osiem mandatów nałożono też na kierowców, głównie za
nie ustąpienie pierwszeństwa pieszym
i nie stosowanie się do sygnalizacji
świetlnej. Mandaty otrzymało również
sześciu rowerzystów, między innymi
za nieprawidłowe przejeżdżanie przez
przejście dla pieszych.
- Głównym celem prowadzonych
działań było zdyscyplinowanie pieszych, rowerzystów
i motorowerzystów do przestrzegania obowiązujących przepisów z
zakresu ruchu drogowego, a także
uświadomienie tej grupie, że uczestnicząc w zdarzeniach drogowych
pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska.
(Angela)

Gdyby wybuchł realny pożar, Lokalna wizja nowych przystanków PKP

spłonęłyby dzieci

Przedstawiciele PLK i spółek kolejowych wspólnie z Jerzym Łużniakiem, członkiem
zarządu województwa oraz prezydentem miasta, Marcinem Zawiłą i jego zastępcą HuberW miniony poniedziałek jele- przy wąskiej bramie szkoły. Po kil- tem Papajem spotkali się w jeleniogórskim Ratuszu na roboczym spotkaniu dotyczącym
niogórscy strażacy uczestni- kunastu minutach manewrowania usytuowania przystanków na linii Szybkiej Kolei Miejskiej. Przeprowadzono też wizję
czyli w ćwiczeniach ewakuacji tyłem wjechały dwa samochody: lokalną proponowanych miejsc.
uczniów i załogi Gimnazjum gaśniczy i pojazd z podnośnikiem.
Robocze spotkanie zarówno w przystanków, które miałyby stanąć przy Osiedlu Orle, w Piechowicach i
nr 1 na wypadek zagrożenia Na teren szkoły nie dostał się nato- Ratuszu, jak i podczas wizji lokalnej m.in. naprzeciwko Kościoła Łaski, Szklarskiej Porębie. Żadne konkrety
miast samochód z drabiną, którego
pożarowego. Okazało się, zadaniem jest m.in. ewakuacja ludzi dotyczyło ustalenia harmonogramu przy estakadzie nieopodal Tesco czy jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
że gdyby doszło do realnego uwięzionych na wyższych piętrach działań, jakie trzeba będzie podjąć KPSW (dawnego Kolegium Karkono(Angela)
Fot. Angela
pożaru, a na piętrach byliby budynku. Gdyby pożar pojawił się w przy budowie Szybkiej Kolei Miej- skiego) oraz o modernizacji istniejąuwiezieni przez ogień ludzie, budynku naprawdę, mogłoby dojść skiej. Mówiono o budowie nowych cych, w tym Jelenia Góra Zachodnia
strażacy nie mogliby im od- do tragedii – mówi kpt. Andrzej Ciosk,
powiednio szybko pomóc. rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Ulica, przy której znajduje Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
się droga ewakuacyjna była Górze.
Dyrekcja szkoły twierdzi, że już
zastawiona przez zaparkowcześniej zgłaszała problem do Miejwane auta.
Jak mówi Jolanta Piasecka, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze,
takie ćwiczenia strażaków były prowadzone co roku. Problem wjazdu na
teren szkoły pojawił się jednak po raz
pierwszy. Przyczyną jest zmiana organizacji ruchu i przeznaczenie jednej
strony ul. Armii Krajowej na parkingi.
To właśnie przez zaparkowane na ulicy samochody strażacy mieli problem
z wjazdem na teren szkoły.
- Zaparkowane samochody na ulicy
Armii Krajowej blokowały wjazd i
ograniczały możliwości manewru

skiego Zarządu Dróg i Mostów z
prośbą o wyłącznie odcinak ul. Armii
Krajowej z parkowania i ustawienie
w tym miejscu zakazu pozostawiania aut.
- Ponownie wystąpimy do MZDiM
z wnioskiem o ustawieniu zakazu
parkowania na odcinku drogi, przy
którym jest wjazd na teren szkoły.
Myślę, że na początek to wystarczy.
W dalszej perspektywie przydałoby
się też poszerzenie bramy wjazdowej
– mówi Jolanta Piasecka, dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.
(Angela)

ROZMAITOŒCI
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PLOTKI I FAKTY

Co z tym Placem Ratuszowym?

Nadzór przyciąga

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze z
ust jednego z szanownych
radnych padło fundamentalne pytanie: „Co z tym Placem
Ratuszowym?”. Lub, według
trochę innej nomenklatury –
Rynkiem Głównym naszym
rodzimym. No właśnie, co
z nim?
Jeleniogórski Plac Ratuszowy,
zamiennie – Rynek Główny stolicy
Karkonoszy; XVIII wieczny i utrzymany w stylu klasycznym, w którego
podziemiach do 1945 roku funkcjonowała jedna z najznamienitszych
restauracji w regionie, ciesząca się
dużą popularnością nie tylko w gronie społeczności lokalnej, lecz także
u naszych czeskich oraz niemieckich
sąsiadów, podupadł na dobre. Zresztą, tak samo jak i cała Jelenia Góra, o
której bynajmniej nie można powiedzieć, że tętni życiem gospodarczym,
kulturalnym, turystycznym czy sportowym. Oczywiście, mamy tu kilka
stałych przedsięwzięć kultury czy
sportu, które chociaż na chwilę są w
stanie wyrwać nas z jeleniogórskiego
marazmu, ale to tylko kilka. Poza tym
lipa, drodzy czytelnicy, zwłaszcza w
gospodarce.
Malkontenctwo, zgorzknienie
cechujące autora tegoż felietonu? Bo
tak z pewnością część z Was pomyśli.
Bynajmniej, czytelnicy, bynajmniej.
Nie mniej nie więcej, jak najzwyczajniejsza w świecie prowokacja typowo
felietonowa tym razem inspirowana
słowami jednego radnego też ani nie
malkontenta, ani nie popadłego w
zgorzknienie. Prowokacja, której celem jest nic innego jak po raz kolejny
zwrócić uwagę na fakt, że z miastem
nie dzieje się dobrze, o czym wiemy
i my – szarzy proletariusze, i ci nie
szarzy, którzy de facto miasto z „szarości” powinni podźwignąć i znów
kolorowym uczynić. I faktycznie,
zacząć od centrum, od Rynku Głównego i barokowej fontanny Neptuna,
który głowę od centrum odwraca. Ja
nie odwracam, ja pytam tak jak i radny: „Co z tym Placem Ratuszowym?”.
Dodając „zrobicie”.
Bo zrobić coś trzeba. Absolutnie.
Bo Plac Ratuszowy, który jak inne
place centralne w dużych miastach
w Polsce winien być wizytówką, a
wizytówką nie jest. Owszem, nadal

jest ładny, a i kamienice przy nim, w
tym „siedem domów” są ładne. Ale
nie o estetykę tu chodzi, a klimat,
który w rynku jeleniogórskim jest nie
do przyjęcia. I jakby z dnia na dzień
staje się gorszy, bo i determinantów
do jego zgorszenia jakby z dnia na
dzień jest więcej.
Owe determinanty, czytelniku,
to nic innego jak „knajpa na knajpie”. Jedna za drugą i obok siebie,
z ogródkami, parasolami krzesłami
i krzesełkami. Ot, Plac Ratuszowy
cały jest knajpą, nic więcej. Żadnego
straganu, żadnego kiosku w kształt
kredki, co to w innych miastach
tak dobrze się sprawdzają, żadnego
większego sklepu czy ambitniejszego
klubu skierowanego do tych, którzy wcale „pić” nie chcą. Nic, zero,
co smuci zarówno mieszkańców
Jeleniej Góry, jak i odwiedzających
miasto turystów.
Innymi słowy, Plac Ratuszowy w
Jeleniej Górze jest bardzo bogaty w
lokale gastronomiczno-rozrywkowe,
i tak samo ubogi w lokale innego
typu, które z niewiadomych przyczyn
jakoś nie mogą się przebić. W aglomeracjach miastu naszemu podobnych
na rynkach się „pije”, to fakt niezbity.
Ale nie tylko, albowiem na rynkach w
tychże zwykle są miejsca, w których
nie „pije” się wcale, a gra w najróżniejsze gry towarzyskie, uczestniczy
w spektaklach, pokazach sztuki i
filmu, korzysta z Internetu i o Internecie rozmawia. I to robi się przede
wszystkim; inaczej niż u nas – „picie”
jest jeno ubogą alternatywą dla tego
wszystkiego. U nas natomiast, dla
„picia” nie ma alternatywy.
Galeria w centrum cały czas walczy o to, by w centrum nie tylko
się „piło”, a „oglądało” to, co wielu
może pokazać. Cóż jednak może
osamotniona galeria w zderzeniu z
knajpami, pubami, karczmami i pubikami, których miłośnicy skutecznie
odstraszają może nie od samej galerii,
a Placu Ratuszowego w sensie ogólnym. Dlaczego? Albowiem trzeźwi
pośród pijanych nie czują się dobrze
i nigdy nie będą, a u nas w rynku zazwyczaj sami pijani i niebezpiecznie
jest bardzo zwłaszcza wieczorem.
Pytanie radnego wziąć sobie zatem
do serca należy. Co więcej, pytanie
sparafrazować i mocną egzekutywą
„Zróbmy coś z Placem...” uczynić. I
wcielić w życie, czym prędzej.
Piotr Iwaniec

Dyrektorzy jeleniogórskich
placówek oświaty z szacunkiem i
wdzięcznością podchodzą do postawy prezydenta miasta Jeleniej Góry,
a prezydent odwzajemnia się tym
samym. Znając mizerią zarobków w
oświacie, zwłaszcza na stanowiskach
kierowniczych, wyciąga dłoń pomocną oferując możliwości dorobienia.
Na razie uczynił to jednorazowo proponując wygodne krzesło w radzie
nadzorczej miejskiej spółki jednemu
z przedstawicieli dyrektorskiej braci,
ale – ponieważ prezydencka dobroć
granic nie zna – sytuacja wydaje się
rozwojowa. Problem tylko jeden:
posad z pewnością nie starczy dla
wszystkich zainteresowanych, chyba
że spółek przybędzie. Jak zwał tak
zwał, ale – nasz prezydent – jak
gospodarz wspólnego domu, czuwa
nad wszystkim, aby krzywda nie stała
się nikomu. Zwłaszcza tym, wobec
których ma dług politycznej wdzięczności za wyborcze poparcie.
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Fot. Konrad Przezdzięk
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- Widzisz, Bożenko,
najpierw na nas pluli,

Nie ma jak róż

Zastępczyni prezydenta miasta
Zofia Czernow nie rozstaje się – jak
na damę przystało – ze swoją torebką. Dodajmy, że w kolorze bardzo
gustownym. Różowym. Trudno
oprzeć się skojarzeniu z barwą
właściwą poglądom politycznym
POlitycznie POprawnej społeczności Jeleniej Góry, która już ma dość
bytu jako czerwona kotlina. Różowy wszak – choć czerwienią trąci
– aż tak bardzo nie razi. Podoba się
zarówno mniejszością seksualnym,
jak i wielu innym osobom – ot tak
po prostu. Dlatego torebka Zofii
Czernow staje się powoli gadżetem
kultowym i mającym szansę na
karierę w postaci naśladownictwa
pośród kobiet jeleniogórskich. A doszły nas też słuchy, że w najbliższej
przyszłości rada rozpatrzy projekt
zmiany barw flagi miejskiej, gdzie
– zamiast niezbyt dobrze kojarzonej
żółci – pojawi się stonowany róż.
(anzol)

- a teraz nasz budżet jest jak
Jelenia Góra:
- Im starszy, tym lepszy.

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.

FOT. red
(anzol)
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Do ideału
droga daleka
Jadąc przez Polskę i patrząc na
nasz kraj z okien auta, mija się
spory plac budowy dróg różnych.
I – choć wciąż, aby dojechać nad
morze – nie obejdzie się bez stresów
związanych z korkami w niewielkich mieścinach – to jednak trzeba
uczciwie stwierdzić: jest lepiej. Choć
do „dobrze” sporo brakuje.
Jeszcze lat temu kilka trzeba
było przedzierać się przez naćkany
sygnalizacją świetlną niewielki
Międzyrzecz. Tam – ku wygodzie
pieszych – światła zamontowano
na niemal każdym skrzyżowaniu
miasteczka wielkości Lubania,
paraliżując tym samym tranzytowy
ruch samochodowy. Przechodnie
wprawdzie bezpiecznie przecho-

dzili przez wąską drogę międzynarodową (kiedyś E-14, teraz nie
wiem), ale za to dusili się w oparach
cuchnących spalin unoszących się
toksyczną mgłą nad ciągiem aut
rozmaitych.
Wcześniej podobne atrakcje czekały zmotoryzowanych w Zielonej
Górze, czy Gorzowie Wielkopolskim. Jeszcze w ubiegłym roku
trzeba się było przedzierać przez
zabite korkami Pyrzyce i odstać
swoje przed wąskim gardłem przy
wjeździe do Szczecina. To jednak
już przeszłość. Kilka fragmentów
obwodnic zatłoczonych miast i miasteczek czynne jest od dłuższego
czasu. Teraz – dzięki oddanemu do
użytku sporemu fragmentowi drogi

S-3 ¬- od Gorzowa sunie się jak po mówił Miś w „kultowym” filmie –
stole aż do rogatek stolicy Pomorza w żadnym przypadku nie powinny
Zachodniego. I dodać trzeba, że od nam przysłonić plusów. Otóż sam
czasu do czasu ma się wątpliwości, dojazd do Bolesławca nie zmienił
się praktycznie od lat PRL, jak za
czy to rzeczywiście jest u nas…
W optymistycznej wizji napra- króla Edwarda I sekretarza przewiaczy polskich dróg, którzy już jeżdża się przez Korzuchów, a i w
zaczynają wyborczą propagandę, Skwierzynie korki paraliżują ruch
należy się cieszyć, że kubek jest i rozwścieczają nawet najbardziej
do połowy pełny (nie wnikając w spokojnych kierowców.
I tak wśród
jego zawartość).
różnych reminiA był prawie puTO PRZEZ WOŁAJĄCY O
scencji z epoki
st y. Pesymiści POMSTĘ
DO NIEBA STAN DRÓG
PRL, do której
zauważają jedDOCHODZI U NAS DO TYLU
coraz częściej
nak, że do pełneWYPADKÓW. DOKŁADAJĄ
SIĘ JESZCZE KIEROWCY ZE
i coraz więcej
go zaspokojenia
SWOJĄ UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ,
osób sięga (nie
potrzeb brakuje… połowy. No ALE DEMONIZUJMY PIRATÓW! tylko z okazji
rocznicy transi – dla smakoszy
– pianki, najlepiej sztywnej, by formacji ustrojowych), znaczące
utrzymała ustawioną na prosto miejsce odgrywają obrazy z drogi.
zapałkę. Jak w przednim gatunku Grzechem byłoby stwierdzić, że Polska wciąż jest w drogowym skansepiwa.
Właśnie: bo przecież do tej ra- nie. Nie można jednak powiedzieć,
dosnej wizji drogi nad Bałtyk iż znajduje się w komunikacyjnej
dodajmy minusy, które – jak to czołówce.

Z jednej strony – jak sobie przypomnę betonowy krajobraz autostradowy krajów Beneluxu – mimo
wszystko cieszę się, że są u nas
jeszcze zakątki pozbawione tej
makabrycznie brzydkiej (choć
na pewno wygodnej) szosowej
industrializacji. Z drugiej strony
infrastruktura drogowa naszego
kraju, która była do zniesienia w
czasach, gdy samochód był dobrem
luksusowym, dziś absolutnie egzaminu nie zdaje.
To przez wołający o pomstę do nieba stan dróg dochodzi u nas do tylu
wypadków i innych niedogodności.
Oczywiście, dokładają się jeszcze kierowcy ze swoją ułańską fantazją, ale
demonizujmy piratów! Biorąc pod
uwagę niepokoje, że – mimo szumnych zapowiedzi – nie uda się skomunikować kraju na miarę potrzeb
EURO 2012, drogowe perspektywy
nie rysują się w różowym (modnym
ostatnio nie tylko ze względu na
barwę torebek) kolorze.

Cała ta sytuacja analogicznie
przypomina puste znaczenie sloganu, że Jelenia Góra jest rowerową
stolicą Polski. Oblicze mistrzyni
świata w kolarstwie górskim na
plakatach i w materiałach reklamowych, kilka – z pewnością udanych
– imprez o krajowym zasięgu i akcje
promocyjne – z całą pewnością nie
dadzą naszemu miastu rowerowej
stołeczności, póki nie powstanie
sieć miejskich ścieżek dla amatorów cichych jednośladów.
Podobnie Polska będzie miała
drogi szybkiego ruchu i autostrady, ale – póki nie będą ze sobą
powiązane w sieć – kierowcy wciąż
będą pomstować na wstecznictwo i
nieudolność decydentów. Ta zresztą
– jak by nie patrzeć – jest chyba jedynym stałem elementem polskich
rzeczywistości. I tamtej sprzed 22
lat, i tej obecnej.
Wasz Redaktor
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NAWRÓCIŁ SIĘ I POPRZEZ MUZYKĘ CHWALI IMIĘ PANA

Pan Bóg i hip-hop
23-letni jeleniogórzanin
Łukasz Bęś, znany bliżej
jako chrześcijański muzyk
i raper Bęsiu, powraca z
nowym materiałem. Na stronach internetowych można
obejrzeć zrealizowany w
stolicy Karkonoszy teledysk
do utworu „Być taki jak Ty”,
który promuje opublikowany od minionego piątku jego
mixtap zatytułowany „Syn
Gromu”.

utworki? Bo z jednej strony to typowe kompozycje niezależnej sceny
hip-hop dla skateów, blokersów i
dresiarzy bez tekstów o brutalnej
agresji, niekontrolowanej przemocy, wynaturzeniach seksualnych i zażywaniu narkotyków,
a z drugiej – wyznanie wiary i
wersety biblijne, co przeciętnemu
słuchaczowi kojarzyć się będzie
raczej z rodzajem muzyki sakralnej, a więc z wykonawcami typu
Trzecia Godzina Dnia, Deus Meus
i New Life. Reasumując – jako
rapera, mogą Ciebie opluwać fani
- Tworzysz rap stricte chrześci- DMXa, Eminema czy Snoop Dogjański - to nie ulega wątpliwości. ga, a jako ewangelista możesz być
Do kogo właściwie kierujesz swe atakowany nawet przez kościoły,
że zbyt głośna muza.

Bęsiu: - Moje utwory są kierowane
do wszystkich ludzi z naciskiem
na dzieciaków z ulicy. Każdy, kto
słucha mojej muzyki zauważy, że
nie przepadam za „słabym rapem”.
Lubię się wydzierać do mikrofonu,
więc porównanie mnie do sakralnej
muzyki odpada na 100%. Zespoły,
które wymieniłeś, różni wiele ode
mnie pod względem muzyki. Jedyne
i najlepsze, co nas łączy to przesłanie. Zachęcam ludzie do zmiany na
lepsze. Do wybrania Chrystusa w
swoim życiu. W Stanach rapu chrześcijańskiego i jego odbiorców jest całe
mnóstwo. Czekam aż młodzi ludzie
przestaną się wstydzić swojej wiary i
zaczną szczerze mówić, co myślą, ale
również czekam aż księża i katecheci
w tym kraju otworzą
się bardziej i zaczną z
nami współpracować.
Czy w więzieniach,
gdzie często bywamy,
czy w szkołach, gdzie
jest najlepsza możliwość ewangelizacji i
profilaktyki.
- W jaki sposób
doszło do Twojego
nawrócenia?
Bęsiu: - To był bardzo ciekawy proces w
moim życiu. Jako 14latek zbuntowałem się.
Zacząłem się spotykać
z kumplami starszymi
od siebie, od których
często nie wyciągałem

nic dobrego. Zacząłem brać narkotyki. Począwszy od marihuany,
przez amfetaminę, po mocniejsze
specyfiki. Nie widziałem sensu życia,
myślałem tylko o tym jak zdobyć
kolejną „działkę”. W tym samym
czasie moja mama nawróciła się
będąc na pielgrzymce w Medugorie.
Moja babcia była wcześniej bardzo
chora i lekarze dawali Jej 7 miesięcy
życia. Mama modliła się w jej intencji
będąc na pielgrzymce. Kiedy wróciła,
moja babcia żyła jeszcze 7 lat. Lekarze łapali się za głowę. Kiedy wróciła
do domu z pielgrzymki, zupełnie
nie wiedziałem co się dzieje. Mama
zaczęła mówić nam o Bogu, o tym,
że go spotkała. Obiecała nam, że
pojedziemy kiedyś tam razem z nią.
W 2006 roku mama zapisała mnie na
pielgrzymkę do Medugorie. Zachęcała mnie, że zobaczę Adriatyk, będą to
niezłe wakacje. Co roku 1-7 sierpnia
w Medugorie jest Festiwal Młodych.
Tam przeżyłem prawdziwe spotkanie
z Bogiem. Na początku czułem się,
jakbym tylko ja nie wiedział, o co chodzi. Dziewczyny i chłopaki z różańcami w rękach, ludzie śpiewają, tańczą,
modlą się do Boga. Młodzi, starzy.
Trochę się zaniepokoiłem. Pomyślałem, że mam do czynienia z mocno
nawiedzonymi ludźmi. Marzyłem o
Adriatyku, a tutaj widzę tańczących
młodych ludzi śpiewających „Hosanna”. W pierwszym dniu podbiegła do
mnie dziewczyna z Jeleniej Góry, co
mnie osłupiło. Tu 40 tys. ludzi, a do
mnie podbiega dziewczyna z mojego
miasta? Na drugi dzień śpiewała
piosenkarka Tatiana z Chorwacji.
Bardzo chciałem mieć jej album, ale
mieliśmy wyliczone pieniądze na
każdy dzień. Po koncercie Tatiana
podeszła do mnie i mojej siostry, dała

nam swoje 2 płyty z autografami i
adres mailowy. Osłupiło mnie po
raz kolejny. Na trzeci dzień festiwalu
przeżyłem coś niesamowitego. Podczas wieczornej adoracji patrzyłem
na ludzi, którzy uwielbiają Boga.
Bardzo się dziwiłem. Do kogo oni
śpiewają? Postanowiłem dłużej nie
milczeć. Zacząłem krzyczeć do Boga
- „Jeżeli jesteś, to mi to pokaż, bo nie
wierzę!”. W tym momencie stało się
coś bardzo dziwnego. Przez wiele lat
ludzie przeze mnie płakali, gdy ich
raniłem. W momencie adoracji sam
zacząłem płakać. Moja mama klęcząc
obok mnie cieszyła się bardzo. Dziś
wiem, że Jezus przyszedł do mnie w
darze pokoju. Oczyścił mnie z mojego
egoizmu, grzechu i niedowiarstwa.
Postanowiłem pójść do spowiedzi.
Bałem się, że ksiądz ucieknie słysząc,
co poczynałem. Na szczęście nie
uciekł. Po spowiedzi czułem się tak
jak te 40 tys. ludzi. Wiedziałem, po co
tu jestem i dla kogo jestem. Czułem,
że odnajduję sens. Po powrocie do
domu kumple namawiali mnie na
„jaranie”. Odmawiałem im skutecznie uczestnicząc codziennie we mszy
św. z siostrą. Trafiłem do wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym, w której
formowałem swoją duchowość i
kontakt z Bogiem. Polecam wszystkim, aby chętni przyłączali się do
wspólnot. To bardzo umacnia decyzję
trwania przy Chrystusie.

W projekcie „Pierwszy krok w
lepszą przyszłość” wzięło udział
pięćdziesięciu uczniów z ZSiPS,
którzy szkolili się na zajęciach

gastronomicznych, hotelarskich,
komputerowych, doradztwa zawodowego, socjoterapeutycznych
i warsztatach psychologicznych.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na doposażenie kuchni internatu
w ZSiPS, a także na zakup pomocy
dydaktycznych do zajęć.
- Dzięki tym praktykom pokazaliśmy naszym uczniom możliwości wejścia w dorosłe życie.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej mieli okazję obserwować
pracę osób niepełnosprawnych
intelektualnie, które znalazły już
zatrudnienie. Były to bardzo ważne
zajęcia, szczególnie dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – powiedział Romuald Szpot,
dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych.
Uczniowie brali udział w praktykach zawodowych w Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Jeleniej
Górze oraz Krakowie. Zwiedzili
także ZAZ w Świerzawie. Dzięki
udziałowi w projekcie młodzież poznała też nowy zawód – pomocnik
obsługi hotelowej.
- Bardzo
podobały mi
się szkolenia
w Krakowie,
gdzie przygotowywałem się
do zawodu kucharza. Pierwszy raz brałem
udział w takich
warsztatach i
mam nadzieję,
że jeszcze będę
miał taką możliwość, a przy okazji zwiedziliśmy
Kraków, który urzekł wszystkich
swoim pięknem i ciekawymi zabytkami – powiedział Kamil Strzałkowski, 18-letni uczeń ZSiPS.
Projekt „Pierwszy krok w lepszą
przyszłość” był współfinansowany
przez Unię Europejską.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas

- Jak przyjmują Ciebie
na koncertach? Odbierasz

Z Portugalią za pan brat
W Zespole Ogólnokształcącym i Technicznym w
Jeleniej Górze odbyło się
uroczyste spotkanie, kończące polsko-portugalski
projekt Comenius „Nie oceniaj książki po okładce - czy
filmy pokazują prawdziwe
oblicze kultury narodu”.
Głównym celem przedsięwzięcia
„Nie oceniaj książki po okładce”
było poznanie kultury Portugalii, na
podstawie obejrzanych filmów nadesłanych przez szkołę partnerską

oraz wizyty w Portugalii. Uczniowie
mieli okazję wypromować region
i Polskę za granicą, poznać obcą
kulturę i obalić stereotypy.
- Na przełomie marca i kwietnia
ubiegłego roku przyjechali do nas
uczniowie z Portugali. Byliśmy z
nimi na wycieczce w Oświęcimiu,
Krakowie, a także prezentowaliśmy
im tereny Jeleniej Góry i okolic m.in.
Szklarską Porębę oraz Karpacz.
Nasz kraj był dla nich miłym zaskoczeniem, ponieważ myśleli, że
od czasu komunizmu niewiele się
u nas zmieniło, tymczasem okazał
się bardzo rozwinięty gospodarczo

- Dziękuję pięknie i życzę, by
hip-hop dał coś dobrego tym, do
których uda Ci się dotrzeć. Rób
swoje, bądź sobą i wylewaj na
papier całą poezję,
którą nosisz w
sercu.
Rozmawiał:
Accipiter

- Czym się zajmujesz poza
tworzeniem muzyki?
Bęsiu: - Staram się poświęcać
dla rodziny. Jest bardzo ważna
w moim życiu.

Krok w przyszłość
W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej
Górze odbyło się uroczyste zakończenie projektu
„Pierwszy krok w lepszą
przyszłość”, ramach którego uczniowie poszerzali
swoje umiejętności zawodowe m.in. na praktykach
w krakowskim Zakładzie
Aktywności Zawodowej.

siebie jako
„ewangelizatora”?
Bęsiu: Oczywiście.
Przeżyłem w swoim życiu nawrócenie, którym pragnę się dzielić
z rówieśnikami. Uzależnienia to
bardzo ciężka sprawa w dzisiejszych
czasach. Podczas koncertów zawsze
motywujemy młodzież do wyjścia z
nałogu lub do omijania go. Dzisiejszy problem to opinia o sobie. Młody
chłopak często chce być postrzegany
za silnego wśród kolegów. Często nie
chcą się zmieniać, bo boją się, że
będą wyśmiani. My pokazujemy, że
można żyć inaczej, można żyć lepiej.
Namawiamy ich, aby nie zmarnowali swojego życia. Spotkaliśmy
Chrystusa w swoim życiu i wiemy,
że oni też mogą, jeśli tylko wzbudzą
w sobie to pragnienie.

i turystycznie. W kwietniu tego roku
to my wybraliśmy się do Portugalii,
gdzie było wspaniale. Zwiedziliśmy
mnóstwo ciekawych miejsc m.in.
Fatimę, Lizbonę i Porto, gdzie znajduje się szkoła filmowa, do której
chodzą Portugalczycy biorący udział
w projekcie. Mieliśmy także okazję
zobaczyć prawdziwy sprzęt operatorski i technikę kręcenia filmów
– powiedziała Joanna Chwaszcz,
uczennica klasy II ZOiT.
Uczniowie z jeleniogórskiej szkoły oprócz zwiedzania, pracowali
również przy stworzeniu finalnego
projektu filmowego. Został on przed-

stawiony na spotkaniu
i zawierał nagrania,
komentarze i wnioski
z pobytu w Portugali.
Uczestnicy poznawali także portugalskie
zwroty podstawowe,
pogłębiali umiejętności
stosowania języka angielskiego w praktyce
oraz zapoznawali się z
historią i geo-polityką
Portugalii.
- Portugalczycy są o
wiele bardziej roztropni, weseli i beztroscy
niż Polacy, także naprawdę mogliśmy się
wiele od nich nauczyć.
Mnie osobiście urzekły
babeczki w Lizbonie,
które pieczone są ze
starej receptury z 1837
roku w cukierni z tradycjami. Tak jak w
Wadowicach popularne są kremówki,
tak w Lizbonie furorę smakową robią
właśnie babeczki z
ciasta francuskiego, z
nadzieniem budyniowym – dodała.
Jest to już drugi projekt Comenius
zrealizowany w ZOiT i nie ostatni.
Pierwszy realizowany był wspólnie
z Finlandią i Węgrami, natomiast
kolejny projekt zakłada współpracę z Niemcami, Francją, Wielką
Brytanią i Norwegią. Tym razem
tematem będzie „Planowanie swojej
przyszłości”.
Projekt został zrealizowany ze
środków Unii Europejskiej w latach
2009-2011.
(Agrafka)
Fot. Agrafka

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 czerwca 2011 r.

