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AWANS TYGODNIA
Jerzy Lenard
dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Paweł Domagała
naczelnik wydziału edukacji i
polityki społecznej

Dotychczasowy szef Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, został mianowany przez
prezydenta Marcina Zawiłę, naczelnikiem
Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Jednocześnie
oświatą miejską przestał zarządzać Waldemar
Woźniak, który objął to stanowisko w 2007
roku za prezydentury Marka Obrębalskiego.
Paweł Domagała nie tak dawno temu został
członkiem rady nadzorczej Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego sp. z o. o. Paweł Domagała
jest związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W kadencji 1998 – 2002 był radnym tego
ugrupowania, a w roku 2001 ubiegał się – bez
powodzenia – o mandat posła w wyborach
parlamentarnych. W I LO im. Żeromskiego
(później ZSO nr 1) pracował jako nauczyciel
techniki. Był najpierw wicedyrektorem, a od
około 10 lat – dyrektorem tej szkoły.
(RED)
FOT. RED

Prezydent Marcin Zawiła powołał
Jerzego Lenarda na stanowisko nowego dyrektora połączonych ZGL. Rekrutacja na to stanowisko trwała dwa
dni. J. Lenard został wybrany spośród
sześciu kandydatów. O tym awansie
mówiono już w chwili podjęcia przez
radę miasta uchwały o reformie
jeleniogórskiej mieszkaniówki. Jerzy
Lenard – za kadencji Marka Obrębalskiego – był zastępcą prezydenta.
W grudniu ubiegłego roku został
wybrany na przewodniczącego rady
miasta. Teraz będzie musiał zrzec się
zarówno tej funkcji jak i mandatu
radnego. Skład rady zostanie uzupełniony o osobę, która w jesiennych
wyborach uzyskała w okręgu Jerzego
Lenarda największą liczbę głosów, ale
do rady nie weszła.
(Angela)

TBS ma kłopot ze sprzedażą mieszkań
W miniony czwartek odbyło
się Walne Zgromadzenie Jeleniogórskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego i
skwitowanie działań zarządu
tej spółki za miniony rok.
TBS, zatrudniające sześcioro pracowników zarządza 73 swoimi mieszkaniami, a także realizuje zarząd wobec
191 innych mieszkań, zlecony im przez
wspólnoty. Mieszkania TBS znajdują

AWANS TYGODNIA

się głównie w dwóch punktach miasta – przy ul. Małcużyńskiego (24) i
Pijarskiej (49).
Ze względu na komplikującą się
sytuację kredytową ludzi poszukujących
mieszkań i wahania cen u różnych
developerów nie udało się doprowadzić
do planowanej w ub. roku sprzedaży
kilku lokali.
– Zapoznamy się z planami Jeleniogórskiego TBS na rok 2011 – powiedział
Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry – dokładnie w połowie roku, co

oznacza, że będziemy mogli
uzyskać informację o
znacznym zaawansowaniu prac przewidywanych do
realizacji, bo
sześć miesięcy
roku mamy
już za sobą
– czytamy w
komunikacie
Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
(RED)

Była stłuczka.
Winnych brak

Miasto jest większościowym udziałowcem spółki, ma w niej ok. 7 tys. udziałów (87%), a pozostałe 13% należy do kilku inwestorów
prywatnych, będących mieszkańcami nie tylko Jeleniej Góry.

27 czerwca na skrzyżowaniu
ulic Wolności z Wojska Polskiego w Jeleniej Górze doszło do
stłuczki autobusu miejskiego
z samochodem osobowym
marki Hyundai. Dwie osoby
trafiły do szpitala, w tym dziesięciomiesięczne dziecko.
- Autobus miejski jechał ulicą Wolności. Z naprzeciwka al. Wojska Polskiego
nadjechała kobieta kierująca samochodem marki Hyundai. Nie wiadomo z
czyjej winy doszło do zderzenia bocznego, gdyż kierowcy przedstawili sprzecz-

ne wersje. Według jednej kursowe C1
miało przejechać czerwone światło, wg
innej – na czerwonym miał wjechać w
Wolności pojazd osobowy.
Dwie osoby jadące autobusem przewieziono do szpitala: dziesięciomiesięczne dziecko, które podczas stłuczki
uderzyło się w główkę oraz kobieta,
która zemdlała. Po udzieleniu pomocy
medycznej opuścili szpital – poinformowała podinspektor Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Agrafka)
FOT. INT

Policja ma ustalić okoliczności zdarzenia i nie jest wykluczone, że o winie któregoś z uczestników zdecyduje sąd.

TRWA XV KONKURS JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE

Utrwal miasto na fotografii
Do 22 lipca br.
można składać
prace na konkurs fotograficzny „Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie 2011”
zorganizowany
przez Jeleniogórskie Towarzystwo
Fotograficzne na
półwiecze swojej
działalności.
W tym roku będzie to już XV edycja
konkursu, którego pomysłodawcą i
głównym organizatorem jest Tadeusz
Biłozor, fotografik.
– 15 lat temu nie było zbyt wielu tego
typu konkursów. W tamtych czasach
brakowało czegoś takiego. Sam natomiast brałem udział w różnego rodzaju
konkursach fotograficznych i pomyślałem, że fajnie byłoby coś takiego zrobić w
Jeleniej Górze. Przedstawiłem pomysł na
zarządzie JTF, który zaakceptował go i od
piętnastu lat organizujemy ten konkurs
wspólnie z Janem Foremnym. W
pierwszej edycji udział wzięło 17
osób, teraz zgłasza się 35 – 50
osób. „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” to pewna forma
dokumentacji przemian,
jakie zaszły w naszym
mieście, dokumentacji
miejsc, których czasami
już nie ma, i po których
pozostały tylko zdjęcia
– mówi Tadeusz Biłozor.
Dodatkową okolicznością
towarzyszącą tegorocznej

edycji konkursu jest
przypadający w tym roku jubileusz
50-lecia JTF.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty
podczas wakacji, a jego wyniki poznamy
na początku września. Współorganizatorem zmagań
jest Osiedlowy
Dom Kultury

Prace na konkurs można składać
w siedzibie JTF w każdy czwartek
w godzinach 18-20, lub wysłać
listem na adres: Jeleniogórskie
Towarzystwo Fotograficzne, Podwale 1a, 58-500 Jelenia Góra. Kartę
zgłoszenia można pobrać w każdy
czwartek w siedzibie Towarzystwa.
Jest ona dostępna również w formie
pliku graficznego nad artykułem na
www.jelonka.com.
na Zabobrzu, a honorowy patronat objął
prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
Na zwycięzców – prócz satysfakcji –
czekają różne nagrody.
(Angela)
FOT. RED

Lekki makaron z tuńczykiem Rio Mare:
Linguine z tuńczykiem i groszkiem
Latem nie zawsze mamy ochotę na
klasyczne, ciężkie, obiadowe dania.
Dlatego warto wzorować się na
włoskich mistrzach lekkiej kuchni. Oni doskonale wiedzą, co jeść
w upalne dni, aby zaspokoić głód,
wypieścić podniebienie wyśmienitym smakiem, a jednocześnie czuć
się lekko. Makaron linguine z tuńczykiem i groszkiem to doskonały
pomysł na lekkie danie rodem ze
słonecznej Italii. Poniżej przedstawiamy przepis dla 4 osób, który z
pewnością urozmaici i na stałe wpisze się w wasze codzienne menu.

Potrzebujesz:
350 g makaronu linguine, 160 g Tuńczyka w oliwie z oliwek Rio Mare, 1 marchew, 1 seler naciowy, pół cebuli, 200 g
świeżego groszku, 1 dojrzałego pomidora, 30 g oliwy z oliwek z pierwszego
tłoczenia, natkę pietruszki, sól
Przygotowanie:
1. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją
na opakowaniu.
2. Umyj warzywa. Pokrój pomidora i
marchew w kostkę. Cienko pokrój seler naciowy. Cebulę i pietruszkę posiekaj. 3. Podmaż
warzywa (oprócz pietruszki i pomidora) na oliwie z oliwek. Dodaj groszek i gotuj przez
około 10 minut. Dodaj sól, pomidora, odsączonego tuńczyka I pietruszkę. Po minucie odstaw garnek z ognia. 4. Odcedź ugotowany makaron i przypraw przygotowaną mieszanką
warzyw i tuńczyka. Podawaj zaraz po przygotowaniu.
Smacznego!
W puszce użytego w przepisie tuńczyka Rio Mare, znajdują się dwa najwyższej klasy składniki
- wyselekcjonowany z najlepszych części tuńczyka ﬁlet oraz aromatyczna oliwa z oliwek.
Tworząc ten produkt, marka Rio Mare miała na uwadze nie tylko wyśmienity smak ale także
nieocenione wartości odżywcze tak ważnej w codziennej diecie delikatnej ryby i doskonale
znanej ze swoich właściwości zdrowotnych oliwy z oliwek. www.indexfood.pl

Do wygrania 2 zestawy herbat:
wytnij kupon i przyjdź 05.07.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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RADNI „ZAFUNDOWALI” MIESZKAŃCOM KOLEJNE PODWYŻKI CEN

Drożej za autobusy, więcej za żłobki
2,40 zł, zaś ulgowy 1,20 zł – dodał.
1,30 zł, podrożeją również bilety mie- na to radni PiS?
Dlaczego tak właśnie ma
– Liczba pasażerów
sięczne i imienne sieciowe – z 63,20 zł
być? – Jeżeli chodzi o nowe
na 90 zł, co daje kolejno 16 proc., 10 p o d ró ż uj ą c yc h
ceny za niektóre bilety
autobusami
proc., i 42 proc. podwyżkę.
MZK, powodują je taNależy jednak podkreślić, że nie zmniejsza się
kie czynniki jak wzrost
wszystkie bilety podrożeją – ceny z roku na rok.
ceny oleju napędowego
biletów jednorazowych na dwie strefy P o d w y ż k a
czy skali kosztów, które
pozostaną takie same, jak do tej pory, cen za bilety
dotykają dzisiaj nie tylko
za bilety zakupione w autobusie nie na pewno nie
MZK, lecz nas wszystkich.
będą pobierane żadne dodatkowe skłoni mieszKażde z miast w Polsce pręopłaty; zmianie nie ulegną również
dzej czy
żadne z dotychczasowych ulg.
Co zaś się tyczy wyższej stawki
za wyżywienie dziecka w
oddziale żłobkowym
funkcjonującym
w Miejskim Przedszkolu nr 19, którą
uchwalili radni w
porządku obrad
jeszcze przed nowymi cenami za
przejazd autobusami – z 4,60
zł wzrośnie
ona do
5,50 zł.
Podwyżki
ko s z t ów
wynikające z dzisiejszych ustaleń spotkały
się z największym sprzeciwem ze strony
radnych Prawa
i SprawiedliwoPodwyżki cen biletów to przykra konieczność –
ści, którzy podmówi Hubert Papaj. Radni Prawa i Sprawiedliwości
czas obrad zgłosili
szereg poprawek,
nie zgadzają się z nim.
z których żadna nie
później
została przegłosowana.
w p r owa d z i ł o
Z kolei za podwyżkami
podwyżki cen za bilety –
bardzo optowali obecni kańców Jelena sali „związkowcy” z niej Góry do większego korzystania u nas, tej podwyżki nie było od 2007
MZK – Antoni Barczykow- z usług MZK, no, chyba że byłaby to roku. Do tej pory, Jelenia Góra była
ski, Tadeusz Rabów oraz jakaś niespotykana dotąd innowacja jednym z miast, w którym płaciło się
Mieczysław Wójtowicz. Ci na skalę światową! – mówił dziś najmniej za przejazd autobusem, i w
twierdzą zgodnie, że mogą Krzysztof Mróz, przewodniczący którym koszty te muszą wzrosnąć.
one „pomóc spółce” wyjść radnych PiS. – Inna sprawa, dla- Podwyżka cen za bilety stworzy rówz tarapatów finansowych, czego my mieszkańcy Jeleniej Góry, nież możliwość uzyskania przez MZK
a przy tym odciążyć mia- jednego z najbiedniejszych regionów środków na zakup nowego sprzętu
sto z ponoszenia dużych Dolnego Śląska mamy płacić więcej – tłumaczył Hubert Papaj, zastępca
Jest coraz gorzej
kosztów związanych z za bilety, niż bogaci mieszkańcy prezydenta miasta.
Tak czy inaczej, podwyżki będą czy nam się to podoba, czy nie. Zresztą, jak słusznie zauważył to Hubert Papaj: – Każda podwyżka wiąże się z negatywną rekompensatą ulg. Co Legnicy czy Wrocławia, gdzie bilet
Petr
FOT.
PETR,
RED
normalny
kosztuje
reakcją ze strony społeczeństwa. A szczególnie: – Gdy te nękają społeczeństwo co chwilę. Dostaliśmy już podwyżkę za wodę i ścieki, teraz zapłacimy

W ratuszu odbyła się w miniony wtorek XIV Sesja Rady
Miejskiej, na której m.in.
uchwalono wyższe stawki
za wyżywienie dziecka w
oddziale żłobkowym, a także
nowy „Cennik przewozu osób
i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji”.

Bez wątpienia, projekt uchwały
obejmującej ustalenie wysokości opłat
za wyżywienie dziecka w oddziale
żłobkowym (jedynym w Jeleniej Górze – przyp. red.), funkcjonującym w
Miejskim Przedszkolu nr 19 i projekt
uchwały w sprawie ustalenia nowego
„Cennika przewozu osób i bagażu
pojazdami MZK” stanowiły punkty
kul-

minacyjne posiedzenia. I choć obydwa projekty zostały przez radnych
przyjęte, nie zabrakło kontrowersji.
Największe zamieszanie w gronie
radnych wzbudziły wyższe ceny
biletów, które już wkrótce zaczną
obowiązywać w Jeleniej Górze w myśl
podjętej dzisiaj uchwały. Mianowicie,
zamiast 2,24 zł za bilet normalny
niebawem zapłacimy 2,60 zł; zamiast
1,18 zł za bilet ulgowy będziemy płacili

więcej za wyżywienie dziecka w żłobku i za bilety MZK. Słowem, jest coraz gorzej – podsumowuje jeden z radnych PiS Rafał Szymański.

Lato bez nudy w Osiedlowym Domu Kultury
Spektakle teatralne, wyjścia
na basen, przejażdżki konne
i motorówką po jeziorze to
tylko niektóre z atrakcji, jakie przewidziano dla dzieci z
letnich półkolonii „Wakacje
bez nudy”, zorganizowanych w Osiedlowym Domu
Kultury. Zajęcia rozpoczęły
się 27 czerwca i potrwają do
22 lipca.
Dzieci, od godziny 8.00 do 16.00,
uczestniczą w zajęciach teatralnych,
plastycznych, szachowych i komputerowych. Nie brakuje gier i zabaw
sportowych, a także rozgrywek
tenisa stołowego. Młodzi letnicy
prezentowali już swoje umiejętności
w zabawie „Mam talent”, a w akcja
„Mikrofon dla wszystkich” pozwoliła
na popisanie się dzieci w dowolnych
utworach. We wtorek uczestnicy
półkolonii byli na wycieczce autokarowej w stadninie koni w Komarnie,

a w środę mieli okazje obejrzeć
przedstawienie „Zaczarowany balon”
w wykonaniu Teatru „Na walizkach”
z Wrocławia.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Wkrótce dzieci ruszą na wycieczki m.in. do
Pławnej, Przesieki, czy też do Pilchowic nad
zaporę, gdzie będą pływać motorówką, a po
wodnych przejażdżkach upieką kiełbaski
przy ognisku. Ciekawie zapowiadają się
także zajęcia w studiu telewizyjnym zorganizowane pod hasłem „Marzenia się spełniają,
chcę zostać dziennikarzem”. Jeleniogórski
Teatr Maska przedstawi dzieciom spektakl
„Złota rybka”, a Teatr Dobrego Humoru z
Wałbrzycha wystawi „Podróż za uśmiech”.
Na zakończenie kolonii przewidziana jest
dyskoteka lub wyjazd na basen.

Najmłodsi miło spędzają czas w zabobrzańskim
ODK, którego oferta przyciąga zawsze wielu
chętnych.
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Dobiega końca budowa
kamienicy na rogu ulic 1
Maja i ks. Kubsza. Obiekt
„wypełnił” przestrzeń po
wyburzonych kilka lat
temu starych i zniszczonych zabudowaniach.

Areszt za agresję
Policjanci ze Szklarskiej Poręby zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się ze
szczególnym okrucieństwem
nad konkubiną i małym dzieckiem. Mężczyzna często sięgał
po alkohol, który wyzwalał w
nim agresję: z byle powodu
wszczynał awantury, podczas
których wyzywał partnerkę i
groził pozbawieniem życia, straszył nożem i bił. Zdarzało mu
się również podnieść rękę na
półtorarocznego synka. Kobieta
z obawy o swoje życie i życie
dziecka nie zgłaszała tego policjantom. Ze swojego dramatu
zwierzyła się koleżance. Tą drogą
informacja ta dotarła do policji.
– Funkcjonariusze nie czekając
jeszcze tego samego dnia wraz
z pracownikiem socjalnym udali
się do mieszkania kobiety. W lokalu widoczne były jeszcze ślady
awantury. Kobieta i jej dziecko
mieli widoczne na ciele ślady
pobicia – informuje podinspektor
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
policji jeleniogórskiej.
25-latek wkrótce zjawił się w
mieszkaniu i natychmiast trafił
do policyjnego aresztu. Kobieta
potwierdziła, że mężczyzna znęcał
się nad nią i dzieckiem od co najmniej dwóch lat. Za znęcanie się ze
szczególnym okrucieństwem grozić
może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został
aresztowany na trzy miesiące.
(KMP)

Nowe oblicze zakątka
przy śródmiejskim trakcie

Do niedawna budynek był
przysłonięty i otoczony rusztowaniami. Od początku budowy
projekt nie wszystkim się podobał, jednak trzeba przyznać,
że nie stanowi on dysonansu
względem otaczających go budowli. Co prawda przysłania
bryłę Kościoła Łaski, która – przy

poprzedniej zabudowie – stanowiła
dominantę w tym miejscu, jednak
komponuje się z kamienicami w
dalszym „ciągu” ulicy 1 Maja. W
wykończanym budynku na parterze
będą lokale usługowe, a na piętrach
– mieszkania.
Kamienica powstała w miejscu wyburzonego poniemieckiego
domu, który był w fatalnym stanie
technicznym, a także pawilonu,
w którym przez lata sprzedawano
wyroby chemiczne. Plac czekał na
zagospodarowanie kilka lat. Budowa rozpoczęła się zimą ubiegłego
roku.
(RED)
FOT. RED

Ciekawe wakacje nad Jeziorem Sławskim
Dzieci, które nie mają jeszcze planów na wakacje,
mogą skorzystać z wyjątkowej okazji. Klub Lotnika
„Śmigiełko” z Jeleniej Góry,
który organizuje obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w
pensjonacie i na ranczo
Haleszka w Lubiatowie, ma
jeszcze wolne miejsca. Na
miejscu przewidziano mnóstwo atrakcji, w tym jazdę
konną czy zajęcia żeglarskie.
Obóz szkoleniowo-wypoczynkowo
w Lubiatowie to przede wszystkim
wczasy w siodle, rajdy konne i nieoceniona kuchnia domowa. Na

27 czerwca około
godziny 15.00 na
drodze między Piechowicami a Michałowicami kierowca jadący pojazdem marki
BMW od strony Michałowic zjechał z drogi i
spadł ze skarpy.

miejscu czekają też piękne krajobrazy, mikroklimat, lasy i jezioro o
powierzchni 817 ha.
Obiekty hotelowe są sprawdzone
i posiadają kategorie gwiazdkowe.
Dostępne są w nich pokoje 1,2,3 i

Koszt 14 dniowego obozu wynosi
900zł., dla członków Klubu Śmigiełko
850zł. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 075 75 354
09 lub w Klubie Lotnika „Śmigiełko”
przy ul. 1 Maja 67 w Jeleniej Górze
czynnym w godzinach 15-19. Dzieci
z Jeleniej Góry mogą skorzystać z
dofinansowania.

4 osobowymi z WC i natryskiem. W
budynkach znajduje się stołówka,
sala konferencyjna, świetlica, sklep
i kawiarnia. Do dyspozycji wczasowiczów są też boisko sportowe,
świetlica pod wiatą z kominkiem i
grillem.
– Dysponujemy jeszcze wolnymi
miejscami w terminach: 14.07-27.07
czyli na II turnus
oraz 27.07-09.08 - III
turnus. W ramach
obozu odbywają się
m.in. nauka jazdy
konnej, wycieczki
rowerowe, zajęcia
żeglarskie, zajęcia
z modelarstwa lotniczego, ogniska i
dyskoteki. Do tego

zapewniamy cztery posiłki dziennie, zakwaterowanie w pokojach
3-4 osobowych, fachową opiekę
pedagogiczną i specjalnościową
oraz ubezpieczenie NW uczestników
obozu – mówią organizatorzy.
(Angela)
FOT. ORGANIZATORZY

Odpowiedzą
za zabójstwo
Prokurator rejonowy w Jeleniej Górze skierował do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze akt
oskarżenia przeciwko Pawłowi Z.
i Piotrowi K., dwóm mieszkańcom Rybnicy, którym zarzucono
dokonanie zabójstwa w związku
z rozbojem oraz kradzież z włamaniem.
Do zdarzenia doszło w pierwszej dekadzie kwietnia 2011 roku.
Zamaskowani sprawcy włamali
się do mieszkania emeryta, które zamierzali okraść. Właściciel był w lokalu i spał. Kiedy
przestępcy plądrowali pokoje,
lokator obudził się i próbował
powstrzymać sprawców. Wtedy
zadali mu szereg ciosów rękoma
i nogami, w wyniku czego starszy
pan doznał obrażeń ciała, które
skutkowały jego śmiercią. Łupem
podejrzanych padło 120 złotych.
Ponadto wspomniani mężczyźni
dokonali włamania do kolejnego
mieszkania znajdującego się
na t ym samym piętrze tego
samego budynku, skąd ukradli
sprzęt elektroniczny o wartości
3 tysięcy złotych. Paweł Z. był w
przeszłości trzykrotnie karany sądownie za jazdę samochodem w
stanie nietrzeźwości, natomiast
Piotr K., był karany za rozbój i
inne przestępstwa o charakterze
kryminalnym – informuje Marcin
Zarówny, zastępca prokuratora
okręgowego w Jeleniej Górze.
(RED)

JECHAŁ Z MICHAŁOWIC I WYPADŁ Z DROGI
wie 40 minut, ponieważ pojazd był Państwowej Straży Pożarnej w Jelebardzo zmiażdżony – poinformował niej Górze.
(Agrafka)
nas na miejscu starszy kapitan Jan
FOT. AGRAFKA
Dawidowicz, z Komendy Miejskiej

Mężczyźni byli przytomni. W ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpitala. W
akcji brało udział 15 strażaków z 4 jednostek strażackich, a także policja, która
zabezpieczyła miejsce wypadku i będzie prowadziła dochodzenie w celu wyjaśnienia
jego przyczyn.

– Samochód marki BMW,
w którym znajdowało się
dwóch mężczyzn, jadąc
z góry zjechał ze skarpy i
uderzył bokiem w drzewa.
Pojazd prawdopodobnie
dachował. Dwie osoby zostały uwięzione w środku.
Przy pomocy
specjalistycznego sprzętu udało
się wyciągnąć
pasażera, natomiast kierowcę
wyciągaliśmy pra-

Kraksa na skarpie
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PACJENCI ZAKRĘCENI W DŁUGIM OGONKU DO REJESTRACJI U SPECJALISTÓW POMSTUJĄ
W Szpitalu Wojewódzkim w
Jeleniej Górze rozpoczęto w
minionym tygodniu rejestrację do poradni specjalistycznych na drugie półrocze. W
kolejce od bardzo wczesnych
godzin porannych stało około
stu pacjentów. – Spędzają nas
jak bydło – mówili chorzy.

Dość takiej służby zdrowia!

rano i przyjechać tu bez śniadania, bez
niczego. Na miejsce na rehabilitację
trzeba stać w kolejce całą noc. To jest
nie do pomyślenia – mówi mieszkaniec
Cieplic.
W kolejce stał również pan Jan,
któremu
w styczniu br. powiedziano, że
O tłoczącej się kolejce chorych przez
okienkiem rejestracji na pierwszym pię- limit został wyczerpany i musi czekać do
trze Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej połowy roku na kolejne kontrakty.
– Przyszedłem więc ponownie i nie
Górze poinformowali nas sami pacjenci.
wiem, czy dostanę
Wielu z nich, by
się do kardiologa
mieć pewność, że
SZPITAL TŁUMACZY, ŻE
– mówi pan Jan
dostaną się na wiPACJENCI PRZYSZLI SIĘ
rozkładając ręce.
zytę do specjalisty,
ZAREJESTROWAĆ W
Zdaniem pani
przyszło już o go- JEDNYM DNIU Z PRZEKORY
Marii dostanie
dzinie 5.00 i 6.00
I PRZEKONANIA, ŻE W
się do specjalisty
rano. Rejestracja
KOLEJNYCH DNIACH NIE
graniczy dzisiaj z
zaczęła się o godz.
BĘDZIE JUŻ PRZYJĘĆ.
cudem. Panowie
9.00. Największa
grupa pacjentów
chciała dostać się do kardiologa.
– Stoimy w kolejce od godziny pią- Jan i Witold dotej, chcemy się do tego kardiologa dają, że kiedyś to
zarejestrować, by jeszcze trochę pożyć. lekarz wyznaczał
Rejestracja odbywa się raz na pół roku, kiedy pacjent ma
jeśli przyszlibyśmy później, to najpraw- przyjść na kolejdopodobniej nie byłoby już miejsc. ną wizytę, bo to
Następna rejestracja będzie w styczniu wynikało ze stanu
2012 roku, a co mamy zrobić przez te zdrowia chorego.
pół roku. Jesteśmy poważnie chorzy, a – Teraz i ja i lekarz
nasze emerytury nie pozwalają nam na jesteśmy uzależnieni
prywatne leczenie. Poza tym rejestracja od komputera i jakiś
do wszystkich lekarzy specjalistów limitów. Ja jestem dla
odbywa się w jednym okienku. Do czego systemu tylko numerem x z gwiazdką
to podobne? – powiedziały panie Alina i albo, co częściej, z krzyżykiem. Co robić
Lidia oraz pan Henryk z Jeleniej Góry. w tym „międzyczasie” miedzy jednym
Mieszkaniec Cieplic, który przyszedł a drugim przyznawanym limitem?
zarejestrować się do urologa, wspomina Trzeba strzelić kopytami, to będzie po
czasy, kiedy rejestrację prowadzono na kłopocie. Jeden pacjent mniej – mówi
rozgoryczony pan Jan.
bieżąco i nikt nie stał w kolejkach.
– Mają nas za bydło – mówi. – To nie
jest kraj, to już nie jest Polska. To dzika Skąd zamieszanie?
Dorota Gniewosz, kierownik Naronatura, dzikie zwyczaje.
dowego Funduszu Zdrowia w Jeleniej
Żeby dostać się
Górze, tłumaczy, że w tym roku zmienił
do lekarza,
się system przyznawania i rozliczania
trzeba wstać

Na najbliższe pół roku NFZ przyznał poradni kardiologicznej w szpitalu 8620 punktów czyli równowartość około 79 tys. zł. Średnia
liczona na każdego pacjenta wynosi około 36 zł. Po podzieleniu 79 tys. zł przez 36 zł, a następnie przez 180 dni, okazuje się, że
dziennie poradnia może przyjąć około 12 pacjentów, przy czym w tę liczbę wliczone są również osoby, które muszą być przyjęte
poza kolejką czyli: weterani wojenni, kombatanci, pacjenci ze skierowaniami do pilnej konsultacji czy pacjenci po hospitalizacji.
limitów, przez co zostały
one przyznane w dwóch etapach – w
styczniu i w czerwcu br.
– Są to jednak zmiany wewnętrzne,
które nie powinny mieć wpływu na
ciągłość przyjmowania pacjentów. Za
organizację rejestrowania chorych
odpowiedzialny jest natomiast dyrektor
ośrodka czy szpitala, a nie NFZ – mówi
Dorota Gniewosz.
Agnieszka Adamus, kierownik Doumentacji Medycznej i Rejestracji Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
tłumaczy, że w związku ze zmianą
systemu rozliczania z NFZ, pacjenci
mogli być rejestrowani na najbliższe

pół roku dopiero od 1 lipca. Nie oznacza to jednak, że był to jedyny dzień
rejestracji.
– Rejestrujemy pacjentów na najbliższe pół roku od dzisiaj, codziennie,
przez cały czas. Faktem jest jednak, że
liczba osób potrzebujących konsultacji
ze specjalistą jest o ponad sto procent
większa niż przyznawane nam limity.
Nie możemy natomiast przyjmować
pacjentów poza tym limitem, bo NFZ
nie płaci za „nadwykonania”. Stąd taka
reakcja pacjentów, którzy przychodzą w
pierwszym dniu rejestracji i wolą czekać
nawet kilka godzin w kolejce by mieć
pewność, że dostaną się do specjalisty
– tłumaczy A. Adamus.

