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NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI

Alina Obidniak
Cesarzowa Teatrów
Ulicznych

Ks. Piotr Sikorski

Jeszcze do niedawna, duszpasterz z parafii
pw. Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Od dnia
27 czerwca 2011 r. pełni posługę kapłańską w
parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe
w Bogatyni. „O nim się mówi”, i będzie się
mówić, albowiem w ciągu pięciu lat obecności
w stolicy Karkonoszy dał się poznać jako osoba
nietuzinkowa, obdarzona olbrzymią charyzmą,
a przy tym bardzo serdeczna i tak samo wyrozumiała wobec swoich „owieczek”. Ks. Sikorski
to człowiek niezwykle wesoły, zdystansowany
wobec siebie, zwykły „facet” z problemami,
które dotyczą każdego z nas. Kiedyś górnik,
były policjant, do dzisiaj strażak ochotnik. Prócz
posługi kapłańskiej, w Jeleniej Górze wykonywał
też inną misję – nauczyciela religii w Zespole
Szkół Elektronicznych, która, jak sam twierdził,
sprawiała mu olbrzymią satysfakcję. „Pozostańcie
z Bogiem”, panie księże.
Petr
Fot. Petr

Prowadziła Teatr im. Norwida, kiedy ten osiągał największe sukcesy na scenach
kraju i świata stanowiąc ważne
miejsce w polskiej i kulturze
światowej. Jest pomysłodawczynią Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych,
który od 1982 roku ubarwia
naszą rzeczywistość. Alina
Obidniak, bo o niej mowa,
kończy w środę (29 czerwca)
80 lat. Wprawdzie paniom wieku się nie wypomina, ale pani
Alinie można: wciąż bowiem
wygląda młodo: pełna wigoru
i kreatywności.
(Accipiter)
FOT. JELONKA.COM

walewskim został zaproszony przez
Prezydenta Światowego Kongresu
Kresowian i redaktora naczelnego
programu „Lwowska Fala” rozgłośni
Polskiego Radia
w Katowicach.
Paka Buziaka będzie
uczestniczyć
i występować podczas
Koncertu Jasnogórskiego,
któr y odbędzie się Auli
Pa p i e sk i e j
Tym razem zespół Paka Buziaka Sanktuarium
wraz z opiekunem Wiesławem Ko- Maryjnego.
Koncert w

Zespół Paka Buziaka wystąpi na Jasnej Górze
wykonaniu jeleniogórskiego zespołu z
MDK oraz chóru „Gloria Dei” z Wrocławia, zakończy uroczystości związane
z XVII zjazdem Kresowian z całego
świata oraz z obchodami 100 rocznicy

MENU BEZ GLUTENU

Jeszcze do niedawna sądzono, że celiakia dotyka wyłącznie małe dzieci i dzięki zastosowaniu leczenia antyalergicznego można ją wyleczyć. Na szczęście, świadomość
występowania nietolerancji glutenu i wiedza jak z nią postępować z roku na rok
wzrasta, a lista zakazanych produktów się kurczy.
Celiakia to schorzenie o podłożu genetycznym, polegające na trwałej nietolerancji glutenu – białka zawartego w
zbożach. Obecnie szacuje się, że w Polsce choruje na nią
380 tys. ludzi (ok. 1% społeczeństwa), lecz liczba ta stale
wzrasta. Mimo panującego powszechnie przeświadczenia,
nie jest to choroba dziecięca, ani alergia pokarmowa, którą
można wyleczyć. Może ujawnić się w każdym wieku: we
wczesnym dzieciństwie po wprowadzeniu glutenu do diety,
a także w czasie dorastania, ciąży, silnego stresu lub innych
czynników. Najczęściej diagnozuje się ją u osób w średnim
wieku, miedzy 30. a 50. rokiem życia, a nawet później. Jedyną metodą leczenia celiakii jest ścisłe przestrzeganie diety
bezglutenowej.
Jeszcze kilka lat temu osoby ze zdiagnozowaną nietolerancją na gluten musiały wyeliminować ze swej diety bardzo
wiele produktów. Bezglutenowcy nie mogą jeść bowiem
produktów zawierających pszenicę, żyto, jęczmień i owies,
a także pszenżyto i orkisz oraz wszelkich wyrobów z ich dodatkiem. Zabronione jest zatem
spożywanie klasycznej mąki, makaronów, pieczywa, ciastek, płatków zbożowych, a także
niektórych konserw, wyrobów mlecznych czy sosów. Są to produkty, które bardzo trudno
zastąpić innymi wyrobami. Na szczęście, od lat liczba artykułów pozbawionych glutenu stale
wzrasta, a chorzy mogą coraz bardziej urozmaicać swoją dietę.
Gluten może występować w wielu artykułach, po których nie spodziewamy się jego obecności
– w wędlinach, nabiale, czy nawet herbacie. Najważniejsze jest wyrobienie w sobie nawyku
dokładnego czytania etykiet na produktach i zapoznanie się z odpowiednimi oznaczeniami.
Najbardziej zaufanym jest znak przekreślonego kłosa z określeniem produkt bezglutenowy.
Dzięki oznaczeniom, chorzy na celiakię mogą włączyć do swojej diety produkty z zakazanych
wcześniej kategorii: jogurty, wędliny, ciastka, a nawet pieczywo, czy mąkę.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i obawom rodziców, postanowiliśmy również oznaczyć
nasze produkty jako bezglutenowe – mówi Renata Łuczyńska-Bogusz, Brand Manager marki
Crispy Natural. W gąszczu dostępnych na półkach produktów, znacznie ułatwi to wybór artykułów nie tylko pozbawionych glutenu, ale i innych alergenów i konserwantów – dodaje.
Dzięki rozwojowi medycyny i diagnostyki, a także wzrostowi liczby dostępnych produktów
bez zawartości glutenu, dieta chorych na celiakię nie musi odbiegać od sposobu żywienia osób
zdrowych, a usłyszenie diagnozy nie powinno powodować już niepokoju i silnego stresu. Miejmy nadzieję, że coraz więcej producentów dostrzeże konieczność wprowadzenia do swojego
asortymentu wyrobów specjalistycznych, co z pewnością polepszy komfort życia wielu osób.

Do wygrania 3 zestawy Crispy Natural:
wytnij kupon i przyjdź 27.06.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2

REKLAMA

O ich wokalno - aktorsko-kabaretowym talencie słyszano
już w całej Polsce, a nawet
zagranicą – mowa o pięciu
niezwykle utalentowanych
wokalistkach z zespołu Paka
Buziaka, który działa przy
Młodzieżowym Domu Kultury
w Jeleniej Górze. Wspólnie z
opiekunem Wiesławem Kowalewskim zapraszani są na
uroczystości w całym kraju.
Kolejne zaproszenie przesłano do nich z Jasnej Góry.

powstania we Lwowie Harcerstwa
Polskiego.
- „Znany nam z sukcesów w festiwalach lwowskiej piosenki zespół Paka
Buziaka działający pod kierunkiem
Wiesława Kowalewskiego daje
gwarancję najwyższego poziomu i repertuaru adekwatnego do
uroczystości” – pisze w liście Jan
Skalski, Prezydent Światowego
Kongresu Kresowian.
Teraz zespołowi, który swoim
talentem promuje Jelenią Górą
we wszystkich zakątkach kraju
i zagranicy, pozostaje mieć tylko

nadzieję na finansowe wsparcie ze
strony włodarzy miasta. Jest ono bowiem konieczne do pokrycia kosztów
podróży.
Warto przypomnieć, że zespół Paka
Buziaka poza młodzieżowym repertu-

arem, ma opracowany pełny program
piosenek lwowskich i kresowych. Sezon
artystyczny w tym roku szkolnym zakończy właśnie w takich klimatach.
(Angela)
Fot. Angela

Paka Buziaka zdobyła I nagrodę ogólnopolskiego festiwalu piosenki lwowskiej „Bałaku” w Krakowie skąd dostała zaproszenie na występy w Wiedniu i Norymberdze.
Wcześniej zespół występował również na Ukrainie. Inne ich sukcesy to Grand Prix
festiwalu piosenki patriotycznej w Żarowie, Grand Prix spotkań z piosenką lwowską,
główna nagroda festiwalu piosenki i pieśni kresowej w Świdnicy (2011) i I nagroda
ogólnopolskiego festiwalu piosenki Eko-SONG 2011.
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Uczniowie jeleniogórskich szkół pożegnali rok szkolny 2010/2011

3

Żegnaj szkoło! …na dwa miesiące
niusz
Sroka, który złożył
uczniom oraz tłumnie przybyłym rodzicom podziękowania za uczestnictwo w roku
szkolnym 2010/2011.

Na ten dzień uczniowie wszystkich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce czekali
ostatnie dziesięć miesięcy. W minioną środę uroczyście
i radośnie zakończył się rok szkolny 2010/2011. W
jeleniogórskich placówkach były gratulacje i podziękowania, kwiaty i przemówienia. Nie zabrakło też
wzruszeń.
W Zespole Szkół
Ekonomiczno –
Tur yst ycznych
w Jeleniej Górze
rok szkolny zakończyło 522
u c z n i ó w, z
czego 104 to
absolwenci
s z k o ł y. 21
osób odebrało w tym roku
świadectwa z
„czerwonym
paskiem”.
Wśród nich
były m.in.
Angela Mruk,
mistrzyni Wiedzy Hotelarskiej
2011 i zwyciężczyni
II miejsce w ogólnopolskich finałach
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz
Paulina Kurpiel, finalistka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Łezka w oku zakręciła się
wychowawczyni dziewczyn i innych
tegorocznych absolwentów, pani
Barbarze Cymańskiej- Garbowskiej,
która wyznała, że będzie jej brakowało tak dobrych uczniów.
Na uroczystości roku szkolnego w
ZSE- T obecni byli m.in. zastępca prezydenta Jeleniej Góry Hubert Papaj,
przewodniczący Rady Miasta, Jerzy
Lenard, naczelnik wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Waldemar
Woźniak, przedstawiciele: Rzecznika
Praw Dziecka i Rady Rodziców oraz
wielu innych gości.
- Koniec roku szkolnego to chwila,
na którą wszyscy uczniowie czekają
przez dziesięć miesięcy. Nauka i
praca są ważne, ale wypoczynek
w okresie wakacji jest jeszcze ważniejszy. Mieliśmy okazję usłyszeć i
zobaczyć jak wspaniałą młodzież ma
Jelenia Góra, w tym m.in. laureatów
olimpiad na szczeblu ogólnopolskim.
Gratuluję wszystkim uczniom i
całemu gronu pedagogicznemu, za
ich ciężką pracę. Życzę wszystkim
spokojnych i słonecznych wakacji,

ale wiem też z własnego doświadczenia, że po jakimś czasie zaczyna
się tęsknić za szkołą, koleżankami i
kolegami, bo te spotkania na szkolnych korytarzach też mają swój
urok i są niezwykle cenne – mówił
Hubert Papaj, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Na zakończenie uroczystości dla
wszystkich uczniów i przybyłych gości zagrali: ksiądz Krzysztof Lewicki
oraz uczniowie: Michał Piwowarski
i Mateusz Baranowski.
W Zespole Szkół Elektronicznych
w Jeleniej Górze na zakończenie
roku był nie tylko uroczysty apel, ale
i koncert muzyki rockowej, którą zagrało trio złożone z nauczyciela języka
angielskiego, Przemysława Klimkowskiego i dwóch uczniów szkoły – Alana
Rabów i Adriana Cienciały.
W miniony wtorek w jeleniogórskiej
„Jedenastce” wakacje przywitali szóstoklasiści, a wśród nich laureat platynowego Fryderyka, Krzysztof Retrych,
uznany za najzdolniejszego z uczniów.
W środę z kolei, od ósmej rano szkołę
żegnali jej młodsi wychowankowie,
których zebrano na uroczystym apelu
w sali gimnastycznej. W pierwszej
kolejności odegrano hymn RP, po czym
głos zabrał dyrektor SP nr 11 – Euge-

Podczas
uroczystości
rozdano Fryderyki, nagrody,
dyplomy i wyróżnienia za
osiągnięcia w
nauce, i sporcie, a także
reprezentowanie
szkoły w najróżniejszych konkursach. Nie zabrakło również
podziękowań, bukietów kwiatów
oraz słodkości, które uczniowie
i ich rodzice wręczyli gronu pedagogicznemu. Po zakończeniu
apelu, uczniowie rozeszli się
do klas aby
otrzymać z rąk
wychowawców
upragnione
świadectwa.
Słonecznych
wakacji!
Angela/Petr/
Bartłomiej
Frątczak
Fot. ZSE-T
(Angela)
Fot. Jakub
Thauer
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Mógł zabić 16 sportowców, odpowie przed sądem

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze trafił akt oskarżenia
przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi Złotoryi, Marianowi
M., który 2 kwietnia br. na trasie Karpacz - Jelenia Góra doprowadził do wypadku busa, którym wiózł 16 osobową grupę młodzieży z klubu „Pogoń” w Świerzawie. Kierowca był
pijany, miał dwa promile. Grozi mu do 10 lat więzienia.

padku przywiózł do Miłkowa grupę
młodzieży z klubu „Pogoń” w Świerzawie na mecz piłki nożnej. W trakcie rozgrywek kierowca wypił cztery
butelki piwa i butelkę wódki. Mimo
to, wsiadł za kierownicę i ruszył z
młodzieżą w drogę powrotną.
Jak ustalił Prokurator Rejonowy do sądu akt oskarżenia, 54 – letni
Kierowca jechał z niedozwoloną
w Jeleniej Górze, który skierował mieszkaniec Złotoryi, w dniu wy- prędkością ponad 100 km/h. W

Debatowali o rozwoju turystyki w regionie
W minioną sobotę (18.06)
w Jagniątkowie odbyło się
pierwsze spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Cieplic,
Sobieszowa i Jagniątkowa
z władzami miasta oraz regionu. Mówiono o szeroko
rozumianej turystyce, nie
tylko w Jeleniej Górze, ale i w
jej dzielnicach i okolicznych
miejscowościach.

Spotkanie cieszyło się niezwykłym
zainteresowanie nie tylko ze strony
mieszkańców. Przybyli na niego m.in.
posłanka Marzena Machałek, Grażyna
Malczuk wiceprzewodnicząca Sejmiku
Dolnośląskiego, Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Józef Sarzyński, radni: Janusz Wojtas czy Zbigniew Ładziński.
Obecni byli też Przewodniczący Rady
Cieplic, Robert Futerhendler, dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj , Marek Dobrowolski dyrektor
Parków Krajobrazowych , Zbigniew
Stępień prezes MKS Karkonosze Sporty
Zimowe, Jacek Jarosz prezes portalu
BOX 3 i Julita Zaprucka, dyrektor Muzeum Domu Gerharta Hauptmanna.
Nie zabrakło prezesów i przedstawicieli Stowarzyszeń: Zbigniewa Leszka
z Towarzystwo Izersko Karkonoskiego, Anny Poręby (Stowarzyszenie
Sympatyków Sobieszowa), Marcina

Siła we wspólnym działaniu

Kaflika (Miłośnicy Cieplic), Roberta
Obaza (Miłośnicy Goduszyna) , Haliny
Moszyńskiej (Zespół Aktywności Społecznej ), przedstawicieli Towarzystwa
Bażynowe, gospodarzy spotkania
- Danuty Drozdowskiej z Watry Jagniątkowskiej czy Józefa Gajewskiego
(Jagniątków Nasz Dom).
Gości powitał Józef Gajewski, a tuż po
nim Krzysztof i Paulina Pik przestawili
historię oraz walory Jagniątkowa.
Mówili oni o swoich propozycjach
wykorzystania tzw. jeleniogórskich
Karkonoszy , w tym Bożynowych
Skał, na dwie trasy - narciarską i
sań rogatych. Przekonywali też o
potrzebie wybudowania w tym
rejonie wyciągu.
Następnie głos zabrali Grzegorz
Leszek, Komisarz Rowerowy przy
Radzie Cieplic oraz Robert Futerhendler. Mówili o wytyczeniu tras rowerowych w mieście i regionie oraz konieczności zjednolicenia oznakowania
szlaków turystycznych, rowerowych i
nordic walkingowych.
Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła przedstawił plan działania dla
poszczególnych rejonów miasta w
dziedzinie wykorzystania turystyki.
Andrzej Raj i Marek Dobrowolski
omówili możliwości wykorzystania
walorów Karkonoskiego Parku Narodowego oraz nowe inwestycje w tym
zakresie: doprowadzenie wodociągu i
kanalizacji do zamku Chojnik, budowę
nowego centrum KPN w Sobieszowie i
banku genów w Jagniątkowie.
Julita Zaprucka opowiedziała o
dotychczasowej działalności muzeum i
nowych przedsięwzięciach. Zbigniew
Stępień zaprezentował projekt budowy
tras narciarsko- rowerowo- nordic
walkingowych w rejonie Sobieszowa
i Jagniątkowa.

O swoich pomysłach, działalności
i oczekiwaniach mówili też przedstawiciele Stowarzyszeń. Janusz Wojtas
wspomniał o Sobieszowie i potrzebie
budowy basenu, zagospodarowaniu
terenu po tartaku , owczarni oraz tzw.
czworaków. Przedstawicielom władz
zostały przekazane też wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców
na temat rozwoju Sobieszowa.
Nie zabrakło też zaproszeń na planowane imprezy: gospodyni zebrania,
Danuta Drozdowska zaprosiła zgromadzonych na czerwcową imprezę
plenerową „Noc Kupały” a Zbigniew
Leszek na wycieczkę po jeleniogórskich
Karkonoszach, która odbędzie się 17
lipca br.
Na spotkaniu był również czas na
dyskusję, w której głos zabrali m.in.
Marzena Machałek, Grażyna Malczuk
i Józef Sarzyński. Zapowiedzieli oni
wszelką pomoc przy realizacji przedstawionych planów.
- To spotkanie, było bardzo potrze,
bo dzięki niemu mieszkańcy i działacze
społeczni mieli możliwość bezpośredniego zaprezentowania swoich
pomysłów, działań i oczekiwań. Członkowie różnych stowarzyszeń i różnych
instytucji zauważyli, że wspólnie
uzupełniając się, mogą wiele zdziałać,
nie tylko w zakresie organizowania
wspólnych imprez sportowo- kulturalnych, ale również w tworzeniu
wizji przyszłości miasta Jeleniej Góry
i regionu. Było to pierwsze takie spotkanie, ale nie ostatnie. Problemów
i spraw do omówienia jest tak wiele,
że konieczne będą kolejne edycje –
mówi Anna Poręba ze Stowarzyszenia
Sympatyków Sobieszowa.
(Angela)
Fot. Organizatorzy

Oprócz kary pozbawienia wolności 54 – latek
może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów
do 10 lat, a także nakaz zapłacenia nawiązki
na rzecz poszkodowanych oraz organizacji
zajmującej się pomocom poszkodowanym w
wypadkach drogowych.
W minioną środę strażnicy
miejscy zatrzymali 41 –
letniego jeleniogórzanina,
który od kilku dni publicznie obnażał się i masturbował na Zabobrzu. W trakcie
zatrzymania mężczyzna
był pod wpływem alkoholu,
miał ponad promil. Po wytrzeźwieniu przyznał się do
winy i chciał się dobrowolnie
poddać karze.
O nieobyczajnym zachowaniu
mężczyzny mieszkańcy Zadobrza
alarmowali strażników miejskich od
kilku dni. Zgłaszający twierdzili, że
41- latek wychodzi na ulicę, rozbiera
się, a następnie „bawi się swoimi
narządami płciowymi”. Najczęściej
był widziany przy ul. Karłowicza i
Różyckiego, ale bywał też w innych
częściach Zabobrza. Kiedy strażni-

pobliżu skrzyżowania z drogą
prowadzącą do Mysłakowic zaczął wyprzedzać poprzedzające
pojazdy. W pewnym momencie
stracił panowanie nad kierownicą i doprowadził do przewrócenia się busa na bok.
W wypadk u poważnie
ucierpiały trzy osoby, szes-

Obnażał się publicznie

cy dojeżdżali
na zgłoszone miejsce,
m ęż c z y z ny
już nie było.
Tym razem
jednak zboczeniec miał
mniej szczęścia. Został
zatrzymany
w krzakach
przy al. Jana
Pawła II na
wysokości ul.
Karłowicza,
gdzie po swoich „wyczynach” pił z
kolegą piwo.
Marka P. osadzono na policyjnym
dołku do wytrzeźwienia. Podczas
przesłuchania mężczyzna przyznał
się do zarzucanych czynów, ale nie

Miasto pozbędzie się wraków
Za dwa miesiące właściciele
aut porzuconych i odholowanych na policyjny parking,
którzy ociągają się z ich odbiorem, będą mogli pożegnać się z pojazdami. Miasto
wydało już rozporządzenie
w tym zakresie i rozpoczyna działania. Wdrażaniem
procedur, które umożliwią
utylizację, demontaż lub
sprzedaż takich pojazdów
zajmie się straż miejska.
Obecnie porzuconych pojazdów,
które utrudniały ruch, stwarzały
zagrożenie i szpeciły okolicę, jest w
Jeleniej Górze około 80. Co miesiąc
przybywa kolejne 3 – 4 sztuki. Auta
te są holowane na policyjny parking i

nastu pozostałych sportowców
miało lekkie obrażenia. Kierowca
przez cały czas pozostaje w areszcie. Teraz grozi mu od roku do 10
lat więzienia.
(Angela)
Fot. Archiwum

tam czekają na
swoich właścicieli. Niestety
po porzucone samochody zgłaszają
się nieliczni.
- Po odholowaniu pojazdów na
parking ustalani są ich właściciele,
do których wysyłane są pisma. Część
tych aut jest odbierana, ale co miesiąc
przybywa nam kilka kolejnych tzw.
wraków, z którymi miasto musi sobie
poradzić. Obecnie mamy rzeczywiście
dużą liczbę tych samochodów, bo były
one gromadzone od 2007 roku. Do
września 2010 roku znaczna część tych
aut była w gestii urzędu skarbowego,
który prowadził postępowanie w tym
zakresie. Samochody, które nie zostały
w ramach tych procedur zutylizowane
czy zlicytowane, od września 2010 roku
z mocy prawa stały się majątkiem
gminy. Dostaliśmy ogromną liczbę tych
pojazdów w spadku i będziemy starali
się ją sukcesywnie zmniejszać – mówi

potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Sprawa została skierowana
do sądu, który zdecyduje o dalszym
losie 41 – latka.
(Angela)
Fot. SM
Hubert Papaj, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
W ostatnich tygodniach prowadzone są rozmowy władz miasta ze strażą
miejską, która ma się tą sprawą zająć.
Ostatecznie porzucane pojazdy będą
poddane ocenie rzeczoznawcy, który
określi, czy auto nadaje się jeszcze do
użytku, czy tylko do utylizacji. Sprawne
auta mają być sprzedawane w formie
licytacji, wraki będą natomiast utylizowane. W ostatnim przypadku gmina
może wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie utylizacji w
kwocie 4 tys. zł od sztuki.
- Jest jeszcze za wcześnie by mówić
o szczegółach naszego działania.
Obecnie władze miasta przekazują
nam informacje, jak takie procedury
mają być przeprowadzane – mówi Artur Wilimek, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze.
(Angela)
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Jeleniogórskie spotkanie z Antonim Macierewiczem

Gorąca debata o Polsce

W poniedziałek 20 czerwca
w Sali Widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury
odbyło się otwarte spotkanie
z byłym ministrem – Antonim
Macierewiczem, które moderowała Marzena Machałek,
poseł na Sejm RP.
W założeniu spotkanie z Antonim
Macierewiczem miało dotyczyć sposobów przezwyciężenia trudnej sytuacji
w Polsce. Przerodziło się ono w poga-

dankę na temat katastrofy pod Smoleńskiem, w której 10 kwietnia ub.
roku tragicznie zginął prezydent
RP – Lech Kaczyński, a wraz z nim
95 osób, w tym Pierwsza Dama,
czołowi przedstawiciele polskiej
polityki i najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. Katastrofy, która
podzieliła nasz kraj na „tych” i
„tamtych”, wrogie obozy od ponad
roku pozostające w bezustannym
konflikcie.
Podczas spotkania z byłym mipublicznie i bardzo dosadnie wypowianistrem w JCK Antoni Macierewicz dał się o katastrofie pod Smoleńskiem
– sugerując „zamach”, którego dopuściły
się władze rosyjskie współpracujące z
rządem premiera Donalda Tuska.
Zdaniem Macierewicza Donald Tusk w
kooperacji z Władimirem Putinem, premierem Rosji celowo fałszują „prawdę”
o katastrofie Smoleńskiej by ta nigdy nie
ujrzała światła dziennego.
– Donald Tusk wyraził zgodę na
pozostawienie wszystkich raportów o
katastrofie Smoleńskiej w rękach Rosjan. Nie dość tego, do dnia dzisiejszego
nie doczekaliśmy się raportu polskiego,

który miał skorygować raporty rosyjskie. Takie działanie ma uniemożliwić
Polakom poznanie prawdy, dowiedzenie się o tym, co faktycznie się wydarzyło – mówił były minister.
Co – według Macierewicza – wydarzyło się pod Smoleńskiem: – Do
katastrofy doszło w powietrzu, a nie
wskutek zderzenia z ziemią. Wiemy
o tym, że jeszcze w trakcie lotu samolotem targnęły dwa wielkie wstrząsy,
czy to spowodowane od wewnątrz czy
z zewnątrz. Wiemy też, że w samolocie
doszło do poważnej awarii mechanizmów, która sprawiła, iż stał się on
śmiertelną pułapką. Czy przypadkowa?
– spekulował.
Należy też dodać, iż zdaniem byłego
ministra 7 kwietnia 2011 Donald Tuski
i Władimir Putin pogrążyli rodzimą
energetykę i gospodarkę umawiając
się na długoterminowe dostawy rosyjskiego gazu do Polski. – Na 20 lat
Donald Tusk przywiązał Polskę do
siodła wierzchowca rosyjskiego. Za
fałszowanie prawdy o katastrofie
Smoleńskiej, działanie na szkodę
narodu, na rzecz płk. KGB Władimira Putina, postawimy go
w końcu przed Trybunałem
Konstytucyjnym – podsumował Macierewicz.
Słowem, na spotkaniu
z Antonim Macierewiczem było gorąco. Temperaturę na sali podnieśli dodatkowo
członkowie Ruchu Poparcia Palikota,
którzy zjawili się w JCK z transparentami: „Błagamy, tylko nie o Smoleńsku”
oraz „Wiara TAK. Kościół w polityce
NIE”. Pierwszy z transparentów, podarli im zwolennicy byłego ministra,
którzy nie ukrywali niezadowolenia
z obecności „pomarańczowych” i
wykrzykiwali „won, gnoje!”.
– Przyszliśmy na spotkanie by
wysłuchać propozycji zmian na lepsze.
Propozycji, nie było. Był za to Smoleńsk,
czego się spodziewaliśmy. Nie robiliśmy

Przedszkola nr 11 i 27 czyli popularny „Okrąglaczek, szkoły
podstawowe nr 2, 3 i 8, gimnazja nr 1 i 3 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych, „Handlówka” i Zespół Szkół Rzemiosł w Szkole Podstawowej
Artystycznych – to szkoły, w których podczas wakacji będą prowadzone różnego rodzaju remonty nr 3 w Cieplicach, gdzie
planowana jest budowa
i roboty. Prace ruszą na dniach i skończą się zanim uczniowie wrócą do szkół.

nic złego, trzymaliśmy
transparenty i staliśmy
z boku. W pewnym momencie podeszli panowie, podarli transparent
i doszło do rękoczynów
– mówiła nam Justyna
Müller, tutejsza przewodnicząca Ruchu Poparcia
Palikota.
Piotr Iwaniec
Fot. Petr,
Fot. Paweł
Przeorek

Jestem bardzo zadowolona ze spotkania z Antonim Macierewiczem. Przede wszystkim
dlatego, że w ogóle udało się je zorganizować; że były minister znalazł czas, by spotkać
się z ludźmi tutaj, w Jeleniej Górze. Co ważne, spotkanie to trafiło w oczekiwania
jeleniogórskiej społeczności, o czym świadczą tłumy osób przybyłych w poniedziałek
20 czerwca do Sali Widowiskowej JCK. Z kolei jeśli chodzi o samo wystąpienie
Antoniego Macierewicza – były minister mówił o katastrofie pod Smoleńskiem w
oparciu o informacje, które posiada. I nie mam żadnych podstaw, by te informacje
podważać. Należy pamiętać, że negatywna ocena sposobów wyjaśniania katastrofy pod
Smoleńskiem to także ocena obecnej sytuacji w Polsce w sensie ogólnym – mówi nam
poseł Marzena Machałek. I dodaje: – Jest mi bardzo przykro, że doszło do incydentu
między członkami Ruchu Poparcia Palikota a innymi osobami uczestniczącymi w tym
spotkaniu. Był on zupełnie nieoczekiwany i niepotrzebny.

Wraz z początkiem wakacji w szkołach rozpoczęły się remonty

Miliony na oświatę

placu zabaw w ramach
Przy przedszkolu nr 11 w Jeleniej Górze ogrodzenie, które pochłonie kilkanaście jest wymiana dachu za około 30 tys. zł. programu „Radosna Szkoła”. W Szkole
przez okres wakacji montowane będzie tys. zł. W „Okrąglaczku” planowana Podobna kwota pochłonie ogrodzenie Podstawowej nr 2 wymieniony zostanie
dach za około 600 – 700 tys. zł, a przy
„Ósemce” rozpocznie się budowa boiska
za około 400 tys. zł. Prace o mniejszym
zakresie, w tym głównie odświeżenie i
Trzy samochody zostały uszkodzone przez drzewo, które zostało wywrócone przez wi- odmalowanie klas czy korytarzy planochurę. Do zdarzenia doszło na nowo wybudowanym parkingu przy ulicy Podgórzyńskiej wane jest również w innych szkołach, w
w Cieplicach. Na szczęście w pojazdach nikogo nie było.
tym w SP nr 13.
Dużo będzie się też działo w GimnaDrzewo zostało złamane przez cm spadła na toyotę yaris, daewoo tico
wiatr w minionym tygodniu. Lipa o i peugeota 306. Właściciele pojazdów zjum nr 1 przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej
obwodzie pnia 160 wezwali na miejsce straż pożarną. Górze, gdzie planowana jest przebudowa
Drzewo zostało pocięte i złożone obok części pomieszczeń, do których trafią
parkingu przez ośmiu strażaków. Na uczniowie CKU. Przez okres wakacji
miejscu była też policja. Jak się okazało w tej placówce wymienione zostaną
w trakcie cięcia drzewa, było ono również dach i okna. Łączny koszt tych
prac pochłonie około 1 mln zł.
martwe w środku.
Część pomieszczeń zostanie też prze- Było to jedyne drzewo,
które w ostatnim czasie zo- budowanych w Gimnazjum nr 3 przy
stało uszkodzone przez wiatr. ul. Grunwaldzkiej, gdzie od września
Kora wydawała się być zdro- przeniosą się uczniowie Zespołu Szkół
wa, ale wewnątrz drzewo Elektronicznych. Placówki zostaną
było spróchniałe i martwe. bowiem połączone. Koszt przebudowy
O sprawie powiadomiliśmy to ok. 300 tys. zł.
Prace dotyczące budowy centrum
konserwatora zabytków –
mówi Zofia Hajduga, starszy kształcenia zawodowego trwają już w
mistrz ds. terenów zielonych popularnej „Handlówce” czyli w ZSL i
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Z nr 2 w Jeleniej Górze. Tu skala prac
Gospodarki Komunalnej w i wydatków jest ogromna. Remont i
adaptacja pomieszczeń, które zostaną
Jeleniej Górze.
(Angela) wyposażone w nowoczesny sprzęt do

Drzewo uszkodziło trzy samochody

nauki zawodu, to koszt bez mała miliona
złotych.
Przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych powstanie natomiast świetnie
wyposażone wielofunkcyjne boisko za
ok. 400 tys. zł. Do mniejszych inwestycji
należą m.in. remont auli Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych za ok.
30 tys. zł.
- Remonty w oświacie są dość specyficzne, właśnie ze względu na fakt, że
(poza wyjątkami) muszą być przeprowadzone wyłącznie w okresie wakacji.
Poza wymienionymi pracami, roboty
będą prowadzone również w innych
szkołach, ale będą one najczęściej drobniejsze, wynikające z potrzeb konserwacji i odświeżenia
niektórych pomieszczeń. Jak widać zakres
remontów i inwestycji w jeleniogórskiej
oświacie w tym roku
jest bardzo duży –
mówi Zofia Czernow,
zastępca Prezydenta
Jeleniej Góry.

Z poślizgiem

Nadal przebudowywana jest też bursa

przy ul. Kilińskiego, której remont
znacznie się wydłużył i potrwa jeszcze
kilka miesięcy.
- Roboty najprawdopodobniej zakończoną się dopiero w listopadzie br.,
bo zaszła konieczność realizacji dodatkowych, trudnych prac. Początkowo
nie planowano wymiany stropów, ale
po ich odkryciu okazało się, że jest to
konieczne. Stąd decyzja o przeznaczeniu
dodatkowych środków i wydłużeniu
okresu remontu – tłumaczy wiceszefowa
miasta.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Marcin Rozkoszny i
Maciej Dumny
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Patryk Jabłoński i Kamil Maniewski – bohaterowie z Mysłakowic, którzy uratowali człowieka

Rzucili się do wody by ratować wędkarza
Mimo, że mają po kilkanaście lat, są wątłej postury i
nie pływają zbyt dobrze, w
minioną sobotę (18.06) nie
wahali się by wskoczyć do
stawu i wyciągnąć tonącego
wędkarza – mowa o dwóch
nastoletnich mieszkańcach
Mysłakowic, którzy stali się
prawdziwymi bohaterami. W minionym tygodniu
Patryk Jabłoński i Kamil
Maniewski odebrali słowa
uznania i gratulacje.
W minioną sobotę (18.06) po
godzinie 18.40 Patryk z Kamilem
poszli na ryby, na staw przy ul. 1
Maja w Mysłakowicach. Niedaleko
nich siedział 75 – letni mieszkaniec
Mysłakowic, ich sąsiad i wieloletni
wędkarz. W pewnym momencie
chłopcy usłyszeli głośny plusk.
- Nie zdążyliśmy się jeszcze
dobrze rozstawić ze sprzętem,
kiedy zauważyliśmy, że ten człowiek zniknął nam z oczu. Kamil
poszedł sprawdzić, gdzie jest ten
pan i zobaczył, że mężczyzna tonie.

- To był odruch. Uważam, że każdy
powinien się tak zachować – mówi.
Kamil Maniewski ma zaledwie 14
lat, jest uczniem I klasy Gimnazjum w
Mysłakowicach. Poza wędkowaniem,
które półtora roku temu zaszczepił
mu jego starszy brat, chłopiec dużo
jeździ na rowerze.

Zawołał mnie i wskoczył do wody.
Nie patrzyliśmy na nic. Wezwałem
pomoc i zaczęliśmy go wyjmować.
Wiedzieliśmy, że liczy się każda
minuta. Kamil przyciągnął go do
brzegu i obrócił by wędkarz nie
był głową w dół, ja złapałem go pod
pachy, żeby nic mu się nie stało i
wyciągaliśmy go. Nie było łatwo,
to był wysoki i bardzo ciężki mężczyzna – opowiada Patryk.