11

Perfekcyjnie spójny i zwarty „Portret” rozpisany na dwóch bohaterów

Perfekcyjnie spójny i zwarty
„Portret” Sławomira Mrożka
w reż. Krzysztofa Jaworskiego, rozpisany na dwóch bohaterów, którym towarzyszą
postaci poboczne, równie
perfekcyjne i spójne. Oto
spektakl, którego premiera
odbyła się w niedzielę, 12
czerwca na scenie Teatru im.
Norwida w Jeleniej Górze.

tego dramatopisarza się uważają.
Poniekąd zapytają słusznie, wszakże
i sam Mrożek rzekł kiedyś w jednym
ze swoich aforyzmów, że: „Dzieją się
różne tragedie, ale nic z nich nie wynika. Co pewnie jest istotą tragedii”. I
aforyzm ten dość konsekwentnie stosował, a może raczej – wcielał w życie
we wszystkich swoich dramatach w
mniejszym lub większym stopniu,
z „Portretem” włącznie. Czyniąc to
choćby przez „żonglowanie” polską tradycją literacką
czy odnajdywanie dla
siebie kontekstów w
rzeczach i metaforach
sięgających zdecydowanie za głęboko dla
przeciętnego zjadacza
chleba. Gdzież zatem
perfekcyjna spójność
w „Portrecie”, który
przecież nie może być
spójny, bo od Mrożka
pochodzi? Może. Gdy
wychodzi spod ręki
Gdzież perfekcyjna spójność u Krzysztofa Jaworskiego, któremu
Mrożka zapytają z pewnością ci, któ- i perfekcyjną spójność, i zwartość
sztuki udało się osiągnąć znakorzy za znawców
micie.
twórczości
By inscenizacja „Porakurat
tretu” spotkała się
dobrym przyjęciem ze strony publiki,

reżyser dramatu winien skoncentrować się tylko na jednym z den semantycznych
ukrytych w „Portrecie”. To
właśnie powiedział mi kiedyś jeden z krakowskich
krytyków teatralnych, i
to przypomniało mi się
teraz, w chwili pisania
tejże recenzji. Istotnie
bowiem, inscenizacja
a później interpretacja „Portretu” w sensie ogólnym zdaje się
niemożliwa biorąc pod uwagę fakt,
iż w dramacie tym, który paradoksalnie został opatrzony jednowątkową
fabułą odnajdziemy przeróżne tropy
czy aluzje literackie: nawiązania do
„Kordiana”, parafrazy „Dziadów”,
wtręty gombrowiczowskie, a nawet
cytat z „Ducha Dziejów” Miłosza.
Stąd, koncentracja na jednym z
wielu może jedynie okazać
s i ę t ra f n a ,
i tak zrobił
Jaworski.
„Portret”,
kt óre-

go
premiera
miała miejsce w minioną
niedzielę na scenie Teatru im. Norwida to spektakl świetnie przemyślany,
perfekcyjnie spójny, zwarty i mądry.
Największą wartością tej sztuki, jak
się zdaje, jest zostawienie trochę
z boku – nie całkiem, w zgodzie z
aspiracjami Mrożka, wywiedzionego
z doświadczeń stalinizmu wątku
dotyczącego głównych bohaterów.
Bartodzieja, niegdyś zdeklarowanego komunisty, który ślepo wierzył
w (portret) Stalina i jego nadwiślańskich namiestników, i który dla
tej wiary nie zawahał się donieść
na najlepszego z przyjaciół – Anatola – głównego bohatera
numer dwa; reżimowca i
opozycjonisty, który za
sprawą kolegi spędził piętnaście
lat w więzieniu. Po latach
t ych, dwaj
„przyjaciele”
spot ykają się
ponownie. I co się
dzieje? Teraz
to Anatol gra

rolę kata, a Bartodziej ofiary. Nie
to jednak, w przypadku spektaklu
Jaworskiego, jest najważniejsze.
Pod względem scenograficznym,
„Portret” Mrożka daje szerokie pole
do popisu, to pewne. U Jaworskiego
jednak scenografia też się nie liczy.
Można by nawet powiedzieć, że jest
raczej minimalistyczna. Co zatem
jest ważne? Na co postawił reżyser i
trafił w dziesiątkę? Co udało mu się
zrobić z „Portretem”, że ten został
„dobrze przyjęty” i przez publikę, i
recenzenta? Nie mniej, nie więcej jak „sportretować”
p r z e z
„Por tret”
ludzką
mentalność
w największym tego słowa znaczeniu.
Mentalność
każdego z nas,
bez względu na
czas, w którym

skomplikowanych, innych
na zewnątrz i wewnątrz, faktycznie
borykających się z problemami lub
imaginujących sobie najróżniejsze
problemy (jak wielu z nas). Postaci
„prawdziwych”, ekspresywnych,
wymownych, próbujących wyrwać
się z „własnych izolatek”. Z których
każda jest ważna i każda ma swoje
przesłanie – choć tak jak u Mrożka,

przyszło nam
żyć i w coś
wierzyć, albo i
nie. I sportretować życie, w
którym liczy się
„konkret”, a nie
„idea”.
W swojej
sztuce Jaworski postawił na
psychologię poszczególnych postaci dramat rozgrywa się wokół dwóch
– niejednorodnych (jak każdy z nas), bohaterów; jest na nich rozpisany, to
oni przeżywają katharsis, a pozostali to tylko postaci poboczne.
Tak więc, reżyser postawił
właściwie, aktorzy zagrali.
Albo inaczej, pokazali się
w „Portrecie” z najlepszej strony. Tadeusz
Wnuk – Bartodziej,
Jacek Paruszyński
– Anatol, Lidia
Schneider – Oktawia i Katarzyna
Janekowicz –
Anabella. Wszyscy, bez wyjątku.
Uniwersalny spektakl, do refleksji na
temat człowieka i jego
życia.
Piotr
Iwaniec
Fot.
Marcin
Oliva Soto
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kierowcy MZK chcą podwyżek i grożą strajkami

Nerwowa atmosfera w MZK
W miniony piątek w
jeleniogórskim Ratuszu
przedstawiciele związków
zawodowych
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
spotkali się z
Hubertem Papajem, zastępcą prezydenta
Jeleniej Góry
by negocjować
stawki podwyżek. Rozmowy skończyły się
fiaskiem. Wiceprezydent kazał im czekać do sesji rady.
Co na to związkowcy?

Przed spotkaniem z wiceprezydentem pracownicy MZK zapowiadali, że jeśli rozmowy nie przyniosą
oczekiwanych przez nich rezultatów,
to zaczną strajkować. Część załogi
groziła też odejściem z pracy.
- Spotkanie nie przyniosło do-

słownie nic. O tym, co dalej, zadecydujemy w poniedziałek – mówił po
rozmowach Antonii Barczykowski,
przewodniczący NSZZ Solidarność
jeleniogórskiego MZK.
O szczegółach negocjacji i swoich
żądaniach ani związkowcy, ani pracownicy MZK Jelenia Góra, mówić
nie chcą. Podkreślają jednak, że
od czasu przekształcenia MZK w
spółkę, nie otrzymali oni ani grosza
podwyżki. W miniony wtorek załoga
spotkała się z prezesem MZK, Markiem Woźniakiem.

Przetargi na dokumentację przyszkolnych placów zabaw wynikających z programu „Radosna Szkoła” rozpoczęły proces przygotowania Miasta do budowy takich miejsc.
- Chcemy, by place w ramach tego programu – powiedział Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry – powstały przy pięciu jeleniogórskich placówkach, a precyzyjnie, przy
szkołach podstawowych nr 2, 3, 7, 8 i 11. Rozstrzygnęliśmy przetargi na dokumentację
i okazało się, że niemal w przypadku każdej szkoły ostro rywalizowało aż 7 firm, nie
tylko jeleniogórskich, bo pojawili się oferenci także z Warszawy, Łodzi, Chorzowa,
a nawet specjalistyczny projektant z miejscowości Białe Błota. Etap projektu jest
niezwykle istotny i przywiązujemy do niego dużą wagę, bo te place musza być
efektowne i atrakcyjne, ale przede wszystkim – absolutnie bezpieczne. Projektanci
przygotują też kosztorysy, więc możliwie szybko będziemy mogli przystąpić już do
konkretnych prac.
Miasto będzie starało się, by „Radosne Szkoły” powstały możliwie szybko, niektóre być
może otworzą się dla dzieci już wczesną jesienią. Z pewnością wszystkie będą gotowe
przed końcem roku 2011. – Nie wszystkie będą miały ten sam zestaw urządzeń – dodał
M. Zawiła – bowiem specyfikacja zamówienia umożliwiała każdej ze szkół wskazanie
różnych rozwiązań i zestawów sprzętowych, w zależności od specyficznych potrzeb,
stąd trudno określić przeciętny koszt budowy. Wiadomo, że w znacznej części (ok.
50%) budowa takich placów zabaw będzie dofinansowywana z budżetu Państwa, jednak pozostałą część środków trzeba będzie wyasygnować z własnego budżetu Gminy,
więc nie wszystkie samorządy zdecydowały się na uczestnictwo w tym programie, bo
w niektórych zaczyna brakować środków na tzw. wkłady własne.
UM

- Było to
spotkanie infor macy jne,
a nie negocjacyjne. Wysłuchaliśmy
propozyc ji,
które przedstawił nam
pan prezes i
teraz czekamy
na rozmowy
z władzami
miasta –
mówi Antonii
Barczykowski,
przewodniczący NSZZ

Solidarność.
Mieczysław Wójtowicz, członek
związków zawodowych MZK mówi,
że obecnie pracownicy weszli w spór
zbiorowy i jeśli negocjacje z miastem
nie przyniosą oczekiwanych efektów,
są gotowi przystąpić do strajku, najpierw ostrzegawczego, dwugodzinnego, a następnie pełnego. Prezydent
Jeleniej Góry zapowiada, że rozmowy
ze związkowcami zostaną podjęte i
ma nadzieję, że uda się wypracować
jakiś kompromis.

- Będziemy rozmawiali ze związkowcami, choć przyznaję, że ich
oczekiwania są bardzo wysokie.
Obecnie badamy uposażenia kierowców w innych firmach, i wychodzi
na to, że kierowcy MZK Jelenia Góra
otrzymują najwyższe uposażenia
wśród kierowców autobusowych w
mieście. Czekają nas więc trudne
rozmowy. Od wielu lat rzeczywiście
w MZK nie było podwyżek, a w tej
chwili „ten balon się pompuje”. Jedno
jest pewne. Miasto, przy tej ogromnej
skali inwestycji, którą planuje, nie
będzie w stanie zaspokoić wszystkich
potrzeb. Jako miasto mamy bowiem
jeszcze wiele innych problemów
niskich wynagrodzeń sprzątaczek
w szkołach, pracowników socjalnych
czy młodych pracowników kultury,
którzy zarabiają po 1300 zł. Zaspokojenie wszystkich tych potrzeb jest
niemożliwe, ale uważam, że trzeba
szukać rozsądnych kompromisów
– mówi Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry.
Obecnie w MZK pracuje 274 osoby,
z czego 170 to kierowcy autobusów.
(Angela)
Fot. Angela

Ostatnie szlify

mieszkańców planowane jest wraz
z początkiem września jeleniogórskiego. Koszt remontu
wieży to ponad 695
tys. zł. Roboty wykonuje firma Altaplan z Wrocławia.
Modernizacja i adaptacja wieży
zamkowej przy ulicy Jasnej jest
realizowana w ramach projektu
partnerskiego, którego liderem jest
Świeradów Zdrój.
W Kowarach elementem tego
wspólnego zadania był obiekt miejscowego Ratusza, gdzie odnowiono
m.in. efektowny fresk, w Janowicach
Wielkich – wieża b. kościoła, który w
przeszłości był świątynią katolicką,
potem ewangelicką, a w połowie
XIX w. kościół został wyburzony,
pozostawiono wieżę z zabytkowymi
dzwonami. Wkrótce będzie pełnić
ona rolę punktu widokowego, z
którego znakomicie widać będzie
panoramę Karkonoszy i Sokolik z
Krzyżną Górą.
Projekt „Zobaczyć krajobraz –
dotknąć przeszłość – wykorzystanie
potencjału kultury i dziedzictwa
przeszłości na terenie Subregionu
Karkonosze i Góry Izerskie – Modernizacja i adaptacja wieży zamkowej”
został dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 - 2013.
(Angela)

przy Baszcie Zamkowej
Trwają ostatnie prace przy
Baszcie Zamkowej przy ul.
Jasnej w Jeleniej Górze, które mające charakter kosmetyczny i wykończeniowy.
Wykonawca pieczołowicie
dopracowuje detale. Baszta
w Jeleniej Górze jest częścią większego projektu, w
którym uczestniczyło kilka
gmin, w tym Świeradów
Zdrój, Kowary i Janowice
Wielkie.
W ramach remontu niemal 25
metrowej XIV - wiecznej wieży zamkowej wymienione zostały m.in.
zużyte i spróchniałe drewniane
stropy oraz drewniana konstrukcja
wzmacniająca górną część ośmiobocznej wieży. Uzupełniono braki
kamienne i ceglane części ścian
wewnątrz obiektu. Całość oświetlono. Wykonano schody wewnętrzne,
którymi zwiedzający będą wchodzić
na górę, na taras widokowy. Schodzić
będzie można natomiast schodami
zewnętrznymi. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedowidzących.
Otwarcie wieży dla turystów i

Powstanie pięć „Radosnych szkół”

Pięciu jeleniogórskim szkołom
podstawowym przyznano dotacje w naborze wniosków w
ramach rządowego programu
„Radosna szkoła”. Polega on
na zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych. Już ogłoszono
przetargi na dokumentację pod
budowę takich miejsc.

Rządowy program realizowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada wspieranie organów prowadzących,
między innymi publiczne szkoły podstawowe, w tworzeniu odpowiednich
warunków do aktywności ruchowej
najmłodszych uczniów. W ramach tego
projektu samorządy otrzymają wsparcie
finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz
na zorganizowanie szkolnych placów
zabaw.
(Accipiter)
FOT. JELONKA.COM

„Wędrowcy” na Zamku Grodno

Wśród wskazanych podstawówek
jest jeleniogórska „jedenastka”.

Klub wędrowca Szkoły 707 w
Karpaczu w miniony weekend kolejny raz wyruszył
na poszukiwanie przygód.
Tym razem dotarł do Zamku
Grodno. Tam na uczestników czekały tajemnicze i przepiękne widoki
oraz legendy: o Małgorzacie, bohaterskim
psie, który uratował
życie synowi właściciela zamku oraz o
Turku i studni.
Na wycieczkę „Wędrowcy” wyruszyli w
minioną sobotę. Najpierw
wyjechali autokarem do Zagórza
Śląskiego, a po krótkim spacerze
dotarliśmy na szczyt wzgórza Choina, wznoszącego się nad lewym
brzegiem Bystrzycy.
- Dolina tej rzeki zwana kiedyś Ślą-

Wszystkie pięć placówek złożyło wnioski o dofinansowanie i otrzyma dotację
w wysokości od 64 do 115 tys. zł (kwota jest uzależniona od liczby uczniów
w klasach I-III i nie może przekroczyć
50% wartości danej inwestycji).
Zakończenie inwestycji planowane jest
wczesną jesienią.

ską Doliną, stanowi naturalną
granicę między Górami Sowimi i położonymi na zachód od
nich Górami Wałbrzyskimi.
Tam położony jest Zamek
Grodno. Podczas oprowadzania po warow-

na Jezioro Bystrzyckie, Zagórze
śląskie, Góry Wałbrzyskie, Góry
Sowie i nieczynny ośrodek Wodniak – opowiada jeden z opiekunów
grupy.
Po krótkim odpoczynku grupa
ruszyła przepiękną ścieżką wzdłuż
jeziora do zapory na Bystrzycy,
gdzie odbyło się wielkie ucztowanie
kiełbasek upieczonych na ognisku. W
ni przewodnik
drodze młodzi wędrowcy wspominali
opowiedział uczestnikom wycieczki kilka legend związanych wszystkie wyprawy, na które wybrali
z tym miejscem. Z wieży zamku się w tym sezonie.
(Angela)
rozpościerał się przepiękny widok
Fot. IP
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Moja Mała Ojczyzna – wielki finał!
Zakończyła się II edycja projektu „Moja Mała Ojczyzna
– Sudety Zachodnie”, w którym w tym roku udział wzięło 14 szkół. Pierwsze miejsca
za całokształt wywalczyły:
Zespół Szkół Ekonomiczno –
Turystycznych i Gimnazjum
nr 1 w Jeleniej Górze.
Na podsumowanie projektu do
hotelu Chojnik w Zachełmiu uczniowie docierali różnymi trasami. Tam
czekały na nich gorące kiełbaski.
Wszyscy też otrzymali odznaki projektu, na które pracowali cały rok
szkolny oraz pamiątkę – breloczek
w postaci kompasu.
- Aby otrzymać odznakę należało
uzyskać 50 punktów chodząc po
górach, zwiedzając zamki średniowieczne, odwiedzając instytucje
kultury i miejsca atrakcji turystycz-

nych. Uczniowie, którzy w roku
ubiegłym zdobyli odznakę I stopnia
– zieloną, w tym roku mogli
starać się o odznakę II stopnia -srebrną. Do odznak
otrzymywali też legitymacje
imienne – mówi Kazimiera
Pitera, pomysłodawczyni i
koordynator projektu.
W bieżącym roku szkolnym odznaki I stopnia zdobyło
280 uczniów a II stopnia 78
osób. Najwięcej z nich odebrali
uczestnicy z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
w Jeleniej Górze – łącznie aż
138 sztuk.
Poza zbieraniem punktów
uczniowie uczestniczyli też
w potyczkach międzyszkolnych. Każda szkoła organizowała jedną taką potyczkę, a
uczestniczyła we wszystkich. W

Każda szkoła pisała
sprawozdanie wykazując w nim ilość
działań, zdobytych
odznak, nauczycieli
zaangażowanych w
danej szkole w projekcie i informację
o realizacji projektu
na stronie internetowej swojej szkoły
– mówi Kazimiera
Pitera.

rywalizacji konkursowej na poziomie
szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył
ZST „Mechanik”, a
na poziomie szkół

gimnazjalnych – Gimnazjum Nr 1 w
Jeleniej Górze.
- Oprócz rywalizacji w konkursach organizatorzy, tak jak i w roku
ubiegłym, oceniali zaangażowanie
szkół w realizacji zadań projektu.

Za całokształt wśród szkół ponadgimnazjalnych I miejsce i puchar Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry jury przyznało Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.
II miejsce zdobył Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, a trzecią lokatę wywalczył
ZST „Mechanik”.
W szkołach gimnazjalnych I miejsce i puchar Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Pani
Anny Ragiel zdobyło Gimnazjum nr 1, II miejsce wywalczyło Gimnazjum nr 3, a III
miejsce Gimnazjum w ZSO nr 1.
Wśród szkół obecnych na zakończeniu projektu, rozlosowano także nagrodę Pani
Elżbiety Zakrzewskiej, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęście dopisało
tym razem ZSLiZ nr 2, popularnej „Handlówce”, której uczniowie zostaną zaproszeni
na ognisko w DW „Przedwiośnie” w Kowarach.
MŁODZIEŻOWE SCHRONISKO W STANISZOWIE JUŻ OTWARTE!
W St a n i s z ow i e
oficjalnie otwarto Młodzieżowe
Schronisko Turystyczne, które
znajduje się w
budynku dawnej
szkoły. Mieści się
ono u podnóża
malowniczej góry
Witosza. Koszt
jego odrestaurowania i wyposażenia wyniósł 1, 2
mln zł.
Budynek przygotowany jest już do przyjęcia młodzieży. Znajduje
się w nim 40 miejsc
noclegowych, a także
zaplecze sanitarne i
kuchenne.
- Jest to wielki sukces
dla gminy. Było ogromne zapotrzebowanie
na stworzenie takiego
miejsca, które będzie
służyć młodzieży i zorganizowanym wycieczkom dzieci – powiedział
Marek Piwowarski,
zastępca wójta gminy
Staniszów.
U podnóża góry Witosza w Staniszowie mieściła się niegdyś szkoła podstawowa. Sam obiekt
został wybudowany w 1908 roku.
– Budynek ten był długo nieczynny i
bardzo zniszczony, ale dzięki wsparciu Unii Europejskiej z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, udało
się zmienić jego funkcję. Chcemy

Bezpieczni na wsi
Henryk Rzepecki z Dłużca
(gmina Lwówek Śl.), Mirosław Kędzierski z Siekierczyna i Mieczysław Świątek
ze Starej Kamienicy to zwycięzcy IX edycji regionalnego etapu Ogólnopolskiego
Konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011”.
Konkurs przeprowadziły:
KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz PIP.

w ten sposób przyciągnąć większą
liczbę turystów, tym bardziej, że
noclegi nie będą drogie, więc mam
nadzieję, że schronisko będzie tętnić
życiem – powiedziała Anna Latto,
wójt gminy Podgórzyn.
Koszt noclegu w pensjonacie to
wydatek rzędu 40-50 zł. W schronisku ma być o połowę taniej.

Po poś więceniu
obiektu, oficjalnym
przecięciu wstęgi i
obejrzeniu wnętrza
schroniska, Dziecięca Grupa Cyrkowa ze
Szkoły Podstawowej z
Podgórzyna zaprezentowała swoje umiejętności. Były zarówno
pokazy żonglerki, jak
i gimnastyki artystycznej.
Podczas przemówienia, starosta jeleniogórski, Jacek Włodyga,
zapowiedział remont
drogi łączącej Staniszów z Sosnówką,
który ma być zrealizowany jeszcze w
tym roku. Obecnie droga ta jest w fatalnym stanie, nawierzchnia jest bardzo dziurawa i zmusza kierowców do
jazdy nie szybciej niż 20 km/h.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas

„Zdaniem organizatorów, najciekawiej swoje działania prezentowało
Gimnazjum nr 3, następnie „Mechanik” i Zespół Szkół Ekonomiczno –
Turystycznych w Jeleniej Górze.
Na zakończenie Kazimiera Pitera
podziękowała organizatorom projektu, w tym Pani Barbarze Latosińskiej,
głównemu specjaliście w Wydziale
Edukacji i Polityki Społecznej Miasta Jeleniej Góry, Pani Alicji Raczek
dyrektorowi Książnicy Karkonoskiej,
oraz Pani Julicie Zapruckiej, dy-

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w miniony czwartek
w Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Szklarskiej Porębie. Wzięli
w nim udział uczestnicy konkursu,
organizatorzy tj. Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy
oraz zaproszeni goście
– przedstawiciele władz
lokalnych oraz instytucji
rolniczych.
W tym roku do etapu
regionalnego przystąpiło
16 właścicieli gospodarstw
rolnych, spośród nich komisja wyłoniła 3 laureatów najbezpieczniejszych
gospodarstw.
Zdobywcą I miejsca
został Henryk Rzepecki
z Dłużca (gmina Lwówek Śl.). II miejsce zajął Mirosław Kędzierski
z Siekierczyna, a na III
miejscu uplasował się Mieczysław Świątek ze Starej
Kamienicy. Wyróżnienia
przyznano natomiast dla

dwóch gospodarstw rolnych: Janusza Kota z Wojciechowa i Tadeusza
Sokolińskiego z Maciejowca.
- Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Przebiega on w 3
etapach; regionalnym, wojewódzkim
i centralnym. Na każdym etapie powoływane są komisje konkursowe,
które wizytują gospodarstwa i sporządzają protokoły oceny zagrożeń
w każdym gospodarstwie rolnym.
W konkursie mogły wziąć udział
osoby pełnoletnie, które prowadzą
produkcyjną działalność rolniczą
oraz dokonają pisemnego zgłoszenia
udziału w konkursie – mówi Ewa
Kamuda, kierownik Terenowej Placówki KRUS w Jeleniej Górze.
Laureaci zostali nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
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Najbardziej zaangażowani uczestnicy
projektu: uczniowie, koordynatorzy i
organizatorzy, dzięki współpracy Domu
G.Hauptmanna z miastem Oybin mogli
uczestniczyć 13 czerwca br. w wyciecze do tej niemieckiej miejscowości
turystycznej. W niej podziwiali m.in.
kościół zabytkowy oraz ruiny zamku i
klasztoru – mówi Kazimiera Pitera.
rektorowi Domu
G.Hauptmanna i
Panu Tomaszowi
Cel, pracownikowi tej instytucji.
Podziękowania i upominki
otrzymali też
koordynatorzy
i nauczyciele
współpracujący z
koordynatorami.
Dla dyrektorów
szkół przygotowano natomiast
listy gratulacyjne. Ponadto wszystkie
szkoły otrzymały pakiety książek
związanych z regionem wydanych
przez Adrem i 10 map wydawnictwa „Plan”. Dodatkowo uczniowie,
którzy posiadają odznaki projektu i
legitymacje imienne mogą w tych
wydawnictwach kupować ich produkty z dużą zniżką.
(Angela)
Fot. Krzysztof Kręcichwost

Oddział Państwowej Inspekcji Pracy
w Jeleniej Górze, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Urząd
Miasta i Gminy
w Lubomierzu oraz Urząd Gminy
w Starej Kamienicy.
Wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania za zgłoszenie
gospodarstwa do konkursu oraz
współpracę na rzecz poprawy warunków w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy złożyli przedstawiciele
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, instytucji rolniczych i
władz lokalnych.
(Angela)
Fot. Organizatorzy

- Już zapraszamy właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do czynnego
udziału w kolejnej X edycji konkursu
promując swoje gospodarstwo jako
bezpieczne – mówili organizatorzy.
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Wierzę, że moim przeznaczeniem jest scena
Po wieloosobowych kapelach, małej formacji składającej się z perkusisty i
wokalisto-gitarzysty oraz
DJ-ach przyszedł czas na
solistkę. O zabawie coverami, śpiewaniu samemu, a
czasami w grupie, a także
wierze w przeznaczenie z
Gosią Filiczkowską rozmawia Piotr Iwaniec.
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
Chyba zanim się urodziłam! Moja
mama do tej pory jest przekonana,
że śpiewam dzięki Majce Jeżowskiej,
po której mam drugie imię. Tak
naprawdę już od dziecka lubiłam
śpiewać. Brałam np. jeden koniec
skakanki, która stawała się mikrofonem z kabelkiem, z kolei dezodorant
był mikrofonem bezprzewodowym
(śmiech). Potem śpiewałam w chórze
kościelnym i pamiętam, że zawsze
jako najmłodsza chodziłam na próby z
całym zeszytem wypchanym pieśniami. Właśnie wtedy zaczęły się pierwsze konkursy i festiwale, w których
brałam udział, granie podczas ślubów,
różnych lokalnych imprez itp.
Wykonując jakie gatunki czujesz się najlepiej?

sposób, aby ludzie, dla których śpiewam
dobrze się bawili słuchając właśnie
mnie, niezależnie od tego, czy jest to
młodzież, ludzie starsi, czy dzieci. Cały
„widz” polega na tym, aby śpiewając
utrzymywać dobry kontakt z publicznoTwoje dotychczasowe osiągnię- ścią, śpiewać całą sobą, wierzyć w to, co
się robi. Ludzie to chłoną bez względu na
cia estradowe?
Przede wszystkim, zwycięstwa i to, jaki rodzaj muzyki wykonujesz.
uczestnictwo w lokalnych konkursach
Jak oceniasz kondycję estrady w
i festiwalach: poezji śpiewanej, piosenki
zagranicznej, piosenki patriotycznej, Jeleniej Górze i regionie?
Mamy w Jeleniej Górze i okolicach
festiwalu twórczości Jacka Kaczmarskiego, w których zajęłam jedno z mnóstwo talentów muzycznych. Ludzie,
czołowych miejsc. Szczególnie ważną z którymi miałam okazję śpiewać, czy
Masz jakąś stałą ekipę, czy nagrodą było dla mnie wyróżnienie na to na konkursach, czy podczas różnych
koncertujesz z „mobilnym” Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki projektów i imprez, mogliby rozłożyć
na łopatki niejeden program
składem?
Licealisty „WYBRYK”, gdzie mumuzyczny, jakimi ostatnimi
siałam zmierzyć się ze sporą
czasy zalewa nas telewizja.
konkurencja, grającą chyba
Na co dzień Gosia Filiczkowska studiuje wszystkie rodzaje muzyki od
Szkoda, że wielu z nich nie
można słyszeć częściej.
Turystykę i Rekreację. Jak twierdzi, beatboxu po instrumentalne
wykonania.
Pocieszający jest fakt, że
nigdy nie uczyła się śpiewać, bo nie
mamy też takich artydostała się do szkoły muzycznej. Młoda,
Czy to, co śpiestów, którzy chcą tworzyć własną, nową
bez wątpienia utalentowana wokalnie wasz sprawdza
muzykę.
się
na
konceri muzycznie artystka z regionu, która
tach? Jak myślisz,
podkreśla: „Jeśli nie będę mogła śpie- publiczność cię
Czy masz jakichś swoich, tuwać, to zostanę rezydentką w hotelu „lubi”?
tejszych idoli?
Myślę, że tak.
Hilton w NY i za pierwszy zarobiony
Bardzo kibicuję
Zawsze staram
milion dolarów kupię sobie kombajn, się dobrać rezespołowi NESS (z
bo mi się ta machina podoba”.
kapelą rozmawiapertuar w taki
Piszesz piosenki, czy coverujesz?
Na tą chwilę bawię się coverami. Lubię interpretować i
odtwarzać znane już piosenki, ale
w zupełnie innych aranżacjach.
Na przykład, gdy leci w radio
jakiś znany kawałek, mówię sobie
„Zaśpiewam to z gitarą”, choć
jest to piosenka R’nB (śmiech).
Oprócz tego powoli tworzę swój
własny materiał, który w najbliższym czasie zostanie nagrany w
profesjonalnym studio.

Tak naprawdę nadal szukam odpowiedniego dla siebie gatunku. Odnajduję się w różnych – mogę jednocześnie
śpiewać w niedzielę na mszy, po szkole
grać w rockowym zespole, który stworzyliśmy ze znajomymi jeszcze w gimnazjum i brać udział w konkursach poezji
śpiewanej. Nigdy nie ograniczałam się
do jednego gatunku. Słucham muzyki
każdego rodzaju, we wszystkim staram
się znaleźć coś, co mi się spodoba, co
będzie mnie inspirować. Jeśli miałabym
określić w jakich piosenkach czuje
się najlepiej to byłyby to stare, mocno
brzmiące piosenki pełne kokieterii, które
ukazują silną, kobiecą osobowość.

Zazwyczaj śpiewam jako samodzielna wokalistka, ale zdarza mi się również
śpiewać czy grać w zespołach muzycznym podczas najróżniejszych imprez,
mniejszych lub większych.