Z DYREKTORA DODN NA DORADCĘ SZEFA MIASTA

Ratusz jak magnes
Zygmunt Korzeniewski,
wieloletni szef jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli, objął funkcję
doradcy prezydenta Marcina Zawiły.
Dla posady doradcy
prezydenta Zygmunt
Korzeniewski (podobnie jak Marcin Zawiła
członek Platformy
Obywatelskiej),
porzucił fotel dyrektora DODN-u.
Przypomnijmy,
że gdy prezydentem

Jeleniej Góry został Marcin Zawiła,
formalnie jego pierwszym doradcą
stał się pełniący funkcję rzecznika
prasowego Cezary Wiklik, a nowym

asystentem
został Karol
Woliński. Tak
więc Korzeniewski od czerwca jest jego drugim
doradcą.
(Accipiter)
FOT. RED

Zygmunt Korzeniewski pracował w aparacie wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jeleniej Górze, a po transformacji ustrojowej
zbliżył się do środowisk Unii Wolności, gdzie aktywnie działał w tym, co się
tyczy edukacji. Był dyrektorem jednej ze szkół zawodowych. Od około 10
lat sprawował funkcję dyrektora filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli. Związał się także z Platformą Obywatelską. Po wygranych przez
M. Zawiłę wyborach kuluarowych plotkach był wymieniany jako potencjalny
szef wydziału edukacji w urzędzie miasta, a nawet jako kandydat na zastępcę
prezydenta.

– To nie jest problem tylko naszego
szpitala, to jest problem wszystkich
poradni specjalistycznych w mieście.
Staramy się o zwiększanie nam limitów
lub o wprowadzanie nowych usług,
które byłyby opłacane przez NFZ, ale jak
widać to nie wystarcza. My rozumiemy
tych pacjentów, którzy są mocno rozgoryczeni i rozżaleni tą sytuacją, ale nie
mamy na to wpływu. Gdybym była na
miejscu tych ludzi, też przychodziłabym
w pierwszym dniu rejestracji i stała w
kolejce by mieć pewność, że dostanę się
do lekarza – usłyszeliśmy.
Z tej sytuacji sprawę zdaje sobie też
kierownictwo NFZ. Dorota Gniewosz,
która jednak rozkłada ręce i mówi, że

NFZ może przyznać tyle limitów ile ma
w kasie pieniędzy, a tych jest po prostu
za mało.
Jesteśmy świadomi faktu, że co
roku przychodniom specjalistycznym
czy szpitalom brakuje pieniędzy. Zauważamy ten problem, jednak ustawa
o finansowaniu opieki zdrowotnej
wyraźnie mówi, że NFZ kontraktuje
usługi ze składek ubezpieczenia zdrowotnego, czyli z wpływów z ZUS – u z
roku poprzedniego. Co roku rozdysponowujemy 100 procent tych wpływów
i nie mamy innych pieniędzy – mówi
Dorota Gniewosz.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA

Niepełnosprawni kierowcy mają gorzej
Ponad sto miejsc na parkingach ulicznych w mieś c i e o z n a c z o n yc h j e s t
kopertą i znakiem „dla
niepełnosprawnych”. Zdaniem zainteresowanych z
tych miejsc korzystają nie
t ylko osoby mające problem z poruszaniem się.
Zdarza się, że takich miejsc
brakuje, gdy w określone obszary miasta dojedzie kilka aut,
kierowanych przez osoby mające formalne uprawnienia do
parkowania na kopertach tym
bardziej, że czasami właśnie na
miejscach zarezer wowanych
parkują kierowcy nie mając ku
temu uprawnień.
– Niepełnosprawny kierowca,
zajmujący miejsce „zwyczajne”
musi się liczyć z koniecznością
wniesienia opłaty, bo ona jest

przypisana do miejsca – usłyszeliśmy wyjaśnienie prawne. – Nie
jest żadnym argumentem, że
miejsce na kopercie jest zajęte,
nawet jeśli zajmuje je ktoś bez
uprawnień.
(RED)

Inna sprawa, że z obserwacji przez
parkingowych ruchu na miejscach
oznaczonych kopertą wynika kilka
refleksji, m.in. i taka, że wedle
intencji ustawodawcy koper ty
miały przede wszystkim służyć
niepełnosprawnym z dysfunkcją
kończyn dolnych, a są wykorzystywane głównie przez ludzi, którzy
nie mają takich kłopotów, choć
posiadają dokumenty świadczące
o niepełnosprawności.

Grodzka wciąż wyboista
W dwóch kolejnych przetargach na remont nawierzchni ul.
Grodzkiej nie udało się wyłonić
wykonawcy. Wszystkie propozycje znacznie przewyższają
wartości kosztorysowe tej pracy.
Ulica jest niedługa, ale zarówno
sama nawierzchnia jezdni, jak
i stan chodników wymagały

interwencji już kilka lat temu,
niemniej władze miejskie zwlekały z podjęciem decyzji. Nie
jest wykluczone, że zakres robót
będzie zweryfikowany i przetarg
na remont ulicy Grodzkiej będzie
powtórzony po raz kolejny.
(RED)
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Muzyką przeciw narkomanii
Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Te postaci łączy
nie tylko „kultowa” muzyka, którą pozostawiły, lecz także
nałóg narkotykowy, który przyczynił się do ich przedwczesnej śmierci. Jednak dzieło wspomnianych posłużyło jako
materiał do projektu muzycznego, którego celem jest uświadomienie młodzieży, jak zgubne skutki może mieć sięgnięcie po substancje odurzające.
27 czerwca w Sali Widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury
zabrzmiał jeden z pięciu koncertów,
jakie w całej Polsce dał zespół Roy
Bennet Group, który jest wykonawcą
niecodziennego projektu autorstwa
Krzysztofa Witkowskiego, na co
dzień basisty, a także terapeuty uzależnień. W programie
znalazły się bowiem, między
innymi, dzieła artystów
przez wielu określanych
mianem kultowych.
Tyle że ich autorzy
już nie żyją, bo
zmarli wskutek przedawkowania lub
innych narkotykowych zaszłości.
Koncert

skierowany był głównie do młodzieży
rozpoczynającej wakacje, a zorganizowała go Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jednak na widowni sali JCK tłoku
nie było, a i młodych słuchaczy zbyt
wielu nie dotarło. Niemniej jednak
Andrzej Marchowski, współorganizator jeleniogórskiego występu, witając
zebranych, zaznaczył, że projekt nie
jest nacechowany tanim
dydaktyzmem, którego młodzież nie
znosi. Pozostawia
dużą swobodę refleksji i nakłania do
przemyśleń.

A. Marchowski nawiązał też do sięgają po te niebezpieczne, silnie
obchodzonego 26 czerwca Międzyna- uzależniające używki.
rodowego Dnia Zapobiegania NarkoO swoim zamyśle zatytułowanym
manii, którego celem jest uświadomie- ,,Dla tych, którzy zmienili oblicze
nie zagrożenia ze strony substancji
muzyki’’ opowiedział
odurzających: narkotyków, dopalaczy,
też na wstępie
określonych leków, czy też grzybków
jego autor,
halucynogennych. To właśnie podczas
Krzyszwakacji – niezwykle często
t o f Wi t – młodzi ludzie (czy to
kowski,
dziękując
z ciekawości, czy też
przy okazji
z innych przyczyn)
licznym sponsorom wydarzenia. Na sali –
wśród słu-

chaczy – znaleźli się przedstawiciele
policji jeleniogórskiej: podinspektor
Edyta Bagrowska i nadkom. Bogumił
Kotowski z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze, którzy wręczyli
soliście zespołu, Royowi Bennetowi
(na co dzień jest detektywem w
Metropolitain Police) maskotkę Komisarza Lwa.
Później była już tylko muzyka:
zarówno wspomnianych wyżej wykonawców, których portrety wisiały
w tle estrady, jak i dzieła autorskie
Roy Bennet Group. W krótkim antrakcie wystąpił Amadeusz Świdelski,
absolwent Gimnazjum z Mysłakowic,
a także laureat jednego z konkursów
dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa. Nastolatek, który pasjonuje się
hip-hopem i rapem, wykonał utwór z
własnym tekstem do muzyki Eminema, w którym piętnuje prowadzenie
samochodów po pijanemu.
Pełne pozytywnej energii wydarzenie, choć nie wzbudziło oczekiwanego
zainteresowania, zostało ciepło przyjęte przez publiczność i nagrodzone
zasłużonymi brawami. Nie tylko za
muzykę, lecz także sam pomysł takiej
formy profilaktyki uzależnień.
(RED)
FOT. RED

Partnerami akcji są: Fundacja Polska Miedź, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Energo-Inwest-Broker
S.A., Interclub Femina, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” we Wrocławiu, Impresariat programu
„Profilaktyka a Ty” - Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Jeleniej Górze a patronat honorowy sprawuje Minister Zdrowia - Ewa Kopacz.

Wędrówka ku tajnym ścieżkom

W miniony piątek pod
rzeźbą Jelonka znajdującą się na skwerze przy
ulicy 1 Maja w Jeleniej
Górze uroczyście zainaugurowano niezwykłą
wyprawę, pt.: „Wielkie
wędrowanie: 100 km w
trzy dni” z Gildią Przewodników Sudeckich im.
Willa Ericha Peuckerta.
Grupa uczestników założyła
sobie, że przejdzie 100 km w
zaledwie trzy dni! Wszystko w
ramach wyprawy, którą po raz
pierwszy zorganizowali przewodnicy sudeccy – przyjaciele,
jak sami twierdzą, których łączy
miłość do gór oraz tego co można
w nich odnaleźć: przygody i
pogmatwanych śladów ludzkich
losów i namiętności.
Podczas swojej wędrówki
zwiedzić mieli oni m.in. niezwykłe zakątki Sudetów, o
których „milczą księgi”,
tajne ścieżki zielarzy,
Wa l o n ów i

szklarzy, miejsca, „gdzie głowy były
tracone nie tylko dla księżniczek” i
zamki pełne rycerskich tajemnic.
– Naszym celem jest rozruszanie
Jeleniej Góry w sposób najbardziej nam
bliski, pokazanie, że w mieście coś się
dzieje, ot, choćby organizuje się wyprawy w góry dla tych, którzy po prostu,
lubią wyzwania i czują się na siłach aby
wziąć udział w długodystansowej wędrówce. „Wielkie wędrowanie: 100 km
w trzy dni” (01-03 lipca) ma charakter
orientacyjny i badawczy. Chcemy podkreślić, że zamierzamy organizować
tego typu wyprawy cyklicznie – mówił
nam Jarosław Szczyżowski, przewodnik z Gildii Sudeckiej.
(Petr)
FOT. PETR

Zgodnie z zapowiedzią, następną z
wypraw Gildia Przewodników Sudeckich zaplanowała na 10 lipca 2011.
– Będzie to dziewicze przejście dopiero
planowanym szlakiem, czy może raczej
ścieżką dydaktyczną imienia naszego
patrona, czyli Willa Ericha Peuckerta.
Już teraz, mamy wielką przyjemność
zaprosić wszystkich, którzy chcieliby
udać się z nami w mistyczną podróż
po Górach Izerskich. Start: godz. 09.00
przy muzeum Hauptmannów – dodaje
Szczyżowski.
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Jagniątkowska Noc Kupały w gorących wspomnieniach
Poszukiwanie kwiatu paproci, plecenie wianków,
śpiewy, tańce i biesiady przy
ognisku – to tylko kilka z
atrakcji, jakie pojawiły się w
ostatnią sobotę czerwca podczas Jagniątkowskiej Nocy
Kupały. Zdaniem uczestników podtrzymujących tę niezwykłą słowiańską tradycję,
impreza była super!

Jagniątkowskie obchody Nocy
Świętojańskiej
rozpoczęły
się o godzinie
16.00, kiedy przepięknie
poprzebierane dzieci
wyruszyły wraz z
rodzicami do lasu
na poszukiwanie

Cacuszka
na czterech kółkach

kwiatu paproci. Według legendy ten mityczny kwiat
zakwita tylko raz w
roku, i tym, którzy
go odnajdą, zapewnia bogactwo
i dostatek.
Po pleceniu wianków o godz. 18.00
uczestnicy imprezy
ze śpiewem
na ustach

przenieśli się na plac, na którym płonęło ognisko. Tu biesiadników przywitała
gospodyni wieczoru, pani Danusia.
Następnie wszystkie panie i panny
odtańczyły wokół ogniska poloneza.
Było też coś na ząb. Gospodarze
imprezy przygotowali kiełbaski,
przepyszny chleb własnego wypieku,
smalec i ogórki. Najsmaczniejszą niespodziankę przygotował jednak Pan
Wiesio. Przyrządził on bowiem mięso
wkładając je do brytfanny, którą za-

kopał w ziemi i obłożył żarem.
– Zabawa była niesamowita. Przy
akordeonie i gitarze bawili się wszyscy, i dorośli, i dzieci. Śpiewano
piosenki od najstarszych do współczesnych i tańczono do utraty tchu przy
ognisku – wspominają uczestnicy.
Do zabawy zaproszono też wczasowiczów z Poznania, których gospodarze zauważyli na drugim brzegu rzeki.
Poznaniacy przyznali, że takiej
atrakcji w swojej

dały niezwykle dla tych, którzy na co
dzień przyzwyczajeni są do oglądania
współczesnych pojazdów. Wypieszczone, błyszczące, niczym powiększone zabawki z kolekcji samochodzików na resorach. W większości z
odkrytym

nadwoziem pozwalały krajobrazami Jeleniej Góry i okolic.
kierowcom i pasaże- Zanim bowiem zabytki na kółkach
rom na cieszenie oczu zjechały do centrum Jeleniej Góry,
miały przystanek w Cieplicach, na
placu Piastowskim.
– To nasza pasja, nasze hobby.
Co roku dwa razy
jeździmy na takie
wypady po różnych
częściach Europy.
Teraz przyjechaliśmy do was, na
Dolny Śląsk. Jest
tu pięknie, urzekająco. Jesteśmy
zachwyceni – podzieliła się swoimi wrażeniami
pani Agnes z Sankt Gallen
(Szwajcaria). Wśród uczestników rajdu przeważali Niemcy,
ale zauważyliśmy też Brytyjczyków. Tylko jeden austin był
„oryginalny” (z kierownicą po
prawej stronie). – Pozostałe
pochodzą z eksportu do USA

z lat 1955 - 65. Maniacy tych aut odkupują je, poddają
renowacji i jeżdżą
po Europie – dodała pani Agnes.
(RED)
FOT. RSGB

Samochody podobały się jeleniogórzanom i turystom. – Mają duszę!
– usłyszeliśmy. Kiedy korowód jechał
przez Rynek, padały uwagi, że nawet
spaliny nie mają przykrego zapachu,
tylko wydzielają woń złotych czasów
motoryzacji. Po spacerze po Jeleniej
Górze i odwiedzinach Kościoła Łaski,
fani zabytkowych pojazdów wyjadą ku
Dolinie Pałaców i Ogrodów. Celem rajdu
był Wrocław.

7

Organizatorami imprezy była Watra
Jagniątkowska i Stowarzyszenie Jagniątków Nasz Dom.
wycieczce się nie spodziewali. Teraz w
te strony będą ich ciągnęły nie tylko
góry, ale i niezwykli ludzie, których
tu poznali. Noc Świętojańską zgodnie
z tradycją zakończyły panny, które
rzuciły do rzeki swoje wianki.
(Angela)
FOT. ORGANIZATORZY

AUSTINY I JAGUAR PODBIŁY JELENIĄ GÓRĘ

Z dwugodzinnym opóźnieniem zajechali 27 czerwca
na plac Ratuszowy zrzeszeni w Austin Healey Owner
Club fani pojazdów z duszą.
Korowód zabytkowych aut
nie mógł się nie podobać.
Nawet spaliny inaczej „pachAuta (głównie marki Austin morniały”.
ris, Bentley oraz jeden Jaguar) wygląUczestnicy rajdu, który z Monachium skierował się ku Kotlinie
Jeleniogórskiej i Dolnemu Śląskowi,
mieli przyjechać na plac Ratuszowy
po godzinie 12. Jednak z uwagi na
konieczność posprzątania Rynku z
ziemi i piachu po rowerowych imprezach z weekendu, wjazd odbył się
dopiero o godz. 14.

4 lipca 2011 r.
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O STO DWADZIEŚCIA OSÓB WIĘCEJ W SZEREGACH BEZROBOTNYCH

Anilux padł!

Z ostatnim dniem czerwca Jeleniogórska Przędzalnia
Czesankowa „Anilux” zakończyła swoją produkcję. Pracę
straciło około 120 osób. Załoga jest rozgoryczona i nie chce
się wypowiadać. Część z pracowników przepracowała tu
ponad 30 lat. Anilux był największym w kraju producentem
włóczek do robótek ręcznych, przędz dziewiarskich oraz 65 – lat, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku załoga”. Nikt
wyrobów włókienniczych.
z pracowników nie ukrywał swojego
W miniony czwartek na bramie niogórska Przędzalnia Czesankowa rozgoryczenia.
zakładu pracownicy przyczepili sym- „Anilux”, Spółka Akcyjna w dniu 16
– O czym tu mówić? Trzeba było się
boliczną klepsydrę z napisem: „Jele- maja br. dopełniła żywota dożywszy zainteresować, kiedy było potrzebne
dofinansowanie zakładu. Teraz jest już
po wszystkim. Ludzie wylądowali na
Jeleniogórski Anilux w sierpniu 1998 roku w drodze komercjalizacji został przekształ- bruku. Czy potrzebny jest jeszcze jakiś
cony w spółkę akcyjną. Sześć lat temu podjęto pierwszą próbę jego sprzedaży, ale komentarz – pytali pełni pretensji
bezskutecznie. Kolejny raz Anilux został wystawiony na sprzedaż w minionym roku, pracownicy.
Wielu mówiło o swojej prywatnej
ale też nie znalazł nabywcy. Anilux był największym w kraju producentem włóczek tragedii, o przepracowaniu tu podo robótek ręcznych, przędz dziewiarskich oraz wyrobów włókienniczych. Posiadał nad 30 lat, o braku perspektyw na
ponad 60-letnią tradycję w produkcji włóczek, które były sprzedawane głównie do sieci przyszłość.
– Czuję się, jakby mnie żywcem

detalicznych na terenie całego kraju oraz w ok. 5 procentach do krajów UE.

BUDYNEK Z TRADYCJĄ DO WZIĘCIA

Na hotel i restaurację

Przetarg planowany był na miniony
czwartek, ale do negocjacji nie było
chętnych. Jest już zapowiedź kolejnych
przetargów. Tymczasem wyłoniono
firmę, która do końca roku zajmie się
ochroną budynku.

Czy wiesz, że?

Do lat 70. XX wieku w tym budynku
urządzono rezydencję Króla Cyganów
wraz z jego rodziną po tym, jak zostali
przesiedleni z Kowar?

Obiekt, o którym mowa, mieści się na
Wzgórzu Kościuszki, dawnym Wzgórzu
Szubienicznym zwanym też Rycerskim
(Cavalierberg) przekształconym w
1780r. w miejskie tereny zielone przez
ówczesnego burmistrza Johannesa
Schönaua. Przed wojną w tym budynku
funkcjonował hotel z restauracją. Następnie na około 20 lat umiejscowiony
został tu jeleniogórski oddział izby
skarbowej we Wrocławiu. Urząd miasta
przejął ten budynek po likwidacji izby, od
2009 roku. Teraz miasto chce sprzedać
obiekt, aby nowy właściciel wznowił
przedwojenną działalność: hotel z
restauracją.
(Angela)
FOT. ANGELA
FOT. ARCHIWUM

W ostatnich dniach wyłoniono firmę,
która do końca roku zajmie się całodobową ochroną obiektu. Do tego przetargu zgłosiło się aż 19 przedsiębiorców z
całej Polski, w tym: z Opola, Olsztyna,
Warszawy, Krakowa, Nowego Sącza,
Chorzowa, Legnicy, Świebodzina,
Wrocławia, Poznania czy Złotoryi.
Wygrała najtańsza oferta firmy
„Asysta Bis” ze Świebodzina, która
zaproponowała kwotę około 18
tys. zł.

Postaramy się
pomóc

Hubert Papaj, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry: – Otrzymaliśmy informację
o likwidacji Aniluxu oraz o tym, że całym
majątkiem zarządza obecnie syndyk. Był
to jeden z nielicznych zakładów w Polsce,
który najdłużej opierał się konkurencji ze

pozostać anonimowa. – Jest mi ciężko,
czuję się okropnie. Pracowałam tu 25
lat. Pozostaje mi zarejestrować się w
urzędzie pracy. Co będzie dalej nie
wiem. Firmę zjadły długi i taka jest
prawda – twierdzi rozżalona Dorota
Sobodzińska z Jeleniej Góry.
Zamknięcia zakładu nie chciał
natomiast komentować były przewodniczący związków zawodowych
Aniluxu, który powiedział tylko, że
załoga rozstała się z syndykiem w
cywilizowany sposób i nie ma już
czego komentować. Poinformował
on również, że związki zawodowe
zostały rozwiązane z dniem likwidacji
spółki.

Wschodu. Okazało się niestety, że nie wytrzymał tej presji. Cały czas prowadzimy
rozmowy z inwestorami, by w naszym
mieście pojawiło się jak najwięcej miejsc
pracy i mam nadzieję, że zwolnione osoby
znajdą zatrudnienie. Dla miasta jest to
ogromna strata, przede wszystkim ludz-

Przez ostatnie jedenaście miesięcy
prezesem Aniluxu był Jacek Dutkowski,
który tę funkcję po Zofii Czernow objął
w lipcu minionego roku. Majątkiem
firmy obecnie zarządza syndyk.
Zdaniem wielu pracowników,
wyrok ich zakładowi pracy wydało
Ministerstwo Skarbu Państwa, które
najpierw przekształciło Anilux w spółkę akcyjną, a następnie nie przyznało
dotacji z programu pomocowego,
dzięki której można było oddłużyć
zakład.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA

ka. Są to tragedie rodzinne, brak zatrudnienia, dochodu, możliwości utrzymania
rodzin. W pierwszym okresie postaramy
się pomóc tym ludziom poprzez rozbudowany system dodatków mieszkaniowych,
a docelowo będziemy starali się stworzyć
nowe miejsca pracy.

KŁOPOT Z ŻEBRAKAMI NIE DO ROZWIĄZANIA

Natarczywe „co łaska”
W miniony piątek na ulice Jeleniej Góry wyszły trzyosobowe patrole złożone ze strażnika miejskiego, policjanta i
pracownika MOPS. Zająć się
one coraz powszechniejszym
zjawiskiem żebractwa uprawianego głównie przez osoby
romskiego pochodzenia.