Patryk Jabłoński jest
uczniem pierwszej klasy
Technikum Ekonomicznego w Jeleniej Górze. Jego
pasja to wędkarstwo i komputery. Dawniej dużo grał
też w piłkę nożną. Dwa
miesiące temu miał jednak
operację na kolano i teraz nie może go
przeciążać.
W Komendzie
Miej-

skiej Policji w Jeleniej Górze Zbigniew
Ciosmak, Komendant Policji i Jerzy
Watecha, zastępca wójta gminy Mysłakowice podziękowali tym młodym
ludziom, za to, co zrobili.
- To są prawdziwi, nasi lokalni
bohaterowie. Mówię to z całą stanowczością. Uratowali największą
wartość, jaką jest ludzkie życie. Za
Ryzykowali
to należy im się szacunek i najwyżżyciem
sze uznanie. To są bardzo młodzi
Kamil, który wskochłopcy, którzy musieli włożyć naczył do st awu
prawdę dużo wysiłku by wyciągnąć
wyznaje, że na
początku się bał, Jerzy Watecha, zastępca wójta Mysłakowic podkreślał, że postawa chłopców napawa optymizmem i ogromną wędkarza z wody. Bez ich pomocy
ten człowiek nie miałby żadnych
bo nie umie zbyt dumą, zarówno władze gminy, jak i wszystkich mieszkańców.
dobrze pływać. - Nie pamiętam by podobna historia wydarzyła się w Mysłakowicach. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Narażali szans by przeżyć– mówi Zbigniew
Ciosmak, Komendant Policji w
Decyzję podjął
Jeleniej Górze.
jednak natych- oni swoje życie dla innego człowieka – mówił Jerzy Watecha.
Angelika Grzywacz-Dudek
Program
o
dwóch
bohaterach
z
Mysłakowic
postanowiła
nakręcić
stacja
telewizyjna
TVN.
miastowo.
Fot. Angela

Ku czci Najświętszego Sakramentu. Uroczyste obchody Bożego Ciała

W miniony czwartek na terenie całej Polski trwały
uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
popularnie zwane świętem
Bożego Ciała, którego
najistotniejszy element
stanowią procesje do
czterech ołtarzy. I
nie inaczej było w
Jeleniej Górze.
Początki uroczystości Bożego Ciała
sięgają drugiej połowy
XIII wieku, kiedy to po
raz pierwszy w Kolonii
w Niemczech, po zakończeniu mszy świętej
księża i wierni uczestniczyli w procesji, w której
na czele niesiono krzyż
z Najświętszym Sakramentem. W Polsce,
Boże Ciało zaczęto obchodzić w diecezji krakowskiej na początku
XIV wieku, jednak procesje
upowszechniły się dopiero
sto lat później. Dzisiaj,

głych, z okazji święta Bożego Nawiedzenia Najświętszej MaCiała księża i wierni z parafii ryi Panny.
– Chrystus jest centrum
pw. Krzyża Świętego w Jeleniej
Górze przeszli dziś ulicami 1-go Kościoła. Dzisiejsze święto
Maja, Klonowica oraz Okrzei
do czterech ołtarzy, które przygotowali wierni. Dlaczego
czterech? Albowiem ołtarzy zawsze jest tyle, ilu
było ewangelistów
– podczas każdego z
przystanków czyta
się po kolei fragmenty ewangelii
św. Mateusza,
św. Marka, św.
Łukasza i św.
Jana.
W uroczystej
procesji jak zwykle uczestniczyły
tłumy wiernych
i dzieci obchodzących rocznicę
uroczystości ku czci
Najświętszego Ciała Pierwszej Komunii Świętej.
i Krwi Chrystusa są jednym z
największych
wydarzeń w roku lima na
turgicznym Kościoła
celu uwypuklekatolickiego.
nie prawd wiary i KościoPodobnie jak
ła. W Polsce przyjęła się
w latach ubietradycja dzieci komunijnych, niosących poduszki procesyjne i sypiących

Podczas liturgii, która odbyła
się przed procesją w kościele
pw. Krzyża Świętego pożegnano dwóch duszpasterzy – ks.
Piotra Sikorskiego i ks. Piotra
Filipka, którzy juz wkrótce
zostaną przeniesieni do parafii w Bogatyni i Leśnej koło
Lubania.
Uroczyście i z udziałem turystów Boże Ciało przebiegło w Karpaczu. Procesję
ulicami miasta poprowadził ks. Zenon Stoń,
proboszcz Kościoła pw.

kwiaty, jak również
ludzi, którzy są związani z
Kościołem niosących chorągwie. W naszej parafii
p.w. Najświętszej Marii
Panny procesje odbywają
się co roku, lecz co dwa
lata pogoda nam dopisuje.
Tak było i w tym roku. W
procesji Bożego Ciała uczestniczą nie tylko mieszkańcy
Karpacza, ale i także turyści
przybywający do naszego miasta
– mówił ks. Zenon Stoń.
Istotnie bowiem, podczas dzisiejszego Bożego Ciała dopisała zarówno
pogoda, jak i ilość osób uczestniczących w procesji, w tym – mieszkańców miasta, dzieci komunijnych oraz
turystów, którzy przy okazji robili
zdjęcia „perle Karkonoszy”.
Petr
Fot. Petr
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Cudze chwalicie, swojego nie znacie
Szkoła cieszyła się
wielką popularnością
w latach wyżu demograficznego. Obecnie,
wszystkie uczelnie
borykają się z tym
samym problemem,
mianowicie – zdecydowanie mniejszą liczbą
maturzystów, a co za
tym idzie, mniejszą
liczbą kandydatów na
studia w sensie ogólnym. Tak czy owak,
w porównaniu z innymi szkołami wyższymi w Jeleniej Górze i regionie KPSW
ma się całkiem nieźle. Niektóre kierunki
nadal są bardzo popularne, inne mniej.
Oczywistym jest, że nigdy nie będzie
stuprocentowego zainteresowania.
A w jaki sposób szkoła pracuje na
swoją renomę?

Rekrutacja na studia wyższe w
toku. Z uwagi na fakt, że wielu
abiturientów rozważa obecnie
wybór uczelni mieszczącej się
poza Jelenią Górą – o ofercie
przygotowanej przez Karkonoską Państwową Szkołę
Wyższą, randze szkoły wg
ogólnopolskiego rankingu, a
także korzyściach ze studiowania „na miejscu” z kanclerz
Jak sądzę, ogromne znaczenie ma
Grażyną Malczuk rozmawia tutaj kwestia lokalności. Dużej części
przyszłych studentów odpowiada fakt,
Piotr Iwaniec.
Czy Karkonoska Państwowa
Szkoła Wyższa cieszy się dużą
popularnością wśród przyszłych
studentów? Rzecz jasna, biorąc pod
uwagę rekrutacje odbywające się w
latach ubiegłych.

że szkoła znajduje się „tu”, na miejscu;
że po skończonych zajęciach można bez
problemu wrócić do domu. Z kolei studentów przyjezdnych przyciąga świetna
lokalizacja, baza noclegowa, jak również
piękno samego kampusu, którego mogą
nam pozazdrościć inne uczelnie. Ale nie
tylko. KPSW oferuje studentom atrak-

cyjne kierunki kształcenia, a to przede i telekomunikacja, edukacja informatyczno-techniczna i zarządzanie i inżywszystkim jest ważne.
nieria produkcji. Jak widać, wachlarz
Czy szkoła na bieżąco poszerza oferty jest przeogromny.
swoją ofertę?
Czy szkoła działa w branżach
Cały czas jesteśmy na bieżąco z
potrzebami rynku. Jeżeli widzimy, że powiązanych z oferowanymi przez
jest zapotrzebowanie na jakiś kierunek nią kierunkami? Innymi słowy, czy
to rozważamy jego otwarcie. Należy jest widoczna na zewnątrz?
Według mnie KPSW jest bardzo
podkreślić, że na kierunkach funkcjonujących w KPSW ciągle uruchamiamy widoczna na zewnątrz. Świadczy o
nowe specjalności, które tworzy się z my- tym choćby ilość spotkań i konferencji
ślą o studentach, a ściślej, by mogli oni naukowych, które organizujemy w
w przyszłości znaleźć atrakcyjną pracę. celu uzyskania odpowiedzi na pytanie:
Staramy się również o to, by oferowane „Czego obecnie oczekuje pracodawca
przez nas kształcenie zapewniało absol- od potencjalnego pracownika”, a co
wentom mobilność zawodową – żeby za tym idzie „Jaką wiedzą powinniśmy
np. absolwent dziennikarstwa świetnie obudować naszego studenta”. Co
ważne, spotkania te nie są okazjonalne
się sprawdzał także w roli urzędnika.
Jakie kierunki obejmuje oferta – stale współpracujemy np. z wszystprzygotowana przez szkołę na rok kimi placówkami opieki zdrowotnej
dostępnymi Jeleniej Górze, w których
akademicki 2011/2012?
nasi studenci zdobywają zarówno
W naszej ofercie znajdują się następu- wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. I
jące kierunki: wydział humanistyczny w których odbywają się dla nich zajęcia
– dziennikarstwo, pedagogika ze spe- dydaktyczne. Należy też dodać, że
cjalnością resocjalizacja lub nauczanie szkoła wypracowała sobie zagraniczne
wczesno-szkolne, filologia angielska i kontakty – i to nie tylko z naszymi blifilologia niemiecka od podstaw; wydział skimi sąsiadami Czechami i Niemcami,
przyrodniczo-techniczny – fizjoterapia, lecz także Francją oraz Turcją, gdzie
wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, funkcjonują kompatybilne uczelnie
kosmetologia oraz kierunki techniczne: mogące przyjąć naszych studentów na
inżynieria bezpieczeństwa, informatyka kilkumiesięczne praktyki.

Walczą o czyste środowisko

Do wody po brudy

Meble, butelki, części samochodowe, zużyte opony – to
tylko kilka z wielu nieczystości, jakie z rzeki Kamiennej w Cieplicach wyciągnęli
przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej Uzdrowisko Cieplice, Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic” oraz
osoby prywatne. Akcja miała
za zadanie zwrócenie uwagi
mieszkańców na problem
zanieczyszczania rzek.

Oczyszczanie rzeki
Kamiennej
w Uzdrowisku Cieplice
to pomysł
radnego
Janusza
Szklarskiego i Marcina Kaflika,
prezesa Stowarzyszenia
„Miłośnicy
Cieplic”. Do

a kc j i w ł ą c z y ło się około 20
osób. Chętnych
było jednak
znacznie więcej,
ale uczestniczyli
oni w debacie o
turystyce, którą
w tym samym

czasie zorganizowano w Jagniątkowie.
Przez cztery godziny
udało się zebrać duży
kontener najróżniejszych śmieci, które
zostały wywiezione
przez MPGK na wysypisko.
- Posprzątano tylko
krótki odcinek rzeki,
ale akcja miała charakter edukacyjny i
symboliczny. Chcieliśmy w ten sposób
wpłynąć na innych,
aby zauważyli naszą
pracę i szanowali jej efekt. Miejmy
nadzieję, że rzeki w
uzdrowisku będą
także symbolem
czystości i zdrowia.
Akcja została przeprowadzona w
ramach innych
działań prowadzonych z zarządem gospodarki
wodnej i MPGK
– mówi Robert
Futerhendler,
przewodniczący
Rady Jednostki
Pomocniczej
Uzdrowisko Cieplice.
(Angela)
Fot.
Organizatorzy

To pierwsza tego typu inicjatywa
proekologiczna w Uzdrowisku Cieplice,
ale nie ostatnia. W najbliższym czasie
ruszy kolejna akcja zatytułowana
„Kupa wstydu”, dotycząca problemu
psich odchodów na chodnikach. Jej
pomysłodawcami są uczniowie II LO im.
C.K. Norwida. Jesienią natomiast Rada i
Stowarzyszenie Cieplic chcą powalczyć
o świeże powietrze w Uzdrowisku.

O tym jak zażywać leki by
sobie nie zaszkodzić, co zrobić z przeterminowanymi
medykamentami, o dopłatach
do leków czy suplementach
diety – o tych i wielu innych
kwestiach dotyczących bezpiecznego zażywania leków
mówił w minionym tygodniu
w KSON- ie Jerzy Piekarski,
farmaceuta i współwłaściciel jednej z jeleniogórskich
aptek.

Jak KPSW jest postrzegana w
sensie ogólnopolskim?
W ogólnopolskim rankingu Newsweeka, którego wyniki ukazały się kilka lat
temu zajęliśmy pierwsze miejsce wśród
trzyletnich wyższych szkół zawodowych,
których absolwenci tuż po studiach znajdują atrakcyjną pracę. Jesteśmy bardzo
dumni z takiego wyniku, albowiem
właśnie to jest istotne – skończyć studia
i móc odnaleźć się na rynku pracy.
Tym, którzy zastanawiają się w
chwili obecnej nad wyborem którejś
z uczelni mieszczących się poza
Jelenią Górą należałoby zatem powiedzieć: cudze chwalicie, swojego
nie znacie.
Owszem. Choć z drugiej strony, na
solidną markę trzeba sobie zapracować, a na to potrzebny jest czas. My
tego czasu mieliśmy bardzo niewiele,
bo zaledwie trzynaście lat. Cambridge
też mieści się na peryferiach, a jest
dzisiaj drugą obok Oksfordu najbardziej prestiżową uczelnią w Wielkiej
Brytanii. Dlaczego? Bo pracował na to
przez kilka stuleci. Zresztą, wizerunek
konkretnej uczelni powinni tworzyć
przede wszystkim jej studenci. W dużej
mierze, to właśnie do nich należy jej
promocja, chociażby poprzez uczestnictwo w najrozmaitszych projektach,

przedsięwzięciach czy imprezach poza
szkołą.
Czy można liczyć na to, że w niedalekiej przyszłości w KPSW prócz
licencjatu będzie można uzyskać
tytuł magistra?
Dziekani wydziałów KPSW uwzględnili w swoich planach rozwoju uczelni
na najbliższe cztery lata podniesienie
do poziomu magisterskiego po jednym
z kierunków. Sądzę, że mogą to być
takie kierunki jak pedagogika, filologia
angielska czy fizjoterapia; kierunki duże,
sprawdzające się wśród osób wybierających akurat naszą szkołę.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Iwaniec
Jakiej rady udzieliłaby Pani
przyszłym studentom KPSW?
Moim zdaniem, studia to najciekawszy okres w życiu, który należy
wykorzystywać w pełni. To nie tylko uczelnia i zajęcia akademickie,
lecz także działanie poza szkołą,
możliwość rozwoju intelektualnego i towarzyskiego we własnym
zakresie; czerpania korzyści zarówno z tego, co daje uczelnia, jak i z
zabawy czy rozmów we wspólnym
gronie. Korzystajcie więc.

Ostrożnie z lekami!
nia Inwalidów Wzroku, organizacji,
która zrzesza około 40 członków.
-Spotkanie było poświęcone przyjmowaniu leków. Bardzo często zdarza
się bowiem, że duża ilość leków zapisywanych przez lekarzy, przyjmowana
jest przez pacjentów „ garściami”. Jerzy
Piekarski, farmaceuta i współwłaściciel
jednej z jeleniogórskich aptek wyjaśniał, jak
stosować leki, aby nie szkodziły –
mówią organizatorzy.
Po wystąpieniu Jerzego Piskorskiego
był czas na zadawanie pytań. Dotyczyły
one m.in. dopłat do leków, leków generycznych, suplementów diety, różnic

cenowych w poszczególnych aptekach
czy zasad utylizacji leków zbędnych lub
przeterminowanych.
- Spotkanie potwierdziło potrzebę
dalszej edukacji w tym zakresie. Od
września będą odbywały się spotkania
z dyrektorem NFZ, reumatologiem i
dietetykiem. Na sierpień zaplanowane
są już spotkania z rehabilitantem, który
ma pokazać kilka ćwiczeń gimnastycznych „na dzień dobry”. Zaplanowano
również wycieczkę w góry – mówi Stanisław Szuber, prezes Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
(Angela)

Zdemolowali wiatę MZK

W nocy z czwartku na piątek nieznani sprawcy zdemolowali przystanek MZK
przy ul. Sygietyńskiego w
Jeleniej Górze. Wandale
wyrwali metalowy kosz
na śmieci, którym wybili
szybę w oknie wystawowym. Policja jest na tropie
sprawców. Za chuligańskie
wybryki grozi im do pięciu
lat więzienia.

W spotkaniu, które odbyło się w
świetlicy integracyjnej Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
uczestniczyli członkowie Stowarzysze-

Jak mówi Daniel Błażków, specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
od stycznia do czerwca br. wandale
zniszczyli około 40 przystanków
MZK. Uszkodzenia były różne, w
zależności od kaprysu chuliganów:
od pourywanych koszy na śmieci
i powyginanych metalowych konstrukcji przystanków do połamanych ławek czy powybijanych okien
wystawowych o wartości kilku tysięcy złotych. Większość sprawców
udało się policji ująć i ukarać.
Obecnie miasto, do którego należą
przystanki MZK, ogłosiło przetarg
na tegoroczny remont i konserwacje
wiat przystankowych. Do przetargu
zgłosiły się dwie firmy. Wygra ta, która
złożyła najtańszą ofertę. Jej nazwę i
cenę, jaką zaproponowała za te usługi,
poznamy w przyszłym tygodniu.
(Angela)
Fot. Agrafka
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PISANE Z UKOSA
Wrocław wygrał. Zostanie
Europejską Stolicą Kultury,
co z wielką pompą świętował
dnia 21 czerwca 2011 na Placu Gołębim, inaczej zwanym
– Rynkiem. I choć Wrocławia
możemy nie lubić i jako zakorzenieni jeleniogórzanie
zazwyczaj nie lubimy, jedno
trzeba mu przyznać – wygrał
rzetelnie i sprawiedliwie.
Choć jeszcze kilkanaście lat temu
Jelenie Góra była dla Wrocławia
konkurencją, kilkanaście lat temu,
konkurencją być przestała. Swoją
peryferyjność w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu przekuła w marginalność, tym samym
stając się miastem pełnym marazmu,
malkontenctwa, zgorzknienia i
kulturalnie biednym. Wrocław natomiast, kilkanaście lat temu poszedł
w zupełnie inną stronę, mówiąc
kolokwialnie, w stronę „parcia na
szkło”, dążenia do osiągnięcia rangi
nie tylko metropolii gospodarczej i
kulturalnej, ale stolicy tegoż i tegoż,
co z czasem udało mu się osiągnąć.
Wrocław wygrał, Jelenia Góra wygrywać nie chce. W Jeleniej Górze
nikt nie „prze na szkło”, i nikt nie
świętuje na Placu Ratuszowym, też
zwanym inaczej – Rynkiem.
Zwycięstwo Wrocławia w maratonie miast różnych do posiadania
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
2016 nie wzięło się znikąd. Wzięło
się z tego, czego brakuje Jeleniej
Górze, czy może raczej Jeleniej Góry
włodarzom – konsekwentnej polityki promocji i marketingu, która
od lat przynosi mu i z pewnością
nadal będzie przynosić wymierne
korzyści. Napędzać jego rozwój.
Budować rangę i tworzyć markę, i
wizerunek, które juz teraz wydają
się być niepodważalne, i które
sprawiają, że Wrocław nie jest terra
incognita.
Kilkanaście lat temu Wrocław począł definiować się na mapie z kolei
Jelenia Góra, poczęła od definiowania się uciekać. Nie wiedzieć czemu
przestała sprzyjać i inicjatywom
gospodarczym, i kulturowym, które
z czasem mogły jej przynieść, tak jak
w przypadku Wrocławia, o czym już
wcześniej wspomniałem, wymierne
korzyści. Przestała, takoż... Zaledwie
nieco ponad sto km dystansu dzieli

Jelenią Górę i Wrocław, a jakaż
przepaść cywilizacyjna! Wrocław rozumie, że trzeba stawiać na rozwój
zaś rozwój możliwy jest tylko dzięki
młodym oraz ich innowacyjnym
pomysłom; dzięki ich dynamice i
świeżemu spojrzeniu, które z kolei
tworzą grunt do nowych, następnych pomysłów. Kilkanaście lat
temu Wrocław obrał pewien kurs;
złapał ten rytm, a w rezultacie zaczął
pulsować życiem. Dziś, Wrocław
tętni. Dzisiaj, i w odróżnieniu do
Wrocławia – Jelenia Góra zdaje się
ledwie dyszeć.
Cos tam gdzieś mówią, że będziemy mieć Focus Mail z Multikinem
i park technologiczny. To, oczywiście, wspaniale, tylko trochę za
późno i raczej dla mało kogo. Przez
kilkanaście lat w Jeleniej Górze źle
się działo. Miast piąć się w górę,
jechaliśmy w dół po równi pochyłej
i nadal zjeżdżamy z tymi samymi za
kierownicą wózka, na którym jedzie
jeleniogórska społeczność, a może
raczej ci, którzy z jeleniogórskiej
społeczności tu jeszcze zostali z
takich albo innych powodów sobie
jedynie wiadomych. Przez wzgląd
na zakorzenienie, chęć pomocy w
rozwoju miasta i nostalgię skierowaną w przyszłość, że może w końcu
ów proces rozwoju rozpocznie się,
i że gnuśna rzeczywistość stolicy
Karkonoszy z gnuchy się wyrwie
i ruszy najpierw powoli, jak żółw
ociężale, a z czasem z kopyta i w
tempie arytmetycznym, tak jak to
jest w przypadku Wrocławia.
Niestety, czytelniku, na dzień
dzisiejszy znajdujemy się w błędnym
kole. Wirujemy sobie i Ty i ja kręcąc
się w kółko w mieście dziwacznym
i w takt dziwnych rytmów, które
nam grają od lat kilkunastu. Dzisiaj,
przede wszystkim w takt A, B, C,
D – anonimowości, bezrobocia,
ciemnoty i degrengolady, które nam
pięknie ekipa wygrywa. W mieście,
w którym ciągle maleje liczba
mieszkańców, z coraz mniejszymi
wpływami do budżetu, i które i
inwestorzy i przedsiębiorcy, a także
turyści omijają szerokim łukiem. A
jak nam drogę wybudują, to będą
omijać jeszcze szerszym. W mieście,
które przyjmuje, że dynamika jest
napędzana oddolnie, trochę nie czai –
znów mówiąc kolokwialnie, polityki
promocji i jej mechanizmów.
Piotr Iwaniec
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Co to dziś otwieramy

Jerzy Łużniak, członek zarządu
Województwa Dolnośląskiego
przyznał, że jadąc na oficjalne
otwarcie Centrum Kształcenia
Zawodowego przy Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik” w
Jeleniej Górze, był przekonany, że
jedzie na otwarcie hali sportowej,
która ma powstać przy tej szkole.
Na szczęście po drodze spotkał kolegę, który uświadomił mu, że na
terenie, gdzie ma powstać hala,
jeszcze nie wbito pierwszych
łopat. Tak wiele inwestycji jest
realizowanych w Jeleniej Górze
i regionie, że można się w tym
wszystkim pogubić- mówił Jerzy
Łużniak. Trzeba jednak przyznać,
że gdyby nie napotkany kolega,
to zdziwił by się pan Jerzy, oj
zdziwił!

- Proponuję, by dzień 22
lipca ustanowiono…

Żeby było sprawiedliwie
to …

W poprzednich kadencjach
tylko jedna szkoła dostępowała
zaszczytu, by na uroczystość
zakończenia szkolnego roku
szkolnego przybył do nich Prezydent miasta. Pozostałe placówki
mogły się więc czuć pominięte.
By temu zapobiec, w tym roku
władze miasta wyjechały do
czterech szkół: Prezydent Marcin
Zawiła odwiedził ZSO nr 1, zastępca prezydenta Zofia Czernow
uczestniczyła w ostatnim dzwonku w Zespole Szkół Rzemiosł
Artystycznych i ZSO nr 2 czyli
w popularnym „Norwidzie”, a
zastępca prezydenta Hubert
Papaj pojawił się w Zespole Szkół
Ekonomiczno - Turystycznych.
Ciekawe jak prezydenci i pani
prezydent wybierali szkołę, którą
odwiedzili. Być może był to rzut
monetą, która daje właśnie trzy
możliwości: orzeł, reszka i …
„sztorc”.

- … Świętem Pieszego
Pasażera

- … a oszczędności przeznaczono
na zakup nowych autobusów.

(anzol)

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

Józef Sarzyński, zastępca przewodniczącego rady miejskiej.

Redakcja

FOT. JELONKA.COM
(anzol)
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Przedsezon
w pełni
W tym roku wakacje zaplanowałem nietypowo, bo przed tak
zwanym „sezonem”. Zresztą, może
nic w tym takiego nietypowego nie
ma, bo ostatnio słowo ‘wakacje’ nie
tylko z latem się kojarzy. Kto ma
możliwości, może – w środku zimy
– opalać się na zatłoczonej plaży
Copacabana w Rio de Janeiro, gdzie
akurat goreje pełnią ta ulubiona
przez wielu pora roku.
Bałtyckie kurorty, które pewnie
wielu jeleniogórzan odwiedzi w
nadchodzących tygodniach, przed
sezonem nie wyglądają dla jego miłośników zachęcająco. Koszmarne
budy z plastikowym żarciem, gdzie
za jednego ziemniaka obranego

w spiralkę i wysmażonego w oleju
pamiętającym sezon poprzedni, są
jeszcze zamknięte.
Zamiast walącego po uszach
„umcy, umcy” rozlegającego się z
prymitywnych tancbud i tuningowanych volkswagenów golfów oraz innych bmw, w kurortowych uliczkach
słychać ciszę, przez którą przedziera
się dyskretnie szum morza. A nad
jego brzegiem? Mimo słońca, pięknego i głaszczącego promieniami,
nie ma tłumów, które tak uwielbiają
spragnieni stadności ludziska. Odarte z treści słupy ogłoszeniowe jeszcze
nie tętnią zapowiedziami plażowych
„eventów”, które zagłuszą morskie
opowieści natury.

Gdzie te obrazki plażowiczów Jest okazja do refleksji, na którą tak
ściśniętych jak nieświeże sardynki często nie ma czasu w zabieganej
w olejku do opalania w puszce? codzienności.
Samotnie przechadzam się po plaCiało przy ciele, papieroch przy papierochu, puszki z piwem i po piwie? ży i przywołuję niezbyt przeze mnie
Wrzaski rozwydrzonych dzieci, które lubianego francuskiego filozofa i pi– co sił w płucach – nadwyrężają sarza Jeana Jacques’a Rousseau. Ten
struny głosowe, bo przecież nad mo- pan, przez którego miałem kłopoty
rzem można? I przecinki dorosłych, na studiach, w swoich „Reverie du
promeneur soktórzy – w wakalitaire” (Marzecyjnym upojeniu
TEN, KTO NIE ZNOSI
nia samotnego
– dosłownym i
SEZONOWEGO GWARU,
spacerowicza)
przenośnym –
POWINIEN WYBRAĆ
czerpią garścia- „PRZEDSEZON”, ABY DOCENIĆ, po piątym spaJAK PEWNE MIEJSCA
cerze po wyspie
mi z językowego
MOGŁYBY WYGLĄDAĆ,
Saint Pierre na
rynsztoka wyGDYBY NIE DRAPIEŻNY
stawiając żądne PAZUR LUDZKIEJ CHCIWOŚCI. Jeziorze de Biennes, zauważył,
promieni cielska
że szczęście jest
do przyjaznego
stanem ulotnym: albo już było, albo
wszystkim słońca?
Tego nad Bałtykiem w czerwcu dopiero będzie. A jeśli będzie, to i tak
nie ma. Jest upragniona pustka, któ- coś sprawi, że rozpłynie się w obliczu
ra – zwłaszcza na plaży kojarzonej z innych wydarzeń. Czy miał rację?
Jako zimny racjonalista może.
harmidrem – wydaje się tak odrealniona, że aż zupełnie nierzeczywista. Ale czy rzeczywiście ten zimny ra-

cjonalizm daje możliwość poczucia
jakiekolwiek szczęścia w sensie
szerokim i głębokim? W niektórych
przypadkach, choć pozornie tego
szczęścia nie widać, ono wciąż trwa
w wielopoziomowym odczuwaniu i
pewności powrotu do szczęśliwych
doświadczeń, które pionier racjonalizmu nazywa ulotnymi.
Ten „przedsezon” daje obraz
takiego archetypu „szczęścia” w
zgodzie z naturą. Wyobrażenie o
tym, jak tu – w tych zapaćkanych
współczesną sieczką architektury
i popkultury kurortach – bywało
kiedyś, zanim nowoczesne trendy
„wypoczynku” zburzyły atmosferę
natury i przywiały smród konsumpcjonizmu i szpetoty. Bo przecież dziś
ten, kto chce znaleźć nietknięty lub
przynajmniej lekko tylko muśnięty
przez te plagi zakątek, coraz bardziej
musi się natrudzić. A i tak wymarzone miejsce okazuje się cieniem
dawnego blasku.

Jeszcze kilka lat temu w wielu
kurortach takie zakątki były. Dziś
jest o nie coraz trudniej: cywilizacja wciska się dosłownie wszędzie. Handel działkami kwitnie.
Mimo kryzysowych niepokojów
rosną molochy apartamentowce
tam, gdzie w nie tak odległych
czasach kwitły polne kwiaty na
łąkach. Ekspansja granic nie
ma, a wszystko w oparciu o tzw.
postęp i rozwój.
Ten, kto nie znosi sezonowego
gwaru, powinien wybrać „przedsezon”, aby docenić, jak pewne
miejsca mogłyby wyglądać, gdyby
nie drapieżny pazur ludzkiej
chciwości. Jeśli się spóźni, musi
poczekać do jesieni, kiedy te
zakątki będą odpoczywać po
najeździe sezonowego tłumu.
Jesieni, która – wraz z przedsezonem – jest od niedawna moją
ulubioną porą roku.
Wasz Redaktor
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Wystawą plenerową „Szkło
i światło” rozpocznie się 1
lipca Miesiąc Tradycji Szklarskich zorganizowany w ramach Spotkań z Kulturą i Tradycją
Czeską w Piechowicach. Imprezy towarzyszące odbędą się
8 i 9 lipca podczas „Kryształowego Weekendu” w Piechowickim Ośrodku Kultury, na stadionie miejskim, a także
w centrum miasta.
Na wystawie „Szkło i światło”,
której eksponaty umieszczone zostaną w witrynach sklepowych,
prezentowane będą duże formy
szklane. Wszystkie prace będą pięk-

nie oświetlone. 8 i 9 lipca odbędzie się
„Kryształowy Weekend”, czyli pokaz
czeskich i polskich tradycji szklarskich, warsztaty biżuterii ręcznie
robionej nad ogniem, wydmuchiwa-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Norbi w Piechowicach
nie figurek szklanych na palnikach,
a także grawerowanie i wydmuchiwanie szkła z pieca hutniczego.
8 lipca w POK-u zostanie otwarta
wystawa „Ballada o szkle”, na której
prezentowany będzie czeskie szkło
i biżuteria. O 17.00 ruszy parada z
czeskim Teatrem Lalek z Upic, a wieczorem zagra Karkonoska Orkiestra
Kameralna warszawskich studentów
wyższych szkół muzycznych, którą
prowadzi prof. Ewa Marchwicka.

Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie
Norbi. Każdy może wziąć udział w
warsztatach mozaiki szklanej i wydmuchiwania szkła. Nie zabraknie
dobrej muzyki, koncertów, występów
artystycznych oraz spektakli. Dużo
atrakcji przewidzianych jest także dla
dzieci m.in. dmuchane place zabaw i
miasteczko ruchu drogowego.
Agrafka

Muzyka nie całkiem poważna w Szklarskiej Porębie
„Na estradzie, w salonie i w
ogrodzie, czyli muzyka nie
całkiem poważna”, taki
właśnie tytuł nosi kolejny
cykl letnich koncertów w
Szklarskiej Porębie, zorganizowanych w ramach
IV Spotkań Muzycznych i
Karkonoskiej Wakacyjnej
Orkiestry Kameralne. Imprezy będą tr wać od 30
czerwca do 4 lipca.
IV Spotkania Muzyczne zdominują kameraliści i soliści. Obecni
na festiwalu adepci sztuki chóralnej, będą się doskonalić w czytaniu
nut głosem podczas warsztatów.

Gwiazdą festiwalu będzie „Trio Con idea”,
ale wystąpią także organista oraz młodzi
i utytułowani soliści,
którzy będą śpiewać,
grać na skrzypcach
oraz gitarze. W repertuarze Karkonoskiej
Wakacyjnej Orkiestry
Kameralnej znajdą się
takie smaczki muzyczne, jak: koncerty organowe, koncert skrzypcowy a - moll JS Bacha, serenada z
kwartetu Es - dur - FR. Schuberta,
Tańce rumuńskie na skrzypce i
kameralną orkiestrę -B. Bartoka,
a także nowe opracowania muzyki

filmowej J .Williamsa np. „Siedem
Lat w Tybecie”. Warto podkreślić,
że KWOK w bieżącym roku otrzymał medal za zajęcie I – go miejsca
na konkursie orkiestr w Belgii.
Wszystkie koncerty odbędą się pod

Wiły wianki i…
Na dziedzińcu Dworu Czarne odbyły się warsztat y
florystyczne pod hasłem
„Rusałkowe wianki”, zorganizowane przez Europejską Szkołę Zawodów
Artystycznych w Bukowcu i
restaurację Corte Nero.