„Cztery pory Gierka” w Galerii Skene. To trzeba zobaczyć
Jeszcze pr zez
trzy tygodnie w
G a l e r i i S ke n e
w foyer Teatru
im. Norwida w
Jeleniej Górze
można oglądać
wystawę „Cztery pory Gierka”,
będącą zbiorem
150 fotograf ii
ukazujących
Polskę lat PRL-u
w obiektywach
reportażystów z
Agencji FORUM.
Wer n i saż i n au gurujący wystawę,
który miał miejsce
10 czerwca 2011 w
Galerii Skene w foyer Teatru im.
Norwida w Jeleniej Górze otworzyła
popularna fraza tytułowego „bohatera” – Edwarda Gierka, a mianowicie:
To co? Pomożecie? „Pomożemy!”,
odkrzyknęli wszyscy zebrani, rzecz
jasna, w promocji wystawy i z myślą
o tych wszystkich, którzy ją zorganizowali. A zorganizowali solidnie,
albowiem w jej ramach jeszcze przez
trzy tygodnie można oglądać aż 150
fotografii autorstwa najlepszych

reportażystów z Polskiej Agencji
Fotografów Forum, powstałych
przed 1989 rokiem, pieczołowicie
wybranych ze zbioru ponad piętnastu tysięcy zdjęć i, co ważne, jak dotąd
nigdy nie publikowanych.
Na zdjęciach stanowiących „Cztery pory Gierka” widzimy pochody
pierwszomajowe, stadiony po zakończeniu wieców poparcia dla
pierwszego sekretarza KC PZPR w
latach 1970-1980, a także Centralne
Dożynki i inne uroczystości związane

Agnieszka Zydroń
W miniony czwartek w jeleniogórskim Orient Expressie odbyło się spotkanie autorskie z
Agnieszką Zydroń, autorką bestsellera „Zazdrość kobieca”.
Tym razem, pisarka promowała swoją nową książkę, pt.
„Życie na kredyt-jak uniknąć
pułapki kredytowej”.

nie są ich. Jest to poradnik od obserwatora dla obserwatora, szczególnie dla osób
młodych, które chcą mieć luksusowe
domy, samochody, a co za tym idzie,
popadają w kredyty by zrealizować
swoje marzenia. A z tych bardzo ciężko
wyjść. Nie przeczę, kredyty są dla ludzi
ale w granicach zdrowego rozsądku –
mówiła nam Agnieszka Zydroń.
Co ważne, książka Agnieszki Zydroń
bardzo dokładnie obrazuje proces
– Książka, po prostu, opowiada o zdobywania kredytów, związane z nimi
zadłużaniu się, o tym jak chętnie ludzie oczekiwania oraz dramaty – euforię w
kupują za pieniądze, które tak naprawdę momencie otrzymania pożyczki, radość

„Wielu Polaków wspomina dekadę
Gierka jako najwspanialsze lata swego
życia”, czytamy we wstępie do katalogu
wystawy przygotowanym przez Dom
Spotkań z Historią DSH oraz Polską
Agencję Fotografów FORUM. Czy takie
„wspomnienia” widać również na
zdjęciach w Galerii Skene? Owszem. Na
niektórych, mamy wręcz do czynienia
z apoteozą szczęścia i wolności. O tym
jednak, warto przekonać się samemu.

z polityczną agitką. Ponadto, fotografie te pokazują
wydarzenia towarzyszące
otwarciom fabryk, osiedli
popularnych „falowców”
itp. Ale nie tylko. Są to również obrazy normalnego
życia w nienormalnym
ustroju, paradoksalnie –
pozwalającym na szczęśliwe życie poza systemem i
polityką.
– Wystawa „Cztery pory
Gierka” ma charakter dokumentalny, traktuje o czasach
odległych, o których część
Polaków, jeleniogórzan, nie
pamięta. Cechą dokumentu
jest to, że on pokazuje rzeczywistość obecną lub przeszłą w sposób obiektywny,
nie fałszuje rzeczywistości
i ukazuje ją z różnych perspektyw:
politycznych, społecznych, smutnych,
śmiesznych itd. Wystawa ta, robi to
właśnie, daje nam możliwość porównania życia „dzisiaj” z życiem, które
wiedli Polacy przed trzydziestoma
laty. Czasami, porównanie to wypada
na plus, czasami na minus – mówił
nam Janusz Jaremen, członek Stowarzyszenia Magna Silesia, organizator
wystawy.
Petr
Fot. Petr

Z wizytą w Orient Expressie
z możliwości wydawania „nie swoich”
pieniędzy czy psychiczne i fizyczne
uzależnienie od każdej z rat. Skąd wziął
się pomysł na napisanie właśnie takiej
publikacji?
– Przede wszystkim, z rozmów
przeprowadzonych z całym szeregiem
dłużników. Ja wiem, że póki co temat
długów jest w Polsce tematem tabu,
a ludzie wolą czytać rzeczy „lajtowe”.
Tak czy inaczej, liczę na to, że książka
będzie intrygować, a może nawet komuś
pomoże – dodaje autorka.
Petr
Fot. Jakub Thauer

liśmy w jednym z poprzednich wydań
papierowych Jelonki.com – przyp. red.).
Chłopaki tworzą kawał naprawdę dobrej roboty. Gdy pierwszy raz usłyszałam
ich singiel „Tam gdzie Ty” spodobał mi
się od razu. Piosenka może spokojnie
konkurować na polskim rynku z innymi
wakacyjnymi przebojami. Myślę, że cała
czwórka ma szanse narobić niezłego
zamieszania w te wakacje i nie tylko,
czego im serdecznie życzę.
Czy Twoim zdaniem miasto
powinno pomagać w promocji
młodych i dlaczego?
Oczywiście, że tak! Zamiast wydawać
horrendalne sumy na „gwiazdy”, miasto
powinno promować i inwestować w
swoich artystów, którzy często prezentują podobny poziom muzyczny, a
są o wiele bardziej zaangażowani, po
prostu, zagrają ze wszystkich sił, zrobią
wszystko, by się dobrze pokazać
O czym marzysz?
Marzę o tym, żeby się spełniać. Nie
ma nic gorszego niż robić przez całe
życie coś, co do Ciebie nie pasuje, coś,
czego nie lubisz, coś co nie daje Ci satysfakcji. Gorąco w to wierzę, że moim
przeznaczeniem jest scena. Najlepiej
czuję się śpiewając. Moja mama śmieje
się, że chyba i tak nie potrafię robić nic
innego (śmiech).
Dzięki za rozmowę.
Piotr Iwaniec
Fot. Romuald Gniewek

Jeleniogórski fotograf
z wystawą w Bautzen

W miniony piątek, 17 czerwca 2011 w Muzeum Techniki „Alte Wasserkunst” w
Bautzen odbył się uroczysty
wernisaż wystawy fotograficznej jeleniogórskiego
artysty-fotografa Wojciecha
Miatkowskiego, pt. „Pejzaż
Metafizyczny”.
Co ciekawe, Wojciech Miatkowski
– „poszukiwacz obrazów nieoczywistych” z Jeleniej Góry i autor
fenomenalnych zdjęć przyrody oraz
przestrzeni, spajających rzeczywistość prawdziwą i wyimaginowaną
to artysta-samouk, wspierany poradami przyjaciół ze środowiska
twórców z Kotliny Jeleniogórskiej.
Urodzony w 1970 roku, laureat I
nagrody w XVI Międzynarodowym
Biennale Fotografii Górskiej, swą indywidualną wystawę zatytułowaną
„Pejzaż Metafizyczny” po raz pierwszy pokazał w kwietniu 2011 w MDK
„Muflon”. Jak ją odebrano?
– Fotografie te żyją własnym
życiem. Są one proste, a zarazem
skomplikowane. Proste, bo trudno
się oprzeć ich estetyczności i pięknu,
które autor nadaje im przez wyczucie
formy i umiejętności porządkowania
elementów rzeczywistości z pomocą
celownika swej kamery. Skomplikowane zaś, bo każą się zastanawiać

nad fantasmagorią plątaniny jasnych
i ciemnych plam, wydobywanych
jakby w poszukiwaniu czegoś więcej
od geometrycznego porządku, regulującego wygląd prostokąta papieru
fotograficznego – ocenia Wojciech
Zawadzki.
Wystawę „Pejzaż Metafizyczny”
Wojciecha Miatkowskiego w „Alte
Wasserkunst” w Bautzen zorganizowano w ramach projektu „Od
fundamentów po szczyty” 2010-2012
we współpracy z Socjokulturalnym
Centrum Steinhaus e.V. i miastem
Bautzen. Projekt dofinansowuje Unia
Europejska w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Petr
Fot. Wojciech Miatkowski

Na swoich fotografiach Wojciech
Miatkowski ukazuje nam mikrokosmos
miejsc i przestrzeni, niby zwyczajnych
jednakże w obiektywie akurat tego
fotografa jakby tętniących tajemniczą
energią odbieraną przez kogoś, kto
jest w stanie utrwalić ją za pomocą
aparatu fotograficznego. I tylko sobie
wiadomym sposobem, niemal metafizycznym. Warto zobaczyć.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Łzy nadziei
Starzecki obudził się z popołudniowej drzemki przywołany do rzeczywistości
przez monotonną melodię
kościelnego dzwonu, który
wzywał wiernych na wieczorne nabożeństwo. Przez
chwilę nie bardzo wiedział,
gdzie się znajduje. Przetarł
z mgły obraz wspomnień.
Plebania. Kościół. Ksiądz.
Kryjówka.
Wyjrzał przez okno plebanii na
pustawy plac Kościelny. Ku świątyni
podążały dwie staruszki wspierające
się laskami. Szły wolniej niż rytm
dzwonów, co sprawiało wrażenie
filmu na zwolnionych obrotach.
Ostro świecące popołudniowe słońce kładło głębokie i długie cienie
na to miejsce, które wydawało się
zupełnie odrealnione od zamętu
rzeczywistości. Jakby było obok tego
zawirowanego świata, który czaił się
ze swoimi pazurami, by tylko dopaść
Starzeckiego i jego przyjaciół.
Niepokój. Niby u księdza jest jak u
Pana Boga za piecem, ale co z tego?
Przecież nie będą tu ukrywać się
do końca. Muszą wyjść, zobaczyć,
co dzieje się w mieście. Czym żyje
ten zwariowany świat. Co się dzieje
z Jerzym?
Jerzy. Stefan poczuł drażniący wyrzut sumienia. Kiedy się rozstawali,
nie pomyślał, że w sumie wystawia
go na spore niebezpieczeństwo.
Bezradnego i bezbronnego. Wplątanego w okoliczności, w których
on, Stefan Starzecki, powinien być
najbardziej zagrożony. Tymczasem
wyglądał nieśmiało przez niewielkie
okno na spokojny plac Kościelny
czując przynajmniej tymczasowo
iluzję bezpieczeństwa. A co z Jerzym?
Przypomniał sobie ich ostatnią wymianę zdań. Mówił, że zakwaterował
się w Hotelu Europejskim. Musi
go znaleźć. I uciec z tego miasta.
Z nim. Może i z Inge? Pomoże im
ksiądz. Oby.
****
Proboszcz spojrzał z pobłażliwością na Stefana, kiedy ten wyłuszczył
mu plan.
– Myślicie, że bezpieka nie sprawdza, co robią księża? Pojawienie się
w tym mieście nieznanego duchownego może obudzić ich czujność,
podrażnić ich – szepnął kapłan.
- Ale, proszę księdza, to nasza
jedyna szansa – upierał się Starzecki
starając się nadać swojemu głosowi
przekonujący ton.
Ksiądz Dominik znów zmierzył
go wzrokiem, w którym widać było
wahanie zmieszane z chęcią pomocy
bliźnim. Wierzył, że Starzecki – choć
narozrabiał – był dobrym człowiekiem i nie zasługiwał na to, aby
ciągała go teraz bezpieka.
- No dobra. Nie mogę ci odmówić synu, choć czynię to bez pełni
przekonania – powiedział w końcu
powoli. – Pamiętaj jednak, że strój
kapłański jest oznaką świętości i nie
masz prawa go zbrukać! Zachowuj
się w nim godnie! Synu! – szept kapłana zaskakująco głośno zabrzmiał
w uszach Stefana Starzeckiego.
- Bóg zapłać księdzu, ale to jeszcze
nie wszystko….
W oczach duchownego zapalił się
migający znak zapytania.
- Czego jeszcze dusza pragnie?
– uśmiechnął się chytrze kapłan,

który w myślach powędrował do lat
chłopięcej konspiracji.
*****
Tamtego popołudnia ulicą Konopnickiej podążało chaotycznie
więcej przechodniów niż zazwyczaj
o tej porze, o której miasto raczej
pustoszało. Ubogo zaopatrzone
sklepy zamykały swoje podwoje,
znudzone bezczynnością w ciągu
dnia sprzedawczynie niemrawo
zamiatały podłogi zdeptane przez
nielicznych klientów, którzy przekraczali sklepowe progi coraz rzadziej, wiedząc, że na półkach i tak
nic nie ma. Zwłaszcza latem, które
dla handlu było okresem martwoty.
Niecierpliwie oczekiwano jedynie 22
lipca, a raczej dni poprzedzających
święto państwowe, kiedy to – być
może – coś do sklepów rzucą. Ochłapy dla wiernego ludu zakochanego
we władzy ludowej. Ochłapy ze świątecznego tortu, którym wierchuszka
zajadała się na co dzień zrzucając
coś z „pańskiego” stołu przy okazji
świąt różnych.
W ten poruszający się bezładnie
tłumik – z tunelowego przejścia
między kościołem świętych Erazma
i Pankracego a ulicą Konopnickiej,
wyszła para: ksiądz i zakonnica. Duchowny był rosły i mocno
zbudowany, a siostra – drobna i
szczupła – w habicie wyglądała jak
cień kapłana, przy którego boku
nadrabiała kroczkami jego zamaszysty chód. Oboje byli wpatrzeni
w bruk i starali się nie rozglądać
na boki. Dwie kuśtykające staruszki
od razu zwróciły uwagę na tę nietypową parę.
- A pani wie, pani Sztokowska,
ponoć jakiś biskup miał do nas
przyjechać. To może i on? Miasto
poszedł zwiedzić? – zachrypiała
przepalonym dymem tytoniowym
jedna z pań.
- A co pani opowiadasz, pani
Wernerowa! Nasz ksiądz proboszcz
wikarego nie może się doczekać,
to pewnie mu kogoś do pomocy
przysłali! Przyjdź pani w niedzielę
do kościoła, to na pewno się pani
dowiesz! – podobnym tonem odpowiedziała druga staruszka.
– Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus! – krzyknęła, kiedy
nieznany ksiądz i zakonnica przechodzili obok pań.
Starzecki wzdrygnął się i zapomniał języka w gębie.
- Na wieki wieków amen – cichy
głos Inge przypomniał mu właściwą
odpowiedź. Uśmiechnął się blado
do rozpromienionej staruszki.
- Pani Wernerowa! Ale on przystojny! – zachrypiała do ucha
towarzyszki starsza pani.
- Pani Sztokowska, pani Sztokowska! Wstydziłaby się pani! No! W
pani wieku takie rzeczy opowiadać.
I to o księdzu – z nieukrywaną
pogardą pełną hipokryzji kobiecina
spojrzała na sąsiadkę. Choć sama
przed chwilą pomyślała to samo.
Rzeczywiście: nowy ksiądz był
bardzo przystojny. Pani Wernerowa
wyciągnęła z pachnącej naftaliną
puderniczki lusterko i szminką
poprawiła sobie zarys pomarszczonych ust.
******
Portiera w Europejskim obudził z
popołudniowej drzemki dzwonek z
łoskotem otwieranych drzwi. Powietrze zafalowało przeciągiem, który
uwolnił nieco tytoniowego smrodu
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pomieszczenia na ulicę 1 Maja.
Załoskotał tramwaj a rytm jego
przejazdu zatańczyła woda, która
do połowy wypełniała kryształową
szklankę stojącą na kontuarze.
Naczynie miało ręcznie wykonany
ryt przedstawiający fasadę hotelu z
niemieckim napisem: „Drei Berge”.
Portier przetarł oczy nie wierząc
nim. Nie pamiętał, by kiedykolwiek
duchowny przekraczał próg tego
hotelu. No, może i jakiś tam był,
ale na pewno nie w sutannie. I to
w dodatku z siostrą zakonną.
- Po, po, pochwalony… – powiedział jąkając się, odruchowo
przypominając sobie, że ledwie
kilka godzin temu była tu milicja
po cywilnemu i zgarnęła jednego
z gości. Udawał wprawdzie, że
drzemie, ale spod przymrużonych
powiek widział wszystko. I natychmiast starał się wymazać to
wspomnienie z pamięci. Nie warto
o takich rzeczach pamiętać. Zdecydowanie.
Starzecki, który
powoli przywykał
do nowej „roli”, tym
razem nie pogubił
się.
- Na wieki wieków – rzekł groźnie spoglądając na
portiera.
towy banknot. Pieniądz
- Synu, szukamy
bezszelestnie upadł na
pewnego pana –
kontuar, kartka pozostała
dodał starając się
w dłoni Starzeckiego.
tak dobierać słoPortier nie był dobrym
wa, jak czynił to
obserwatorem, bo nie
ksiądz proboszcz.
zauważył, że ręce „księBy wypaść bardziej
dza” były stanowczo zbyt
naturalnie.
zniszczone pracą fizyczną
- Mamy sporo gojak na kapłana.
ści, o kogo dokładA na widok nazwiska
nie księdzu chodzi?
zbladł.
– grzecznie odpo- Lepiej niech ksiądz
imieniem i nazwiskiem Jerzego.
wiedział portier.
o niego nie pyta. Był u
Stefan pokazał mu karteczkę z Do kartki dołączył dwudziestozło- nas jedną noc. Potem wyszedł. Jak

ZAKĄTEK Z
HISTORIĄ

architektury starego miasta „nowoczesne” realizacje. Podobne
wyrosną zresztą przy widocznej
na górnym planie zdjęcia ulicy
Solnej oraz przy fragmentach ul.
Długiej. Jeszcze stoją kamienice
przy ulicy Jasnej (tu, gdzie dziś
wnosi się Pasaż Grodzki).
Mniejsze zdjęcia ukazują ulicę
Długą i Konopnickiej. Całość jest
niespójna czasowo. Zdjęcie ulicy
Długiej wykonano jeszcze przed
rozbiórkami widocznymi na
górnym zdjęciu, gdzie utrwalonej
na małej fotografii zabudowy już
nie ma. Z kolei ulica Konopnickiej – w sumie – niewiele różni
się od dzisiejszego wyglądu.
Kiedy powstawało to zdjęcie,
nie było jeszcze ograniczenia w
ruchu kołowym, które dziś jest
w sumie iluzją.
Ciekawe, że na żadnym ze zdjęć
tego tryptyku nie uwieczniono
tramwajów, które do 1969 roku
były głównym środkiem komunikacji miejskiej.

Jedne z najsmutniejszych pocztówek wydanych w powojennej
Jeleniej Górze pochodzą z lat
60. XX wieku.
Nie było jeszcze wówczas taniej
i łatwo dostępnej kolorowej
techniki druku, a i miasto – po
wieloletnich zaniedbaniach
zarówno ze strony polskich,
jak i (przed 1945 rokiem –
niemieckiej) – przedstawiało
przygnębiający obraz sypiących
się kamieniczek i pokrytych
kurzem zapomnienia uliczek.
Na głównym zdjęciu tej „tryptykowej” pocztówki widzimy
widok starówki z lotu ptaka.
Zdjęcie powstało w czasie
rekonstrukcji wyburzonych
na przełomie lat 50. i 60.
minionego stulecia kamienic
okalających plac Ratuszowy.
Część już jest wzniesiona od
podstaw, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia. W trakcie
budowy są dawne Podcienia
Zbożowe (od strony ulicy Długiej).

wrócił, rychło po niego przyjechała
milicja. Po cywilnemu! – portier
przeszedł do teatralnego szeptu z
nutką grozy w tle. – Wyprowadzili
go! W kajdankach!
Teraz zbladł Stefan, co nieczęsto
mu się zdarzało. Ciszę hotelowego
foyer przerwało pianissimo szlochu.
Po policzkach zakonnicy płynęły
łzy. Inge nie potrafiła opanować
emocji.
Ciąg dalszy za tydzień
FOT. ARCHIWUM
JERZEGO WIKLENDTA

Widać jeszcze relikty nieistniejącej
już pierzei kamienic przy ulicy Dru-

cianej. Tu – za jakiś czas – powstaną
zupełnie niepasujące do klimatu

(rsgb)
FOT. WWW.
WROCŁAW.HYDRAL.
COM
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MADELEINE PEYROUX – “
Standing On The Rooftop”
wydawnictwo: Emarcy/
Universal Music Polska

Paryżu. Mając 16 lat dołączyła do
formacji Lost Wandering Blues and
Jazz Band, z którą zjeździła całą
Europę śpiewając piosenki z repertuaru Billie Holiday, Elli Fitzgerald i
wielu innych wykonawców. PrzełoMimo swego francuskiego na- mowym momentem w jej karierze
zwiska pochodzi ze Stanów Zjed- był album „Careless Love”, który
noczonych, ale wychowała się w sprzedał się w ponad milionowym

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Poezja w „Muzie”

Spotkanie z cyklu „ars poetica” tym razem pod tytułem
„Światło spod korca” rozpocznie
się 20 czerwca o godzinie 17.00
w kawiarni „Muza” Osiedlowego
Domu Kultury na Zabobrzu.

X - film

21 czerwca o 16.00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury
odbędzie się projekcja filmu
„Emanuelle”, reż. Just Jaeckin
w ramach Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „KLAPS”. Bilety w
cenie 10 złotych.

Uczniowie zagrają w
filharmonii

Uroczysty koncert z okazji
zakończenia roku szkolnego
Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im Stanisława Moniuszki w
Jeleniej Górze rozpocznie się 21
czerwca o 17.00 w Filharmonii
Dolnośląskiej. Bilety w cenie 10
złotych.

Jaśkowa noc
Świętojańska

W dniu 23-25 czerwca odbędzie się „Jaśkowa noc Świętojańska”. Wśród wszystkich
Janów, Januszy i Jaśków, którzy
w tych dniach odwiedzą lokale:
„Jaśkową Izbę” i „Rezydencje
Biały Jar”, wylosowana zostanie
nagroda specjalna „Weekend w
Rezydencji Biały Jar”. Wszystkie
Panie które odwiedzą lokale z
uplecionymi na głowie wiankami otrzymają „mocną niespodziankę”. Na gości czeka wiele
konkursów z nagrodami, a w
programie przewidziane jest
karaoke i doskonała muzyka z
lat 60’ 70’ 80…
Impreza odbędzie się przy
ul. Konstytucji 3 Maja 37 i 79 w
Karpaczu od godziny 21:00

Gratka dla
kolekcjonerów

26 czerwca od godziny 8.00
do 14.00 na Placu Ratuszowym
w Jeleniej Górze będzie trwać
Karkonoska Giełda Kolekcjonerska. Organizatorem jest Karkonoski Dom Numizmatyczny.

25 czerwca o 14.00, w Parku
Norweskim w Cieplicach rozpocznie się I Puchar Polski w
Grillowaniu im. Macieja Kuronia. W konkursie grillowym
wystartuje 12 ekip kucharzy zawodowych i amatorów
grillowania nie związanych
profesjonalnie z gastronomią. Patronat nad Pucharem
objęła Joanna Kuroń oraz
Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.

przowego i warzyw. Jury profesjonalne
i degustacyjne oceniać będzie grillowane potrawy wg standardów World
Barbecue Association, Światowego
Stowarzyszenia Grilla. O Puchar Polski
w Grillowaniu będą walczyć szefowie
kuchni z Wrocławia, Poznania, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świeradowa
Zdroju, Ostrowa Wielkopolskiego, a
także z Jeleniej Góry.
Polacy zaliczani są do światowej
czołówki Mistrzów Barbecue, co udowodnili zdobywając Puchar Europy w
Grillowaniu w 2003 roku i Mistrzostwo
Świata w Grillowaniu w 2006 roku.
Do godziny 18.00 potrwa grillowa- Ekipa Polish Barbecue Kings, reprezennie potraw z drobiu, ryb, mięsa wie- tująca kucharzy zawodowych, od 2007

POP ROCK & JAZZ
oraz fantastycznej basistki Me’shell
Ndegeocello. Madeleine Peyroux
na tej płycie zabiera słuchaczy
w podróż do nowych jazzowych
brzmień i nowej wrażliwości.
Andrzej Patlewicz

roku uczestniczy w Amerykańskim
Pucharze Grillowym Jacka Danielsa.
Organizator Firma SUDETY IT
– STATUS ufundowała dodatkowo
nagrodę publiczności dla najlepiej
ocenianego przez publikę zespołu.
Tytuł i statuetkę „Mistrza Grilla” oraz
nagrodę finansową w wysokości 1
tysiąca złotych otrzyma zespół, który
zbierze największą ilość głosów-kuponów o wartości 2 złote, sprzedawanych
podczas imprezy. Całość uzbieranych
z głosowania środków zostanie przeznaczona na cel charytatywny w
Jeleniej Górze.
(Agrafka)
FOT. organizator

Dni Kultury Rycerskiej w Bolkowie

„Rozmowy przy wycinaniu
lasu” Stanisława Tyma
Premiera „Rozmów przy
wycinaniu lasu” Stanisława
Tyma w reżyserii Tomasza
Mana odbędzie się 25 czerwca na deskach Teatru im. C.K.
Norwida. Spektakl zrealizowany jest w formie kabaretu,
wzbogacony piosenkami w
brawurowym wykonaniu.
Opowieść o drwalach, wiodących
żywot na leśnej polanie ilustruje
czasy, w których sztuka powstała, ale
odnosi się również do współczesności. Drwale, czekając na siekiery od
Siekierowego prowadzą rozmowy na
różne tematy, od bardzo poważnych,

do największych błahostek. Snują
więc opowieści o karpiu, który je
gotowane kartofle, ale potrafi ominąć
haczyk, o łosiu, który ryczy z bólu, bo
jest ranny, o facecie, który widzi duchy
i o dziewczynie, która się utopiła. Pod
sprytnie zamaskowanymi wątkami
patriotycznymi nie ma wątpliwości,
że kryje się Polska, która jest za drzewami, w rozmowach, w piosenkach i
w nostalgicznej melancholii, snującej
się między słowami.
Scenografię przygotował Wojciech Jankowiak, a opracowaniem
muzycznym zajął się Jacek Szreniawa. W spektaklu występują: Elwira
Hamerska - Kijańska, Magdalena
Kępińska, Elżbieta Kosecka, Iwona

25 i 26 czerwca na Zamku Bolków będą trwały Dni
Kultury Rycerskiej. Świetna
okazja by zapoznać się z
dawnymi: rzemiosłem, strojami, muzyką, czy tańcem.

Lach, Marta Łącka, Robert Dudzik,
Jacek Grondowy, Andrzej Kępiński,
Piotr Konieczyński, Igor Kowalik,
Kazimierz Krzaczkowski, Bogusław
Siwko.
(Agrafka)
FOT. organizator

Festyn z Krzysztofem Krawczykiem w Karpaczu

W niedzielę o 11.00 oficjalnie
zostanie rozpoczęty drugi dzień z
kulturą rycerską. Swoje umiejętności
zaprezentują Rota Piesza von Massow
oraz Bractwo Rycerskie Zamku
Bolków. Po pokazach wystąpi zespół
„Castle Dreams”. O 12.45 wystawiony
będzie spektakl grupy „Terminus a
Na Dziedzińcu Turniejowym w so- quo”, po którym Riteri Svateho Grala
botę o 10.00 zostaną otwarte
kramy rzemieślnicze, które
ukażą rzemiosło dawne. O
14.45 oficjalnie otwarte zostaną Dni Kultury, po czym
zespół „Castle Dreams” zagra
koncert muzyki dawnej. O
16.00 rozpoczną się pokazy
Bractwa Rycerskiego Zamku i turniej kuszniczy dla
publiczności, a już o 16.30
wystawiony zostanie spektakl historyczno-fantastyczny
„Dawno, dawno temu” Teatru Roz- z Ostrawy pokaże swoje umiejętności.
rywki Trójkąt. O 18.00 odbędą się Zespół muzyki dawnej „Cornu Cervi”
pokazy w wykonaniu Riteri Svateho zagra o 14.15, po czym wystawiony
Grala i Roty Pieszej von Massow. Na zostanie spektakl historyczno-fankoniec swoje umiejętności zapre- tastyczny „Dawno, dawno temu”
zentuje zespół tańca dawnego. Będą Teatru Rozrywki Trójkąt.
również gry i zabawy plebejskie z
(Agrafka)
udziałem publiczności
FOT. organizator

Krzysztofa Krawczyka zaśpiewa
swoje największe hity takie jak:
W Hotelu Sandra Spa 23 czerwca o 17.00 odbędzie się festyn
„Bo jesteś ty”, „Trudno tak”, czy też
rodzinny z mnóstwem atrakcji, podczas którego gwiazdą wciąż żywy utwór z dawnych lat „Pawieczoru będzie Krzysztof Krawczyk. Wstęp wolny.
rostatek”. Dodatkowo w programie
wystąpią zespoły regionalne, będzie
też wspólne grillowanie, dmuchane
zjeżdżalnie, zamki i trampoliny dla
dzieci.
(Agrafka) Rozrywkowo w filharmonii z Jackiem Ziobro
FOT. organizator Już w najbliższą środę, 22

Skoki rowerowe w Rynku

25 czerwca o 19.00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy
ulicy Bankowej 28 odbędzie się
spektakl „Pręt-R-Porter – Zapach
Kobiety” Tatru Odnalezionego.
Bilet ulgowy kosztuje 7 złotych,
normalny 20 złotych, dla par
15 złotych.
(Agrafka)

strion”a już geniusz gitary przygotował swoim fanom kolejną
niespodziankę. Na najnowszej
płycie „What’s It All About” , jak
na wielu innych albumach Pata
Metheny’ego, słychać w dużym
Jeszcze nie odetchnęliśmy od stopniu to, co w jego muzyce
poprzedniego albumu „Orche- najlepsze. Jak zawsze fantastyczne
wyczucie melodii, chwytliwość

PAT METHENY – „What’s It
All About”
wydawnictwo: Nonesuch/
Warner Music Poland

„Do udanych należą też pozostałe
utwory: „The Party Oughta Be
Comin’ Soon”, „Superhero”, „Love
In Vain”, „Don’t Pick A Fight With
A Poet”, „Ophelia” i „The Way Of
All Things”. Duża w tym zasługa
gitarzysty Marc’a Ribota grającego
także na banjo, perkusisty Charleya
Draytona, gitarzysty Chrisa Bruce’a

I Puchar Polski w Grillowaniu im. Macieja Kuronia

Jak pachnie kobieta?

POP ROCK & JAZZ

kowanych przez
Craiga Street a.
Nost algiczny a
zarazem pełen
uroku album wokalistka otwiera
b e a t l e s ow s k i m
utworem „Martha My Dear”.

nakładzie. Najnowsza płyta tej utalentowanej wokalistki,
gitarzystki i autorki
tekstów „Standing
On The Roof top”
(Siedząc na szczycie
dachu) to zbiór 15
utworów wyprodu-

25 czerwca na jeleniogórskim Placu Ratuszowym
odbędzie się impreza
rowerowa Dirt Town, w
ramach której można
zobaczyć pokazy trial i
bmx flatland oraz efektowne skoki do basenu z
gąbkami.
Sam Dirt Town polega na
pokonaniu rowerem, w jak
najlepszym stylu, specjalnego
toru składającego się z dużych,
ziemnych przeszkód tzw. hop.
W przedsięwzięciu udział bierze

połączona z jazzową
wirtuozerią, improwizacją i wyobraźnią muzyczną. Pat
przygotowując materiał na płytę wybrał
10 piosenek, które
tkwią głęboko w jego
sercu. Już pierwszy

czołówka polskiego i europejskiego
Dirt Townu. Ze znanych zawodników swoje umiejętności zaprezentują: numer 1 na światowych
listach FMB Sam Pilgrim i Blake
Samson z Anglii, Szwed Teo Gustavson, a także świetni zawodnicy z
Polski, tacy jak Szymon Godziek i
Bartosz Obukowicz. W tym roku
po raz pierwszy przedsięwzięcie
odbędzie się na poziomie kategorii
„Bronze Level” FMB Word Tour
organizacji Freeride Mountain Bike
Association.
(Agrafka)
FOT. organizator
utwór „The Sound of
Silence” (Brzmienie
ciszy) pochodzący
z repertuaru duetu
Simon & Garfunkel,
Metheny interpretuje w szczególny
sposób. Choć otrzymujemy akustyczne

czerwca o 19.00 w Filharmonii Dolnośląskiej wystąpi znany jeleniogórski
kabareciarz Jacek Ziobro
wraz z Anetą Kolendo i Big
Bandem Filharmonii Dolnośląskiej.
Artyści zaprezentują
przeboje muzyki popularno-rozrywkowej. Koncert poprowadzi Andrzej
Więckowski. Przygotowaniem zespołu zajął
się Stanisław Fiałkowski.
Bilety w cenie 30 zł i
40 zł.
Agrafka,
Fot. organizator

wersje znanych przebojów, to
charakterystyczny styl gry Pata
Metheny’ego na każdym kroku
jest wyczuwalny. Cześć z tych
utworów gitarzysta usłyszał po
raz pierwszy, gdy nie był jeszcze
w stanie sam napisać żadnej nuty.
Dźwięki wydobywane są z olbrzymią precyzją i nie na siłę zarówno,

gdy gra na gitarze barytonowej, 42
strunowej gitarze Picasso i zwykłej
gitarze akustycznej. Każda z tych
dziesięciu słynnych kompozycji
zagrana została w niepowtarzalnej interpretacji.
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

Szereg imprez okolicznościowych przygotowuje dla
swoich absolwentów Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, któremu w tym roku przypadnie 60 –ta rocznica istnienia. Kulminacją obchodów będzie Bal Absolwentów. Impreza odbędzie się dopiero w październiku, ale organizatorzy już powiadamiają wszystkich, by ci zdążyli dojechać na uroczystości.