Miasto ogłosiło przetarg na
sprzedaż budynku przy Wzgórzu Kościuszki 2 w Jeleniej Górze, po byłej izbie skarbowej,
gdzie przed wojną mieścił się
hotel z restauracją. Samorządowcy chcą przywrócić obiektowi ten profil działalności.

ktoś wkładał do grobu. Pracowałam tu ponad 30 lat.
Co mi teraz pozostało? Na
rynku nie ma miejsc pracy
dla młodych, a co dopiero
dla nas – mówiła jedna z kobiet. – Nie ma miejsc pracy,
nie ma żadnej pomocy.
Czujemy się bezradni –
usłyszeliśmy.
– Przepracowałam tu 30 lat:
połowę życia. Gdzie ja teraz znajdę
pracę? Problemy firmy ciągnęły się latami i tak się skończyło. Nikt nie chciał
spółce pomóc w żaden sposób, nikt nie
potrafił tym wszystkim pokierować
– mówi kolejna z pań, która chce

Akcję zorganizowano po wielu
zgłoszeniach mieszkańców, którzy
skarżyli się na natarczywych Romów.
Zgłaszali oni również wykorzystywanie do tego precedensu dzieci, w

różnym wieku, nawet półtoraroczne. – To nie do ogarnięcia. Z jednej
strony współczujemy tym ludziom,
z drugiej – bywają bardzo nachalni,
wręcz niegrzeczni. Poza tym hałasują
niemiłosiernie grając w kółko te same
melodie na zniszczonych akordeonach – usłyszeliśmy.
– Łączone patrole najpierw będą
legitymowały żebrzących Romów.
Policjanci wraz z strażnikami miejskimi sprawdzą ich tożsamość oraz
stan prawny i socjalny. W przypadku
kiedy okaże się, że ci ludzie nie
mają środków do życia, pracownik

MOPS zaoferuje im pomoc –
zapowiedział Jerzy Górniak,
komendant Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
– Jeśli jednak takie osoby
mają pieniądze na utrzymanie, a mimo to żebrzą,
zostaną ukarani mandatem
lub sprawa przeciwko
nim zostanie skierowana do sądu. Za natarczywe żebractwo
lub wykorzystywanie
dzieci do tego celu grozi
mandat do 500 zł, kara

Kłopot z żebrzącymi osobami narodowości romskiej nie jest nowy. I jak dotąd nie udało się go skutecznie
rozwiązać. Są przypuszczenia, że proszący o jałmużnę są „zatrudniani” przez kogoś, kto z tego tytułu czerpie
zyski, ale nie sposób im tego udowodnić. Żebrzących Romów najczęściej można spotkać w centrum Jeleniej
Góry, na Placu Ratuszowym, przy Targowisku Flora czy przy ul. Bankowej.

grzywny nakładana przez sąd do
1,5 tys. zł lub inna kara do
uznania sądu – dodaje
szef SM.
(Angela)
FOT. ANGELA
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PLOTKI I FAKTY

A jednak można
W ubiegłym tygodniu w jeleniogórskim Orient Expressie – lokalu jakże przyjaznym młodym artystom i
w ogóle młodym, którzy
chcą robić cokolwiek w celu
przezwyciężenia nudy czy
społecznego marazmu dającego się trochę we znaki w
stolicy Karkonoszy, odbyła
się mega impreza studencka przygotowana nie tylko
z myślą o studentach.
Odbyła się, a co najważniejsze, się
udała. Nie było żadnych nieprzewidzianych sytuacji, które mogłyby
stać się przyczynkiem do snucia
negatywnych refleksji przez organizatorów i samych uczestników,
nie było chlania piwska na umór,
miętolenia się w i poza Orientem,
nie skarżyli się „uprzejmie” sąsiedzi Orientu, słowem, było z klasą,
przy akompaniamencie bardzo
różnej muzyki i w towarzystwie
bardzo różnych postaci i starszych,
i młodszych. Bawiono się razem, w
największym tego słowa znaczeniu;
bawiono się dobrze i do białego
rana. Nie bito, ubliżeń też nie było.
Aż chce się powiedzieć: „A jednak
można”.
Imprezy w Jeleniej Górze – bez
względu na to, gdzie się odbywają i
z jakiej okazji, od jakiegoś już czasu
nie mają dobrych opinii. To nie dopisuje frekwencja, to pośród uczestników zdarzy się jeden z drugim co
to przyszli zabawić się i „potańczyć”
w nieco innym sensie, a konkretnie
w łeb komuś dać z bliżej nieokreślonych powodów. Imprezy w lokalach
i plenerowe, koncerty z festiwalami
większych rozmiarów włącznie
albo świecą pustkami, albo już na
początku ich trwania przeradzają
się w wydarzenia niebezpieczne, a
co za tym idzie – podczas kolejnych
edycji skrzętnie omijane przez potencjalnych imprezowiczów. Rzecz
jasna, przekłada się to na chęć samej
organizacji imprez i liczbę chętnych
do ich inicjowania, która w Jeleniej
Górze zdaje się spadać w tempie
arytmetycznym.
Imprez jest coraz mniej, a jak
jakaś się trafi to zdaniem większości
jeleniogórzan z gruntu jest beee...
Po co organizować, jak nie ma dla
kogo. Po co organizować, jeżeli

przyjdą, wezmą i od razu rozwalą
to, co zmusiło organizatora do sporego nakładu pracy i zwykle równie
sporego nakładu finansowego. Po
co przychodzić, jak albo nikogo
nie będzie, albo będą ci właśnie, co
rozwalać chcą wszystko. Trudna
sprawa, czytelniku. Stąd, jakże
istotnym jest, że coś się w końcu
udało i coś w końcu „wyszło”, jak
to mawiają.
Na mega imprezie w Orient
Expressie bawiło się ponad trzysta
osób. Ponad trzysta osób było zadowolonych i prosiło organizatorów
o kolejne imprezy, które z czasem
mogłyby stworzyć cały cykl imprez, na których można bawić się
dobrze. Co ważne, mega imprezą
organizatorzy-studenci udowodnili wszem i wobec, że dysponując
okrojonym budżetem „jednak się
da”. I że okrojony budżet wcale nie
przekłada się na jakość imprezy,
jej bezpieczeństwo, kunszt czy też
imprezą zainteresowanie. Że samozaparcie, konsekwentne dążenie
do osiągnięcia celów, w tym przypadku zorganizowania „czegoś” dla
„kogoś”, by ten mógł odreagować
coś przez zabawę i uczestnictwo
w najróżniejszych formach rozrywki intelektualnej, jest w stanie
zaowocować „czymś” co jest dobre,
mimo bardzo niedobrej sytuacji jaka
panuje w mieście – powtórzę raz
jeszcze, w tym przypadku chodzi
konkretnie o sytuację imprez, które
organizują w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
Chociaż, nie do końca. Ot, pozwolę sobie na krótki wywód w sensie
ogólnym albowiem mogę bo w
felietonie myślą żonglować można.
Studenci-organizatorzy mega imprezy w Oriencie w Jeleniej Górze byli
w stanie przezwyciężyć to, czego nie
mogą przezwyciężyć znacznie od
nich mocniejsi. Zawiadujący i sferą
gospodarczą w mieście, i kulturalnospołeczną. Co nieustannie winę na
budżet właśnie zwalają i chęciami
do działania płonnymi – niczym
myślą w felietonie żonglują. „To co
sobie mówimy, to sobie mówimy,
zaś to co sobie robimy, to sobie
robimy”, podkreśla Stanisław Tym
w jednej ze sztuk. Mówić i robić,
waćpaństwo, konsekwentnie bo „a
jednak można”. I trzeba.
Piotr Iwaniec

Posłanka dyżurną
Posłanka Marzena Machałek
zamierza uzupełnić wykształcenie. Dowiedzieliśmy się,
że pani poseł z racji swoich
zainteresowań kolejnictwem
planuje ukończenie k ursu
dyżurnych ruchu peronowych.
Doświadczenie ma spore, bo
odprawiła już kilka pociągów,
któr ych k ursowanie przy wrócono za sprawą – między
innymi – jej starań. Ostatnio w
roli pomocniczego dyżurnego
ruchu wystąpiła w ostatnią
niedzielę czerwca, kiedy to
żegnano pociąg wakacyjny z
Jeleniej Góry do Rzeszowa. Marzena Machałek sprawdziła, że
skład ruszył o czasie – zgodnie
ze wskazaniem jej zegarka – i
naśladując ruchy dyżurnego,
tyle że bez lizaka – dała znak
do odjazdu. Kurs się przyda, bo
przecież nie jest powiedziane,
że miejsce w Sejmie zaklepane.
A od nadmiaru wykształcenia
głowa nie boli.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Słuchaj Marcinie, fama
głosi,…

Etykieta w ratuszu
W magistracie coraz więcej
doradców, którzy powiększają
prezydencką świtę do całkiem
pokaźnego stadka. Jeśli do
tego dodać dwóch zastępców prezydenta – robi się
już niemal orszak królewski.
Dlatego rzucono pomysł, aby
w ratuszu wprowadzić coś na
wzór „etykiety dworskiej”. Być
może dodatkowym elementem
prezydenckiego otoczenia
będzie marszałek, szambelan
oraz – koniecznie – błazen.
Wprawdzie idea jest w trakcie
opracowania podczas tzw. burzy mózgów, ale już podawane
są kandydatury na poszczególne funkcje. Nie chcą dawać
siły plotce na razie nazwiska
pominiemy…
(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.

– że jeleniogórska władza …

– ma ograniczoną wizję rozwoju.

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry
(anzol)
FOT. RED

Redakcja
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Pociąg
do pociągu
Co takiego jest w kolejach,
że – choć są wynalazkiem tak
wiekowym i wydawać by się mogło anachronicznym – wciąż są
na topie, a w niektórych krajach
nawet na najwyższym priorytecie
jako symbol nowoczesnej i szybkiej
komunikacji?
Doprawdy niełatwo o odpowiedź jednoznaczną. Zwłaszcza
w przypadku naszego kraju, gdzie
– na znacznej większości linii –
podróż pociągiem przypomina
gehennę niż nostalgiczne wojaże,
które wspomina się i wspomina.
Gdzie standard przemierzania
Polski wagonem na wielu szlakach
nie zmienił się od dziesięcioleci, a

komfort jazdy (prędkość) uległ
pogorszeniu.
Choćby na odcinku Jelenia
Góra – Wrocław, gdzie pokonanie
121 kilometrów zajmuje pociągowi
nawet cztery godziny. A przez takie
same cztery godziny francuski TGV
jest w stanie przejechać połowę terytorium Francji, zaś pasażerowie
„pławią się” w wygodach porównywalnych do rejsu samolotem.
A u nas grzeją cztery litery na
ceratowych siedzeniach składów
elektrycznych pociągów, których
prototyp opracowano w latach
30. minionego wieku. I do dziś
„świetnie” się na polskich torach
spisują.

Jednak mimo tych spartańskich co się oszukiwać, że w kwestii
warunków i w sumie niezbyt przyspieszenia i unowocześnienia
jasnego światła w tunelu rozwoju kolei rychło dogonimy choćby
polskiego kolejnictwa, wciąż chce- Czechów nie mówiąc o innych
my pociągami jeździć! Powstają europejskich „pociągowych” pospołeczne komitety obrony zagro- tęgach: Niemczech czy też Francji.
żonych likwidacją kursów czy linii. Na to w przyszłości najbliższej
Wśród miłośników kolejnictwa nie ma szans. Polskie koleje były
rodzą się pomysły, aby nieczynne i są specyficzne, a ich „hymnem”
mógłby być hit
od lat szlaki reWałów Jagielgionalne – często zrujnowane POKONANIE 121 KILOMETRÓW lońskich „Wars
i złupione – uru- ZAJMUJE POCIĄGOWI NAWET wita was!”.
CZTERY GODZINY, A W TYM
Choć i tych
chomić mimo
CZASIE FRANCUSKI TGV
„warsów” już
toru przeszkód
JEST W STANIE PRZEJECHAĆ
nie ma, a żeróżnej natury.
POŁOWĘ TERYTORIUM FRANCJI
gnany w pierwI choć czynią to
szą niedzielę
z różnym skutlata pociąg z
kiem, a bywa,
że motywowani argumentami z Jeleniej Góry do Rzeszowa, który
politycznego kręgu, tendencja do przez całą Polskę telepie się ponad
„rewitalizacji” kolei w sensie ogól- 10 godzin, wagonu barowego nie
ciągnie. Jeno kilka dwójek, w tym
nym jest niezaprzeczalna.
Nasz kraj pod tym względem jedną – za moich czasów zwaną
jest w niedorozwoju. I nie ma „kołchozem” – bezprzedziałową

i potwornie niewygodną. Pasażerom pozostaje więc zapas
własny lub – podobnie jak dzieje
się podczas podróży Koleją Transsyberyjską – korzystanie z nieco
dłuższych postojów na stacjach
pośrednich, aby zaopatrzyć się w
strawę i napitki na dworcowych
barach.
Jednak – mimo to – chętnych do
takiego podróżowania nie brakuje.
Nie odstrasza pasażerów ceratowa
powłoka siedzeń klejąca się do
ciała przy upale, nie odstręcza ich
perspektywa dziesięgodzinnego
gapienia się w okno na mijane
krajobrazy Polski. Nie boją się
nudy – choć racjonalnie rzecz
biorąc – muszą przewidzieć, że
podróż może potrwać dłużej, bo
przecież spóźnienie leży w naturze
naszych kolei.
I tak jest w całej Polsce. Choć
sieć dróg wciąż się rozbudowuje,
a bywa, że w rodzinach są więcej

niż dwa samochody, podróż koleją
wciąż ma rację bytu. Wiadomo,
że – z drugiej strony – wśród
przedstawicieli młodszego pokolenia motoryzacyjnego boomu, są
i tacy, którzy w życiu pociągiem
nie jechali.
Raczej nie grozi nam, więc,
sytuacja, kiedy obywatele krajów,
gdzie kolejnictwo jest szczątkowe
lub mocno zmarginalizowane
– będąc na wycieczce w Polsce
– zatrzymują autokar y przed
torowiskami i wysiadają, aby
„zobaczyć pociąg”. Ten – mimo
rodzimych zaszłości – pozostanie
wiekowym wynalazkiem, który
nigdy się nie zestarzeje. A cierpliwi
lub długowieczni doczekają – być
może – polskiego TGV i podróży z
Jeleniej Góry do Wrocławia, która
będzie trwała pół godziny.
Wasz Redaktor

10

ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

4 lipca 2011 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WŁADCA KARKONOSZY NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH

O Duchu Gór bez końca
cią i wszystkim, co z nim związane.
I to zarówno po naszej, jak i czeskiej
stronie Karkonoszy. Najwyższe pasmo Sudetów „dało” przy tym jedno
z imion Duchowi, a mianowicie po
czesku nazywa się go Krkonošem,
ale nie przez przypadek, lecz dzięki
konkursowi rozpisanemu na
początku XX wieku na miano dla
Ruebezahla.
Po polsku mocno przyjęło się
imię Liczyrzepa. – To kalka
językowa z niemieckiego,
którą po 1945 roku – w
ramach spolszczania
miejscowych tradycji zaproponował
Józef Sykulski,
autor pierwszych
powo-

Janusz Motylski
prezentuje opracowane
przez siebie „modele”
regionalnego stroju
karkonoskiego.
Ruebezahl, Liczyrzepa, Rzepiór, Karkonosz
– wiele imion dla jednego
bytu. Według jednych źródeł – mitycznego, według
innych – postaci historycznej. Dla jednych z boskimi
właściwościami, dla niektórych – zupełnie niewartego
zainteresowania. Jednak
mimo tych przeciwieństw
wciąż o nim głośno. Tym
razem za sprawą kolejnej
książki, która ukazała się
nakładem wydawnictwa
AD REM.
„Wybrane legendy o
Karkonoskim Duchu
Gór Liczyrzepą zwanym według autorów
wcześniejszych” – oto
tytuł pozycji, której
treść opracował
Ivo Łaborewicz,
a ilustracjami opatrzył
Janusz Motylski. W minioną środę
w Antykwariacie Pod
Ark ad a m i
odbyła się
promocja tej
książki, której odbiorcą
jest głównie
czytelnik
młody, choć
i ten starszy
też znajdzie w
zawartości coś
dla siebie.
Zebranych na
18. już spotkaniu
w kameralnym
wnętrzu antykwariatu na placu Ratuszowym
powitał Grzegorz
Nowicki, gospodarz placówki.
Przybyli, między
innymi, autorzy
dzieła, Regina
Chrześcijańska
z wydawnictwa

Gór. Wspomniał, że powstawały o
nim całe książki, ale i nie zabrakło
słów o bezsensie pisania o władcy
Karkonoszy. Tak sądził kronikarz jeleniogórski Zeller, który zauważył, że
Karkonosz jest postacią zmyśloną i nie
warto wgłębiać się w jego dzieje. Szef
Muzeum Przyrodniczego podkreślił,
że za polskich czasów piśmiennictwo
o Rzepiórze rozwinęło się najsilniej w
pierwszej dekadzie XXI wieku, a i dziś
– mimo pauperyzacji i kryzysu – raz
po raz wydawane są różne książki,
których bohaterem jest Ruebezahl.
Taką pozycją jest też wspomniana
na początku książka. Treść 23 legend
opracował na podstawie różnych
tłumaczeń dzieł wcześniejszych Ivo
Łaborewicz. – Sam jestem wychowany „pod wpływem” Liczyrzepy, bo już
w przedszkolu o nim sporo mówiono
– powiedział regionalista, kierownik
Archiwum Państwowego i szef Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry znany

serię pięknych akwarel, na których
uwiecznił karkonoskie krajobrazy,
a także swoje wyobrażenie Ducha
Gór. – Tych rysunków pogratulowała
mi córka. Chciałem przekazać piękno

wyobrażenia,
w tym to najsłynniejsze, z mapy okolic Kowar z XVI
wieku. Na tamtej ikonie Duch
Gór występuje jako swoista
mieszanka złożona z elementów
figur, między innymi, fauna i
gryfa, uosabiając przy okazji
wiele cech boskich.
Stanisław Firszt przypomniał
także o związku Ducha Gór z kopalniami bogactw mineralnych,

AD REM, oraz
Stanisław
Firszt , dyrektor Muzeum
Przyrodniczego,
k t ó r y
całość poprowadził.
Na wstępie
jedną z legend („Jak
Duch Gór nie
pozwala kpić
z siebie”) przeczytała Małgorzata Nauka ze
Zdrojowego Teatru Animacji.
– O Duchu
Gór można mówić i mówić. To
taka niekończąca
się historia – powiedział Stanisław
Firszt, który przybliżył kontekst historyczny tej postaci, nierozłącznie związanej
z Górami Olbrzymimi i
rozmaitymi legendami.
Zaznaczył, że wiele z tych
podań przetrwało dzięki
tradycji przekazu ustnego
i dopiero w epoce renesansu pojawiły się pierwsze
wzmianki pisane
o Duchu Gór,
a także jego

Janusz Motylski, Ivo Łaborewicz, Stanisław Firszt
i gospodarz Antykwariatu Pod Arkadami Grzegorz
Nowicki przed środowym spotkaniem.

z których słynęły Karkonosze (w tym
złota). Zauważył też, że nie brakuje
opinii, iż Duch miał swój pierwowzór
w rzeczywistości, a był nim strażnik
jednej z kopalń. S. Firszt dodał, że w
miarę upływu czasu zainteresowanie
postacią Pana Karkonoszy rosło, a
skutkiem tego było powstanie różnych nazw, które go symbolizowały
i symbolizują. Zaś liczne legendy stawały się inspiracją dla wielu twórców,
którzy na ich podstawie wydawali
różne pozycje: zarówno prozą, jak
i wierszem. Powstały także sztuki
teatralne, a nawet opera, której bohaterem był Ruebezahl.
Duch Gór stał się symbolem kojarzonym z Karkonoszami. Znany
pod różnymi imionami pozostaje
nim do dziś i niewiele wskazuje, że
zaniknie zainteresowanie jego posta-

z wielu innych pozycji o tematyce
historii lokalnej. I. Łaborewicz
starał się, aby język, w którym
zredagował opracowanie, zachował zarówno dawny styl, jak i był
zrozumiały dla młodego czytelnika. – Legendy mają niewątpliwie
charakter dydaktyczny, a Duch
Gór ukazany jest tam jako postać z
„boskimi” cechami starca, który za
dobre wynagradza, a za złe karze –
zauważył Ivo Łaborewicz.
O szatę graficzną z kolei zadbał
Janusz Motylski, artysta plastyk
związany z Karpaczem. Stworzył

jennych opracowań o Jeleniej
Górze i okolicach – powiedział
Stanisław Firszt. Znawcy tego
„Liczerzepy” do dziś nie akceptują, a i sam Sykulski odrzucił
ją w późniejszych publikacjach.
Niemniej jednak słowo to mocno wrosło w polszczyznę i dziś
bywa równie często używane,
jak i inne polskie odpowiedniki,
choćby Rzepiór, czy Karkonosz.
Stanisław Firszt przybliżył
też z grubsza literaturę o Duchu

Karkonoszy i dziękuję pani Reginie
Chrześcijańskiej, że mi to umożliwiła – powiedział ilustrator. Dodał
także, że w akwarelach „przemycił”
elementy regionalnego stroju w stylu
karkonoskim, których wzorce opracował. - Ta książka powstała, aby młodzi
czytelnicy byli świadomi, jak bogate są
tradycje naszego regionu i jak bardzo
utalentowani twórcy tu działają - podsumował Stanisław Firszt.
W Antykwariacie Pod Arkadami
mówiono także o wpływie, jaki postać ma na aurę całych Karkonoszy i
Kotliny Jeleniogórskiej. Wspomniano
o genius loci, który sprawia, że nasza
okolica jest jak magnes dla ludzi sztuki
i to od wielu, wielu lat. Zauważono
także, że mimo obecności i mocnej
symboliki związanej z Rzepiórem,
wciąż w naszym regionie jako pamiątki sprzedawane są „zakopiańskie”
ciupagi.
(RED)
FOT. RED

Po spotkaniu autorzy podpisywali
książkę, którą można było nabyć w
cenie promocyjnej. Pozycja dostępna
jest zarówno w Antykwariacie Pod
Arkadami jak i w księgarniach na
półkach z regionaliami.
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Pomniki w kapuście

W rolach głównych występują: Macuga – Jacek Grondowy, Zyzol – Piotr
Konieczyński, Dunlop – Igor Kowalik, Bimber – Kazimierz Krzaczkowski,
Siekierowy – Bogusław Siwko, Gajowy – Robert Dudzik.
Kto jeszcze nie widział „Rozmów przy wycinaniu lasu” autorstwa Stanisława Tyma w wersji teatralnej, kolejną okazję będzie
miał dopiero jesienią. Premiera sztuki w reżyserii Tomasza
Mana miała miejsce w ostatni weekend czerwca i była zwieńczeniem minionego sezonu.
„Rozmowy przy wycinaniu lasu”
Stanisława Tyma, dramatopisarza i satyryka, u progu kariery związanego z
STS-em; reżysera, scenarzysty, aktora

teatralnego oraz filmowego odtwórcę
ról głównych m.in. w „Rejsie” Marka
Piwowarskiego czy „Misiu” Stanisława
Barei, miały swoją premierę w 1975

r. Po kilkunastu latach Tym po raz
kolejny sięgnął do tekstu poprzedzonego szczególną dedykacją: „Wszystkim karpiom w Polsce poświęcam”,
co zaowocowało filmem o takim
samym tytule co sztuka, w którym
mistrzowsko zagrali Janusz Gajos, Jan
Kobuszewski, Jerzy Turek, Bogusław
Sochnacki, Tomasz Sapryk, Dorota
Nowakowska, Władysław Kowalski i

inni. Tym razem sztukę przeniesiono
na deski sceniczne Teatru im. Norwida, na których też wypadła nieźle.
Akcja spektaklu wyreżyserowanego
przez Tomasza Mana nie jest skomplikowana. Tak samo, jak to było w
przypadku poprzednich adaptacji czy
inscenizacji dzieła Tyma, pozostaje
wierna pierwotnym założeniom. Ot,
rzecz dzieje się pośród drwali wiodących sielski żywot na leśnej polanie, na
której rozmawiają o rybach, słuchają
o tym, co przynajmniej dwukrotnie
w każdej z wymienionych książek
przeczytał jeden z nich – Bimber, i
każdego dnia cierpliwie czekają na
przyjazd Siekierowego, który rozda im
narzędzia pracy, aby po zakończonej
dniówce znów je zabrać. Domorosły
filozof Macuga, lizus Zyzol, naiwny
Dunlop i wspomniany już Bimber lubią
swojego Siekierowego, który „ładnie
opowiada bajki”. Oczywiście „nie
ładniej niż pan Gajowy co go można
słuchać na okrągło”.
Tak więc kilku drwali wiodących
sielskie życie okraszone równie sielską
pracą na polanie, nad którą czuwają
Siekierowy i Gajowy. I naganiają swo-

ich ludzi do pracy, choćby dla „pucu”.
Oto co na pierwszy rzut oka czeka nas
oglądających spektakl Tyma w reżyserii
Tomasza Mana. Na pozór, albowiem
w rzeczywistości sztuka ta zarówno
oddaje kwintesencję czasów, w których
pierwotnie powstała, jak i czasów
obecnych. Jest doskonałym przykładem
teatralnej celności w ocenie i teatralnego uniwersalizmu.
Kluczowym momentem spektaklu
jest przyjazd Siekierowego ze sprzętem
i tajną informacją, mianowicie – należy
wyciąć las w celu posadzenia na jego terenie kapusty, która przyciągnie zające.
Po co? Aby przywiązały się do okolicy i,
gdy kapusta się skończy, przyszły do sadów, by z głodu obgryzać korę z drzew
i – w konsekwencji – doprowadzić sady
do upadku. Dlaczego?
Albowiem drzewa owocowe przynoszą gminie same straty: przepisy
nakazują tępić szkodniki, a trucizna
jest droga; jesienią trzeba zbierać
owoce i dystrybuować, a to też kosztuje.
Innymi słowy, trzeba zrobić tak, „by
natura sama wykończyła szkodniki”,
tłumaczy Siekierowy, „i o to głównie
chodzi”, dodaje.

Czy kontekst do sytuacji, a także słów
wypowiadanych przez Siekierowego
nie nasuwa się sam? Zresztą, podpartych stwierdzeniem Zyzola: „Ten świat,
cholera” i konkluzją Macugi: „Pomniki
w kapuście... a ty zostaniesz głównym
Kapuścianym!”. Czyż nie da się tutaj
dostrzec wyraźnej aluzji do absurdów
cechujących przedstawicieli władzy w
okresie Polski Ludowej, bynajmniej nieobcych także przedstawicielom władzy
dzisiejszej? Da się. Jak często mamy dziś
do czynienia z realizacją projektów,
które już z gruntu wydają się śmieszne?
Jak często usuwa lub likwiduje się coś
kosztem czegoś, nie starając się nawet
poszukiwać innych i mniej zawiłych
rozwiązań? Bardzo często. Co gorsze,
dziś też często czeka się na to, by
natura „sama wykończyła szkodniki”.
I o tym – w sposób niepozbawiony
humoru, jakże charakterystyczny
w twórczości Tyma, sztuka mówi. Z
didaskaliami w wykonaniu chóru
włącznie.
Piotr Iwaniec
FOT. ARCHIWUM TEATRU
IM. NORWIDA

W TEATRZE IM. NORWIDA STARTUJE CZWARTA EDYCJA „LATA W TEATRZE”

Od 4 do 17 lipca potrwa kolejna, czwarta już, wakacyjna przygoda młodzieży z
teatrem. Wszystko dzięki ogólnopolskiemu projektowi Instytutu Teatralnego im.
Raszewskiego w Warszawie, który po raz kolejny przyznał – wraz z miastem – środki Teatrowi im. Norwida
Lato w Teatrze jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn na realizację spektaklu w
ciągu dwóch tygodni warszspędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo tatowych zajęć.

Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Tegoroczna czwarta już edycja teatralnych
półkolonii odbywa się między 4 lipca a 27 sierpnia 2011 roku w kilkunastu miastach
Polski. Codziennie przez 14 dni uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką
profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec turnusu
przedstawienie prezentowane jest w teatrze bądź innej przestrzeni miejskiej.
Dwa tygodnie spędzone w teatrze są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne
wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie.
Profesjonalni artyści mogą podzielić się z doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni.
Dzięki realizacji projektu Lato w teatrze teatr staje atrakcyjnym ośrodkiem działań
twórczych i edukacyjnych również podczas wakacji, zyskując sobie tym
samym nowych widzów, którzy w ciągu sezonu często nie uczestniczą
w życiu kulturalnym.
W tegorocznej edycji projektu biorą udział:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Białostocki Teatr
Lalek, Stowarzyszenie Teatr Okno w Białymstoku, Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich w Białymstoku, Bielskie Stowarzyszenie
Artystyczne „Teatr Grodzki”, Miejski Dom Kultury w Bielsko-Białej, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja
Bukownica” w Bukownicy, Teatr Polski im. H. Konieczki w
Bydgoszczy, Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie, Stowarzyszenie
„In gremio” w Gdyni, Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni,
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar, Teatr im. C. K. Norwida w
Jeleniej Górze, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie,
Fundacja im. Ks. Siemaszki w Krakowie, Fundacja Paideia w Krakowie, Teatr im. H.
Modrzejewskiej w Legnicy, Stowarzyszenie Teatralne Chorea w Łodzi, Teatr Lalki i
Aktora „Pinokio” w Łodzi, Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema w Michałowicach,
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejski
Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu,
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Teatr Remus w Warszawie, Klub Kultury Falenica w
Warszawie, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-klatka” w Warszawie, Teatr
Polski we Wrocławiu, Teatr Nowy w Zabrzu.

Tym razem na warsztat trafią
poetyckie klimaty Polski międzywojennej ubrane w pomysł budowy
sztuki zatytułowanej „Szuflady”.
– To nazwa rozpoczynająca cały
proces zdarzeń teatralnych wywołanych twórczością Juliana Tuwima.
Słowo staje się pretekstem do stworzenia przestrzeni kubistycznej w
futurystyczno-dadaistycznej kreacji
zbiorowej. W twórczej zabawie 25
osobowa grupa młodzieży licealnej
zmierzać będzie do uzyskania harmonii w przestrzeni zbudowanej
na planie sześcianu używając do
tego wizualizacji sześciennej
łączącej dynamizm akcji,
symultaniczność, postęp techniczny – zapowiada Tadeusz Wnuk,

główny koordynator przedsięwzięcia i zarazem
aktor Teatru im.
Norwida.
Ruchome konstrukcje sześcienne
produkują obrazy,
które stają się naturalną przestrzenią gry aktorskiej i
wprowadzeniem do lekcji malarstwa
dadaistycznego z elementami „POP
ART.” Ciało aktora jako narzędzie
teatralne w rękach choreografa i
reżysera stanie się masą plastyczną
łączącą i wypełniającą instalacje
sześcienne nadając im tym samym
możliwość przenikania się i kreowania odrębnych światów ludzkiej
wyobraźni – dodaje pomysłodawca.
Tadeusz
Wnuk będzie
pracował z

młodzieżą jako instruktor grupy
aktorskiej. Niezwykle ważną grupę choreograficzną poprowadzi
Anna Szopa, choreograf i solistka
baletu Opery Wrocławskiej. Grupę
scenograficzną kierunkował w
działaniach będzie Janusz Kijański,
znany scenarzysta. Działaniami z
zakresu marketingu i dziennikarstwa zajmie się grupa pod „wodzą”
Doroty Fruby-Wiśniewskiej, zaś grupę techniczną prowadził będzie
Marek Oleksy.
Dwa pokazy

Uczestnicy ubiegłorocznych warsztatów przed Teatrem Norwida.
Wspomnienia pozostały niezapomniane.

gotowego spektaklu zapowiedziano na 16 i 17 lipca w Teatrze im.
Norwida. – Wcześniej młodzież czeka intensywna praca – zapowiada
Tadeusz Wnuk.
– Cieszę się, że nasze produkcje
znajdują uznanie w oczach komisji
oceniającej projekty. Udział w warsztatach umożliwia nam także wkład
miasta – podkreśla koordynator
LWT. Dodajmy, że „Szuflady” – po
„Księdze kolorów”, „Kliszy pamięci”,
„Impresji” – będą już czwartą realizacją adeptów teatru na norwidowskich deskach.
(RED)
Fot. Archiwum

Tuwim do sześcianu

12

4 lipca 2011 r.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

11. 08 DO RZESZOWA. 6:08 DO ŚWINOUJŚCIA

Wakacje w pociągach!
ców połączeń kolejowych.
Pociąg ruszył – jak
wspomnieliśmy – o godz.
11. 08 żegnany brawami.