J a k m ów i ą o r g a n i z a t o r z y,
florystyka to sztuka układania
kwiatów, której nauczyć może
się każdy. Wczoraj warsztaty poprowadziła mistrzyni florystyki,
Agnieszka Mitko. Młode panny i
dojrzałe panie plotły rusałkowe
wianki z kwiatów i ziół, czym
nawiązywały do tradycji związa-

Lato, lato, ach to Ty!
W minionym tygodniu rozpoczęło się kalendarzowe
lato! Z tej okazji maluchy z
niepublicznego Przedszkola Tuptuś w Jeleniej Górze
wraz z paniami nauczycielkami wybrały się na
wycieczkę …do Teatru im.
C.K. Norwida. Maluchy zwiedziły placówkę i poznały jej
tajemnice.

odbyły się zabawy i rozmowy o
tej najcieplejszej porze roku. Jak
mówi Pani Barbara Ruszczyńska z
Niepublicznego Przedszkola Tuptuś przy ul. Morcinka w Jeleniej
Górze, mimo, że wycieczkę do
teatru zaplanowano już wcześniej,
była to świetna forma spędzenia
tego wyjątkowego dnia. Większość
jeleniogórzan spędziło go jednak w
szkole lub w pracy.
A z czym kojarzy nam się lato?
Paulinie Jagodzie, Monice Załupskiej
Z okazji pierwszego dnia kalen- i Patrycji Wrzostowicz, uczennicom
darzowego lata w wielu jelenio- piątej klasy, lato kojarzy się z odpogórskich przedszkolach i szkołach czynkiem od szkoły i wakacjami:

nych z nocą świętojańską oraz
powitaniem lata.
- Zorganizowane przez nas warsztaty są kontynuacją dwuletniego
studium Florystyki w Europejskiej
Szkole Zawodów Artystycznych Pałac
Bukowiec, które ruszy od września.
Chcemy w ten sposób pokazać, piękno i przydatność technik florystycznych i zachęcić
mieszkańców
naszego regionu do podjęcia
nauki właśnie
na kierunku
Florystyka.
Niestet y w
Jeleniej Górze
nie ma profesjonalnych
f l o r y s t ów,
którzy wzbogacaliby różne
przedsięwzięcia i upiększali
nasze miasto
– powiedziała
Ewa Zdzienicka, dyrektor
Europejskiej
Szkoły Zawonad morzem, na wsi i na Mazurach.
Dla sześcioletniej Ani z Jeleniej Góry,
lato oznacza zabawy w basenie,
cukrową watę i lody … jagodowe,
które zawsze kupuje jej babcia. Dla
pięcioletniego Marcinka lato to czas,
kiedy za zgodą rodziców może chodzić bez koszulki i …bez butów.
Słowem lato to czas wyjątkowy.
Warto się więc nim cieszyć do woli,
szczególnie, że z każdym dniem
dni będą stawały się powoli coraz
krótsze. W imieniu całej redakcji
tego lata życzymy wszystkim dużo
słońca, radości i odpoczynku oraz
odrobiny … szaleństwa!
(Angela)
Fot. Angela

czujnym okiem dr
Ewy Marchwickiej
prof. Uniwersytetu
Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie,
a muzyka „nie
całkiem poważna”
będzie rozbrzmiewać m.in. w Hotelu „Szrenica”, Restauracji Kaprys,
Klubie „Jazgot”,
Hotelu „Bornit”, w
kościołach oraz w parku Miejskim
„Esplanada” .
Agrafka,
FOT. organizator
dów Artystycznych Pałac Bukowiec.
W Dworze Czarne odbyły się dwie
tury warsztatów florystycznych. W
pierwszej wzięły udział gimnazjalistki, a w drugiej panie w „kwiecie wieku”. Tradycyjne plecenie wianków
w przepięknym zabytku, jakim jest
Dwór Czarne pozwoliło zbliżyć się
do piękna drzemiącego w naturze i
historii. Możliwe, że w najbliższym
czasie zajęcia florystyczne odbędą
się również w kolejnych zabytkach
pałacowych okolic Jeleniej Góry.
- Prowadzę pracownię f lorystyczną we Wrocławiu i wykonuję
zlecenia na specjalne okazje np.
wydarzenia teatralne, czy też uroczystości weselne. Dzisiaj plotłyśmy
wianki z okazji Nocy Świętojańskiej.
Jest wiele technik wyplatania,
od najprostszej, czyli zawijanie
kwiatka za kwiatek, po wyplatanie
na drucie, które akurat dzisiaj stosowaliśmy. Wianki te często stają
się dekoracjami na drzwi, czy też
ściany, robione są z ziół i zbóż, które
pięknie zasychają na złocisty kolor.
Najczęściej wianki robiło się niegdyś
z dziurawca lub koniczyny, natomiast
dziś głównym składnikiem wianków,
które robiłyśmy był kwiat szczawiu
– powiedziała Agnieszka Mitko, z
Europejskiej Szkoły Zawodów Artystycznych Pałac Bukowiec.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas,
organizator

Nowa fundacja

– pomoc w codzienności
S.O.S Codzienność to
nowa jeleniogórska
fundacja, która powstała by pomagać
jeleniogórzanom i
mieszkańcom regionu w codzienności.
Tworzą ją ci, którzy
potrzebują pomocy
lub chcą zrobić coś
dla innych. Dzięki
takiej organizacji
nie będzie problemu
nie do rozwiązania.
Głównym dochodem Fundacji
Założycielką fundacji jest ma być sklep Internetowy, gdzie
Alina Boreta.
mamy wraz z dziećmi tworzą dzieła
W ramach swojego działania
Fundacja S.O.S Codzienność udziela
porad specjalistów lekarzy. Niebawem swoją pomoc będą też oferować: prawnik i specjalista bhp
oraz księgowa. Promowany jest też
e-wolontariat, dzięki któremu będzie
szansa skorzystania z pomocy przez
Internet. Obecnie to takiego działania zgłosiła się jedna osoba, która zaproponowała udzielanie korepetycji
z języka amerykańskiego.
Fundacja chce być też wsparciem
dla matek i opiekunów z dziećmi.
Do tego celu powstał klub S.O.S
Codzienność, który obecnie mieści
się w siedzibie fundacji przy ul.
Przesmyckiego 8 w Jeleniej Górze.
Docelowo będzie to lokal w centrum
Jeleniej Góry, który już niebawem ma
wskazać prezydent miasta. Na stronie
fundacji będzie też dział dla dzieci,
gdzie ogłaszane będą konkursy na
najlepszą bajkę, wiersz czy rysunek,
za które najmłodsi będą nagradzani
drobnymi zabawkami.
Na stronie internetowej powstało też
Forum, na którym można wymieniać
się informacjami, szukać opieki czy
wsparcia, oraz umieszczać ogłoszenia
o wymianie usług np. za umycie okien
zaoferuje małe zakupy itd.

wystawiane na sprzedaż. Są to m.in.
kolczyki i zawieszki oraz obrazy.
W realizacji planów fundacji pomagają również wolontariusze.
- Jesteśmy młodym, dynamicznym, chętnym do pracy zespołem,
oferującym innym ludziom swój
czas, pasję i zaangażowanie, po to,
aby nasze i ich życie nabrało nowych
wartości. Serdecznie zapraszam
do zapoznania się z programem
działania Fundacji i Klubu S.O.S.
Codzienność, oraz do włączenia się
w jego działalność. Jestem przekonana, że każdy z Państwa, znajdzie
tutaj coś, co go zainteresuje, zyska
możliwość ciekawego i pożytecznego
spędzenia wolnego czasu, poznania
nowych ludzi, oraz realizacji swoich
pasji i zainteresowań. U nas można
znaleźć wzajemną pomoc i wsparcie w małych i dużych problemach
dnia codziennego, wymienić się
spostrzeżeniami, uwagami i wiedzą,
co sprawi, że nasze życie będzie po
prostu łatwiejsze – pisze na swojej
stronie Alina Boreta, założycielka
fundacji.
Więcej informacji na temat S.O.S
Codzienność znajduje się na stronie
internetowej www.codziennosc.org
(Angela)

Dwa pytania do Aliny Borety,
założycielki fundacji:

Skąd wziął się pomysł założenia takiej Fundacji?
Pomysł stworzenia Fundacji rodził się długo, dlatego jest to dość młoda
organizacja, powstała w maju br. Fundacja jest przede wszystkim spłatą
kredytu, który los dał mi przy porodzie mojej córki, Natalki. Ponadto
chciałabym pokazać światu, że kobiety z dziećmi to niezwykłe istoty.
Pragnę też by ludzie nauczyli się wyrozumiałości, otwartości i współpracy.
Do tego będę serdecznie zachęcać.
Czym zajmuje się Pani poza Fundacją, proszę opowiedzieć o
sobie…
Najtrudniej jest mi mówić o sobie…Mieszkam w Cieplicach, mam
trzyletnią córeczkę, obecnie zajmuję się dzieckiem, domem i Fundacją.
Dla realizacji celów statutowych będę musiała uzupełnić swoje dotychczasowe prawo jazdy o kategorię C i E. Mam nadzieję, że znajdę na to
czas i uda mi się osiągnąć w pełni zamierzone cele …

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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NA URODZINY CESARZOWEJ TEATRÓW ULICZNYCH

Alina Obidniak kończy 80 lat
Trudno w to uwierzyć, lecz
jedna spośród najbardziej
znaczących i wszechstronnych jeleniogórskich osobowości Alina Obidniak
skończy w środę 80 lat.
Pomimo swojego wieku wygląda niezmiennie wciąż
tak dobrze, świeżo i młodo.

Historyk teatru i autor wielu haseł
encyklopedycznych Jerzy Timoszewicz wymienił tylko trzy nazwiska
wielkich indywidualności dyrektorskich z szesnastoma predyspozycjami
w dziejach polskiego teatru: Józefa
Kotarbińskiego (Teatr im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie), Arnolda
Szyfmana (warszawski Teatr Polski)
i…Alinę Obidniak.
Rozpoznawalna nie tylko na Dolnym Śląsku, legenda jeleniogórskiej
kultury i polskiego teatru, ceniona
reżyserka, wieloletnia szefowa jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida, polska laureata
nagrody „Kobieta Europy
95”, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych, Niekwestionowana Cesarzowa Teatrów
Ulicznych, założycielka
Laboratorium Samorozwoju, prezeska Stowarzyszenia Centrum
Inicjatyw Kulturotwórczych, pomysłodawczyni
projektu „Karkonosze 2000
- Święto Gór”
pod honorowym patronaPani Alinie składamy serdeczne
tem Sekretarza
Generalnego
życzenia urodzinowe. Wszystkiego
Rady Europy,
najlepszego, dużo zdrowia oraz
działaczka
samych pogodnych i radosnych dni
ekologiczna,
w życiu!
członkini Rady

Programowej Pracowni na rzecz
Wszystkich Istot, sama siebie nazywa skromnie animatorem kultury.
Przyszła na świat 29 czerwca
1931 roku w Krośnie na Podkarpaciu. Po ukończeniu krakowskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego na
wydziale aktorskim, studiowała na
wydziale reżyserii w moskiewskim
Instytucie Kinematografii oraz
łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera. Los złączył
ją nicią przyjaźni z Jerzym Grotowskim, jednym z największych
reformatorów teatru XX wieku i
twórcą metody aktorskiej.
Debiutowała jako reżyser w 1961r.
dramatem Aleksandra Wołodina
„Pięć wieczorów” na scenie Teatru
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
Kierowała kaliskim Teatrem im.
Wojciecha Bogusławskiego (1964–
70), zanim w jej życiu otworzył się
nowy rozdział, gdy w roku 1973 objęła
funkcję dyrektora Teatru im. Cypriana
Norwida w Jeleniej Górze (jeszcze pod
nazwą Teatr Dolnośląski), gdzie przez
15 lat i od maja do grudnia 2000r.
przyczyniała się, iż jeleniogórski teatr
stał się ważną instytucją kulturalną
na mapie Polski. Tutaj w ciągu lat
1973–88 wyreżyserowała 26 przedstawień z dramaturgii polskiej i światowej, zarówno dla dorosłych jak i dla
dzieci, m.in. „Wyzwolenie” Stanisława
Wyspiańskiego, „Przygody rozbójnika
Rumcajsa” Václava Čtvrtka, „Horsztyń-

ski” Juliusza Słowackiego czy „Ostatni”
Maksyma Gorkiego. Jej dorobek reżyserski na deskach Teatru im. Norwida
obejmuje także monodram oparty
jest na tekście Andrzeja Maleszki „Jasiek” (2000) i spektakl „Sztukmistrz.
Norwid o Polsce. Norwid o Polakach.
Norwid o sztuce” (2010). W Teatrze
im. Norwida stworzyła poszukującą
scenę alternatywną - Scenę Studyjną,
gdzie głównym reżyserem był Krystian Lupa.
Za swoją twórczość Alina Obidniak otrzymywała liczne nagrody i
odznaczenia krajowe i zagraniczne,

m.in. Medal Honorowy „Zasłużony
dla Miasta i Województwa Jelenia
Góra” (1975), Odznakę „Za zasługi dla
rozwoju województwa jeleniogórskiego” (1979), Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1980), Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1981), nagrodę Kobieta Europy (1995), Medal
Okolicznościowy Wojewody Jeleniogórskiego (1998), Złotą Odznakę Ministra Ochrony Środowiska (1998),
Nagrodę Marszałka Województwa
Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury (2003)
oraz Nagrodę Miasta Jeleniej Góry za

całokształt osiągnięć artystycznych i
kulturotwórczych (2004).
Dziś Alina Obidniak prowadzi
społecznie zajęcia z osobami niepełnosprawnymi w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku przy Karkonoskiej
Państwowej Szkole Wyższej. W marcu ub. r. nakładem wrocławskiego
Instytutu im. Jerzego Grotowskiego ukazała się jej autobiograficzna
książka „Pola energii. Wspomnienia
i rozmowy”.
Accipiter
FOT. JELONKA.COM

„Korowód Radości” przeszedł przez Wojcieszów
Imprezę zainaugurował
burmistrz miasta, Sławomir
Maciejczyk .
Korowód, w
miłej atmosferze, przeszedł
ulicami miasta na boisko
przy Zespole

W Wojcieszowie odbył
się VI „Korowód Radości”, zorganizowany
przez Stowarzyszenie
Nasz Wojcieszów. W tym
roku przebiegł on pod
hasłem „Data urodzenia
nie ma tu znaczenia”. W
imprezie wzięło udział 15 grup korowodowych, z których
siedem zaprezentowało się w pomysłowych występach
artystycznych.

Szkół w Wojcieszowie. Całą imprezę
prowadziła para klaunów, w których
role wcielili się: Agata Firlej i Przemysław Rogal. Ponieważ hasło marszu brzmiało
„Data urodzenia nie ma tu
znaczenia”
mieszk ańcy
Wojcieszowa
bawili się przy
muzyce wielopokoleniowej.
Siedem grup

korowodowych z 15,
które brały udział w
„Korowodzie Radości” przygotowało
występy artystyczne. „Czarny Ląd”
przedstawił pokaz
taneczny w r ytmach afrykańskich,
„Właśnie Leci

Kabarecik”
wystawił przedstawienie satyryczne
pt. „Budżet Miasta”.
W gr upie „Łąka”
wystąpiły dzieci ze
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego,
które recytowały wiersze
i śpiewały piosenki. Zespół
„Wo j c i e s z o wianki” pod
opieką arty-

styczną Zdzisława Wyrostka
śpiewał utwory tradycyjne
i biesiadne, a „Grupa Teatralna” uczniów Zespołu Szkół w Wa k a
Wojcieszowie wykonała utwór „Nie Waka, a „Szarpidruma jak dom” ty”, czyli duet młodych wokalistów
z Wojcieszowa, prezentowali swoje
głosy i umiejętność gry na gitarach
elektrycznych.
Ponadto w marszu udział wzięły takie grupy przebierańców,
jak „Wampiry i Upiory”, „Bębniarze”, „Grupa Nijak”, „Radzimowice”, „Królowie Szos”,
„Rowerzyści”, „Malowanki” oraz
„Rozbitkowie”. Uwieńczeniem zabawy było wypuszczenie lampioOrkiestry Dni
nów szczęścia
Naszych. Na
przez każdego z
ko n i e c „ S o uczestników.
bieradziki”
Agata
przedstawili
Galas,
pokaz taneczFOT.
ny do utworu
organizator
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Kronika policyjna
Jadł i spał na cudzy
koszt

46 – letni mężczyzna bez
stałego miejsca zamieszkania
oszukał co najmniej pięciu
właścicieli karpackich pensjonatów. Mężczyzna wynajmował pokój na dzień lub dwa,
a następnie opuszczał go nie
płacił. Straty pokrzywdzonych
szacuje się od 90 do 270 zł.
Teraz oszustowi grozi nawet
do 8 lat więzienia.
- Mężczyzna rezer wował
noclegi w hotelach i pensjonatach. Kiedy właściciele lokali
pytali o zapłatę, mężczyzna
zapewniał, że zapłaci jak tylko
dojedzie do niego żona. W
trakcie pobytu korzystał z restauracji, w których jadł i pił
alkohol, po czym znikał – opisuje Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
W minionym tygodniu szczęście go opuściło. W jednym z
hoteli w Karpaczu szybko
poznano się na oszuście. Podejrzenie u właściciela obiektu
wzbudziło dziwne zachowanie
mężczyzny. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała
oszusta. Nie miał on przy sobie
żadnych pieniędzy. Był pijany,
miał trzy promile. 46-latek
trafił do policyjnego aresztu.

Kradł blachę z
Kościoła

W ręce policji wpadł 28 –
latek z Jeleniej Góry, który
wielokrotnie kradł blachę
z jeleniogórskiego kościoła
i sprzedawał ją na złom. W
minionym tygodniu złodziej
został zauważony. Informacje
o kradzieży z rysopisem sprawcy i jego drogą ucieczki przekazano policji, która zatrzymała
mężczyznę kilka ulic od okradzionego kościoła. Złodziej
przyznał się do winy. Grozi mi
do pięciu lat wiezienia.

Zatrzymani za
oszustwa

Fałszował dok ument y o
zatrudnieniu i wysokości zarobków, a następnie namawiał
ludzi do brania dla niego kredytów – mowa o 30 – letnim
oszuście, którego zatrzymała
policja. Sprawa wyszła na
jaw kiedy 21 – latek poszedł
do jednego z jeleniogórskich
banków i okazując sfałszowane dokumenty chciał wyłudzić
27 tys. zł kredytu. Po jego
zatrzymaniu okazało się, że
działał na zlecenie 30 – letniego oszusta. Mężczyznom grozi
nawet do 8 lat więzienia.

Zdemolował auto … dla
zabawy

29 – latek wracał z imprezy i
dla „zabawy” skopał samochód
marki BMW zaparkowany przy
jednej z jeleniogórskich ulic.
Ur wał też dwa elektr yczne
lusterka. Gdyby nie czujność
właścicielki pojazdu, która
zauważyła zdarzenie i drogę
ucieczki mężczyzny, wandal
najprawdopodobniej pozostałby bezkarny. Kobieta natychmiast powiadomiła policję i
podała rysopis sprawcy. 29latek wpadł w ręce policjantów
kilka ulic dalej. Grozi mu do 5
lat wiezienia.

AktualnoŒci

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dla czternastu mieszkańW Szwajcarii spłonął
ców Jeleniej Góry i okolic,
siedmiodniowa objazdobyśmy razem z autokarem. Cały czas
wa wycieczka po Szwajca- mam jeszcze przed oczami obrazki z
rii, miała być wyjątkowym tego zdarzenia: krzyki, uciekających
urlopem. Niewiele jednak
brakowało by pasażerowie
stracili życie. Ich autokar
stanął w płomieniach w
jednym ze szwajcarskich
tuneli. Dzięki zimnej krwi
dwóch jeleniogórzan, ludzi
udało się bezpiecznie ewakuować. Spłonęły jednak
bagaże.

polski autokar, którym podróżowali jeleniogórzanie

Uratował ich spokój
Szczęśliwe
zbiegi
okoliczności

Jak opowiada pan Jacek, wraz z
kolegą od początku wycieczki usadowili się na tylnych siedzeniach
autokaru i przez tylną szybę robił
pamiątkowe zdjęcia. To dzięki temu
zauważył palący się tył autobusu i
odpowiednio szybko wraz z kolegą
powiadomił o tym kierowcę oraz
pasażerów. Szczęśliwym trafem
kilka godzin wcześniej zabrał też z
bagażnika swój bagaż, który wniósł
do autobusu. Jak się później okazało
, był to jedyny bagaż, który został
uratowany, pozostałe plecaki i torby
spłonęły w autokarze.
- Z całego zdarzenia wyszedłem
obronną ręką. Jestem zodiakalnym
lwem, stąd znajomi żartują sobie,
że jak każdy kot, zawsze spadam na
cztery łapy i mam siedem żyć. Teraz
mam więc ich jeszcze sześć – mówi
pan Jacek.

Do zdarzenia doszło w niedzielę
(19.06) około ósmej nad ranem na
autostradzie A4 pod Zurichem. Tył
autobusu zapalił się w około 300
metrowym tunelu.
– To były sekundy. Razem z
kolegą Zbigniewem siedzieliśmy w
tylnej części autobusu. Przez okna
zobaczyliśmy płomienie. Zaalarmowaliśmy kierowcę i pozostałych
pasażerów. Ludzie wpadli w panikę, ludzi, płomienie, policję i straż
ale udało się nam ich zmotywować, pożarną – opowiada Jacek Bartkoby jak najszybciej wychodzili na ze- wiak z Jeleniej Góry, który wrócił
wnątrz. Wszystkim udało się opuścić z wycieczki cały i jako jedyny
autobus i wybiec z tunelu. Po drodze
uratował swosłyszeliśmy eksje bagaże.
Autobusem, który w
plozje, widzieliAutokar
śmy kłęby dymu. miniony piątek wyruszył p o c z ą t ko w o
z Łodzi podróżowało
Autobus spłonął
próbowali gasić
doszczętnie, ra- 57 osób z całej Polski. kierowcy, jednak
14 mieszkańców
zem ze wszystpłomienie rozkimi bagażami. Jeleniej Góry i regionu przestrzeniały opaNiewiele brako- wsiadło do autobusu w tak szybko, że nować.
miejscowości Torzym.
wało, a spłonęliPożar najnie udało się ich
prawdopodobniej
pojawił się w komoSzczęśliwe zbiegi okoliczności
rze silnika. PrzyczyJak opowiada pan Jacek, wraz z kolegą od początku wycieczki usadowili się na tylnych nę pojawienia się
siedzeniach autokaru i przez tylną szybę robił pamiątkowe zdjęcia. To dzięki temu ognia zbada policja
straż pożarna. Wyzauważył palący się tył autobusu i odpowiednio szybko wraz z kolegą powiadomił o icieczkę
zorganizotym kierowcę oraz pasażerów. Szczęśliwym trafem kilka godzin wcześniej zabrał też z wało biuro podróży
bagażnika swój bagaż, który wniósł do autobusu. Jak się później okazało , był to jedyny R a i n b ow To u r s .
Poza pasażerami
bagaż, który został uratowany, pozostałe plecaki i torby spłonęły w autokarze.
w autobusie było
- Z całego zdarzenia wyszedłem obronną ręką. Jestem zodiakalnym lwem, stąd jeszcze dwóch kieznajomi żartują sobie, że jak każdy rowców i pilot.
Nikomu z podrókot, zawsze spadam na cztery łapy
żujących nic się nie
i mam siedem żyć. Teraz mam stało.
(Angela)
więc ich jeszcze sześć – mówi
Fot. Jacek
pan Jacek.
Bartkowiak

Ceny biletów MZK pójdą do góry
Już jutro (wtorek) radni zajmą
się planowanymi podwyżkami cen biletów MZK oraz
zmianami dotyczącymi ilości
i częstotliwości kursów. Już
wiadomo, że po przyjęciu nowej taryfy, ceny biletów pójdą
w górę. Ile zapłacimy więcej i
dlaczego?
Zdaniem urzędu miasta, w ostatnich latach zdecydowana większość
samorządów w Polsce systematycznie
podnosiła ceny biletów w komunikacji
miejskiej. Urzędnicy tłumaczą, że
teraz przyszedł czas na Jelenią Górę,
w której ceny biletów pozostawały
niemal na tym samym poziomie od
dziesięciu lat.
- Przypominamy, że o ile w roku 2002
cena biletu jednorazowego wynosiła
2,10 zł, to obecnie sięga ona wysokości
raptem 2,24 zł. W tym czasie zmieniły
się gwałtownie wszystkie inne ceny
towarów i usług mających niezaprzeczalny wpływ na wysokość kosztów
MZK – pisze w komunikacie prasowym
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
Urząd miasta podwyżki tłumaczy

wzrostem kosztów, w tym wyższych
cen paliwa, obsługi i eksploatacji sprzętu.
- Wystarczy zestawić choćby dwie
ceny. O ile w roku 2002 litr oleju
napędowego, którego koszty mają
niebagatelny wpływ na budżet MZK,
można było kupić za ok. 1,99 zł, to
dziś ten sam olej MZK kupuje po 3,85
zł. A przecież zmieniły się także ceny
akcesoriów i wyposażenia autobusów,
koszty obsługi i wszelkie inne, od których zależny jest standard usług w tej
branży – mówi Hubert Papaj, zastępca
prezydenta Miasta.
Jak zapewnia Hubert Papaj, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry, nawet po
podwyżce ceny biletów w Jeleniej
Górze nadal będą najniższymi cenami
w komunikacji miejskiej w Polsce. W
nowej taryfie mają zniknąć uciążliwe,
groszowe końcówki.
- W Jeleniej Górze cena jednorazowych biletów normalnych wzrośnie o
36 gr,, a ulgowych – o 18 gr. Zmieni się
też cena biletów miesięcznych, ale nadal
pozostanie ona jedną z niższych w kraju. Jeszcze dziś bilet imienny, sieciowy,
na wszystkie dni w obszarze miasta
kosztuje w Jeleniej Górze 63,20 zł. Dla
przykładu – w pobliskim Wałbrzychu

już od pewnego czasu 93 zł, w Lesznie
– 110, w Nysie – 120, nieco tańszy jest
w Częstochowie – 89, ale z kolei w
Olsztynie, w którym kosztuje teraz 98
zł Miasto przymierza się do kolejnej
podwyżki i według projektu taryfy
wysokość ceny takiego biletu sięgnie
tam 118 zł. Są i takie ceny, jak w Płocku
(134). W Jeleniej Górze będzie to kwota
90 zł. Zdecydowanie niższe są ceny biletów normalnych w dni robocze, a także
ulgowych, odpowiednio 70 i 45 zł.
Wprawdzie ze względu na specyficzne uwarunkowania nie zawsze można
łatwo porównywać ceny w różnych
miastach, bo są tam inne uwarunkowania geograficzne, długość linii,
itp., ale kwota opłaty miesięcznej jest
określonym faktem – mówi wiceszef
miasta, Hubert Papaj.
W nowej taryfie zlikwidowane zostaną też te rodzaje biletów, które
pasażerowie kupowali najrzadziej
- 5-cio i 10-dniowe.

Wyrzucił kobietę z
drugiego piętra

w dwóch strefach opłat – Jelenia Góra
plus sąsiadująca gmina. Zrównane
zostaną też ceny biletów kupowanych
w kioskach i u kierowcy.
- Szacujemy, że niemal 30 procent
kupuje bilety jednorazowe u kierowców
płacąc za to 2,60 zł – powiedział H.
Papaj. – Ta liczna grupa, (bo to ok. 85
tysięcy przejazdów każdego miesiąca),
nie odczuje żadnej podwyżki cen.
Bilety jednorazowe u kierowców będą
kosztowały tyle samo, co w kioskach.
Odstępujemy od pobierania dodatkowej
opłaty za sprzedaż z „autokomputera”
w autobusie.
Proponowane rozwiązania zostaną
przedstawione radnym na najbliższej
sesji rady.
- Przedstawimy kilka prognostycznych rozwiązań ułatwiających podróżowanie w mieście, omówimy
wyniki badań potoków pasażerskich i
wszelkie aspekty spraw, związanych z
komunikacją w Jeleniej Górze oraz w
ościennych gminach, gdzie docierają
miejskie autobusy – zapowiada Hubert
Papaj.
(Angela)

Co pozostanie bez zmian?

W nowej taryfie mają pozostać
dotychczasowe ulgi dla osób niepełnosprawnych i starszych, w tym powyżej
75 roku życia. W niezmienionej cenie
pozostaną też przejazdy jednorazowe

Gorącą debatę w tym temacie już zapowiedzieli radni Prawa i Sprawiedliwości,
w tym Krzysztof Mróz.

W miniony wtorek 41 – letni
mężczyzna z ul. Kasprowicza
w Jeleniej Górze wyrzucił przez
okno z II piętra swoją partnerkę.
Tłumaczył, że chciał ją tylko
postraszyć. Wystawił kobietę za
okno głową w dół i trzymał ją
za nogi. W pewnym momencie
40 - latka wysunęła mu się z rąk
i spadła na betonowy chodnik.
Przeżyła, ale ze złamaną miednicą trafiła do szpitala.
Kobieta nie chciała kary dla
swojego oprawcy. Zastrzegła
policji, że kocha 41 – latka, a całe
zdarzenie było nieszczęśliwym
wypadkiem. Podczas zajścia
zarówno kobieta, jak i mężczyzna, byli pijani. Mieli ponad dwa
promile.

Ukradł radiowóz w
Bogatyni

Nawet pięć lat może spędzić
w więzieniu Andrzej P., który
chciał się zabawić kosztem policji. Mimo orzeczonego zakazu
jazdy samochodem, ukradł on
policyjny radiowóz i ruszył na
przejażdżkę. Długo jazdą się nie
nacieszył. Został zatrzymany i
objęty dozorem policji. Ma też
zakaz opuszczania kraju.
Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w Bogatyni. W
trakcie pościgu złodziej porzucił
skradzione auto i przesiadł się do
innego samochodu.
Obecnie Prokurator przedstawił podejrzanemu dwa zarzuty:
jazdę samochodem wbrew zakazowi sądowemu, za co mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, oraz kradzież
radiowozu. Za ostatni z czynów
grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat
więzienia. Andrzej P. przyznał
się do winy.
(Angela)

AKTUALNOŒCI
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Muzycznie zakończyli rok szkolny
W Filharmonii Dolnośląskiej
odbył się koncert z okazji
zakończenia roku szkolnego
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im Stanisława
Moniuszki w Jeleniej Górze.
Młodzi artyści otrzymali
świadectwa ukończenia PSM
I stopnia.

Koncert poprowadziła Agnieszka Cel,
nauczycielka z PSM. Duet fortepianowy z 1 kl. w składzie Ewelina Adamowicz i Maksymiliana Zdzichowska
zagrały „Mały pociąg” Emila Hradeckiego. Tomasz Pypeć z 2 kl. wykonał
na wiolonczeli „Kontredans” Ludwiga
van Beethovena w akompaniamencie
fortepianowym Artura Rulewskiego.
„Rag klonowego liścia” Scotta Joplina
razem zagrali na fortepianie Alicja
Uczniowie szkoły muzycznej wyko- Krajewska i Maksymilian Bielecki,
nali szereg znakomitych utworów na uczniowie 3 klasy.
różnych instrumentach muzycznych.

Szkoły Muzycznej I
stopnia, którzy właśnie dziś otrzymali
świadectwa ukończenia nauki na tym
poziomie. Młodsi
koledzy ich żegnają, natomiast starsi
uczniowie ze szkoły
II stopnia, w ten sposób witają młodych
adeptów, którzy będą
chcieli dalej szlifować
swoje umiejętności
muzyczne – powiedziała Agnieszka
Cel, nauczycielka
z PSM.
J a ko j e d y n a
zagrała na saksofonie Joanna
Faryno z 2 klasy
wykonując utwór „Venice”, którego autorem jest Henri Classen.
Wirtuozerią na akordeonie mogli
pochwalić się Wojciech Kowal z 5
klasy w „Walcu” Michała Bielańskiego oraz Michał Starak z III kl.
w „Czardaszu” Vittoria Montiego.
Julia Małek z III klasy prezentowała
na skrzypcach fragmenty „Carmen”
Pabla Sarasate, a Patryk Kryński z 3

Niesamowitym stylem gry na perkusji i świetnym wyczuciem rytmu
wykazał się Hubert Cel z 3 klasy w
utworze „New Disco Style” opracowanym przez Grzegorza Szymańskiego.
Joanna Oleksyk z 4 kl. wykonała na
fortepianie „Kujawiaka” Miłosza
Magina. „Danza charakteristika” Leo Brauwera w
niekonwencjonalny
sposób zaprezentował na gitarze
klasycznej Filip
Cel z II klasy. Alicja Dąbrowska z
I klasy wykonała
na skrzypcach
„Humoreskę”
Antonina
Dworzaka
przy akompaniamencie fortep i a n ow y m
K r z y s z t o fa
Gotartowskiego.
- Ko n c e r t
dedykowany był
16 absolwentom Państwowej

klasy wykonał na perkusji „Sound of
Muzak” zespołu Porcupine tree.
Zwieńczeniem muzycznego wieczoru był występ Pauliny Kusej,
studentki II roku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, która wykonała na skrzypcach
piękny utwór „Kaprys polski” Grażyny Bacewicz.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas

Architektura krajobrazu w Kotlinie Rotarianie pomogli seniorom
W minionym tygodniu Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze i Leśny Bank Genów
Kostrzyca zorganizowały w
Miłkowie konferencję pod
nazwą „Architektura krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej”. Patronat nad imprezą
objął Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.

Celem konferencji było określenie
kierunków działania w odniesieni do
poruszanego tematu: „Architektury
krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej”.
Starosta Jeleniogórski, Jacek
Włodyga, podkreślał, że trzeba tak
wyznaczać kierunki działania, by
chroniły one przyrodę, ale i były
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Andrzej Więckowski zauważył,
że wszyscy wiedzą o konieczności
utrzymania terenu w czystości,
niestety wiedza ta okazuje się być
niewystarczającą by nie śmiecić,
choćby w lesie. Stwierdził, że niestety
w architekturze krajobrazu mamy
wiele do zrobienia, bo to co się obecnie dzieje urąga wszelkim zasadom,
nie tylko przyzwoitości, ale także
estetyki, koloru czy kształtu. Należy

zatem próbować wytworzyć odruch
dobrego standardu w budownictwie
naszego czasu. Bo to co tworzymy
powinno komponować się z całością. Należy przyjąć, że krajobraz
jest podstawą, a wszelkie budowle
są w pewnym sensie naroślami na
pięknej, zdrowej tkance.
Temat „Ochrony środowiska w
pięknym krajobrazie” podjął Witold
Szczudłowski, ponieważ mimo prawa regulującego sprawy budowlane,

istnieje wiele przykładów działań
przeciwko harmonii krajobrazu.
Twierdził, że dalszy rozwój budownictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej
może nawet zabić atrakcyjność tego
miejsca. Powszechnie uważa się,
że Karkonoski Park Narodowy jest
przeciwnikiem wszelkiego rozwoju
gospodarczego na podległych mu
terenach, ale nikt nie zauważa, że ten
sam park to olbrzymie przedsiębiorstwo wspierające turystykę, gdzie
co roku przybywa ponad 2 miliony
ludzi, których trzeba podjąć, obsłużyć
i zapewnić bezpieczeństwo podczas
pobytu. Park musi jednak, prowadzić
prace zmierzające do unowocześnienia infrastruktury związanej z
masowym napływem turystów.
Wojciech Drajewicz opowiedział o
„Wandalizmie w przestrzeni architek-

tonicznej na przykładzie Kotliny Jeleniogórskiej”. Autor zwrócił uwagę
na nieciekawą prezentuję zabudowy
osiedla Zabobrza. Krajobraz psują
również obiekty wielkogabarytowe
takie, jak centra handlowe. Ich
architektura zupełnie nie pasuje
do otoczenia. Wielkim problemem
są także reklamy, a szczególnie ich
nieprzemyślane, a często niezgodne
z przepisami umiejscowienie.
- Pokładamy jednak nadzieję w
przyszłych pokoleniach, że będą
one bardziej rozsądne i bardziej
nastawione na zachowanie naturalności w krajobrazie, który jest
naszym skarbem największym
– powiedział Krzysztof Tęcza, z
Oddziału Sudetów Zachodnich
PTTK w Jeleniej Górze.
Z tematem „Wartości kulturowe
Kotliny Jeleniogórskiej jako potencjał turystyczny regionu” wystąpił
Krzysztof Korzeń dyrektor Fundacji
Doliny Pałaców i Ogrodów. Podkreślił, że w samej Jeleniej Górze
jest 200 obiektów zabytkowych,
a w powiecie ponad 260, które
przyciągają turystów. Ważne jest
przywrócenie ich do życia, tak jak
stało się to z wieloma pałacami,
gdzie teraz organizowane są niekonwencjonalne imprezy, jak np.
zbliżające się mistrzostwa świata gry
na pile. Niestety nie wszystkie zabytki
w naszym regionie są dostępne dla
przeciętnego turysty, a niektórych
nawet nie można zobaczyć z daleka. Wiele ciekawych zabytków nie
znalazła jeszcze swojego miejsca w
przewodnikach.
Agnieszka Krzemińska przedstawiła „Architekturę krajobrazu w
przestrzeni miejskiej na przykładzie
otoczenia Teatru im. C. K. Norwida”.
Przypomniała jak wyglądał teatr w
1904 roku. Postulowała o wykonanie
nowego nasadzenia, dzięki częściowemu usunięciu niektórych starych
drzew, a także wykorzystanie zaniedbanego trawnika, tworząc ogródek
letni dla potrzeb restauracji.
Agata Galas,
FOT. organizator

W minioną środę Rotary Club
Jelenia Góra, oficjalnie przekazało trzy altany dla Domu
Pomocy Społecznej w Kowarach. Ich wartość to 42 tys. zł,
które zebrano podczas balu
i koncertu charytatywnego.
Podczas uroczystości przekazania nie zabrakło występów
muzycznych i smacznego
poczęstunku.
Fundatorzy altan byli zadowoleni,
że mogli przysłużyć się polepszeniu
komfortu wypoczynku pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w
Kowarach. Inspiracją do zakupu „podarunku” był Interact, młodzieżowy
klub rotariański w Kowarach.
- Interact wspiera Dom Pomocy
Społecznej różnymi inicjatywami.
Jako Rotary Club Jelenia Góra ponad
rok temu podjęliśmy decyzję o potrzebie stworzenia starszym mieszkańcom placówki miejsca, gdzie mogliby
spokojnie wypoczywać. Chcieliśmy
zakupić otwarte altany, które dadzą
schronienie zarówno przed słońcem,
jak i deszczem. Pieniądze były zbierane podczas balu charytatywnego i
koncertu. Dzięki hojności sponsorów
udało się zebrać 42 tysiące złotych, co
starczyło w pełni na zakupienie trzech altan – powiedział
Mieczysław Ligęza, skarbnik Rotary Club w Jeleniej
Górze.
W Domu Pomocy Społecznej mieszka obecnie 56
seniorów. Najstarsza mieszkanka w placówce, pani Maria, dożyła pięknego wieku
101 lat.
– Często domy pomocy
społecznej kojarzą się negatywnie, tymczasem nasza
placówka jest dowodem na
to, że można jeszcze długo żyć w godnych warunkach, nawet w placówkach
społecznych. Prowadzimy
kluby zainteresowań, gdzie
podczas zajęć panie pięknie

haftują i malują obrazy, które są
później prezentowane na wystawach.
Od dawna marzyliśmy o tym, żeby
zrobić zadaszenie na ogrodzie, by nasi
podopieczni mogli częściej korzystać
z pięknej pogody i przebywać na
świeżym powietrzu. Dzięki klubowi
Rotarian nasze marzenia spełniły
się, za co jestem bardzo wdzięczna
– powiedziała Alicja Trembułowicz,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach.
Z nowego wyposażenia ogrodu
cieszą się również, ci, dla których

altany zostały zakupione.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni za
tak wspaniały dar. Teraz możemy
spokojnie spędzać czas na dworze,
nie straszny nam deszcz, ani upalne
słońce – mówi Pani Anna z Kowar.
Po uroczystym przecięciu wstęgi
wystąpił zaprzyjaźniony zespół „Śnieżynki” z czeskiego Domu Seniora z
Liberca, który prezentował piosenki
zarówno w języku polskim, jak i
czeskim.
Agata Galas,
FOT. Agata Galas
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Ludzie nie są otwarci na nowe!
Jak wyglądały/wyglądają koncerty Cries In Vain?
Dla nas koncerty zawsze były i
będą najważniejszą częścią tworzenia muzyki. To niesamowite uczucie,
kiedy stoisz na scenie i przekazujesz
swoje emocje ludziom pod sceną.
Szczególnie cieszy nas to, gdy publika
daje zespołowi pewną energię, a zespół ją podwaja i oddaje. Tego nie da
się tak po prostu opisać, wiedzą o tym
ci, którzy też grają koncerty. Trzeba
znaleźć się na scenie,
p o p ro st u ,

Z jeleniogórską formacją grającą muzykę alternatywną
– Cries In Vain, o „próżnym
wołaniu o pomoc”, koncertach będących najważniejszą
częścią tworzenia muzyki,
kondycji lokalnej estrady i zamknięciu ludzi na innowacje
rozmawia Piotr Iwaniec.