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

tej szkole uczyli, uroczystość odbyć
się nie może.
- W celu usprawnienia organizacji
prosimy o zgłaszanie Waszego udziału
telefonicznie w sekretariacie szkoły
pod nr 75 75 718 21 11, lub mailowo
pisząc na adres: zso-sekretariat@dip.
Jak piszą organizatorzy, którzy wszystkich absolwentów na wspól- istnienia Liceum Ogólnokształcącego
pl. Możliwe jest również zgłoszenie
już dzisiaj serdecznie zapraszają ne świętowanie jubileuszu 60-lecia w Kowarach, bez tych, którzy się w

60 – LECIE LO W KOWARACH

listowne na adres szkoły: Zespół Szkół
Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1,
58-530 Kowary. Spotkanie planujemy
uświetnić występem teatru szkolnego,
koncertem, wystawami prezentującymi historię i osiągnięcia szkoły, a w
godzinach wieczornych zapraszamy
na bankiet i Bal Absolwentów. Ko-

chani, przekażcie tę wieść innym i
przybywajcie licznie do „starej budy”,
by spotkać się i pobyć razem – piszą
przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej
szkoły: www.zso-kowary.pl
(Angela)
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Rajd Karkonoski dla Bryana Bouffiera
Zwycięstwem Bryana
Bouffiera i Xaviera Panseri (Peugeot
207 S2000) zakończył się tegoroczny
Rajd Karkonoski,
trzecia eliminacja
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Na kolejnych
miejscach podium
uplasowali się Kajetan Kajetanowicz
i Jarosław Baran
(Subaru Impreza)
– 48,9 sek. strat y
oraz Grzegorz Grzyb
i Daniel Siatkowski
(Peugeot 207 S2000)
– 1:44 sek. straty.

ciła do trzeciego miejsca 12 sekund,
pierwszą piątkę zamknęli Kuzaj i
Gerber - 3:17,2 sek. straty.
W trakcie 26. Rajdu Karkonoskiego rozegrana została także
druga runda Międzynarodowego
Rajdowego Pucharu Łużyc – Lausitz Cup, która padła łupem jeleniogórskiego pilota. Załoga Marcin Abramowski/Łukasz Włoch
za sterami Mitsubishi Lancera Evo
IX dojechali do mety na pierwszej
pozycji. Blisko 49 sekund do zwycięzców stracił duet Karlsson/
Fritzensmeier (Audi TT 8J), para
Woźniczko/Leśniak (Ford Fiesta)
miała 59 sekund straty. Dzięki tej
wygranej nasza załoga zajmuje
trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej Lausitz Cup.
(MDvR)
Fot: T. Raczyński

Po sobotnich zmaganiach i sześciu wygranych
odcinkach specjalnych
Francuz startował z 26
sekundową przewagą nad
Kajetanowiczem. Bouffier pokazał
już na stracie, że i w niedzielę nie
zamierza odpuszczać. Wygrał OS
7 – Grudza z ponad pięciosekundową przewagą nad załogą Kajetanowicz/Baran. OS 8 – Lubomierz
to pierwszy przegrany odcinek
specjalny przez Bouffiera, który
musiał uznać wyższość coraz szybciej jadącego Kajetana - 2 sekundy

straty. Na kolejnym oesie wszystko
wróciło do normy znów wygrał
Francuz powiększając przewagę w
klasyfikacji generalnej rajdu nad
Kajetanowiczem do 37,6 sek., a wyprzedzając załogę Sołowiow/Baran
już o 1:32,4 sek. OS 10 to znakomita
jazda Grzyba, który na tej próbie
okazał się najlepszy wskakując na
trzecie miejsce podium na rzecz

Nabór do drużyny prowadzi Robert
Stachowski - wszelkie informacje
udzielane są pod numerem telefonu
504706707, dostępne też są na stronie www.ksorlikjelenia.futbolowo.pl.
Zapisywać można się pisząc na maila
ks.orlik@wp.pl, gdzie należy podać
swoje imię i nazwisko, a także datę
urodzenia oraz jakiś kontakt.
– Klub powstał z myślą o szkoleniu dziewcząt w piłce nożnej. W

naszym regionie jest wiele zdolnych
dziewcząt, które grają w piłkę nożną
a niestety muszą grać z chłopcami.
Ta oferta jest tylko dla nich. Obecnie
współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 13 w Jeleniej Górze, gdzie
mieści się przyszła baza treningowa
- boisko orlik i sala gimnastyczna. I
tutaj wielkie wsparcie Pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13, za co
dziękujemy.

Rozgrywki Provident Cup wkraczają w decydującą fazę
Niebawem poznamy
ostateczne rozstrzygnięcia w piłkarskich
rozgrywkach Provident
Cup 2011. W najbliższy
wtorek i środę rozegran e z o s t a n ą p ó ł f i n a ł y,
finały, a także spotkania
o dalsze lokat y.
Wyniki 6. kolejki gr upy A:
Squad Sukces – Laga Team 9:0,
Bar u Władka – Młody Chojnik
3:1, V T Seniorzy – Laga Team

6
6
6
6
6
6
6

15
15
15
9
6
3
0

31:14
19:9
15:8
23:13
14:21
5:21
15:36

1:2
Te r m i n a r z
spotkań o miejsca 5-13 oraz
pojedynków
półfinałowych i
finałowych

19.00 o 11 miejsce Laga Team –
Działkowicza
19.30 o 9 miejsce Młody Chojnik –
Politechnika
20.00 o 7 miejsce Kule Miłości –
Castorama

Spotkania o pozycje 5, 3, 1 – 22
Mecze o miej- czerwca (środa)
sca 13, 11, 9, 7 18.00 I Półfinał Squad Sukces –
Czarne Płuca
18.30 II Półfinał VT Seniorzy – DSE
BK
19.00 o 5 miejsce Bar u Władka –
Arkadia
19.30 o 3 miejsce przegrani z półEP0#3";°8
yêê I±ê±êêêêê¢¥ªêIê
finałów
êêêêêêê£ê¾ê¢¤ê
20.00 o 1 miejsce wygrani z półhêêhy{z{~êthshy®ê ±êA±ê
| ê
finałów
Ìwêr8ÌêqênIê¾êjêê~Nê¢¤¢êêÂª§¥Ãê§¥¾¥ª£¾¢¥
¾ê©¾¡§²êê©¾¡¥²ê ê
(MDvR)

3".:
Serafin

REKLAMA

1. Squad Sukces
2. VT Seniorzy
3. Bar u Władka
4. Kule Miłości
5. Młody Chojnik
6. Laga Team
7. KFC		

4:1, Kule Miłości – VT Seniorzy – 21 czerwca (wtorek)
18.30 o 13 miejsce KFC – Straż
2:3, Bar u Władka – KFC 4:1
Pożarna
Wyniki 6.
kolejki grupy
6
15
27:12
B: Castorama 1. DSE BK		
– Działkowicza 2. Czarne Płuca
6
10
23:17
4:1, DSE BK –
3.
Arkadia		
6
9
27:19
Politechnika 9:1,
6
9
13:17
Działkowicza 4. Castorama
– Arkadia 2:6, 5. Politechnika
6
9
12:19
Straż Pożarna –
6.
Działkowicza
6
7
16:21
Castorama 0:3
6
3
9:20
(wo), Czarne 7. Straż Pożarna
Płuca – DSE BK

Kolarski, morderczy
wjazd na Śnieżkę

Jedyny raz do roku trafia się
okazja do wjechania rowerem
na najwyższy szczyt Sudetów
Górę Śnieżka (1603 m.n.p.m.).
21 czerwca o 21.00 zostanie uruchomiona strona oraz otwarte
zostaną zapisy na 21. wyścig
kolarski MTB „Diallo Uphill
Race Śnieżka 2011”. Corocznie
wyścig gromadzi dużą ilość
chętnych zawodników, jednak
warunki położenia szczytu nie
pozwalają na przyjęcie swobodnej ilości uczestników. Dlatego
też ustalony został limit wjazdu zawodników na 350 osób.
Szczegóły 21 czerwca na www.
uphillrace.pl

Poznaliśmy zwycięzców
Ligi MOS

Sołowowa. Ostatnie dwa odcinki to zwycięstwa kolejno
Kajetanowicza i Bouffiera, w
czołówce nie zaszły jednak
większe zmiany. Na finiszu z
końcowego triumfu cieszył się
duet Bouffier/Panseri przed
Kajetanowiczem i Baranem
oraz Grzybem i Siatkowskim.
Załoga Sołowow/Baran stra-

Rusza klub piłkarski dla dziewcząt

Klub Sportowy Akademia
Piłkarska Orlik Jelenia Góra
zaprasza wszystkie chętne
dziewczęta z następujących
roczników: grupa I 1994
– i starsze, grupa II 1995
– 1998, grupa III 1999 – i
młodsze do wzięcia udziału
w treningach. Jeśli lubisz
grać w piłkę nożną i chcesz
to robić profesjonalnie, teraz masz ku temu znakomitą okazję.

Wieści różnej treści

Zapraszamy wszystObecnie trwa nabór
kich, którzy chcieliby
dziewcząt z różnych
wspierać nasz klub szczer o c z n i kó w. Na b ó r
gólnie sponsorów oraz
będzie tr wał przez
ludzi dobrej woli. Możecały czas. Zgłoszenia
my mieć klub w III-lidze
można wysłać na malub wyżej bo takie mamy
ila klubu ks.orlik@
cele. Naszym celem jest
wp.pl Naszym celem
łączenie, a nie dzielenie,
jest promowanie piłki
nożnej wśród dziewcząt. A pod chcemy tworzyć profesjonalny klub
względem sportowym chcemy dla naszych dziewczyn – wyznaje
zgłosić się do rozgrywek dzieci Robert Stachowski, prezes klubu.
(MDvR)
i młodzieży, oraz profesjonalnej
Fot: użyczone
III-ligi kobiet.

Karkonosze odpadają z Pucharu Polski
Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra ulegli Orłowi
Ząbkowice Śląskie 1:2 w meczu półfinałowym Pucharu
Polski na szczeblu DZPN.
Spotkanie rozpoczęło się w strugach deszczu, obie ekipy miały trudność w utrzymaniu się na śliskiej
murawie, ale to nie przeszkodziło
miejscowym w objęciu prowadzenia
już w 9 min. Po dośrodkowaniu
Hana zamieszanie pod bramką gości
wykorzystał Polak, który przewrotką strzelił na pustą bramkę. Radość
biało-niebieskich nie trwała długo,
już po 4 minutach Zieliński idealnie
dośrodkowuje na głowę Guły, a ten
doprowadza do remisu. Zawodnicy
obu drużyn rzadko decydowali się
na strzały z dystansu, przeważała
gra w środku pola, a częściej przy
piłce byli niedawni trzecioligowcy.
W ostatniej akcji pierwszej połowy
goście mogli objąć prowadzenie, ale
strzał Czachora nogami wybronił
Główka.
Po zmianie stron deszcz już nie
padał, ale murawa nadal była śliska. Obraz gry zmienił się na korzyść Karkonoszy, ale brakowało

wykończenia akcji. Dwukrotnie
przed szansą stanął Krupa, ale jego
strzały z ostrego kąta padały łupem
bramkarza lub były minimalnie niecelne. Gdy wydawało się, że kibice
zgromadzeni na stadionie przy ul.
Złotniczej w Jeleniej Górze, będą
świadkami dogrywki, to na 5 minut
przed końcem na strzał z dystansu
zdecydował się Okrojek. Jak się
okazało był to decydujący moment
środowego półfinału, po strzale
zawodnika gości Główka fatalnie interweniował kierując futbolówkę do
własnej bramki. Zawodnicy kończyli
mecz w odmiennych warunkach niż
zaczynali, ale słońce, które wyłoniło
się zza chmur zaświeciło dla ząbkowickiego Orła.
Karkonosze Jelenia Góra - Orzeł
Ząbkowice Śląskie 1:2 (1:1)
Karkonosze: Główka - Wawrzyniak, Polak, Jurkowski, Bijan, Malarowski, Han, Wojtas (86’ Rodziewicz), Walczak, Krupa, Wichowski
Orzeł: Kamieniarz - Okrojek,
Gadziński, Szczepek, Deneka, Czachor, Zieliński, Guła, Woźniak (88’
Szwarga), Szymczak, Cebula (82’
Kupiec)
(Przemo)

Turniej strzelectwa sportowego był ostatnią konkurencją
Ligi MOS pracowników oświaty.
Wcześniej zawodnicy walczyli
w zawodach: siatkówki, tenisa
stołowego, piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej, szachów,
a także siatkówki plażowej.
Klasyfikacja końcowa: 1. MOS
– 337,5pkt., 2. ZSRZA – 324, 3.
ZSLiU – 289, 4. ZSLiZ 2 – 249,
5. ZSO 1 – 177 , 6. ZSET – 93,
7. II LO – 87, 8. GIM 3 – 82, 9.
GIM 1 – 80, 10. ZSPŻ – 57,5, 11.
ZST Mechanik – 50 oraz GZS
Janowice Wilkie – 50, 13. ZSPiG
Uzdrowisko – 40 i SP 11 – 40, 15.
SP 5 – 34, 16. GIM 2 – 31, 17. SP
2 – 22, 18. SP 13 – 10.

AŚ Amator mistrzem
MSBL

W wielkim finale ekipa AŚ
Amator niespodziewanie gładko
pokonała Team Rio 49:23. Na
trzecim miejscu uplasowała
się drużyna Bartbud, która po
zaciętym starciu wygrała 62:61
z zespołem Matadors. Wyniki
pojedynków finałowych MOS
Sudetów Basket Ligi 2011: Mecz
o 7 miejsce: Thunder BT – PSŻBJR 0-20 (Thunder BT nie wystawił do meczu 5 zawodników),
mecz o 5 miejsce: Zawodowcy z
MDK – Za Mały Rozpęd 50-35
(4-15, 12-5, 15-6, 19-9), mecz o
3 miejsce: Bartbud – Matadors
62-61 (18-16, 17-11, 11-14, 1620), finał: AŚ Amator – Team Rio
49-23 (11-8, 18-2, 13-6, 7-7).

Chojnik na najniższym
stopniu podium

Finały Drużynowej Biznes
Ligi Badmintona rozegrane zostały 11 czerwca we Wrocławiu.
Po zakończeniu całego sezonu
cztery najlepsze drużyny spotkały się w walce o mistrzostwo.
Wśród zespołów walczących
o prym była jeleniogórska drużyna w składzie: Adam Górniak - kapitan, Robert Bany,
Sławomir Kowalski, Arkadiusz
Słupek, Paweł Słomka (zastąpił
nieobecnego Adama Cimosza),
Artur Hasała, Grzegorz Chmielewski. Klasyfikacja końcowa:
1. Hit – Wrocław, 2. Sępolno
– Wrocław, 3. Chojnik Jelenia
Góra, 4. Aroma – Wrocław.
(MDvR)
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Organizacyjny sukces Rio Grappling Club-u
W sobotę, 11 czerwca w hali
przy ul. Złotniczej odbyły się
zawody brazylijskiego jiu–
jitsu, które zorganizował
Rio Grappling Club z Jeleniej
Góry. Na imprezę o Puchar
Prezydenta Jeleniej Góry
zjechało 105 zawodników, w
większości z Polski, ale byli
również goście z Czech.
Organizacyjny debiut jeleniogórskiego klubu wypadł bardzo
pomyślnie. Mimo lekkiej tremy nasi
sportowcy odnieśli duży sukces,
który był możliwy dzięki wsparciu
sponsorów oraz wielkiej pracy jaką
wykonali członkowie stowarzyszenia RGC. Na matach bardzo dobrze
zaprezentowali się nasi zawodnicy:
Anna Solińska - złoto, Miłosz Trzaska
- złoto, Mateusz Zackiewicz - brąz
(wszyscy Rio Grappling Club) oraz
Rafał Parzonka (Strefa Walki), a
także Dawid Bil (JSS Gwardia).
W przerwie na parkiecie zaprezentowali się jeleniogórscy raperzy:
Pery i Zamar. Imprezę sponsorowali:
Apteka Arnika, MS Ubepieczenia,
Alvi, E-agnes Biżuteria, Narzędzia
Kolaska, Marinex Płytki Ceramiczne,
Ann.Care Fizjoterapia, Pandora Club,
Składy Wokulski, Jelenia Plast, AutoPrendota. Patronat medialny objęła
ponadto Jelonka.com. Organizatorzy
pragną również podziękować siłowni
GET-FIT FITNESS z Pasażu Grodzkiego, która wspiera zawodników
jeleniogórskiego klubu Rio Grappling

Club Jelenia Góra.
Podczas turnieju sprzedawano
cegiełki na rzecz rehabilitacji Kacpra
Tarłowskiego, RGC do zebranych
300zł dołoży ponad 700zł, co z
pewnością stanowi istotną pomoc
dla potrzebującego chłopca. I Puchar
Prezydenta Jeleniej Góry w BJJ za
nami, organizatorzy zapowiadają
kontynuację promocji brazylijskiej
odmiany jiu-jitsu w naszym mieście.

Wyniki

KOBIETY BIAŁE PASY – 64,5 kg
1. Kamila Słowikowska (Szczeciński
Klub Sportowy ,,HUSARIA’’)
2. Joanna Popielarczyk (Szczeciński
Klub Sportowy ,,HUSARIA’’)

ELITA – 82,3 KG
1. Marcin Tobera (Copacabana)
2. Marcin Kabat (ROCHA JIU JITSU
POZNAŃ)
3. Radosław Milczarek (Cyklon Gold
Team Zielona Góra)
ELITA + 82,3 KG
1. Leszek Jaremkowski (FORCA
BRAVA OPOLE)
2. Tomasz Kamiński (Bastion Tychy
Draculinio team)
3. Przemek Konieczka(Gracie Barra
Team Draculino Polska)
SENIOR NIEBIESKIE – 70 kg
1. Wiktor Siekierka (RGC Wrocław)
2. Bartosz Kulczycki (RGC Dąbrowa
Górnicza)
3. Aleksander Jabłoński (RGC Dąbrowa Górnicza)

KOBIETY BIAŁE PASY + 64,5 kg
1. Anna Solińska (Rio Grappling Club
SENIOR NIEBIESKIE – 82,3 kg
Jelenia Góra)
2. Małgorzata Świerczyńska (Szcze- 1. Paweł Zasada (OCTAGON TEAM)
ciński Klub Sportowy ,,HUSARIA’’) 2. Karol Latosz (Top Team Szczecin)
3. Wojciech Kojder (Grappling KraKOBIETY ELITA – 64,5 KG
1. Sandra Pniak (OCTAGON TEAM) ków)
2. Julka Dziedzic (Gracie Barra Team
SENIOR NIEBIESKIE – 94,3 kg
Draculino Polska)
3. Karolina Rabenda (Cyklon Gold 1. Michał Łapka (SQRA GOLD
TEAM)
Team Zielona Góra)
2. Piotr Kuźbicki (MMA POZNAŃ
GOLD TEAM)
ABSOLUTO
1. Paweł Zasada (OCTAGON TEAM) 3. Mateusz Zackiewicz (Rio Grap2. Marian Kłosowski (Top Team pling Club Jelenia Góra)
Szczecin)
3. Przemysław Konieczka (Gracie SENIOR NIEBIESKIE + 94,3 kg
1. Marcin Tybura (United Gym”
Barra Team Draculino Polska)
Aleksandrów Łódzki)

2. Grzegorz Jabłoński (RGC Dąbrowa Sportowy ,,HUSARIA’’)
Górnicza)
3. Ernest Salejda (Gracie Barra Team SENIOR BIAŁE PASY – 94,3 kg
1. Bartosz Gierłach (FORCA BRAVA
Draculino Polska)
OPOLE)
2. Michał Murawski (OCTAGON
SENIOR BIAŁE PASY – 76 kg
1. Iiri Zapletal (zawodnik z czeskiego TEAM)
3. Paweł Murias (RGC Wrocław)
klubu)
2. Mikołaj Goraus (OCTAGON
SENIOR BIAŁE PASY + 94,3 kg
TEAM)
3. Grzegorz Pilarski (RGC Wrocław) 1. Grzegorz Czubakowski (UKS
PNIEWIAK GOLD TEAM)
2. Rafał Parzonka (Strefa Walki
SENIOR BIAŁE PASY – 82,3 kg
1. Aleksander Pinda (RGC Wrocław) Jelenia Góra)
2. Zbyszek Tybuszyński (RGC Dąbro- 3. Jakub Mikołajczyk (MMA POZNAŃ
GOLD TEAM)
wa Górnicza)
3. Robert Buzalski (Szczeciński Klub

JUNIOR – 74 KG
1. Maciej Kruszewski (MMA POZNAŃ
GOLD TEAM)
2. Dawid Stachowiak (MMA POZNAŃ
GOLD TEAM)
3. Kamil Macur (CRIM Fight Club
Zielona Góra)
JUNIOR + 74 KG
1. Miłosz Trzaska (Rio Grappling Club
Jelenia Góra)
2. Mariusz Jarymowicz (Top Team
Szczecin)
3. Dawid Bil (JSS Gwardia Jelenia
Góra)
(Przemo)
Fot: archiwum

Pokaz umiejętności młodych karateków
Jeleniogórski Klub Oyama
na czele z sensei’em Rafałem
Majdą (4 dan) był organizatorem X Jubileuszowych
Mistrzostw JK Oyama Dzieci
w Kata – formy karate. Turniej został rozegrany w sali
SP nr 8 w Jeleniej Górze. W
imprezie udział wzięło przeszło 150 osób, w tym ponad
80 dzieci startujących z sekcji karate JKO, ich rodzice,
opiekunowie, trenerzy i sędziowie z Jeleniogórskiego
Klubu Oyama.

Rywalizacja odbywała się w pięciu
kategoriach według podziału na wiek
i stopień zaawansowania. Doping
ze strony dzieciaków i ich rodziców
podczas rywalizacji był często bardzo
głośny, co przy dużej liczbie uczestników powodowało niesamowitą atmosferę tych zawodów. Nagrodami dla
wszystkich uczestników były dyplomy
uczestnictwa i słodycze, a dla finalistów
piękne medale i puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki.
W trakcie turnieju przed finałowymi
potyczkami grupa starszych zawodników wraz z trenerem Rafałem Majdą
wykonała dla wszystkich uczestników i
ich rodzin pokaz Oyama Karate i Muay

Młodziczki KPR-u dwunastą drużyną w Polsce
Dobiegły końca Mistrzostwa Polski Młodziczek
rozgrywane w Dźwirzynie i
Mrzeżynie. Na najwyższym
stopniu podium zameldowały się szczypiornistki
MTS–u Kwidzyn wyprzedzając Varsovię Warszawa i
Kusy Kraków. Podopieczne
Marty Oreszczuk wywalczyły dwunastą pozycję.
W pierwszym spotkaniu grupy
9-12 jeleniogórzanki uległy ekipie
Toru Dobrzeń Wielki 16:17, a w
meczu o 11 pozycję nasze piłkarki
ręczne przegrały 29:31 z MKS-em
Słupia Słupsk.

Klasyfikacja końcowa
1. MTS Kwidzyn
2. UKS Varsovia Warszawa
3. SKS Kusy Kraków
4. UKS Bukovia Buk

5. LUKS Orlik Reszel
6. AZS PWSZ Jutrzenka Płock
7. MKS Kusy Szczecin
8. UKS Vambresia Wąbrzeźno
9. GUKS Bellator Ryjewo
10. Tor Dobrzeń Wlk.
11. MKS Słupia Słupsk
12. KPR Jelenia Góra
13. UKS PR Ruch Chorzów
14. KU AZS Pol. Koszalin
15. ChKS Łódź
16. ROKiS Radzymin
17. SPR Łukovia Łuków
18. KSS Kielce
19. MKS Truso Elbląg
20. MKS MOS Gniezno
21. UKS MOS Opole
22. MKS Zagłębie Lubin
23. GUKS Dwójka Łomża
24. PMOS Busko
25. MKS Brodnica
26. MOSiR Bochnia
27. MUKS Lider Świebodzin
28. GMTS Sparta Gubin
(MDvR)

Thai, w którym oprócz mistrzowskich
Kata, elementów samoobrony, pokazu taktyki walki zaawansowanych
zawodników nie zabrakło sztandarowej techniki tameshiwari (łamanie
przedmiotów) - złamania gołą nogą
kija bejsbolowego. Pokaz bardzo się
spodobał czego dowodem były wielkie
brawa i głośny aplauz.
Szkoda tylko, iż sporo dzieci z naszego klubu nie mogło uczestniczyć i
wystartować w tych bardzo udanych
zawodach z powodu pokrywających się Kategoria Junior Młodszy Zaawanwycieczek szkolnych, zielonych szkół i sowany:
podobnych rzeczy.
I m. – Sasiela Damian
II m. – Ostrówka Julia
Wyniki:
2 x III m. – Pietryszyn Jakub i IwanoKategoria Junior Młodszy Początku- wicz Jakub
jący:
I m. – Bodziony Remik
Kategoria Junior Starszy PoczątkuII m. – Cedzidło Kamil
jący:
2 x III m. – Balcerzak Asia i Wojtasik I m. – Wastian Julian
Aneta
II m. – Ostrówka Karolina
2 x III m. – Durka Mateusz i Siemen

Vandikkellen
Kategoria Junior Starszy Zaawansowany:
I m. – Serek Adam
II m. – Ratajczak Aleksandra
2 x III m. – Niemczyk Błażej i Fułat
Jakub
Kategoria PZBP Zaawansowany:
I m. – Łaskawiec Robert
II m. – Hempel Daniel

Piłkarze KKS-u zagrali w Holandii
Drużyna piłki nożnej Gimnazjum 4/KKS „Jelenia Góra”
wspólnie z IKS–em Ślęzą
Wrocław wzięli udział w 26.
Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej Blauw–Zwart
International U–15 rozgrywanym 11 i 12 czerwca w
holenderskim Wassenaar.
Podczas pobytu w Holandii cała
ekipa odwiedziła zaprzyjaźnioną z
naszym miastem miejscowość Driel,
która jest znana wszystkim Polakom
jako miejsce lądowania w dniu
21.09.1944 roku spadochroniarzy
1. Polskiej Samodzielnej Brygady

Spadochronowej, aby wziąć udział w
Bitwie o Arnhem. Podczas zwiedzania miasta młodzi zawodnicy złożyli
wieniec pod pomnikiem upamiętniającym to zdarzenie oraz pod pomnikiem upamiętniającym ich dowódcę
gen. Stanisława Sosabowskiego.
Jako ciekawostkę należy zwrócić
uwagę, że centralnym punktem
tego miasta jest Plac Polski, a barwy
miejscowego klubu sportowego są
biało czerwone na tle spadochroniarza. W turnieju wzięło udział 20
drużyn: Harde IF, KFUM Fredericia
(Dania), SuS Stadtlohn, Westfalia
‘07 Hopsten (Niemcy), vv Duffel (Belgia), IKS Ślęza Wroclaw, KKS Jelenia

Góra (Polska), RKAV
Volendam, DZC’68,
vv Kloetinge, VOC,
vv Twenthe, VPV Purmersteijn, vv
Buitenpost, Vriendenschaar, FACT
Amsterdam, GVA, Blauw-Zwart – 4
drużyny (Holandia).
Mecze rozegrane przez Gimnazjum 4/KKS Jelenia Góra
Eliminacje: KKS – Blau Zwart –
1:0, KKS – vv Twenthe – 1:2 , KKS
– RKAV Volendam – 1:2, KKS – vv
Dufel - 2:0
Finał B: KKS – VOC – 1:0, KKS –
RKAV Volendam – 4:1 , KKS – GVA
– 1:1
W eliminacjach KKS uplasował
się na trzecim miejscu w tabeli i
zakwalifikował się do finału B, gdzie
rozgrywał mecze o miejsca 9-12.

2 x III m. – Czuchaj Adrian i Kryjak
Bartek
Nagrody specjalne:
- Najlepsza Zawodniczka – Aleksandra
Ratajczak
- Najlepszy Zawodnik – Robert Łaskawiec
Sędzią głównym zawodów był sensei
Rafał Majda
(MDvR)
Fot: użyczone
Ostatecznie nasza drużyny zajęła 10
miejsce. Po zakończonym turnieju
KKS, w mocno eksperymentalnym
składzie, rozegrał towarzyski mecz
z drużyną Ślęzy Wrocław, który
zakończył się wynikiem 3:4.
Skład KKS-u: O. Wieliczko, P. Żuczkowski, K. Hartwig, M. Bajerski, K.
Masel, P. Nowocień, K. Olejarczyk, K.
Dudek, M. Kaczmarski, M. Tusiński,
S. Bonikowski, A. Gaborec, O. Giziński, M. Sala, P. Walaszek, S. Wyka, Ł.
Zając. Opiekunami drużyny byli: L.
Harapin, K. Gierasimiuk, P. Pałka.
W najbliższym terminie (2426.06.) drużyna Gimnazjum4/KKS
JELENIA GÓRA wybiera się na Igrzyska Miast Partnerskich do Bautzen.
(MDvR)
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HOTEL Artus w Karpaczu - zatrudni
szefa kuchni - 602 126 895

PRACA
DAM PRACĘ
AVON - dodatkowe pieniądze ﬁrma kosmetyczna Avon oferuje
prostą i wygodną formę dodatkowego zarobku, profesjonalne
szkolenia kosmetyczne, konkursy,
nagrody, możliwość awansu. brak
opłaty wpisowej, GG 6402836 692 494 164
FRYZJERKA - fryzjer - od zaraz,
szansa nie tylko dla młodych.
Stała pensja, szkolenia w salonie
i w kraju. Serdecznie zapraszam 722 097 602

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

GASTRONOMIA - kobieta - Zajazd
Wabi - 502 552 195

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.