O godzinie 11. 08 pociąg InterRegio Przewozów Regionalnych „Galicja” relacji Jelenia Góra – Rzeszów
(przez Wrocław, Katowice, Kraków)
ruszył z peronu drugiego jeleniogórskiego dworca głównego przerywając szarfę z balonikami trzymaną
przez organizatorów akcji z PiS oraz
Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii
Kolejowych.
W składzie – same wagony drugiej
klasy pochodzące z wagonowni z

Poznania i Torunia, w tym jedna posłanka Prawa i Sprawiedliwości
jednostka piętrowa, wagon bezprze- podkreślając rolę lokalnych obrońdziałowy i dwa z przedziałami. Zainteresowanie może nie rekordowe, ale
W ramach spotkania w Książnicy Karkonoskiej, które moderowała poseł Marzena Machałek, i w którym uczestniczyli Grzegorz Oleś – lider Komitetu Obrony
na pewno spore. Do pociągu wsiadły
rodziny, które na wakacje jadą w
Dolnośląskich Linii Kolejowych i Roland Potoczny, wiceprzewodniczący MOZ ZZ „Kontra”, odbyły się również rozstrzygnięcie konkursu malarskiego dla dzieci
Bieszczady, lecz także sporo pasaze szkół podstawowych (klasy 1-3): „Moja podróż pociągiem przez Europę” oraz prezentacja multimedialna
żerów, którzy „Galicją” zamierzali
zatytułowana: „Przeszłość i przyszłość kolei w regionie jeleniogórskim”.
dojechać do stacji pośrednich. Nie
zabrakło rowerzystów, dla których
– Naszym wspólnym celem jest nie dopuścić do tego, by Jelenia Góra była odcięta od świata
także przewidziano miejsce do przepod względem kolejowym. Pociągi są Jeleniej Górze potrzebne; ideą naszej dzisiejszej akcji
wiezienia jednośladu. Wielu podróżbyła ich promocja jako doskonałej alternatywy dla pozostałych środków transportu.
nych było zdezorientowanych akcją
na peronie. – Będą tu kogoś ważnego
Należy podkreślić, że udało nam się naprawdę sporo osiągnąć. Jak Państwo słyszeli,
żegnać i czy witać? – zastanawiali się
od września br. codziennie będzie kursował międzynarodowy pociąg „Trutnov –
pasażerowie.
Jelenia Góra”. Co więcej, przywróciliśmy również połączenie między Warszawą i
O celu akcji mówiła posłanka
Marzena Machałek, która wraz z
Jelenią Górą, to też jest ważne – mówiła nam poseł Marzena Machałek, podkreślając
Grzegorzem Olesiem, liderem Koprzy tym rolę lokalnych obrońców połączeń kolejowych. Pociąg do Trutnova - jako
mitetu Obrony Dolnośląskich Linii
wakacyjny (weekendowy) skład - jeździ od 5 lipca 2008 roku, a do jego uruchomienia
Kolejowych, wsiadła przed odjazdem
do pociągu i rozdawała podróżnym
przyczyniła się - między innymi - posłanka Machałek.
rozkłady jazdy. – Sprawdzamy, czy
Co zaś się tyczy samego konkursu malarskiego dla „maluchów”, zwycięzcami w
ten pociąg, o którego uruchomienie
tymże zostali: Gabriela Sokołowska (SP nr 3) i Anna Kasprzycka (SP nr 3) –
zabiegaliśmy, cieszy się zainterewyróżnienie; Karolina Gołys (SP nr 7) – miejsce trzecie, Grzegorz Staniszewski
sowaniem podróżujących. Często
bowiem później koleje argumentują,
(SP nr 5) – miejsce drugie oraz Paulina Mocianowicz (SP nr 7) - miejsce
że pasażerów nie ma i linię trzeba
pierwsze. Gratulujemy!
zamknąć. Cieszymy się, że w tym
(Petr)
przypadku tak nie jest – wyjaśniła

NOWA TRYŚNIE PRZED WRZEŚNIEM

Zaorali starą fontannę
Po fontannie na rogu ulicy
Wojska Polskiego i Wolności
pozostały jedynie zdjęcia i
wspomnienia. Obiekt rozebrano, a plac czeka na ekipy,
które do końca wakacji zagospodarują skwer. Będzie
tam nowy wodotrysk, mała
architektura i dużo zieleni.
Całość ma kosztować 700 tysięcy
złotych przesunięte na ten cel z
budżetu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Szpecącą to popularne
miejsce zaniedbaną fontannę po-

21. 50. Pasażerom, którzy tam się
wybierają, przyszło więc spędzić w
wagonie ponad 10 godzin. Sporo, ale
czas nie jest argumentem „przeciw”
dla tych, którzy lubią pociągiem
jeździć.
– W wakacje nie trzeba się spieszyć, poza tym zawsze można sobie
jakoś ciekawie zorganizować podróż
– usłyszeliśmy. Kusząca jest też cena:
bilet jest tańszy od autobusowego
(PKS) o około 16 złotych. Pociąg
„Galicja” będzie kursował w każdą
sobotę i niedzielę wakacji. Działacze
PiS zachęcali także do jazdy innym
„letnim” składem relacji Jelenia
Góra – Świnoujście (odjazd godz. 6:
08 – przyjazd do stacji docelowej o
godz. 17 : 58).
(RED)
FOT. RED

chodzącą z połowy lat 70. XX wieku,
miano rozebrać w maju. Ostatecznie
– stało się to w minionym miesiącu.
Wkrótce zacznie się budowa nowego
wodotrysku. Ma być mniejszy niż
ten rozebrany, a dodatkową atrakcję
ma stanowić jego podświetlenie
reflektorami ledowymi. Projekt
zakłada także urządzenie zieleńca
oraz ustawienie małej architektury,
która da okazję do wypoczynku
w tej oazie zieleni przy jednym z
najbardziej ruchliwych skrzyżowań
w Jeleniej Górze.
(RED)
FOT. RED

Wesołe wakacje w MDK „Jelonek”
Półkolonie letnie dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat w Młodzieżowym Domu Kultury
rozpoczęły się 27 czerwca i
będą trwać do 15 lipca. Od
9.00 do 15.00 52 uczestników
bierze udział w zajęciach manualno-artystycznych, konkursach oraz wycieczkach.

dobrą odpowiedź wręczał kamyczki
szlachetne. Staramy się urozmaicać
dzieciom czas, chodzimy więc na plac
zabaw, a także organizujemy różnego
rodzaju gry i konkursy z nagrodami.
Bardzo dużo jest

zarówno zajęć plastycznych, jak i – powiedziała Ewa Bąk, opiekunka z
sportowych. Na zakończenie tygodnia Młodzieżowego Domu
planowane jest ognisko i wręcze- Kultury.
Agata Galas
nie nagród
laureatom

W pierwszym dniu półkolonii, w
ramach akcji „Bezpieczne wakacje”
do dzieci przyszedł policjant, który
tłumaczył jak należy się zachować
w razie niebezpieczeństwa. Wtorek
obfity był w różne formy współzawodnictwa i „sportów na
wesoło”. Dzieci zwiedzały
także średniowieczne
zabytki Jeleniej Góry.
– W środę byliśmy na
ciekawej wycieczce w
sztolniach kowarskich,
gdzie przewodnik
zadawał dzieciom
pytania związane z
tym miejscem, a za

Dzieci oprócz fachowej opieki i atrakcji mają również zapewnione napoje oraz dwa posiłki w postaci
drugiego śniadania i obiadu. W kolejnych tygodniach przewidziane są spektakle teatralne, wycieczki,
m.in. do Karpacza i Muzeum Przyrodniczego, a także bal przebierańców.

Fot. Agata Galas

– Chcieliśmy sprawdzić,
czy pociąg Galicja (Jelenia
Góra – Rzeszów) cieszy się
zainteresowaniem pasażerów – powiedziała w ostatnią
niedzielę czerwca posłanka
Marzena Machałek przed
odjazdem składu w ponad
dziesięciogodzinną podróż.
Ludzi w wagonach było
sporo, a działacze Prawa i
Sprawiedliwości zachęcają wszystkich do dojazdu
kolejami ku wakacyjnym
ośrodkom w Bieszczady i
nad morze.

Lokomotywa „przecięła” wstęgę z
balonikami przygotowaną przez
organizatorów. Do stacji docelowej
– Rzeszowa – skład dojechał o godz.
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Recydywista
zaatakował
Pieniądze, dwa telefony komórkowe i papierosy – oto łup
21–letniego napastnika, który
pięściami zaatakował młodego
turystę i okradł go.
Do zdarzenia doszło 22 czerwca. Sprawca zaczepił 19-latka i
poprosił go o papierosy i 10 zł.
Obiecał mu je zwrócić i polecił
pokrzywdzonemu, aby poszedł
z nim we wskazane przez niego
miejsce. Przechodząc przez
park usiedli na ławce, wówczas
sprawca zaatakował poszkodowanego, pobił i go okradł zabierając dwa telefony komórkowe,
100 zł oraz papierosy. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia,
a policjanci zatrzymali go w
mieszkaniu. Okazało się, że za
podobne czyny już był karany.
Grozi mu więzienie.
(KMP)

Straszny ten tunel!

Smród odchodów, wieloletni brud, pozrywane panele,
pobazgrane
ściany – tak w największym
skrócie opisać można przejście pod torami prowadzące
z ul. 1 Maja ku ul. Wincentego Pola.

możliwości wyremontowania go ze ostatnio promowanych pociągów.
środków pochodzących z budżetu. A Jakie wrażenia wywiozą z Jeleniej
gospodarz – czyli PKP – na kolejną Góry? Dopowiadać nie trzeba.
(RED)
modernizację nie ma pieniędzy. TymFOT. RED
czasem przez tunel w kierunku dworca zmierzają pasażerowie tak bardzo

Popularnie zwany przez
jeleniogórzan „tunel”, zbudowany na początku XX wieku,
ostatnio remontowany był w
1995 roku. Wówczas prace
wykonywał gospodarz obiektu, czyli ówczesne zakłady
nieruchomości Polskich Kolei
Państwowych. Jak wygląda to
miejsce dziś? Pokazują zdjęcia:
tunel służy za melinę, publiczną toaletę i miejsce, przez które
przechodzi się jak najszybciej,
aby szybko o nim zapomnieć.
Przejście pod torami nie
należy do miasta, więc nie ma
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Groźnie
na rynnie
zjazdowej
W ostatni
weekend czerwca na
rynnie zjazdowej Kolorowa w Karpaczu doszło do
poważnego wypadku, po
którym jedna osoba trafiła
do szpitala.
Poszkodowany mężczyzna złożył
już oficjalne zawiadomienie. – Zeznał,
że na rynnie zjazdowej Kolorowa w
Karpaczu, w wagonik, w którym
jechał wraz z synem, innym wagonikiem uderzył jakiś młody mężczyzna,
który jechał za nim. Sprawca uciekł z

miejsca zdarzenia. W wyniku uderzenia
poszkodowani wypadli z wagonika.
– Chłopcu nic się nie stało, ale
poszkodowany został dorosły, którego
przewieziono do szpitala. Czekamy na
opinię biegłego, który na podstawie
obrażeń poszkodowanego stwierdzi,
czy postępowanie będzie prowadzone
w kierunku wypadku – mówi podinspektor Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze. Poszkodowany wraz z
grupą znajomych do Karpacza przyjechał z Głogowa. Ich zdaniem sprawca
wypadku był nietrzeźwy.
(Angela)

BASEN W MIŁKOWIE ALTERNATYWĄ DLA MIEJSKICH KĄPIELISK

Recepta na udane lato
Wprawdzie upały na razie
ustąpiły, jednak – kiedy
słońce znów mocniej przygrzeje – ochłodę i rozrywkę
będzie można znaleźć w Miłkowie, gdzie od 20 czerwca
czynny jest basen kąpielowy
zasilany orzeźwiającą wodą
z górskich źródeł. Kąpielisko na Campingu Wiśniowa
Polana kusi olimpijskimi
wymiarami, malowniczym
krajobrazem i spokojną
atmosferą.
Basen znajdujący się na campingu Wiśniowa Polana w Miłkowie
o wymiarach olimpijskich 50 x 50
m położony jest nieopodal lasu. W
tygodniu strzeżony jest przez czterech ratowników WOPR, natomiast
w weekendy sześciu ratowników
czuwa nad bezpieczeństwem gości.
Jego podział na trzy strefy głębokości pozwala na aktywny wypoczynek w formie pływania zarówno
dzieciom, jak i wytrawnym pływakom. Pierwsza strefa o głębokości od
50 cm do 1 m przeznaczona jest dla
małych dzieci. Druga strefa o głębo-

wydzielona jest dla osób, które
bardzo dobrze pływają, ponieważ jej
głębokość mieści się w przedziale od
1,75 m do 3,75 m.
Bilet całodniowy dla grup i kolonii kosztuje 3 zł od osoby, dla dzieci 4
kość od 1 m do 1,30 m znajduje się jest dla dzieci już lepiej radzących so- jeszcze umiejętności samodzielnego zł, a dla dorosłych 6 zł. Można wyjść
do czerwonych boi i przewidziana bie w wodzie, ale nie posiadających pływania. Największa, trzecia strefa, poza teren ośrodka i wrócić ukazując bilet. Kąpielisko działa w
godzinach od 9.00 do 18.30.
Orzeźwiająca woda górska
doprowadzana jest do basenu
z rzeki, po uprzednim przefiltrowaniu, także mniej więcej
co 3 tygodnie jest wymieniana.
Przy ciepłych nocach osiąga
nawet 23 °C. W środę termometr w basenie wskazał 19
°C. Przy kąpielisku znajduje
się piękna rzeka Łomnica, o
czystości pierwszej klasy, na
brzegu której całą rodziną
można nieodpłatnie rozpalić
sobie grilla, a w międzyczasie
pójść popływać na teren ośrodka lub ochłodzić się w rzece.
– Basen powstał w 1938
r. jako obiekt treningowy na
olimpiadę dla niemieckiej
kadry, która miała odbyć się
w 1940 r. w Berlinie. Przez
wybuch wojny olimpiada nie
odbyła się. Po wojnie właścicielem basenu stała się gmina
Podgórzyn, która oddała go w
użytkowanie fabryce papieru
w Karpaczu. Następnie przez

Pobity w akademiku za kolor włosów?
Jeleniogórska prokuratura
zajmie się sprawą Erwina
Bielawskiego z Leszczyńca,
który twierdzi, że w nocy
z 23 na 24 czerwca został
pobity w akademiku w Jeleniej Górze przez trzech
studentów. Gospodarze
obiektu twierdzą tymczasem, że bójki nie było.
Erwin Bielawski w akademiku
Politechniki Wrocławskiej „Sublokator” mieszkał od kilku miesięcy.
Jak twierdzi, kilka razy musiał znosić głośne imprezy po godz. 22.00,
wyzwiska pod swoim adresem czy
złą atmosferę. Do pobicia miało
dojść jednak po raz pierwszy.
– To była noc, czwartek po Bożym Ciele. Siedziałem w swoim

pokoju. Do moich współlokatorów
przyszli jacyś ludzie. Zaczęła się
impreza. Był alkohol i narkotyki. W
pewnym momencie moja koleżanka zrobiła się cała sina, zaczęła coś
krzyczeć, płakać. Widocznie coś jej
dorzucili do drinka, bo na co dzień
to bardzo spokojna dziewczyna. Ja
nie uczestniczyłem w imprezie.
Chciałem spać, ale nie dało się –
mówi Erwin Bielawski.
Opowiada, że trzech chłopaków
zaczęło go wyzywać i wyśmiewać
się z jego farbowanych włosów.
W końcu pobili go i wyrzucili z
budynku na zewnątrz. Było mu
zimno. Poszedł na policję, która
przyjechała na miejsce, ale nic
nie zrobiła. – Teraz już tam nie
mieszkam, wróciłem do domu,
do Leszczyńca. Tam w ogóle nie
można było normalnie mieszkać

i uczyć się. Wiecznie były jakieś
imprezy i żadnego nadzoru. W
akademiku nigdy nie było żadnego
ochroniarza czy osoby dorosłej,
która pilnowałaby porządku – dodaje pan Erwin.
Trzech studentów miało pana
Erwina najpierw wywrócić na
podłogę a następnie kopać go po
całym ciele. – Kiedy uciekałem po
schodach, czymś jeszcze za mną
rzucali – mówi.

Jak mówi Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze, sprawa została już
przekazana prokuraturze, które zbada,
co takiego wydarzyło się w czwartek,
23 czerwca.

Dorota Dec, kierownik Domu
Studenta „Sublokator” w Jeleniej
Górze tłumaczy, że nie ma pieniędzy na to, by w akademiku był na
stałe zatrudniony ochroniarz czy
portier. Zapewnia jednocześnie,
że dotychczas nigdy dochodziło
do żadnych pobić czy awantur.
Twierdzi też, że w ośrodku nie było
problemu narkotyków.
– Jeśli do akademika przyjeżdżała policja, to tylko i wyłącznie na
wezwanie Erwina Bielawskiego.
Ten człowiek nie mieszkał tam
jednak od kilku dni, ale od kilku
miesięcy. Wiedział, jakie są tam warunki, jeśli mu one nie odpowiadały, mógł się po prostu wyprowadzić.
Poza tym pan Bielawski nagminnie
łamał regulamin: palił papierosy,
pił alkohol, zalegał z opłatami i
uczestniczył w imprezach. Miał

zostać usunięty z akademika,
ale napisał mi oświadczenie,
że nigdy już taka sytuacja się
nie powtórzy. Prosił mnie, żebym pozwoliła mu mieszkać ze
względu na jego trudną sytuację.
Pozwoliłam na to i teraz są efekty.
Co do czwartkowej nocy, na
monitoringu, który jest zamontowany na korytarzach nie ma
zarejestrowanej żadnej bójki.
Nie wiem co stało się w pokoju, bo tam prawo zabrania
nam montowania kamer.
Tej nocy dzwoniła do mnie
policja. Pytałam czy mam
przyjechać na miejsce, ale
usłyszałam, że nic się w akademiku nie dzieje. Nie
miałam więc żadnej
informacji o tym,
ż e p a n B i e l aw ski został pobity.
Moim zdaniem to
jest po prostu konfabulant – mówi

Od 17 lipca na ośrodku odbywać się
będą również weekendowe koncerty,
dyskoteki, loterie fantowe i zabawy taneczne. Basen czynny będzie do końca
sierpnia i w miarę pogody termin jego
zamknięcia zostanie przesunięty.
kilka lat wynajmowali basen prywatni gestorzy. W 1995 r. obiekt
ten kupili moi rodzice i dzięki
ciężkiej pracy oraz inwestycji udało
się odnowić basen, a także zagospodarować teren znajdujący się
przy nim – powiedział Krzysztof
Wiśniewski, właściciel Campingu
Wiśniowa Polana.
Przy akwenie znajduje się także
stała baza gastronomiczna oraz
smażalnia ryb, więc można zjeść
pyszny obiad, rybkę lub coś z dań na
szybko. Jest także sporo darmowych
atrakcji dla dzieci w postaci placu
zabaw, boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz rozstawianego w weekendy dmuchanego zamku. Obok
basenu rosną iglaste drzewa, pod
których cieniem można się skryć, a
dookoła rośnie ładnie przystrzyżona
trawa. Specjalnie dla wygody gości
został poszerzony parking o 150
miejsc, a jego koszt wynosi 5 zł za
cały dzień.
Agata Galas
FOT. AGRAFKA
Dorota Dec, kierownik Domu Studenta
„Sublokator” w Jeleniej Górze.
Angela
FOT.
ANGELA
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MUZYCZNE LEKARSTWO PRZECIW ZDOŁOWANIU

Na depresję MEPHARIS!
Dziś w naszym cyklu jeleniogórski zespół MEPHARIS. O
nazwie kapeli, takiej samej
jak nazwa leku na depresję,
początkach grania ciężkiej
muzyki przeplatanej akustycznymi brzmieniami oraz
kondycji tutejszej sceny alternatywnej z członkami formacji rozmawiał Piotr Iwaniec.

Początkowo nazywaliśmy się DEDZI
ale z czasem stwierdziliśmy, że to
nie pasuje do rodzaju muzyki, którą
gramy. Stąd, zaczęliśmy poszukiwania
nowej nazwy, które trwały dość długo.
Koniec końców, któregoś dnia Cygan
poszperał w Internecie i zupełnie
przypadkowo znalazł nazwę lekarstwa
na depresję – MEPHARIS. Od razu
stwierdziliśmy, że idealnie pasuje ona
do kapeli grających muzykę trochę dla
„niezrównoważonych psychicznie”;
Od kiedy gracie?
pomieszaną, inną niż jakieś tam trendy
Gramy już jakieś cztery lata, czyli od brzmienia. Reasumując, MEPHARIS
około 2007 roku. Wszystko zaczęło się bardzo nam odpowiada (śmiech).
wtedy, gdy Cygan – obecny wokalista
MEPHARIS kupił sobie gitarę akustyczA jaki rodzaj muzyki gracie?
ną i razem ze Strażakiem, obecnym Skonkretyzujcie jakoś tę muzę dla
basistą kapeli zaczęli „zaliczać” plenery „niezrównoważonych...”.
i grać jakieś tam „głodne” kawałki. Z
Jest to muzyka ciężka, metalowa,
czasem, w skład zespołu weszli jego choć niepozbawiona wtrętów akupozostali członkowie i tak już zostało. stycznych; melodii, które niezbyt kojarzą się z klasycznym thrash metalem.
Skąd wzięła się nazwa zespołu?

Innymi słowy, gramy muzykę raczej
trudną do skonkretyzowania, ale na
pewno klimatyczną.
Jak wyglądają koncerty MEPHARIS?
Tego nie wiemy, gdyż nigdy na żadnym nie byliśmy po drugiej stronie
sceny (śmiech). Choć z pewnością
byśmy przyszli, gdybyśmy mieli
okazję siebie posłuchać (śmiech). A
na poważnie, na koncertach dajemy
wyraz samych siebie – naszych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i
negatywnych.
Czy Wasza muzyka „się sprawdza”?
Zależy w czym. Jako akompaniament dla romantycznych kolacji czy
w sytuacjach łóżkowych – raczej nie,
chociaż... (śmiech). Na pewno, sprawdza się podczas koncertów, na których
ludzie chcą się wyszaleć, zmęczyć pod
sceną, a potem napić dobrego piwa.
Jak oceniacie kondycję tutejszej
sceny alternatywnej?
Naszym zdaniem w Jeleniej Górze
i regionie kapel reprezentujących naprawdę dobry poziom nie brakuje.
Brakuje natomiast miejsc, gdzie można
by było grać koncerty. Cieszymy się, że
w Jeleniej Górze powstał Orient Express,
który pomógł metalowemu podziemiu i
jest otwarty na występy młodych zespołów. Chwała mu za to!
Czy ktoś pomaga Wam się
promować?
Teraz – ty (śmiech). Prócz ciebie

i osób udostępniających miejsca
do grania koncertów, i
kilku przypadkowych fanów
artystów to
– zupełnie nikt. Tak samo jak zdecydowana większość zespołów z również promocja samego miaregionu Jeleniej Góry musimy radzić sta. Dlaczego nie zorganizują oni
jakiegoś większego, plenerowego
sobie sami. Niestety.
koncertu, na którym przed gwiazdą
Czy Waszym zdaniem miasto dużego formatu mogłyby zagrać młopowinno wspierać młodych de, rodzime kapele? Co zaś się tyczy
wsparcia finansowego – jak sądzimy,
artystów?
Oczywiście! Mamy nadzieję, że o dotacjach nie ma mowy.
tutejsi włodarze uzmysłowią sobie
Jakie macie plany na najbliżktóregoś razu, iż promocja młodych

W POSZUKIWANIU WSPÓLNEJ EKSPRESJI

Tańcem i lalką
Pokazem etiud zakończyły
się czerwcowe dwutygodniowe warsztaty, w których
uczestniczyli tancerze z Teatru Gerharda Haupmananna Goerlitz – Zittau oraz
lalkarze ze Zdrojowego
Teatr Animacji w Jeleniej
Górze.
Przed rokiem teatr z Goerlitz
i jeleniogórscy lalkarze podpisali
umowę o współpracy nad wspólnym
projektem pt.: „Poszukiwaniu legendarnych śladów”, nad którym patronat naukowy objęło Muzeum Śląskie

w Goerlitz. - Projekt pogłębia nie
tylko historyczną konfrontację z regionem,
lecz także kulturowe
i obywatelskie

partnerstwo Europejskiego Miasta
Goerlitz/Zgorzelec z Jelenią Górą.
Niezwykle interesujący jest również
artystyczny aspekt projektu –
dwa odmienne gatunkowo
teatry poszukujące wspólnego środka wyrazu w
konfrontacji dwóch
odmiennych form
ekspresji artystycznej - tańca i animacji lalkowej.
Pierwszy okres
współpracy poległą
głównie na wzajemnym poznaniu się
dwóch zespołów.
Zdrojowy Teatr
Animacji gościł ze swym

spektaklem w
Goerlitz, tancerze występowali w maju w
Jeleniej Górze
ze spektaklem
„OD ZERA DO
SETKI tancerze
dla tancerzy
IV”. Również
w maju rozpoczęły się w
Pałacu Wojanów pierwsze
wspólne zajęcia
warsztatowe,
kontynuowane
w następnym
miesiącu w Goerlitz.

Pod kierownictwem Steffi Sembdner grupa lalkarzy i tancerzy szukała podczas codziennych zajęć,
wspólnej wypowiedzi artystycznej
inspirowanej pojęciami związanymi
ze wspólnymi polsko-niemieckimi
korzeniami śląskości. Podczas warsztatów – przed tygodniem odbył się
pierwszy publiczny pokaz efektów
wspólnej pracy, podczas którego teatr
jeleniogórski przedstawił również
wszystkie swoje pozycje repertuarowe nawiązujące do legendarnych
i historycznych dziejów pogórza
karkonoskiego.
W drugim tygodniu warsztatów jeleniogórscy lalkarze, oprócz
prac warsztatowych mieli okazję
uczestniczyć w zajęciach choreograficznych prowadzonych przez
Ingo Reulecke’go – profesora choreografii i improwizacji,
dziekana Wydziału
Tańca Hochschule für
Schauspielkunst Ernst
Busch w Berlinie.
(RED)
FOT. JACEK
MAKSIMOWICZ ZTA

Finałowy pokaz, gorąco oklaskiwany
przez publiczność zgromadzoną w
Muzeum Śląskim w Goerlitz nie kończy
współpracy teatralnej. Odbyły się także
warsztaty dla przedszkolaków związane
ze śląskimi legendami. Przyszły sezon,
już w wyremontowanym Teatrze Zdrojowym, zapowiada kolejne wspólne
przedsięwzięcia artystyczne tancerzy
z Goerlitz i lalkarzy z Jeleniej Góry.

szą pr zy szłość?
Właśnie rozpoczęliśmy pracę nad
nagraniem płyty. Rzecz
jasna na własny koszt. W założeniu, będzie ona podsumowaniem
całego naszego dotychczasowego
dorobku. Cóż więcej, zespół będzie
koncertował gdzie tylko się da.
W trochę dalszej perspektywie
czasowej – zamierzamy nakręcić
klip video do jednego z naszych
kawałków, pt.: Iscariot. Póki co, to
by było na tyle.
Dzięki za rozmowę.