Jesteśmy młodym zespołem,
więc trudno tu mówić o jakichś
wielkich osiągnięciach. Gramy
na scenach klubowych w Jeleniej Górze i okolicznych miejscowościach; graliśmy koncert
na Lidze Rocka w Sali „Nova”
Jeleniogórskiego Centrum Kultury itp. Należy podkreślić, iż
bardzo cenimy sobie każdy z naszych
Jak oceniacie sytuację lokalnej koncertów, bez względu na to, dla
kogo i gdzie gramy. I każdy to dla
estrady?
nas „osiągnięcie”.
nasze koncerty są odbierane dość
dobrze. Czasami słyszymy po nich
„zagraliście świetnie” innym razem,
że trochę gorzej. Ale to dobrze. Konstruktywna krytyka jest nam jak
najbardziej potrzebna by się dalej
rozwijać. Uświadamiać sobie co zrobiliśmy źle i jak możemy to zmienić
by było w porządku.

Czy ktoś pomaga Wam się
promować?
Niestety, wszystko musimy robić
sami. I zupełnie nie rozumiemy
dlaczego miasto nie pomaga
młodym artystom. Piętrzy przed
nimi najróżniejsze problemy, które zaczynają się już w
chwili poszukiwania sali prób.
Zresztą, takie samo zdanie
mają inni młodzi muzycy z
regionu.

sobie, ile pracy oraz wysiłku trzeba
w to włożyć, i że w wielu sprawach
będziemy musieli radzić sobie
sami; na próżno wołać o pomoc.
Poza tym nazwa ta, jak się zdaje,
dobrze pasuje do metalowych
trendów. Co więcej, okazało się, że
formacja Bullet For My Valentine
posiada piosenkę o tym samym tytule,
co uprościło „odnajdowanie” naszej
kapeli w Internecie (śmiech).

Kiedy powstało Cries In Vain ?
Pomysł założenia kapeli zrodził się
Jaką muzykę gracie?
jeszcze w 2009 roku, jednak dopiero w
Określamy ją jako alternatywny
kwietniu 2010 na poważnie wzięliśmy i melodyjny metal core, ale tak nasię za ten temat. Innymi słowy, gramy prawdę trudno powiedzieć co gramy,
od ponad roku.
ponieważ każdy z członków zespołu
ma inne inspiracje, które składają się w
Skąd nazwa zespołu?
całość w naszych kompozycjach. GraPo angielsku Cries In Vain oznacza my dość nietypową mieszankę; można
„próżne wołanie o pomoc”. Wybrali- u nas usłyszeć inspiracje melodic death
śmy tę nazwę bowiem juz na początku metalem, metalem progresywnym, HC
tworzenia zespołu uświadomiliśmy czy też zwykłym rockiem.

poznać ją od
Póki co, pozostaje
podszewki. Cóż więcej?
Grając koncerty zawsze dajemy z ona na etapie ciągłego rozwoju. Ostatnie lata pokazały, że mamy tutaj nasiebie wszystko.
prawdę fajne młode zespoły. Szkoda,
Czy wasza muzyka „się spraw- że są to kapele, które zna się jedynie w
regionie, a nie w całej Polsce. Tak czy
dza”?
Zależy co kto lubi (śmiech). O siak ważne, że ta estrada „żyje”.
Wasze dotychczasowe, najgustach się przecież nie dyskutuje. Jeśli chodzi o fanów metalu to większe osiągnięcia?

ZACHWYCILI PUBLICZNOŚĆ

Co jest największym problemem tych, którzy chcą się
przebić?
Pierwsza rzecz to właśnie brak pomocy ze strony ośrodków kultury czy,
po prostu, miasta w sensie ogólnym,
które zdaje się nie dostrzegać tego, co
ma. Młodzi muzycy, a ściślej ich muza
to przecież również promocja dla
samego miasta! Druga rzecz, spora
konkurencja, a że każdy robi wszystko na własną rękę to i za wszelką
cenę stara się przebić. Trzecia rzecz –
zacofanie pod względem preferencji

muzycznych nie tylko lokalne, ale
i w skali całego kraju. Ludzie nie
są otwarci na nowe; jeżeli chodzi o
polski alternative wytwórnie nadal
wydają jedynie death i black metal.
A tak być nie powinno. Mamy świetnych muzyków grających metal core
i death core, a mimo to pozostają oni
niezauważeni. Nowe, inne, nietuzinkowe, jak się zdaje, jest z gruntu
spalone. I to smuci niezmiernie.
Dzięki za rozmowę.
Piotr Iwaniec
Fot. Cries In Vain

Prywatnie jesteśmy grupą najlepszych
przyjaciół, którzy jakiś czas temu postanowili grać coś innego, niż wszyscy
dookoła. Kochamy muzykę i staramy
poświęcać się jej w stu procentach!
Życzymy sobie by melomani wszelkiej
maści byli otwarci na innowacje. Co
zaś się tyczy naszej kapeli – Cries
In Vain jest w stanie zaskoczyć was
wszystkich. Po prostu, przyjdźcie na
koncert 15 lipca 2011 i się przekonajcie. Zagramy w Orient Expressie.

Studenci dla studentów

BIG BAND Filharmonii Dolnośląskiej Mega Impreza w Orient Expressie
W minioną środę, 22 czerwca na scenie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
wystąpił zespół BIG BAND
pod dyrygenturą Stanisława
Fijałkowskiego. Koncert
poprowadził Andrzej Więckowski. Publiczność była
zachwycona.
Koncert zespołu BIG BAND Filharmonii Dolnośląskiej, który odbył się
w środę 22 czerwca pod dyrygenturą
Stanisława Fijałkowskiego, i który
prowadził Andrzej Więckowski udał
się świetnie. Dopisała publika, z
najlepszej strony pokazali się również wokaliści – Jacek Ziobro i Aneta
Kolendo, którzy zebrali gromkie brawa za wykonania przebojów muzyki
popularno-rozrywkowej, takich jak
„Heaven. I’m in heaven” Franka Sinatry czy „What a wonderful world”
Luisa Armstronga.

W sumie na widowni zasiadło
około 160 osób. Po koncercie
wszyscy byli zadowoleni i
mówili, że z niecierpliwością
czekają na kolejne koncerty zespołu: – Muszę przyznać, że bardzo mi się
podobało. Legendarne
utwory w nowych aranżacjach, aczkolwiek
zachowujących ten
klimat, który pozwala
oderwać się chociaż na
trochę od szarej rzeczywistości. Gorąco liczę
na więcej takich koncertów – podsumowała
Alina Grzelak, jedna z
uczestniczek.
Fragment koncertu
mogą Państwo zobaczyć
w serwisie internetowym
Jelonka.com.
Petr
Fot. Zyava

Już jutro, 28 czerwca w
Orient Expressie w Jeleniej
Górze odbędzie się „Mega
Impreza”, którą przygotowują studenci z myślą o swoich
kolegach i koleżankach z
tutejszych uczelni, i nie tylko.
– Przede wszystkim, będzie
to party dla żaków, ale wpaść
może każdy – tłumaczą organizatorzy.
Pomysłodawcami i organizatorami
„Mega Imprezy” w Orient Expressie,
mieszczącym się w dawnym budynku
dworca PKP są jeleniogórscy studenci
– Jakub Wantuła, Michał Majewski,

Karolina Konopska, Sebastian Rogacki
i Marcin Pietrukaniec (na zdjęciu),
którzy po prostu, po zakończenie roku
akademickiego chcieliby pobawić się na
nieco większą skalę i w zabawę tę zaangażować jak największą liczbę osób. I
to nie tylko żaków, lecz także innych,
starszych i młodszych mieszkańców
Jeleniej Góry.
– „Mega Impreza” w Orient Expressie
to przedśpiew do działalności Bractwa Jeleniogórskich Studentów, które
uruchomimy już wkrótce. Przede
wszystkim, przygotowujemy ją z myślą o
żakach pragnących odreagować po sesji
letniej, zmęczonych egzaminami choć
nie na tyle, by nie móc uczestniczyć w
naszym party. Rzecz jasna, wpaść może

każdy, bowiem nie będzie to impreza zamknięta. Mówię wam naprawdę warto
– entuzjazmuje się Jakub Wantuła.
Co czeka na tych, którzy zdecydują się
przyjść na „Mega Imprezę”? – Sety dj-ów,
warsztaty bębniarskie, freestylowy pojedynek raperów, koncerty The Moods,
Paradox, występy kapel – niespodzianek, a potem zabawa do białego rana
przy muzyce drum and bass, dubstep
oraz minimal. Słowem, dla każdego coś
innego – zapowiada Michał Majewski. I
dodaje: – Studenci mogą też liczyć na
przeróżne zniżki przy barze. Pamiętajcie
weźcie ze sobą legitymacje! Start: godz.
17.00. Wstęp: 7 i 8 zł.
Petr
Fot. Organizator

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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- Nie przejmuj się, wypuszczą
go! – powiedział jak tylko mógł
najbardziej pocieszająco do Inge,
której twarz – wciśnięta w zakonny
welon – stanowiła odzwierciedlenie
żywego bólu w przerysowanej – ze
względu na ubiór – skali. Nie był
przyzwyczajony do pocieszania
kogokolwiek, a tym bardziej dziewczyn, które tak bardzo emocjonalnie
reagują na złe nowiny. Płacz Inge był
rzeczywiście szczery i poruszający.
Nawet Stefan, który słynął z serca
z kamienia, którego nic nie jest w
stanie wzruszyć, coś ścisnęło w gardle. Poczuł też w podświadomości
szpilkę zazdrości. – Czy to gdyby
mnie tak wsadzili, to też by zapłakała? – zastanowił się zauważając
– ku swojemu zdumieniu – że w
tym bólu i smutku oblicze Inge jest
zadziwiająco piękne.
Ksiądz i zakonnica szli już dobre
dziesięć minut od Hotelu Europejskiego, a dziewczyna wciąż pociągała nosem i co kilka kroków ścierała
spływające po policzkach łzy.
- Powinniśmy iść na milicję i
wszystko wyjaśnić… - ledwo usłyszał
nieśmiały głos dziewczyny, która –
choć rozrywał ją smutek – całkiem
nieźle czuła się w zakonnym habicie.
Przypomniała sobie, jak marzyła o
życiu konsekrowanym, które teraz
– choć w maskaradzie na potrzeby
chwili – stało się przynajmniej
wizualnie faktem. Kątem oka zobaczyła znajome koleżanki ze szkoły,
które – roześmiane i rozgaworzone
– wracały w grupie od strony ulicy
Długiej.
Odruchowo chciała odwrócić
głowę, aby nie zostać poznaną, ale…
dziewczyny przeszły obok i nawet
nie zwróciły na nią uwagi, choć
przecież była niezwykle charakterystyczną osobą o niepowtarzalnej
urodzie. I równie rzadko spotykanym „r” podniebiennym, które było
jedyną pozostałością jej niemieckiego pochodzenia i opanowania
niemczyzny jako języka pierwszego.
– Świetny kamuflaż – pomyślała o
swoim stroju ocierając dłonią kolejną łzę. Pomyślała o Jerzym i znów
zachciało jej się płakać.
- To co? Idziemy tam, na milicję?
Żeby go wypuścili? – ponownie odezwała się nie patrząc na kroczącego
obok Stefana w sutannie.
- Jego wypuszczą, a nas wsadzą…
I jeszcze twojego dziadka też dorwą.
I księdza – odpowiedział oszczędnie
dobierając słowa Stefan.
- Ale on jest niewinny! Nic nie
zrobił. Posadzili go zamiast… - Inge
nie dokończyła.
- Zamiast mnie – wpadł jej w

słowo Stefan. – Tak, widzisz, jestem
strasznym prostakiem. Kumpel
siedzi zamiast mnie, a mnie nie stać
na szlachetny krok, aby przyznać
się i domagać, aby go wypuścili.
Niewdzięczny ze mnie typ – dodał
ironicznie.
Inge spojrzała się na swojego
kompana.
- Powiedział pan, że go wypuszczą
– wycisnęła z siebie słowa wyrzutu.
- No, tak powiedziałem. Taką mam
nadzieję, przecież niczego mu nie
udowodnią.
- A jak on pana…. sypnie?
Stefan wzdrygnął się. Jerzy? Sypnie?
- Za dobrze go znam. On nie z
takich, zresztą – nie ma co sypać, bo

milicja o mnie wie. O nas wie – dodał
podkreślając ostatnie słowa. – Ale nie
ma pojęcia, gdzie jesteśmy – uciął.
- Czyli mamy pozostawić Jerzego
na łaskę i niełaskę tych… barbarzyńców? Tej bandy idiotów? – wydusiła
z siebie bliska kolejnego ataku
szlochu.
Starzecki zatrzymał się w cieniu
kamienicy o spękanej elewacji, z
której tu i ówdzie odpadły już ogromne kawały tynku, a jej konstrukcja
stała podstemplowana ogromnymi
palami. Ujął w swoją ogromną łapę
kruchą dłoń Inge.
- Dziewczyno… Nie możemy działać pochopnie. Jerzy wpadł, prawda.
Nie wiem, jak to się stało, ale nie
sądzę, aby go złapali bez pomocy
„życzliwych”. Ale my wciąż jesteśmy
wolni, a to jest teraz najważniejsze,
wiesz? Nie możemy po prostu dać
się zamknąć tym bałwanom. Trzeba znaleźć sposób, aby wyciągnąć
Jerzego i wyjechać z tego miasta! –
wyrzucił z siebie tłumiąc nerwy.
- Wy wyjedziecie, a ja zostanę? –
cichutko zapytała „zakonnica”.
Stefan w lot pojął sens pytania. Od
jakiegoś czasu zdawał sobie sprawę,
że Jerzy nie jest Inge uczuciowo obojętny. Teraz przekonał się, jak bardzo
ta relacja jest głęboka. Westchnął.
- Słuchaj, widzę, żeście sobie
wpadli w oko – uśmiechnął się łobuzersko, ale bez złośliwości. – Inge,
musisz się teraz opanować, bo tym
mu nie pomożesz. Jego uśmiech
zmienił „charakter” na bardziej
przyjazny. – Wracajmy na parafię.
Pogadamy z proboszczem, co się da
w tej kwestii zrobić.
****
Stanisław Mleczak spowolnionym, pijanym gestem podrapał się
w skroń. Wlał w siebie kolejną setkę
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Klisze pamięci
Przygnębieni przechodzili
przez Rynek nie zwracając
uwagi na badawcze spojrzenia staruszek, które
wyległy na najważniejszy
plac w mieście po wyjściu z
wieczornego nabożeństwa
w kościele św. Erazma i Pankracego. - A więc posadzili
Jerzego – ta myśl krążyła
wokół sumienia Stefana jak
natrętny owad. Drapieżny
i kąśliwy wyrzut świadomości. Dlaczego wtedy się
rozdzielili? Mogli znaleźć
inny sposób na dotarcie do
zagrożonych Drzewieckiego
z wnuczką…

27 czerwca 2011 r.

ciepłej wódki stołowej. Jego koledzy
– w alkoholowym ferworze – zapamiętale kłócili się o coś. Nie bardzo
wiedział, o co. W portfelu miał jeszcze trochę pieniędzy zarobionych
na złożeniu zeznania przeciwko
temu fotografowi. Choć myślenie
miał sparaliżowane krążącym w
żyłach alkoholem, przypomniał
sobie, że na tej ekspedycji do Jeleniej
Góry mieli nieźle zarobić. Choć w
sumie polegała ona na szkicowaniu
zabytkowych elementów kamienic. Rozwalających się kamienic
pełnych ozdób, rzeźb rozmaitych,
z pewnością wartościowych detali,
których dawna świetność wciąż
kryła się za patyną zaniedbań. Ale
od czterech dni tylko włóczą się i

piją. Dokumentalista, który miał
uwiecznić ich pracę, za sprawą Mleczaka siedzi za kratkami i pewnie
niezbyt szybko stamtąd wyjdzie.
Kierownika wycieczki wciąż szuka
milicja, bo ten zapadł się pod ziemię.
Im powoli kończą się pieniądze i
gdyby nie milicyjny „zaskórniak”,
nie byłoby już za co zalać robaka.
Ale może jeszcze starczy. Choć na
trochę. – Panie starszy, jeszcze setkę
– wybełkotał Mleczak.
- Zanim zalejesz pałę do końca,
musimy pogadać – z wódczanego

ZAKĄTEK JELONKI
Z HISTORIĄ

Tym razem – pocztówka z lat 70. XX
wieku. Czasy propagandy sukcesu
nie odbiły się na dekoracyjności
widokówek, których autorzy mimo
tendencji do koloryzowania rzeczy-

transu wyrwał go głos. Znajomy
głos.
Zenon Morowski, przewodniczący uczelnianego Związku Młodzieży
Socjalistycznej, niczym zjawa stanął
przed chwiejącym się na wysokim
taborecie Mleczaku. – Doszły mnie
słuchy, że sypiesz niewinnych ludzi,
bydlaku – syknął niespodziewany
gość ścisnąwszy krtań Mleczaka
silną jak imadło dłonią. Student
– niczym ryba pozbawiona wody
– wybałuszył oczy i nie mogąc
złapać tchu, wyrzęził błaganie o
litość. Morowski, który miał za
sobą kolejne dwie i pół godziny w
rozklekotanym pociągu, zwolnił
uścisk i nabrał ochoty, aby plunąć
w zdegenerowane oblicze pijanego jak bela
Mleczaka.
****
Ogromny ksiądz i
drobna zakonnica skręcili w uliczkę Bankową.
Minęli rozpadającą się
dawną siedzibę sądu,
gdzie w części mieszkań
wciąż mieszkali gorzej
sytuowani finansowo
lokatorzy. Były jednak
też tam pomieszczenia,
gdzie rezydowały jedynie demony przeszłości.
Zza pierzei po wschodniej stronie wyłonił się

wierzchołek wieży fary. Skręcili w
Kopernika. Inge odruchowo chciała
wejść do kamienicy, gdzie spędziła
całe życie. Do mieszkania Teodora
Drzewieckiego, przestronnego lokalu na czwartym piętrze, do którego
prowadziły wijące się spiralnie schody o bogato rzeźbionych poręczach.
Z głową węża na samym początku.
Stopnie roztapiały się w przefiltrowanym przez witraże bursztynowym świetle zachodzącego słońca.
Odtwarzała przed oczami sceny z
bardzo bliskiej przeszłości.
Przed oczami zobaczyła obraz
tamtego dnia, kiedy to biegła do
siebie i zgubiła dokument dziadka.
Tajemniczy młodzieniec, który sie-

dział na murku sąsiedniej kamienicy
i zajadał suchą bułkę popijając oranżadą, w szlachetnym geście pobiegł
za nią i oddał zgubę. Na początku
wstydziła się i obawiała, ale potem…
Ból tęsknoty znów ścisnął jej gardło.
Znów popłynęły łzy. Nie, że lubiła
płakać, ale w tamtym momencie
nie mogła zaprzeczyć, że ten szloch
przyniósł jej dawkę pozytywnych
– paradoksalnie – emocji: potrafiła
wykrzesać z bólu szlachetność. Teraz
wiedziała, że jej cierpienie wróżyć
może bardziej obiecujące jutro.
ciąg dalszy za tydzień
FOT. ARCHIWUM
JERZEGO WIKLENDTA

wistości w mediach, nie wyczarowali
jej propagandowych barw w obrazie
fotograficznym. Zdjęcia sterylne,
jałowe, bez emocji i bez ludzi kojarzyły się raczej z gomułkowskim
ascetyzmem socjalizmu, aniżeli z
pełną tchnienia zachodniego świata

dekady Gierka.
Na widokówce z połowy lat 70.
XX wieku widzimy kilka miejsc w
Jeleniej Górze. Niezmienny ratusz,
już wymagający remontów z tłokiem
na parkingu niewiele różniącym się
od dzisiejszego. Inne, swojskie marki samochodów:
pols kie f iat y,
trabant y, łady
i war tburgi są
najbardziej wyrazistymi symbolami tamtych
czasów. Do tego
fragment świeżo
odmalowanych
(na biało) kamieniczek w
Rynku. Ta biel
wkr ótce zszarzała, a kolory

trafiły na elewacje dopiero w latach
90. minionego stulecia.
Pałac Paulinum. Jakże trudno na
pierwszy rzut oka poznać ten budynek, który odzyskał dawną klasę
dopiero na początku XXI wieku po
gruntownej modernizacji. Wtedy
rezydowało tam wojsko, a obiekt był
zamknięty dla odwiedzających.
I bloki na Zabobrzu I, wśród nich
pierwsze w Jeleniej Górze wieżowce
przy ulicy Różyckiego, będące wówczas chlubą i wyznacznikiem wielkomiejskości. Jeszcze wydzielają woń
placu budowy, już zamieszkane i już
szare. Sfotografowane w południe,
kiedy mieszkańcy tej jeleniogórskiej
sypialni oddają się codzienności w
innych częściach miasta.
(rsgb)
FOT. WWW.WROCŁAW.
HYDRAL.COM
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AKTUALNOŒCI

AGA ZARYAN – “ A Book
of Luminous Things”
wydawnictwo: Blue
Note/ EMI Music Poland

ną dykcją ( bez względu w jakim
śpiewa języku), szeroką skalą
głosu, zróżnicowaną ekspresją
(scat, efekt y kolor yst yczne) i
niesłychaną dynamiką. Swoją
stylistykę wzbogaca o elementy
Ta znakomita wokalistka ope- bossa novy, muzyki pop i ethno.
ruje piękną barwą głosu, nie- Potrafi też oczarować słuchacza
skazitelną intonacją, perfekcyj- gracją i elegancją. Tak też się

Odkryj klejnot Afryki

27 czerwca o godz. 17.00
w sali teatralnej Osiedlowego
Domu Kultury przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskigo 12
odbędzie się prelekcja ilustrowania przeźroczami Krystyny
Siudy i Romana Skup, pod
tytułem „Etiopia – odkrywamy
klejnot Afryki”.

Zapomniane filmy z
„Klapsem”

Projekcja filmu „Bramy raju”
w reż. Andrzeja Wajdy z 1968 r.,
w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klaps”,
rozpocznie się 28 czerwca o
godz. 16.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej
przy ul. Bankowej 27. Cena
biletu 10 zł, karnet 28 zł.

Rozmowy... Stanisława
Tyma

Spektakl „Rozmowy przy wycinaniu lasu” Stanisława Tyma
w reżyserii Tomasza Mana
wystawiony będzie na deskach
Teatru im. C.K. Norwida 28 i 29
czerwca o godz. 19.00. Scenografię zaprojektował Wojciech
Jankowiak.
„Papierowe kwiaty”
29 czerwca o godz. 16.00
na dużej scenie Teatru C.K.
Norwida wystawiony będzie
spektakl „Papierowe kwiaty” Egona Wolffa w reżyserii
Bogdana Kocy, który również
zaprojektował scenografię.
Przekładem sztuki zajęła się
Elżbieta Komarnicka.

Pod czerwcem czerwiec

Prelekcja ilustrowana przeźroczami „W czer wcu pod
czerwcem czerwiec” Andrzeja
Paczosa odbędzie się o godz.
19.00 w Muzeum Przyrodniczym przy ul. Wolności 268.
Wstęp wolny.

„Kwiaty nie tylko w
kolorze”

28 czer wca w Miejskim
Domu Kultury „Muflon” zostanie otwarta wystawa „Kwiaty
nie tylko w kolorze” w Galerii
„Kolor” przy ul. Cieplickiej 172
w Sobieszowie. Ekspozycja będzie czynna do 2 września.

„Okolice” Dymka

1 lipca odbędzie się otwarcie
wystawy fotografii „Okolice”
Bartosza Dymka, w formie wygaszaczy monitorów stanowisk
komputerowych w G@leri w
Tle mieszczącej się w Książnicy
Karkonoskiej.
Agrafka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

dzieje na jej najnowszej płycie
„A Book of Luminous Things” nagranej w marcu
2011 w K alifornii. Towarzyszyli jej znakomici
muzycy znani już

Ekoglass Festiwal 2011
1 lipca, w Domu Carla i
Gerharda Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie, rozpocznie się czwarta edycja
Pleneru i Sympozjum Szkła
Artystycznego „Ekoglass
Festiwal”, który potrwa do
16 lipca. O 17.00 odbędzie
się wernisaż prac z poplenerowej wystawy „Ekoglass
Festiwal 2010”.
Na wystawie zostaną przedstawione prace ze szkła odpadowego
tzw. stłuczki szklanej, które tworzyli
w ubiegłym roku nie tylko artyści,

27 czerwca o godz. 17.00,
w Jeleniogórskim Centrum
Kultury przy ul. Bankowej
28 odbędzie się koncert Roya
Benneta „Dla tych, którzy
zmienili oblicze muzyki”.
Ogólnopolska trasa koncertowa ma na celu przeciwdziałanie zjawisku narkomanii wśród młodzieży.
Wstęp wolny.

hutmistrzowie i technolodzy z Polski
i Czech, ale również ze Słowacji. W
ramach Festiwalu Ekoglass odbędą
się pokazy artystyczne przy piecach
hutniczych, otwarte dla publiczności
warsztaty witrażowe i palnikowe,
sympozjum dotyczące sztuki szkła i
ekologii w przemyśle szklarskim oraz
dyskusje panelowe.
W „Leśnej Hucie” w Szklarskiej
Porębie w dniach 11-13 lipca, od
godziny 12.00 będą trwać pokazy
artystyczne szkła hutniczego, a w
dniach 5-13 lipca pokazy technik
palnikowych. 15 lipca, w Centrum
Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej
Porębie, o 12.00 rozpocznie się sym-

z poprzedniej
płyty „Looking
Wa l k i n g B e ing” ( pianista
Michał Tok aj,
gitarzysta
Larr y Koonse,
ko n t ra b a s i st a
Dariusz Olesz-

kiewicz i ciemnoskór y perkusjonista Munyungo Jackson).
Płyta zawierająca 12 kompozycji poświęcona jest twórczości
Czesława Miłosza. Otrzymaliśmy świetny przekład wierszy
Miłosza z polskiego na angielski
począwszy od pier wszego do
ostatniego nagrania.

pozjum, podczas którego zostaną
poruszone tematy: „Dlaczego szkło
pęka” oraz „Moje szkło”. Odbędzie
się również prezentacja projektu
polsko-czeskiego szlaku szklarskiego
na pograniczu izerskim, spotkanie z
artystami Ekoglassu, a także pokaz
filmu dokumentalnego „Ekoglass
2010” zrealizowanego przez TVP
Wrocław.
Pokazy plenerowego pieca szklarskiego, prowadzone przez Związek
Polskich Artystów Szkła oraz kiermasz szkła artystycznego odbędą się
również w Stacji Turystycznej Orle w
dniach 15 i 16 lipiec. Tu także będzie
miało miejsce „Święto Mostka”, czyli
uroczyste zakończenie festiwalu, podczas którego na mostku granicznym
na Jizerce spotkają się uczestnicy i
mieszkańcy ze Szklarskiej Poreby,

Harrachova i Jizerki. Nie zabraknie
dobrej muzyki w wykonaniu czeskiej
orkiestry dętej oraz grilla i czeskiego
piwa.
Projekt jest współfinansowany
przez Ministra Spraw Zagranicznych

POP ROCK & JAZZ
W nagraniach wzięła też
u d z i a ł Po l s k a O rk i e s t r a R a diowa a orkiestracji podjął się
z n a ko m i t y a r a n ż e r K r z y z t o f
Herdzin.
Andrzej Patlewicz
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
konkursu „Forum polsko-czeskie
- wspieranie rozwoju stosunków
polsko-czeskich 2011”.
Agrafka

Roy Bennet Group przeciwko narkotykom

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Zapobiegania Narkomanii, który
przypada na 26 czerwca, zorganizowany został cykl koncertów. W pięć
dni, pięć miast odwiedzi Roy Bennet
Group, którego liderami są: śpiewający „gliniarz” Roy Bennett, na co dzień
detektyw w Metropolitan Police oraz ski, instruktor terapii uzależnienia od
terapeuta, basista, Krzysztof Witkow- narkotyków. Czerwcowe koncerty de-

Wielkie Wędrowanie z Gildą

dykowane są artystom, którzy nadali
nowy kierunek muzyce, i którzy
niestety przedwcześnie odeszli przez
nadużywanie narkotyków m.in.:
Janis Joplin, Jimi Hendrix, czy też Jim
Morrison. Projekt łączy zawodowe
aspiracje artystów z nowoczesną
formą profilaktyki uzależnień, która
stanowi świetną alternatywę dla
zwykłych wykładów i pogadanek
o narkomanii, organizowanych w
ramach akcji profilaktycznych na
terenie całego kraju. Poprzez muzykę
artyści docierają nie tylko do sfery
rozumu młodych ludzi, ale przede
wszystkim do ich serca.
Agrafka,
FOT. organizator
Koziniec, Pałac Wojanów, Pałac Bobrów,
Krzyżna Góra, Zamek Karpniki, Pałac
Bukowiec, Ruiny Opactwa, Mrowiec,
Pałac Cesarki w Mysłakowicach, Dom
Hauptmanna, Stara Chata Walońska,
Chata Izerska, Wieczorny Zamek, czy
też Polana Czarownic. Wielkie Wędrowanie, przeznaczone jest dla wytrawnych
turystów, ale udział może wziąć każdy.
Uczestnicy będą wędrować zwartą grupą,
bez rywalizacji i ograniczeń.
Agrafka,
FOT. organizator

ART&GLASS Festiwal
1 lipca o 14.00 na Placu
Ratuszowym rozpocznie
się festiwal sztuki i szkła
Art&Glass oparty na regionalnych tradycjach sztuki
szklarskiej. Impreza potrwa
do 3 lipca.
Na kilka dni Plac Ratuszowy w
Jeleniej Górze zmieni się w wielką
galerię sztuki. Zwiedzający będą
mieli szansę poznać tajniki wyrobu szkła i ceramiki, obejrzeć plenerowe wystawy artystów plastyków
tworzących w Karkonoszach,
spektakle i występy art ystów
ulicznych, muzyków, żonglerów,
komików oraz wystawy poświęcone szklarskim tradycjom regionu.
Gośćmi festiwalu będą artyści, rzemieślnicy oraz producenci szkła z

regionu, terenu całej Polski oraz
Republiki Czeskiej. W programie
imprezy przewidziano: pokaz
wypalania szkła, występy artystów
ulicznych, warsztaty artystyczne
dla dzieci, targi sztuki i rękodzieła
artystycznego.
Organizatorami imprezy są:
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze,
Biuro Wystaw Artystycznych w
Jeleniej Górze.
Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Agrafka,
FOT. archiwum

1 lipca o 17.00
rozpocznie
się trzydniowa wędrówka
przez atrakcyjne miejsca
z Gildą, czyli
grupą przewodników sudeckich, pod
hasłem „Wielkie WędroPIKNIK ENTUZJASTÓW HARLEY-DAVIDSON®
Wymarsz planowany jest o 18.00 z ul.
wanie z Gildą Przewodni- 1-go Maja, zbiórka przy rzeźbie Jelonka o
ków Sudeckich – Przejdź z 17.00. Wyprawa przejdzie przez takie ma- 01-03 lipca w Karpaczu, największych i najmniejszych,
na stoku Relaks odbędzie a każdy kto będzie posiadał
Nami 100 km”.
lownicze i tajemnicze miejsca jak m.in.
się III Piknik Entuzjastów stosowne prawo jazdy, będzie
Harley-Davidson® oraz mógł przekonać się na własnej
Piknik muzyczny dla dzieci muzycznej odbędzie się losowanie zlot 3nd Renegades HD-C skórze jak działają maszyny.
nagród dla najpilniejszych młoPiknik będzie miał charakter
dych melomanów z akademii. O Karpacz Rally 2011.
2-dniowej imprezy otwartej dla

w Pałacu Wojanów
2 lipca o 12:00 w Pałacu Wojanów
odbędzie się piknik z okazji zakończenia
roku akademickiego 2010/1011 Akademii Młodego Melomana. Będzie wiele
ciekawych atrakcji dla całych rodzin.
Wstęp bezpłatny.
Uroczystość rozpocznie koncert
Orkiestry Kameralnej Klasik Modern,
która zagra najpiękniejsze przeboje z
bajek i filmów Walta Disneya. Po części

POP ROCK & JAZZ

14.00 zaprezentuje się młodzieżowy zespół flamenco, a o 16.00 będzie
można obejrzeć spektakl wrocławskiego
Teatru Lalek, który przyjedzie Bajkobusem. Firma Vesna przygotowała
przeróżne animacje dla dzieci na terenie
całego parku. Będą też dmuchane zamki
i dmuchany plac zabaw.
Agrafka,
FOT. organizator

słowiańską duszę w świetny które elementy,
którymi czaruj e Tr i o D a G a
Dana. Ich debiutancka płyta
wok alizy, przetwarzany głos „ M a l e ń k a , n a
M i ę d z y k u l t u r o w y p r o j e k t na żywo, odważne brzmienia, której znalazło
t roj g a m u z y ków ot wa r t y n a transowy kontrabas to tylko nie- się w sumie 12

DAGA DANA – „Maleńka” sposób łączy różne st yle muwydawnictwo: Offside
zyczne. Miesza folk z elektroniRecords /Mystic
ką i z elementami jazzu tworząc
Production
niesamowitą mieszankę. Ciepłe

Takiego najazdu Harleyów
na Karpacz jeszcze nie było. Na
tegoroczny Piknik Entuzjastów
Harley-Davidson wrocławski dealer Harley-Davidsona Appaloosa
przybędzie z Demo Truck Tour,
czyli potężną ciężarówką z około
30 demonstracyjnymi HarleyDavidsonami. Będą to motocykle
z każdej grupy Davidsonów, tych
utworów powstała w profesjonalnych
wa r u n k a c h a
w jej realizacji
wzięli udział
czołowi wykonawcy m.in.