OCIEPLENIA - na umowę - osobie
młodej z autem i prawem jazdy z
Jeleniej Góry - 691 816 223
POSZUKUJEMY pracowników do
ociepleń - 602 251 722
PRACA poszukujemy - Managerów Managerów i Dyrektorów sieci
dystrybutorskich Właścicieli perfumerii oraz sklepów internetowych
na wysokim poziomie* Wymagany
jest login skayp, email-adam@
perfumymaybe.com.pl
PRACA w Niemczech - od zaraz
dla: montera rusztowań, opiekunki
do dzieci, kierowcy ciężarówki
(C-E) i w innych zawodach - 602
422 376
WOKALISTKA - potrzebna do
zespołu - 609 851 863
ZATRUDNIĘ grillmana i kucharza
- w sezonie letnim nad morzem 604 057 060
ZATRUDNIĘ kucharza do pizzerii
- w Jeleniej Górze 5 zł/godz. - 697
974 968
ZATRUDNIĘ pokojową - rzetelną, czystą, bardzo dokładną,
dyspozycyjną, zakwaterowanie w
pensjonacie - 609 421 818

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
KOSMETYCZKA z doświadczeniem podejmie pracę w gabinecie
kosmetycznym - 500 516 692
KUCHARKA podejmie pracę - w
pensjonacie - dyspozycyjność,
doświadczenie - 798 333 781

SZUKAM pracy w budownictwie
- regipsy, płytki, docieplenia itp. 798 333 781
SZUKAM pracy w
zawodzie Cieśla - Stolarz
- Konserwator - duży
staż - 885 336 856

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
4 opony 205/65 r15 - Dayton używane jeden sezon, stan idealny
- 794 966 451
ALUFELGI Galaxy 16 - z ładnymi
oponami. Felgi nie są z niszczone,
polecam - 724 989 953
CZĘŚCI Ford Fiesta - wszystkie z
lat 89-98 - 667 268 877
CZĘŚCI z demontażu - Forda
Mondeo mk1 i Escorta 94 rok - 517
963 151
DUŻO różnych części - do Fiata
125p. I do VW Golfa 2 1.6 skrzynie
biegów automatyczna kompletna 721 451 199
FELGI stalowe - 13 4 * 100 z oponami za 100 zł - 695 605 021
FELGI stalowe 14 - + opony
185*65*14 stan bdb. 4 szt. za 180
zł - 695 605 021
FELGI stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
OPONY nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie ceny
- 757 893 651
POMPA klimatyzacji - Opel Astra,
Zaﬁra II 100 % sprawna - cena 170
zł - 693 515 618
RENAULT Laguna i Citroen Xantia
- roczniki 95 rok - części - tanio 500 038 104

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
KOŁA do VW Golf IV - lub same
AF 16, opony 205/55/16 - 694
600 310
OPONY zimowe lub M+S - rozmiar
225/75/16c nowe lub używane
oraz alufelgi do VW Passat B5
FL - 512 170 233
VW Golf 5 - przednia szybę i
pas od strony pasażera - 791
823 113

MOTORYZACJA
KUPIĘ

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

AUDI A3, VW Golf 4 - diesel w
rozsądnej cenie - 695 605 021
AUTO do 300 zł - stan obojętny 609 674 241
AUTO produkcji japońskiej - Mazda
323, Toyota Corolla, Mitsubishi
Colt lub inny zarejestrowany w
cenie do 4 tys. - 603 182 814
AUTO skup - wszystkie auta bez
wyjątku, odbieram własnym transportem - 887 279 884
AUTO za rozsądną cenę - wszystkie auta bez wyjątku, stan obojętny
- 888 696 309
AUTO za rozsądną cenę - wszystkie marki aut, stan obojętny - dysponuję własnym transportem - 511
209 408
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
FIAT 126p - muzę być do remontu
lub na części - 609 490 300

KAŻDE auto - całe, powypadkowe,
uszkodzone i angliki. Posiadamy
własny transport - 531 750 531
KAŻDE auto - do 1000 zł - gotówka
od ręki - 722 128 501
KAŻDE auto - powypadkowe, całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
KAŻDE auto - skup aut całych i
powypadkowych, bez prawa rejestracji, angliki, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram
własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
KAŻDE auto do 300 złotych - stan
aut obojętny, dysponuję własnym
transportem - 885 775 445
KAŻDE auto do 500 zł - może
być uszkodzone, niesprawne, bez
ważnych opłat itp. Odpowiadam
również na SMS. Posiadam własny transport - 883 257 766
MATIZ, Polo, Fiesta lub inny zarejestrowany samochód w cenie
do 4 tys. zł - 603 182 814
POLONEZ - rocznik powyżej
1999, z instalacją gazową - 502
661 955
POWYPADKOWE - skupuję również całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522 968
PROBLEM z autem my kupimy
- całe lub uszkodzone, bez przeglądu i OC, odbieram własnym
transportem - 790 303 603
SKUP aut do 5000 zł - gotówka
od ręki, własny transport - 697
104 455
WSZYSTKIE auta - na chodzie
oraz powypadkowe odbiorę w
ten sam dzień, dobre ceny - 796
482 853
WSZYSTKIE samochody - auta
powypadkowe, uszkodzone i całe.
Również angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
APRILIA Rs z briefem - super
osiągi świetny wygląd - 1300 zł 782 285 794
AUDI - 1.6 TD, 80 B3, wspomaganie, centralny zamek, radio,
hak, cena 850 zł, rok 90 - 517
370 535
AUDI 80 - 1989, benzyna, silnik
2,0. Cena 1200 zł. - 531 081 918
AUDI 80 - B4 2.0E 1993, bogate
wyposażenie, stan b. dobry, cena
7000 zł - 665 670 345
AUDI 80 B3 - LPG w dobrym stanie - cena 1500 zł - 726 416 115
AUDI A3 - 1.9Tdi 90km, rok 97,
niebieska, stan bardzo dobry, 3
drzwiowa - 792 694 395
AUDI A3 - rok 97, kolor niebieski,
stan dobry, szyberdach, elektryczne lusterka, szyby, centralny
zamek - 792 694 395
AUDI A6 - 1999 rok, 230 tys. km,
1,9 TDI, stan bardzo dobry. cena
20 tys. do uzgodnienia - 511 126
012
AUDI C4 A6 - kombi 92 rok, 2800
poj. benzyna, wersja S czarna,
cena 8000 zł. - 792 023 459
BMW 316 - Compact 5500 zł, 1995
rok 102 KM, ABS, klimatyzacja,
centralny zamek, wspomaganie,
elektryczne lustra - 519 321 211

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
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Bmw 316 - sedan 95 rok, silnik
1,6 + gaz czarna, alufelgi, szyber
dach, auto alarm, komputer, ABS,
przegląd i OC ważne do 05. 2012,
cena 7000 - 609 779 110
BMW 525d - E60 2005rok, 177 KM
automat. Bixenony ESP Navi DVD
tuner TV iDrive zmieniarka płyt
skóra el. fotele 2 kpl. kół klimatyzacja 2-strefowa - 519 321 211
Citroen C 15 - rok 1996, zarejestrowany - 510 043 183
Citroen C3 - kupiony Polska
salon 2004, pierwszy właściciel,
auto zadbane, bez wypadku,
przebieg 65000 km, ubezpieczenie
i przegląd do marca 2012, czerwony metalik - 509 949 961
Citroen C3 - zadbany 65 tys.
km kupiony w salonie w Polsce,
rejestracja, 2004 rok, pierwszy
właściciel - 509 949 961
Citroen Xantia - 1993 rok,
1.8, elektryczne szyby, centralny
zamek, ABS, hak, autko jest
zadbane, cena 2700 - 515 666
096
Citroen Xantia - z 93 rok, 1.8
ABS - elektryczne szyby, centralny
zamek, hak, autko zadbane, cena
2700 - proszę dzwonić po 14 tej 515 666 096
Daewoo Espero - na części 650
zł - 695 605 021
Daewoo Matiz - 2000 rok, instalacja gazowa. Zielony metalik
pierwszy właściciel - (kobieta)
stan idealny cena: 4900 zł - 511
699 191
Daewoo Tico i Matiz - sprawne,
ważne opłaty. Cena za Tico - 2500,
za Matiza 4400 - 694 437 683
Fiat Cinquecento - 900 lub 1100
w dobrym stanie technicznym. Bez
LPG - 508 209 693
Fiat Ducato - 2.5TDI z 97 rok,
wersja maxi, kolor biały, stan
dobry, technicznie sprawny. Cena
4700 zł do negocjacji - 781 153
785
Fiat Idea - 1.3 MJTD - 70 KM,
91000 km przebiegu, auto z
salonu od pierwszego właściciela,
bezwypadkowy, serwisowany w
ASO Fiat, ABS klimatyzacja centralny, wspomaganie, poduszki
powietrzne. 19500 zł - 51921211
Fiat Marea - rok 1998, 1.9 TD,
centralny zamek, elektryczne
szyby + lusterka, klimatyzacja,
cena 4900, stan dobry - 698 173
067
Fiat Punto - 60 1.2 elektryczne
szyby, centralny zamek, 5 drzwi
- 2500 do uzgodnienia - 604 786
525
Fiat Punto II - 1.2 60 KM 103000
km - klimatyzacja, poduszki ABS,
alarm, auto od 1-go właściciela, z
salonu, serwisowane w ASO Fiat
w Jeleniej Górze. Stan techniczny
idealny, nie potrzebuje wkładu
finansowego. 8900 zł. - 519 321
211
Fiat Punto II - 1.2, 5-drzwiowy
2003 rok z salonu od 1-go właściciela, serwisowany w ASO, benzyna 60 KM 121000 km przebiegu,
stan techniczny bardzo dobry, bez
potrzeby wkładu finansowego 519 321 211
Fiat Siena - 1.4 z gazem z 98
roku, cena 1800 do negocjacji 781 053 692
Fiat Tico - SX rok 97, cena 1500,
J. Sudecki - 609 852 495
Fiat Uno - 1997 rok, pojemność
1.4, benzyna, ważne ubezpieczenie i przegląd (do stycznia i lutego
2012), 4 drzwiowy, centralny
zamek, elektryczne szyby, 2 komplety opon, stan dobry, bezwypadkowy, cena1600 - 660 954 719
Ford Escort - 1.4 91 rok, opłaty
do 10.2011 600 zł - 510 242 940
Ford Escort - 1.8d - 96 rok na
części - 510 242 940
Ford Escort - 1992, poj. 1.3
przegląd do 5.2012. Ubezpieczony
do 10.2012, do lekkiej blacharki,
cena 800 zł do uzgodnienia - 665
641 585
Ford Escort - 1993 rok 1,6 16v
90 km wspomaganie, elektryczne
szyby szyber dach srebrny 5
drzwiowy zadbany brak przeglądu
i OC, cena 1000 zł OKAZJA - 795
850 093

Ford Fiesta - 2003 rok, silnik 1,3
benzyna, mały przebieg, cena do
uzgodnienia - 608 341 702
Ford Mondeo - 1,8 kombi, 1997
rok, w bardzo dobrym stanie
technicznym, po przeglądzie w
maju - pilnie sprzedam. Cena 4700
- 531 000 556
Ford Mondeo - kombi 1,8 benzyna, 1997 roku w bardzo dobrym
stanie, nowe hamulce, nowe przeguby, wymienione wszystkie płyny,
świeżo po przeglądzie. Okazja
tylko 4700 zł. - 531 000 556
Ford Mondeo - kombi 1.8
benzyna, 1998 rok, stan bdb.,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, nowe hamulce, okazja
3800 zł. - 795 054 235
Ford Mondeo - kombi 1.8 TD
- 1996 rok, wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Ford Mondeo - kombi mk 2 97
rok, 1,8 benzyna, przegląd i OC
ważne do 2012 roku, elektryczne
szyby, lusterka, 2 poduszki, klimatyzacja, centralny zamek z pilotem.
Cena 5,5 tys. Do małej negocjacji
- 510 570 913
Forda Probe - 1995 rok, 4.300
zł - do negocjacji - 603 613 880
Honda Civic - 1.3 93 rok, niebieska, uszkodzony lewy przód
sprzedam lub zamienię na skuter
- 796 439 642
Hyundai Accent GLS 95 - pojemność 1500 stan bdb., elektryczne
szyby, klimatyzacja, zielony, cena
1600 - 692 671 278
KTM 450 - 2004 rok, po generalnym remoncie, stan bdb. Cena
7700 zł do negocjacji - 781 153
785
Mazda 121 - 1,3 benzyna, 94 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
elektrycznie rozsuwany dach, 2
kpl. kół, cena 2150 zł - 507 150
883
Mazda 626 - cronos na części 510 242 940
Mazda 626 - rok 94, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy,
alufelgi, zarejestrowany, cena
1550 - 604 899 303/692 539 208
Mercedes C180 - rok 94 w bardzo dobrym stanie - 663 723 876
Mercedes C250 TD - 10900
zł 1995 rok, 246000 km 2.5 turbodiesel automat 150KM wersja
Elegance - klimatyzacja, elektryczne szyby i lustra 2 kpl. kół
- 519 321 211
Mercedes Sprinter - 308D, diesel, ABS, ASR, 9-osobowy, 1995,
przebieg 235 tys., bezwypadkowy,
książka serwisowa, stan bardzo
dobry, 11.900 zł - 502 377 461
Mercedes Sprinter 9-os. 308D, diesel, 1995, 235 tys. km,
książka serw., ABS, ASR, wspomaganie, przyciemniane szyby.
Bezwypadkowy, zadbany, nowe
amortyzatory, klocki hamulcowe
i akumulator, tylko 11.900 zł - 502
377 461
Mitsubishi Colt - 92 rok, cena
1200 zł - 666 294 883
Mitsubishi Colt - rok 92 - 666
294 883
Mitsubishi Colt GLXi - 92 rok,
przyciemnione szyby, zawieszenie
obniżone, silnik po generalnym
remoncie. Cena 4 tysiące zloty do
opłat - 509 314 877
Motorower Honda - Belgium
AB06 automat na pedała 50cm
dokumentacja niemiecka, idealny
dla początkujących, cena 550 zł
Świerzawa - 663 562 307
Nissan 100 NX - zarejestrowany,
rok 91, 1.6 benzyna, elektryczne
szyby, wspomaganie, dwudzielny
dach ściągany (efekt kabrioleta),
c-zamek, wzmocnione zawieszenie, cena 1600 zł - 604 899
303/692 539 208
Nissan Micra - 2001, srebrny
metallic, przebieg 123000 km,
autoalarm, immobiliser, centralny
zamek, ważne OC i przegląd,
cena 10000 zł do negocjacji - 603
251 875
Nissan Sunny - pickup 1.7d
sprawny, ważny przegląd i OC
oraz wiele części - 609 272 704
Opel Astra - 1.4 95 rok, pełny
wtrysk inst. gaz. sek. hak, alarm,
blok. skrzyni, cena 4000 do malej
negocjacji - 502 627 090

Opel Astra - 1992 - 90 KM,
komputer pokładowy, elektryczne
szyby, ABS, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, kolor szary, cena 1800
- 663 641 252
Opel Astra - Karkonoski Park
Narodowy ogłasza w formie aukcji
sprzedaż samochodu - rocznik
1999 cena wywoławcza 2800 zł 514 607 289
Opel Astra III - diesel 101 KM
2005 rok, 5 drzwi klimatyzacja,
elektryczne szyby 8 airbagów,
błękitny metalik, przebieg 113 tys.
cena 26 900 plus opłaty pomogę w
formalnościach - 601 940 871
Opel Astra II - 1.7 DTI przebieg
151 tys., czarny metalik, wspomaganie kierownicy, poduszki
powietrzne, ABS, centralny zamek
po wymianie rozrządu, stan bdb.,
cena 11600 - 782 124 231
Opel Calibra - 2,0 benzyna +
LPG, stan bardzo dobry, ważne
opłaty, cena 2400 do negocjacji lub
zamienię na motor - 505 810 800
Opel Corsa - 1.0 12V benzyna,
niebieski metalik, 3 drzwiowa, z
grudnia 2000 rok. Cena: 6800PLN
- 605 692 134
Opel Corsa B - 1,2 eco, niebieska, stan bdb., 155 tys. km
przebiegu, rok 96. Cena 3500 zł
do negocjacji - 602 404 283
Opel Corsa B - 1.2, 93 rok
- jeżdżąca w dobrym stanie, ładnie wyglądająca. Kolor błękitny.
Eksploatowana codziennie bez
problemów. Cena 2000 zł - 661
546 045
Opel Corsa B - silnik 1.2 w
dobrym stanie. Użytkowana przez
kobietę. Cena 3300 zł. do negocjacji - 669 082 174
Opel Corsa C - 2001 rok, z
salonu, 64 tys.km. Pierwszy właściciel, garażowany, opony zimowe
gratis - 602 789 544
Opel Omega - rocznik 1995,
srebrny metalik, benzyna 2,0 litry
CD, (zwykły silnik nie 16) użytkowane w Niemczech, ma ważny tuv
niemiecki do 09.2012r. Cena 1600
zł - 660 481 111
Opel Vectra A - 1994 rok, 1,8i
benzyna + LPG. Szyberdach.
100% sprawny. Oszczędny i bardzo pakowny. Cena 3200 zł - 507
662 447
Opel Vectra A - turbo diesel, 92
rok, stan bdb., zero rdzy, ważne
opłaty, ekonomiczny 5,5 litra miasto, dużo nowych części, cena
1600 do negocjacji - 785 524 378
Opel Vectra B - 1997 rok, 4 airbag
elektryka, klimatyzacja, alufelgi,
kombi 2.0 dti z uszkodzona głowica. Brak przeglądu i OC 3500 zł
do negocjacji - 500 038 104
Opel Vectra II - 96 rok 1.8 16v,
4100 zł. Proszę dzwonić po 15.
Cena do negocjacji - 509 236
141
Peugeot 106 - rok 1992 - cena
1180 do negocjacji - 504 122 647
Peugeot 106 - rok produkcji
1995, elektryczne szyby, centralny
zamek 2500 zł do negocjacji - 722
147 426
Peugeot 206 - zarejestrowany,
rok 2001, pojemność 2.0 TD, silnik
HDI, c-zamek + pilot, alarm, immobiliser, 4x poduszka, wspomaganie
kierownicy, ABS, elektryczne
szyby, limitowana wersja sporting,
cena 10800 zł - 604 899 303/692
539 208
Peugeot 406 - 2,0 benzyna +
gaz, wersja wzbogacona po faceliftingu za 13000 do negocjacji
- 695 395 016
Renault 19 - 1994 rok, 1.7 w
nowej wersji benzyna, gaz, hak
centralny zamek, wspomaganie,
opłacony 2000 zł. Ford Escort 91
rok, 1.3 benzyna opłacony, 800
zł - 693 675 187
Renault 19 - chamade 1.4 rok
91 rok, benzyna, opłacony do
kwietnia 2012. Bez wkładu finansowego - 665 460 195
Renault 19 - rok 1991, 1,7
benzyna, gaz, hak, cena 1300 J.
Sudecki - 609 852 495

Renault Clio - 2000 60 tys. ABS,
pierwszy właściciel, 2 poduszki
powietrzne, immobilizer, elektryczne szyby blokada skrzyni biegów, benzyna 1149 cm, centralny
zamek, szyby przyciemniane - 695
434 955
Renault Clio 2 - 1998 rok, 1,4
benzyna, bogate wyposażenie 793 351 303
Renault Laguna - 1995 rok Citroen Xantia 1995 rok. Części
- tanio - 500 038 104
Renault Laguna - 94/95, benzyna, poj. 1.8, centralny zamek,
szyber dach, pilot, wspomaganie,
ABS, ważne opłaty, cena 3000
do negocjacji lub zamienię na
duży skuter 100 lub 125 poj. - 509
850 517
Renault Laguna i Citroen Xantia - 1995 rok - części sprzedam,
tanio - 500 038 104
Renault Laguna kombi - 2003
rok, 1,9DCI, kolor czarny - 519
127 914
Renault Megane - 1.6 - 96 rok,
uszkodzona uszczelka, 2000 zł 510 242 940
Renault Rapid - 1.9D, 93 rok
w bardzo dobrym stanie + drugi
na części 1000 zł - 691 528 286,
667 689 012
Rover 214 - z gazem, rok produkcji 96, auto zarejestrowane i
opłacone. Posiada wspomaganie,
alarm, centralny zamek, poduszki
powietrzne. Cena 3200 zł - 665
142 126
Seat Cordoba - 1996 rok, 1.4
+ gaz. Dobry stan. Alufelgi lato
+ zwykle zima, mp3, centralny.
Pewne niedrogie auto. 3300 zł 606 357 187
Simson S51 - 1984 rok,
4-biegowy, sprawny, kolor czarny,
cena 1200 zł do negocjacji - 784
995 666
Skoda Felicia - kombi 99 rok,
1.3LX, dobry stan, wymieniony
rozrząd, cena 4,200 - 726 353
406
Skoda Felicja - 1.3 - rok 1996,
stan b. dobry Cena: 1200 zł - 726
327 117
Skoda Felicja - 1999 rok, gaz
4 airback, centralny zamek, stan
dobry, cena 2800 zł - 696 877
020
Skuter Apriliea SR - z briefem,
super osiągi świetny wygląd, 1300
zł do negocjacji - 782 285 794
Skuter Piaggio Skiper - 2003
rok, 33 tys., niebieski, automat,
150 cm, wymagane prawo jazdy
kat B, cena 2 tys. - 664 168 994
Suzuki Splash - 1.2 benzyna 86
KM, Pierwszy właściciel serwisowany w ASO bezwypadkowy gwarancja, przebieg 36000 km, ABS,
poduszka, klimatyzacja, centralny
zamek, radio CD, wspomaganie,
komputer - 519 321 211
Suzuki Swift - 1993 rok, 1.0 na
części - 510 242 940
Toyota Avensis k - kombi 1999
rok, 1.8 benzyna 110 KM, ABS
poduszki klimatyzacja, centralny
zamek, elektryczne szyby i lustra,
radio CD, wspomaganie, welur
relingi kpl. opon, 241 t.km przebiegu 9900 zł - 519 321 211
Toyota Carina E - okazja - cena
3900 zł, rok produkcji 1996 - 512
248 495
VW Golf - 1.9 TDI, rok produkcji,
1996, alarm + centralny zamek,
elektryczne szyby + lusterka, CD,
radio alufelgi, cena 7000, stan
dobry - 503 418 570
VW Golf - rok produkcji 1996,
alarm + centralny zamek, elektryczne szyby + lusterka CD radio,
alufelgi, cena 7000, stan dobry
- 503 418 570
VW Golf II - 1991 rok - pojemność
1800 cm, benzyna gaz, cena 800
zł. - 693 340 242
VW Golf II - 1991 rok, 1.3, stan
dobry po wymianie amortyzatorów,
rozrządu, wydechu, aluminiowe
felgi przegląd, OC do 10.2011 nie
wymaga wkładu finansowego,
jeżdżony przez kobietę - 501
240 716
VW Golf III - 1995 rok, pojemność
1.4 benzyna, kolor bordo metalik,
5 drzwiowy, cena 2600 zł. Ubezpieczenie do października - 693
384 053
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VW Golf III - 1997, 1.8, benzyna,
niebieski, sprowadzony, klimatyzacja, stan bdb., elektryczne szyby, 3
drzwi, cena 6000 zł do negocjacji
- 600 937 592
VW Golf III - 93 poj. 1,4 cena 1800
zł - 888 772 095
VW Golf III - 96 rok, pełną elektryka, klimatyzacja, ABS, 2x airbag, wspomaganie kierownicy,
fotele kubełkowe, radio CD, stan
dobry - 695 313 114
VW Golf III - zarejestrowany, rok
94, pojemność 1.4 benzyna, wspomaganie kierownicy, cena 1450
- 604 899 303/692 539 208
VW Passat - 2003 rok, 1,9 TDI,
kombi, bogate wyposażenie w b.
dobrym stanie, 100% bezwypadkowe. pilnie - 531 000 556
VW Passat - comfortline 1.9 TDI
- 230 tys., 115 KM, bogato wyposażony, serwisowany, zarejestrowany, od osoby prywatnej, cena do
uzgodnienia - 502 426 427
VW Passat B5 - LPG sekwencja sedan 98 rok. el. szyby, lusterka,
c. zamek, bez wypadku. dużo
nowych części. stan bdb., kolor
bordowy. Cena 10900 zł - 783
032 842
VW Passat LPG - zarejestrowany,
rok 92, pojemność 2.0 benzyna
+ gaz, wspomaganie kierownicy,
alarm, radio, ważne opłaty do października 2011, cena 1250 zł - 604
899 303/692 539 208
VW Polo - 1.0; rok produkcji
1996, zarejestrowany, stan dobry,
3-drzwiowy. Cena 3000 zł - 510
117 302
VW Polo - rocznik 1996 - pojemność 1,0 przebieg 167 tys. niebieski w wyposażeniu posiada:
szyberdach, 2 poduszki, wspomaganie, radio Cd 3 drzwi zarejestrowany, ubezpieczony, przegląd,
cena 5500 - 721 924 202
VW Polo - rok 1996, biały, zadbany,
5 drzwiowy, użytkowany przez niepalącą kobietę, przebieg 130 tys.,
cena 4700 - 667 302 328
VW Polo - uszkodzony 1.2 3 drzwi
do opłat 02 r.5000 - 530 083 203
VW Polo III - 1.3 2 poduszki
powietrzne, wspomaganie kierownicy. Stan auta dobry. Cena
3.300 - 784 474 089
VW Touran - 1.9TDI - igła, cena
41.900, bardzo ładny i zadbany,
koła zimowe plus letnie, klimatyzacja, zapraszam do oglądania - 790
679 815
VW Transporter T4 - osobowodostawczy, 94 rok, cena 6500 zł.
- 667 209 919
VW Vento - rok 92, pojemność
1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy, nowe amortyzatory tył,
ważne opłaty, cena 1750 zł - 604
899 303/692 539 208

Pani dla panów - Pani dla panów
- 880 505 127
Para 48, 45 lat - szuka pana do
seksu - w takim wieku, tylko SMS
- 785 467 526
Para dla pary, Pan dla Pani Para dla pary, Pan dla Pani - 662
743 779
Popiszę i spotkam się - z dziewczynami w wieku od 18 lat - 693
641 429
Poznam dziewczynę - w wieku
30 kilku latek - 725 311 993
Poznam normalną dziewczynę
- do 25 lat - ja miły 32 latek. Na
początek najlepiej SMS, MMS 698 804 218
Przystojny brunet dla kobiet Niezapomniana miłość francuska
i nie tylko - 662 743 779
Przystojny dla Kobiet Poznam miłą, konkretną kobietę
do przyjaźni na dłużej – stan
cywilny b/z. Tylko zdecydowane 607 468 959
Sponsorowane spotkanie dla młodej dziewczyny 18 do 23
lat szczuplej i fajnej. Trzydziestoparoletni szczupły z Jeleniej. SMS
+ opis. Czekam - 883 543 190
Sympatyczna Wiki - tylko dla
zdecydowanych Panów - 531
302 272
Sympatyczny 38 lat - pozna
dyskretną Panią do 40 lat chętną
na seks bez zobowiązań na dłużej
- 665 471 067
Szukam koleżanki do współpracy
- centrum Jeleniej Góry w usługach
towarzyskich - 608 717 951
Szukam miłego - wesołego i
dziarskiego pana dla mamy (70
lat-duchowo dużo mniej) - 605
395 185
Wesprę finansowo - kobietę,
dziewczynę wiek wygląd bez znaczenia - 884 261 734
Wiki zaprasza - Wiki zaprasza.
Przyjdź, a nie pożałujesz - 531
302 272
Wysoki szczupły 28 latek pozna Panią Pana Parę w celu
sex spotkań - full serwis w obie
strony higiena i dyskrecja w 100
procentach - 607 063 535
Zgrabna - zadbana, mila dyskretna atmosfera. Do 24h. Cieplice. - 889 810 079
Zmotoryzowany pan - 45 lat,
180w, szczupły pozna królową
- cel służenie królowej, wspólne
wypady itp. - 791 369 220

MATRYMONIALNE
ANONSE

100 zł - tyle płacimy każdemu, kto
założy dla swojej firmy darmowe
konto w banku. Do tego 100
wizytówek gratis. Bez haczyków i
zobowiązań - 530 304 228
AGD serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń
AGD itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Anteny - montaż, serwis, usterki,
niskie ceny, gwarancja usługi - 781
957 491
Anteny - serwis/montaż, sprzedaż, TNK, N, Polsat-inne. Najtaniej
na rynku - 781 957 491
Auto naprawa - wymiana sprzęgieł, naprawy silników, skrzyń
biegów, układów kierowniczych,
hamulcowych, zawieszenia, turbo
i inne. TANIO I SOLIDNIE - 725
608 283
Auto pomoc 24 h - tanio z zapleczem warsztatowym - możliwość
naprawy od ręki - 668 492 151
Autozłomowanie - 667 138
290
Biuro Rachunkowe KOALA zapewnia kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe oraz
pełną księgowość - 58-500 Jelenia
Góra ul. Wojska Polskiego 54 - 601
837 677, 78 20 20 635

28-letnia - blondynka z bardzo
dużym biustem zaprasza - 796
980 275
33 latek dla kobiet - spragnionych,
100 procent higieny i satysfakcji,
omów się i przekonaj się sama 793 952 339
Atrakcyjna szczupła 20 latka
- z bardzo dużym biustem - 661
771 698
Dojrzała pani - z dużym jędrnym biustem dla starszych panów
- 667 424 672
Fullik u dojrzalej z dużym biustem - 667 424 672
Karpacz-okolice - Poznam
na dłużej kobietę wysoką, szczupłą 40-51 lat. Nie na chwile może
na...? - 725 584 221
Kawaler, 35 lat - 180 cm wzrostu, wyższe wykształcenie pozna
wolna dziewczynę z Jeleniej Góry
- 794 417 789
Kobietka po 30 - zapozna
samotnego pana po 40 tce do sex
spotkań w zamian za użyczenie
pokoju lub za niewielka opłatę 506 370 035
Miła Pani przed 40 - dla miłego
pana po 40tce - 506 370 035
Młody dla Pań - dojedzie na
spotkanie, pełna dyskrecja - 535
448 181

USŁUGI
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Biuro Rachunkowe
pełen zakres usług
księgowych i
finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - alakow@
onet.eu lub 601 837 677
Campservice - naprawy,
remonty, przeróbki przyczep kempingowych i kamperów - 519 169
292
Czyszczenie i dezynfekcja
studni - Czyszczenie i dezynfekcja
studni - 785 759 849
Didżej - na Wesele, Poprawiny,
Bankiety, Imprezy okolicznościowe
- wieloletnie doświadczenie - 791
295 324
Dogłębne podciśnieniowe
czyszczenie - pranie dywanów,
wykładzin, glazury, tapicerki
meblowej samochodowej. Tylko
profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher - 792 216 960
Ekspresowa naprawa protez dentystycznych - 600 258 703
Elektryk - 24h - solidnie i tanio
- montaż instalacji, awarie, drobne
naprawy, pomiary, podłączenie
kuchenki - 601 717 759
Elektryk na godziny - awarie, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, pomiary,
odbiory itp. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
Elektryk Złota Rączka - awarie, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, pomiary,
odbiory itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Fotografia - mam spore
doświadczenie w wykonywaniu
zdjęć na ślubach. Przykładowe
zdjęcia wysyłam na maila. Cena
od 500 do 1000 - 663 180 233
Gaz serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500
505 002
Hydraulik - awarie-instalacje.
Instalacje sanitarne, co, wodnokanalizacyjne, ogrzewanie podłogowe. Naprawy pieców, usuwanie
awarii - 793 511 444
Hydraulik Usługi A-Z - awarie,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych - 500
505 002
Jeleniogórska Szkoła Nordic Walking zaprasza na zajęcia
grupowe i indywidualne - 601
883 629
Jestem młodą mama - pragnącą
otworzyć dzienna opiekę nad
dziećmi. Opieka całodniowa jak i
na część dnia. Grupa do 4 dzieci.
Cena do uzgodnienia. Od lipca 695 449 400
Junkersy Serwis - kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Teraz przegląd-konserwacja
50% taniej. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Klimatyzacja - napełnianie,
odgrzybianie, naprawa. Promocje
napełniania od 100 zł - 757 893
651
Klub malucha Bajkolandia zaprasza na wakacyjna naukę j.
niemieckiego oraz oferuje opiekę
dla dzieci w wieku od 1 2mcy do 3
lat oraz od 4-8 - 509 159 886
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Koszenie trawy - ogrody - 607
401 973
Koszenie trawy, strzyżenie
- żywopłotów oraz inne prace
ogrodowe - 501 456 760
Kredyty gotówkowe - na
dowolny cel do 120000 PLN - 510
171 225
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu

og£oszenia
Malowanie obrazów
na szkle - imitujące
witraże metodą Tyffany 530 401 935
Meble montaż - zmontujemy i
zawiesimy każde meble. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Młode małżeństwo - z małym
dzieckiem zaopiekuje się mieszkaniem/domem lub osoba starszą
w zamian za mieszkanie - 785
599 807
Niedrogie sprzątanie - mieszkań, domków, klatek, biur, ogródków - 505 765 895
Ogrodzenia klinkierowe - mury
oporowe podjazdy kostka kamień
- 507 408 229
Opieka - zastąpię na około 2 miesiące przy opiece osoby starszej
na terenie Niemiec - 508 738 731
Opieka dzienna żłobkowa - dla
dzieci od 12 miesięcy do 3 lat
zapisy na lipiec - zapraszamy
Jelenia Góra - 781 331 706
Opiekunka dziecięca - Zapraszamy na kierunki: kosmetyczka,
fryzjer, opiekun medyczny, masażysta, bhp, administracja info:
jgora.plejada@op.pl - 756 488
385
Paznokcie w domu - tipsy,
paznokcie żelowe, manicure, w
twoim domu, przyjadę i zrobię
Tanio szybko i solidnie. - 500
505 012
Po włamaniu - zabezpieczenia,
wymiana zamków, drzwi - faktura
dla ubezpieczyciela. Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie.
Odbiór – dowóz gratis,
wysoka jakość usług.
Zapraszamy – 609 172
300 – 75 752 42 66

Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa
- Tel. 601 837 677
Poprowadzę księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
Posprzątam mieszkanie, dom
- cena usługi do uzgodnienia - 790
467 358
Posprzątam mieszkanie, dom
- umyję okna solidnie i uczciwie 530 857 619
Prowadzenie
Książki Przychodów i
Rozchodów (KPiR) - od
100,00 zł. Prowadzenie
Księgi Handlowej od 500,00 zł. Ryczałt
ewidencjonowany - od
100,00 zł netto. Płace
- 20,00 zł za jednego
pracownika - cena stała 601 837 677
Przegram kasety video VHS
- od kamer vhs-c i hi8 na płyty
DVD. Cena umowna zależna od
ilości kaset i materiału. Tanio - 662
233 957
Serwis RTV-SAT - domowe i
warsztatowe naprawy telewizorów
oraz montaż anten satelitarnych.
Solidnie, tanio z gwarancją. Dojazd
i diagnoza gratis - 721 009 695
Skuteczna windykacja długów
- zeszyty sklepowe, alimenty,
sprawy sądowe - 885 898 284

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Solidne sprzątanie biur - mieszkań - mycie okien - pilnie - 726
894 008
Sprzątanie biur - mieszkań,
domów - 697 942 866
Stolarnia M.C. - oferuje pełen
zakres usług. ZAPRASZAMY
wykonujemy schody, drzwi, okna,
wiaty, itp. Solidny i profesjonalny
wykonawca - 510 172 932
Studio Tatuażu DARK-STAR - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia
Góra, Zapraszamy Pon.-Pt. 11.0017.30 - wakacyjne rabaty do 40%,
znajdź nas w sieci - 691 187 420
S z a fy w n ę k o w e - m e b l e
kuchenne, garderoby, meble biurowe i hotelowe w niskiej cenie, 5
lat gwarancji, raty - 500 452 760
Szafy, zabudowy wnęk - kuchnie
na wymiar, wykonam tanio i solidnie. Projekt i doradztwo bezpłatne
- 517 469 065
Ścinka drzew wysokich - bez
podnośnika w miejscach trudno
dostępnych praktyka i doświadczenie - wystawiam faktury - 501
670 473
Ś l us a rst w o n a p r a w a ,
wymiana - otwieranie zamków,
spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne - 792 972 237
Tanie prania tapicerek - samochodowej i dywanów (obok fryzjera) wpadnij, a zrobisz sobie
fryz kosmetykę, a my zrobimy
pranie tapicerki - Mysłakowice koło
krzyża - 509 902 832
Tanie prania tapicerek - samochodowych i dywanów Karcherem
- 509 902 832
Tipsy w domu - wykonuje tipsy
paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny - 500 505 012
Udrażnianie kanalizacji szybko i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt i działamy
skutecznie - 500 505 002
Usługi dźwigowe - dźwig 10t. 888 054 813
Usługi stolarskie - tanio i solidnie. Schody, drzwi i inne usługi
stolarskie - 512 151 714
W wakacje za pół ceny - W Fitness Klubie Euro Manta w lipcu i
sierpniu wszystkie karnety tańsze
o 50%. ul. Ogińskiego 1 A. Zapraszamy na rowerki, step i aerobik.
- 791 222 252
WEMM Komputery naprawa usługi informatyczne. Sieci LAN,
WIFI. Zgrywanie VHS na DVD.
Odzyskiwanie danych. Dojazd i
naprawy u klienta. Znajdź nas w
sieci - 603 322 400
Wodomierze i legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z
wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny! - 500
505 002
WUKO szambo - Czyszczenie
kanalizacji specjalistycznym
sprzętem Wuko. Udrażnianie rur
kanalizacyjnych. Wywóz nieczystości płynnych szamba - 500
766 817
Wymiana grzejników - wymienić
usunąć stary grzejnik? Administracja nie pozwala na spuszczenie
wody? Mieszkanie jest w bloku?
Wymienimy bez spuszczania wody
z centralnego - 500 505 002
Wynajem kontenerów na gruz
- śmieci, odpady budowlane komunalne. Wywóz papy. Kontenery.
Konkurencyjne ceny - 500 766
817
Za darmo dla studentów - Fitness
Klub Euro Manta oferuje ćwiczenia
w wakacje dla uczniów i studentów
za darmo!!! Skorzystaj z okazji ul.
Ogińskiego 1 a - 791 222 252
Zajmę się dzieckiem - od 1.07 do
20.08 godzina i cena do ustalenia.
Bez problemu dostosuje się do
potrzeb - 665 650 204
Zaopiekuje się dzieckiem - z
doświadczeniem - Cieplice - 512
466 814
Zapraszamy do szkoły na
kierunki: Kosmetyczka, Fryzjer,
BHP, Masaż, Opiekun Medyczny,
Administracja. więcej info: jgora.
plejda@op.pl - 756 488 385

Zapraszamy na kurs manicurepedicure i henna oraz regulacja
brwi. Więcej info: email: jgora.
plejada@op.pl - 756 488 385
Zapraszamy na kursy - manicure-pedicure + henna i regulacja
brwi, wizaż, kosmetyka pielęgnacyjna, masaż i inne - więcej
info: jgora.plejada@op.pl - 756
488 385
Zespól muzyczny R&A - wesela,
dancingi, cena do uzgodnienia 609 563 928
Zespół - wesela, poprawiny dancingi, imprezy okolicznościowe
- wieloletnie doświadczenie - 791
295 324
Zespół Music Party - oferuje
profesjonalna oprawę muzyczną
wesel i bankietów - 605 450 117
Zespół Prestiż-Wesela - profesjonalny 2-3 osobowy zespół
na Wesela i inne imprezy bardzo
dobre nagłośnienie i oświetlenie organizujemy Karaoke. Demo na
naszej stronie - 517 900 425
Zespół SUNNY DUO - wesela,
bankiety - prowadzenie, konkursy
- doświadczenie - duży repertuar
- demo w Internecie-ceny łagodne
- 609 851 863

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - kostka granitowa i betonowa (place, podjazdy,
tarasy, ścieżki) - 757 514 321, 668
165 266
Brukarstwo - kostka betonowa, granitowa, place, parkingi,
mury oporowe, podjazdy, drenaże.
szybko i solidnie! faktura VAT - 792
668 584
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Solidnie w
dobrej cenie - 503 368 747
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Solidnie w
dobrej cenie - 513 290 386
Chcesz pomalować pokój - położyć gładź, postawić murek z granitu lub ułożyć kostkę. Zadzwoń
- 691 412 930
Cyklinowanie układanie parkietu - mozaiki i podłóg - renowacja
starych podłóg profesjonalnie 601 313 541
Dachy - krycie, naprawa, konserwacja, obróbki - 502 953 366
Dachy - ocieplanie, naprawa,
konserwacja - 602 884 480
Dachy, rynny, obróbki blacharskie - kominy, własny podnośnik
koszowy. Niskie ceny. Krótkie
terminy - 692 712 710
Dekarstwo - papa, blacha,
gonty bitumiczne, dachówka,
obróbki - 601 872 363
Dekorator wnętrz - projektowanie i aranżacja, dekoracyjne
malowanie i tapetowanie ścian
- 603 509 513
Docieplanie budynków - rozbiórka starych budynków - 663
916 856
Docieplenia elewacji - termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Elewacje, docieplenia budynków - 534 002 939
Elewacje, docieplenia budynków - tanio, profesjonalnie, solidnie, faktura VAT - 534 002 939
Firma przyjmie zlecenie - budowy
domu - dachy, instalacje elektryczne, CO, elewacje remonty
- 695 112 363
Glazura zawodowo - remonty
wykończenia - 530 195 078
Gładzie gipsowe, regipsy - sufity
podwieszane, glazura. Kompleksowe wykańczanie wnętrz - 607
414 173
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Konserwator na godziny techniczna obsługa Domu awarie
naprawy, przeróbki hydrauliczne,
elektryczne i wszystkie inne.
Mamy sprzęt i uprawnienia. Do
wynajęcia na stałe - tanio - 500
505 002
Koparko ładowarka - usługi 607 574 401

Koparko ładowarka Cat - usługi
ziemne - 783 086 805
Murarz wybuduje dom - postawie ścianki - 506 912 941
Niedrogie remonty - mieszkań,
sklepów, domków, budowa altanek
- 505 765 895
Pokrycia dachowe - obróbki
kominy - tanio solidnie - 507 408
229
Profesjonalne remonty
dachów w - w dobrej cenie - 605
209 140
Remonty - mieszkań domów tanio i solidnie - 886 174 031
Remonty A-Z - malowanie
tapetowanie regipsy, elektryka,
hydraulika, gaz projekty pomiary
odbiory. itp. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Remonty i wykończenia wnętrz
- gładzie, regipsy, malowanie,
panele i inne. konkurencyjne ceny,
szybko i solidnie - 512 466 814
Remonty kompleksowe - szybko
tanio i solidnie - 783 255 751
Remonty mieszkań - płytki,
gładzie, panele, malowanie, tapetowanie, regipsy. Tanio szybko,
solidnie - 505 297 246
Remonty mieszkań od
A do Z na każdą kieszeń.
układanie paneli, usługi
hydrauliczne, wszelkiego
rodzaju naprawy - 513
194 392
Remonty od A do Z - Profesjonalna realizacja: układanie płytek,
terakoty, kamienia, tapetowanie,
malowanie, sufity podwieszane,
tynki, gładzie, układanie paneli
ściennych i podłogowych. bezpłatna wycena bezpłatne porady
- 608 026 379
Remonty, przebudowy - oraz
adaptacje. Krótkie terminy, atrakcyjne wyceny. Zadzwoń, sprawdź
- 661 602 582
Świadectwa Energetyczne wszystkie typy budynków i lokali.
Profesjonalnie i terminowo - 513
134 403
Tynki maszynowe gipsowe cementowo wapienne wykonawstwo. Glazurnictwo wykończenia
wnętrz. Gwarancja jakości. Szybko
tanio i solidnie - 605 553 720
Układanie kostki bruki - granitowej, betonowej, stawianie
murków oporowych, wyklejanie
granitem, łupkiem, równanie kostki
specjalnymi maszynami, porządkowanie posesji i inne usługi - 667
701 333
Usługi budowlane - wykonujemy usługi w szerokim zakresie
tanio solidnie z doświadczeniem
np.: malowanie, szpachlowanie,
glazura, domy, stan surowy i wiele
innych - 665 733 354
Usługi koparko-ładowarką - z
młotem pneumatycznym, prace
ziemne, wykopy, wywrotka 15t 607 377 280
Usługi remontowe - remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
Usługi remontowe - tanio - kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
Usługi-budownictwo tarasy, podłogi drewniane. Najwyższa jakość. Drewno polskie
i egzotyczne. Zapraszamy do
kontaktu - 667 658 311
Wynajem rusztowań elewacyjnych - i stempli budowlanych - 519
169 292
Wywóz gruzu - kontenery wszelkich odpadów (gruz, ziemia,
żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane. Do wynajęcia,
najlepsze ceny - 667 701 333
Zbudujemy Twój DOM - solidna
i odpowiedzialna firma budowlana
- 510 172 932

Zduństwo-budowa i przebudowa - pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków i
pieców chlebowych, renowacja i
przebudowa pieców zabytkowych
- 666 738 298

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Bus, przeprowadzki, - przewóz
rzeczy - 667 209 919
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
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
Potrzebujesz coś przewieść
- lodówkę, pralkę, meble itd. Transport towarowy na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Tanio, solidnie - 794
769 292
Proponuję tanie bezpośrednie - przewozy do Wiednia - 663
668 384
Przeprowadzki tanio, transport mebli
- 511 160 252
Przeprowadzki transport tanio - 511 160 252
Transport - niedrogo - przeprowadzki bus 1.1t z miłym, uczynnym kierowcą - przewiezie szybko
i sprawnie - 607 232 258
Usługi transportowe - i przeprowadzki kompleksowe 1o % taniej
- 601 561 366
Zabiorę do Hannoveru z JG 14.06.2011 cena 150 od osoby
- 693 356 036

ODDAM ZA DARMO
Oddam gruz z rozbiórki - za
darmo - 781 560 899
Meble pokojowe - bardzo pilnie
oddam meble pokojowe typu
segment duży, brązowy na wysoki
połysk, narożnik duży zielony
nierozkładany i inne. Transport we
własnym zakresie - 790 502 440

PRZYJMĘ ZA DARMO
Przyjmę za darmo łóżko - piętrowe, meble pokojowe - 669
712 476

RÓŻNE
SPRZEDAM
Biała sofa + 2 fotele - z ekoskóry.
Sofa jest przetarta w miejscu
siedzenia. Fotele są w stanie
idealnym. Cena 300 zł. Możliwość
kupienia osobno foteli - 791 643
869

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Buda dla psa - średnia, ocieplona, dach 2 spadzisty, blachodachówka. Cena 400 zł - 501
152 443
Duży żółw - żółtolicego wraz z
całym sprzętem. Koszt 100 zł - 791
643 869
Karuzele TINY
LOVE - 2 sztuki za 160
zł - używane, bez śladów
używalności, stan
idealny, w tym jeden
pilot obsługujący obie
karuzele. Kontakt SMS,
bądź mail mycha1983@
vp.pl - 603 049 476
Łózka 90 na 200 z materacami grzejniki, lodówki, umywalki - stan
bdb. - 693 639 889
Nagrobki granitowe - ceny konkurencyjne, możliwość rat bez odsetek,
transport, montaż gratis - Jelenia
Góra - 601 346 774
Nintendo 64 - 2 pady, 10 gier
oraz kierownica do komputera - 697
052 927
Odzież używana - damska, męska,
dziecięca, wyprzedaż. Okazja od 50
gr za sztukę około 500 sztuk - 788
163 804
Pianino BERLIN - metalowa płyta,
stan dobry 475 zł - 506 765 942
Piekarnik elektryczny - płyta
ceramiczna, używane - sprawne
250 zł, łóżko 160x200 150 zł - 782
012 242
Producent z Bolkowa - sprzeda
kostkę szaro-ruda. Cena 200 zł/tonę
- 509 251 083
Stół dębowy 168 x 95 - stan dobry
350 zł - 506 765 942
Stół zabytkowy - rozsuwany z krzesłami za 1500 zł. - 502 404 444
Subwoofer aktywny 120w - stan
bd. 90 zł - 514 980 305
Za 300 zł kupon - na dowolny projekt
łazienki o wartości 500 zł. wykonany
na Twoje zlecenie w firmie MATEX
Jelenia Góra - 603 163 839

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

SE Xperia X10 - w idealnym stanie na Se W995 pisać SMS - 530
666 035
Szukam Ciebie, który
też oglądasz RTL, ARD,
ZDF itp. Masz czas i
ochotę na wymianę
poglądów? - 757 619 973

DOMY
KUPIĘ
Dom - mały - dla klienta z gotówką
poszukujemy małego domu na
terenie Jeleniej Góry - może być
do remontu. Lic 4566 - 695 999
963

DOMY
SPRZEDAM
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
- okazja - nowy 136 m2, działka
771 m2, super cena 247000 zł,
polecam Lic. 5627 - 662 009 700
Budynek typu Stodoła - położony na działce 900 m2. Dojazd
drogą asfaltową. Cena 65000
zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Dom - 135 m2 powierzchni, 5
pokoi, 2 łazienki, kominek, taras,
ogród, garaż na działce 1200 m2, 6
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - 200.000 - piętrowy w Ścięgnach o pow. mieszkalnej 90 m2.
3 pokoje, kuchnia, łazienka, nowe
c.o. gazowe, kanalizacja, działka
700m. Lic. 11965 - 509 949 961
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 - nowy - wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym,
działka 1150m2 sprzedamy EuroDom - 601 540 292
Dom - osiedle kosmonautów 180 m2, dom w otulinie parku
Paulinów, CO- gaz, nowy dach
elewacja, okna. Działka 600m2.
Partner - 604 906 257

Dom - parterowy z garażem,4
pokoje, stan surowy zamknięty,
wszystkie media, działka 1100m
ogrodzona - 509 949 961
Dom - Piechowice 0 % prowizji
- piękny 180 m2 pow. użytkowa
wykończony w 2010 roku, garaż
dwustanowiskowy na pilota, ogrzewanie kominkowe i gazowe. Dobra
cena Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Dom 350 tys. - w Dziwiszowie,
90 m2, zadbany salon z kuchnią
i jadalnią, 2 sypialnie garderoba,
łazienka, GOLD HOUSE Lic.
10728 - 501 181 875
Dom - w Jeleniej Górze sprzedam
lub zamienię na mieszkanie z
dopłatą na Zabobrzu Euro-Dom.
Lic. 4566 - 601 540 292
Dom - w Szklarskiej Porębie duża
składająca się z trzech zabudowań, działki o pow. 4000 m2
nadająca się pod agroturystykę
lub inną dowolną działalność.
Nieruchomości Partner. Lic. 4917
- 604 869 172
Dom - w zabudowie szeregowej
tylko 390 tys. zł - Euro-Dom - 695
998 658
Dom - w zabudowie szeregowej,
środkowy segment, Cieplice.
Nr.of:12347 MARLES Lic. 13045
- 607 797 911
Dom 0% prowizji Miłków - 153
m2, z wyposażeniem, całkowicie
wykończony z ogrodzeniem i
zagospodarowanym terenem.
2 salony, 4 sypialnie, 3 łazienki.
Dobra cena Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Dom 135000 zł Podgórzyn do remontu centrum wsi GOLD
HOUSE Lic. 3454 - 693 539 967
Dom 270 tys. Sobieszów - przedwojenny dom po remoncie. Gotowy
do zamieszkania, wygodne miejsce, oszczędny i przytulny. Polecam Rychlewski Nieruchomości
Lic. 9549 - 501 736 644
Dom 278 000 - wolnostojący
w Sobieszowie, 474 m2 działki,
miejsce na garaż, po remoncie.
Lic. 5877 - 500 122 445
Dom 350 000 zł - zadbany w
zabudowie bliźniaczej ok. 2 km od
Jeleniej Góry, 2 sypialnie, salon,
jadalnia, kuchnia, garderoba, 2
łazienki. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Dom 365 000 zł - nowy do wykończenia ok. 10 km od Jeleniej Góry
- 150 m2, działka 3140 m2. Gmina
Mysłakowice GOLD HOUSE. Lic.
10750 - 691 210 677

Dom do remontu - w Rybnicy
położony na działce 3181 m2
nowa niższa cena 155000 zł Nieruchomości Muraszko Lic. 5877
- 500 122 447
Dom komfortowy - w Dziwiszowie - Leśne Zacisze, wyjątkowo
atrakcyjne miejsce pod lasem.
Niska cena - 697 083 489
Dom komfortowy - w Jeżowie
Sudeckim, działka 1560 m2, salon
i 4 sypialnie sprzedamy Euro-Dom
- 601 540 292
Dom Kostrzyca - do wykończenia
320000 zł GOLD HOUSE Lic.
3454 - 693 539 967
Dom na przedmieściach - 160m2,
działka: 1200 m2, parter z możliwością wykorzystania poddasza.
CO-gaz. Okna i drzwi drewniane.
Dwa tarasy. Dwa garaże. Nie
wymaga nakładów. Spokojna okolica. Partner - 604 906 257
Dom na wsi - stan surowy. Pow.
całkowita 200 m2, działka: 650.
Miejscowość Kwieciszowice. Partner - 604 906 257
Dom nowy dwurodzinny - ok 330
m, działka 1300 m, duży garaż,
spokojna dzielnica willowa, cena
1.250000. Pośrednikom dziękujemy - 607 540 000
Dom Os. Czarne - 5 pokoi, 2
łazienki, kuchnia, garaż- spokojna
okolica. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Dom poniemiecki - W Jeleniej
Górze ładny duży dom może być
dwurodzinny, lub na działalność,
działka 1400m. Lic. 11965 - 509
949 961
Dom Sobieszów 270 tys. - wolno
stojący po remoncie. Zadbany,
przytulny do zamieszkania.
Wygodne miejsce, komunikacja
miejska, doskonała cena. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
Dom ul. Bogusławskiego - szeregówka, 4 pokoje, ogród, Lic. 5877
- 500 122 445
Dom w cenie mieszkania - Sobieszów, wolnostojący, ogródek,
kominek, miejsce na garaż, nowa
elewacja, nie przegap Lic. 5877 500 122 445
Dom w cenie mieszkania - wolnostojący w Sobieszowie, po remoncie. Lic. 5877 - 500 122 445
Dom w Cieplicach - 246 m2 w
zabudowie szeregowej 5 pokoi
na parterze osobne wejście do
gabinetu z wydzieloną toaletą do
adaptacji na różne cele. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318

Dom w Janowicach - 124 m2 dwie
kondygnacje działka 900 m2 do
zamieszkania bardzo interesująca
oferta. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Dom w Jeleniej Górze - nowy 200
m2 - wyposażenie w cenie, super
cena 650000 zł. - polecam. Lic.
5627 - 662 009 700
Dom w JG - 180 m2, działka 600
m2, 4 sypialnie, pokój dzienny,
kuchnia z jadalnią, 3 łazienki,
taras, duży garaż, CO-gaz, kominek, alarm, nie wymaga nakładów.
PARTNER Lic. 4917 - 604 906
257
Dom w Karpaczu - dwa oddzielne
apartamenty wykończone w wysokim standardzie do wprowadzenia
dobra inwestycja pod wynajem.
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Dom w Karpnikach - nowy 1 ha
ziemi piękny ogród. Cena 695000
zł Lic. 10171 - 508 240 826
Dom w Lipie - okolice Bolkowa
poniemiecki do remontu na działce
16 arów, 125 tys. do negocjacji 607 983 109
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 Sobieszowie - w cenie
mieszkania z ogrodem, miejscem
na garaż. Lic. 5877 - 500 122
445
Dom w Złotnikach 200 m2 - cena
259000 zł, polecam. Okazja. Lic.
5627 - 662 009 700
Dom wiejski Cieplice - częściowo
zamieszkany. Duże możliwości
adaptacji kolejnych pomieszczeń.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Dom z atrakcyjną - lokalizacją na
dużej działce. N Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552
Dom Zachełmie 499000 zł - z
pełnym wyposażeniem i umeblowaniem GOLD HOUSE Lic. 3454
- 693 539 967
Domek - nowy - wykończony
działka na wzgórzu 33 ary, 8 km
od Jeleniej Górze, cena 360000
zł - 502 245 444
Kamienica - w centrum, stan
surowy z przyłączami - 609 655
488
Parter willi Piechowice - 180
m2, 4 pokoje, kuchnia z jadalnia,
łazienka z osobnym WC, po kapitalnym remoncie, działka 1000 m2
za jedyne 278000 zł. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Parterówka - nowa - z powodu
wyjazdu. Działka 2000 m2, okolice
Jeleniej Góry. Parter 85m2, poddasze do własnego wykończenia.
- 531 000 556
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975
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Parterówka w Jeżowie - 152
m2, działka 1160 m2, stan surowy
zamknięty. Ciekawy, oryginalny
projekt, piękny widok, wysoka
jakość. Tylko 400.000 zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503 111 466
Piętro p. wojennej willi - na wsi
w ok. Złotoryi - 3 pokojowe - 125
m2 po remoncie, zadbane. B.
duża działka. Cena 225 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Szeregówka - na Zabobrzu
III - 85 m2 + 30 m2 poddasze
użytkowe, co + kominek, ogród,
podjazd, 2010 r. Odbiór, 380.000
- tel. po 16.30 - 669 121 802
Szeregówka - w okolicach
UE ok. 100 m2: salon, kuchnia z
jadalnią, 2 sypialnie, duża łazienka
strych do adaptacji Lic. 5877 - 500
122 447
Szeregówka 350 tys. zł - ładna
96 m2, trzy pokoje, działka 200
m2, z garażem, okolice Jeleniej
Góry, cena do negocjacji Lic. 5124
- 601 551 213
Szeregówka- komfortowa
- Cieplice - 246 m2, 6 pokoi efektownie wykończonych, działka 430
m2 cena 495 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135

DOMY
MAM DO WYNAJECIA
Dom 250 m2 - wykończony w
wysokim standardzie 5 pokoi 2
łazienki zadbany ogród 2 pokoje
można zaadaptować na gabinety
lub biuro - 790 418 318
Dom Karpacz - śliczny w Karpaczu, umeblowany, duży ogród.
Istnieje możliwość najmu parteru
domu. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989

DOMY
CHCĘ WYNAJAĆ
Dom - firma wynajmie minimum
150 m2 - 505 213 310

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom na mieszkanie - 5 pokoi, 2
łazienki, kominek, ogród, Cieplice.
Lic. 5877 - 500 122 445

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Działka rolna - 15 km od Szklarskiej Poręby - 607 220 606
Grunty rolne - w atrakcyjnej
cenie - 695 504 535

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1ha ziemi - w Jeleniej pomiędzy
Maciejową, a Komarnem - 698
265 036
Atrakcyjne działki
budowlane w centrum
Jeżowa po 9 arów oraz
1,78 HA w Siedlęcinie
pod zalesienia –
dzialkiwjezowie@o2.pl
603 759 412
Działka - inwestycyjna, 8900 m2
pod działalność komercyjną przy
wylocie z miasta, pełne media.
Cena 95zł/m2. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Działka - ładna, zagospodarowana NAD POTOKIEM 350 m
- 513 897 068
Działka - w Jeżowie Sudeckim
tylko 98 tysięcy sprzedamy EuroDom - 601 540 292
Działka 10 arów - Kompletne
media, dojazd asfaltowy mila okolica z widokiem na góry w sąsiedztwie domków jednorodzinnych w
Mysłakowicach. Zapraszam do
obejrzenia - 500 038 104
Działka budowlana najpiękniejszy widok na
Karkonosze i kotlinę –
1500 m2 – 175.000 – 605
245 242
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. MIESZKANIE – ZABOBRZE – 159 000zł !
Bardzo ładne, przytulne słoneczne trzy pokojowe mieszkanie o powierzchni
48,12m2 usytuowane na czwartym piętrze w bloku na Zabobrzu I. Mieszkanie
składa się z dużego pokoju z wyjściem na loggie, dwóch mniejszych pokoi,
kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki z wc miejscem na pralkę oraz
przedpokoju. Okna nowe drewniane, na podłogach parkiet. Wymieniona instalacja
wodno-kanalizacyjna i gazowa. Opłaty miesięczne wynoszą 460 zł w tym czynsz,
ogrzewanie centralne które jest nieopomiarowane, woda oraz ścieki,podwójny
fundusz remontowy oraz opłaty eksploatacyjne. Budynek świeżo po termomodernizacji. Do mieszkania
przynależy piwnica. Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji, sklepów, szkół, przedszkoli, przychodni.
Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2. 139 000zł! MIESZKANIE NA ZABOBRZU !
Mieszkanie dwupokojowe w bloku na drugim piętrze na osiedlu Zabobrze I. Lokal
składa się z bardzo ładnego słonecznego salonu z wyjściem na loggie od strony
południowo-zachodniej, dużej bardzo ładnie zabudowanej kuchni, mniejszego
pokoju, łazienki z wanną i wc oraz niedużego przedpokoju z zabudowaną szafą typu
komandor. W mieszkaniu został przeprowadzony jakiś czas temu remont. Zostały
wymienione okna na nowe PCV i instalacje. Na podłogach panele dobrej jakości, na
ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego typu. W kuchni zostają meble.
Mieszkanie do wprowadzenia nie wymaga nakładów ﬁnansowych, ewentualnie według
gustu zmiana kolorów ścian.Opłaty miesięczne wynoszą 250 zł w tym czynsz,fundusz
remontowy, ogrzewanie centralne, które jest nieopomiarowane, woda oraz ścieki. Bliskie sąsiedztwo
szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna oferta Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318.
3. NOWY DOM W MALOWNICZEJ MIEJSCOWOŚCI 15km OD JELENIEJ
GÓRY !
Ładny nowo wybudowany dom w malowniczej miejscowości oddalonej o 15km od
Jeleniej Góry. Nieruchomość obecnie jest na etapie wykańczania. Do sprzedaży
będzie przygotowany podwyższony stan deweloperski. W cenie domu są również
zabudowa kuchenna, która zostanie zamontowana w przeciągu miesiąca oraz
bardzo ładne schody. Na ścianach gładzie na podłogach wylewka przygotowaną pod panele. Rozprowadzone wszystkie instalacje. Ogrzewanie z pieca na opał stały - eko groszek. Parter składa się z Duże,
otwartej n jadalnię kuchni, salonu w którym znajdują się schody prowadzące na piętro, wc oraz korytarza.
w salonie przewidziane jest miejsce na kominek. Na piętrze znajdują się trzy słoneczne sypialnie oraz
łazienka. Nad pierwszym piętrem znajduje się strych o powierzchni ok. 60m2 który można zaadaptować
na cele mieszkalne. Garaż połączony jest z budynkiem jednak nie ma wejścia bezpośrednio z części
mieszkalnej. Brama na pilota. Piwnice o powierzchni ok. 60m2 mają wysokość ponad 2,5m i również
idealnie nadają się pod adaptację na cele mieszkalne można wykorzystać tą powierzchnię pod działalność
agroturystyczną. Nieruchomość położona na uboczu z daleka od zgiełku. Do nieruchomości przynależy
działka o powierzchni ok. 800m2. Bardzo ciekawa lokalizacja ze specyﬁcznym mikroklimatem. W niedalekiej odległości znajduje się sanatorium wykorzystujące właśnie ten mikroklimat. Dom w momencie
sprzedaży będzie wewnątrz wykończony. Z zewnątrz nieruchomość jest już wykończona. Ocieplenie
styropianem oraz położony baranek. Na dachu dachówka betonowa. Bardzo atrakcyjna oferta dla osób
szukających ciszy i spokoju w stosunkowo niedalekiej odległości od miasta. Serdecznie Polecam Leszek
Śordecki 790 418 318
4. MIESZKANIE 45m2 TYLO 140 000zł !
Mieszkanie dwupokojowe na trzecim piętrze w bloku na Zabobrzu. Lokal
składa się z dwóch słonecznych pokoi, ustawnej kuchni, łazienki razem z wc z
wanną oraz korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie wymaga
odświeżenia lub niedużego remontu. Na podłogach panele, w łazience glazura
starszego typu. Okna częściowo wymienione na pcv. Ogrzewanie z sieci,
ciepła woda z junkersa gazowego. Opłaty miesięczne wynoszą około 300 zł
na f. remontowy, ogrzewanie i eksploatację. Po niewielkim poniesionym nakładzie ﬁnansowym można
uzyskać bardzo przytulne mieszkanie. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów
użyteczności publicznej, sklepów, przystanków MZK i innych. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. ATRAKCYJNE MIESZKANIE 180m2!
Atrakcyjne mieszkanie trzypokojowe mieszczące się na parterze domu
wielorodzinnego blisko Jeleniej Góry. Nieruchomość o powierzchni całkowitej
180m2 po kapitalnym remoncie. Na powierzchnię mieszkalną składają się
słoneczne trzy pokoje, oddzielna kuchnia połączona z jadalnią, ładna łazienka
wyposażona w wannę i kabinę natryskową, osobnego wc, bardzo dużego
korytarza, a także niewielkiej kotłowni lub pomieszczenia gospodarczego.
Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach panele i gres,
a na ścianach gładzie gipsowe i tynk ozdobny. W łazience i wc glazura nowego typu i gres. Ogrzewanie
piecowe. Okna nowe PCV. Instalacje wymienione. Ciepła woda własna, szambo. Lokal wykupiony na
własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. Mieszkanie bez czynszowe. Do
mieszkania przynależy działka o pow. ok. 11 arów pod zabudowę. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE PO KAPITALNYM REMONCIE ! OKAZJA ! 136 000zł !
Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy blisko centrum Jeleniej Góry
po kapitalnym remoncie o powierzchni całkowitej 36,8m2. Na powierzchnię
mieszkalną składają się słoneczne dwa pokoje w tym jeden z wyjściem
na balkon, ładna łazienka z wc oraz kabiną natryskową, otwarta kuchnia
połączona z przestronnym korytarzem. Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i
ustawne. Na podłogach panele, a na ścianach gładzie gipsowe. W łazience
glazura nowego typu i gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna nowe PCV.
Ciepła woda z junkersa. Czynsz miesięczny to 180zł w tym fundusz remontowy i części wspólne. Lokal
wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. W pobliżu pełna
infrastruktura komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
7. OKAZJA ! 120 000zł ! 53M2 !
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
8. BARDZO ŁADNE MIESZKANIE – 145 000zł !
Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy blisko centrum Jeleniej Góry
po kapitalnym remoncie o powierzchni całkowitej 53,7m2. Na powierzchnię
mieszkalną składają się słoneczne dwa pokoje w tym jeden połączony z kuchnią
bez zabudowy, ładna łazienka z wc oraz kabiną natryskową. Mieszkanie bardzo
przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach panele, a na ścianach gładzie gipsowe.
W łazience glazura nowego typu i gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna
nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie
nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. Czynsz miesięczny to 60zł w tym fundusz remontowy.
Do mieszkania przynależy strych, ogródek oraz miejsce parkingowe. W pobliżu pełna infrastruktura
komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam. Marta
Haftarczuk 533 797 878
9. MIESZKANIE DWA POKOJE ! 158 000zł !
Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze trzy kondygnacyjnej
kamienicy.Na mieszkanie o pow. 46,7 m2 składają się dwa słoneczne pokoje, z
czego jeden to pokój dzienny, drugi to sypialnia. W sypialni znajduje się duża szafa
ubraniowa. Do kuchni wchodzi się z pokoju dziennego. Kuchnia w zabudowie,
z dużym oknem, jasna. Wszystkie okna wymienione, wychodzące na wschód.
Mieszkanie jest ładne i zadbane.Do mieszkania przynależy tez piwnica. Kamienica
w trakcie termomodernizacji. Na klatce schodowej wymieniono już okna i przygotowywana jest do remontu.
Bliska odległość do komunikacji MZK, sklepów, i innych obiektów użyteczności publicznej. Serdecznie
polecam Aleksandra Nakoneczna 607-797-911
10. DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z OGRODEM !
Do sprzedania dom w zabudowie szeregowej, segment środkowy. Dom dwupoziomowy, z ogrodem. Na
parterze domu znajduje się kuchnia o pow. 12m2, salon o pow.36m2, z którego wychodzimy na ogród,
część salonu została przedzielona na sypialnie. W salonie jest równiez kominek.Poza tym jest kotłownia,
z piecem, część tego pomieszczenia została wygospodarowana na postawienie kabiny natryskowej i
osobne wc, oraz duży korytarz z dużą szafą ubraniową. Piętro domu to kuchnia o pow. 16m2, dwa pokoje
i łazienka z wanną narożną. Na ostatniej kondygnacji znajdują się trzy pokoje, i łazienka z kabiną natryskową z łazienki jest przejście na strych.Na podłogach gres, w pokojach panele, wykładzina dywanowa.
Mieszkanie nadaje się do zamieszkania przez dwie rodziny. W ogrodzie jest studnia z wodą, i altanka.
Z ogrodu rozciąga się wspaniały widok na panoramę gór.Ogrzewanie z pieca dwufunkcyjnego, woda
ciepła z junkersa. Blisko do szkoły, przedszkola, parku, komunikacji publicznej i centrum Cieplic. Okolica
spokojna, cisza. Zapraszam na prezentacje. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
11. MIESZKANIE NA I PIĘTRZE W KAMIENNICY !
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