Bractwo dało czadu
28 czerwca w jeleniogórskim
Orient Expressie odbyła się
kilkugodzinna impreza pt.:
„Studenci dla studentów” zorganizowana przez Bractwo
Jeleniogórskich Studentów, założone przez żaków z różnych
uczelni w naszym mieście.

Warsztaty bębniarskie, koncerty hiphopowe, gwiazdy jeleniogórskiego rocka, freestyle raperów, zabawa przy rytmach Dub Step – tak właśnie wyglądała
multikulturowe party studenckie, które
z pewnością zostanie zapamiętane przez
uczestników na długi czas. – Wspólnie
wpadliśmy na pomysł zorganizowania
imprezy. Puściliśmy wici i ponieważ odzew był duży, przystąpiliśmy do realizacji
naszego projektu – mówił nam Jakub
Wantuła, jeden z organizatorów.
Wykonawcy zagrali za darmo, a lokal
dzięki uprzejmości Alicji Dusińskiej
został udostępniony również bez opłat.
Wjazd kosztował zaledwie 8 zł, a uzyskane w ten sposób pieniądze organizatorzy
postanowili przeznaczyć na kolejną
imprezę tego typu.
– Zauważyliśmy brak czynnika
łączącego studentów wszystkich

uczelni w Jeleniej Górze. Naszym zdaniem, zakładanie bractw studenckich
to dobry pomysł, albowiem mają one na
celu właśnie integrację żaków. Mówią, że
najlepsze i najbardziej zgrane szkoły powstają w małych miastach – tłumaczył
Michał Majewski, organizator i członek
Bractwa Jeleniogórskich Studentów.
Imprezie towarzyszyła bohaterska
frekwencja. W sumie sprzedano ponad
trzysta wejściówek. – Zamierzamy
organizować wydarzenia tego typu
cyklicznie. Orient Express świetnie się
do tego nadaje i jeśli tylko pani Alicja na
to pozwoli, będziemy chcieli zaglądać
tu częściej. Od października będziemy
próbowali organizować różne eventy w
„Kwadracie”, bowiem ten ma ruszyć już
wkrótce. Jesteśmy także w trakcie próby
pozyskania dość sporych funduszy z
Grupy Wyszehradzkiej i mamy nadzieję,
że się uda – zapowiada Karolina Konopska, organizatorka.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy pomogli w przygotowaniu imprezy i
już teraz zapraszają na
kolejną.
Bartłomiej
Frątczak
FOT. PETR
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Tarcia konkurencji
– Kogoście mi do jasnej
cholery wsadzili! – wycedził zimno major Mieczysław Grzegorczyk mierząc
wzrokiem czerwonego jak
burak majora Krempałę. –
No przecież mam zeznania,
które go obciążają! Mam
świa, - świadków – zająknął się – że to on pobił i
pozbawił godności naszego
funkcjonariusza sierżanta
Pietruchę! – odpowiedział.
Myślał, że czynił to z przekonaniem, tymczasem jego
słowa zabrzmiały pusto i
niewiarygodnie.
O rywalizacji między Urzędem
Bezpieczeństwa Publicznego i Milicją Obywatelską nie mówiło się
głośno, choć każdy, kto obracał się
blisko kręgów jednej i drugiej służby,
szybko zdawał sobie sprawę, że funkcjonariusze obydwu nie znoszą się.
Im wyżej w hierarchii, tym bardziej.
Choć i już na niższych szczeblach
niechęć była wyczuwalna. Ubecy
uważali się za ludzi stworzonych do
zadań specjalnych, gardzili milicjantami z różnych względów. Jednym z
nich był fakt, że milicjanci – mimo
wszystko – cieszyli się wśród ludzi
jako takim szacunkiem. Może nie
respektem i to w dodatku szczerym.
Co to, to nie! Ale przynajmniej na
widok munduru „ludzkość” trzymała fason. Zaprzestawała z reguły
niecnych zachowań, prężyła się w
geście „na baczność” z rytualnym
„panie władzo” na ustach.
A ubeków „ludzkość” się bała. I
choć w niewielkiej Jeleniej Górze
ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy tej służby i tak wszyscy
znali, ich widok dosłownie mroził tych, którym przez przypadek
przyszło spojrzeć się na ich postaci.
Smutni panowie – niezależnie od
pogody ubrani w czarne trencze i
charakterystyczne kapelusiki – nie
wzbudzali ani respektu, ani zaufania, jedynie nienawiść. Co prawda
byli tacy, którym to zupełnie nie
przeszkadzało (choćby kapitan
Laleczka), jednak i nie brakowało
funkcjonariuszy, którzy „tęsknili”
za szczerym „dzień dobry”, czy też
jowialnym pozdrowieniem. A te –
jeśli się pojawiały – to wymuszone,
mające bardziej charakter salutu, a
niżeli normalnego powitania.
Do tej drugiej grupy – bardziej
ludzkich – paradoksalnie należał
major Grzegorczyk. I trzeba przyznać, ze był jednym z nieliczncych
oficerów bezpieki, którzy wzbudzali – poza strachem – także cień
szacunku. Grzegorczyk znany był
ze swojej uprzejmości, wręcz przesadnej grzeczności zwłaszcza w
zestawieniu z manierami niektórych
niższych rangą funkcjonariuszy. Mówiąc bez ogródek – chamów i prostaków, dla których „wyduszenie” z
siebie jakiejkolwiek życzliwości było
poza barierą możliwości. Nic zatem
dziwnego, ze major Grzegorczyk ze
swoimi przedwojennymi zasadami
grzeczności stanowił ewenement.
Wiedziano jednak, że za tą maską
kryje się ubecka bezwzględność,
choć i tak w przypadku majora była
to bezwzględność z ludzką twarzą.
Dlatego od razu, kiedy zobaczył
wątłego Jerzego wciśniętego do celi

i usłyszał, że to on jest sprawcą pobicia i pozbawienia broni, munduru
i motocykla funkcjonariusza MO,
kazał dzwonić po majora Krempałę.
Byli co prawda równi sobie stopniem
i stanowiskiem, jednak istniała niepisana umowa, że to szef komendy
UBP jest tym „ważniejszym”. Dlatego
Krempała bez ociągania się pobiegł
wręcz na aleję 15 Grudnia. Oczyma
wyobraźni widział już siebie opływającego w pochwały za szybko i
skutecznie przeprowadzoną akcję
schwytania groźnego przestępcy,
który – godząc pięścią w przedstawiciela władzy socjalistycznej – siłą
chciał obalić przyjazny ludziom
ustrój. Widział już, jak major Grzegorczyk oficjalnie występuje do
komendanta wojewódzkiego o
awans dla swojego kolegi i dla siebie
przy okazji. A może wraz z awansem
udadzą się przenosiny na wyższe
stanowisko. Wrocław… – rozmarzył
się Krempała.
W obszernym i zaskakująco ciepłym kolorystycznie jak na biuro
UB, gabinecie Grzegorczyka, majora
Krempałę zmroziło na dzień dobry
spojrzenie naczelnego jeleniogórskiego ubeka.
Teraz stał jak uczniak przystępując z nogi na nogę. Spuścił głowę i
nawet się nie buntował na zimne
obsztorcowanie przez swojego „kolegę po fachu”.
– Słuchaj Mietek! – warknął
Grzegorczyk. – Wiem, żeś polazł na
łatwiznę i kazałeś zamknąć pierwszego z brzegu! Znam twoje metody
nie od dziś. To jednak grubsza
sprawa i trzeba złapać grubą rybę!
Przecież wojewódzki nas wyśmieje,
kiedy powiemy mu, że ten cherlak w
piwnicy był zdolny pobić na kwaśne
jabłko grubego milicjanta, wnieść go
na wieżę, rozebrać, ukraść mu broń
i motocykl utopić w rzece!
Krempała był bliski płaczu. –
Mieciu kochany. No to co miałem
robić? Niebawem święto państwowe
i chciałem, aby z tego powodu jakimś
sukcesem można by się pochwalić,
no! Zrozum mnie!? – kwilił.
– Rozumiem cię, ale nie można
partaczyć roboty. Po prostu trzeba
złapać tamtego, co to rzeczywiście
zrobił – uciął Grzegorczyk.
– A co z tym? Wypuścić?!
– Czyś ty zwariował? – major
zmierzył milicjanta tym samym
zimnym spojrzeniem. – Przecież
masz zeznanie świadka!
– Aleś sam mówił, że to niemożliwe i niewiarygodne!?
– Mówiłem, bo tak jest. Ale im więcej sprawców, tym lepiej. Rozumiesz:
rozbijemy w ten sposób cały spisek,
a nie tylko wsadzimy jakiegoś pojedynczego cherlawego faceta, który
chyba nie zabiłby nawet muchy –
zachrypiał major Grzegorczyk.
Major Krempała wracał ponury
do komisariatu przy alei Stalina
ocienioną licznymi lipami aleją 15
Grudnia, która dosłownie tonęła
w zieleni. Ta dawała tak upragnioną ochłodę tamtego lipcowego
popołudnia. Chylące się ku zachodowi słońce świecąc między liśćmi
oślepiało delikatnie przechodniów
podążających w stronę placu Prezydenta Bolesława Bieruta. Krempała
nie zważał jednak na te słoneczne
zaloty.
Jakoś pogodził się z faktem, że
na razie awansu nie będzie. Musi
koniecznie teraz odszukać tych

sprzedajnych studentów
i zmusić ich do bardziej
intensywnej współpracy.
Przecież ten cholerny
Starzecki nie zapadł się
pod ziemię! Nie opuścił
też miasta. Przynajmniej
jest to bardzo mało prawdopodobne. A może jednak udało mu się uciec…
– tok myślenia milicjanta
stawał się coraz wolniejszy. – Wtedy szukaniem
go zajmie się ktoś inny, a
ja będę miał wreszcie trochę spokoju – uśmiechnął się do tej refleksji
przedkładając lenistwo
na marzenia o awansie.
Swoje myśli skupił na
bimbrze, którego resztkę trzymał w przepastnej szufladzie biurka w
swoim gabinecie. Zanim
weźmie się do działania, koniecznie
trzeba się napić! I zapalić!
***
– Dorwali Jerzego! – Inge szlochając rzuciła się w ramiona dziadka,
Teodora Drzewieckiego, który na
początku nie poznał dziewczyny
przebranej w zakonny habit. Teodora coś ścisnęło w gardle. Był szczególnie wrażliwy na płacz kobiet,
który – niczym żałobna symfonia
– utkwił mu w pamięci po kilku
epizodach z wojennych czasów. A
był mimowolnym świadkiem wielu
nieszczęść, w których to niewiasty
cierpiały najbardziej. Przypomniał
sobie scenę z Powstania i zakonnicę
właśnie, która – szlochając w niebogłosy kroczyła pośród zgliszczy Krakowskiego Przedmieścia trzymając
w ręku różaniec. Wokół ziało ogniem

pożogi, słychać było co rusz kanonadę strzałów przecinaną staccato niemieckich karabinów maszynowych.
Walały się trupy, które roztaczały
woń śmierci zmieszaną z kurzem i
krwią. A zakonnica szła – odporna
na kule – szlochała i modliła się. Aż
zakryły ją dymy płonącego miasta.
Teodor nie wiedział, co się z nią
stało, ale ten obraz właśnie stanął
mu przed oczyma, kiedy zobaczył
przebraną za zakonnicę Inge z
twarzą skąpaną we łzach.
Przygarnął i przytulił dziewczynę.
– Przecież on nic nie zrobił. Muszą
go wypuścić – powiedział uspokajająco, ale Inge zaczęła płakać jeszcze
mocniej i głośniej.
Stefan Starzecki w sutannie stał
obok i nie bardzo wiedział, co robić.
On z kolei wobec płaczących kobiet
zawsze zachowywał się twardo,

Jest rok 1961. Na początku wakacji
fotograf Emil Londzin wspina się
na piętro jednej z kamienic na
placu Piastowskim i fotografuje
reprezentacyjne miejsce Cieplic
Śląskich Zdroju.
W czasie sytuuje nas rok ułożony z
kolorowych (choć czarno-białych)
kwiatów nasadzonych na rabacie. U
boku pawilonu „Lalka” (u Londzina
to „jedno z licznych sanatoriów w

Cieplicach Zdroju”, wcześniej był to
Hotel Zdrojowy a przed 1945 rokiem
Bazar Haus) stoi jeszcze kamieniczka
mieszkalna wyburzona na przełomie
lat 60. i 70. XX wieku.
A klomby rozciągają się aż do wejścia
do Parku Zdrojowego, na zdjęciu
niewidocznego w całości, choć
odczuwanego cieniem drzew. Wtedy jeszcze po Cieplicach – aż do
Sobieszowa – przez kolejne cztery
lata (do 1965 roku) jeździł tramwaj.
Fragment jego trakcji widać zresztą
na zdjęciu.
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choć wiedział, że nie powinien
tak właśnie postępować. Nie bez
powodu wiele koleżanek uważało
go za okaz braku czułości. Ale też
były i takie panie, którym ta postawa
imponowała. Z opresji „wybawił” go
proboszcz, ksiądz Dominik, który
właśnie wrócił po zamknięciu kościoła świętych Erazma i Pankracego
po wieczornej mszy. – Ależ to miasto!
Wiecie co? Już staruszki, które mszy
codziennej nie opuszczają, pytały
mnie, czy ten ksiądz, co z zakonnicą
chodzi po mieście, to nasz nowy
wikary – urwał w pół słowa widząc
zapłakaną Inge.
Po chwili już wiedział, co jest
powodem płaczu dziewczyny. – No
tak, miłość nie wybiera, ale jeśli
prawdziwą jest to i tę udrękę znieść
powinna. Niech Bóg będzie z tobą,
córko – ksiądz nabożnie wzniósł

Sielska atmosfera sennego
lata w kurorcie:
kuracjusze na
ławeczkach,
mieszkańcy –
na ploteczkach.
Które Cieplice
były bardziej urokliwe? Te wtedy,
czy te dziś? Na
to pytanie nie
ma odpowiedzi,

ZAKĄTEK JELONKI
Z HISTORIĄ

4 lipca 2011 r.

bowiem każda
epoka ma swój
niezaprzeczalny
czar z jednej strony, zaś z drugiej
– mnóstwo elementów, o których
chcielibyśmy jak
najszybciej zapomnieć.
A autor głównego
zdjęcia? Emil Londzin był jednym z

oczy ku sufitowi.
– Księże proboszczu! Nie da się go
jakoś stamtąd wyciągnąć? – zagadnął teatralnym szeptem Starzecki.
– Mnie się, synu, o to pytasz? Jak
tam pójdę, to od razu mnie „zaproszą” – zachichotał kapłan zorientowawszy się po chwili, że śmiech był
w tym momencie niestosownością.
– Mam tam, w al. 15 Grudnia, fatalne
notowania, drodzy moi – dodał już
z zupełnie poważną i zafrasowaną
winą. Zastanowiwszy się chwilę
dodał z nadzieją w głosie. – Na razie
możemy waszego Jerzego wesprzeć
modlitwą, a rano zobaczymy, co da
się zrobić. No, ale przestań już płakać
córko! Otrzyjcie już łzy płaczącym! –
zawołał zachęcająco.
Ciąg dalszy za tydzień
FOT. WWW.
WROCLAWHYDRAL.COM

założycieli Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, pracował także
jako fotograf w Państwowym Teatrze
Dolnośląskim (dziś Teatr im. Norwida)
oraz w Centralnej Szkole Instruktorów
Zuchowych Związku Harcerstwa
Polskiego. Pozostawił po sobie bogatą
ikonografię Jeleniej Góry i okolic z
połowy minionego stulecia.
(RSGB)
FOT. WWW.
WROCŁAWHYDRAL.
COM (Archiwum Emila
Londzina)
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WŁODEK PAWLIK – “
Struny na Ziemi”
wydawnictwo: Agencja
Fonograficzna -Polskie
Radio

przestrzeni jakże odległych od
siebie. Połączenie poezji i muzyki jazzowej kontynuowane są
od lat 60. Włodek Pawlik sięgał
już po Słowackiego tym razem
napisał muzykę do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza. Na płyIwaszkiewicz i Jazz. Zestawienie cie 16 tzw. tracków muzyczno/
dość niezwykłe. Połączenie dwóch literackich będących częściowo

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

jak klawiatury”,
„Załadowałem
tam wszystko”,
„Ptaszki Świętego
Franciszka”, „Już
tylko kilka drzew
zostało”, „Co
mógł czuć słoń”,
„Pożegnaj, Poże-

tłem, kontrapunktem do partii wokalnych wykonywanych
przez Lorę Szafran i
Marka Bałatę. Album
zawiera całą serię
wierszy Jarosława
Iwaszkiewicza t akich jak: „Wierzby

gnaj” będących wyborem z różnych tomów recytowanych przez
aktora Roberta Więckiewicza.
Kameralny zespół pianisty Włodka
Pawlika (Paweł Pańta – kontrabas,
Cezary Konrad – perkusja, Mikołaj
Wielecki – instr. perkusyjne) z
rozbudowanymi partiami instrumentalnymi prezentuje pogłębio-

POP ROCK & JAZZ
ną lirykę. Kompozycje układają
się w pewną całość. Każdy z tych
utworów dzięki tak rozszalałej
technice fortepianowej Pawlika
ma swój niepowtarzalny urok.
Andrzej Patlewicz

NIE ZAPOMNIELI O MARIANIE POŁUDNIKIEWICZU
W minioną sobotę
z placu Ratuszowego wyruszył rajd
rowerowy im. dra
Mariana Południkiewicza. Choć wycieczkę zorganizowano,
aby uczcić pamięć
lekarza i społecznika, który osiem lat
temu – wraz z synem
– tragicznie zginął w
wypadku samochodowym, atmosfera
była wesoła. Bo takim człowiekiem był
pan Marian.
Marian Południkiewicz
był społecznikiem, lekarzem specjalistą medycyny
sportowej i działaczem
(radnym miejskim), który
1 lipca 2003 roku zginął

„Piknik muzyczny” z okazji zakończeniarokuakademickiego
2010/1011wAkademiiMłodego
Melomana odbył się w minioną
sobotę w Filharmonii Dolnośląskiej. Imprezę prowadzili
aktorzy: Honorata Magdeczko–Capote, związana z Teatrem
Maska oraz Jacek Paruszyński z
Teatru im.
C.K. Norwida.

Z powodu niesprzyjającej pogody
uroczystość zakończenia roku nauki w
Akademii Młodego Melomana została
przeniesiona do Filharmonii Dolnośląskiej, choć pierwotnie miała odbyć się
w plenerze. Całość rozpoczął koncert
Orkiestry Kameralnej Klasik Modern
działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej, która przypomniała utwory grane podczas lekcji w Akademii Młodego
Melomana.
Wykładowcy,
w których rolę
wcielili
się aktorzy
Honorata

Magdeczko-Capote
i Jacek Paruszyński, Po części muzycznej odbyło się losowanie wspaniałych
sprawdzali wiedzę
muzyczną słuchaczy. nagród dla najpilniejszych młodych melomanów z akademii,
Podczas 16 spotkań którzy uczestniczyli minimum w 11 lekcjach. Do wręczonego
młodzi akademi- na pierwszych zajęciach Indeksu Młodego Melomana
cy odkr ywali co
p i s z c z y, b u c z y, uczestnicy wklejali bilety z „Niedzielnych Poranków Mudźwięczy i szeleści zycznych”. 100 uczestników otrzymało dyplomy zaliczenia
w instrumentach roku akademickiego 2010/2011 w Akademii Młodego
tego świata. Okazało się, że dzieci Melomana. Kolejne wykłady – już od września.
znakomicie opanowały informacje
zabrakło tańców i zabaw np. w
z wcześniejszych zajęć i potrafi- „Zwariowanego Chopina”.
ły rozróżnić instrumenty dęte,
(Agrafka)
strunowe, perkusyjne, czy też
FOT. AGRAFKA
powiedzieć ile strun ma harfa. Nie

Zawsze w pamięci
wraz ze swoim synem w tragicznym wypadku samochodowym pod
Bolkowem.
Aby uczcić pamięć swojego kolegi
radni miejscy zdecydowali, że trakt
pieszo-rowerowy z Jeleniej Góry na
Perłę Zachodu będzie nosił Jego imię.
Tok temu umieszczona przy Borowym Jarze tablicę upamiętniającą
postać Mariana Południkiewicza. W
tym roku po raz pierwszy Bolesław
Osipik zorganizował rajd rowerowy
im. Południkiewicza, który już na
stałe zagości w jeleniogórskim kalendarzu imprez.
W imprezie wzięło udział 14 osób,
w tym wdowa po lekarzu z rodziną.
Najstarszy cyklista miał ponad 70
lat. Młodsi uczestnicy otrzymali upominki w postaci opasek i znaczków
odblaskowych. Wśród podarunków

był także kompas, który zawsze
pomaga wracać do domu.
Po drodze cykliści zatrzymali
się przy tablicy, która upamiętnia
dra Południkiewicza i w obecności
wdowy po panu Marianie, szwagra,
siostry oraz wnuczka złożyli kwiaty
i wygłosili krótkie przemówienie.
Wspominali Pana Doktora jako człowieka o otwartym sercu, lubianego
przez wszystkich, nawet politycznych
przeciwników. W dalszym ciągu
trasy nie obyło się bez przystanku
na Perle Zachodu. Celem rajdu była
średniowieczna Wieża Książęca w
Siedlęcinie, którą zwiedzili uczestnicy imprezy. Kolejny rajd im. dra
Południkiewicza – za rok.
(Agrafka)
FOT. ORGANIZATORZY
FOT. K. PIOTROWSKI

Granice posłuszeństwa
Antykwariat pod Arkadami
zaprasza dziś (poniedziałek, 4
lipca) na spotkanie z profesorem dr hab. Janem Ryszardem
Sielezinem, autorem książki
pt „Ks. Prałat Antoni Kamiński
(1914-1986) Człowiek - Duchowny - Patriota” wydanej staraniem
Duszpasterstwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina
w Jeleniej Górze. Opisując życie
i działalność ks. Antoniego Kamińskiego, proboszcza sobieszowskiej parafii, autor ukazał

mechanizm zwalczania przez
władze PRL i jej funkcjonariuszy mechanizm zwalczania
ostoi wolności, jaką dla wielu
był wtedy Kościół katolicki. Ta
książka to nie tylko dokument
o losach charyzmatycznego duchownego, to także pretekst do
rozważań m in na temat granic
posłuszeństwa wobec państwa i
jego polityki.
(RED)

Jak nazwać galerię przy ulicy Pijarskiej?
Warte kilkaset złot ych
vouchery czekają na zwycięzców konkursu, którzy
mają pomysł na nazwę
powstającej przy ulicy Pijarskiej w Jeleniej Górze
galerii handlowej.
Zmagania ogłosił inwestor,
czyli spółka Ariadne z siedzibą
w Szczecinie. Przeprowadzenie
konkursu powierzone zostało
firmie ABN Stępień Nieruchomości z Jeleniej Góry. Całość
podzielono na dwie tury. Do 31
lipca zebrane zostaną propozycje dotyczące nazwy galerii. W
ramach tej części pocztą tradycyjną, elektroniczną i osobiście
(w siedzibie ABN Stępień Nieruchomości przy ul. Mostowej

Zdali śpiewająco

w Akademii Młodego Melomana
POP ROCK & JAZZ

mina się słuchaczom ponownie
o swoim istnieniu, choć w jego
sk ł a d z i e b ra k uj e z a ł o życ i e l a
przedwcześnie zmarłego w 1997
roku Cezarego Krajewskiego.
Wcześniej obaj gitarzyści ( KraJeden z najciekawszych du- jewski / Soszyński) byli laureetów gitarowych lat 80. przypo- atami wielu nagród na różnych
festiwalach w kraju i za granicą.

SUPER DUO – „Gitarolo”
wydawnictwo: Agencja
Fonograficzna – Polskie
Radio

S z c z e g ó l ny m m o mentem były wspólne koncerty z Al’em
Di Meolą i grupą
w o k a l n ą Ta k e 6 .
Po s t r a c i e ko l e g i
Piotr Soszyński
długo milczał, ale
post anowił wzno-

6) można zgłaszać propozycje
nazw (do 31 lipca). Podczas
drugiej tury, która potrwa do
końca sierpnia, przewidziano
głosowanie, które odbywać się
będzie także za pośrednictwem
poczty lub osobiście w siedzibie
spółki.
Zwycięzcę poznamy w ostatnim dniu września. Rozdanie
nagród dla trzech osób, których
propozycje zdobyły odpowiednio
największą ilość głosów nastąpi
podczas wielkiego otwarcia galerii zaplanowanego na październik. Laureat dostanie voucher na
kwotę 1000 złotych, a zdobywcy
drugiego i trzeciego miejsce –
vouchery o wartości 500 i 300
złotych. Wszystkie do realizacji
na terenie galerii.
(RED)

Więcej informacji na www.jeleniagora.pl
wić działalność Super
Duo zapraszając do
współpracy
jednego z
najlepszych
polskich gitarzystów

f lamenco Przemysława Haluszczaka. Muzycy współpracują z
kompozytorem i wokalistą Grzegorzem Kopalą z którym nagrali
wspólnie najnowszą płytę „Gitarolo”. Dołączone jest do albumu
DVD z pięcioma utworami ilustrowanymi tańcem f lamenco.
Płyta „Gitarolo”(2011) posiada

domieszkę nowych brzmień, ale
starszym przypomni echa ich
debiutanckiego krążka „Głuche
Krokodyle” z 1986 roku. Super
Duo jak za dawnych lat.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Trzy dni spełniania marzeń w stolicy
Z wycieczki do
Warszawy zorganizowanej w
ramach akc ji:
„Moje Marzenie”,
która organizowana jest już od
ośmiu lat, wrócili
wychowankowie
domów dziecka:
„Dąbrówka”, Nadzieja”, dzieci z Pogotowia
Opiekuńczego, z ubogich
rodzin – wytypowane przez
policję, TPD i sponsorów.
W Warszawie przez trzy dni czekała
na nie masa atrakcji i niespodzianek.
Zaraz po przyjeździe popłynęliśmy w
rejs statkiem po Wiśle, na który zaprosiła nas Żegluga Stołeczna, następnie
zwiedzaliśmy Zamek Królewski, a po
południu odwiedziliśmy niesamowite
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tego dnia czekała na nas jeszcze
wyczekiwana przez najmłodszych
wizyta w restauracji MC Donald’s, a
późnym wieczorem – poczęstunek w
restauracji
Magdy

sach, gdzie mieści się interesujące
Muzeum Motoryzacji i Techniki, dzieci
były zachwycone starymi pojazdami.
Był tam czołg grający w filmie „Czterej
Pancerni i Pies”, stare auta, które
należały do kardynała Wyszyńskiego,
premiera Cyrankiewicza, prezydentów Wałęsy, Kwaśniewskiego, Jaruzelskiego, premiera Buzka i innych
Gessler: „Słodki – Słony”. Pani Magda zaleciła upiec specjalnie dla
nas 10 blach ciast.
– Następnego dnia
odwiedziliśmy telewizję TVN, zobaczyliśmy na żywo pracę
dziennikarzy TVN 24,
zwiedziliśmy studio
nagraniowe, pokój VIP.
Dzieci dostały od TVN pamiątkowe
upominki i już czekała na nie następna niespodzianka – spotkanie z Tomaszem Kammelem. Pan Tomek zmienił
cały swój grafik, aby móc spotkać się
z nami. Każde dziecko zrobiło sobie
zdjęcie z prezenterem, a potem były
autografy.
W Otrębu-

sławnych postaci.
Tego samego dnia
dzieci podziwiały jeszcze panoramę miasta
z tarasu widokowego
Pałacu Kultury i Nauki,
a wieczorem zaproszone zostały przez Pizzę
Hut mieszczącą się na

Placu Zamkowym.
Ostatni dzień był jeszcze ciekawszy – rano wizyta w Łazienkach Królewskich, a kulminacyjnym wydarzeniem była wizyta
na planie serialu „Rodzinka.pl”.
Producenci, ekipa filmowa i
aktorzy przyjęli nas bardzo serdecznie. Mogliśmy obserwować
pracę ekipy podczas nagrań. Pan
Tomek Karolak, Pani Małgosia
Kożuchowska, Adam, Mateusz
i Maciek poświęcili nam dużo
czasu odpowiadając na wszystkie pytania, oprowadzając dzieci po
planie filmowym.
Po trzech godzinach spędzonych
z Boskimi nikt nie chciał już wsiadać
do autokaru – narodziły się nowe
przyjaźnie, nowe sympatie, a często

Ale czekała nas jeszcze inna wielka nieba lampiony świetlne z życzeniem,
atrakcja – wizyta w Centrum Naaby spełniły się wszystkie marzeuki Kopernik, w którym trzy gonia dzieci. Przez całą drogę podziny upłynęły jak parę minut.
wrotną oglądaliśmy w
Setki wspaniałych doświadczeń,
autokarze serial
eksperymentów, ciekawo„Rodzinka.pl”,
stek. Ale musieliśmy
który stał się hijuż wracać…
tem wycieczki.
Na zakończeDopisała ponie jeszcze wizyta
goda, dopisali
sponsorzy,
w restauracji KFC,
wszystko
której właściciele
się udało!
zarezerwowali dla
Udało się
nas całą salę, abyśmy
spełnić
mogli zjeść pyszną
kolację. Potem każde
marzenia nadziecko otrzymało prestępnych dzieci,
choć nie było to
łatwe. Pojechała
z nami Patrycja,
dla której jeleniogórzanie zbierają
pieniądze na protezę ręki i Ola, która
w dzień wyjazdu
doznała kontuzji
nogi i poruszała
się o kulach. Była
noszona na rękach,
wożona wózkami
nawet miłość do zent (słodycze, zabawki,
inwalidzkimi i takprzystojnych ak- ubrania) i puściliśmy do
sówkami, ale… nie
torów…
ma rzeczy niemożliwych.
Joanna
Dziękujemy wszystkim, którzy tak wspaniale przyjęli nas w Warszawie (wszystkie
Kramarczuk
miejsca w stolicy odwiedziliśmy nieodpłatnie!), a także sponsorom, którzy ufunFOT.
dowali przejazd i noclegi oraz osobom, dzięki którym mogliśmy spełnić marzenia
ORGANIZATORZY

dzieciaków.
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Co dalej z Sudetami?
Wielki sportowy sukces jakim
był awans Sudetów do I–ligi
może zamienić się w indywidualną trampolinę do większych zarobków, a być może i
większej kariery. Niestety nie
w Jeleniej Górze.
Na początku czerwca Mariusz Matczak zdecydował się zmienić barwy
klubowe pozostając na szczeblu IIligowym. Nasz rozgrywający związał
się kontraktem ze Stalą Ostrów Wlkp.,
która ma ogromne aspiracje do awansu w sezonie 2011/2012. Niepewna
sytuacja finansowa klubu z Jeleniej
Góry sprawia, że exodus wciąż trwa
i nadal nie wiemy w jakim składzie
wybiegną nasi koszykarze w roli
beniaminka I-ligi.