W KARPACZU

wszystkich zainteresowanych
z koncertami i szeregiem przyciągających widzów konkursów,
prezentacji i zabaw. W sobotę 2
lipca ulicami miasta przejedzie
barwna parada motocykli, która
w ubiegłych latach przyciągała
kilkadziesiąt tysięcy widzów.
Agrafka,
FOT. organizatorzy

Gaba Kulka i Karim Martusewicz. Album otwiera minutowe
pełne uroku „Preludium Kolir
Szczastia”, które jest przejściem
do pond 4 minut owej wer sji
„Kolir Szczastia”. Słychać tu i
klasykę i breakbeat.
Trójka wykształconych mu-

zyków( Dagmara Gregorowicz,
Dana Vynnytska (pochodząca z
Ukrainy) i Mikołaj Pospieszalski
współpracuje ze sobą pod tym
szyldem od 2007 roku.
Andrzej Patlewicz

REKLAMA/ WIADOMOŒCI
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

To był wyjątkowy dzień przy ognisku, indiańskich okrzykach, wymalowanych buziach i dźwiękach muzyki niezwykłych instrumentów przywiezionych z różnych zakątków
Wśród wspólnych zabaw po- tach perkusyjnych, na co dzień
roku od pięciu lat, zawsze w czerwświata – mowa o integracyjnej imprezie „Indiańskie lato”, jaka w miniony weekend cu. Udział w niej biorą nie tylko ma- jawiło się malowanie buziek, przechowywanych w „magicznej
odbyła się w Akademii Malucha w Młodzieżowym Domu Kultury.
luszki i nauczyciele, ale całe rodziny. wybieranie indiańskich imion, walizce”. Nie obyło się też bez

„Indiańskie lato” w Akademii Malucha MDK

Jest to nagroda za całoroczną pracę taniec przy ognisku, naśladowa- pieczenia kiełbasek.
W Indiańskim lecie, które zorga- wzięły dzieci w wieku 3 -5 lat z rodzeństwo i nauczyciele.
(Angela)
nizowano w ogrodzie MDK, udział Akademii Malucha, ich rodzice,
- Taką imprezę organizujemy co – mówi Ewa Bąk, nauczycielka i nie indiańskich okrzyków oraz
gra na niezwykłych instrumenorganizatorka imprezy.
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Znamy już termiarz PGNiG Superligi
Sportconcept Wrocław
Pogoń Szczecin - Vistal Łączpol Gdynia
7. kolejka - 29/30.10.2011
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Finepharm Jelenia Góra - SPR AZS
Pol Lublin
KGHM Metraco Zagłębie Lubin
Vistal Łączpol Gdynia - Piotrcovia
Piotrków Tryb.
13. kolejka - 7/8.01.2012
SPR AZS Pol Lublin - KSS Kielce
Finepharm Jelenia Góra - KGHM MetraFinepharm Jelenia Góra - KPR Jelenia co Zagłębie Lubin
Góra
SPR AZS Pol Lublin - Pogoń Szczecin
Pogoń Szczecin - Start Elbląg
Vistal Łączpol Gdynia - Politechnika
Politechnika Koszalińska - Ruch Cho- Koszalińska
rzów
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Ruch
Chorzów
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Start El8. kolejka - 5/6.11.2011
KGHM Metraco Zagłębie Lubin - Ruch bląg
KSS Kielce - KPR Jelenia Góra
Chorzów
Start Elbląg - Politechnika Koszalińska
14. kolejka - 14/15.01.2012
KPR Jelenia Góra - Pogoń Szczecin
KGHM Metraco Zagłębie Lubin - KSS
KSS Kielce - Finepharm Jelenia Góra
Kielce
Piotrcovia Piotrków Tryb. - SPR AZS KPR Jelenia Góra - Piotrcovia Piotrków
Pol Lublin
Tryb.
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Vistal Start Elbląg - AZS AWF Sportconcept
Łączpol Gdynia
Wrocław
Ruch Chorzów - Vistal Łączpol Gdynia
Politechnika Koszalińska - SPR AZS
9. kolejka - 12/13.11.2011
Vistal Łączpol Gdynia - KGHM Metraco Pol Lublin
Pogoń Szczecin - Finepharm Jelenia
Zagłębie Lubin
SPR AZS Pol Lublin - AZS AWF Sport- Góra
concept Wrocław
Finepharm Jelenia Góra - Piotrcovia 15. kolejka - 18.01.2012
Piotrków Tryb.
Pogoń Szczecin - KGHM Metraco
Pogoń Szczecin - KSS Kielce
Zagłębie Lubin
Politechnika Koszalińska - KPR Jelenia Finepharm Jelenia Góra - Politechnika
Góra
Koszalińska
Ruch Chorzów - Start Elbląg
SPR AZS Pol Lublin - Ruch Chorzów
Vistal Łączpol Gdynia - Start Elbląg
AZS AWF Sportconcept Wrocław - KPR
10. kolejka - 16.11.2011
KGHM Metraco Zagłębie Lubin - Start Jelenia Góra
Piotrcovia Piotrków Tryb. - KSS Kielce
Elbląg
KPR Jelenia Góra - Ruch Chorzów
KSS Kielce - Politechnika Koszalińska 16. kolejka - 21/22.01.2012
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Pogoń KGHM Metraco Zagłębie Lubin - PiotrSzczecin
covia Piotrków Tryb.
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Fine- KSS Kielce - AZS AWF Sportconcept
pharm Jelenia Góra
Wrocław
Vistal Łączpol Gdynia - SPR AZS Pol KPR Jelenia Góra - Vistal Łączpol
Lublin
Gdynia
Start Elbląg - SPR AZS Pol Lublin
Ruch Chorzów - Finepharm Jelenia
11. kolejka - 19/20.11.2011
SPR AZS Pol Lublin - KGHM Metraco Góra
Politechnika Koszalińska - Pogoń
Zagłębie Lubin
Finepharm Jelenia Góra - Vistal Łączpol Szczecin
Gdynia
Pogoń Szczecin - AZS AWF Sportcon- 17. kolejka - 25.01.2012
capt Wrocław
Politechnika Koszalińska - KGHM
Politechnika Koszalińska - Piotrcovia Metraco Zagłębie Lubin
Piotrków Tryb.
Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów
Ruch Chorzów - KSS Kielce
Finepharm Jelenia Góra - Start Elbląg
Start Elbląg - KPR Jelenia Góra
SPR AZS Pol Lublin - KPR Jelenia Góra
Vistal Łączpol Gdynia - KSS Kielce
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Pio12. kolejka - 04.01.2012
KGHM Metraco Zagłębie Lubin - KPR trcovia Piotrków Tryb.
Jelenia Góra
Start Elbląg - KSS Kielce
18. kolejka - 28/29.01.2012
Ruch Chorzów - Piotrcovia Piotrków KGHM Metraco Zagłębie Lubin - AZS
Tryb.
AWF Sportconcept Wrocław
Politechnika Koszalińska - AZS AWF Piotrcovia Piotrków Tryb. - Vistal

Sportconcept Wrocław

Już w pierwszej kolejce Superligi szczypiornistek, nasze zawodniczki zostaną „rzucone
na głęboką wodę”, KPR zagra
u siebie z Zagłębiem Lubin,
Finepharm na wyjeździe z
SPR–em Lublin. Wielkie derby
jeleniogórskie zostaną rozegrane w siódmej (29–30.10)
i osiemnastej serii spotkań
(28–29.01).

Lubin
Piotrcovia Piotrków Tryb. - KPR Jelenia
Góra
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Start
Elbląg
Vistal Łączpol Gdynia - Ruch Chorzów
SPR AZS Pol Lublin - Politechnika
Koszalińska
Finepharm Jelenia Góra - Pogoń Szczecin

4. kolejka - 1/2.10.2011

KGHM Metraco Zagłębie Lubin - Pogoń

Terminarz PGNiG Superligi – Szczecin
Politechnika Koszalińska - Finepharm
runda zasadnicza
Jelenia Góra
1. kolejka - 3/4.09.2011
KPR Jelenia Góra - KGHM Metraco Ruch Chorzów - SPR AZS Pol Lublin
Start Elbląg - Vistal Łączpol Gdynia
Zagłębie Lubin
KPR Jelenia Góra - AZS AWF SportconKSS Kielce - Start Elbląg
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Ruch Cho- cept Wrocław
KSS Kielce - Piotrcovia Piotrków Tryb.
rzów
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Politechnika Koszalińska
Vistal Łączpol Gdynia - Pogoń Szczecin
SPR AZS Pol Lublin - Finepharm
Jelenia Góra

5. kolejka - 8/9.10.2011

Piotrcovia Piotrków Tryb. - KGHM
Metraco Zagłębie Lubin
AZS AWF Sportconcept Wrocław - KSS
Kielce
Vistal Łączpol Gdynia - KPR Jelenia
Góra
2. kolejka - 10/11.09.2011
KGHM Metraco Zagłębie Lubin - Fine- SPR AZS Pol Lublin - Start Elbląg
Finepharm Jelenia Góra - Ruch Chopharm Jelenia Góra
Pogoń Szczecin - SPR AZS Pol Lublin rzów
Politechnika Koszalińska - Vistal Łącz- Pogoń Szczecin - Politechnika Koszalińska
pol Gdynia
Ruch Chorzów - AZS AWF Sportconcept
Wrocław
Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków
Tryb.
KPR Jelenia Góra - KSS Kielce

6. kolejka - 12.10.2011

KGHM Metraco Zagłębie Lubin - Politechnika Koszalińska
Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin
Start Elbląg - Finepharm Jelenia Góra
KPR Jelenia Góra - SPR AZS Pol Lublin
3. kolejka - 17/18.09.2011
KSS Kielce - KGHM Metraco Zagłębie KSS Kielce - Vistal Łączpol Gdynia
Piotrcovia Piotrków Tryb. - AZS AWF

Maja Włoszczowska podwójną mistrzynią Polski
Mistrzyni świata w kolarstwie górskim zdobyła swój
piąty z rzędu, a szósty w karierze tytuł najlepszej Polski. Tym razem zwyciężyła
w wyścigu odbywającym
się na kieleckiej Pierścienicy. Kilka dni później była
też najlepsza w wyścigu
na szosie rozgrywanym w
Złotoryi.

3".:
Serafin

REKLAMA

Od początku kieleckiego wyścigu
Maja Włoszczowska narzuciła mocne tempo, do którego dostosowały
się początkowo Magdalena Sadłecka i Anna Szafraniec. Na drugim
okrążeniu Szafraniec złapała gumę
i spadła na szóstą lokatę, a Włoszczowska zaczęła coraz wyraźniej

odjeżdżać Szafraniec. Wyścig zakończył się zwycięstwem naszej
mistrzyni świata, na drugiej pozycji
uplasowała się dzięki niezwykle
ambitnej jeździe Anna Szafraniec, a
trzecia była Magda Sadłecka.
Zawodniczka CCC Polkowice
udowodniła, że zmiana roweru z
górskiego na szosowy nie jest dla
niej wielkim problemem. W miniony czwartek została złotą medalistą
Mistrzostw Polski w szosowej jeździe
indywidualnej na czas podczas
krajowego czempionatu rozgrywanego w Złotoryi. Nasza zawodniczka
wyprzedziła o 16 sekund Eugenię
Bujak (Zagłębie Sosnowiec) i o 17
sekund Annę Harkowską (Warmia
i Mazury Olsztyn Kallisto).
(MDvR)
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Druga lokata koszykarek
Młode zawodniczki MKS–u
MOS–u Karkonosze Jelenia Góra zajęły drugą lokatę podczas rozgrywanego
w Boguszowie–Gorcach I
Turnieju Mini Koszykówki
dziewcząt o Puchar Dyrektora miejscowej PSP nr 1.

Wyniki jeleniogórzanek

Łączpol Gdynia
KSS Kielce - SPR AZS Pol Lublin
KPR Jelenia Góra - Finepharm Jelenia
Góra
Start Elbląg - Pogoń Szczecin
Ruch Chorzów - Politechnika Koszalińska

19. kolejka - 04/05.02.2012

Ruch Chorzów - KGHM Metraco Zagłębie Lubin
Politechnika Koszalińska - Start Elbląg
Pogoń Szczecin - KPR Jelenia Góra
Finepharm Jelenia Góra - KSS Kielce
SPR AZS Pol Lublin - Piotrcovia Piotrków Tryb.
Vistal Łączpol Gdynia - AZS AWF Sportconcept Wrocław

20. kolejka - 11/12.02.2012

KGHM Metraco Zagłębie Lubin - Vistal
Łączpol Gdynia
AZS AWF Sportconcept Wrocław - SPR
AZS Pol Lublin
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Finepharm
Jelenia Góra
KSS Kielce - Pogoń Szczecin
KPR Jelenia Góra - Politechnika Koszalińska
Start Elbląg - Ruch Chorzów

21. kolejka - 18.02.2012

Wieści różnej treści
Dobry występ judoków Gwardii
XIII Memoriał im. Edwarda Brzegowego w Judo dla dzieci rozegrany
został 18 czerwca w Strzegomiu.
Na stracie nie zabrakło młodych
zawodników J.S.S. „Gwardia” Jelenia Góra. W kategorii do 32 kg
na samym szczycie uplasował się
Patryk Kasprowicz, którego walki
budziły najwięcej emocji - ta kategoria wagowa była bardzo licznie
obsadzona, a nasz reprezentant
wszystkie swoje walki wygrał przed
czasem przez ippon. W kategorii
wagowej do 60 kg drugie miejsce
zajął Samuel Bil, a piątą pozycję
wywalczył Jakub Białowąs. Piątą
lokatę w grupie do 45 kg zajęła
Oliwia Wachowska, a siódmy w
kategorii do 35 kg był Mateusz
Napora. W Memoriale brali udział
zawodnicy z Czech i Niemiec oraz z
całego Dolnego Śląska. W zawodach
wystąpiło około 150 zawodników i
zawodniczek.

Koszykarki Karkonoszy
znów w I-lidze?

Start Elbląg - KGHM Metraco Zagłębie
Lubin
Ruch Chorzów - KPR Jelenia Góra
Politechnika Koszalińska - KSS Kielce
Pogoń Szczecin - Piotrcovia Piotrków
Tryb.
Finepharm Jelenia Góra - AZS AWF
Sportconcept Wrocław
SPR AZS Pol Lublin - Vistal Łączpol
Gdynia

Zarząd MKS–u MOS–u Karkonoszy Jelenia Góra informuje, że klub
będzie ubiegał się o przyznanie
tzw. „dzikiej karty” do rozgrywek
1. Centralnej Ligi Kobiet w sezonie
2011/2012. W przypadku przyznania nam przez Polski Związek Koszykówki uprawnień do występów
w rozgrywkach szczebla centralnego, pierwszy zespół poprowadzi
trenerka Iwona Olesiewicz.

22. kolejka - 25.02.2012

KPR drugi w Kobierzycach

KGHM Metraco Zagłębie Lubin - SPR
AZS Pol Lublin
Vistal Łączpol Gdynia - Finepharm
Jelenia Góra
AZS AWF Sportconcept Wrocław - Pogoń Szczecin
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Politechnika
Koszalińska
KSS Kielce - Ruch Chorzów
KPR Jelenia Góra - Start Elbląg
(MDvR)
Fot: archiwum

Bardzo dobrze spisały się szczypiornistki KPR–u Jelenia Góra
podczas rozgrywanego w Kobierzycach Turnieju o Puchar Dyrektora
miejscowej szkoły podstawowej.
Jeleniogórskie piłkarki ręczne (rocznik 2000 i 2001) występujące pod
okiem Dili Samadowej i Dariusza
Jarosza zakończyły zmagania na
drugiej pozycji. Nasze dziewczęta pokonały 14:1 reprezentantki
Kątów Wrocławskich, przegrały z
Lubinem 3:10 oraz zremisowały
z gospodyniami 3:3. Cały turniej
wygrała drużyna z Lubina. Najlepiej
w naszych szeregach spisywały się:
Aleksandra Bielecka (7 bramek) i
Magdalena Starczyk (8 bramek).

Biegali w Nowogrodźcu

MKS MOS Karkonosze - PSP nr 1
Boguszów-Gorce 55:36 (18:5, 12:12,
16:8, 9:7)
Karkonosze: Kwietoń (22), Korwin-Piotrowska (10), Kamyszek
(9), Stefańczyk (6), Kryszpin (3),
Polowczyk (3), Matwijów, Bernacka
(2), Denderes, Rachwalik, Żmijewska, Głozak

MKS MOS Karkonosze - UKS Basket
Zgorzelec 17:38 (5:8, 6:7, 6:11,
0:12)
Karkonosze: Kwietoń (8), KorwinPiotrowska (4), Kryszpin (3), Polowczyk (2), Matwijów, Bernacka,
Denderes, Kamyszek, Stefańczyk,
Tabela końcowa turnieju:
Rachwalik, Żmijewska, Głozak
1. UKS Basket Zgorzelec 
6pkt
5pkt
Nasze koszykarki musiały uznać MKS MOS Karkonosze - SP 10 Biela- 2. MKS MOS Karkonosze 
3. PSP nr 1 Boguszów-Gorce  4pkt
wyższość jedynie ekipy UKS-u Ba- wa 46: 30 (10:10, 10:11, 8:9, 18:0)
3pkt
sket Zgorzelec, przegrywając 17:38. Karkonosze: Kwietoń (18), Krysz- 4. SP 10 Bielawa 
W pozostałych spotkaniach nasze pin (10), Stefańczyk (8), KorwinNajlepszą zawodniczką turnieju
zawodniczki z rocznika 1999 i Piotrowska (4), Polowczyk (4),
młodsze zwyciężyły 46:30 SP 10 Kamyszek (2), Matwijów, Bernacka, została Maja Stefaniuk (Zgorzelec),
Bielawa i 55:36 miejscowe PSP 1 Denderes, Rachwalik, Żmijewska, a najlepszą zawodniczką drużyny z
Jeleniej Góry - Celina Kwietoń.
Boguszów-Gorce.
Głozak
(MDvR)

Sukcesem sportowym zakończył się udział młodych biegaczy
z Siedlęcina w biegu ulicznym
„Nowogrodziecka 10” rozegranym
10 czerwca. W biegu po uliczkach
Nowogrodźca najlepiej wypadli:
pierwsze miejsca – Dominika Kulczewska (300 m), Eliasz Garliński
(300 m), Michał Krzysztofiak (2000
m), drugie pozycje – Nikola Garlińska (300 m), Dominik Garliński
(300 m), Piotr Bryczkowski (2000
m), Lidia Hamkało (2000 m), trzecie lokaty – Sandra Berej (300 m),
Klaudiusz Bukraba (300 m). Był to
ostatni start naszych zawodników
w kończącym się roku szkolnym, w
którym młodzież zaczęła biegać w
Opolu, a skończyła w Nowogrodźcu.
Największym sukcesem było zdobycie tytułu mistrza Dolnego Śląska
szkół podstawowych w lekkoatletyce przez Michała Krzysztofiaka
(300 m).
(MDvR)
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Sam Pilgrim najlepszy na jeleniogórskim Rynku
Zwycięstwem Brytyjczyka Sama Pilgrima zakończyły się
rowerowe zawody
Dirt Town Cup, które
odbyły się na jeleniogórskim Placu Ratuszowym.

wiła. Na podium
znaleźli się również reprezentanci Polski: Marcin
Rot oraz Szymon
Godziek.
Licznie zgromadzona publiczność, która
podziwiała wyczyny dirtjumperów potwierdziła
swoją obecnością
dobry kierunek
jaki objęło nasze
miasto promując
się poprzez imprezy rowerowe.
Kolejna edycja
D i r t Tow n 13
sierpnia w Szklarskiej Porębie przy
okazji XV Lech
Bike Festiwal, a
finał odbędzie
się 20 sierpnia w
Zgorzelcu.
(Przemo)
Fot: Przemo

II edycja cyklu Dirt Town,
który po Wałbrzychu zawitał do stolicy Karkonoszy
zgromadziła na starcie
światową czołówkę z mistrzem świata Samem Pilgrimem na czele. Zawody
w Jeleniej Górze zyskały
na randze dzięki wliczeniu
naszej imprezy do światowego cyklu FMB World Tour
jako jednej z dwudziestu w
obecnym sezonie. Faworyt
nie zawiódł i wygrał zarówno w Best Tricku, jak i
zawodach głównych. Dzięki
wygranej Anglik umocnił
euro za Best Trick oraz 1500 euro za
się na prowadzeniu w klasyfikacji konkurs główny. Nagrody wręczał
generalnej oraz wzbogacił się o 1000 prezydent Jeleniej Góry - Marcin Za-

Jeleniogórscy fighterzy wystartowali w Małomicach
Sparingowa Gala K1 dla
juniorów i seniorów zorganizowana przez Klub Team
Malinowski odbyła się 18
czerwca w Małomicach koło
Żar. Sponsorem imprezy
był Urząd Miasta Małomice i
Dragon–Sports Jelenia Góra.
Podczas imprezy zaprezentowało się sześciu zawodników z Jeleniogórskiego
Klubu Shidokan.
Młodzi piłkarze
Chojnika Jelenia
Góra zajęli dopiero
trzynaste miejsce
w rozgrywanym w Dzierżoniowie V Memoriale Kazimierza Górskiego, turnieju
rocznika 1999.
Wyniki Chojnika

Na ringu odbyło się 19 walk na
zasadach K1. Jeleniogórski Klub
Shidokan reprezentowało czterech
juniorów: Mateusz Bereźnicki,
Robert Jesiołowski, Kamil Kaczmarczyk, Damian Wysocki oraz
dwóch seniorów: Józef Bosek i
Mateusz Kaczmarczyk. Nasz najmłodszy zawodnik 15-letni Kamil
Kaczmarczyk wystartował dwie
kategorie wiekowe wyżej, jednak
decyzją sędziowską przegrał 1:2
z zawodnikiem gospodarzy. Był

Słaby występ Chojnika
Jelenia Góra – Górnik Polkowice 9. Kania Gostyń
10. US II Jarny
5:0
11. Piast Nowa Ruda
12. Bielawianka Bielawa
Klasyfikacja końcowa
13. Chojnik Jelenia Góra
turnieju
14. Górnik Polkowic
1. Wisła Kraków
15. Lechia I Dzierżoniów
2. Śląsk Wrocław
16. Pogoń Pieszyce
3. US I Jarny
(MDvR)
4. Zagłębie Lu-

Faza grupowa
Chojnik Jelenia Góra – UKS II Jarny
1:1, Chojnik Jelenia Góra – Lechia bin
II Dzierżoniów 0:2, Chojnik Jelenia 5. FC Wrocław
Góra – FC Academy Wrocław 0:1 Academy
6. Lechia II
Dzierżoniów
Wyniki finał B
Chojnik Jelenia Góra – Kania 7. PPN Nysa
Gostyń 0:1, Chojnik Jelenia Góra – 8 . M a r c i n k i
Lechia I Dzierżoniów 10:1, Chojnik Kępno

Tabela fazy grupowej

1. FC Wrocław
2. Lechia II		
3. UKS II		
4. Chojnik		

Ruszyła Letnia Liga MOS-u
Międzyszkolny Ośrodek
Sportu w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do aktywnego
spędzania czasu podczas
wakacji.
Terminarz Letniej Ligi
MOS-u
* 25 czerwca, 10.00, basen przy ul
Sudeckiej – „Karkonosze-Cup Letnia
Liga MOS 2011” turniej siatkówki
plażowej
* 26 czerwca, 10.00, basen przy ul.
Sudeckiej – „Karkonosze-Cup Letnia
Liga MOS 2011” turniej siatkówki
plażowej
* 4 lipca, 10.00, Orlik przy ZSOiT –
Letnia Liga w Piłce Nożnej, kategoria
open

to już jego czwarty pojedynek na
ringu. Już w październiku wystąpi
na Mistrzostwach Polski K1 juniorów. Trochę szczęścia zabrakło też
Mateuszowi Bereźnickiemu i Mateuszowi Kaczmarczykowi, którzy
nie sprostali swoim przeciwnikom.
Kolejny junior Robert „Jesion”
Jesiołowski (17 lat) wystąpił w
seniorach i skrzyżował rękawice z
zawodnikiem Żar o 7 kg cięższym.
Pierwsza runda była wyrównana,
dopiero w drugiej nasz zawod-

* 5 lipca, 10.00, Orlik przy SP 13 –
Letnia Liga Koszykówki, kategoria
open
* 27 lipca, 10.00, Orlik przy ZSOiT
– Letnia Liga w Piłce Nożnej, kategoria open
* 28 lipca, 10.00, Orlik przy SP 13 –
Letnia Liga Koszykówki, kategoria
open
* 30 lipca, 10.00, basen MOS ul. Sudecka – Siatkówka plażowa w całej
Polsce( gwiazdy siatkówki)
* 31 lipca, 10.00, basen MOS ul. Sudecka – Siatkówka plażowa w całej
Polsce( gwiazdy siatkówki)
* 10 sierpnia, 10.00, Orlik przy SP
13 – Letnia Liga Koszykówki, kategoria open
* 17 sierpnia, 10.00, Orlik przy
ZSOiT – Letnia Liga w Piłce Nożnej,
kategoria open

3
3
3
3

9
4
2
1

5:2
3:2
4:5
1:4

* 20 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* 21 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* 24 sierpnia, 10.00, Orlik przy
ZSOiT – Letnia Liga w Piłce Nożnej,
kategoria open
* 25 sierpnia, 10.00, Orlik przy SP
13 – Letnia Liga Koszykówki, kategoria open
* 27 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* 28 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
(MDvR)

nik przewyższył
swojego rywala
kondycyjnie oraz
technicznie i jednogłośnie wygrał
na punkty.
Również Dam i a n Wy s o c k i
nie dał żadnych
szans zawodnikowi z Żagańskiego Klubu Muay
Tai. W ostatniej
walce wieczoru z
powodu kontuzji
nie wystąpił nasz
utytułowany zawodnik, startujący w wielu galach
K1, a obecnie startujący na Wyspach Brytyjskich w formule MMA
Grzegorz „Złoty” Lenart. Zastąpił
go Józef Bosek, który stoczył dwa
pojedynki. Pierwszy z zawodnikiem z Małomic, (cięższym o 6 kg)
gdzie bez trudu pokonał rywala,
drugie starcie zaś z wicemistrzem

świata i mistrzem Europy Oyama
Karate Tomaszem Krysiakiem. Już
w pierwszej minucie prawym sierpowym na głowę powalił rywala
na deski. Po wznowieniu walki powtórzył kombinację i znokautował
przeciwnika w pierwszej rundzie.
Sędzią ringowym był trener Jele-

niogórskiego Klubu Mariusz Ligiżyński. Nasi zawodnicy od połowy
lipca będą przygotowywać się do
wrześniowej gali K1 i Mistrzostw
Polski low kick juniorów i seniorów
organizowanych przez PZKB-u.
(MDvR)
Fot: użyczone

Trampkarze Karkonoszy tuż za podium
Konfeks Legnica był gospodarzem organizowanego 18
czerwca XVII Turnieju Piłki
Nożnej Trampkarzy im.
Włodzimierza Jantury pod
patronatem Stowarzyszenia
Tarninów. W zawodach wystartowało sześć zespołów,
grano systemem „każdy
z każdym”, a na finiszu z
końcowego triumfu cieszyli
się zawodnicy Górnika Wałbrzych.
Piłkarze jeleniogórskich Karkonoszy uplasowali się na czwartej
pozycji, zapisując na swoim koncie
cztery remisy, a także porażkę.
Najlepszym piłkarzem turnieju
wybrano Michała Bratkowiaka z
Górnika Wałbrzych, najlepszy bramkarz to Robert Kuta z Lechii Zielona
Góra, królem strzelców został Eryk
Sobków z OZPN-u Legnica. Wybrano
także wyróżniających się zawodników imprezy: Przemysław Woźniak

- Konfeks Legnica, Kamil Gubański Góra 0:0, OZPN Legnica - Konfeks
- Lechia Zielona Góra, Dominik Bro- Legnica 3:0, Karkonosze Jelenia
nisławski - Górnik Wałbrzych, Oskar Góra - Pogoń Oleśnica 0:0, Górnik
Wieliczko - Karkonosze Jelenia Góra, Wałbrzych - Lechia Zielona Góra 1:0,
Sebastian Idziorek - Pogoń Oleśnica, Pogoń Oleśnica - OZPN Legnica 0:1,
Konfeks Legnica - Górnik Wałbrzych
Maciej Szwedyk - OZPN Legnica.
W trakcie imprezy odbyło się 30 0:1, Lechia Zielona Góra - Karkonominutowe spotkanie młodych pił- sze Jelenia Góra 0:0, Konfeks Legnica
karzy uczestniczących w turnieju z - Pogoń Oleśnica 1:0, OZPN Legnica
Wojciechem Górskim, który rozegrał - Lechia Zielona Góra 1:0, Górnik
w Ekstraklasie ponad 230 spotkań. Wałbrzych - Karkonosze Jelenia Góra
Młodzi zawodnicy dowiedzieli się 1:1, Konfeks Legnica - Lechia Zielona
wiele ciekawych rzeczy, które mogą Góra 3:1, OZPN Legnica - Karkonosze
się im przydać w trakcie kariery Jelenia Góra 3:0, Pogoń Oleśnica piłkarskiej. Wszystkie zespoły oraz Górnik Wałbrzych 1:2.
(MDvR)
zawodnicy otrzymali piękne nagrody w formie pucharów, dyplomów i sprzętu Tabela końcowa:
sportowego.
1. Górnik Wałbrzych		
5
13 pkt
Wyniki: OZPN
5
12 pkt
Legnica - Górnik 2. OZPN Legnica 		
5
7 pkt
Wałbrzych 0:1, 3. Konfeks Legnica 		
Konfeks Legni- 4. Karkonosze Jelenia Góra
5
4 pkt
ca - Karkonosze
5. Pogoń Oleśnica 		
5
2 pkt
Jelenia Góra 0:0,
5
2 pkt
Pogoń Oleśnica 6. Lechia Zielona Góra 		
- Lechia Zielona
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2011-06-17 13.20 - 2011-06-24 12.50

PRACA
DAM PRACĘ
AVON Biuro w Jeleniej Górze
- Zostań konsultantką lub
bezpośrednią klientką Avon.
Prezenty dla nowych z serii
Planet Spa i nie tylko. Bez
zobowiązań i bez wpisowego.
GG2536594 - 667 268 964
FRYZJERÓW do salonu - w
Jeleniej Górze przyjmę od
zaraz, dobre zarobki, szkolenia - 724 514 223
HOTEL Fenix w Jeleniej
Górze - zatrudni masażystę
- 500 237 109

POMALOWANIE dachu szukam osoby - 886 739 745
POSZUKUJĘ tapicera - z
rozsądnym cennikiem - 792
284 063
PRACA dla montażystów
okien - ﬁrm monterskich - 508
799 906
PRZYJMĘ do pracy na parking - na 4 godziny dziennie
- 796 160 678
ZATRUDNIĘ barmana - praca
w restauracji w centrum Jeleniej Góry. CV można składać
osobiście lub wysłać na maila
jjacak@wp.pl - 504 995 338

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.

ZATRUDNIĘ samodzielnego
kucharza - praca w restauracji
MOTORYZACJA
w centrum Jeleniej Góry. CV CZĘŚCI – SPRZEDAM
można składać osobiście lub 4 opony 175 65 - R.15 cena
wysłać na maila jjacak@wp.pl 150 zł - 600 050 667
- 504 995 338
4 zimówki Nokian - Hakkipilke
195/65/15 w super stanie
PRACA
polecam - 883 742 439
PODEJMĘ PRACĘ
ALU felgi 4 szt. 6Jx15 ET49
CIEŚLA - stolarz - konserwa- np. do opla Vectry B - 608
tor - szukam pracy, duży staż 689 829
- 501 320 724
ALUFELGI chrom - oryginalne
- niemieckiej ﬁrmy Keskin KT3
15 cali, 4x100, pasują do
KIEROWCA B,C - wiek
Opel, VW, Seat itd., cena 85
30 lat - doświadczenie w
- 510 354 556
transporcie, wszystkie
CZĘŚCI do Mazdy 323 - 1989
wymagane dokumenty
rok, skrzynia biegów, tylna
szuka pracy w
klapa, sprężyny, amortyzatory
transporcie krajowym
felgi, wahacze - 785 596 455
lub na miejscu - 605
FORD - felgi aluminiowe 15 912 118
4 szt. - 693 828 283
GŁOWICA + zawory - nowe
MĘŻCZYZNA podejmie pracę ze sklepu nie Regen 2.8 GR.,
- przy opiece starszego męż- montaż gratis. na warsztacie
czyzny w Niemczech, pół- samochodowym - gwarancja,
roczne doświadczenie, prawo faktura VAT, 4000 zł do negocjacji - 796 439 642
jazdy kat. B - 607 418 281

WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
GOPR
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Wodociągowe
Numer alarmowy ogólny
Pogotowie Weterynaryjne
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

997
998
999
985
991
992
993
994
112
531 22 99 44
75 20 700
75 20 150
75 52 374

Straż Miejska
SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 25 162
64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

SILNIK ze skrzynią - od Bmw
E34 2.5l 1989 rok, cena:700
zł - 782 037 861

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUDI 90, 100 - całe lub
uszkodzone tylko silniki
5-cylindrów, 20v lub turbo 502 328 130
AUTA do 1000 zł - całe,
uszkodzone, lub na części, wszystkie formalności z
wyrejestrowaniem i gotówka
od ręki - 691 995 828
AUTA do 400 zł - na chodzie
- 723 968 914
AUTO - każde - całe, powypadkowe, uszkodzone i
angliki. Posiadamy własny
transport - 531 750 531
AUTO do 300 zł - stan obojętny - 609 674 241
AUTO za rozsądną cenę stan aut obojętny, dysponuje
własnym transportem - 888
696 309
AUTO za rozsądną cenę wszystkie auta bez wyjątku
w rozsądnej cenie, dysponuje
własnym transportem - 511
209 408
AUTO-KAŻDE - całe, powypadkowe, uszkodzone i
angliki. Posiadamy własny
transport - 531 750 531
AUTOSKUP - powypadkowe
i całe - odbieram własnym
transportem. Również angliki
- 721 721 666
KAŻDE auto - całe i powypadkowe, bez prawa rejestracji, angliki odbieram własnym
transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
KAŻDE auto - w rozsądnej
cenie - 603 465 659
KAŻDE auto - w rozsądnej
cenie - 792 172 820
PROBLEM z autem my
kupimy - nie wiesz co zrobić z niesprawnym autem
zadzwoń do nas, stan obojętny, odbieramy własnym
transportem - 790 303 603
SKUP aut - stan aut obojętny, odbieram własnym
transportem - 787 009 777
VW Golf, Opel Astra, Fiat
Brava - lub inny zarejestrowany samochód w cenie do
4 tys. zł - 603 182 814
WSZYSTKIE samochody auta powypadkowe, uszkodzone i całe. Również
angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
BMW 216 - pojemność 1.6,
1978, antyk zamienię na
mniejszy lub sprzedam 2.500
zł - 795 486 864

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
AUDI 80 - LPG w dobrym
stanie - 726 416 115
AUDI 80 - rok produkcji 1989,
benzyna, silnik 2,0. Cena
1000 zł - 531 081 918
AUDI A3 - 2007, 1.9TDI, przebieg 132 tys., cena 47900,
klimatyzacja ABS ESP, skrzynia multitronic DSG pełna
elektryka, stan techniczny,
idealny - 75 76 788 35, 501
035 988
AUDI A4 - 2003, 1.9TDI,
130 KM, przebieg 171 tys.,
klimatyzacja, ABS, ESP, tempomat, nawigacja, pełna elektryka, stan bardzo dobry, cena
28900 - 75 76 788 35, 501
035 988
AUDI A6 - 2005 rok 2.0 TDi
140 km, czarna, nawigacja,
parktronik. Cena 49000 - 607
461 139
BMW 318 - 1992 rok, 2l
benzyna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
alufelgi, stan dobry, cena
3500 zł do negocjacji - 511
209 408
BMW 318 - wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
alufelgi, stan dobry - 885 775
445
BMW 320D - 2003, 2.0D 150
KM, przebieg 160 tys., serwisowany, bezwypadkowy,
klimatyzacja, ABS ESP, elektryka, szyberdach, stan idealny - 75 76 788 35, 501 035
988
BMW 320i - 96 rok, kombi
klimatyzacja, podgrzewane
fotele pełna elektryka oraz
Mercedesa 190e 2.0 benzyna
stan dobry ks. serwisowa 667 399 098
BMW E46 - 2000 rok kombi
ful opcja, benzyna-LPG,
zadzwoń, a na pewno się
dogadamy - 602 736 431
CHEVROLET Astro - 1988 rok,
zarejestrowany, 8-osobowy,
brak przeglądu i OC, 1900
zł - 601 924 778
CINQUECENTO - rok 1996,
ubezpieczony, pojemność
900, brak przeglądu, cena 900
zł - 503 328 860
CITROEN Berlingo - 1999 rok
1,9 diesel, oszklony, 5 osobowy, hak, niebieski. Możliwa
zamiana na mniejszy - 793
199 383
DAEWOO Espero - 1997
rok 1.5 benzyna, przegląd
07.09.2011 Ubezpieczenie
30.07.2011, przebieg 149 tys.
Cena 3000 - 509 374 231
DAEWOO Tico - 1998 rok,
brak przeglądu i OC, stan
wizualny bdb., jeżdżony przez
kobietę okazja 950 zł - 601
924 778