DZIAŁKA budowlana - 19 arów
- Jelenia Góra – Goduszyn (ogrodzona, altanka, sad, pergola) - 509
864 566
DZIAŁKA budowlana - 3900 m2
z pięknym widokiem na Izery w
Uboczu obok Gryfowa Śl. - 666
844 081
DZIAŁKA budowlana - 42a położona jest 4 km od Świeradowa
Zdrój. Działka z widokiem na góry,
nie ma problemu z podłączeniem
mediów. Cena 105 000 tys. zł. 535 860 918
DZIAŁKA budowlana - Jeżów
Sudecki - 1300 m - 506 092 349
DZIAŁKA budowlana - w Komarnie, dojazd asfaltowy, blisko Maciejowej, z widokiem na góry. 30 arów
- 52 zł za m2 - do negocjacji - 608
884 213
DZIAŁKA budowlana - w Rębiszowie - ładne widoki i dojazd
3600 m2. Cena 15 zł/m2 - 517
920 356
DZIAŁKA budowlana 1000 m2 - z
mediami przy granicy, w centrum
Jeżowa Sudeckiego 90 000 zł bez
pośredników - 667 219 752
DZIAŁKA budowlana 1094 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem do
mediów, 82 000 zł. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
DZIAŁKA budowlana 10a - Kompletne media, dojazd asfaltowy
mila okolica z widokiem na góry
w sąsiedztwie domków jednorodzinnych w Mysłakowicach, ul.
Łomnicka Zapraszam do obejrzenia - 500 038 104
DZIAŁKA budowlana Jeżów 1095 m2 - piękne widoki, osiedle
willowe, pow. 1095 m2, media - prąd
i gaz, cena - 132.000 zł Lic. 4566 695 999 449
DZIAŁKA budowlana Jeżów - 1293
m2, piękny widok, dobry dojazd,
media, nowe domy obok. Cena 98
tys. zł Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 501 736 644
DZIAŁKA budowlana Jeżów
Sudecki - w okolicach Zabobrza,
wszystkie media - 1238 m2, cena
128 tys. zł. Lic. 5124 - 601 551
213
DZIAŁKA budowlana Jeżów
Sudecki - w pełni uzbrojona, widokowa, okolice Zabobrza, 1900 m2.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
DZIAŁKA budowlana okolice Zabobrza - w Jeżowie Sudeckim 1238
m2, cena 128 tys. zł. Lic. 5124 Nieruchomości Atrium - 601 551 213
DZIAŁKA budowlana Oś. Łomnickie
- o powierzchni do wyboru 932 m2,
999 m2, 960 m2, 1025 m2 każda za
55 000 zł. Z mediami. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
DZIAŁKA Czarne - 1200 m2 po 90
zł/m2 Euro-Dom - 695 991 331
DZIAŁKA Jeżów Sudecki - za 98
tys. złotych. Euro-Dom - 695 998
658
DZIAŁKA Piechowice - mieszkalnousługowa lub usługowa Euro-Dom
- 695 991 331
DZIAŁKA pod inwestycję - w Jeżowie Sudeckim niedaleko drogi
głównej. Pow. 17800 m2 w super
cenie - TYLKO 11 zł/m2. Zapraszam do obejrzenia. Lic. 5524 - 503
111 466
DZIAŁKA Sosnówka - pięknie położona ok. 8000 m2. GOLD HOUSE
Lic. 3454 - 693 539 967
DZIAŁKA usługowa - mieszkalna 4
a w ścisłym centrum miasta, cena
500000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703
DZIAŁKA uzbrojona 10 ar. - w
Podgórzynie - widok na zalew i góry,
cena 60 tys., dobry dojazd, wydane
warunki zabudowy - 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 Jeżowie . - Budowlana
, na skraju Jeżowa w kształcie
kwadratu 1581m2, lekko nachylona
na południe ,z widokami na całą
panoramę Karkonoszy. Prąd, gaz.
Cena 110 tys. zł.Rychlewski Nier.
Lic.9549 - 602 732 135
DZIAŁKA w Kopańcu - 12000m2 na
południowym stoku z ładnymi widokami, przeznaczona pod budownictwo, w atrakcyjnej cenie tylko 20z ł.
za m2 - 604 869 172
DZIAŁKA w Kopańcu - pięknie
położona, 5000 m2, 45 tys. PLN,
media w odległości ok. 50 m - 662
140 131
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
DZIAŁKA w Ścięgnach - 1200
m2 widokowa Euro-Dom - 601
540 292
DZIAŁKA w Wojcieszycach - 4000
m, prąd, zabudowa jednorodzinna.
Lic. 8151 - 600 258 703
DZIAŁKI - w Sosnówce, Miłkowie,
Ścięgnach i Jeleniej Górze pod
zabudowę mieszkaniową sprzedamy Euro-Dom - 695 998 658
DZIAŁKI budowlane - atrakcyjnie
położone, koło Jeleniej Góry. Media,
drzewa, dogodny dojazd. Przystępna cena - 695 725 857
DZIAŁKI Mysłakowice - działki przy
ul. Wojska Polskiego tylko 70 zł
m2 GOLD HOUSE Lic. 3454 - 693
539 967
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
GRUNTY rolne - położone w Kromnowie gmina Stara Kamienica do
15ha - 663 014 686
LAS - 26 arów - w Szklarskiej Porębie z możliwością przekształcenia
- 661 296 254
ROLA Jeżów Sudecki - 2,2 ha gruntów rolnych przy granicy powstającego osiedla przy ul Zachodniej.
Rychlewski Nieruchomości Lic.
9549 - 501 736 644

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJECIA
DZIAŁKA - do wydzierżawienia
40ar na dowolny cel w Jeleniej
Górze przy trasie na Wrocław - 790
249 437

DZIAŁKI/GRUNTY
CHCĘ WYNAJAĆ
DZIAŁKI budowlane w Siedlęcinie
- po 1500 m2, pięknie położone,
prąd, woda przy działkach, dojazd
drogą asfaltową, 70 zł/m2 do negocjacji. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752

LOKALE
SPRZEDAM
BAR - przy trasie A3 Jelenia
-Szklarska Poręba, wymaga
odświeżenia, pilnie i tanio - 509
263 111

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. \\\\\

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lokal użytkowy w centrum - o
powierzchni 275 m2, dwukondygnacyjny, idealny na restaurację,
sklep, przedszkole Lic. 4566 EuroDom - 695 998 658
Lokal W. Polskiego - 103 m2
na parterze. Atrakcyjna cena. Lic.
4566 - 695 999 963

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biuro - 24 m2, umeblowane - (w
cenie najmu dodatkowo powierzchnia reklamowa na budynku) Jelenia Góra ul. Wiejska 29 - 1 piętro
- 605 661 481
Lokal - w idealnym miejscu
- handlowo-usługowy, 24 m2.
1500 zł + liczniki. Lic. 4566 - 695
999 963
Lokal 100 m na parterze - ul.
Piłsudskiego naprzeciw szkoły
muzycznej - na gabinety, kancelarię, biura - 667 482 233
Lokal na każdą działalność - w
Piechowicach - 885 993 668
Lokal usługowy - powierzchnia
40 m2 - parter, dobra lokalizacja 512 201 648
Lokal w Jeleniej Górze - w centrum miasta Plac Wyszyńskiego,
46 ładny, na parterze ok 40 m2,
2500 zł netto plus prąd - 601
346 774
Lokale - Bankowa - 3 lokale
- biura 15,3 m, 17,6 m, 40,7 m,
czynsz 30,05 brutto. Ogrzewanie,
prąd, woda w czynszu. Lic. 11965
- 509 949 961
Pomieszczenia biurowe - Jelenia Góra ul. Wolności 150, vis a vis
zajezdni MZK, 23 zł netto/m2 - 502
075 306

MIESZKANIA
KUPIĘ
Mieszkanie - do remontu - 600
219 019

Mieszkanie - dwupokojowe
w rozsądnej cenie - najlepiej do
remontu, ale w zadbanej kamienicy lub bloku, lokalizacja Jelenia
Góra i okolice. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie - działając na życzenie klienta, poszukuję mieszkania
w Kowarach 50 m2 do 150000 tys.
Najlepiej bez wkładu finansowego
- Lic. 10171 - 662 009 200
Mieszkanie 2 pokojowe - ok. 50
m2 na Zabobrzu dla zdecydowanego klienta z gotówką. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - na
III Zabobrzu do 160000 zł - 667
209 919
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze, najchętniej z ogrodem dla zdecydowanego klienta
z gotówką. N. Partner Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie do 43 m2 - dla zdecydowanego klienta kupię mieszkanie na Zabobrzu III, ul. Kiepury
do 43m2, 2 pokoje do 130.000 zł,
może być do kapitalnego remontu.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie do remontu - dla
klienta z gotówką poszukujemy
mieszkań do remontu na terenie
Jeleniej Góry. Lic. 4566 - 695
999 963
Mieszkanie na Kiepury - dwupokojowe do drugiego piętra po
remoncie z balkonem. Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie w okolicy Jeleniej
Góry - dwupokojowe - może być
do remontu. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Kawalerka - 26,6 m2 na wysokim parterze w bloku IV-piętowym
na Zabobrzu III. Na podłogach
panele i kafle. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Okna PCV. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071

Kawalerka - 26,6 m2 na wysokim parterze w bloku IV-piętrowym
na Zabobrzu III. Na podłogach
panele i kafle. Czynsz 180 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - 27 m2 - Karłowicza bardzo ładna, właściciel - 514
000 838
Kawalerka - 34 m2, bezczynszowa, bez pośredników, do
remontu, nowe okna, piec C.O.
Okolice zajezdni MZK 99 tys. - 607
554 063
Kawalerka - do kapitalnego
remontu w Szklarskiej Porębie
- bez pośredników - tanio - 880
028 612
Kawalerka - duża - 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 - ładna 26 m2,
piętro 2 - Karłowicza, właściciel 514 000 838
Kawalerka - Mała Poczta
ul. Powstańców Wielkopolskich
mieszkanie zadbane po remoncie.
Lic. 11965 - 509 949 961
Kawalerka - parter, do remontu,
Cieplice Lic. 5877 - 500 122 445
Kawalerka - po gruntownym
remoncie 26,5 m2. Blisko centrum
miasta. Zadbana klatka schodowa.
W bloku IV-piętrowym ocieplonym.
Czynsz 144 zł. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669620-071
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie, Zabobrze 2, 2p w bloku
4p. Atrakcyjna lokalizacja, 93 tys.
Lic. 10171 - 662 009 200
Kawalerka - po remoncie
26,77 m2 na I-piętrze. Budynek
też po remoncie, blisko centrum
miasta. Spokojna cicha okolica.
Elegancka kuchnia. Polecam.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071

Kawalerka - po remoncie na I
piętrze 26,77 m2. Budynek też po
remoncie, blisko centrum. Okolica cicha, dużo zieleni. Kuchnia
osobna. Czynsz 100 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - przytulna - 31
m2 - ogrzewanie gazowe, okna
plastikowe, gładź na ścianach,
budynek po kapitalnym remoncie,
niskie koszty, cena 100 000 zł 604 620 100
Kawalerka - śliczna tania,
umeblowana w Cieplicach 800 zł
i liczniki - 792 276 650
Kawalerka - tanio - 35,78
m2 w budynku wielorodzinnym,
blisko centrum. Kuchnia duża z
meblami na wymiar. Po remoncie
w spokojnej, zielonej okolicy.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - ustawna 26 m2
na III piętrze w bloku IV-piętrowym
na Zabobrzu. Środkowa, b. ciepła
i słoneczna. Kuchnia osobna.
Klatka schodowa zadbana. Tania.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 – 669 620 071
Kawalerka - w Cieplicach na
parterze z balkonem o powierzchni
18 m2. Lic. 5877 - 500 122 447
Kawalerka - w Kamiennej
Górze na ul Cichej w blokach - 695
996 561
Kawalerka Cieplice - duża, 36
m2 po remoncie. w pełni umeblowana, wyposażona. Super cena.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Kawalerka Cieplice - duża, 36
m2. Umeblowana, wyposażona.
Super cena. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
K awa l e r k a C i e p l i c e 3 7
m2-123000 zł - z dużym salonem
25 m2, kuchnia i łazienką, w
zielonej części miasta na II piętrze kamienicy- wymaga jedynie
odświeżenia, warto zobaczyć.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962

Kawalerka Głowackiego duża, 34 m2, po remoncie. Balkon.
Zielona okolica. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021
047
Kawalerka M1 na „Widoku” - w
Cieplicach na 1 piętrze w bloku.
Po remoncie, bardzo słoneczna,
kompletnie umeblowana, pow. 37
m2, do wprowadzenia, Lic. 5524 503 111 466
Kawalerka Miłków - składająca
się z jednego pokoju, kuchni i
łazienki z WC 20 m. Mieszkanie
w kamienicy. ANNA KOWALSKA
Lic. 5877 - 506 014 618
Kawalerka na Zabobrzu - po
remoncie na drugim piętrze do
wprowadzenia. N. Grzywińscy. Lic.
998. - 509 156 552
Kawalerka w centrum - ul.
Matejki, 3 piętro, czynsz 22 zł, 85
tys. - 609 655 488
Kawalerka w centrum 45 m2 na parterze, po remoncie, 45 m2,
salon 27m2. Całość wymaga jedynie odświeżenia. Cena wywoławcza 135000 zł. Zaproponuj swoją.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Kawalerka w Miłkowie - składająca się z jednego pokoju,
kuchni i łazienki z WC o pow. 20
m2. Mieszkanie w kamienicy na
parterze Lic. 5877 - 506 014 618
Mieszkania Cieplice - dla
wymagających, przy Termach
Cieplickich obok Biedronki Pod
Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, duże
balkony, Internet, parki. 7-11 okien
w mieszkaniu- info@dom-pol.com
- 782 566 823
Mieszkania Piechowice 59
000 zł - 27 m2 w Piechowicach w
kamienicy, niski czynsz. 59 000 zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 501
181 875
Mieszkanie - 180 m2 - Piechowice, parter domu 4 pokoje, kuchnia z jadalnią, osobna łazienka
i WC, garderoba, ganek, teren
zielony 1000 m2 za 278000 zł.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
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Mieszkanie - 2 pokoje, 37 m2,
1 piętro po kapitalnym remoncie 600 219 019
Mieszkanie - 2 pokoje, do
zamieszkania nie wymaga
remontu. Nr of: MAR-MS-12334
MARLES Lic.13045 - 607 797
911
Mieszkanie - 2 pokojowe na
parterze okolice centrum 136000
- 781 050 576
Mieszkanie - 3 pokojowe słoneczne z balkonem w spokojnej
okolicy, Lic. 7867 - 514 600 110
Mieszkanie - 4 pokoje, kominek,
ogród, bardzo duży taras, apartament z duszą! Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie - duże - w centrum
Szklarskiej Poręby, po remoncie
kapitalnym - 132 m2, wyremontowana kamienica, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Partner 4917 - 604
869 172
Mieszkanie - dwupokojowe 42
m2 w bloku położonym w cichej
i spokojnej części Sobieszowa.
Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 869 172
Mieszkanie - dwupokojowe na
parterze o powierzchni 71 m2, po
kapitalnym remoncie w atrakcyjnej
cenie Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie - dwupokojowe na
Zabobrzu III, 54m2 z balkonem,
rozkładowe, łazienka z oknem Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie - dwupokojowe o
powierzchni 52 m2 na I piętrze w
zadbanej kamienicy Lic. 5877 500 122 447
Mieszkanie - dwupokojowe, rozkładowe na I piętrze z balkonem, w
świetnej lokalizacji Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie - kwaterunkowe
pokój z kuchnią 50 m2 na III piętrze
instalacja wod. kan., ogrzewanie
piecowe. Mieszkanie wymaga
remontu. - 509 027 611
Mieszkanie - Okazja tylko 7
dni mieszkanie 50m 2 Zabobrze
4p 129 tys. Lic. 10171 - 508 240
827
Mieszkanie - tanio - w Mysłakowicach, dwupokojowe 46 m2
do wprowadzenia- tanio. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie - w ścisłym centrum,
44 m2, 1 p., po kapitalnym remoncie, kamienica 6-cio rodzinna. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie - Zabobrze 2, 2
pokoje, balkon, wysoki parter, 35
m2, super cena - polecam. Lic.
5627 - 662 009 700
Mieszkanie - Zabobrze, 2
pokoje, 3 piętro, 46 m2, super
cena - polecam. Lic. 5627 - 662
009 700
Mieszkanie 105m w kamienicy
centrum - stylowe do remontu,
położone na II piętrze. Niska cena.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 130 m2 - centrum,
tanio i pilne - 607 730 188
Mieszkanie 145000 zł - 2 pokojowe 53 m2 w centrum Cieplic.
Tylko 145000 zł. Lic. 4566 EuroDom - 695 999 963
Mieszkanie 180 m2 za 279 000
zł - 4 pokojowe, parter domu po
kapitalnym remoncie z działką 921
m2 w Piechowicach. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje - 35,2
m2, 9 piętro, ul. Moniuszki. - 609
712 595
Mieszkanie 2 pokoje - 37 m2,
1 piętro po kapitalnym remoncie
- 600 219 019
Mieszkanie 2 pokoje - Park
Sudecki 220 tys. Lic. 10171 - 508
240 827
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze - 2 pokojowe na i piętrze z
balkonem, w pełni wyposażone,
w cenie meble, zabudowy, sprzęt
AGD i RTV. Możliwość dokupienia
garażu. Jeldom Lic. 14557 - 602
727 242
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze śliczne mieszkanie na Zabobrzu I z
balkonem , położone na II, Jeldom
Lic. 14557 - 602 727 242
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Mieszkanie 2 pokojowe - 30 m2
na III piętrze w spokojnej zielonej
okolicy. Zadbane, słoneczne i
funkcjonalne. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Posesja ogrodzona.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 36,4
m2 na II piętrze. Środkowe,
przytulne i słoneczne. W bloku
ocieplonym IV-piętrowym na
Zabobrzu. Klatka schodowa po
remoncie. Czynsz 157 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 37
m2 na I-piętrze budynku w okolicy
AE. Do zamieszkania od zaraz.
Wymaga jedynie odświeżenia.
Ogrzewanie co-gazowe. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 57
m2, umeblowane i wyposażone,
słoneczne, środkowe, 2 piętro,
parking. Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - atrakcyjne na parterze na Zabobrzu 3,
blok 4p, atrakcyjna lokalizacja i
cena 133000! Lic. 10171 - 662
009 200
Mieszkanie 2 pokojowe - atrakcyjne w Szklarskiej Porębie - 660
133 401
Mieszkanie 2 pokojowe - eleganckie 45 m2 po kapitalnym
remoncie. Budynek zadbany w
atrakcyjnej dzielnicy. Ogrzewanie
co-gazowe. Do zamieszkania od
zaraz. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - eleganckie 45 m2, po gruntownym
remoncie. Bardzo dobry standard.
Budynek zadbany w atrakcyjnej
dzielnicy. Czynsz 150 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie 2 pokojowe - o
pow. 44,36 m2 na II piętrze w
bloku IV-piętrowym na Zabobrzu
I. Rozkładowe, środkowe, ciepłe i
słoneczne. Blok ocieplony, klatka
schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Wyczółkowskiego w niewielkim
bloku na parterze 39 m2 do
niewielkiego remontu. Piec c.o.
w piwnicy. Nowa cena 98tys. zł.
Warto. N. Rychlewski Lic. 9549 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - w
nowym budownictwie w Cieplicach Nr.of:MAR-MS-12352 MARLES Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze II – II p. - 50 m2, z balkonem
w nowym bloku na ul. Moniuszki.
Niskie koszty utrzymania, super
lokalizacja. Iwona Lic. 3198
NPartner - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe Karłowicza - 43,5 m2, czwarte ostatnie
piętro. Do remontu. Cena 114
tys. zł. do negocjacji. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 2 pokojowe w
Sobieszowie - w bloku, na trzecim piętrze, 41,8 m2. Słoneczne,
zadbane, dookoła dużo zieleni.
Cena 144 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732
135
Mieszkanie 2 pokojowe -Zabobrze II - w nowym bloku na II p., 50
m2 z balkonem, wysoki standard
mieszkania, tanie w utrzymaniu.
Polecam - Iwona Lic. 3198 NPartner - 693 539 968
Mieszkanie 3 pokoje 155 000
zł - mieszkanie 54 m2 na czwartym piętrze w kamienicy przy Pl.
Ratuszowym. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokoje 180 000
zł - na parterze, po remoncie
około 50 m2, w bloku, w spokojnej
i zielonej części Jeleniej Góry.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 3 pokoje 72 m2
- Ul. W. Pola, 72m2, 3 pokoje,
łazienka, kuchnia, aneks i strych,
4. piętro. Blisko centrum, stadionu
miejskiego, dworca PKP i szkoły.
Cena 149 000 zł. - 756 433 040,
607 232 270

Mieszkanie 3 pokojowe - 64 m2
Zabobrze Kiepury do zamieszkania bardzo atrakcyjna cena. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - 66
m2, ładne, zadbane mieszkanie
z balkonem. II piętro. Lic. 11965 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Kiepury 63,15 m2 po remoncie.
W bloku IV-piętrowym. Rozkładowe, słoneczne z balkonem. Na
podłogach panele. Zadbana klatka
schodowa. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - ok.
Małej Poczty, w kamienicy, na trzecim piętrze, 53,2 m2. Ogrzewanie
elektryczne - niezbyt drogie w
eksploatacji. Atrakcyjna cena 120
tys. zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - parter,
65 m2 po remoncie kapitalnym, ul.
Wolności, 195 tys. - 609 655 488
Mieszkanie 3 pokojowe - piękne
- Pasiecznik z działką i garażem
165 tys. Lic. 10171 - 508 240
827
Mieszkanie 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 75,8 m2 na
I-piętrze w zadbanej kamienicy.
Ogrzewanie co-gazowe. Klatka
schodowa zadbana. Atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe słoneczne do zamieszkania
na Zabobrzu atrakcyjna cena
niskie opłaty. Marles Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - Wincentego Pola ok. Kościoła Garnizonowego. Na parterze, w bloku,
54 m2, do remontu, ogrzewanie
piecowe. Cena 125 tys. zł. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732
135
Mieszkanie 3 pokojowe - z
tarasem na parterze w nowym
budynku o powierzchni 75 m2,
bardzo dobra lokalizacja Lic. 5877
- 500 122 447
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze I - w bloku na czwartym
piętrze 49,3 m2 do niewielkiego
remontu. Cena 154 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze ul. Różyckiego rozkładowe
słoneczne do zamieszkania cena
do negocjacji atrakcyjna oferta.
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe 2300/
m2 - super cena - 111 m2, 3
pokoje, śródmieście, CO gaz,
„NK” Lic. 6327 - 502 045 638, 75
64 36 052
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury - po remoncie, rozkładowe,
4 piętro. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 3 pokojowe ul.
Prusa - w kamienicy na I piętrze
87,3 m2. Ogrzewanie gazowe.
Cena 269 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokojowe -Zabobrze II - 70 m2, parter, po kapitalnym remoncie, zabudowa
kuchenna, 3 szafy, dwa balkony.
Okazyjna cena Iwona. Lic. 3198
NPartner - 693 539 968
Mieszkanie 36,6 m2 w centrum
miasta - II piętro, salon z aneksem,
nowe budownictwo, centrum, w
pełni wyposażone, niezamieszkałe, KODEX - 513 059 468
Mieszkanie 37 m2 2 pokoje - na
Zabobrzu I - 661 195 744
Mieszkanie 4 pokoje Cieplice
- mały ogród, parter, 3 rodzinna
kamienica. Lic. 5877 - 500 122
445
Mieszkanie 4 pokojowe - 86 m2
na V-piętrze w wieżowcu, Zabobrze III. Rozkładowe, słoneczne
z balkonem. Kuchnia osobna. Do
zamieszkania od zaraz. Klatka
schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 40 m2 za 98 000 zł
- 2 pokojowe na parterze, przy ul.
Wyczółkowskiego. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752