Kolejnym zawodnikiem, który zdecydował się opuścić halę przy ul. Sudeckiej
jest Rafał Niesobski - najskuteczniejszy
w naszej ekipie. Popularny „Ezop”
podobnie jak „Denis” przenosi się do
Wielkopolski, ale zagra u lokalnego rywala „stalówki” czyli Open Florentynie.
Starszy z braci Niesobskich przypadł
do gustu działaczom z Pleszewa po
świetnych występach w finałach playoff, kiedy to Sudety wywalczyły bezpośredni awans w starciu z murowanym
faworytem.
Zawodnicy, którzy pozostali w drużynie czekają na rozwój wypadków licząc,
że zarząd klubu podejmie zdecydowane
kroki, by pozostali w stolicy Karkonoszy. Do podopiecznych Ireneusza
Taraszkiewicza zgłaszają się kluby,
które widziałyby ich w swoim składzie.
W razie braku konkretnych propozycji

kontraktów ze strony włodarzy
najbliższy sezon może pogrążyć
jeleniogórską koszykówkę w
męskim wydaniu.
- Na chwilę obecną jestem wolnym zawodnikiem, kontraktem
z Sudetami związany byłem na
rok czasu, mam nadzieję że po
odejściu dwóch podstawowych
zawodników klub/działacze wezmą się w garść i dołożą wszelkich starań by pozostawić resztę
zawodników i na nich oprzeć
trzon drużyny. Co do mnie to
propozycje mam, ale czekam
na ostateczną decyzję prezesa,
z którym jestem umówiony w
przyszłym tygodniu - wyznał
Jarosław Wilusz.
(Przemo)
Fot: archiwum

Piotr Walaszek
mistrzem Polski

Drużyna Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej pokonała
po dogrywce Wielkopolski ZPN
4:2 i sięgnęła po tytuł krajowego mistrza w kategorii U–14.
Finałowy turniej rozgrywany
był w Dzierżoniowie. Barw
zwycięskiego zespołu bronił
najlepszy strzelec ekipy trampkarzy Karkonoskiego Klubu
Sportowego „Jelenia Góra” Piotr
Walaszek.

Karkonosze rozpoczną sezon 13 sierpnia
Dolnośląski
Związek Piłki
No ż n ej w y d a ł
komunikat, w
którym poznaliśmy terminy
rozgr ywania
spotkań rundy jesiennej.
Trzecioligowcy
zmagania na boiskach rozpoczną już 6 sierpnia, piłkarze z
IV–ligi pojawią
się na murawie
równo tydzień
później.

rozpoczną się tydzień wcześniej, niż miało to miejsce
w poprzednich sezonach.
Pierwsza kolejka spotkań
zaplanowana jest już na
weekend 6-7 sierpnia. Przyspieszony start rozgrywek
wiąże się z odbywającymi
się w 2012 roku Mistrzostwami Europy. Właśnie z
powodu Euro Dolnośląski
Związek Piłki Nożnej zaplanował do rozegrania w tym

Zwycięzcą rozgrywek piłkarskich Provideny Cup
2011 została ekipa DSE BK,
która w wielkim finale pokonała 4:1 Squad Sukces. Na
najniższym stopniu podium
znalazła się drużyna VT
Seniorzy.

Rozgrywki o mistrzostwo III ligi dolnośląsko-lubuskiej
w nowym sezonie

Przed 29–letnim jeleniogórzaninem Łukaszem Kraka–Ćwiklińskim wyprawa
życia. Mężczyzna wyruszył
właśnie z Holandii i przemierzając Niemcy oraz
Czechy planuje wjechać na
terytorium naszego kraju.
Wyprawa początkowo miała
się odbyć w sierpniu.
– Moim celem jest wyczyn, samotna wyprawa rowerowa na trasie
Holandia – Niemcy – Czechy – Polska. Podczas podróży istotna będzie
edukacja i nauka, zebranie konkretnych informacji, wiedzy w postaci
bogatej dokumentacji takiej jak:
zdjęcia, rozmowy z mieszkańcami
terenów przez które przebiega trasa
wyprawy, a także spopularyzowanie
turystyki rowerowej i zdrowego
trybu życia. Ponadto chciałbym

przeżyć niezapomnianą przygodę,
zapoznać się z obcymi kulturami,
zbadać nieznane miejsca, a co
najważniejsze promować zarówno
region dolnośląski jak i całą Polskę
na arenie międzynarodowej – wyznał jeszcze przed startem Łukasz
Kraka-Ćwikliński.
Łukasz wystartował z holenderskiego Reijmerstok, podróżując
przez Niemcy i Czechy finiszować
będzie ostatecznie na jeleniogórskim rynku. Dystans do pokonania
to blisko 850 km. Trasa została
podzielona na 5-6 etapów, dzienny
dystans do pokonania wynosił
będzie około 150 km. Łukasz KrakaĆwikliński na co dzień mieszka w
okolicach Jeleniej Góry, pracuje w
Holandii w pobliżu miejscowości
Maastricht, gdzie uprawia turystykę
pieszą oraz rowerową, a także gra w
miejscowej drużynie piłki nożnej.
(MDvR)
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roku aż 17 kolejek, z tego 6 już w
sierpniu. Co do rozgrywek IV-ligi
rozpoczną się one w podobnym
terminie, co w ubiegłym roku, w
sierpniu narzucone będzie jednak
mocne tempo – do rozegrania pięć
kolejek.
III-ligowców na boiskach zobaczymy w terminach: 6-7.08.,
10.08., 13-14.08., 20-21.08., 24.08.,
27-28.08., 3-4.09., 10-11.09., 1718.09., 24-25.09., 1-2.10., 8-9.10.,

Mecz o 7 miejsce
Kule Miłości – Castorama 5:6
KM: Kiełbasa (2), Niebieski, Snacki,
Rzepecki
Castorama: Pieńkowski (2), Kuraś,
Waligóra, Skałka, Wiliński

Mecz o 5 miejsce
Bar u Władka – Arkadia 3:3 k. 2:4
Mecz o 13 miejsce
BUW: Borecki (3)
KFC – Straż Pożarna– spotkanie się
Arkadia: Pelichowski, Mendelski,
nie odbyło, zespoły na stawiły się
Zaleszczyk
na boisku
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Mecz o 11 miejsce
Laga Team - Działkowicza 0:3 (wo)

15-16.10., 22-23.10., 29-30.10.,
5-6.11., 12-13.11.
I V- l i g owc y p oj aw i ą s i ę n a
murawie: 13-14.08, 17.08., 2021.08., 27-28.08., 31.08., 3-4.09.,
10-11.09., 17-18.09., 24-25.09.,
1-2.10., 8-9.10., 15-16.10., 2223.10., 29-30.10., 5-6.11., 12-13.11,
19-20.11.
(MDvR)
Fot: T. Raczyński

Triumf DSE BK

Wyniki

Wyruszył w swoją podróż życia

Półfinały
Squad Sukces – Czarne Płuca 3:1
SS: Palimaka, Żegota, Lis
CP: Żydowicz

Mecz o 9 miejsce
Młody Chojnik – Politechnika 3:0
VT Seniorzy – DSE BK 2:6
(wo)
VT: Hutnik, Suchanecki
DSE BK: Wojtas (2), Zieliński (2),

Wichowski, Szkuta
Mecz o 3 miejsce
Czarne Płuca – VT Seniorzy 2:6
CP: Żydowicz
VT: Kurek, Maląg, Gęca (3), Gołąb
Finał
Squad Sukces – DSE BK 1:4
SS: Lis
DSE BK: Wichowski, Wojtas (3)
Wyróżnienia indywidualne:
Król strzelców – Maciej Wojtas ( DSE
Biuro Konstrukcyjne)
Najlepszy zawodnik – Tomasz Palimąka ( Squaw Sukces)
Najlepszy bramkarz – Szymon Skupień ( VT Seniorzy)
(MDvR)

Młodzi sportowcy walczyli w Bautzen
Zespoły z sekcji sportowych
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu wzięły udział
w Igrzyskach Miast Partnerskich w Bautzen, które
odbyły się w dniach 24–26
czerwca W imprezie wystąpiły reprezentacje czterech
miast – Jelenia Góra, Jablonec, Bautzen oraz Heidelberg, które rywalizowały
w czterech dyscyplinach
– piłce siatkowej i ręcznej
dziewcząt oraz piłce nożnej
i koszykowej chłopców.

Wieści piłkarskie

ręczną reprezentowały dziewczęta z
klubu KPR Jelenia Góra na co dzień
prowadzone przez Martę Oreszczuk.
Dziewczęta po wyrównanej walce
przegrały rywalizację z zespołem z
Bautzen i zajęły drugie miejsce w
turnieju. Również drugą pozycję
wywalczyli koszykarze klubu KS
Sudety, dowodzeni w tym turnieju
przez trenera Leszka Oleksego. Jeleniogórscy koszykarze musieli uznać
wyższość drużyny czeskiej. Najlepiej
ze wszystkich zespołów spisały się
siatkarki na co dzień prowadzone
przez Sylwię Sawicz, które po zażartej walce zajęły pierwszą lokatę w
turnieju siatkówki dziewcząt.

W piłce nożnej drużyna naszego
miasta reprezentowana była przez Wyniki poszczególnych
trampkarzy Karkonoskiego Klubu dyscyplin
Piłka nożna
Sportowego Jelenia Góra zajmując
1. Jablonec
trzecie miejsce w turnieju. Piłkę

2. Bautzen
3. Jelenia Góra
4. Heidelberg
Koszykówka
1. Jablonec (Liberec)
2. Jelenia Góra
3. Bautzen
4. Heidelberg
Siatkówka
1. Jelenia Góra
2. Bautzen
3. Heidelberg
Piłka ręczna
1. Bautzen
2. Jelenia Góra
3. Jablonec

(MDvR)

Znamy najlepszych orlików
Zwycięstwem zawodników
UKS–u MOS–u Karkonoszy Jelenia Góra zakończył się turniej
piłki nożnej orlików „Wakacje
2011” zorganizowanym przez
KKS „Jelenia Góra” na obiekcie
Orlik przy ZSOiT. Wyniki: Pogoń
Wleń – UKS MOS Karkonosze
Jelenia Góra 0:5, MKS Karkonosze Jelenia Góra – KKS Jelenia
Góra 2:1, UKS MOS Karkonosze
Jelenia Góra – MKS Karkonosze
Jelenia Góra 2:0, Pogoń Wleń
– KKS Jelenia Góra 0:0, MKS
Karkonosze Jelenia Góra - Pogoń
Wleń 3:0, UKS MOS Karkonosze
Jelenia Góra - KKS Jelenia Góra
3:0. Kolejność końcowa: 1. UKS
MOS Karkonosze Jelenia Góra 10
pkt., 2. MKS Karkonosze Jelenia
Góra 8 pkt., 3. KKS Jelenia 8 pkt.,
4. Pogoń Wleń 6 pkt.

Zwycięstwo Karkonoszy

Sześć drużyn wystartowało w
turnieju piłki nożnej trampkarzy zorganizowanym przez KKS
„Jelenia Góra” na obiekcie Orlik
przy ZSOiT w ramach cyklu
turniejów sportowych dla dzieci
i młodzieży z jeleniogórskich
szkół na terenach kompleksów
sportowych wybudowanych w
ramach programu „Moje boisko
Orlik 2012”. Na liście startowej
pojawili się: MKS Karkonosze
Jelenia Góra, Chojnik Jelenia
Góra, Gimnazjum nr 4 Jelenia
Góra, MOS Jelenia Góra, Pogoń
Wleń i KKS Jelenia Góra. Wyniki:
Karkonosze Jelenia Góra – Chojnik Jelenia Góra 0:1, Gimnazjum
nr 4 Jelenia Góra – MOS Jelenia
Góra 0:3, Pogoń Wleń – KKS Jelenia Góra 0:1, Karkonosze Jelenia
Góra – Gimnazjum nr 4 Jelenia
Góra 2:1, Chojnik Jelenia Góra
- Pogoń Wleń 1:2 , MOS Jelenia
Góra - KKS Jelenia Góra 2:2,
Karkonosze Jelenia Góra - Pogoń
Wleń 0:0, Chojnik Jelenia Góra
- MOS Jelenia Góra 1:4, Gimnazjum nr 4 Jelenia Góra - KKS
Jelenia Góra 0:2 , Karkonosze
Jelenia Góra - MOS Jelenia Góra
5:1, Chojnik Jelenia Góra - KKS
Jelenia Góra 1:1, Gimnazjum nr
4 Jelenia Góra - Pogoń Wleń 1:0
, Karkonosze Jelenia Góra - KKS
Jelenia Góra 1:0, MOS Jelenia
Góra - Pogoń Wleń 0:0, Chojnik
Jelenia Góra – Gimnazjum nr
4 Jelenia Góra 1:2. Kolejność
końcowa: 1. Karkonosze Jelenia
Góra 10 pkt., 2. KKS Jelenia
Góra 8 pkt., 3. MOS Jelenia
Góra 8 pkt., 4. Gimnazjum nr
4 Jelenia Góra 6 pkt., 5. Pogoń
Wleń 5 pkt., 6. Chojnik Jelenia
Góra 4 pkt.
(MDvR)
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Dwa medale Agnieszki Cyl
Zawodniczka Karkonoszy
Spor t y Zimowe Jelenia
Góra wywalczyła dwa medale podczas rozgrywanych w Kościelisku Mistrzostw Polski w biathlonie letnim.
Agnieszka Cyl w biegu indywidualnym musiała uznać wyższość
reprezentantki Lidera Katowice Moniki Hojnisz, plasując się
ostatecznie na drugiej pozycji i
wywalczając srebrny krążek. Na
ostatnim miejscu podium uplasowała się Weronika Nowakowska
z AZS-u AWF-u Katowice. Wśród
panów niespodzianki nie było,
triumfował Tomasz Sikora (AZS
AWF Katowice), wyprzedzając
swojego klubowego kolegę Rafała
Lepela i zawodnika BKS-u WP
Kościelisko Łukasza Szczurka.
Nieoczekiwany obrót miał bieg

sprinterski wśród pań, wygrała 20–letnia Maria Bukowska z
BKS–u WP Kościelisko. Młoda
biathlonistka wyprzedziła dużo
bardziej doświadczone zawodniczki – Krystynę Pałkę z AZS-u AWF-u
Katowice i Agnieszkę Cyl. Wśród
panów pod nieobecność Tomasz
Sikory triumfował Łukasz Szczurek z BKS-u WP Kościelisko.
Na Mistrzostwach Polski w
Kościelisku bardzo dobrze zaprezentowali się także juniorzy
młodsi Karkonoszy. Ewa Buchla
wywalczyła srebro w biegu indywidualnym i brąz w sprincie.
Ponadto nasza biathlonistka wraz
z Jadwigą Wijas i Igą Kordasiewicz
uplasowały się na drugiej pozycji
w drużynie. Drużyna panów w
składzie Paweł Lech, Dawid Makówka i Michał Maresz również
wywalczyła brązowe krążki.
(MDvR)
Fot: archiwum
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Zmęczenie, błoto
i radość zwycięzcy
W ostatni weekend czerwca
Szklarska Poręba i okolice
stały się terenem zmagań
zawodników, którzy wyznają zasadę, że im trudniej tym lepiej. Zwycięzcą
Szklarskiej Wyrypy został
Mikołaj Kabała.
II edycja Szklarskiej Wyrypy
rozpoczęła się w sobotę odcinkiem
pieszym, gdzie w kategorii indywidualnej najlepsi okazali się Michał
Pawlaczyk oraz Mikołaj Kabała,
którzy na metę pierwszego etapu
dotarli z 9-sekundową przewagą
nad Radosławem Rojem. W kategorii open bezkonkurencyjni okazali
się „Wilcy” oraz SX Sport/ MOD-X,
zaś wśród mixów prowadzili zawodnicy z Gliwic.

Wyniki pierwszego etapu
Szklarskiej Wyrypy 2011

Ruszył cykl turniejów Beach Spartan Huck
W ubiegłe wakacje w turniejach siatkówki plażowej
na Kąpielisk u Glinianki we Wrocławiu wzięło
udział około 200 siatkarzy
i siatkarek z całego Dolnego Śląska i nie tylko. W
związku z ogromnym zainteresowaniem ubiegłoroczną imprezą plażową,
w tym roku organizatorzy
postanowili rozszerzyć
rozgrywki na cały lipiec i
sierpień.
W soboty zawodnicy i zawodniczki będą rywalizowali w turniejach damskim i męskim, a w
niedziele w turniejach mieszanych
tzw. mixtach. Przez cały cykl turniejów uczestnicy będą zdobywać

punkty rankingowe, których ilość
zadecyduje o udziale w turnieju
finałowym. Po każdym turnieju
przewidziano wieczorną integrację w Pasażu Niepolda – sercu
wrocławskich klubokawiarni,
gdzie wszyscy zawodnicy i zawodniczki Beach Spartan Huck mają
zapewnione darmowe wejścia i
zniżki na napoje. Na zakończenie
sezonu odbędzie się również
Beach Party.
Organizatorzy zapewniają pełen profesjonalizm turnieju, nad
zawodami czuwać będą sędziowie
z Dolnośląskiego Związku Piłki
Siatkowej. Dzięki sponsorom na
uczestników zawodów czekają
koszulki turniejowe, ciekawe nagrody i upominki, do dyspozycji
w trakcie zawodów wody mineralne, napoje izotoniczne oraz
lody. Zapraszamy do kibicowania

drużynom, kąpielisko Glinianki
oferuje mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci, a w trakcie imprezy
będzie można również przekąsić
coś dobrego z grilla.
Zgłoszeń drużyn można dokonywać mailowo: magda.wisniewska@spartan.wroc.pl lub telefonicznie 71 3563528/691495900.

Terminarz turniejów:

• 2, 16, 23 lipca oraz 20 sierpnia
- turniej damski + męski
• 3, 17, 24, 31 lipca oraz 21 sierpnia - mixty
• 27 sierpnia – Finał Turnieju
damskiego + męskiego
• 28 sierpnia – Finał Turnieju
mixty
(MDvR)
Fot: R. Ignaciak

Kategoria men
1. Michał Pawlaczyk
2. Mikołaj Kabała
3. Radosław Rój
4. Grzegorz Wielbiński
5. Michał Wojciechowski
6. Andrzej Eibl
7. Kuba Drabikowski

W niedzielę ekstremalni miłośnicy przygód wystartowali o godz.
5:00 na rowerach mając do pokonania ponad 90 km. W klasyfikacji
indywidualnej bezkonkurencyjny
okazał się Mikołaj Kabała, który
z niemal 30-minutową przewagą
wyprzedził Radosława Roja. Prowadzący po pierwszym dniu Michał
Pawlaczyk zajął trzecią lokatę
tracąc około półtorej godziny.

Klasyfikacja końcowa:

1. Mikołaj Kabała
2. Radosław Rój
3. Michał Pawlaczyk
4. Michał Wojciechowski
5. Andrzej Biel
(Przemo)

Deszczowe Łysogórki MTB
Międzynarodowy przejazd cyklistów
Cykliści polscy i czescy
spotkali się w niedzielę 26
czerwca na Polanie Jakuszyckiej, gdzie odbył się
Międzynarodowy Przejazd
Rowerowy Izerka – Jakuszyce.
Przejazd został zorganizowany
z okazji zakończenia realizacji projektu pod nazwą „Droga rowerowa
Izerka – Jakuszyce”, prowadzonego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007–2013. Stowarzyszenie
Bieg Piastów oraz czeski partner,
Gmina Korenov, prowadzili projekt
od lipca 2010 roku. Po stronie
polskiej wykonano odcinek 230 m
ścieżki rowerowej szutrowej, która
połączyła istniejącą rolkostradę z
drogą asfaltową do schroniska Orle.
Ominięcie drogi krajowej nr 3 oraz
torów kolejowych zwiększy bezpieczeństwo cyklistów korzystających
z jakuszyckich tras rowerowych.
Po stronie czeskiej w popularnej

osadzie Izerka wyremontowano
ponad kilometrowy odcinek drogi
rowerowej, położono dywanik
asfaltowy oraz wyremontowano
mostek. Niestety odcinek od mostku
na Izerze jest nieprzejezdny, należy
prowadzić rower. Jak wyjaśnił nam
wójt Gminy Korenov modernizacja
tego odcinka nie będzie możliwa ze
względu na bezpieczeństwo pieszych
turystów, a na poszerzenie drogi nie
zgadzają się służby ochrony przyrody. Ponadto zaprosił wszystkich na
rocznicę otwarcia mostku na Izerze,
które odbędzie się już 16 lipca na
polance przy mostku.
Mimo nie najlepszej pogody w
przejeździe uczestniczyło 78 osób
z Polski i Czech. Nie zabrakło również cyklistów jeleniogórskich ze
stowarzyszeń 4 Lipca i Towarzystwa
Izersko-Karkonoskiego. Cykliści
otrzymali pamiątkowe opaski odblaskowe i bidony. Ugoszczono
ich także sytym poczęstunkiem
zarówno po stronie czeskiej, jak i
polskiej.
(MDvR)

Drugie Łysogórki rozegrane
w niedzielę 26 czerwca upłynęły pod znakiem deszczu.
Na trasie było ślisko, sporo
wody w gruncie, trzeba było
zamknąć jeden z wilgotniejszych odcinków łysogórskiej
pętli – zamiast tego skierowano kolarzy na inny przejezdny, ale bardziej stromy
podjazd.
Pomimo niesprzyjającej aury, w
wyścigu wystartowało prawie pięćdziesięciu bikerów walczących o punkty
i miejsce w klasyfikacji „open”. Przypominamy przy okazji - przed nami
jeszcze trzy edycje Łysogórek MTB.
Zwycięstwo w zawodach odnieśli
następujący zawodnicy i zawodniczki:
Klára Vernerová (Czechy), Sandra
Zacharow, Michał Lubieniec, Agnieszka Szwinta (Jelenie Góra), Jakub
Marchewka (Lubawka), Dominika
Niemiec (Kamienna Góra), Krzysztof
Suchecki (Lwówek Śląski), Magdalena
Baranowska (Jelenia Góra), Łukasz Ryż
i Tomasz Borowski (obaj z Bolesławca),
Maria Tyszecka i Krzysztof Tyszecki
(oboje z Jeleniej Góry).
(MDvR)
Fot: użyczone
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PRACA
DAM PRACĘ
DO elewacji - pilnie poszukuje osoby - tylko fachowców - 534 002 939
HOTEL Fenix - w Jeleniej
Górze zatrudni pokojową
- CV proszę składać w
recepcji do niedzieli 26.06
- 500 237 109
POSZUKUJĘ striptizera na wieczór panieński w te
sobotę - 02.07 - 20 km od
J. Góry w rozsądnej cenie
- 531 217 294

PRACA w domu - przy
artystycznym malowaniu
pamiątek - 888 882 739
SUPERMARKET NOMI
zleci - firmie brukarskiej
naprawę nawierzchni placu
manewrowego. Kontakt z
kierownictwem sklepu - 661
390 034
SZUKAM nauczyciela niderlandzkiego\holenderskiego - 516 089 306
SZUKASZ dodatkowej
pracy - zostań konsultantką
Avon - 723 529 222

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.