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

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fiat Cinquecento 700 - od
kobiety - zadbany, stan techniczny dobry, dowód rej.
ważny do lutego, ubezpieczony OC i AC, cena 1200
zł - 609 498 086
Fiat Cinquecento 700 - od
kobiety, rok 97, kolor czarny,
stan dobry, dowód rejestracyjny, ważny do lutego, cena
1200 zł. - 609 498 086
Fiat Punto - 1.1 benzyna,
1998, stan bdb., ekonomiczny,
5-cio drzwiowy, cena 3490
PLN - 507 035 113
Ford Escort - 1.3 - rok 1994
w całości lub na części, cena
500 zł - 723 545 360
Ford Escort - 1.3 94 rok,
opłaty do listopada 800 zł 510 242 940
Ford Escort - 1.8D, 96 rok,
wszystkie części z demontażu
- 603 265 722
Ford Escorta - 1993 rok,
1,6 16V 90km. Wspomaganie, elektryczne szyby,
szyber dach, kolor srebrny, 5
drzwiowy, zadbany, po remoncie zawieszenia, cena 900 zł
- 795 850 093
Ford Fiesta - rok 94, stan
dobry, cena 1200 zł - 783
275 025
Ford Focus - 2007, 1.8TDCI
116 KM, przebieg 87 tys.,
serwisowany, klimatyzacja,
cena 29900 w tym 23% VAT,
pełna elektryka, ABS, ESP,
tempomat alufelgi - 75 76 788
35, 501 035 988
Ford Mondeo - 1.8 TD
96 rok, wszystkie części z
demontażu - 603 265 722
Ford Mondeo 1,8 - benzyna,
rok 98, stan dobry 4000 zł 516 708 488
Ford Mondeo mk1 - mk1
1994 rok, 1.8 benzyna, cena
1300 - 697 236 023
Ford Orion - 1990 rok, 1,6
efi, skórzana tapicerka w
całości lub na części - 693
828 283
Ford Transit - 2001, diesel
100 KM, przód napęd, stan
bardzo dobry, elektryczne
szyby i lusterka, 2 x airbag,
ABS, ASR, centralny zamek,
max wysoki, 14900 zł - 693
877 264
Jeep Cherokee - Jeep Cherokee - 661 362 820
KTM 520 - 2000 rok, rozrusznik, pełna dokumentacja
w pełni sprawny, cena 7.800
- 794 015 149
Mazda 323 - 1.3 kat benzyna, cena 1300 do negocjacji
- 667 703 419
Mazda 323F - 90 rok na
części - 510 242 940
Mazda 626 - 2000 rok, 1.8
benzyna, przebieg 160 tys.,
serwisowany, I właściciel,
klimatyzacja, elektryka, ABS,
ESP, stan techniczny idealny 75 76 788 35, 501 035 988
Mercedes - 2003 A classa
1.7 CDTI przebieg 150 tys.,
serwisowany, bezwypadkowy,
klimatyzacja, elektryka, ABS,
ESP, radio CD, alufelgi, stan
idealny, cena 22900 - 75 76
788 35, 501 035 988
Mercedes A Klase - 2003
rok, 1400 benzyna stan idealny, 5 miesięcy w Polsce,
kolor czarny, wersja long,
cena 225000 zł lub zamiana
- 604 491 620
Mercedes W-210 - E-290TD
sprzedam lub zamienię zadbany, serwisowany, pierwszy właściciel - warto - 608
261 448

Mitsubishi Carisma - 1.6
benzyna, 16V, rok 1998,
pojazd uszkodzony, cena
2500 zł do negocjacji - 888
865 612
Mitsubishi Colt - rok 92,
do poprawek mechanicznych,
sprawny ważny przegląd i OC
cena, 1200 zł do negocjacji 666 294 883
Mitsubishi Lancer Glx - rok
95, pojemność 1.3 benzyna
po stłuczce. Cena 600 zł - 667
017 261
Mitsubishi Lancer GLXI 1995 rok, pojemność 1.3 po
stłuczce, w całości lub na
części, cena do uzgodnienia.
- 667 017 261
Motor Yamaha Virago 250
- rok 93 lub zamienię na skutera 250 cm - 607 858 028
Motorower skuter – zarejestrowany, rok 2005 cena
1200 zł - 604 491 620
Nissan 100NX - ospoilerowany, wspomaganie, alu felgi,
opłaty do 10 2011, bardzo
atrakcyjny wygląd, 2300 do
negocjacji - 691 995 828
Nissan Micra - FL 1.0 16V
2000 rok, stan bardzo dobry,
zarejestrowany - 504 131
191
Omega B - kombi 94 rok, 2.0
gaz, zarejestrowana, poobijana ślady korozji 1500 zł 606 508 723
Opel Astra - 1.7 TD, kombi
96 rok, wszystkie części z
demontażu - 603 265 722
Opel Astra - 1993 rok, 5
drzwiowa, kolor biały, cena
800 zł - 669 693 629
Opel Astra 3 - diesel 101
KM 2005 rok, 5 drzwi klimatyzacja, elektryczne szyby,
8 airbagów, błękitny metalik
przebieg 113 tys., cena 26
900 plus opłaty pomogę w formalnościach - 601 940 871
Opel Astra II - rok 2000,
przebieg 151 tys. 1.7 DTI,
czarny metalik, wspomaganie kierownicy, poduszki
powietrzne, ABS, centralny
zamek, po wymianie rozrządu, stan BDB., cena 10900
- 782 124 231
Opel Corsa - 1.2 benzyna
1997 rok, stan bardzo dobry
4100 - 667 209 919
Opel Corsa - 1994, 1.2
benzyna, przebieg 130 tys.
2 x poduszki, szyberdach,
cena 3900, przygotowany do
rejestracji opłacony - 75 76
788 35, 501 035 988
Opel Corsa B - 1.2, 93 rok,
stan techniczny bardzo dobry.
Nic nie stuka w zawieszeniu.
Blacharka również dobra.
Ekonomiczna, jeździ codziennie. Cena 2000 zł - 661 546
045
Opel Kadet - rok 1991, poj.
1.6, cena 500 zł - 503 328
860
Opel Omega kombi - 95 rok,
2500tdi, ważny przegląd i OC,
3800 zł do uzgodnienia - 691
426 188
Opel Senator - 3.0, rok produkcji 1990 na części lub w
całości. Cena 1200 zł - 535
025 537
Opel Tigra - 1.4 16V-1998
rok, czarny metalik, elektryczne szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, opony zimowe, ważny
przegląd i OC. Cena 5.000
- 793 686 877

Opel Vectra - 2007 1.9 CDTI
przebieg 132 tys., serwisowany bezwypadkowy, cena
33900 w tym 23% VAT klimatyzacja elektryka, ABS,
tempomat, nowe opony - 75
76 788 35, 501 035 988
Peugeot 106 - pojemność
1000, rok 1994, posiada szyberdach, immobilizer, nowe
opony, garażowany, ważny
przegląd i OC, ekonomiczny,
stan b. dobry. cena 2 tys. - 781
142 877
Pickup - 1.7d, 96 rok,
sprawny opłacony oraz dużo
części - 609 272 704
Polonez - 1997 rok LPG
ubezpieczenie 09.2011 przegląd 03.2012 - 1500 zł - 607
112 385
Renault Clio - 1992 rok, 5
drzwi, stan bdb., cena 1350 692 671 278
Renault Clio 1 - 1.2 benzyna 1991 rok, cena 1000
zł, auto 100% sprawne - 691
787 399
Renault Laguna - kombi
1998 rok, benzyna-gaz, cena
do negocjacji - 691 462 181
Renault Laguna - rp.94/95
benzyna, poj. 1.8 centralny
zamek, szyber dach, pilot,
wspomaganie, ABS, ważne
opłaty, cena 3000 do negocjacji lub zamiennie na duży
skuter 100 lub 125 poj. - 509
850 517
Renault Master Bus średni, 2002 rok, poj. 2,2,
ABS. Uszkodzony silnik i
skrzynia. W tym stanie cena
6500 PLN. Z nowym częściami 12500 PLN - 691 949
850
Renault Megane - 1.4 1996
rok, w całości lub na części,
silnik lekko uszkodzony progi
do naprawy, cena 1500 - 508
536 379
Renault Megane - 1998
rok, srebrna 5 drzwi, klimatyzacja, el. szyby, ABS, cena
4800 - 695 605 069
Renault Talia - 2003 rok,
1,4 cm3, oliwkowy metalik, 2
właściciel, stan idealny, cena
9200 - 511 699 191
Seat Altea - 2006, 1.9TDI
przebieg 144 tys., cena 29900
w tym 23% VAT, klimatyzacja,
elektryka, ABS, stan techniczny jak i wizualny idealny
- 75 76 788 35, 501 035 988
Seat Cordoba - 1.4 benzyna z gazem, 94 rok, biały,
sprawny technicznie, stan
dobry, butla w kole zapasowym, tani w eksploatacji,
idealny na dojazdy do pracy.
Cena 2300 do niewielkiej
negocjacji. Piechowice. - 693
711 067
Seat Ibiza - 1.2i special 1992
rok, benzyna-LPG, pojemność 1200 cm3 z systemem
wtryskowym PORSCHE, 2/3
drzwiowy, 71 km/52KW - 784
995 666
Seat Ibiza - 1.2i special, 92
rok, benzyna, LPG, system
Porsche, 2/3 drzwi, 71 km/52
kw, cena 1000 zł do negocjacji
- 784 995 666
Seat Ibiza - 1.9D 95 rok.
Hatchback 5 d, czerwony,
przebieg 340 tys. wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, przyciemniane szyby.
Można obejrzeć w Jeleniej
Górze lub Wrocławiu - 697
910 830
Seat Marbella - rok 1992,
granatowy, ważne OC i przegląd, stan b .dobry, 1600 zł
- 665 106 704

Simson - S51, 84 rok,
4-biegowy, czarny, sprawny,
1200 zł do negocjacji. NIE
SKUTER - 784 995 666
Skoda Felicia - 1,3MPI, rok
1999 przebieg 126 tys. kolor
granatowy Jelenia Góra - 663
283 728
Skoda Felicia - z 98 roku,
1,3MPi benzyna + GAZ,
uszkodzony przednia atrapa
i poszedł docisk tarczy na
sprzęgle. Lwówek Śląski - 721
089 115
Skuter - produkcji portugalsko włoskiej. Rok 1997. Zarejestrowany, ubezpieczony, od
starszego pana, mało używany. Sprawny technicznie.
Cena 950 zł - 693 547 970
Skuter Aprilie SR - z briefem, super osiągi, świetny
wygląd, 1300 zł do negocjacji
- 782 285 794
Skuter REX - 50, cena
900 zł, stan bardzo
dobry, przywieziony z
Niemiec - 603 758 534

Suzuki Alto - 2002, 1.1
benzyna, przebieg 80 tys.,
serwisowany, wspomaganie,
ABS, radio CD, elektryczne
szyby, stan bardzo dobry,
cena 8900 - 75 76 788 35,
501 035 988
Toyota Carina E - osobowy,
kolor czarny, rok produkcji
1996, cena 3600 PLN - 512
248 495
Toyota Carine E - silnik 2l
benzyna. 94 rok, 4 x elektryczne szyby, airbag, ABS, 2
komplety opon. Po wymianie
rozrządu cena 2700 zł - 665
099 219
Toyota Starlet - 1990 rok,
pojemność 1.3, benzyna,
trzy drzwiowe, koloru czerwonego. Przegląd ważny do
26.03.2012. Cena 850 zł - 792
408 988
Volvo V40 - rok produkcji
96 benzyna + gaz, ważne
OC+AC i przegląd, cena do
negocjacji - 796 486 164
VW Bora - 1.6 benzyna, rok
produkcji 2001. Przebieg 140
tys. Cena 17 500 zł - 880
135 823
VW Bora - 1999 rok, kolor
czarny 173.5 tys. km, opłacony i zarejestrowany do
12/2011. klimatronik, 4*airbag, pełna elektryka, pełna
dokumentacja. Cena do negocjacji - 693 614 581
VW Golf - 1996 rok, TDI, granat 3 drzwiowy, klimatyzacja,
sprawna, tempomat, centralny
zamek, dwie poduszki, ekonomiczny, stan dobry. Cena
4.500 zł - 500 219 604
VW Golf II - 1.3 BENZYNA,
centralny zamek z pilotem,
autoalarm, przegląd do
VI/2012, STAN DOBRY, cena
1500 zł - 663 328 860
VW Golf II - model SYNCRO
5-cio drzwiowy, 4x4, hak,
benzyna 1,8+gaz, ważny
przegląd i OC, atrakcyjna
cena - 889 524 799
VW Golf III - 1,8 zadbany 92
rok, LPG, ro, sprowadzony
zadbany, 4 opony zimowe z
felgami 3100 PLN do negocjacji - 514 267 262
VW Golf III - 1.9 diesel, 94
rok, ładny, zadbany, ważne
opłaty, trzy drzwiowy, cena
3100 - 692 671 278
VW Golf III - GT, 1994 rok,
benzyna, w bdb. stanie, klimatyzacja, air bag, podgrzewane
fotele, opłacony, cena 4600
zł - 783 640 119

VW Golf III - nowa instalacja
LPG, felgi 17 alu, rok 96 tanio - 721 926 091
VW Golf III - rok 93, stan
dobry, 5 drzwi + dodatkowy
silnik i skrzynia sprawna 4500
zł - 519 582 596
VW Passat B3 - silnik 1.6
diesel, rocznik 1991, cena
1100 - 603 176 625
VW Passat B5 - 1.9 tdi - rok
produkcji 1998, kombi, stan
bd. ABS, klimatyzacja, podgrzewane fotele, elektryczne
szyby lusterka, kolor ciemna
śliwka, zadbany, polecam 665 776 097
VW Passat B5 - bogate wyposażenie, stan bdb., atrakcyjna
cena - 501 798 385
VW Polo - w dobrym stanie,
rok produkcji 1997, przebieg:
208 tys. km, 1,6 benzyna
(75KM), kolor niebieski, 3
drzwiowy zarejestrowany 530 843 530
VW T4 - multiwan - 1,9TD polecam - 693 295 845
VW Tiguan - 2008, 2.0TDI
140 KM, przebieg 77 tys.,
klimatronic, elektryka grzane,
fotele, ABS ESP 4x4 tempomat, alufelgi, halogeny, cena
84900 - 75 76 788 35, 501
035 988
VW Transporter T4 - 1994 rok,
cena 4500 zł - 667 209 919

DOMY
KUPIĘ
Dom mieszkalny - w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy, w
rozsądnej cenie pilnie kupimy
dla zdecydowanego klienta.
NPartner Lic. 3198 - 693
539 968

DOMY
SPRZEDAM
Bliźniak 250 tys. zł - nowy,
125 m2, obrzeża Jeleniej
Góry - Lic. 4566 - 695 999
449
Bliźniak 360 tys. zł - nowy,
obrzeża Jeleniej Góry (centrum 3,5 km), piękne widoki
na góry, pow. domu - 180 m2,
z garażem cena - 360.000 zł
Lic. 4566 - 695 999 449
Budynek typu stodoła tylko 8 km od Jeleniej Góry
położony na działce 900 m2.
65000 zł. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Dom - 135 m2 powierzchni 5
pokoi, 2 łazienki, taras, kominek, garaż na działce 1200
m2 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Dom - Stara Kamienica - tylko
do końca lipca cena 398000
zł. 150 m2, z zewnątrz całkowicie wykończony, najwyższej
klasy materiały, garaż w bryle
budynku, działka 1836 m2.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Dom - w Międzyrzeczu Bobowicko,167 m² wolnostojacy z garażem. Działka
680 m². Widok na jezioro. Do
granicy 100 km. Cena 420000
zł - 885 342 947
Dom 130.000 zł - za dom
na dwie rodziny, stan surowy
zadaszony plus budynek
gospodarczy wszystko to na
działce 2777 m2 z bardzo
ładną lokalizacją. N.GRZYWIŃSCY. Lic. 998 - 505 074
854
Dom 25 km od Jeleniej Góry położony na działce 1600 m2.
Cena 129000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom bliźniak os. Czarne - bez
pośredników - 501 066 463
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Dom do remontu - 200m na
wsi nad rzeczką na działce
1ha w okolicach Wlenia - 606
412 235
Dom Jeżów Sudecki - w
stanie deweloperskim, z widokiem na góry, blisko Zabobrza,
wszystkie media, cena do
negocjacji, Lic. 107285 GOLD
HOUSE - 693 539 967
Dom parterowy - 202 m2
powierzchni, 3 sypialnie,
salon, jadalnia, kuchnia, 2
garaże na działce 1200 m2 na
przedmieściach Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Dom Piechowice - działka
530 m2, odbiory 2011r., 4
sypialnie, salon z kominkiem,
kuchnia z jadalnią, spokojne
osiedle. NPartner Lic. 3198 693 539 968
Dom Sobieszów 270 tys. zadbany do zamieszkania
po wymianach i remoncie.
Wygodna lokalizacja, doskonała cena. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
Dom w Karpaczu - jako
pokoje dla gości lub wygodny
dom dla sporej rodziny. Lic.
9549 - 726 290 939
Dom w Miłkowie - duży do
niewielkiego remontu, na
dużej działce. Całość ogrodzona z bardzo dobrym dojazdem. Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 869 172
Dom w Piechowicach - nowy,
240 m2, 5 pokoi, 2 łazienki na
działce 531 m2. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom w Siedlęcinie - sprzedam nowy 130 metrów wykończony, ogród garaż - 602 693
308
Dom w stanie surowym - w
Piechowicach 145 m2 - 880
104 641
Dom wolnostojący - poniemiecki 20 km od Jeleniej
Góry w malowniczej miejscowości w stronę Wrocławia.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Domek - do rozbudowy na
cele mieszkalne lub usługowe.
Działka 800m2, wszystkie
media. Przy głównej drodze
Jelenia Góra - Zgorzelec.
Cena - 67 000 zł. Sprzedaż
bezpośrednia - 693 539 968
Kamienica w centrum - 370
m2 - 609 655 488
Szeregówka Dziwiszów
- 90 m2, 3 pokoje, ogródek, widoki. Lic. 5877 5000122445
Zabudowania na wsi Chmieleń, zabudowania na
wsi do remontu - powierzchnia
działki do ustalenia. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kawalerka - lub 2 pokojowe mieszkanie - BEZ
POŚREDNIKÓW. Okolice
centrum Jeleniej Góry - 697
081 472
Kawalerka Cieplice działając na zlecenie Klienta
poszukujemy kawalerki w
Cieplicach. Jeldom Lic. 14557
- 602 727 242
Mieszkanie - dla zdecydowanego klienta szukamy
mieszkania 2,3 pokojowego
najlepiej z ogrodem Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie - kawalerka
- małe do 70000 bez pośredników - 883 791 594
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Mieszkanie - pilnie na Kiepury - dla klienta z gotówką
dwupokojowe z balkonem do
drugiego piętra. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w Jeleniej Górze lub
bliskiej okolicy. Ogródek mile
widziany. NPartner. Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - 2
pokojowe, Jelenia Góra, z
balkonem, pow. ok. 50 m2
do 165 tys. zł Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie Cieplice działając na zlecenie Klienta
poszukujemy mieszkania w
Cieplicach do 200 tys. do II
piętra. Jeldom Lic. 14557 668 667 637
Mieszkanie komfortowe na
Kiepury - pilnie dwupokojowe
do drugiego piętra. Gotówka.
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie za gotówkę trzypokojowe, do trzeciego
piętra w Jeleniej Górze lub
Zabobrze ul. Kiepury. Zdecydowana klientka z gotówką.
Pilne. Nieruchomości
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Apartament - luksusowo
urządzony w spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego
80 m2 - 3 pokoje (w tym duży
salon), kuchnia, łazienka i
przedpokój). Po remoncie!
Cena 296.000,00 PLN - 697
397 297, 75 75 22 980
Apartament w JG - luksusowo urządzony apartament
w spokojnej dzielnicy przy ul.
Kochanowskiego 80 m2 - 3
pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój). Po remoncie - 609 086
800,75 75 22 980
Kawalerka - 30 m2 bardzo
ładna, słoneczna do odświeżenia na Zabobrzu, niski
czynsz. Serdecznie polecam.
MAR-MS-12363. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Kawalerka - 31,2 m2 w
zadbanej kamienicy, blisko
centrum. Kuchnia osobna.
Okna nowe. Na podłogach
panele. Ogrzewanie co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620
071
Kawalerka - duża, Cieplice
- 36 m2, do zamieszkania.
Okolice Parku Zdrojowego.
70 tys.. zł. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 1740 - 503
021 047
Kawalerka - ładna - po
gruntownym remoncie 26,5
m2. Blisko centrum miasta. W
bloku IV-piętrowym zadbanym
i ocieplonym. Klatka schodowa czysta. Opłaty 144 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie 27 m2 na Zabobrzu
I. Nowa kuchnia z meblami w
zabudowie. Środkowa, słoneczna, b. ciepła. Okna nowe.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po remoncie
26,77 m2 na I-piętrze. Elegancka kuchnia. Budynek
blisko centrum po remoncie,
zadbany. Spokojna cicha okolica. Polecam. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071

og£oszenia
Kawalerka - po remoncie
47 m2. Na parterze budynku
I-piętrowego w centrum.
Duża osobna kuchnia. Klatka
schodowa zadbana. Miejsce
parkingowe. Opłaty 110 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 tys. - 604 620 100
Kawalerka - przytulna
31,2 m2 w zadbanej kamienicy, blisko centrum. Kuchnia
osobna. Okna nowe. Na podłogach panele. Ogrzewanie
co - gazowe. Niska cena.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - w pobliżu
centrum. 1 piętro. Bez pośredników - 604 702 340
Kawalerka 26 m2 - piętro
2, bardzo ładna Karłowicza,
właściciel - 514 000 838
Kawalerka 59 tys. Podgórzyn - z oddzielną kuchnią, po
remoncie, w budynku wielorodzinnym, I p. ogrzewanie-piec
kaflowy, Lic. 10728, GOLD
HOUSE - 501 181 875
Kawalerka 93000 - Kawalerka w Maciejowej, 27 m2,
łazienka z WC, widna kuchnia, wysoki parter, możliwość
zrobienia ogrzewania gazowego, czynsz 50 zł. KODEX
10721 - 513 060 568
Kawalerka 93000 zł - po
remoncie w Maciejowej, 27
m2, wysoki parter, kuchnia
z oknem, łazienka z WC,
czynsz 50 zł. KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Kawalerka duża - po
remoncie 47 m2. Na parterze budynku I-piętrowego
w centrum. Duża osobna
kuchnia. Miejsce parkingowe.
Czynsz 110 zł. Może być na
działalność. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka na Zabobrzu
- na drugim piętrze po remoncie do wprowadzenia. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Kawalerka ok. Kauflandu
- zadbana, 30m2, na II p.
kuchnia z oknem, duży balkon wyłożony kaflami, niskie
opłaty 100 zł/mies. z CO. Lic.
10750 GOLD HOUSE - 501
181 875
Kawalerka w centrum - na
parterze 47 m2 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.
123.000 zł. Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Kawalerka w centrum - ul.
Matejki, 3 piętro, po remoncie,
niskie opłaty, 85 tys. - 609
655 488
Kawalerka w Cieplicach 37 m2 na wygodnym 1 piętrze
w bloku z 2000r. Mieszkanie
w bardzo dobrym stanie z
pełnym wyposażeniem. Słoneczne, ciepłe z widokiem
na góry. Cena 144.000 zł do
negocjacji. Lic. 5524 - 503
111 466
Kawalerka Zabobrze - na
IV piętrze w bloku wyremontowane 98 tys. i 125 tys. Jeldom
Lic. 14557 - 602 727 242
Kawalerka Zabobrze po remoncie, 24 m2, III p,
nowe okna PCV, niskie opłaty
130 zł/miesięcznie z ogrzewaniem. Lic. 10728, GOLD
HOUSE - 501 181 875

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerka Zabobrze słoneczna, po remoncie, III
p., 24 m2, nowe okna PCV,
opłaty miesięczne 130 zł z
ogrzewaniem. GOLD HOUSE
Lic. 10728 - 501 181 875
Kawalerki - 2 sztuki - po
generalnym remoncie TANIO
oraz mieszkania do wynajęcia
od 600 zł od zaraz Lic. 10171
- 662 009 200
Mieszkania - atrakcyjne
dwupoziomowe - dwa mieszkania dwupoziomowe 84 i
95 m2. Dobra lokalizacja,
atrakcyjne ceny. Roksanes
Żukowski. Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkania „Perła Cieplic”
- dla wymagających, przy
Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną, ul.
Krośnieńska. Energooszczędne ściany, garaże, piwnice, ogródki, duże balkony,
Internet, parki. 7-11okieninfo@dom-pol.com - 782
566 823
Mieszkania Cieplice Zielone Tarasy - nowe od dewelopera. Oddanie budynku lipiec.
Ostatnie cztery mieszkania 42
i 59 m2. Roksanes Żukowski
Lic. 7867 - 508 240 831
Mieszkania i lokale użytkowe - tanie i atrakcyjne blisko
centrum J.G. Mieszkania 1,2
i 3 pokojowe - bez pośredników. Pomoc w uzyskaniu
kredytu - 510 124 844
Mieszkania Zielone Tarasy
- nowe osiedle, monitoring,
wideodomofony, okna z roletami, duże balkony i tarasy.
Cieplice ul. Zielona. Oddanie już lipcu zostały ostatnie mieszkania. Roksanes
Żukowski Lic.7867 - 508 240
831
Mieszkanie - 3 pokojowe
155 tys. - pilnie z powodu
wyjazdu. Plac Ratuszowy 55
m2, 4 piętro, CO miejskie,
ładne, jasne, kamienica po
remoncie. Strych, piwnica 883 943 511
Mieszkanie - atrakcyjne 2
pokojowe - 50 m2, z balkonem
po remoncie, ogrzewanie i
ciepła woda z sieci, czwarte
piętro w bloku, Zabobrze II.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie - atrakcyjne
M-3 - trzypokojowe z balkonem do wprowadzenia. Cena
127000 zł. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie - atrakcyjne
M-3 - w Mysłakowicach 55 m2
z balkonem. Mieszkanie trzypokojowe do zamieszkania.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie - luksusowe
60 m2 centrum - 3 pokoje w
wysokim standardzie. Doskonała lokalizacja. Garaż. Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie - ładne w Jeleniej Górze, 2 pokoje, I piętro,
w cenie zabudowa kuchenna
z sprzętem AGD i szafa typu
komandor. Możliwość kupna z
garażem blaszanym i ogródkiem działkowym - 600 970
986
Mieszkanie - nowe 50m2,
Kiepury - stan deweloperski,
II piętro, balkon, dwa pokoje.
CENA:169 000 zł PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie - okazja - bardzo pilnie 3 pokojowe 80 m2
z dużą kuchnią w Karpaczu.
Cena 220000 zł. - 505 177
959

Mieszkanie - parter domu
- 180 m2, 4 pokoje po kapitalnym remoncie z działka
921 m2, w Piechowicach.
279 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie - parter domu
- po kapitalnym remoncie 4
pokoje, hol łazienka, kuchnia
działka 1100 m2. Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Mieszkanie - połowa domu
182 m - piękne, wyremontowane, 4 pokojowe mieszkanie
na parterze domu w Piechowicach, powierzchnia działki
1100 m2 - 668 667 637
Mieszkanie - połowa domu
182 m2 - piękne, wyremontowane, 4 pokojowe mieszkanie na parterze domu w
Piechowicach. Powierzchnia
działki 1100 m2. Jeldom Nieruchomości Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie - przytulne
M3 - w Szklarskiej Porębie nr
of. MAR-MS-12356 MARLES
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie - w Świerzawie - trzy pokojowe 70 m2
po generalnym remoncie w
atrakcyjnej cenie - 660 742
737
Mieszkanie „Perła Cieplic”
- dla wymagających, przy
Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną, ul.
Krośnieńska. Energooszczędne ściany, garaże, piwnice, ogródki, duże balkony,
Internet, parki. 7-11okieninfo@dom-pol.com - 782
566 823
Mieszkanie 105 m2 tanio
centrum - stylowe do remontu,
3 pokoje, II piętro, w ścisłym
centrum miasta. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie 105 m2 za 169
000 zł - osobna część domu,
4 pokoje po częściowym
remoncie, z ogródkiem w
Miłkowie. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 114 m2 Wojska
Polskiego - do remontu tylko
185000 zł. Lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkanie 180 m2,
279000 zł - po kapitalnym
remoncie bezczynszowe
w Piechowicach, parter, 4
pokoje, kuchnia, łazienka,
WC, ogrzewanie CO, nowe
instalacje i okna. KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2 - 3 pokoje 71 m2 w zielonej dzielnicy,
1 piętro, bezczynszowe, po
remoncie - 790 247 054
Mieszkanie 2 pokoje - 37
m2, 1 piętro po kapitalnym
remoncie - 600 219 019
Mieszkanie 2 pokoje z
garażem - w Dziwiszowie
z ogrodem i garażem w
budynku wielorodzinnym,
bezczynszowe, własne ujęcie
wody, tanie w utrzymaniu.
160.000 zł Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 2 pokojowe - 30
m2 na III piętrze w spokojnej,
zielonej okolicy. Zadbane, słoneczne i funkcjonalne. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Budynek okolice Małej Poczty.
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. Opłaty 257 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - 37
m2 na I-piętrze budynku w
okolicy UE. Do zamieszkania
od zaraz. Wymaga jedynie
odświeżenia. Ogrzewanie
co-gazowe. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe 44,36 m2 na II piętrze w bloku
IV-piętrowym na Zabobrzu.
Rozkładowe, środkowe, ciepłe
i słoneczne. Blok ocieplony,
klatka schodowa czysta. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 46
m2, 2 pokojowe w kamienicy
wraz z zabudową kuchenną
158.000 zł Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Mieszkanie 2 pokojowe 54 m2 w bloku IV-piętrowym
na Kiepury. Środkowe, rozkładowe z balkonem. Kuchnia osobna. Na podłogach
panele. Czynsz 180 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - b.
ładne na III piętrze 54,58 m2,
po remoncie. Blok IV-piętrowy
na Kiepury. Środkowe, przytulne ze słonecznym balkonem. Polecam. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe ładne z aneksem kuchennym,
30 m2, III piętro, środkowe,
słoneczne w spokojnej, zielonej dzielnicy, bez pośredników - 792 226 614
Mieszkanie 2 pokojowe
- na I-piętrze 40 m2 na Kiepury. Rozkładowe, słoneczne,
zadbane. Okna nowe, podłogi
panele i kafle. Opłaty 250 zł.
Klatka schodowa b. czysta.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym remoncie do
zamieszkania słoneczne w
centrum niskie opłaty. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze 3 piętro słoneczne
rozkładowe bardzo atrakcyjna
cena. Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokojowe
Park Sudecki - komfortowe
34 m2, na I p. ogrzewanie
z sieci, budynek z windą. w
cenie kuchnia w zabudowie
z AGD. Lic. 10750 GOLD
HOUSE - 691 210 677
Mieszkanie 2 pokojowe
w Piechowicach - wygodne,
odnowione w bloku na wysokim parterze. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie 3 pokoje - bezczynszowe w pięknej okolicy
115 tys. - 606 377 726
Mieszkanie 3 pokoje pierwsze piętro, Zabobrze
Moniuszki bez pośredników
170000 - 502 415 233
Mieszkanie 3 pokoje Cieplice - na II piętrze po kapitalnym remoncie z „duszą” .
Mieszkanie o powierzchni 59
m2 po podłodze 80m. Jeldom
Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie 3 pokojowe - 49
m2 po remoncie, parter bloku
w Jeleniej Górze, zielona i
spokojna okolica. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe 51 m2 w bloku IV-piętrowym,
blisko centrum. Po remoncie nowocześnie urządzone.
Kuchnia meble w zabudowie.
Blok ocieplony. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe
- jeden pokój przejściowy,
65 m2, parter, ul. Wolności,
po remoncie, 195 tys. - 609
655 488
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Kiepury 63,15 m2 po remoncie. Rozkładowe, słoneczne
z balkonem. Na podłogach
panele. W bloku IV-piętrowym.
Zadbana klatka schodowa.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe po kapitalnym remoncie 75,8
m2 na I-piętrze w zadbanej kamienicy. Ogrzewanie
co-gazowe. Klatka schodowa
czysta i zadbana. Niska cena.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe
- rozkładowe, słoneczne,
3 piętro, cena 164 tys., do
wymalowania - 507 450 971
Mieszkanie 3 pokojowe spokojna, zielona okolica z
garażem i małym ogródkiem,
osobne wejście, parter. Cena
187 tys. NPartner Lic. 3198 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe
Zabobrze II - po kapitalnym
remoncie, bardzo ładne, parter, dwa balkony, 70 m2,
czynsz 320 zł, kuchnia wyposażona. NPartner Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe,
165 tys. - rozkładowe mieszkanie w kamienicy 65 m2 z
kominkiem, wysoki parter,
mały ogródek. Lic. 10750
GOLD HOUSE - 691 210
677
Mieszkanie 38 m2 134000
zł - 2 pokoje, kuchnia z oknem,
łazienka, WC, balkon, piwnica, czynsz 240 zł, ogrzewanie miejskie, piętro 2. KODEX
Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 4 pokoje 210
000 zł - mieszkanie 65,6 m2,
pokój dzienny z aneksem
kuchennym, trzy sypialnie w
tym dwie z balkonem na drugim piętrze w bloku, Zabobrze
II. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 40 m2, 95000
zł - w Podgórzynie, 50 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
stan deweloperski, parter,
czynsz 120 zł. KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 41m2 - Mieszkanie po kapitalnym remoncie w Maciejowej, 41m2,
2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka z WC, czynsz ok
100zł, 160 000zł. KODEX
10721 - 509 503 125
Mieszkanie 44 m2 - słoneczne, Piechowice, 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, garaż,
pomieszczenie gospodarcze,
piec C.O w piwnicy. Niesieczny czynsz za mieszkanie
ok 110 zł. - 665 943 608
Mieszkanie 45 m2 za 139
000 zł - 2 pokojowe z balkonem, trzecie piętro w bloku,
Zabobrze I. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 46 m2 - w
bardzo dobrej lokalizacji w
Szklarskiej Porębie Górnej 668 196 574
Mieszkanie 48 m2 - 3
pokoje, kuchnia, łazienka,
WC, ogrzewanie gazowe,
okna plastikowe, niski czynsz,
okolice Urzędu Skarbowego 795 409 023

og£oszenia / reklama
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Mieszkanie 49 m2, 180000
zł - po remoncie, 49 m2,
2 pokoje, łazienka z WC,
oddzielna kuchnia z oknem
w zabudowie, wysoki parter,
czynsz 180 zł, w cenie mieszkania GARAŻ! KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 49 m2, Cieplice
- wysoki parter, po remoncie, dwa pokoje, słoneczne,
wystawa okien na zielone
podwórko. CO- gazowe.
PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie 50 m2 - 2
pokoje po remoncie z balkonem, czwarte piętro Zabobrze
II. 170 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 52 m2, 181000
zł - 2 poziomowe w Cieplicach, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogrzewanie
gazowe, czynsz 164 zł, 200m
do pl. Piastowskiego. KODEX
Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 53 m2, 120000
zł - 3 pokoje, aneks kuchenny
w salonie, łazienka z WC z
oknem, 3 piętro, czynsz 218
zł, 10 minut pieszo do pl.
Ratuszowego. KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 66,5 m2 w
centrum Jeleniej Góry z
widokiem na góry - 510
132 271

Mieszkanie 70000 zł - w
Wojc i e s z o w i e 6 6 m 2 n a
pierwszym piętrze z ogrodem. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552