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
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Mieszkanie 42 m2 - w Mirsku
bezczynszowe po kap. remoncie, 2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, przedpokój. Wysoki
standard, bez pośredników, 79
tys. zł - 517 259 724
Mieszkanie 45 m2 za 139 000
zł - 2 pokojowe na trzecim piętrze
w bloku na Zabobrzu. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 49 m2 - Cieplice
- dwupokojowe, wysoki parter,
wystawa okien na strony południowo-zachodnią i południową.
Zadbana klatka schodowa domofon. Budynek 8 rodzinny z
lat 70-tych. Ogrzewanie gazowe.
Cena: 175 000 Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie 50 m2, I piętro
- ładne dwupokojowe, bezczynszowe, z małym ogródkiem,
rozkładowe cena 235 tys. zł. Lic.
5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Mieszkanie 50,50 m2 za 144
000 zł - 2 pokojowe w stanie
developerskim na pierwszym
piętrze w bloku na Oś. Orle w
Cieplicach. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 51 m2 nowe 265
000 zł - mieszkanie w stanie
deweloperskim z ogrodem z niezależnym wejściem na obrzeżach
Cieplic. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
Mieszkanie 53 m2 - 2 pokojowe,
kuchnia z jadalnia + łazienka 120
000 tys. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 53 m2 za 114 000
zł - 3 pokojowe na pierwszym
piętrze w kamienicy w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 54 m2 Zabobrze
- dwupokojowe czwarte piętro,
165000 zł Lic. 5524 - 662 112
344
Mieszkanie 54 m2 Zabobrze
- dwupokojowe ul. Kiepury, mieszkanie w bardzo dobrym stanie
technicznym, Lic. 5524 N. City
- 662 112 344
Mieszkanie 56 m2 Zabobrze
III - 2-pokojowe na 3-piętrze z
balkonem do wprowadzenia Lic.
5877 - 515 285 788
Mieszkanie 66,5 m2 w
centrum Jeleniej Góry z
widokiem na góry - 510
132 271
Mieszkanie 69 m2 Kiepury bardzo ładne przestronne, trzy
pokoje na 8 piętrze. Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Mieszkanie 72 m2 za jedyne
199000 zł - wysoki parter, stylowa
kamienica, dwa pokoje. CO-gazowe. PARTNER Lic.4917 - 604
906 257
Mieszkanie 77 m2 - w okolicy
Norwida do remontu z dużym balkonem na drugim piętrze. Cena
230000 zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie 80 m2 - parter, balkon, okolice Wzgórza Kościuszki
- 796 178 741
Mieszkanie 83 m2 za 199000
zł - Osiedle Robotnicze, trzy
pokoje, wysoki parter, kamienica w przyzwoitym stanie, okna
PCV. PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie Armii Krajowej parter - powierzchnia 62 m2, dobra
lokalizacja na gabinet, biuro.
Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 508 308
Mieszkanie atrakcyjne 54
m2 - po kapitalnym remoncie, 2
pokoje, trzecie piętro w kamienicy, Jelenia Góra. N. Rychlewski
Lic.9549 - 667 219 752

og£oszenia
Mieszkanie bardzo ładne 71
m2 - w okolicy Małej Poczty.
Dwupokojowe na parterze. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie bezczynszowe
Cieplice - 52 m2 w 2 rodzinnym
domu z ogrodem Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie blisko centrum Jeleniej Góry ul. Świętojańska 50
m2, 2 pokoje kuchnia, łazienka,
piwnica 140 tys. Cena do negocjacji - 695 960 054
Mieszkanie Cieplice - o
powierzchni 48 m2 na parterze
po remoncie, dwupokojowe cena
do negocjacji Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie Cieplice 66 m2 - 3
pokojowe w bloku IV-piętrowym
zadbanym. Rozkładowe, słoneczne z balkonem. Lic. 5877
- 515 285 788
Mieszkanie czteropokojowe w ok. Małej Poczty, 107 m2 na
parterze, cena do negocjacji Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie deweloperskie Cieplice, 50 m2, 2 pokoje za 144
000, I piętro, ogrzewanie gazowe,
cena do negocjacji. Lic. 5877 500 122 445
Mieszkanie dwupokojowe 137 000 zł - Zabobrze, 37 m2,
III piętro, ściany wygładzone,
panele, okna PCV, glazura w
łazience, szafa zabudowana w
przedpokoju, balkon. PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu, 48 m2, 6 piętro, w
dobrym stanie. Cena 145 tys. 603 152 499
Mieszkanie dwupokojowe - w
centrum Jeleniej Góry, w trakcie
kapitalnego remontu. Elementy
wykończeniowe na życzenie
kupującego. Bez pośredników 795 947 040
Mieszkanie dwupokojowe 36
m2 - położone w cichej zielonej
części miasta. Usytuowane na
pierwszym piętrze w kamienicy z
balkonem po remoncie. N. Grzywińscy. Lic. 998. - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe Centrum - bardzo ładne po remoncie
tylko 115000 zł. Lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkanie dwupokojowe w
centrum - w trakcie remontu. W
centrum. Budynek z nową elewacją. Zadbana klatka schodowa
domofon. Zapraszam. PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie dwupokojowe,
Malczewskiego - czwarte piętro, balkon, meble kuchenne i
komandor w cenie, po remoncie
kapitalnym - 692 722 686
Mieszkanie dwupoziomowe śliczne 83 m2 z dużym tarasem i
widokiem na góry w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby, ogrzewanie gazowe, czynsz tylko 90
zł, cena do negocjacji - 504 494
539
Mieszkanie dwupoziomowe
- w Sobieszowie Nr.of: MAR-MS12349 MARLES Lic. 13045 - 607
797 911
Mieszkanie I-piętro, Kiepury,
63 m2 - trzypokojowe, duży balkon, rozkładowe, ładna łazienka,
panele podłogowe, płytki, czynsz:300 zł. Budynek IV-piętrowy.
Mieszkanie położone na I-piętrze.
PARTNER Lic. 4917 - 604 906
257
Mieszkanie Karłowicza 44
m2-148 tys. - II piętro, 2 pokoje
(18 i 14 m2), mieszkanie po
remoncie, zadbane, ciepłe i słoneczne, niski czynsz (220 zł)
do niewielkiej negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie Karłowicza 44
m2-148000 - II piętro, ciepłe,
słoneczne, dobra lokalizacja,
2 pokoje ustawne (18 i 14 m2)
dużo zieleni, po remoncie, cena
do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Karpacz - 136 m2
I piętro, cena za m2-2648 zł, w
centrum Karpacza sprzedamy
Euro-Dom - 601 540 292
Mieszkanie Karpacz 40 i 43 m2
- wysoki parter 2 pokoje 43 m2 za
142000 zł oraz I piętro 2 pokoje
40 m2 - 175000 zł. Obydwa lokale
do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Karpacz Górny
43 m2 - 142000 zł - I piętro,
dwa pokoje do zamieszkania od
zaraz, blisko Hotelu Gołębiewski,
kościołka Wang. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 3 pokoje
63 m2 - III piętro do częściowego
remontu, z dużym balkonem.
Okna starego typu, łazienki w
stanie developerskim. Zaproponuj
swoja cenę. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 51 m2
- na IV piętrze, po kapitalnym
remoncie, wysoki standard, dwa
pokoje (22 i 12 m2), z zabudowa
kuchenną i szafa komandor.
Doskonała lokalizacja. piękne
widoki Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 70 m2 trzy pokoje, duży balkon z ciekawym widokiem, garaż, okna PCV.
Dobry standard wykończenia.
Ogrzewanie sieciowe. Zapytaj o
szczegóły PARTNER Lic. 4917 604 906 257
Mieszkanie Kiepury dwupokojowe - bardzo ładne nie wymaga
nakładów finansowych, atrakcyjna
cena. Lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie Kiepury: 49 m2 stan deweloperski, dwa pokoje.
Cena: 169 000 zł Zapytaj o szczegóły: PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie Kolberga ładne
M-3 - na III piętrze, po remoncie
z częściowym wyposażeniemNieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 508 308
Mieszkanie koło AE - dwupokojowe na pierwszym piętrze z
balkonem. Atrakcyjna lokalizacja.
N. Grzywińscy Lic. .998 - 509
156 552
Mieszkanie ładne 36 m2 - na I
piętrze, w budynku po remoncie
dachu, elewacji i klatki schodowej z miejscem parkingowym,
Piechowice cena 145 tys. zł. Lic.
5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Mieszkanie ładne dwupokojowe - na I piętrze, własnościowe,
z balkonem, mały ogródek, miejsce parkingowe cena 235 tys. zł(
do negocjacji) Lic. 5124 Nieruchomości Atrium - 601 551 213
Mieszkanie M2 - 10 min. od
centrum Jeleniej Góry 163.000 zł
Nr. of: MAR-MS-12340 MARLES
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie M2 - 72 m2 - 199
000 zł - wysoki parter, zielona
część JG 72 m2, dwupokojowe,
czynsz 160 zł, rozkładowe,
CO-Gaz. Cena: 199 000 zł PARTNER Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 40 m2 za
95000 zł - na wysokim parterze przy ul. Wyczółkowskiego.
Wymienione okna, spokojna,
bezpieczna okolica, czynsz 140
zł. Cena tylko 95.000 zł. Lic. 5524
- 503 111 466
Mieszkanie M2 Zabobrze - 36
m2, balkon, piwnica, okna PCV,
panele podłogowe, glazura w
łazience, kuchnia w zabudowie.
Ładne i zadbane. Partner - 604
906 257
Mieszkanie M3 - trzypokojowe,
wysoki standard wykończenia,
kuchnia w zabudowie, ogrzewanie sieciowe, okna PCV, 54 m2.
Ciekawy układ, duży balkon.
Budynek z nową elewacją - ocieplony. PARTNER. Lic. 4917 - 604
906 257

Mieszkanie M3 53 m2 120 tys. na 3 piętrze w kamienicy 10 minut
od Pl. Ratuszowego. 3 pokoje,
aneks kuchenny, duża łazienka
z WC. Czynsz 218 zł. Zamykane
miejsce parkingowe. KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie M3 53m2 - na IV
piętrze na Zabobrzu 1 za rozsądną cenę - 667 310 800
Mieszkanie M3, Zabobrze,
169 000 zł - budynek IV piętrowy
z nową elewacją. Mieszkanie
rozkładowe. Ogrzewanie sieciowe. Czynsz: 250 zł Zapraszam. PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M4 183 m2 - o
powierzchni 183 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC. Połowa
2 rodzinnego budynku. Świeżo
po remoncie. Ogrzewanie CO.
Działka 11 arów. OKAZJA - 279
000 zł. Kodex Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie Mała Poczta 35 m2
- 2 pokoje na II piętrze kamienicy.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie do zamieszkania od zaraz za
jedyne 118.000 zł. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Mała Poczta 71
m2 - Po kapitalnym remoncie,
podwyższony standard. 200 tys.
PLN. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740 - 503 021 047

Mieszkanie Mała poczta 71
m2 - wysoki parter, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie, deski i kafle
na podłogach, piękna łazienka,
duża piwnica, kawałek ogródka.
Dobra cena Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Mała poczta 71 m2
- wysoki parter, 2 pokoje. Mieszkanie po kapitalnym remoncie,
nowe instalacje, podłogi drewniane, wysokiej klasy wykończenie mieszkania, piękna łazienka.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie Miłków tylko 55000
zł - 30 m2 na parterze GOLD
HOUSE Lic. 3454 - 693 539 967
Mieszkanie Moniuszki 45 i
36 m2 - nieumeblowane, kuchnie wyposażone umeblowane.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie Mysłakowice 2 i 3
pokoje - wysoki parter 3 pokoje
54 m2 do drobnego remontu 150000 zł. II piętro 2 pokoje po
kapitalnym remoncie z wyposażeniem, cena 120000 zł. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie na Kiepury - 54
m2 2 pokoje, łazienka z oknem,
trzecie piętro w bloku. Zabobrze
III. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752

Mieszkanie na Kiepury ekskluzywne 43 metry w pełni
wyposażone, kuchnia, łazienka,
sypialnia i salon, bardzo ładne 790-679-815
Mieszkanie Ogińskiego - II
piętro w bloku, 3 pokoje 54m2.
Mieszkanie wymaga remontu(okna drewniane, brak gładzi,
brak glazury w łazience i WC).
Doskonała lokalizacja. Cena
184000 zł. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Perła Cieplic - dla
wymagających, przy Termach
Cieplickich obok Biedronki Pod
Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki,
duże balkony, Internet, parki. 7-11
okien w mieszkaniu- info@dompol.com - 782 566 823
Mieszkanie Piechowice - na
parterze w blokach. Lic. 5877 500 122 446
Mieszkanie Podgórzyn - 95 000
zł - 49 m2, dwa pokoje, parter, po
kapitalnym remoncie. Wymaga
dokończenia. Ogrzewanie piecowe. Czynsz: 120 zł. PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie Świętojańska - 2
pokojowe po remoncie, nowe
drewniane okna, instalacje, podłogi. Kuchnia i gazowe co. Lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości
- 501 736 644

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie trzypokojowe Zabobrze - I piętro, 63 m2, balkon. PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie trzypokojowe -189
000 zł - 54 m2, Zabobrze II, budynek z nową elewacją-ocieplony.
Balkon, piwnica, ogrzewanie sieciowe, parking przed budynkiem
- 604 906 257
Mieszkanie trzypokojowe
Zabobrze III - pierwsze piętro,
duży balkon, wygodny układ,
szafy zabudowane, panele 64 m2
+ piwnica. Budynek IV-piętrowy.
Szeroka klatka schodowa. PARTNER Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie w centrum - 39 m2 idealne dla osób aktywnych zawodowo, ceniących uroki mieszkania
w Centrum. Dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z WC. W
trakcie remontu. PARTNER Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie w centrum - 84 m2
- I-piętro. Kamienica z wyremontowaną elewacją. Trzy pokoje,
balkon, piwnica. Z uwagi na
lokalizacją nadaje się również
na biuro, kancelarie lub gabinet.
Cena: 280 000 zł. PARTNER. Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie w centrum - Piechowic w bloku na 4 piętrze 46
m2 po remoncie z balkonem i
piwnicą - 513 152 714
Mieszkanie w Karpaczu - trzypokojowe w bloku, po remoncie,
do zamieszkania, w rozsądnej
cenie. Nieruchomości Partner
4917 - 604 869 172
Mieszkanie w Mysłakowicach
- 2 pokojowe słoneczne z ogródkiem z widokiem na góry, Lic.
7867 - 514 600 110
Mieszkanie w Mysłakowicach
- dwupokojowe 82 m2 bez ogrzewania, garaż, piwnica, strych.
Cena 120000 zł. ul. Jeleniogórska
9. - 724 663 222
Mieszkanie Wojcieszów - 49
m2, w cenie 83 tysiące - EuroDom - 601 540 292
Mieszkanie Wojcieszów - 50
m2, 83 tysiące sprzedamy EuroDom - 695 998 658
Mieszkanie Wyczółkowskiego
98 tys. - dwupokojowe, parter,
nowe okna. Wygodne mieszkanie
do remontu, wspólny ogródek,
wygodna lokalizacja. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
Mieszkanie z garażem - 50 m2,
2 pokoje, łazienka z WC, osobna
kuchnia z zabudową. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie. Czynsz
180 zł. Bardzo atrakcyjne cena.
Garaż. Kodex 10721 - 513 060
568
Mieszkanie z garażem - i
ogródkiem działkowym, 54 m2,
2 pokoje po remoncie, pierwsze
piętro w kamienicy, w zielonej
części Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie z garażem - w zielonej dzielnicy, 3 pokoje, parter do
natychmiastowego zamieszkania
- 187.000 N. Partner Lic. 3198 693 539 968
Mieszkanie z potencjałem - w
secesyjnej kamienicy na drugim
piętrze z dużym balkonem do
remontu. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie Zabobrze 134 000
zł - 34 m2, dwa pokoje, czynsz
160 zł, bardzo duży balkon - 604
906 257
Mieszkanie Zabobrze 134
000 zł - dwa pokoje. 34 m2.
Duży balkon, ciekawa wystawa
okien. Niski czynsz. Okna PCV.
Doskonała lokalizacja. Zapraszam. PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie Zabobrze 61 m2
- po remoncie, wysokie piętro.
Panorama Karkonoszy i miasta.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie Zabobrze I 44 m2,
138000 zł - III piętro bloku po termomodernizacji, zielona okolica,
2 pokoje z balkonem, 44 m2 do
częściowego remontu. Cena podlega negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie Zabobrze z dużym
balkonem - wyjątkowo słoneczne
34 m2. Balkon, piwnica, glazura,
okna PCV, ogrzewanie sieciowe,
doskonały widok z okien. Partner
Lic.4917 - 604 906 257
Mieszkanie, 2 pokoje, 50 m2
- TBS, bez pośredników - 787
377 930
Mieszkanie, 2 pokojowe - słoneczne z balkonem w spokojnej
okolicy z widokiem na góry w
pobliżu terenów zielonych, Lic.
7867 - 514 600 110
MieszkanieM2 w Sobieszowie - po remoncie 144.000 zł.
Nr. of: MAR-MS 12331 MARLES
Lic.13045 - 607 797 911
Wrzeszczyn, po remoncie 92 m2, za 149 000 zł. Osobne
wejście, I-piętro, bez czynszu,
zadbany budynek, udział w gruncie przy budynku. Miejsce na
garaż. Zapraszam PARTNER Lic.
4917 - 604 906 257

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Duży pokój - z łazienką i ogródkiem, osobne wejście - 601 062
216
Kawalerka - para młodych
pracujących wynajmie jak najtaniej w Jeleniej Górze, najlepiej
bez kaucji i umeblowana od zaraz
- 722 206 380
Kawalerka - piękna, umeblowana w ścisłym centrum Cieplic
- 602 422 376
Kawalerka - samo centrum
Jeleniej Góry, Pl. Ratuszowy,
wysoki standard, 1. piętro, umeblowana i wyposażona, 660 zł +
czynsz + liczniki - 502 377 461
Kawalerka - umeblowana Cieplice - od zaraz, 600 zł + czynsz
160 + liczniki, kaucja, wszystkie
media, pralka, lodówka, tv, ul
Rataja - 697 866 500
Kawalerka - umeblowana
na Zabobrzu za 600 zł od 20 go
czerwca na ul Karłowicza - 530
848 483
Kawalerka - umeblowana
przy ulicy Ptasiej, 750 zł (w tym
czynsz i ogrzewanie) + liczniki 665 733 264
Kawalerka - w ścisłym centrum - umeblowana i wyposażona
w sprzęty 550 + czynsz + media
- 660 670 909
Kawalerka - z antresolą, centrum, komfortowa, 750 zł (z Internetem) + opłaty - 796 350 040
Kawalerka 32 m2 - mam do
wynajęcia kawalerkę na Kochanowskiego, 32 m2, umeblowana
i wyposażone, bardzo ładna
900 zł + media. Lic. 4566 - 695
999 449
Kawalerka 800 zł - mam do
wynajęcia kawalerkę, 30 m2,
umeblowana i wyposażona, słoneczna, centrum 800 zł + media.
Lic. 4566 - 695 999 449
Kawalerka centrum - na Pl.
Ratuszowym, z widokiem na
ratusz, 1. piętro, wysoki standard,
umeblowana i wyposażona, c.o.
miejskie, od lipca, 680 zł + czynsz
i liczniki, kaucja - 502 377 461
Kawalerka umeblowana AGD
- 560 zł + liczniki Po kapitalnym
remoncie ,budynek ocieplony
po remoncie ul Zachodnia - 502
731 859
Kawalerka umeblowana Cieplice - od zaraz, niskie koszty,
wszystkie media, okolice Politechniki, os. orle ul Rataja, blisko
przystanku MZK. - 697 866 500
Kawalerka w centrum - miasta
do 600 zł od lipca - 506 266 660
Kawalerka w centrum - nowa
36,60 m2, centrum , nowe budownictwo, w pełni wyposażone, nie
zamieszkałe, tylko 1 000 zł +
media KODEX - 513 059 468
Kawalerka w Cieplicach częściowo umeblowana, 500 zł +
czynsz + media - 607 055 854
Kawalerka w
Sobieszowie – 660 339
568

Kawalerka Zabobrze - Różyckiego wyposażona 650 zł z balkonem - 660 484 318
Kawalerki - najtańsze - w
centrum i okolicy. Jelenia GóraKarpacz. Od zaraz, od 600 zł. Lic.
10171 - 662 009 200
Mieszkanie - 2 pokojowe w
okolicy Małej Poczty 700 zł plus
czynsz - 792 641 990
Mieszkanie - 2 pokojowe z
dużą kuchnią i piwnicą na ul.
Drzymały 900 zł + opłaty - 531
260 885
Mieszkanie - 3 pokojowe +
aneks kuchenny, ogród, miejsce
postojowe Jelenia Góra-Sobieszów, cena 1200 zł/m plus liczniki
plus kaucja - 606 401 505
Mieszkanie - 3 pokojowe obok
1LO i AE. 2 piętro, wysoki standard, po remoncie - 519 146
363
Mieszkanie - 3 pokojowe w
Jeleniej Górze blisko centrum 65
m2 + balkon 1000 + media nieumeblowane - 605 314 476
Mieszkanie - bez pośredników
na Pl. Ratuszowym 3 pokojowe
mieszkanie w pełni wyposażone
na II p. oraz box na sam. osobowy
w garażu podziemnym w ścisłym
centrum J. Góry - 513 557 756
Mieszkanie - dla studentów warunki bardzo dobre blisko UE
lub 1800m od Kolegium Karkonoskiego - 880 117 410
Mieszkanie - długoterminowo
2 pokojowe w Karpaczu - 503
011 987
Mieszkanie - dwa pokoje, częściowo, umeblowane ul. Transportowa - 603 509 421
Mieszkanie - komfortowe 37
m2 w centrum Jeleniej Góry.
1000 zł + liczniki. Lic. 4566 - 695
999 963
Mieszkanie - na wakacje 2
pokoje 1 os w willi na Zabobrzu.
300 zł plus media - 506 092 349
Mieszkanie - nowe - umeblowane w centrum JG 54 m2 1100
+ liczniki - 883 604 552
Mieszkanie - od sierpnia 2011,
54 m2 na ul. Kiepury - Zabobrze
III. - 889 267 100
Mieszkanie - od sierpnia 3
pokojowe 56 m2, umeblowane,
okolica Malej Poczty, 1000 zł +
liczniki - 502 836 920
Mieszkanie - piękne, słoneczne, nowe, 2 pokojowe
mieszkanie na 4 piętrze (winda)
w nowo wybudowanym budynku
przy ul Moniuszki 3a, 1y wynajem, parking, wysoki standard
- 604 854 403
Mieszkanie - piękny, komfortowo wyposażony i umeblowany
apartament w centrum Cieplic.
700 zł plus liczniki. - 602 422
376
Mieszkanie - studentom i firmom trzypokojowe na Zabobrzu
1. Pośrednikom dziękuję - 667
310 800
Mieszkanie - w centrum wolne od zaraz. Lic.7867 - 514
600 110
Mieszkanie 2 pokojowe - 40
m2, Park Sudecki, balkon, cena
900 zł + media, od zaraz. Lic.
4566 - 695 999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - 49
m2, umeblowane i wyposażone,
na ul. Bacewicz k/Kauflandu 800 zł + opłaty - 604 842 511
Mieszkanie 2 pokojowe - blisko centrum, 45 m2. Umeblowane. 800 zł + liczniki i kaucja.
Czynsz wliczony w cenę - 503
002 179
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu I , tanie w utrzymaniu,
umeblowane. 800 zł + opłaty +
kaucja - 884 168 320
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, w bardzo dobrym stanie, dla 3 studentek, nie palące,
350 za osobę + liczniki - 884
169 603
Mieszkanie 2 pokojowe nowe, umeblowane blisko centrum 1000 zł + media - 792 013
637
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne w Jeleniej Górze w okolicach Malej Poczty, czynsz 650
zł + media - 513 153 686

Mieszkanie 2 pokojowe - tanio,
nieumeblowane na Zabobrzu blisko szkoły 11 - 511 614 825
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane i przestronne w bliskiej
odległości od centrum miasta 530 830 338
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum Piechowic, umeblowane, koszt 900 + opłaty - 503
188 393
Mieszkanie 2 pokojowe - w
pełni umeblowane i wyposażone
na ul. Paderewskiego. 900 zł
czynsz i ogrzewanie w cenie 888 119 319
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze III ul Kiepury I piętro
800 zł + media. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe 54 m2
- w centrum - salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, balkon,
w pełni umeblowane. 1100 zł +
liczniki - 694 621 477
Mieszkanie 2 poziomowe Podgórzyn - piękne w nowo wybudowanym budynku ul. Nowa 3a,
80 m2 po podłodze, wyposażona
kuchnia, balkon, ogród 900 zł +
liczniki - 509 263 111
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze wynajmę firmie
może być agencja towarzyska 535 600 150
Mieszkanie 500 zł. 56 m2 - +
czynsz ok. 300 zł. + media. Kaucja 1000 zł. (zwrotna). 56 m2,
CO (w czynszu), umeblowane i
wyposażone. Zabobrze 1. - 793
904 469
Mieszkanie 70 m2 - umeblowane 600 zł + czynsz + media
+ 1000 zł kaucja (zwrotna) umeblowane 3 pokoje z balkonem,
piece, ul. P. Skargi lub sprzedam
- 608 480 218
Mieszkanie 75 m2 w Cieplicach - w domu dwurodzinnym,
c.o. gazowe. 900 zł plus opłaty
wg liczników plus kaucja - 784
768 798
Mieszkanie apartamenty w
centrum - lokale w pełni wyposażone, pokój dzienny, kuchnia,
sypialnia, łazienka Nieruchomości Partner Lic. 4917 – 604
508 308
Mieszkanie dwu pokojowe
- komfortowe, umeblowane,
pralka, zmywarka, ogrzewanie
gazowe - 669 560 592
Mieszkanie dwupokojowe
- częściowo umeblowane - Cieplice, Osiedle XX-lecia. Koszt
800 zł + liczniki - 509 478 490
Mieszkanie dwupokojowe
Zabobrze - umeblowane, koszt
850 zł + liczniki + kaucja - 501
404 864
Mieszkanie Kiepury dwupokojowe - 54 m2 nieumeblowane,
koszt 900 zł plus liczniki, Lic. 5524
- 662 112 344
Mieszkanie od lipca - 2 pokojowe z balkonem (Zabobrze III)
wyposażone i umeblowane + TV
kablowa + 2 MB Internet - 950
PLN + kaucja + liczniki wg zużycia
- 605 105 776
Mieszkanie w centrum - za
czynsz + remont łazienki (czynsz
ok 300 zł) - 691 738 490
Mieszkanie w Miłkowie - dla 1-2
osób. Cena 400 PLN na miesiąc.
Po remoncie - 790 548 355

Pokoje - dla studentek od
października w willi na Zabobrzu
- net, tv kablowa. 250 zł os. plus
media - 506 092 349
Pokoje dla studentów,
firm, pracowników - z
TV, Internetem, siłownią,
salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokój dla 2 lub 1 osoby - oraz
poddasze w domku w Jeleniej
Górze od zaraz - 693 901 999
Pokój z kuchnią - łazienką umeblowane w centrum - 665
550 721
Samodzielne
mieszkanie 2 pokojowe
k. Małej Poczty. Dobry
standard, ogród,
parking - 76 79 189

Wrocław-centrum
mieszkanie 3 pokojowe,
umeblowane.
696 403 751

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Mieszkanie - 2-3 pokojowe,
60-70 m2, Jelenia Góra, z balkonem do 1600 zł / miesięcznie
+ media może być piętro willi,
domek Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie - na Zabobrzu I, 2
pokoje, cena do 800 zł + media
od zaraz - 661 572 702
Mieszkanie 2,3 pokojowe - nieumeblowane, najlepiej Zabobrze
II, do 800 zł, bez pośredników
- 511 614 825
Mieszkanie w JG - dla naszych
klientów poszukujemy mieszkań
do wynajęcia na terenie Jeleniej
Góry. Lic. 4566 - 695 999 963

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka - duża w Podgórzynie z osobnym wejściem przez
ogród na większe - 507 136 498
Mieszkanie - 66 m2 na Noskowskiego (3 pokojowe) na mniejsze
(2 pokojowe) z dopłatą tylko
parter tylko na Zabobrze 2 lub
3 - 667 997 585
Mieszkanie 3 pokojowe - 70
m2 Zabobrze na lokal użytkowy
w centrum Jeleniej Góry - 602
377 434
Mieszkanie 3 pokojowe - lub
sprzedam w Zgorzelcu na własnościowe w Jeleniej Górze - 692
785 677
Mieszkanie 68 m2 2pokojowe,
kuchnia, łazienka, C.O, etażowe
gazowe, w centrum zamienię na
domek – okolice Jeleniej Góry
– może być do remontu – 722
080 464
Mieszkanie komunalne - Karpacz - centrum, widok na góry.
Cale II p. 130 m2. Możliwość
podziału na dwa lokale zamienię
na Warszawę lub Jelenią Gorę 504 408 308
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Mieszkanie komunalne 39
m2 - pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka, pod mieszkaniem garaż
20 m2 zamienię na większe - 781
562 674
Mieszkanie na Zabobrzu - 73
m2 na mniejsze z dopłatą - 669
569 669

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż - centrum, tanio - 607
730 188
Garaż - własnościowy murowany po kapitalnym remoncie w
Cieplicach na osiedlu Orle - 509
928 342
Garaż murowany - przy Szpitalu w Jeleniej Górze ul. Wiejska - 513 897 068
Garaż podziemny - sprzedam
lub wynajmę ul. Moniuszki 3a 515 115 032
Garaż własnościowy - po
kapitalnym remoncie - 505
914 453
Hale produkcyjne - funkcjonujący, w pełnym rozruchu obiekt
przemysłowy w Jeleniej Górze o
pow. do 3500 m2 do wydzierżawienia i sprzedaży. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Las - 26 arów - w Szklarskiej
Porębie - 661 296 254
Odstąpię ogródek działkowy przy ul. Sudeckiej. 500 m2 - 606
304 546
Odstąpię prosperującą salę
zabaw - dla dzieci-niski czynsz
atrakcyjna lokalizacja - 665
775 259
Pizzeria na Zabobrzu - z pełnym wyposażeniem + auto - 697
974 968
Sprzedam lub
wynajmę miejsce
postojowe w garażu
podziemnym w centrum
Jeleniej Góry - 510 132
271

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO W YNAJECIA
Domek w Kołobrzegu - wolne
miejsca, cisza spokój teren
zamknięty - 506 597 727
Tanie noclegi - dla grup zorganizowanych, pracowników,
studentów w Jeleniej Górze
- 600 391 015
Ustka – tanie
wczasy bliżej plaży
zachodniej 25 zł od
osoby – 59 814 97 51
Wa r s z tat p r z y Wr o c ł a w skiej - w Jeleniej Górze - 698
265 036
Warsztat stolarski - z całym
wyposażeniem i maszynami,
120 m2, Jelenia Góra, znany,
prosperujący cena - 1200 zł
/ mies. Lic. 4566 - 695 999
449
Wynajmę lub
sprzedam halę
produkcyjną 2000 +
1000 m2 w Jeleniej
Górze - 75 64 35 400,
75 64 35 418

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ W YNAJAĆ
Pomieszczenie - przystosowane na hurtownię mięsną ok
50 m z dobrym dojazdem - 603
104 142
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Tanecznie skończyli rok szkolny
W Szkole Tańca „Kurzak i
Zamorski” w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego
2010/11 grup baletowych,
tańca towarzyskiego i hip
– hopu, które swoje umiejętności zaprezentowały
najbliższym.

pozycje nóg, rąk i
podstawowe figury
baletowe. Każda z
grup zatańczyła też
układ choreograficzny do muzyki z
baletu „Dziadek do
orzechów”. Brawom
nie było końca. Dzieci
podziękowały swo-

W miniony weekend rok szkolny
zakończyły cztery baletowe grupy
wiekowe od 3 do 12 lat. Swoim najbliższym i zgromadzonym gościom
zaprezentowały one pokazową lekcję
baletową, z dużym wdziękiem prezentując ćwiczenia przy drążkach,

jemu nauczycielowi,
panu Jarosławowi
Józefczykowi, który
przez cały rok odrywał się od swoich
obowiązków w Operze Wrocławskiej i

przyjeżdżał specjalnie dla
nich, aby kształcić ich rozwój
taneczny adekwatnie do
wieku i możliwości.
Tanecznym krokiem rok
szkolny pożegnały też grupy
tańca towarzyskiego: dzieci z
Tanecznego Przedszkola, grupa Dance Kids, uczniowie ze
szkół podstawowych, którzy
mają za sobą pierwsze turnieje w kategoriach Rekreacji,
jak również pary sportowe

klas od „E” do najwyższej
„S”. Zaprezentowały się
też grupy hiphopowe,
trenowane pod okiem
instruktora Katarzyny
Budzikowskiej.
W Szkole Tańca Kurzak i Zamorski w Jeleniej Górze już trwają
zapisy na zajęcia przyszłoroczne.
(Angela)
Fot. MT

„Grillowanie na polanie” – dla integracji
W miniony piątek niepełnosprawni z Jeleniej Góry i
okolic już po raz XII biesiadnie integrowali się podczas
wspólnego „ Grillowania na
polanie” w restauracji „Nad
potokiem” w Kaczorowie.
Były tańce, konkursy i zabawy.

Impreza została
zorganizowana
w związk u z
obchodzonym
w maju „Europejskim
Dniem Protestu Przeciwko
Dyskrymina-

cji Osób Niepełnosprawnych”.
- Celem tego
wspólnego
spotkania
i udziału w
konkursach
jest ukazanie wzajemnych korela-

cji, wzajemnego służenia sobie i uczenia się siebie. Jest to też poznawanie
własnego „ja” w jakże odmiennych
warunkach. Wspólne przebywanie,
jak też pokazywanie swoich umiejętności oraz prezentowanie siebie
we wspólnej zabawie bez względu na
sprawność organizmu jest potrzebna
nam wszystkim, zarówno zdrowym jak też niepełnosprawnym. We
wspólnym obcowaniu wzajemnie
uczymy się siebie - stąd społeczne
znaczenie biesiady integracyjnej –
piszą organizatorzy.
„Uczestnicy imprezy pomimo, że
siedzą na wózkach, są niewidomi,
często podpierają swoje niełatwe
życie kulami, nie skarżą się na swój
los, nie obwiniają innych ale promieniują uśmiechem, energią, przedsię-

biorczością
i r ó ż ny m i
t alent ami.
Śpiewają,
muzyk ują,
piszą wiersze, w końcu
malują i rzeźbią potrafią
żyć pełnią
ż yc i a , n i e
tylko z niego
„brać” ale i
„dawać”, nie
tylko przezwyciężają własne kalectwo, ale
zmieniają siebie i swoje otoczenie.
I dlatego takie imprezy należy or-

ganizować i promować dla dobra
całego społeczeństwa” – dodaje
Leszek Karbowski, prezes zarządu
jeleniogórskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia konkursów zostały opracowane i wykonane przez
podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
Wszyscy uczestnicy konkursów
byli nagradzani „pocieszkami”
(słodyczami) natomiast osoby, które
zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej
konkurencji otrzymają medale oraz
nagrody rzeczowe.
Organizatorem imprezy był Zarząd Jeleniogórskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem.
(Angela)
Fot. zyawa

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Dworzec kolejowy w Cieplicach powstał w początkach XX wieku jako stacja na linii Jelenia Góra – Piechowice (później – Szklarska Poręba – Kořenov). Typowy przykład zgrabnej architektury kolejowej na Dolnym Śląsku służy podróżnym do dziś, choć na przestrzeni
ostatnich lat – w związku z kryzysem rodzimych żelaznych dróg – mocno podupadł. Projekt wprowadzenia Szybkiej Kolei Miejskiej może dać stacji szansę na powrót do dawnej świetności i znaczenia, podobnie zresztą jak i podobnych budynków dworcowych na całej
wspomnianej trasie.
(RSGB)
FOT. MT
FOT. WWW.WROCLAWHYDRAL.COM
FOT. K. PIOTROWSKI
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