SZUKASZ dodatkowej
pracy ? - zostań konsultantką Avon i sprawdź ile
możesz zarobić - 723 529
222
W S P Ó L N O TA M i e s z k a niowa - z Jeleniej Góry
zleci dla stolarza i dekarza budowę śmietnika wg
wzoru - 697 228 330
WSTĄP do klubu Oriflame
- zostań własnym szefem
i baw się doskonale, wpisowe 0 zł i wiele nagród!
Nie czekaj, zadzwoń lub
napisz już dziś - 605 151
724
ZESPÓL muzyczny - szuka
wokalistki na wesela i
imprezy okolicznościowe 600 937 142

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
JESTEM absolwentką
technikum - gastronomicznego, 20 lat i szukam pracy
w dziale gastronomii lub
innym - 609 629 248

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

SAMOTNIE wychowujący
poszukuje pracy - bez nałogów, prawo jazdy b, dyspozycyjny, godny zaufania - 783
411 148
STUDENTKA germanistyki
- energiczna, uśmiechnięta
z książeczką sanep., prawo
jazdy kat. B podejmie prace
na umowę na okres wakacji w DRZWI, kanapa, klapa tylna - i
tyg. albo na weekendy - 793 wiele innych części do Audi
733 388
B3 - 150 zł za całość - 603
206 110
MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM FELGI stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
4 felgi stalowe - 15 do Ford 893 651
Mondeo i 1 felga stal 13 do
FIAT Punto - drzwi, klapa,
Poloneza - 696 365 673
silnik, przełączniki, lampy i
inne - 508 764 585
FOTEL kierowcy Peugeot 306
- rocznik 98 - 517 172 540
KOŁA z alufelgami do T4 600 zł - 782 436 733
MAZDA 323 F - 1990 rok,
wszystkie części z demontażu
- 510 242 940
OPEL Astra - z demontażu
92 rok wszystkie części - 510
242 940
OPONY nowe i używane.
Sprzedaż, montaż, naprawa.
Niskie ceny - 757 893 651
RENAULT Megane - 1.9 D
wszystkie części z demontażu
oprócz bloku silnika - 724
521 446
RENAULT Megane - 1.9 D
wszystkie części z demontażu
oprócz bloku silnika - 695
960 054

MOTORYZACJA
KUPIĘ

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

AUDI 80 - B4 2.0 z gazem 667 017 261
AUTO - każde, całe, powypadkowe, uszkodzone i angliki.
Posiadamy własny transport
- 531 750 531
AUTO japońskie - Mazda 323,
Toyota Corolla, Mitsubishi Colt
lub inny zarejestrowany w
cenie do 4 tys. - 603 182 814
KAŻDĄ markę aut - za rozsądną cenę, dysponuję własnym transportem - 790 303
603
KAŻDE auto - całe, powypadkowe, uszkodzone i angliki.
Posiadamy własny transport
- 531 750 531
KAŻDE auto - po wypadku,
w całości, na chodzie, dobre
ceny odbiorę własnym transportem w ten sam dzień,
umowa kupna sprzedaży, od
ręki - 796 482 853

KAŻDE auto - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
968
KAŻDE auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721
666
KAŻDE auto do 300 złotych
- stan aut obojętny, odbieram
własnym transportem - 885
775 445
KAŻDE auto do 500 złotych
- auto może być uszkodzone,
niesprawne, bez ważnych
opłat itp. Odpowiadam również na SMS. Posiadam własny transport - 883 257 766
KAŻDE auto za rozsądną
cenę - odbieram własnym
transportem - 888 696 309
ŁADA 2107 - z silnikiem 1500
lub większym, zarejestrowane
w dobrym stanie technicznym
do 500 zł - 512 943 377
MATIZ, Polo, Fiesta - lub inny
zarejestrowany samochód w
cenie do 4 tys. zł - 603 182
814
POWYPADKOWE - skup
również całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
POWYPADKOWE, osobowe,
dostawcze - auta powypadkowe w całości, na części,
odbieram własnym transportem, zaświadczenia do
wyrejestrowania. Gotówka od
ręki - 531 588 345
PROBLEM z autem my
kupimy - nie wiesz co zrobić z
niesprawnym autem zadzwoń
do nas, stan obojętny, odbieramy własnym transportem
- 511 209 408
SKUP aut - całych i powypadkowych - 693 245 008
SKUP aut - każde auto, stan
obojętny - 787 009 777
SKUP aut do 5000 zł - gotówka
od ręki własny transport - 697
104 455
SKUPUJE wszystkie auta bez wyjątku, stan obojętny,
odbieram własnym transportem - 791 039 251

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

og£oszenia
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Wszystkie samochody
- auta powypadkowe, uszkodzone i całe. Również angliki.
Posiadam własny transport 507 736 710
Złomowanie aut - zaświadczenia - wyzłomuję każde
auto, odbieram własnym
transportem wystawiam
zaświadczenia do wyrejestrowania - 531 588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo146 - 1,6 - 2000
rok, 120 km. Czarny metalik.
- 531 911 066
Audi - 1.6 diesel B3, rok 89,
czerwona, opłacona badanie
techniczne i polisa OC do
11.2011, wszystko sprawne,
gotowa do jazdy bardzo ekonomiczna, cena 850 zł - 517
370 535
Audi 100 C4 - 2.4 diesel,
srebrny, kombi, cena 4200
zł do negocjacji, przegląd do
listopada 2011 - 509 664 774
Audi 80 - rok produkcji 1989,
benzyna, silnik 2,0. OC i przegląd do sierpnia. Cena 800
zł - 531 081 918
Audi 80 - rok produkcji 1989,
kolor grafitowy - OC i przegląd
ważne do sierpnia 2011. Cena
1000 zł do negocjacji - 531
081 918
Audi 80 - zarejestrowany, rok
91, pojemność 1.8 benzyna,
wspomaganie kierownicy,
c-zamek, radio, cena 1350 604 899 303/692 539 208
Audi A4 - 2.5 tdi rok 2000
za 16 tys. do negocjacji - 693
244 020
Audi A4 - LPG, zarejestrowany, rok 96, pojemność 1.8
benzyna + gaz sekwencja,
c-zamek + pilot, alarm, ABS,
elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie kierownicy,
radio, klimatyzacja nabita, bez
korozji, cena 9800 zł - 604 899
303/692 539 208
Audi A4 - okazyjnie - sedan
benzyna, 96 rok, stan techniczny bdb. - 793 022 966
Audi A6 - 98 rok, 2.4l benzyna i nowy gaz sekwencja,
automat, cena 17500 zł, po
przeglądzie, ubezpieczony 600 258 703
Autobus Fiat Ducato - 15
osobowy, rok. 1996 - 601
739 842
BMW 318 - 1992 rok, 1,8
benzyna, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy,
stan dobry - 511 209 408
Bus Renault Master - średni,
rok produkcji 2002, poj. 2,2,
ABS, uszkodzony silnik i
skrzynia, w tym stanie - cena
7500 PLN z nowym częściami
13500 PLN - 691 949 850
Bus Transporter T4 - 2400
diesel 1994 rok, cena 4500
zł - 667 209 919
Ciągnik Ursus C360 3P 1988 rok, zarejestrowany,
ubezpieczony, stan dobry,
cena 15000 zł. - 784 881
963
Citroen Berlingo Multispace - rok 99, diesel 1,9
małe spalanie, 5 osobowy,
oszklony, niebieski, hak, cena
6500, możliwa zamiana - 793
199 383
Citroen ZX - 1994 rok, 1.8i
101KM gaz automat, klimatyzacja, elektryczne szyby,
lusterka, centralny zamek.
Nie wymaga wkładu. Cena
2100 - 784 071 355
Daewoo Lanos - 1999,
instalacyjna gazowa, alufelgi,
7000 tys. - 603 134 598

Daewoo Matiz - 1999 rok,
kolor złoty stan bdb., oc na
rok ważne, cena 2700 - 692
671 278
Daewoo Nexia - 1997 rok
w bardzo dobrym stanie - 504
549 275
Daewoo Tico - rok produkcji 2000, opłacony, w pełni
sprawny, cena 1.800,00 zł 507 790 522
Fiat CC - 900, 93 rok na chodzie oc do końca roku, brak
przeglądu, cena 600 zł do
negocjacji - 889 343 552
Fiat Punto - Cabrio LPG
- zarejestrowany, rok 97,
pojemność 1.6 benzyna + gaz
sekwencja, c-zamek, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, ABS, elektrycznie
rozsuwany dach, cena 4800 zł
- 604 899 303/692 539 208
Fiat Seicento - 1.1 rok 2000,
przebieg 105 600, kolor czerwony - 669 511 973
Fiat Seicento - 2001 rok, 1.1
benzyna, opłaty do 2012 rok,
niebieski, cena 2300 zł - 783
032 842
Fiat Seicento - rocznik 1999,
silnik 1.1, przebieg 165 tys.
Ważne ubezpieczenie i przegląd, cena do uzgodnienia
- 668 493 109
Fiat Uno - 1997 rok, pojemność 1.4, benzyna, ważne
ubezpieczenie i przegląd (do
stycznia i lutego 2012), 4
drzwiowy, centralny zamek,
elektryczne szyby, 2 kpl. opon,
stan dobry, cena 1300 - 660
954 719
Fiata Cinquecento - rok
produkcji 1995 pojemność
900, srebrny metalik - 693
797 587
Ford Escort - 1.4B, 98 rok
kombi, kolor granatowy, elektryczne szyby, dwie poduszki
pow. wspomaganie kierownicy, ABS, welurowa tapicerka,
bardzo zadbany OKAZJA
3600 zł - 515 128 304
Ford Escort - 97 rok, 1.6
z-tec. 151 tys. Granatowy,
ABS el szyby, wspomaganie
kierownicy, szyberdach, po
remoncie zawieszenia, stan
bdb. Cena 2000 zł, pilne - 727
532 838
Ford Escort - Cabrio rok
91, pojemność 1.6, benzyna, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka,
c-zamek, cena 1150 zł - 604
899 303/692 539 208
Ford Fiesta - 1994 rok elektryczne szyby, stan dobry,
ważne opłaty, cena 1100 - 692
671 278
Ford Mondeo - 1.8 plus
LPG, 93 rok, ważny przegląd
w ciągłej eksploatacji, cena
1200 zł - 796 483 041
Ford Mondeo - 1993 rok,
1.8 plus gaz - tylko dziś 1000
zł. - 796 483 041
Ford Mondeo - kombi, 96
rok, 1.8 TD, wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Honda Civic - 1.4 r.p 1996,
pięciodrzwiowa, granat metalik, klimatyzacja, immobilizer,
2 poduszki, autoalarm, dwa
komplety kół, 6000 zł - 530
979 747
Honda Civic - zarejestrowana, rok 91, pojemność
1.3, benzyna, ważne opłaty,
cena 1250 - 604 899 303/692
539 208
Hyundai Lantra - 1.6 16v
1996 rok. Nowszy model,
bez OC i przeglądu, korozja,
jeżdżący. Cena 600 zł. - 662
745 715
Kombajn bizon - w dobrej
cenie - 603 892 095

Łada Niva - 1.6 opłacona
do końca roku, kolor khaki,
napędy sprawne, cena 2100
- 605 160 327
Mazda 323 - rok 1995,
zadbana, stan techniczny
dobry, pojemność silnika 1,3
benzyna, gaz, plus klimatyzacja - 696 446 233
Mazda 323 - rok 94, zielony,
przebieg 200 tys., 1,6, 110
koni mechanicznych. Stan
bdb. Cena 1500 - 500 574
471
Mini bus Fiat Ducato - 1996
2.5 TD 250.000 tys. biały, 15
miejsc - 609 692 908
Mitsubishi Colt - 1,3 pojemności, 93 rok, cena 2500 - 666
744 972
Mitsubishi Colt GLXi - rok
92, przyciemniane szyby, elektryczne, wydech po tuningu,
obniżone zawieszenie, silnik
po remoncie. Cena 2500 do
uzgodnienia - 509 314 877
Mitsubishi Galant - zarejestrowany, rok 93, TDiesel,
wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, c-zamek,
ważne opłaty, cena 1250 - 604
899 303/692 539 208
Motocykl HONDA - piękny
- VFR 800 110 KM Cena
10200 PLN do negocjacji 781 179 742
Motor - kolor czarny, przebieg 40 tys., rok 93, cena
5000 tys., dogadamy się - 788
447 897
Motor Yamaha Virago xv
250 - rok 93, super stan, cena
4000 - 607 858 028
Nissan 100nx - 1995 rok,
1.6, wspomaganie kierownicy, bodykit sportowy tłumik,
sprawny, opłacony do 10.2011
. Do lekkiej blacharki. 1500
zł do negocjacji - pilne - 665
641 585
Opel Astra - 1.4 92 rok na
części 1200 zł - 603 265 722
Opel Astra - 1.4 LPG. 1995
rok, hatchback. Ubezpieczona, przegląd. Do lekkich
poprawek lakierniczych.
Alarm, szyberdach, hak, radio.
2100 zł - pilnie - 661 226 890
Opel Astra - Bertone 2.0
turbo benzyna - rocznik 2002
- tanio - 669 618 067
Opel Astra - kombi LPG 95 rok 1.6 zielony metalic, 2
airbagi, centralny zamek, szyberdach, hak, relingi, alarm +
2 piloty, cena 3600 zł - 724
989 953
Opel Astra 2G - pierwszy
właściciel (kupiony w salonie), pojemność 1400 cm3
benzyna, klimatyzacja, ro+cd,
światła przeciwmgłowe, inne,
stan techniczny bardzo dobry
- 660 431 867
Opel Astra 3 - diesel 101
KM 2005 rok, 5 drzwi klimatyzacja, el szyby, 8 airbagów,
błękitny metalik, przebieg 113
tys., cena 26 900 plus opłaty,
pomogę w formalnościach 601 940 871
Opel Astra Bertone - 2.0
turbo benzyna, rocznik 2002,
cena do uzgodnienia - 669
618 067

Opel Corsa - 1.0 12V benzyna, niebieski metalik, 3
drzwiowa, z grudnia 2000
rok. Cena: 6300 PLN - 605
692 134
Opel Corsa - 1996, pojemność 1400, benzyna plus
opony zimowe, cena 3000 697 686 824
Opel Corsa B - 1994 - 667
305 430
Opel Corsa B - rok produkcji 1997, pojemność 1,4,
3-drzwiowa, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy,
blokada skrzyni, radio mp3
- 3500 do negocjacji - 605
449 048
Opel Corsa B - zarejestrowany, rok 95, pojemność 1.2
benzyna, ekonomiczny, radio,
cena 1350 - 604 899 303/692
539 208
Opel Omega - 2,5 tdi combi,
abs, asr radio cb, nawigacja
klimatyzacja alufelgi - cena
12.500 tys. - 722 065 514
Opel Tigra - 94 rok, 1.6
benzyna, 106 KM, kolor rudy,
4 tys. do negocjacji - 721
830 501
Opel Vectra - 1.8 16V 96 rok
- 509 236 141
Peugeot 206 - TD zarejestrowany, rok 2001, pojemność 2.0 HDI, 4 x poduszka,
wspomaganie kierownicy,
ABS, c-zamek + pilot, alarm,
elektryczne szyby, cena 10800
- 604 899 303/692 539 208
Peugeot Boxer - 2.5 TDI,
rok 1999, 3 osobowy opony
zimowe w ciągłej eksploatacji,
cena 8500 - 607 961 108
Peugeot Boxer - diesel
1997-6000 zł - 668 472 850
Pickup - tanio diesel opłacony, sprawny 2200 zł - 609
272 704
Polonez - na części - 693
828 283
Renault 19 - 1992 rok, 1.8,
sprowadzony wersja dynamic
2 drzwiowy za 850 zł - 693
828 283
Renault 19 - rok 1994 z
gazem - stan bardzo dobry,
ważny przegląd i OC - cena do
uzgodnienia - 783 638 748
Renault Chamade - 1991
rok, 1.4 benzyna stan idealny,
opłacony bez wkładu finansowego - 665 460 195
Renault II Clio - 1999 rok po
wymianie rozrządu sprowadzony-3500 zł - 668 472 850
Renault Laguna kombi 1996, pełne wyposażenie,
komplet ogumienia (lato-zima)
wraz z felgami, zmieniarka
CD. Stan OK. Cena 4900 - do
negocjacji - 694 543 388
Renault Megane - 1.6 96
rok, uszkodzona uszczelka jeżdżąca - 510 242 940
Ren a u lt Megane - po
wypadku - 1998 rok, 1,4
pojemność silnika, cały 2000
zł - 504 532 344
Renault Megane II - hatchback 2004 rok - 1.6 16v benzyna - 511 783 352
Renault Megane Scenic
- 1999 rok, 2.0 + gaz, cena
8500 do negocjacji - 607 518
797
Renault Scenic - 1.6 benOpel Astra Bertone 2.0
zyna, 97 rok - kolor niebieski
turbo benzyna - 2002
metalik, stan bd. niedrogo 500 289 971
rok, cena 18 tys. - 607
757 367
Renault Scenic - 1.9 dCi,
ABS, esp, 6x airbag, klimatyzacja, biały, stan b. dobry,
Opel Astra kombi - 1.4 - 92 2002 rok, 15000 zł - 609 742
835
cena 600 zł - 602 440 072

Renault Scenic - 2000
rok, 1,9 DCI, posiada hak,
z a d b a m y, k i e r o w c a n i e
palący, po wymianie oleju,
kolor srebrny metalik e-mail
dayzy1@o2.pl - 693 458 677
Renault Thalia - 2003 rok,
1,4 cm 3 oliwkowy metalik, 2
właściciel, stan idealny, cena
9200 - 511 699 191
Renault Twingo - 96 rok,
wiśniowy metalik, cena 2800
do negocjacji - 691 457 333
Renault Twingo - rok produkcji 1996, wiśniowy metalik,
cena 2800 do negocjacji - 691
387 333
Seat Ibiza - 1.2 (porshe
system) 92-800 zł cena do
uzgodnienia - 723 636 357
Seat Ibiza - 1.2i, 92 rok, 71
km, 240t przebiegu, benzynagaz, system porsche, butla
przegląd do 2017, sprawny
ale ogólnie bez przeglądu,
800 zł do negocjacji - 784
995 666
Seat Ibiza - 1.6, 2.600 PLN,
96 r., 122 tys. km, pierwszy
właściciel w Polsce od 2001r.,
alufelgi, wspomaganie, alarm,
immobilizer, szyberdach - 609
443 415
Seat Ibiza - 1994 rok - silnik
1.1, lekko bity w tył 1700 zł 782 879 744
Seat Toledo - 1,9 na części
diesel - 693 828 283
Seat Toledo - 1.8 benzyna
z gazem 1996 rok, bogata
wersja, cena 3200 - 792 174
301
Simson - zarejestrowany za
1300 z do negocjacji - pilnie 724 023 475
Skuter REX - 50, cena
900 zł, stan bardzo
dobry, przywieziony z
Niemiec - 603 758 534

Star 1142 L - z przyczepą 501 856 953
Toyota Carina - E silnik
2l benzyna, 1994 rok, 4x el
szyby, airbag, ABS, 2 komplety opon - po wymianie
rozrządu, cena 2600 zł - 665
099 219
Toyota Corolla - 1.8d - 89
rok na części - 510 242 940
Volkswagen Polo - coupe
93 rok, 1.3 benzyna, ekonomiczny, OC do maja 2012
roku, w ciągłym użytku, cena
900 zł do negocjacji - 785
524 378
Volvo v40 - 1.9TD 98 rok,
OC 03.12r. Przegląd 04.12r.
pół-skórzana tapicerka, klimatyzacja, elektryczne szyby
lusterka, radio JVC wartość
600 zł, szary metalik, cena
10000 zł - 787 145 138
VW Golf III - 1992 1.4 benzyna, ubezpieczenie 04.2012,
przegląd 02.2012, do remontu
700 zł - 693 675 187
VW Golf III - pojemność 1,4 1994, stan auta dobry, 1500
zł, do negocjacji OC i przegląd
aktualny - 693 245 008
VW Golf IV - 99 rok, 1,4
16v ekonomiczny zadbany,
klimatyzacja, 4 airbag, alu
17, zimówki, zarejestrowany,
opłacony, stan bdb. - 606
360 139
VW Jetta - 1994 rok, 1.6 +
gaz, ważne opłaty i przegląd.
Auto do jazdy, z przodu założone sportowe zawieszenie,
cena 950 do negocjacji - 781
053 658
VW Lupo - 2000 rok, 1.7 SDI.
Cena 7000,00 do negocjacji 693 595 859
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VW Passat - Kombi 1,9 TDI
bez wypadkowy, ubezpieczony, nowy rozrząd, wymieniony olej, wszystkie filtry.
klimatyzacja, podgrzewane
siedzenia , the Basto, komputer pokładowy, kontrola
trakcji, skrzynia automat z
tiptroniciem - 693 539 968
VW Passat - LPG zarejestrowany, rok 91, pojemność 1.8
benzyna + GAZ, wspomaganie kierownicy, ważne opłaty,
cena 1350 - 604 899 303/692
539 208
VW Passat - rok 2003 automatik 1.9 TDI z kompletem kół
na lato - 608 689 829
VW Polo - 1.0 90 rok, 650 zł 603 265 722
VW Polo - 1990 rok, 1.0 - 900
zł - 882 662 742
VW Polo - 1995, stan dobry,
cena 2.700 - 784 474 089
VW Transporter - 93 rok 2.4
diesel stan dobry w ciągłej
eksploatacji - 792 172 820

MATRYMONIALNE
ANONSE
20 latek BI oczekuje
propozycji Mojesz k.
Lwówka Śl. - 792 671
802

30 latek - szuka sponsorki.
Tylko stały układ. Tylko SMS
- 792 668 584
30 letni - dobrze zbudowany
pan dla kobiet, dziewczyn
zaprosi, dojedzie-bez zobowiązań finansowych - 665
860 602
35 latka z bardzo dużym biustem - zaprasza na fullik - 667
424 672
38 letni - samotny pozna
kobietę - 692 425 609
Blondynka - ożywi Twój
świat marzeń - 512 535 526
Blondynka - z bardzo
dużym biustem zaprasza na
niezapomniane pełne seksu
chwile - 796 980 275
Blondynka da Ci cudowną
rozkosz - ze mną poczujesz
się jak za pierwszym razem.
Dyskrecja - 512 535 526
Chłopak 24 lata - zaprosi
normalna dziewczynę na
wesele + poprawiny, tylko
poważne oferty info na
michas0321@wp.pl - 609
964 445
Dojrzała brunetka - z ładną
piąteczką zaprasza starszych
panów - 667 424 672
Dojrzała pani - z bardzo
dużym biustem zaprasza starszych panów - 667 424 672
Dojrzała sympatyczna
- pani w średnim wieku dla
panów po 40 lat dyskretna 600 545 787
Facet dla Pań - Nie pożałujesz. Pierwszy raz gratis.
Tylko SMS - 781 179 740
Mąż na godziny - Dyskrecja
i higiena 100%. Po godzinie
20 - 511 711 046
Młoda mężatka zaprosi panów powyżej 35 lat - 530
186 380
On po 30 - szukam Pań
lubiących seks do wspólnych
spotkań i przygód - 790 840
265
Pan dla uległych pań - napisz
- 607 574 401
Para on 32 ona 30 - pozna
zdecydowana parę do wspólnych sex spotkań - wiek do 43
z okolic Jeleniej GÓRY - 516
795 030
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Poznam mężczyznę - do 40
lat - 513 626 354
Przystojny dla kobiet
- chętnie poznam kobietę
która ma dość samotności
lub monotonii. Dyskrecja stala
przyjaźń - mężatki również 607 468 959

og£oszenia

Drzwi wejściowe - polski produkt - ocieplane i bezpieczne
w bardzo dobrej cenie. Sprzedaż, montaż - 607 720 825
Duet muzyczny Carlos - dancingi, zabawy, wesela, nagłośnienia - 501 576 923
Elektryk a-z - awarie,
instalacje, montaże, usterki,
naprawy modernizacje,
Starszy, pasywny,
pomiary, odbiory itp. Zawsze
uległy oczekuje wizyt
pewni jakości i dobrej ceny 500 505 002
aktywnych facetów.
Mojesz k. Lwówka Śl. Fotograf - wykonam repor75 73 28 603 - 601 167
taż ślubny - 663 382 639
505
Fotografia ślubna - Posiadam jeszcze wolne terminy
2011. Ceny już od 900 zł. - 601
Striptizer na wieczór - 695 904 412
568 236
Szukam kochanki - RozGabinet rehabilitacji
wiedziony 30 latek - 691 731
skutecznie leczenie bóli
316
kręgosłupa i innych
Twoja pieszczocha zapradysfunkcji narządu
sza - do siebie również
ruchu - konsultacja
wyjazdy do hotelu - 723 272
bezpłatna - 697 855 631
926
Wyjazd na wczasy - Chcesz
polecieć w ciepłe kraje, a nie Gaz Serwis - junkersy, kotły,
masz z kim? Wysoki blond kuchenki gazowe. Naprawa
facet też nie ma więc może konserwacja i montaż urząrazem polecimy. Każdy płaci dzeń gazowych. Naprawiamy
za siebie. Tylko SMS - 798 uszkodzenia po zamarzaniu.
828 396
Podbijamy książeczki gwaranZaprzyjaźnię się z paniami cyjne - 500 505 002
i panami - wiek 48-60 lat. Na Ginger Art - strony interneSMS nie odpowiadam. Lidka towe, sklepy, hosting 1 rok
- 530 424 003
gratis. Wystawiamy faktury
Zasponsoruję młodą 18- - 601 904 412
22 lata - dziewczynę - zapew- Heaven - 4 osobowy zespół
niam dyskrecję, na początek muzyczny z Mysłakowic - 511
SMS - 883 543 190
371 653
Zasponsoruję, wspo- Hydraulik Gaz Woda CO
mogę - dziewczynę - kobietę - awarie, montaże, usterki
wiek, wygląd bez znaczenia naprawy modernizacje, montaż nowych instalacji Gaz,
- 884 261 734
Zgrabna 38 latka - zadowoli Woda Kanalizacja, centralne,
cię bez gumy, za stówkę - 661 itp. Naprawa i montaż urządzeń gazowych - 500 505
771 698
002
Informatyk - odzyskiwanie
USŁUGI
usuniętych danych, instalowaRÓŻNE
nie oprogramowania, blokady
AGD Serwis - montaż naprawa rodzicielskie na strony www i
regulacja konserwacja urzą- inne, dojazd - 516 830 827
dzeń AGD itp. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewni jako- Irydolog - ocena stanu
ści i dobrej ceny - 500 505 zdrowia - z tęczówki oka - 510
105 442
002
Anteny satelitarne - serwis, Japoński - korepetycje - dla
początkujących cena 65 zł/h montaż, usterki. Tanio i z gwa880 414 489
rancją - 781 957 491
Język niemiecki - dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Wszystkie poziomy. Indywidualnie i w
Biuro Rachunkowe grupach. Zajęcia dla dzieci w
KO-ALA - pełen zakres
przyjaznej atmosferze klubu
usług księgowych
Bajkolandia. Pozostałe u leki finansowych:
tora lub u ucznia-do uzgodnierozliczenia z ZUS, US,
nia. Atrakcyjne ceny, rabaty.
płace, księgi handlowe,
Zapraszam - 691 424 189
KPiR, PITY i wiele
Junkersy Serwis - kuchenki
innych - W. Polskiego
gazowe. Naprawa konserwa54 obok sądu, budynek
cja i montaż urządzeń gazoNOT – alakow@onet.eu
wych. Podbijamy książeczki
lub 601 837 677
gwarancyjne - 500 505 002
Kanalizacja - udrożnianie
rur, zalana podtopiona piwniBiuro Rachunkowe - popro- ca-wypompujemy, hydraulika
wadzi księgowość firmy, kompleksowo - 609 172 300
posiadamy bardzo duże Klimatyzacja - napełniadoświadczenie w obsłudze nie, odgrzybianie, naprawa.
księgowo-finansowej - 601 Promocje napełniania od 100
837 677
zł - 757 893 651
Campservice - remonty Kolczykowanie ciała kapitalne, naprawy bieżące tanio, bezboleśnie, szybko,
i powypadkowe, przeróbki, bezpiecznie, sterylnie. Licendoposażenia przyczep kem- cjonowany gabinet w Centrum
pingowych oraz kamperów Jeleniej Góry - 883 943 511
- 519 169 292
Korepetycje angielski
Czyszczenie dywanów - tanio - posiadam certyfikat
- tapicerki i domowej i samo- CPE, od września zaczynam
chodowej podciśnieniowym studia w UK - udzielę korepeodkurzaczem Karcher - 607 tycji przez wakacje, przygotuje
155 751
do egzaminów - 693 501 597
Doświadczona opiekunka Korepetycje z matema- do osoby starszej lub dziecka tyki - 20 pln za godzinę - 660
- 660 800 830
534 639