Mieszkanie 71 m2 Słowackiego - bezczynszowe,
po remoncie, zielona dzielnica - 603 533 953
Mieszkanie 71 m2 zielona
dzielnica - bezczynszowe,
w spokojnej dzielnicy na
Słowackiego, po remoncie,
1 piętro - 790 247 054
Mieszkanie 76 m2 za 200
000 zł - mieszkanie 4 pokojowe, stan developerski,
pierwsze piętro w Cieplicach, Oś Orle. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 80 m2 - wysoki
parter, dwa pokoje, balkon,
okolice wzgórza Kościuszki
200 tys. - 662 158 513
Mieszkanie 85 m2 na
Wyczółkowskiego - 3 pokojowe na wysokim parterze z
garażem i ogródkiem, atrakcyjna cena. Lic. 5524 - 503
111 466
Mieszkanie 93 m2 3 pokoje
- po kapitalnym remoncie w
zacisznej dzielnicy Jeleniej
Góry. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie Armii Krajowej - parter - 62 m2 dobra
lokalizacja na biuro, gabinet.
Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie atrakcyjna część miasta po remoncie
z balkonem na pierwszym
piętrze. Dwupokojowe 36
m2. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie Cieplice 100
m2 - piękne nietypowe, oryginalne, 2 poziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni
100,10 m2, położone w
atrakcyjnej części miasta
Jeleniej Góry. Ogród 500 m2.
Lic. 5877 - 515 285 788

Mieszkanie dla Ciebie
- Szukasz mieszkania?
Zadzwoń! Mamy w ofercie ponad 200 mieszkań,
wybierzemy coś dla Ciebie!
KODEX Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie dwupokojowe - atrakcyjne 43 m2 do
remontu na Zabobrzu cena
do negocjacji. MAR-MS12364. Marles. Lic. 13045
- 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe
- atrakcyjne w kamienicy
blisko centrum Jeleniej Góry
po kapi t a l n y m r e m o n c i e
o powierzchni całkowitej
36,8 m2. Polecam. MARMS-12338. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - tanio - w bloku w
Mysłakowicach. N. Partner.
Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie dwupokojowe - tanio - zadbany
budynek, centrum, miejsce
parkingowe, niskie koszty
utrzymania, wymienione
p i o n y, e l e k tr y k a . M i e s z kanie w trakcie remontu
- będzie dostosowane do
potrzeb kupującego. PARTNER Lic. 4917 - 604 906
257
Mieszkanie dwupokojowe - w Jeleniej Górze,
Cieplicach 66 m2 z ogródkiem co gazowe, pośrednikom dziękuję - 605 934
763
Mieszkanie dwupokojowe, Zabobrze - 36 m2,
mieszkanie nie wymagające
nakładów, balkon. Kuchnia
w zabudowie, szafa zabudowana. Zadbany budynek
- nowa elewacja z ociepleniem. Spokojna część
Zabobrza. Dobra cena.
PARTNER. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie dwupoziomowe - nowe czteropokojowe mieszkanie w centrum
do zamieszkania. N. Partner Lic. 4917 - 604 869
172

Mieszkanie dwupoziomowe
- w Cieplicach, 52 m2, 3
pokoje, czynsz 164zł, ogrzewanie kominkowe i gazowe,
po remoncie w 2006 roku,
200m do pl. Piastowskiego.
Zaproponuj cenę. KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie Kiepury - 54
m2 po remoncie, trzecie piętro
atrakcyjna cena, czynsz tylko
306 zł z zaliczką na ogrzewanie i ciepłą wodę. Lic. 5524
- 662 112 344
Mieszkanie Kolberga
- wyposażone częściowo
mieszkanie po remoncie.
Pokój dzienny z aneksem
kuchennym, 2 sypialnie, III
piętro 225 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie Kolberga M-3
- zadbane, nowocześnie urządzone, po remoncie mieszkanie trzypokojowe, częściowo
umeblowane. Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604 508
308
Mieszkanie ładne dwupokojowe - na I piętrze, bezczynszowe, cena 235 tys. zł Lic.
5124 Nieruchomości Atrium
- 601 551 213
Mieszkanie M2 - do
remontu, dla osób pełnych
pomysłów aranżacyjnych nr
of. MAR-MS-12359 MARLES
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie M2 95000 zł - w
Podgórzynie, 2 pokoje, 50 m2,
czynsz 120 zł, parter. ZAPROPONUJ CENĘ! ODEX. Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie M2 na Kiepury
- 67 m2 na 2 piętrze w nowym
bloku od strony Góry Szybowcowej. Mieszkanie w stanie
deweloperskim, przestronne,
bardzo słoneczne, ciepłe z
balkonem i garażem. Cena
235.000 zł do negocjacji. Lic.
5524 - 503 111 466
Mieszkanie M2, Zabobrze
- 34 m2, z dużym balkonem.
Dwa pokoje. Niskie koszty
utrzymania. Zapraszam.
PARTNER, Lic. 4917 - 604
906 257

Mieszkanie M3 - 169 000
zł - Moniuszki, 51 m2, balkon, trzy pokoje. Zapraszam.
PARTNER. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M3 - Sygietyńskiego - 67 m2, XI piętro,
winda, piwnica, ogrzewanie
sieciowe, dobra lokalizacja.
PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M3 - wysoki
standard - trzypokojowe, 54
m2, winda, parking, kuchnia
w zabudowie, balkon, ciekawa wystawa okien. Niskie
koszty utrzymania. Zabobrze.
PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M3 - Zabobrze
- 54 m2, trzy pokoje, balkon,
zadbany budynek z nową
elewacją. PARTNER Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie M3 53 m2 zdecydowanie na IV piętrze
na Zabobrzu 1 za rozsądną
cenę - 667 310 800
Mieszkanie M3 53 m2 120
tys. - 3 pokoje, duża łazienka
z oknem, piętro 3, czynsz 218
zł, okazyjna cena 120 000 zł.
Zaproponuj cenę! KODEX Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie M3 na Wolności - 65 m2 na parterze.
Mieszkanie po kapitalnym
remoncie w ciekawej lokalizacji. Słoneczne, ciepłe, czynsz
150zł, cena TYLKO 185000
zł. Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M3 w Kowarach - 84 m4 na parterze do
wprowadzenia. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie M3, Kiepury z
garażem - 63 m3, M3, balkon,
piwnica, garaż. Bardzo ładna
wystawa okien-szczególnie
wieczorem. Winda. Okna
PCV. Zapraszam. PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie M4 183 m2
- połowa domu w Piechowicach. 4 pokoje, kuchnia
z jadalnią, łazienka z WC,
bezczynszowe. Po kapitalnym
remoncie. 279 000zł. KODEX.
Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie Mysłakowice 3 pokojowe 55 m2 rozkładowe
w bloku za 130000 PLN Marles Lic. 13045 - 790 418 318
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Mieszkanie na wsi po
remoncie - Miejscowość
Wrzeszczyn. 92 m2, trzy
pokoje. Bez czynszu. Zadbany
budynek. Mieszkanie po
remoncie. Cena: 149 000 zł
(do negocjacji) PARTNER.
Licencja 4917 - 604 906 257
Mieszkanie nowe 2,3,4
pokojowe - wysoki standard,
super lokalizacja, 1,2 ,3 i 4
pokojowe, Jelenia Góra, zielona okolica, balkon, miejsce
parkingowe Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie nowe 2500
zł/m2 - obrzeża Cieplic, 2
poziomowe 105 m2 za 265
tys. zł z balkonem i ogródkiem, stan deweloperski, Lic.
10750, GOLD HOUSE - 691
210 677
Mieszkanie Nowowiejska
- blisko Uniwersytetu Ekonom, po remoncie 51 m2, 2
pokojowe, I p, duży balkon,
opłaty 120 zł/miesięcznie. Lic.
10750 GOLD HOUSE - 691
210 677
Mieszkanie ok. Uniwersytetu Ekonomicznego zadbane 2 pokojowe, 38 m2,
z balkonem na I p. zielona
okolica, nowe okna PCV,
ogrzewanie gazowe, opłaty
145 zł miesięcznie. Lic. 10728
GOLD HOUSE - 501 181
875
Mieszkanie Osiedle Robotnicze - 83 m2, wysoki parter,
trzy pokoje, okna PCV, czynsz
z FR: 199 zł. Łazienka i kuchnia w płytkach. Cena 199 000
zł (do negocjacji) PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie Pl. Ratuszowy 54 m2, 3 pokoje, czwarte piętro 155 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Podgórzyn, 49
m2 - stan deweloperski, dwa
pokoje, ogrzewanie piecowe,
nowe okna, dobry standard,
klatka schowa po remoncie.
PARTNER. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie Przy Norwida
77 m2 - z możliwością zrobienia dwóch mieszkań niezależnych. Na drugim piętrze
z dużym tarasem. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie trzypokojowe
- Zabobrze III - 63 m2, I piętro, duży balkon, kuchnia w
zabudowie, ładna łazienka.
Duże szafy zabudowane.
CO-sieciowe. PARTNER Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie trzypokojowe w
Janowicach - 51 m2 po kapitalnym remoncie z ogródkiem.
Lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie umeblowane 52 m2 na 1 piętrze, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój
w Wojcieszowie wraz z zabudowaniami gospodarczymi.
- 723 839 352
Mieszkanie w Barcinku - 2
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedukuj. 68 tys. do negocjacji - 721 830 501
Mieszkanie w centrum - po
kapitalnym remoncie, 47 m2, 2
pokoje, położone na II piętrze
kamienicy w centrum Jeleniej
Góry. Jeldom Nieruchomości
Lic. 14557 - 668-667-637
Mieszkanie w centrum 85
m2 - I piętro, ścisłe centrum,
balkon, trzy pokoje, okna
PCV. Zadbane. PARTNER.
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie w centrum po
remoncie - w stylowej kamienicy, 83 m2, 3 pokojowe, II
p, po kapitalnym remoncie,
zachowana stolarka, cena
2800 zł/m2 Lic. 10728 GOLD
HOUSE - 501 181 875
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OG£OSZENIA

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

MIESZKANIE w kamienicy duże 2 pokoje (można podzielić), po remoncie, 1 piętro,
BEZCZYNSZOWE, z ogródkiem - 603-533-953
MIESZKANIE willowe ogród
+ garaż - w Jeleniej Górze,
zielona dzielnica, 5 pokojowe, doskonały stan, komfort
gwarantowany. Lic. 9549
Rychlewski Nieruchomości 501 736 644
MIESZKANIE willowe z ogrodem - i garażem 5 pokojowe,
taras, ogródek, strych, piwnica. W doskonałej kondycji, odrestaurowane, piękne.
Rychlewski nieruchomości.
Lic. 9549 - 501 736 644
MIESZKANIE własnościowe
- przy ul Elsnera 65,6 m2 na
drugim piętrze - 796 996 661
MIESZKANIE wysoki standard, 84 m2 - trzy pokoje w
centrum, prestiżowa kamienica, mieszkanie remontowane w wysokim standardzie
urządzeń, materiałów. Nowe
okna. CO-gaz, czynsz:130 zł
Miejsce parkingowe. czynsz
PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
MIESZKANIE z duszą - 40 m2
w centrum Jeleniej Góry - 792
174 383
MIESZKANIE z garażem - po
remoncie 50 m2, 2 pokoje,
łazienka z WC, ogrzewanie
gazowe, wysoki parter, czynsz
180 zł, w cenie mieszkania
garaż! KODEX. Lic. 10721 513 060 568
MIESZKANIE z ogrodem Cieplice. Zapytaj o szczegóły.
Cena od 2500 zł za m2. BEZ
PROWIZJI! Partner. Lic. 4917
- 604 906 257
MIESZKANIE z tarasem piękne 75 m2 mieszkanie z
tarasem, 3 pokoje, kuchnia
aneks w nowym budynku
oddanym w 2004 roku - Jeldom Lic. 14557 - 668 667
637
MIESZKANIE z umową wykończony lokal mieszkalny o powierzchni 45,41
m2 z długoterminową umową
najmu . Mieszkanie w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, przy
ul. Krótkiej 1A. Cena 155.000
PLN brutto - 697 397 297, 75
75 22 980
MIESZKANIE Zabobrze II bardzo ładne mieszkanie o
powierzchni 43 m2, położone
na I piętrze. Istnieje możliwość dokupienia garażu.
Jeldom Nieruchomości Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE Zielona Okolica
- 54 m2, dwa pokoje, I piętro, duży balkon, wyjątkowo
zadbana okolica. Nie wymaga
nakładów. Zapraszam. PARTNER Lic. 4917 - 604 906
257
MIESZKANIE, Mała Poczta
- 3 pokojowe mieszkanie, o
powierzchni 55 m2, położone
na I piętrze. Do mieszkania
przynależy także strych 10
m2, oraz piwnica 10 m2.
Jeldom Nieruchomości Lic.
14557 - 668 667 637

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

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
DO wynajęcia pokoje
- 1 i 2 osobowe z
Internetem - 75 64 317
43, 500 278 875

DWA pokoje w mieszkaniu średni i mały. W cenach około:
300 i 200 zł + media. Blisko
centrum - 698 959 040
DWIE atrakcyjne
kawalerki do wynajęcia
- parking, niezależne
wejście, ogród. Osiedle
Czerne - Domek ul
Podleśna 24 - 75 75 215
89, 795 203 490

KAWALERKA - centrum,
nowa, umeblowana komfortowa, I piętro, 800 zł + liczniki
- 796 056 688
KAWALERKA - na Zabobrzu.
Kuchnia umeblowana, pokój
niekoniecznie. Czynsz: 700
PLN + media przy opłacie za
cały rok z góry czynsz spada
o 100 PLN przy każdym miesiącu - 662 008 888
KAWALERKA - w centrum
550 plus opłaty - 728 399
147
KAWALERKA - w centrum
Cieplic - 691 163 012
KAWALERKA na wakacje od lipca do wrześnią. 800 zł
za m-c. - 515 366 442
KAWALERKA umeblowana
- AGD 35 m2 od zaraz niedaleko centrum, dogodny dojazd
do Kolegium i UE, cena 750
do negocjacji + 80 czynsz +
opłaty - 606 196 556
KAWALERKA, 50 m2 - Cieplice - osiedle Widok, umeblowana, ogród, 600 zł + liczniki.
Zapraszam - 664 183 462
MIESZKANIA - osobne wejścia, umeblowane, ogród,
miejsce na samochód. 1
pokojowe, kuchnia, łazienka
600 zł, 2 pokojowe kuchnia,
łazienka 700 zł - okolice M.
Poczty - 790 479 220
MIESZKANIE - 2 pokoje w
centrum Jeleniej Góry, 1 piętro, 48 m2 umeblowane, 750
zł + opłaty, fajne, 5 minut do
rynku! - 793 762 209
MIESZKANIE - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, umeblowane, bezczynszowe, parking
- w Cieplicach 800 zł, liczniki
+ kaucja - 502 351 405
MIESZKANIE - 2 pokojowe po
remoncie Szymanowskiego 608 625 998
MIESZKANIE - 2 pokojowe
przy Kiepury umeblowane
1200 w tym czynsz, ogrzewanie, ciepła woda + liczniki
- 667 577 713

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

1 ) Pragnę zainteresować Państwa bardzo interesującą
nieruchomością położoną przy głównej drodze krajowej nr
3 , w miejscowości Radomierz. Mówi się , że to miejsce to
\”Wrota Karkonoszy\” , malowniczy wjazd z przełęczy do kotliny
jeleniogórskiej. Grunt o powierzchni 2,39 ha, Teren nie jest
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dopuszcza się tu lokalizację zabudowy na prawach siedliska.
Jest to miejsce z fantastycznym widokiem na Karkonosze i
inne okoliczne pasma górskie. Grunt znajduje się przy samej
drodze, jadąc w kierunku Jeleniej Góry (Karpacza, Szklarskiej
Poręby czy Republiki Czeskiej) Posiada bezpośredni zjazd z drogi krajowej do drogi
gminnej. Minimalna jak na górskie warunki pochyłość terenu oraz doskonała południowa
ekspozycja, doskonale nasłoneczniona. Działka z daleka widoczna z drogi. Idealna pod
zabudowę z przeznaczeniem na zajazd, hotel, pensjonat, restaurację itp. Proponowana
cena to 19 zł /m.kw. . KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Całość wynagrodzenia pokrywa
sprzedający. Polecam uwadze. Z poważaniem Remigiusz Rychlewski
2 ) Mieszkanie środkowe , na czwartym piętrze w bloku
składa się z pokoju dziennego ok.16m2 z wyjściem z boku
na niewielką , zabudowaną loggię ( z widokami na całe
pasmo Karkonoszy), dwóch mniejszych pokoi , kuchni,
łazienki (kab.natryskowa, WC, umywalka i pralka) , dużego
p.pokoju w kształcie litery L ( z dużą szafą trzydrzwiową)
oraz piwnicy. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej ,
grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z Junkersa.
Na podłogach w salonie mozaika parkietowa , w pozostałych pokojach panele podłogowe a w kuchni , łazience i
p.pokoju płytki ceramiczne. Na ścianach gładzie gipsowe
i glazura. Okna nowe z PCV , drzwi w większości wymienione. Mieszkanie zadbane i
ładnie utrzymane do wprowadzenia się ewentualnie do odświeżenia. Blok w dobrym
stanie technicznym po termomodernizacji i remoncie klatek schodowych.Zarządza SM
„OSTOJA”.Czynsz miesięczny to ok.330zł. w tym ogrzewanie , f.remontowy itp. Atrakcyjna
lokalizacja w pobliżu centrum handlowego, dobra komunikacja , zielone tereny w pobliżu.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
3 ) Przedstawiamy Państwu ofertę skrajnej szeregówki z
dużą działką. Na przestronnym parterze /pow. 65,86 m
kw./ mieści się duży salon z kominkiem połączony z jadalnią. Okna salonu i drzwi tarasowe od strony południowej
doskonale doświetlają i ocieplają wnętrze domu. Parter to
także zabudowana i wyposażona ładna kuchnia z oknem
od strony wschodniej. Przy wejściu głównym łazienka z wc i
natryskiem. Na półpiętrze od strony wschodniej znajduje się
sypialnia z balkonem. Użytkowe poddasze o pow. 59,35 m
kw. to dwie sypialnie z balkonami i duża łazienka z wanną z
hydromasażem. Dom i otoczenie zadbane, w oknach rolety antywłamaniowe, zamykana
furtka z domofonem. Spokojna okolica i przestronna działka. Doskonała oferta. Więcej
informacji tel. 726290939. lic.9549
4 ) Ładny, duży dom o powierzchni 300 m2, z warsztatem
100 m2, w Jeleniej Górze. Usytuowany na działce 824
m2, trzykondygnacyjny składa się z części w przyziemiu,
gdzie znajduje się kotłownia z dwoma piecami gazowy i
na miał, pralnia, garaż , dwa pokoje, łazienka i hall. Piętro
to salon połączony z jadalnią i wyjściem na piękny, duży
taras, kuchnia, pokój ,łazienka i hall. Drugie piętro to 4
pokoje w tym jeden przystosowany na kuchnię, łazienka,
hall i garderoba. Okna drewniane, jak również drzwi i
podłogi. Dom połączony z warsztatem co daje możliwość
prowadzenia własnej działalności na miejscu. Ładnie
zagospodarowany ogród. Całość w doskonałej lokalizacji w pobliżu centrum. Anna
Kędziorek 667219752
5 ) Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62
m2, usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem,
z którego rozpościera się piękny widok na panoramę gór i
miasta, dwóch mniejszych pokoi, osobnej kuchni wyposażonej
i umeblowanej, łazienki oraz przedpokoju. Okna nowe pcv,
na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci.
Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania
przynależy piwnica i możliwość korzystania z dodatkowego
pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz.
Serdecznie polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44
5 ) Odkryliśmy dla Państwa wygodny, zdrowy dom.
Sprawdzony, zamieszkany przez rodzinę od sześciu lat.
Ogrzewany gazem i kominkiem co pozwala zaoszczędzić
pieniądze gwarantując wysoki standard i przyjemność
mieszkania. Ładne, bezpieczne miejsce, optymalny układ
pomieszczeń i wiele innych zalet, które warto ocenić
na miejscu. Szereg środkowy pow. użytkowa 160 m
kw. garaż, żywotna dachówka. Parter to salon z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni /zabudowa wraz z
wyposażeniem/ z kominkiem i wyjściem do ogrodu oraz
łazienka. Na piętrze przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.
Wszystkie media. Gwarantowany wysoki standard i wygoda. Wyjątkowa oferta, polecam
i zapraszam. Tel. 726290939
6 ) Działki budowlane o łącznej powierzchni 10700m2 w
Podgórzynie.Działki płaskie , nasłonecznione z widokami
na pasmo Karkonoszy. Dostęp z dwóch stron - od drogi
powiatowej Miłków - Podgórzyn i drogi gminnej utwardzonej(szutrowej). W drodze gminnej wszystkie media . wodociąg ,
kanalizacja, energia elektryczna i gazociąg.Możliwa sprzedaż
w całości lub częściowo.Atrakcyjna lokalizacja przy głównej
drodze Podgórzyn - Miłków. Polecam Bogdan Sondej tel
602 732 135.
7 ) Nowość na lokalnym rynku nieruchomości!!! Piękny, wypełniony rodzinną atmosferą
dom w zabudowie bliźniaczej, spełniający oczekiwania klienta poszukującego, wygody,
ciepła, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkania, w jednej z ładniejszych dzielnic Jeleniej
Góry - Cieplicach. Doskonale zagospodarowane trzy kondygnacje o łącznej powierzchni
219,02 m2. Parter domu obejmuje przestronny salon z bardzo dużym, wygodnym tarasem, kuchnię wyposażoną i umeblowaną, połączoną z funkcjonalną jadalnią, przedpokój,
niewielki hall i wc. Na piętro prowadzą schody kamienne, które oferuje dwie sypialnie z
balkonem, w tym jedna zabudowana meblami. Całość dopełnia pokój kąpielowy z wanną
i kabiną natryskową. W przyziemiu budynku znajduje się garaż, kotłownia z piecem gazowym, dwufunkcyjnym, pralnia z dodatkową kabiną natryskową oraz dwa pomieszczenia
gospodarcze, w tym jedno z wyjściem do ogrodu, w którym możliwość wypoczynku daje
nam zadaszony taras i przestrzeń zieleni zagospodarowanego i ogrodzonego terenu Dom
po modernizacji i kapitalnym remoncie, przeprowadzonym w 2009 roku, obejmujący wymianę wszystkich instalacji, okien na pcv, podłóg, obecnie wyłożonych panelami i płytkami
ceramicznymi, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz montażem rolet antywłamaniowych. Wspaniała aranżacja wnętrz, pozwala na dogodne i spełniające wszelkie wygody
mieszkanie, dla wszystkich tych którzy marzą o szczęśliwych chwilach spędzonych w
gronie rodzinnym. Serdecznie polecam i zapraszam Kędziorek Anna 667 219 752
8 ) Budynek o pow.całkowitej ok.180m2 w tym pow. użytkowej ok 160m oraz mieszkalnej ok.80m2 na działce o pow.
1400m2.W budynku mieszkalnym na parterze znajduje się
: pokój duży ok.30m2 , następny pokój ok.16m2 , kuchnia
z kącikiem jadalnym ok.13m2 łazienka ok.6m2 ( natrysk ,
umywalka , WC i pralka) oraz ganek wejściowy, Pozostała
część budynku to część gospodarcza - drewutnia oraz strych
z możliwością adaptacji na jeszcze jeden pokój.Na piętrze
drugie niezależne mieszkanie składające się z dużego pokoju
ok,25m2 , małego pokoju ok.7m2 , niewielkiej kuchni ok.6m2 i
łazienki ok.4m2 ( kabina natryskowa , WC i umywalka). Wysokość pomieszczeń ok. 2,1m. Ogrzewanie grzejnikami zasilanymi z t.zw. podkowy w trzonie
kuchennym. Na podłogach na parterze w pokojach podłogi z desek a na pietrze panele
podłogowe.Niewielkie okna wymienione na no.we z PCV. Budynek częściowo podpiwniczony - piwnica ok.20m2.Budynek kryty dachówką karpiówka. Całość do remontu, Obok
stodoła (częściowo murowana) wykorzystywana obecnie jako garaż na dwa samochody
i pom. magazynowe również kryty dachówka karpiówką.Działka o powierzchni 1400m2
zagospodarowana , pochyła w stronę głównej drogi z drzewami owocowymi i winoroślą.
Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135. \\\\\
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Mieszkanie - 2 pokojowe w
okolicach Małej Poczty, 650 zł
+ opłaty - 609 641 990
Mieszkanie - 2 pokojowe,
umeblowane cena 800 zł 509 677 855
Mieszkanie - 500 zł +
opłaty - 3 pokojowe ul. P.
Skargi, ogrzewanie piecowe
lub sprzedam 150 tys. do
ewentualnego remontu - 608
480 218
Mieszkanie - bez pośredników na Pl. Ratuszowym 3
pokojowe mieszkanie w pełni
wyposażone na II p. oraz box
na samochód osobowy w
garażu podziemnym w ścisłym centrum J. Góry - 513
557 756
Mieszkanie - dwupokojowe
w centrum Jeleniej Góry - 501
662 442
Mieszkanie - nowe - na
Złotniczej - pilne - 666 493
608
Mieszkanie - od zaraz 2
pokojowe z łazienką i aneksem kuchennym w Szklarskiej
Porębie - 607 203 546
Mieszkanie - piękne - Park
Sudecki, 52 m2, 2 pokoje,
balkon 5m, meble + AGD,
1350 zł/mc + 450 zł liczniki,
bez pośredników, wyślę foto,
polecam - 694 599 465
Mieszkanie - samodzielne
w centrum Cieplic - 75 64
80 869
Mieszkanie - studentom
i firmom trzypokojowe na
Zabobrzu 1 - pośrednikom
dziękuję - 667 310 800
Mieszkanie - tylko 500 zł.
za mieszkanie + ok.300 zł.
czynsz + media. Kaucja 1000
zł (zwrotna). 56 m2, C.O.,
umeblowane i wyposażone.
Zabobrze 1 - 793 383 568
Mieszkanie 2 pokoje w
centrum - nowe, umeblowane,
1000 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokojowe (jeden mały), z ogródkiem,
miejscem parkingowym, okolice malej poczty, 700 zł +
kaucja - 509 663 259
Mieszkanie 2 pokojowe 800 zł - 40 m2, Park Sudecki,
duży balkon cena - 800 zł +
media Lic. 4566 - 695 999
449
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu - mieszkanie w pełni
umeblowane. Koszt: wynajem 600 zł + 295 zł czynsz
+ kaucja 1-miesięczna - 533
557 998
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu (ul. Kolberga)
z balkonem, wyposażone i
umeblowane. 600 zł + media
- 507 136 537

Mieszkanie 2 pokojowe
- na Zabobrzu po remoncie
umeblowane w wysokim standardzie 900 PLN + liczniki.
Marles Lic. 13045 - 790 418
318
Mieszkanie 2 pokojowe - ul
Drzymały, 51 m2, cena 950 zł
plus media (czynsz wliczony)
- 531 871 021
Mieszkanie 2 pokojowe
- w Szklarskiej Porębie,
wyposażone i umeblowane
z balkonem w budynku wielorodzinnym, blisko centrum,
800 zł + kaucja + opłaty - 692
424 400
Mieszkanie 3 pokojowe
- blisko centrum 65 m2 + balkon 1000 zł + media nieumeblowane - 605 314 476
Mieszkanie 3 pokojowe - na
parterze na Zabobrzu III - 65
m2. Mieszkanie zadbane,
nowe okna PCV, kuchnia
umeblowana + lodówka i
pralka - 796 989 796
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu III - 70 m2 wysoki
parter umeblowana kuchnia
mieszkanie po remoncie do
zamieszkania. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe umeblowane, sprzęt AGD,
kablówka z ogródkiem w
centrum - 785 157 185
Mieszkanie 3 pokojowe - w
pełni umeblowane z balkonem, podwyższony standard.
Od lipca - 535 860 209
Mieszkanie 54 m2 - w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- ogrzewanie gazowe 800 zł i
liczniki - 504 494 539
Mieszkanie 550 zł - 2 pokoje
(40 m2) - na 2 p. w Dąbrowicy
5 km od centrum J.G - ogrzewanie kominkowe, ogródek,
piwnica - 601 148 383
Mieszkanie 75 m2 w Cieplicach - w domu dwurodzinnym, c.o. gazowe. 1000 zł
plus opłaty wg liczników, plus
kaucja - 784 768 798
Mieszkanie 800 zł - 2 pokojowe, 40 m2, nowe, balkon,
Park Sudecki, od zaraz cena
- 800 zł + media Lic. 4566 695 999 449
Mieszkanie dwupokojowe
- 40 m2, na cichym i słonecznym osiedlu blisko Jeleniej
Góry, po kapitalnym remoncie.
Atrakcyjna oferta polecam.
MAR-MW12309. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe
Zabobrze - mieszkanie częściowo umeblowane, 54 m2,
koszt 900 zł plus liczniki. Lic.
5524 - 662 112 344
Mieszkanie umeblowane w centrum Jeleniej Góry, 48
2, 2 pokoje od zaraz - 793
762 209

Mieszkanie w Jeleniej
Górze - 65 m2 umeblowane,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka
700 zł + opłaty - 785 978
451
Mieszkanie w Jeleniej
Górze - w lipcu i sierpniu zapraszam - 663 966 152
Mieszkanie w Karpaczu 600 zł. m-c + media + kaucja.
Brak AGD - 601 775 135
Pokoje w okolicy Kolegium
Karkonoskiego - 793 952
336
Pokój - duży, umeblowany
- na Zabobrzu III. Mieszkanie
czyste i w pełni wyposażone.
Internet wliczony w cenę - 605
383 837
Pokój - na III Zabobrzu od
zaraz. Mieszkanie umeblowane. Internet wliczony w
cenę - 605 383 837
Pokój 2 osobowy - w
mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu. M: 50 m2 w pełni
wyposażone: meble, lodówka,
pralka, TV. 320 zł od osoby +
rachunki ok.50 zł - 605 188
132
Pokój na poddaszu - z
aneksem kuchennym dla 2
osób od zaraz - 693 901 999
Pokój na wakacje - dla
pracującej osoby w willi na
Zabobrzu. 300 zł plus media
- 506 092 349
Pokój w centrum - osobne
wejście, z dostępem do
kuchni, łazienki, Internetu,
kablówki - uczniowi, studentowi niepalącemu - 691 551
626
Pokój w mieszkaniu - w
centrum dla pracujących - 663
226 009
Samodzielne
mieszkanie 2 pokojowe
k. Małej Poczty. Dobry
standard, ogród,
parking - 76 79 189

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Mieszkanie - bez nałogów
małżeństwo - po przejściach,
nie drogo potrzebuje spokojnego kąta - 508 677 831
Mieszkanie - pilnie w Jeleniej Górze i okolicach do 600
zł - 782 024 830
Mieszkanie - pracujące
małżeństwo - umeblowane 2
pokojowego na os. Zabobrze
- 510 389 823
Mieszkanie - umeblowanego dwu pokojowego mieszkania na dłuższy okres na os.
Zabobrze - 510 389 823
Mieszkanie 2 pokojowe
- lub kawalerkę najchętniej
nieumeblowane do 500 zł plus
liczniki pilne - 792 224 740
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Mieszkanie do 700 zł opłaty w Jeleniej Górze od
zaraz. Może być nie umeblowane, min. 2 pok. Para
bez nałogów. Dzwonić 19-22
- 723 545 311

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie - duże zadłużone w centrum na kawalerkę
lub 2 pokoje - 691 019 499
Mieszkanie 2 pokoje - 52
m2, ogród na większe z
dopłatą lub zadłużone - 606
964 948
Mieszkanie 3 pokojowe
- 80 m2 z dużą kuchnią,
ogródek w Karpaczu na 3
pokoje w Jeleniej Górze - 505
177 959
Mieszkanie 86 m2 - w Piechowicach Górnych, piece,
ogródek na mniejsze w Jeleniej Górze z dopłatą lub sprzedam - 500 185 688
Mieszkanie komunalne Wrocław - Stare Miasto 42 m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój) na podobne w
Jeleniej Górze (okolice) - 666
508 677
Mieszkanie własnościowe
- ładna, zadbana kawalerka
w świeżo odnowionym i ocieplonym budynku w Gryfowie
na Bolesławiec lub Lwówek
Śl. - 796 635 171

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

Dziaka budowlana na Czarnym - w bardzo ładnym miejscu. pow. 1230m2 N. Partner
Lic. 4917 - 604 869 172
Działka 15 arów - w Janowicach Wielkich z widokiem
na góry - 509 132 436
Działka budowlana najpiękniejszy widok na
Karkonosze i kotlinę –
1500 m2 – 175.000 – 605
245 242

Działka budowlana - 1.00
hektara i 2.80 ha laki, położoną w Czernicy z dostępem
do mediów - sprzedam razem
lub osobno - 785 596 455
Działka budowlana - malownicza o powierzchni 7000 m2.
20 km od Jeleniej Góry. Cena
99000 zł. N. Grzywińscy. Lic
998. - 509 156 552

Działka budowlana - Michałowice 2027 m2. Południowa
wystawa, widokowa, prąd i
woda z drogi, przeznaczenie
- zabudowa jednorodzinna,
hotel, pensjonat. - 796 056
688
Działka budowlana powierzchnia 1016 m² w
Jeleniej Górze-Dziwiszów,
os. Leśne Zacisze. Widok na
Karpacz i Łysą Górę - 885
342 947
Działka budowlana - w Staniszowie - faktura wat - 607
243 442
Działka budowlana 10 arów
- 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 82 000
zł - 1094 m2, w Jeżowie
Sudeckim z dostępem do
mediów. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Działka budowlana Jeżów
Sudecki - ładna okolice Zabobrza, cena 128 tys. zł Lic.
5124 Nieruchomości Atrium
- 601 551 213
Działka budowlana Jeżów
Sudecki - piękne widoki, płaska, media 1095 m2 Lic. 4566
- 695 999 449
Działka uzbrojona 10ar - w
Podgórzynie - widok na zalew
i góry, cena 60 tys. dobry
dojazd, wydane warunki zabudowy - 604 620 100
Działka w Dziwiszowie najpiękniejsza działka budowlana na os. Leśne Zacisze,
z widokiem na Śnieżkę.
Powierzchnia 1001 m² - 885
342 947
Działka w Jeżowie Sudeckim - widokowa 75 zł 1293
m2, media w drodze, płaski nasłoneczniony teren.
Wygodna lokalizacja z łatwym
dojazdem. Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736
644
Działka w Mysłakowice tylko 65000 zł pilnie GOLD
HOUSE. Lic. 3454 - 693 539
967
Działka w Szklarskiej Porębie - 1700 m2 z mediami
bardzo ładne widoki ciekawa
okolica - Biała Dolina atrakcyjna cena. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Działka widokowa - w Wojcieszycach - 1400 m2, pod
zabudowę jednorodzinną, z
widokiem na panoramę Karkonoszy - 500 599 159
Działka widokowa, Jeżów
- wygodne miejsce, 1297 m2.
Wszystkie media w zasięgu.
Lic. 9549. Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
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Działka za 50.000 zł - 509
m2 w okolicy Małej Poczty,
wszystkie media w promieniu
50 m, pozwolenie na budowę,
słoneczne, intymne miejsce.
lic. .5524 - 503 111 466
Działki 90 000 zł - budowlane 1671 m2, 1441 m2, 1357
m2, 1692 m2, 1590 m2, 1338
m2 w Jeżowie Sudeckim z
dostępem do gazu i prądu.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działki budowlane - 1463
m2 i 1395 m2 w Ścięgnach
koło Karpacza - 692 496
481
Działki budowlane - Jeżów
Sudecki - od 10 do 20 arów 605 583 390
Działki budowlane - w
Jeżowie Sudeckim od 10 do
20 arów. Gaz, prąd, kanalizacja, w trakcie prac - 661
598 355
Działki budowlane - w
Miłkowie 1600 i 1500 m² po
50 zł za 1 m² ładnie położone, widok na góry - 504
699 338
Działki budowlane w Siedlęcinie - po 1500 m2 z prądem i woda przy granicy,
dojazd drogą asfaltową.
70 zł/m2 do negocjacji. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działki Jeżów Sudecki okazja, od strony Zabobrza.
Lic. 10171 - 508 240 825
Grunty rolne do 15ha
- położone w Kromnowie
gmina Stara Kamienica - 663
014 686

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal - Armii Krajowej parter 62 m2 - mieszkalny
idealny na gabinet, biuro
sprzedamy Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 508
308
Lokal 3 pokojowe - parter z osobnym wejściem,
spokojna, zielona okolica,
garaż i mały ogródek, pilnie
sprzedamy. Cena 187 tys.
NPartner Lic. 3198 - 693
539 968
Lokal 78 m2 - ul. Norwida,
2 piętro, do remontu kapitalnego, składający się z lokalu
54 m, 17 m + piwnica, 130
tys. - 609 655 488
Lokal handlowy - w Jeleniej
Górze, Sobieszowie - 508
534 079
Lokale - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale
zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. 1
Maja. Promocyjna cena już
od 2,500,00 PLN netto/1 m2 697 397 297, 75 75 22 980
Lokale w centrum Jeleniej
Góry - na atrakcyjnych warunkach przy ul. 1 Maja. Promocyjna cena już od 2,500,00
PLN netto/1 m2 - 697 397
297, 75 75 22 980

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal 130 m2 Cieplice - nieruchomość składa się z czterech pokoi. Idealne miejsce
pod działalność gospodarczą
np. na kancelarię prawną,
biuro rachunkowe itp. Wszystkie media. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Lokal 36 m2 - parter, PL.
Wyszyńskiego 46 - 609 655
488
Lokal użytkowy - ładny 70
m2 w atrakcyjnym miejscu
Jeleniej Góry. Idealny na
gabinet, sklep, biuro itp.- tanio
- 510 124 844

Lokal w Jeleniej Górze - w
centrum miasta Plac Wyszyńskiego 46 ładny na parterze
ok 40 m2, 2500 zł netto plus
prąd - 601 346 774
Pomieszczenia - na parterze w Cieplicach na handel lub
usługi - media w cenie - 693
295 435
Pomieszczenia w lokalu na parterze w Cieplicach na
handel lub usługi media w
cenie, parking pod lokalem 693 295 435

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż murowany - w centrum Jeleniej Góry ul. Zamenhofa - tanio - 510 124 844
Garaż murowany - z kanałem na ul. Wiejskiej w Jeleniej
Górze w okolicy wiaduktu - 663
396 997
Odstąpię ogródek działkowy - 430 m2 z altanką na ul.
Jagiełły w Jeleniej Górze - 663
396 997
Oferujemy do sprzedaży
miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowobudowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w ścisłym centrum
Jeleniej Górze. Promocyjna
cena zakupu: 19.000,00 PLN
netto/stanowisko - 697 397
297, 75 75 229 80
Sprzedam lub wynajmę
miejsce postojowe w
garażu podziemnym w
centrum Jeleniej Góry 510 132 271

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Biura - umeblowane - 605
661 481
Kosmetyczka - wydzierżawię stanowisko kosmetyczce
- 505 939 593
Pomieszczenia - do 180
m2 nadające się na działalność handlową lub biurową,
dobry dojazd i parking ul K.
Miarki 18 - 509 386 699
Pomieszczenia warsztatowe - z zapleczem biurowosocjalnym ok.160 m2 w bardzo
dobrym punkcie w Cieplicach
- 516 890 523
Stragan handlowy - w centrum Szklarskiej Poręby - 505
507 781
Ustka – tanie wczasy
bliżej plaży zachodniej
25 zł od osoby – 59 814
97 51

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

MATRYMONIALNE
ANONSE
Atrakcyjna - ponętna z
ładną czwóreczką - blondynka
po trzydziestce zaprosi pana
spragnionego seksu do Cieplic - 722 266 420
Atrakcyjna szczupła 20
latka - z bardzo dużym biustem - 661 771 698

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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Blondynka - po trzydziestce z ładną czwóreczką,
atrakcyjna zaprosi dojrzałych
panów do Cieplic na dyskretne
spotkanie - 724 828 099
Chłopak szuka faceta do 40l najlepiej do stałego
związku - aktywa - 517 101
698
Dla kobiet - przystojny, atrakcyjny, szczery, konkretny
pozna kobietę do spotkań bez
zobowiązań. Tylko poważne
tel. SMS. DYSKRECJA - 607
468 959
Dojrzała pani - szuka
sponsora - tylko stały układ 667 424 672
Facet po czterdziestce szuka młodej dziewczyny w
celu spotkań towarzyskich 531 296 604
Jesteś zapracowana - nie
masz czasu na szukanie
partnera do łóżka, napisz!
Zdrowy wysoki 30 latek spełni
każdą Twoją zachciankę bez
zobowiązań finansowych 500 415 292
Kawaler 35 lat, 180 cm
wzrostu - wyższe wykształcenie pozna wolną dziewczynę z
Jeleniej Góry - 794 417 789
Miły chłopak - pozna dziewczyny do spotkań towarzyskich bez zobowiązań SMS
- 794 308 519
Miły przed 50 - pozna lubiącą
sex z JG do 50 lat. Tylko SMS
- 798 340 975
Piękna i zgrabna 20 latka - z
bardzo dużym biustem czeka
na stałego sponsora - 661
771 698
Przystojny, wysoki pomoże finansowo młodej,
szczuplej, atrakcyjnej lasce
- 883 418 736
Puszysta 40 latka - z dużym
biustem dla starszych panów
- 667 424 672
Samotną potrzebująca
panią - 30-? z własnym lokum
wspomogę finansowo w granicach rozsądku za zaproszenie od 17 do 21 na fajny seks.
SMS. Panią z branży dziękuję
- 782 431 648
Sexi fajna - szczupła sylwetka, biust czwórka ładna
i zgrabna figurka. Zapraszam całodobowo prywatnie
w moim gniazdku. Dyskrecja i
1OO% higieny gwarantowane
- 725 579 428
Sexowna Maja - zaprasza
- 796 691 135
Striptizer - na wieczór
panieński - wiek do 27 lat
wysportowany - 608 394 098
Szukam koleżanki do współpracy - w centrum Jeleniej
Góry w usługach towarzyskich - 602 861 000
Szukasz sponsora ? - Jesteś
młodą, wysoką dziewczyną
powyżej 180 cm wzrostu
wyślij SMS - oddzwonię - 601
581 318
Vanessa - spełnię twoje
seksualne żądze - zapraszam
- 667 720 413
Wysoki, szczupły - o ciemnej karnacji 30 latek pozna
kobietę dla której liczy się
tylko dobry sex bez żadnych
zobowiązań, także finansowych - 500 415 292

og£oszenia
Zapłacę chętnej pani za….
w moim aucie, jestem fajnym
30 letnim facetem, proszę o
sms - 722 161 430
Zaproszę pana - jestem
kobieca co cię zachęca. Sex
z francuzem zrobię Ci żebyś
dumny z tego był. Dyskrecja
i higiena w 100% gwarantowana - 507 845 299
Zasponsoruję dziewczynę - do 20 lat z okolic
Jeleniej Góry - więcej na email
SMS - 696 293 305
Zasponsoruję młodą
dziewczynę - z okolic Jeleniej
Góry wiek do 20 lat nie profesjonalistkę - 696 293 305

USŁUG
RÓŻNE
AGD serwis - montaż,
naprawa, regulacja, konserwacja urządzeń AGD
itp. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Alarmy Kamery - Instalacje
niskoprądowe. Montaż systemów alarmowych, kamery,
rejestratory -tanio i solidnie
- 669 948 093
Auto naprawa - blacharka,
lakierowanie, sprzęgła, zawieszenia, spawanie plastiku i
inne - 607 390 709
Auto naprawa zawieszenia
- wymiana oleju i filtrów, konserwacja podwozia naprawy
mechaniczne niskie ceny 793 623 999
Biuro Rachunkowe
KOALA pełen zakres
usług księgowych
i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego
54 , e-mail: alakow@
onet.eu lub 601 837 677

Campservice - remonty
kapitalne, naprawy bieżące
i powypadkowe, przeróbki,
doposażenia przyczep kempingowych oraz kamperów
- 519 169 292
Ciepłe drzwi - wejściowe
zewnętrzne (produkt w całości
polski) w bardzo dobrej cenie.
Sprzedaż, montaż, serwis 607 720 825
Dekoracje okolicznościowe - balonowe, kwiatowe,
materiałowe. Sale, kościoły,
samochody. Wesela, komunie, chrzciny. Tanio - 697
908 374
Elektryk a-z - awarie,
instalacje, montaże, usterki,
naprawy modernizacje,
pomiary odbiory itp. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny! 500 505 002
Elektryk-Elektronik
- Naprawa RTV-AGD. Sterowniki do pieców OC-CWU.
Instalacje elektryczne. Spawarki migomat maszyny przemysłowe i inne maszyny - 605
858 742

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Gabinet Rehabilitacji leczenie bólów kręgosłupa i
innych dysfunkcji, mgr Eryk
Olszak, ul. Złotnicza 2/4,
konsultacja bezpłatna - 697
855 631
Gabinet rehabilitacji
skutecznie leczenie bóli
kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu
ruchu - konsultacja
bezpłatna - 697 855 631

Gaz serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Naprawiamy
uszkodzenia po zamarzaniu.
Podbijamy książeczki gwarancyjne - 500-505-002
Gra na skrzypcach - podczas
imprez okolicznościowych:
m.in. ŚLUB, URODZINY.
Absolwentka szkoły muzycznej. Udziela korepetycji gry
na skrzypcach - 661 125 226
Junkersy Serwis - kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500505-002
Kolektory słoneczne hybrydowe systemy co - 601
798 039
Korepetycje z angielskiego - przez GG, wieloletnie
doświadczenie- tylko sms 605 600 290
Korepetycje z języka
francuskiego - 30 zł za godzinę
- 605 247 445
Koszenie trawników, nieużytków - przycinanie żywop ł o t ó w, p o r z ą d k o w a n i e
ogrodów - 501 195 185
Koszenie trawy - ogrody Koszenie trawy - ogrody - 607
401 973
Koszenie trawy - strzyżenie
żywopłotu oraz inne prace
ogrodowe - 501 456 760
Kotły C.O - ogrzewanie
podłogowe, systemy grzewcze - 601 798 039
Kredyt Konsolidacyjny - do
150000 PLN na 10 lat - 510
171 225
Kredyty hipoteczne, gotówkowe - konsolidacyjne, dla
firm. 26 banków w jednym
miejscu. Bezpłatne doradztwo
- 793 732 141
La PRIMA VERA - ma wolne
terminy (wesela, bankiety
itp.)z wyjątkiem sylwestra możliwość zapłaty w ratach
poprzez bank - 603 845 849
Malowanie obrazów
na szkle - imitujące
witraże metodą Tyffany 530 401 935

Masażystka - z wieloletnim stażem i doświadczeniem
nawiążę współpracę - 606
424 970
Montaż mebli - zmontujemy
i zawiesimy każde meble.
Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500-505-002
Muzyczne wesele - odstąpię zespół muzyczny Impuls
na wedle termin 01.10.2011
sprawdzony, 4-osobowy, profesjonalny, polecam, kontakt
SMS - 721 333 226
Naprawa komputerów i
laptopów - usuwanie wirusów,
wszelka pomoc techniczna 697 667 877

Niedrogie prania samochodów - tapicerki samochód
i dywany foteli kanap obok
fryzjera i kosmetyki - wpadnij
do nas zrób fryz i wypierz
tapicerkę dywan koło krzyża
Mysłakowice - 509 902 832
Ogrodzenia z klinkieru - z
siatki itp. - 516 171 460
Opiekunka do dziecka
- Jestem osoba po 50-tce.
Opieka zajmuje się od kilku
lat. Szczegółowych informacji
udzielam telefonicznie - 607
783 261
Paznokcie w Twoim domu
- tipsy, paznokcie żelowe,
manicure, w twoim domu,
przyjadę i zrobię Tanio i solidnie – 500 505 012
Piaskowanie i renowacja
felg - piaskowanie innych
metalowych przedmiotów jak
butle gazowe, rusztowania,
karoserie, ramy od rowerów,
motorów itd. - 791 048 656
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

Pogotowie muzyczne Pogotowie muzyczne - 609
299 524
Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa
- Tel. 601 837 677

Pożyczka od 300 zł do
2500 zł - bez zaświadczeń
oraz BIK. Tylko okolice Zabobrza - 604 527 994
Pożyczki - BEZ BIK - 509
675 760

Profesjonalne wyklejanie aut - (reklam na autach)
folia reklamowa - 787 606
913
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs - metoda 1:1.
Jestem po kursie, możliwy
dojazd do klientki. ATRAKCYJNE CENY - 883 913 601
Rehabilitacja dzieci i
dorosłych - Rehabilitacja
dzieci i dorosłych - 508 968
590
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
Serwis RTV-SAT - domowe
i warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż anten
satelitarnych. Solidnie, tanio z
gwarancja. Dojazd i diagnoza
gratis - 721 009 695
Sprzątanie mieszkania
- biura, lokalu - młoda bez
nałogów, dyspozycyjna - 669
663 389

og£oszenia
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Studio Tatuażu DARKSTAR - Jelenia Góra, Zapraszamy na wakacyjne rabaty
do 40% oraz w każdy WTOREK dla pierwszych 5 osób
super upusty - znajdź nas w
sieci - 691 187 420
System HACCP - Opracuję
księgę HACCP z kompletną
dokumentacją dla sanepidu,
wdrożę HACCP, wykonam
audyt wewn., konsultacje.
Konkurencyjne ceny - 667
991 311
Systemy alarmowe tradycyjne - i bezprzewodowe,
telewizja przemysłowa z
rejestracja obrazu i podglądem przez Internet, zabezpieczanie obiektów w trakcie
budowy, monitoring - 697
870 559
Ślusarstwo - naprawa,
wymiana, otwieranie zamków. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne - 792 972
237
Tanie prania tapicerek samochodowych i meblowych, dywanów, systemem
Karchera - koło fryzjera
- wpadnij do nas, a zrobisz
fryz kosmetykę, a my wypierzemy tapicerkę. Mysłakowice koło krzyża - 509 902
832
Tipsy 50 zł - żelowanie
naturalnej płytki, french, zdobienia,12 lat praktyki. Gabinet w centrum. Także dojadę
do klientki. Również henna,
pedicure - 883 943 511
Umyję okna - poprasuję,
posprzątam mieszkanie lub
dom - 667 399 098
Usługi hydrauliczne instalacje wod.-kan., CO,
podłogówka, kotły - CO - 511
639 680
Usługi hydrauliczne,
niedrożny odpływ w
wannie, umywalce - to
nie problem. Zalana,
podtopiona piwnica,
wypompujemy szybko, sprawnie,
dokładnie - 609 172
300, 75 752 42 66

Wideofilmowanie profesjonalne - wszelkich imprez.
Cyfrowa obróbka. Zgrywanie starych taśm na DVD.
Solidne wykonanie, przystępne ceny - 796 478 667
Wodomierze i legalizacja wymiana montaż, przeróbki.
Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich
formalności. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500505-002
Wycinka drzew i krzewów
- w zamian za pozyskane
drewno - 514 374 394
Wykonam usługi stolarskie
- schody, balkony itp. - 604
271 252
Wykonujemy altany z
drewna - zadaszenia - 516
171 460
Zaopiekuje się dzieckiem
- lub osobą starszą - 515
176 553
Zaopiekuję się
dzieckiem od 1,5
roku u siebie w domu
lub starszą osobą posprzątam, ugotuję,
zrobię zakupy - tylko
Zabobrze - 075 64 27
017

Zaopiekuję się osobą
- lub osobami starszymiposprzątam, ugotuję. Mam
doświadczenie - 514 440
463
Zapraszamy do szkoły na
kierunki - fryzjer, bhp, masażysta, opiekun medyczny,
administracja więcej info:
jgora.plejada@op.pl - 756
488 385
Zapraszamy na kierunki
- kosmetyczka, masaż,
bhp, administracja, opiekun
medyczny itd. więcej info:
jgora.plejada@op.pl - 756
488 385

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo układanie
- kostki betonowej i granitowej. Solidnie w dobrej cenie
- 513 290 386
Brukarz - wykonam prace
dorywcze - 797 552 092
Budowa, remonty i elewacje - doświadczona firma
przyjmie zlecenie po 10
lipca, możesz korzystać z
naszych doświadczeń, rad i
rabatów - 603 187 240
Centralne ogrzewanie
- montaż wod.-kan., gaz,
ogrzewanie podłogowe,
kominki-tanio szybko i solidnie. Projekt i odbiory do
instalacji gazowej - gratis 696-484-516
Dachy - krycie, naprawa,
konserwacja, obróbki - 502
953 366
Dachy oraz remonty
dachów - tanio i solidnie 667 170 857
Dekarstwo - blacharstwo
pokrycia wszelkiego rodzaju
- montaż okien dachowych,
rynny, obróbki, malowanie
dachów - 609 654 791
D e k a r s t w o - k ry c i e ,
n a p r a w a - k o n s e r w acja,
obróbki - 602 406 842
D e k o r at o r w n ę t r z projektowanie i aranżacja,
dekoracyjne malowanie i
tapetowanie ścian - 603
509 513
Docieplenia elewacji termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509 565
541
Elewacje, docieplenia
budynków - tanio, profesjonalnie, solidnie, faktura VAT
- 534 002 939
Glazura - glazura - 603
778 956
Glazura - remonty adaptacje - 530 195 078
Kolektory słoneczne Profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych do
ciepłej wody - szybko, tanio
i solidnie. Nowość! Ruszyły
dotacje można uzyskać 44%
dotacji na inwestycje - 696
484 516
Konstrukcje dachowe aby dorobić mogę postawić
konstrukcję dachu - 722
540 644
K o pa r k a J C B o r a z
Wywrotka 10t - wszelkie
usługi związane z robotami
ziemnymi, rozbiórki budowlane oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby
klienta - 607 540 408
K o pa r k o ł a d o w a r k a Koparko ładowarka - 607
574 401

Kostka brukowa itd. beton i granit, ogrodzenia,
mury oporowe, drenaże,
suche zabudowy, malowanie, tapetowanie itp. profesjonalne doradztwo, Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie
- 787 2109 43 lub 511 545
064
M a l o wa n i e d a c h ó w dachy z blachy i gontów
drewnianych, ceny do uzgodnienia - 662 077 015
Minikoparka - usługi małe wykopy, przyłącza gaz, woda, kanalizacja - 608
134 616
Montaż kotłów co - ogrzewanie podłogowe, systemy
grzewcze - 601 798 039
Montaż paneli - 14 zł metr,
listwy w cenie - 502 067
875
Ogólnobudowlane glazura, panele, hydraulika
oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
Ogólnoremontowe
- instalacje, wykończenia,
glazura, panele, malowanie.
Krótkie terminy, niskie ceny,
zadzwoń sprawdź - 661 602
582
Piece c.o. - tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o.
węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon, a
przyjadę i wycenie. Mam
konkurencyjne ceny pieców
i usług - 696 484 516
Płytki - doświadczenie,
solidność, szybki termin
realizacji - 781 703 769
Profesjonalne wykończenia - powierzchni biurowych, sklepowych oraz
mieszkalnych. Świadczymy
usługi 24 godz. na dobę 531 064 964
Remonty kompleksowe szybko tanio i solidnie - 783
255 751
Remonty mieszkań Remonty mieszkań - 886
174 031
Remonty mieszkań
od A do Z na każdą
kieszeń. Układanie
paneli, usługi
hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392

Remonty mieszkań sklepów - tarasy, układanie glazury, hydraulika, regipsy,
panele, gładzie, malowanie,
tapetowanie. Szybko, tanio,
solidnie - 501 404 098
Świadectwa (certyfikaty)
energetyczne - budynków,
lokali - tanio, szybko, solidnie. Dojazd do klienta - 510
240 885
Ś w i a d e c t wa E n e r g e tyczne - wszystkie typy
budynków i lokali. Profesjonalnie i terminowo 513-134
403
Tanie remontowanie - malowanie, tapetowanie, gładź,
panele itp. Fachowo i w
dobrej cenie - 662 077 015
Tanio budowa domu - ogrodzenia, dachy, remonty - 784
768 300
Tynki maszynowe - z agregatu gipsowe i cementowo
wapienne oraz inne prace
budowlane. Szybko tanio
fachowo. - 606 998 395

Tynki maszynowe gipsowe
- cementowo wapienne wykonawstwo. Glazurnictwo,
wykończenia wnętrz. Gwarancja jakości. Szybko tanio
i solidnie - 605 553 720
Usługi - koparka kołowa
obrotowa - Usługi - koparka
kołowa obrotowa - 601 789
268
Usługi koparkoladowarką
- niedrogo - posiadam zwietrzelinę - 504 062 937
Usługi koparko-ładowarką
- Catapiler - 601 789 268
Usługi remontowe - kompleksowe wykończenia
wnętrz (malowanie, płytki,
panele, regipsy, itp.) biały
montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne
- tanio - 512 018 350
Usługi remontowe remonty kompleksowo i
fachowo - 500 199 232
Wynajem i sprzedaż rusztowań - tanio - 668 472 850
Wynajem rusztowań elewacyjnych - i stempli budowlanych - 519 169 292
Wywiozę gruz - oraz pozostałości po budowie. Tanio i
solidnie - 695 095 238
Zduństwo - budowa, przebudowa, remonty, czyszczenie pieców kaflowych - 791
935 662

Przeprowadzki PolskaNiemcy - z adresu na adres
mówimy po niemiecku. Profesjonalna obsługa i zawsze
do celu - 601 240 582
Przewozy osobowe
DARIO - Niemcy,
Austria - 75 78 127 46,
604 672 112

Przewozy turystyczne
krajowe - i międzynarodowe
- wesela wycieczki posiadamy wszystkie certyfikaty
- 664 128 306
Transport - bus maxi ład. 2 tony plus przyczepa
laweta na 2 auta oraz transport koni, auto ciężarowe
ład.7,5 tony wymiary 7,5m
2,5m 2,5m - przeprowadzki
- 601 240 582
Transport mebli - tanio,
szybko, solidnie - 511 160
252
Transport niedrogo przeprowadzki bus 1.1t z
miłym uczynnym kierowcą,
przewiezie szybko i sprawnie
- 607 232 258
Wynajem aut Warszawa
224 - Wynajem aut do ślubu
oraz na inne imprezy okolicznościowe w JG i nie
tylko, oferujemy czarnego
Lincolna Town Car Executi,
USŁUGI
oraz zabytkową kremową
Warszawę 224 - 691 426
TRANSPORTOWE
Busy MAXI 2sztuki - wym. 188
4.90.1.90.1.90 - gotowe do
transportu przeprowadzki,
ODDAM ZA DARMO
transportu aut na lawecie
Oddam
gruz - na terenie
dl.12 m wraz z kierowcami teren Europy - 601 240 582 Jeleniej Góry dowiozę nieodpłatnie - 607 744 887
Oddam stary komputer DAR-POL Celeron 366 64 MB RAM
licencjonowane
Geforce 2MX 64 MB 6,4 GB
przewozy do Niemiec.
HDD i 2 monitory 17 kolor i
14 czarno biały. Tel. w godz.
Obsługujemy całe
16-17. - 509 056 834
Niemcy, z adresu na
adres, bez przesiadki.
Klimatyzowane auta 75 75 182 55, 607 222
369

Lotniska - przewozy Praga, Berlin, Drezno, Lipsk,
Wrocław, Poznań, Katowice,
F-ra Vat, Door to door - 607
763 204
Lotniska - transport Wrocław, Poznań, Praga,
Drezno, Berlin, Katowice,
Kraków, Lipsk. Klimatyzacja.
VW T5. Faktura VAT. Zapraszam - 602 120 624
Posiadam busa - chętnie
podejmę współpracę - 723
907 688
P r z e p r o wa d z k i - n a
terenie miasta kraju, Europy.
Ekipa do pianin, maszyn,
sejfów, meble, antyk, elementy nietypowe. Sprawnie
i niedrogo - 601 240 582

RÓŻNE
SPRZEDAM
Bagażnik aluminiowy - na
2 rowery do samochodu uchylny mocowanie na hak
do ciągnięcia przyczepy 518 647 672
Dachówka - nowa - Roben
czarna - 140 sztuk - 500 060
742
Drewno opałowe w cenie
110 zł/m - pocięte porąbane
z dostawą - 514 374 394
Drzwi łazienkowe - prawie
nowe - tanio -buk kaseton
rama okucia 207/68 Szklarska Poręba - 887 287 947
Drzwi wejściowe - w bardzo dobrej cenie - produkt
polski. Sprzedaż, montaż,
serwis - 607 720 825
Funkcjonalna szafa pokojowa niemiecka, 350
zł - 506 213 674
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Garnitur - na osobę o
wzroście około 180 cm za
90 zł oraz komputer za 150
zł wszelkie info udzielę przez
tel lub GG:15537254 - 782
016 084
Kino domowe - 300 zł - 500
060 742
Meble /secesja/ - meble /
secesja/ - 697 972 270
Nagrobki granitowe - ceny
konkurencyjne, możliwość
rat bez odsetek, transport
montaż gratis - Jelenia Góra
- 601 346 774
Okazja wyprzedaż odzieży
- używanej damskiej, męskiej,
dziecięcej 50 gr sztuka - 788
163 804
Okna PCV - kompletne
prawie nowe - tanio
120/120,113/116,2x114/87,
balkonowe 205/80 Szklarska
Poręba - 887 287 947
Pa r a p e t y g r a n i t o w e Bianco Crystal 13 szt. Wym.
153x20x3 cm. Cena 85 zl/
szt. - 691 949 850
Skórzany narożnik - z
fotelem w bardzo dobrym
stanie - 792 510 863
Sprzęt wędkarski - po
likwidacji sklepu - 507 450
975
Szafy wnękowe - meble
kuchenne garderoby, meble
biurowe i hotelowe w niskiej
cenie 5 lat gwarancji raty 500 452 760
Tanio rower Jubilat - mało
używany - 518 647 672
Tiny Love karuzela
- Wyspa Marzeń używana - stan idealny.
Nowa kosztuje min. 160
zł, ja sprzedam za 70 zł
- 603 049 476

Tiny Love Karuzela
Księżniczki - karuzela z
pilotem - używana, stan
idealny. W sklepie min.
170 zł, ja sprzedam za
80 - 603 049 476

Tynk maszynowy lekki firmy DOLINA NIDY 30 gr/kg
wychodzi 9 zł worek a cena
sklepowa około 16 zł - 603
093 631
Wyposażenie pizzerii pilnie - 697 974 968
Zwietrzelina - transport
- 601 789 268

RÓŻNE
KUPIĘ
Mleko Nutramigen
2 - proszę o SMS, bądź
maila na mycha1983@
vp.pl - 603 049 476

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

ZAGINĄŁ
Biały owczarek podhalański w okolicy ul. Podgórzyńskiej. Jest to biała suczka,
wabi się Milka. Proszę o
kontakt - 603 104 142
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Projekt „Poza schematem ławki szkolnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

„Poza schematem ławki szkolnej”
31 sierpnia 2011 r. zakończy się w Szkole Podstawowej nr 10
w Jeleniej Górze realizacja dwuletniego, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu edukacyjnego „Poza schematem ławki szkolnej.”
Dzięki tej oryginalnej inicjatywie uczniowie klas I-VI SP 10 mogli
uczestniczyć w wielu nieszablonowych zajęciach, opracowanych z myślą
o ich potrzebach. Celem projektu było poszerzenie oferty edukacyjnej,
zapewnienie dzieciom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, pomoc
w wyrównaniu szans rozwojowych, doskonalenie kluczowych kompetencji poprzez rozwijanie zainteresowań.
Wartość projektu wyniosła 900 694,95 zł. Wsparcie, uzyskane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwoliło na zorganizowanie 15 rodzajów zajęć pozalekcyjnych
w wymiarze 35 godzin tygodniowo, prowadzonych przez 20 nauczycieli
w 22 grupach. Łącznie – w okresie 2 lat:
- we wszystkich formach wsparcia uczestniczyło 325 uczniów SP 10,
- udział w projekcie zakończyło 301 Beneficjentów,
- przeprowadzono 2288 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Beneficjenci
i realizatorzy projektu mogli korzystać z różnorodnych środków i materiałów edukacyjnych. Baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o: programy multimedialne do matematyki, języka polskiego i języków obcych,
gry edukacyjne i pomoce, wspierające prowadzenie terapii pedagogicznej, nauczanie języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego, przyrządy sportowe i korekcyjne, sprzęt informatyczny, nagłaśniający, oświetleniowy.
Wszyscy, którzy mieli okazję zetknięcia się z projektem, wyrażają się
o nim w samych superlatywach.

Wypowiadając się o projekcie, Przewodnicząca Rady Rodziców,
Pani Alicja Ofmańska występuje w dwóch rolach: przedstawiciela rodziców reprezentujących poszczególne klasy i mamy, której dziecko miało
okazję uczestniczyć w programie:
- Pierwszym uczuciem, jakie pojawia się w wypowiedziach wszystkich
rodziców, jest żal, że projekt się kończy. Zakres prowadzonych zajęć był
szeroki i obejmował dużą grupę uczniów. W bogatej ofercie 15 rodzajów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapeutycznych i rozwijających kompetencje kluczowe każde dziecko mogło znaleźć takie, które
były możliwie maksymalnie dostosowane do jego potrzeb. Umiejętności
zdobywane w grupie wiekowej, w której są nasze dzieci, stanowią fundament pod późniejszy rozwój psychologiczny, emocjonalny, społeczny
i edukacyjny. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci mogły uzupełnić braki
lub umocnić posiadany stan wiedzy i umiejętności. Najlepszym przykładem jest dla mnie moja córka, które zakochała się matematyce. Zauważyłam kolosalne różnice w postrzeganiu i logicznym rozumowaniu.
Przedmiot, który dla niej był jednym z wielu obowiązkowych stał się
tym ulubionym.
Z przejęciem i ogromną radością o zajęciach, w których miały okazję
uczestniczyć, opowiadają dzieci. Przyjęta forma zajęć, nieszablonowe
rozwiązania sprawiały, że uczniowie chętnie przychodzili na dodatkowe,
odbywające się popołudniami spotkania i czynnie w nich uczestniczyli,
traktując je jako dobrą zabawę, podczas której, co sami podkreślali,
zdobywali wiedzę i nowe umiejętności.
Uczniowie klas I-III szczególnie doceniają to, że nauczyli się radzić
sobie ze stresem i innymi emocjami towarzyszącymi im na co dzień
w domu i szkole. Chwalą się swoimi osiągnięciami, wyrażając

wdzięczność w pełnych pięknych słów wypowiedziach o paniach prowadzących z nimi zajęcia.
Opinie starszych dzieci na temat projektu również są pełne zachwytów. Uczniowie podkreślają bogatą ofertę prowadzonych przedsięwzięć, ich różnorodność. Zauważają możliwość odkrywania nowego
oblicza nauki, doskonalenia swoich umiejętności z konkretnego przedmiotu: języków obcych, matematyki czy ortografii. Jako szczególne
zalety projektu wymieniają : poszerzanie horyzontów, poznawanie
swoich, wcześniej nie uświadamianych, mocnych stron, nabywanie
potrzebnych umiejętności oraz rozwijanie własnych zainteresowań.
Niejednokrotnie uczniowie przyznają, iż wybierając gimnazjum, zwracali uwagę na to, czy w nowej szkole będą mieli możliwość
uczestniczenia w podobnych działaniach.
Wszystkie formy pracy z dziećmi były prowadzone na podstawie
własnych, autorskich programów nauczycieli SP 10 w Jeleniej Górze.
Zajęcia odbywały w oparciu o szkolną bazę dydaktyczną, z wykorzystaniem pracowni komputerowych i Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej. Dzięki stosowaniu różnorodnych, aktywizujących metod były
interesujące i efektywne. Prowadziły do zdobywania nowych i doskonalenia posiadanych przez uczniów wiadomości, umiejętności i postaw.
Zwiększyły aktywność i samodzielność dzieci w procesie edukacyjnym, wzmocniły ich motywację do nauki, koncentrację uwagi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreatywność.
W niekonwencjonalny sposób bawiąc - uczyły i rozwijały.
Udział w projekcie „Poza schematem ławki szkolnej” jest powodem
do satysfakcji i dumy zawodowej wszystkich nauczycieli i pracowników SP 10.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE SPZOZ INFORMUJE, ŻE WSPÓLNIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM KRAJU LIBERECKIEGO ORAZ WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALEM
SPZOZ W ZGORZELCU KOŃCZY REALIZUJE PROJEKT PN: „PONADGRANICZNA WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W EUROREGIONIE NYSA” NR PROJEKTU:
CZ.3.22/1.3.00/08.00637

i czeskiej części Euroregionu Nysa.
Realizacja projektu przyczyniła się do
poprawy dostępności i jakości opieki
zdrowotnej. W wyniku realizacji
projektu poprawie uległo wyposażenie służb ratownictwa medycznego.
Przez organizację w ramach projektu
kursów języka czeskiego i polskiego
zmalała bariera komunikacyjna
między służbami ratowniczymi. W
ramach staży wymiennych oraz
organizacji konferencji możliwa była
wymiana wspólnych doświadczeń.
2.2 Działania realizowane przez
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej
Górze
W ramach projektu Pogotowie Ra1. Informacje o projekcie.
Projekt realizowano wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym w Libercu – partnerem wiodącym projektu, oraz
Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Zgorzelcu.
Wartość całego projektu to: 726 091,00 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu dla
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze wynoszą:
204 715,50 EURO.
2. Działania w ramach projektu
2.1 Działania w ramach całego projektu
Podstawowym celem projektu było stworzenie sieci
kooperacji służb ratownictwa medycznego w polskiej

tunkowe w Jeleniej Górze realizowało poniższe
działania:
1. Zakup specjalistycznego ambulansu z napędem na 4 koła – Ambulans zakupiono na teren
przygraniczny z miejscem stacjonowania w
Świeradowie Zdroju.
2. Organizacja specjalistycznej konferencji –Konferencja odbyła się w dniach 29-30.04.2010 r. W
konferencji brało udział ok. 120 osób z Polski,
Czech i Niemiec. Podczas konferencji poruszane
były m.in. aspekty prawne współpracy transgranicznej, nowoczesnych rozwiązań technicznych
wykorzystywanych w medycynie ratunkowej.
Konferencja stanowiła okazję do wymiany
doświadczeń między personelem medycznym.
3. Kursy języka czeskiego – zrealizowany został
kurs języka czeskiego dla pracowników medycznych.
4. Staże wymienne - Pogotowie Ratunkowe w

Jeleniej Górze wysłało na staż do Republiki Czeskiej 12 osób. Staże odbywały się w Pogotowiu
Ratunkowym w Libercu.
5. Organizacja spotkań roboczych – Co kwartał
organizowano spotkania robocze u partnerów
zarówno po polskiej jak po czeskiej stronie. Podczas spotkań omawiane były postępy w realizacji
projektu jak również poszczególne elementy
współpracy.
6. Centrum Monitoringu Operacyjnego – centrum będzie się mieściło na w Jeleniej Górze.
Termin uruchomienia to czerwiec 2011 r.
7. Ćwiczenia służb ratunkowych - W dniu
16.06.2010 r. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej
Górze uczestniczyło we wspólnych polsko-czeskich ćwiczeniach ratowniczych w Krasnym
Lesie k/Frydlantu w Republice Czeskiej. Na
zakończenie projektu w17 czerwca 2011 r. zorganizowano ćwiczenia w Polsce.
8. W ramach projektu wykonane zostały folie na
formularze wyjazdowe oraz identyfikatory dla
pracowników medycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

To wyżej zamieszczone lotnicze zdjęcie ma już charakter archiwalny. Wykopaliska, które w latach 2007 – 2009 poprzedzały budowę Pasażu Grodzkiego w rejonie ulic Jasnej i Grodzkiej, zostały zabudowane wspomnianym obiektem. Z kolei jeszcze dwa lata temu
chyląca się ku upadkowi Wieża Bramy Zamkowej, już na początku Września Jeleniogórskiego zostanie otwarta z nowym, przyjaznym obliczem dostosowanym dla niepełnosprawnych. Da możliwość podziwiania z tarasów widokowych panoramy starówki i pobliskich
wzgórz. Wszystko dzięki środkom z Unii Europejskiej, za które wyremontowano ten zabytek, relikt dawnych murów obronnych zdemontowanych na początku XIX wieku.
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