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kosmetyczka - Zapraszamy do szkoły na kierunki:
fryzjer, administracja, masaż,
opiekun medyczny, opiekunka
dziecięca, bhp. Więcej info:
jgora.plejada@op.pl lub pod
telefonem. - 756 488 385
Koszenie trawy - strzyżenie
żywopłotu oraz inne prace
ogrodowe - 501 456 760
Koszenie trawy - tanio - faktura VAT - 792 668 584
Kredyty Gotówkowe - na
dowolny cel do 120000 PLN
do 8 lat - 510 171 225
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
- alakow@onet.eu
Księgowość - książka
handlowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów
i rozchodów - prowadzimy
kompleksową obsługę firm 782 020 635
Kursy masaży - ayurvedyjskich, lomi lomi, shiatsu,
refleksoterapii stop, bambusem, antycelulitowy, bańka
chińska w Ann. Care - 660
041 397
Malowanie obrazów
na szkle - imitujące
witraże metodą Tyffany 530 401 935

Matematyka - przygotowanie do egzaminów poprawkowych dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich. Profesjonalnie
i konkurencyjnie cenowo - 20
zł/60 minut - 535 142 999
Montaż mebli - zmontujemy
i zawiesimy każde meble.
Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Muzyka na każde wesele imieniny, urodziny, rocznice,
dancingi dla grup zorganizowanych, oprawa muzyczna
biesiad na prywatnych posesjach - 605 858 380
Nie chcesz być zależny od
ZUS-u? - Chcesz godnie żyć
na emeryturze ? Mieć emeryturę w wysokości 3-4 tys.?
Zadzwoń - 535 592 015
Niedrogie sprzątanie - profesjonalnie - 505 765 895
Niemiecki na wakacje Wszystkie poziomy zaawansowania. Dzieci, młodzież,
dorośli. Przygotowanie do
egzaminów, pomoc w nauce,
konwersacje. Zapraszam 506 012 201
Ogrodzenia z siatki Zakładanie trawników - usługi
minikoparki - 669 409 209
Paznokcie w domu - wykonuję tipsy paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny - 500 505 012
Podciśnieniowe czyszczenie - dywanów, tapicerek,
usługi również w firmie odbiórdowóz gratis wysoka jakość
usług. Zapraszamy - 609
172 300
Podejmę się prowadzenia
domu - lub opieki nad starszą
osoba w godz. od 8-15. Na
terenie Jeleniej Góry - 661
495 910
Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa
- Tel. 601 837 677

Poprowadzę księgowość
- solidnie, rzetelnie, bardzo
atrakcyjne ceny - 782 020
635
Profesjonalna fotografia
i filmowanie - Sewerynart 785 409 005
Prosty Kredyt dla Firm bez
zaświadczeń - z ZUS i US 510 171 225
Punkt przedszkolny - czynny
w wakacje zapraszamy zapisy
na nowy rok szkolny Jelenia
Góra Noskowskiego 10 - 781
331 706
Reklama, strony www itp.
- Realizujemy strony internetowe, sklepy, foldery, ulotki
(inne materiały drukowane),
fotografię reklamową. Wystawiamy f-ry - 601 904 412
Serwis RTV-SAT - domowe
i warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż anten
satelitarnych. Solidnie, tanio z
gwarancją. Dojazd i diagnoza
gratis. - 721 009 695
Sprzątania, prania tapicerek - samochodowych i meblowych dywany wykładziny,
sprzątamy pomieszczenia
- wille itp. pierzemy obok fryzjera i kosmetyki koło krzyża
Mysłakowice - 509 902 832
Stolarstwo Meblowe
- montaż mebli, zabudowy
wnęk, regały biurowe i sklepowe. Pracujemy 24 godz. na
dobę - 531 064 964
Szyby zespolone do okien
PVC-S - sprzedaż, montaż,
serwis - 607 720 825
Ścinanie i skracanie wysokich drzew - ścinam bez podnośnika w miejscach trudno
dostępnych - praktyka i
doświadczenie - wystawiam
faktury - 501 670 473
Tapicerstwo od a do
z - dojazd do klienta wycena
i transport gratis - 880 044
951
Tech usług kosmetycznych
- Nabór wrześniowy trwa z
super promocjami na kierunki: technik usług fryzjerskich, technik masażysta,
administracja, bhp, opiekun
medyczny, opiekunka dziecięca. Info: w sekretariacie
Plejady - 75/648 83 85
Technik Elektryk - Solidnie
i tanio. Montaż instalacji elektrycznych, wymiana i naprawa
starych instalacji - 665 209
657
Tipsy w domu - wykonuję
tipsy, paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny - 500 505 012
Tipsy, żel - Gabinet w Centrum Jeleniej Góry. Doświadczona kosmetyczka, ładne
modne zdobienia. Żelowanie
własnej płytki. Także żel na
stopy - 883 943 511
Uc z c i w a , p r a c o w i t a
posprząta - i ugotuje - 660
800 830
Udrażnianie kanalizacji
- szybko i profesjonalnie,
posiadamy odpowiedni sprzęt
i działamy skutecznie - 500
505 002
Udzielę korepetycji z matematyki - 20 zł za godzinę
zegarową - 501 794 380
Ulotki, wizytówki - i inne
materiały reklamowe, prace
graficzne itp. Doświadczenie
7-letnie. Możliwość wystawienia rachunku. Zapraszam.
- 668 802 055
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

Wodomierze i legalizacja
- wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich
formalności. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny! - 500
505 002
WUKO - czyszczenie rur kanalizacyjnych - 692 703
063
WUKO kanalizacje - udrażnianie kanalizacji szybko i
profesjonalnie, posiadamy
odpowiedni sprzęt i działamy
skutecznie - 500 505 002
Wykonam fotografie ślubne
- jako drugi fotograf za darmo
- 883 724 228
Wymiana grzejników wymienić usunąć stary grzejnik? Mieszkanie jest w bloku
wieżowcu? Wymienimy bez
spuszczania wody z centralnego - 500 505 002
Zakładanie trawników - od
3 zł/ m2 - 669 409 209
Zaopiekuję się dzieckiem
- dziećmi w okresie lipiec/
sierpień - 781 145 896
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i
trzonów kuchennych, budowa
kominków i pieców chlebowych, renowacja i przebudowa pieców zabytkowych
- 666 738 298
Zespół SUNNY DUO wesela, bankiety, prowadzenie, konkursy-doświadczenie,
duży repertuar - demo w
Internecie, ceny łagodne - 609
851 863
Zmień swoje OFE na Ofe
w PZU - Mocna pozycja na
rynku, dostęp do konta on-line
- 793 732 141

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - kostka
granitowa i betonowa (place,
podjazdy, tarasy, ścieżki) 757 514 321, 668 165 266
Brukarstwo - granit i
beton, szybko i solidnie - 793
240 653
Brukarstwo - kostka
betonowa, granitowa, place,
parkingi, mury oporowe,
podjazdy, drenaże. szybko
i solidnie! faktura VAT - 792
668 584
Brukarstwo - układanie
kostki betonowej i granitowej.
Solidnie w dobrej cenie! - 513
290 386
Centralne Ogrzewanie
- kompleksowy montaż c.o.
woda, gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem
wodnym- tanio i profesjonalnie - 696-484-516
Dachy - krycie, naprawa,
konserwacja, obróbki - 502
953 366
Dachy - tanio - wszelkie
pokrycia obróbki - 605 912
769
Dekarstwo - krycie,
naprawa, konserwacja,
obróbki - 602 406 842
Dekarstwo - papa, blacha,
gonty bitumiczne, dachówka,
obróbki - 601 872 363
Docieplenia - elewacje,
remonty - 501 434 162

Docieplenia budynków
- remonty mieszkań - profesjonalnie i solidnie - 785
988 205
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Elewacje, docieplenia
budynków - tynki maszynowe,
konkurencyjne ceny, profesjonalne wykonanie - 781
974 255
Firma przyjmie zlecenie budowy domu, dachy, instalacje elektryczne, CO, elewacje,
remonty - 695 112 363
Gładzie gipsowe, regipsy sufity podwieszane, glazura.
Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis kolektorów słonecznych do ciepłej wody - tanio
i solidnie. Ruszyły dotacje
można uzyskać 44% dotacji
na inwestycje. Załatwiamy
formalności - 696 484 516
Konserwator Firma - Serwis Techniczny Nieruchomości. Awarie naprawy, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne i
wszystkie inne. Mamy sprzęt
i uprawnienia. Do wynajęcia
na stałe! - 500 505 002
Koparka Case od 70 zł/h
- ziemia kamień na drogę
budowlaną, zwietrzelina
wywrotka 3 osiowa, 15t szybko
i tanio - 785 269 273
Koparka obrotowa - kołowa
Cat m315 z operatorem do
wynajęcia - 793 240 653
Koparko ładowarka - transport rozbiórki - 669 935 107
Koparko ładowarka - usługi
- 607 574 401
Koparko ładowarka Cat usługi ziemne - 783 086 805
Koparkoładowarka do wynajęcia z kompletem
łyżek i młotem do kucia plus
wywrotka - 793 240 653
Malarskie - glazura,
remonty - 501 434 162
Malowanie i tapetowanie
ścian - tynki strukturalne, bejcowanie, dekoracyjne malowanie ścian przez dekoratora
- 603 509 513
Mini-koparka Bobcat - z
operatorem do wynajęcia 793 240 653
Murarz wybuduje dom postawie ścianki - 506 912
941
Niedrogie remonty - profesjonalnie i szybko - 505
765 895
Ogólnobudowlane glazura, panele, hydraulika
oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
Piece c.o. - tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o.
węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden telefon, a przyjadę i
wycenie. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696
484 516
Prace wykończeniowe - gładzie malowanie-glazura - 785
599 752
Prace ziemne minikoparka
JCB - Prace ziemne minikoparka JCB - 723 967 059
Remont? - bez stresu,
wysoki standard wykończenia,
pełen zakres usług referencje
do wglądu dostawa materiałów w cenach hurtowych,
atrakcyjne ceny usług - 697
335 784
Remonty - prace wykończeniowe - glazura, solidnie - 784
509 322
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Remonty mieszkań od
A do Z na każdą kieszeń.
Układanie paneli,
usługi hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392

Remonty mieszkań, biur bardzo konkurencyjne ceny,
krótkie terminy - 607 720
825
Remonty przebudowy prace wykończeniowe, solidnie - 784 509 322
Rozbiórki - wyburzenia
- kucie tynków i posadzek,
demontaż konstrukcji stalowych, wykopy pod instalację
- 605 676 178
Świadectwa charakterystyki - energetycznej dla
budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych. Tanio,
szybko i solidnie z dojazdem
do klienta - 660 408 360
Świadectwa Energetyczne
- wszystkie typy budynków i
lokali. Profesjonalnie i terminowo. - 513 134 403
Tynki maszynowe gipsowe
- cementowo-wapienne.
Szybko i solidnie - 667 934
227
Układanie kostki bruki
- granitowej, betonowej, stawianie murków oporowych,
wyklejanie granitem, łupkiem,
równanie kostki specjalnymi
maszynami, porządkowanie
posesji i inne usługi - 667
701 333
Usługi koparkoładowarką
- niedrogo posiadam zwietrzelinę - 504 062 937
Usługi remontowe - remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
Usługi remontowe - tanio
- kompleksowe wykończenia
wnętrz (malowanie, płytki,
panele, regipsy itp.) biały
montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne
- 512 018 350

Wszelkiego rodzaju
remonty mieszkań - malowanie, kafelkowanie, regipsy
docieplenia, elewacji - tanio
- 605 912 769
Wykonam tanie, solidne i
szybkie - remonty mieszkań
- regipsy, gładzie, panele,
płytki, malowanie i tapetowanie - 505 297 246
Wynajem i sprzedaż rusztowań - tanio - 668 472 850
Wywóz gruzu - kontenery kontenery wszelkich odpadów
(gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy
budowlane DO WYNAJĘCIA,
NAJLEPSZE CENY - 667
701 333
Wywrotka - do wynajęcia
- 793 240 653

USŁUGI
TRANSPORTOWE
10-tego lipca jadę do Niemiec - w okolice Landau mam 4 miejsca Ford Galaxy
klimatyzacja - zawiozę pod
drzwi 150 zł od osoby - 502
662 100
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin,
Drezno, Lipsk - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen,
Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice - super ceny - 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe
- Niemcy południowe - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75
182 55, 607 222 369
DAR-POL licencjonowane
przewozy do Niemiec.
Obsługujemy całe
Niemcy, z adresu na
adres, bez przesiadki.
Klimatyzowane auta - 75
75 182 55, 607 222 369

Heilbronn - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
Lotniska - przewozy Praga, Berlin, Drezno, Lipsk,
Wrocław, Poznań, Katowice,
F - ra Vat, Door to door - 607
763 204
Lotniska - transport - Wrocław, Poznań, Praga, Drezno,
Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5.
Faktura VAT. Zapraszam - 602
120 624
Na lotnisko do Pragi - w dniu
7 i 16 lipca posiadam wolne
miejsca - 601 966 362
Niemcy - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd gratis - 075 75 182 55,
607 222 369
N o ry m b e r g i a , M o n a chium, Jezioro Bodeńskie i
okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki - transport mebli - tanio - promocja
- 511 160 252
Przeprowadzki transport
- tanio - 511 160 252
Przewozy osobowe
DARIO - Niemcy, Austria
- 75 78 127 46, 604 672
112

Transport mebli - przeprowadzki tanio, szybko, solidnie
- 511 160 252
Transport rzeczy - mebli
itp. zagranice i obszar Polski
- 665 942 988
Transport towarowy przeprowadzki kompleksowo
miasto kraj zagranica - 880
044 951
Transport towarowy 8t - z
HDS 2.5t - 507 576 765
Transportowe busy 1.5t
- ładowności, ładunki przestrzenne Polska i Europa
- ceny do indywidualnego
uzgodnienia - 608 013 985

Zabiorę do Hannoveru - w Segment stołowy - tanio niedziele 26.06.2011 cena 140 ławo-stół i 4 fotele - 501 171
zł od osoby - 693 356 036
866
Sprzęt wędkarski - po likwiZA DARMO
dacji sklepu - 507 450 975
Oddam /Przyjmę
Tanio mały telewizorek Młode małżeństwo pilnie GoldStar - 608 513 055
przyjmie meble kuchenne,
pralkę automat oraz materiały Telewizor 21 calowy - 100
budowlane - z góry dzięku- zł aparat zenit xp12 190 zł 607 220 746
jemy - 509 631 483
Oddam wózek dziecięcy 2w1
RÓŻNE
- Atlantik Espiro jedno koło
KUPIĘ
jest przebite - 724-146-687
Bęben wewnętrzny - lub
uszkodzona pralkę POLAR
RÓŻNE
(GRACJA) TYP-PDG 585 SPRZEDAM
669 569 669
3 malutkie, śliczne kotki - szu- Humus - 796 160 678
kają domu - zainteresowanych proszę o kontakt - 509
478 506
Kolekcjoner kupi
Biurko + komoda dla
stare monety - 601 738
dziecka - stan dobry - cena
532, staremonety@op.pl
85 zł - 608 513 055
Drzwi wejściowe - najwyższej jakości pod względem Książki używane - do 1 gimtechnicznym, funkcjonalnym nazjum w dobrym stanie - 517
i estetycznym (produkt pol- 609 311
ski) cena 640 zł netto - 607
720 825
Na chrzest 74 cm Gołębnik - 607 969 154
komplet (sukieneczka,
Gramofon GEMINI TTO2
buciki, czapeczka,
- 2 idealny do scratchu lub
bolerko lub sweterek)
mixowania. Cena 370 do
na dziewczynkę oraz
małej negocjacji w razie szybkiej i konkretnej propozycji
garniturek (z koszulą i
- 782 879 744
butkami) na chłopczyka.
Proszę o zdjęcia na
Kanapa - dwa fotele, duży
dywan, kuchnie gazowa z
maila mycha1983@vp.pl
piekarnikiem - 665 550 721
wraz z ceną
Króliki belgijskie - sprzedam - 530 392 741
Książki II LO - w Jeleniej
Górze (wok, fiz., pp, ti) kl.1 Spacerówka
500 231 455
bliźniacza w bardzo
Meble - tanio - do pokoju
dobrym stanie
dziecięcego - 608 513 055
wizualnym, technicznym
Meble młodzieżowe - mało
w rozsądniej cenie,
używane - nic nie zniszczone
mieszczącą się po
- 511 699 191
złożeniu do samochodu
Pa r a p e t y g r a n i t o w e osobowego - zdjęcia
Bianco Crystal 13 szt. Wym.
proszę wysyłać na
153x20x3 cm. Cena 85 zł/
adres - mycha1983@
szt. - 691 949 850
vp.pl
Pawilon typ oborniki - 5x2m
cena 1500 - 602 691 870
Plac zabaw dla dzieci MIESZKANIA
sprzedam - 607 969 154

KUPIĘ

K awa l e r k a l u b m a ł e
mieszkanie - na Zabobrzu
III - na parterze najchętniej z
balkonem, płatne gotówką 507 055 422
Kawalerka w Jeleniej
Górze - lub Cieplicach do
75000 bez pośredników - 883
791 594

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975
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Mieszkanie - małe - dla
zdecydowanego Klienta
poszukujemy w Cieplicach.
Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 501-090-928
Mieszkanie 100 m2 do
remontu - w Jeleniej Górze
dla zdecydowanej klientki. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokoje dla klienta z gotówką, kupie
mieszkanie na Zabobrzu III,
tylko I piętro, po remoncie, w
cichej okolicy. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze III - I piętro dla
zdecydowanego klienta z
gotówką „NK” Lic. 6327 - 502
045 638,756 436 052
Mieszkanie 2 pokojowe - 50
m2 po remoncie dla klienta z
gotówką. Marles Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe
- poszukujemy dla klienta z
gotówką na terenie Jeleniej
Góry - warunek - I piętro.
Lic. 4566 Euro-Dom - 695
999 963
Mieszkanie 2 pokojowe
- poszukuję dla klienta z
gotówką małego mieszkania w
Jeleniej Górze, mile widziane
Cieplice. Nieruchomości Otti.
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 3 pokojowe poszukuję dla klienta mieszkanie w Jeleniej Górze w
cenie do 220 tys. zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 3 pokojowe
- w Jeleniej Górze do trzeciego piętra lub Zabobrze za
gotówkę. Pilne Nieruchomości
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 4 pokoje dla zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania minimum 4-pokojowego na
terenie Jeleniej Góry. Lic.
4566 - 695 999 963
Mieszkanie od 50 do 70
m2 - 3 pokoje, odpada Zabobrze, bez pośredników - 796
789 262
Mieszkanie od ok 48 m2
- cena do ok 180000 min 2
pokojowe, bez Zabobrza ścisłego centrum Sobieszowa
boolilol@wp.pl - 502 087 398
Mieszkanie w Parku Sudeckim - działając na zlecenie
klienta poszukujemy mieszkania w Parku Sudeckim:
dwupokojowe, ok 50 m2.
Nieruchomości PARTNER
Lic. 4917 - proszę o kontakt
mailowy - kamilzur@gmail.
com
Pilnie Os. Orle - pilnie poszukujemy, dla klienta z gotówką,
mieszkania ok 50 m2 na Os.
Orlim. Lic. 4566 Euro-Dom 695 999 963

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Kawalerka - 30 m2 na 2
piętrze ocieplonego wieżowca
na Zabobrzu. Środkowa, b.
ciepła, słoneczna z dużym
balkonem. Kuchnia osobna.
Opłaty 100 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - 35,78 m2
w budynku wielorodzinnym,
blisko centrum. Po remoncie.
Kuchnia duża z meblami na
wymiar. W spokojnej, ładnej
okolicy. Opłaty 36 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. MIESZKANIE – 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

KAWALERKA - Morcinka - 35
m2, b. słoneczne, środkowe,
piwnica, zabudowa kuchenna
z AGD, nowe okna, 3 piętro BEZ POŚREDNIKÓW cena
- 130.000 - 695 999 449
KAWALERKA - po gruntownym remoncie 26,5 m2. Drzwi,
okna nowe. Blisko centrum
miasta. W zadbanym i ocieplonym bloku IV piętrowym.
Klatka schodowa czysta. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
KAWALERKA - po kapitalnym
remoncie 26,5 m2. Blisko
centrum miasta. W bloku
IV-piętrowym ocieplonym i
zadbanym. Klatka schodowa
czysta. Opłaty 144 zł. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 663 620 071
KAWALERKA - po kapitalnym
remoncie 27 m2 na Zabobrzu.
Nowa kuchnia z meblami
na wymiar. Środkowa, słoneczna, b. ciepła. Okna nowe.
Opłaty 165 zł. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
KAWALERKA - po remoncie,
idealna na start - Zabobrze
2, 85 tys. Lic. 10171 - 662
009 200
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 centrum, ul.
Matejki, po remoncie, 3 piętro,
85 tys. - 609 655 488
KAWALERKA 33 m2 - po
kapitalnym remoncie do wprowadzenia na pierwszym piętrze. Okolica Jeleniej Góry.
Cena 63000 zł. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
KAWALERKA 33 m2 - po
kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze. W Janowicach
Wielkich. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
KAWALERKA 70 tys. Cieplice
- 36 m2 do zamieszkania.
70 000 zł. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503
021 047
KAWALERKA Głowackiego 34 m2, do zamieszkania. 115
tys. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
KAWALERKA w Kostrzycy do remontu 30 m 2 z ogrodem
możliwość dobudówki, cena
50 tys. do negocjacji - 511
872 075
KAWALERKA w Miłkowie - 20
m2 w kamienicy na parterze
63000 - Kowalska. Lic. 5877
- 506 014 618
KAWALERKA, ładna - 35,78
m2 w budynku wielorodzinnym, blisko centrum. Po
remoncie. Kuchnia duża z
meblami na wymiar. W spokojnej, ładnej okolicy. Opłaty 36
zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
M2 - do wprowadzenia po
kapitalnym remoncie, cicha i
spokojna okolica 15 min. do
centrum Jeleniej Góry. Marles
nr.of.12334 Lic.13045 - 607
797 911

MIESZKANIA - Wrocławska
- 59 m2 ( w stanie deweloperskim) na parterze i II piętrze
nowego budynku w J. Górze.
Cena od 176 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
MIESZKANIA „Perła Cieplic”
- dla wymagających, przy
Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne
ściany, garaże, piwnice,
ogródki, duże balkony, Internet, parki 7-11 okien- info@
dom-pol.com - 782 566 823
MIESZKANIA „Zielone Tarasy”
- Ostatnie lokale, oddanie
budynku lipiec! budynek z
windą, wideodomofone, monitoring, okna z roletami, instalacja TV. Roksanes Żukowski
Lic. 7867 - 508 240 831
MIESZKANIA „Zielone
Tarasy” - Ul. Zielona nowe
ostatnie mieszkania 42 i 59
m2 z balkonami i tarasami.
Wideodomofony, monitoring,
okna z roletami, inst. TV Roksanes Żukowski Lic. 7867
- 508 240 831
MIESZKANIA „Zielone
Tarasy” - ul. Zielona, budynek
oddany do użytku ostatnie 4
mieszkania. Winda, monitoring, wideodomofony, okna z
roletami, tarasy. Roksanes Z.
Lic. 7867 - 508 240 831
MIESZKANIA Karpacz 40 i 43
m2 - 1/2 piętra, 2 pokoje - 43
m2 - 142000 zł do zamieszkania. I piętro 2 pokoje 40
m2 - 175000 zł, po remoncie.
Obydwa mieszkania w świetnej lokalizacji, blisko centrum
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE - 2000 zł za m2
- 2 pokojowe w Jeleniej Górze.
53 m2, do centrum 3 min nie
wymaga wkładu ﬁnansowego
135 tys. do negocjacji. Lic.
10171 - 662 009 200
MIESZKANIE - 3 pokoje w
centrum Karpacza, niskie
opłaty, wspólnota mieszkaniowa, garaż wolnostojacy,
ogrzewanie kominkowe, I
piętro,, cena 250 000 zł - 501
291 617
MIESZKANIE - 3 pokojowe
w bloku 65 m2, I piętro, słoneczne z balkonem, osobno
WC, ogród 4 ary, 2 garaże, 15
min samochodem od Jeleniej
Góry - 607 190 806
MIESZKANIE - 3 pokojowe,
ogródek, 86 m2 w Piechowicach lub zamienię na mniejsze
z dopłatą - 698 821 878
MIESZKANIE - 43,5 m2.
Cena 110 tys. zł (2529,- zł/m2)
do negocjacji - 726 956 000
MIESZKANIE - atrakcyjne
3 pokojowe w Miłkowie z
tarasem i ogrodem - 512 284
051
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 - nowe z ogrodem, tanio - promocja 0 %
prowizji od Kupującego.
Mieszkanie ok. 100 m2 z
ogrodem, deweloperskie blisko Cieplic. 2500 zł/m2 GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677

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

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

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie - ul. Norwida,
2 piętro, do remontu kapitalnego, 130 tys. - 609 655 488
Mieszkanie - w Miłkowie
z tarasem i ogrodem - atrakcyjne 3 pokojowe - 512 284
051
Mieszkanie - Zabobrze
- 2 pokoje, 3 piętro, 46 m2,
super cena - Lic. 5627 - 662
009 700
Mieszkanie - Zabobrze 2, 2
pokoje, balkon, wysoki parter,
35 m2, super cena! Polecam.
Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie „Perła Cieplic”
- dla wymagających, przy
Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne
ściany, garaże, piwnice,
ogródki, duże balkony, Internet, parki 7-11 okien- info@
dom-pol.com - 782 566 823
Mieszkanie „Zielone Tarasy”
- nowe mieszkania prosto od
dewelopera, lipiec - oddanie
do użytku. Monitoring, wideoodomofony, balkony, tarasy
instalacja TV, rolety w oknach
Roksanes Żukowski Lic. 7867
- 508 240 831
Mieszkanie 105 m2 do
remontu - 3 pokoje, drugie
piętro w kamienicy w centrum Jeleniej Góry. Cena do
negocjacji. Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 637
Mieszkanie 105000 zł 58
m2 - z dwoma ogródkami,
3 pokojowe. Lic. 7867 - 514
600 107
Mieszkanie 109 m2 z ogrodem - nowe - stan deweloperski, miejsce parkingowe
lub wiata. Cena: 2500 zł/m2
PARTNER Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie 114 m2 Wojska
Polskiego - do remontu tylko
185000 zł. Lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkanie 124000 PLN
- 2 pokojowe na Zabobrzu
rozkładowe do zamieszkania
możliwość negocjacji. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 128 m2 w cenie
211 tys. zł - w ładnej kamienicy
z czystą klatką schodową, klasyczne z balkonami, blisko
ścisłego centrum Jeleniej
Góry. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 130 m2 - w
centrum - tanio, pilne - 607
730 188
Mieszkanie 165000 ok. 78
m2 - 3 pokojowe 71,1 m2 +
kom. lokatorska 6,6 m2, ogródek, niezależne wejście, parter Lic. 7867 - 514 600 107
Mieszkanie 2 pokoje 35,2m2, 9 piętro, ul. Moniuszki
- 609 712 595
Mieszkanie 2 pokoje - 37
m2, 1 piętro po kapitalnym
remoncie - 600 219 019

Mieszkanie 2 pokoje - po
remoncie - pierwsze piętro,
balkon - 782 040 185
Mieszkanie 2 pokojowe 147000 - 2 pokojowe, 41 m2,
Zabobrze, do wprowadzenia,
z balkonem cena 147 tys. zł DO ROZMÓW Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - 36
m2 na 9 piętrze ocieplonego
wieżowca. Pokoje ustawne,
słoneczne, duży balkon. Okna
PCV. Na podłogach panele i
kafle. Kuchnia osobna. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 40
m2, II piętro w bloku na Morcinka sprzedam Euro-Dom
- 601 540 292
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 - 48
m2 po remoncie w bloku IVpiętrowym. Zabobrze. Środkowe. Nowe okna i panele na
podłogach. Blok ocieplony z
nową elewacją. Atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2, z balkonem, łazienka z
oknem, trzecie piętro w bloku
przy Ul. Kiepury. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - do
remontu atrakcyjna cena Marles nr of. 112364 Lic. 13045
- 607 797 911
Mieszkanie 2 pokojowe
- Komedy Trzcińskiego VI
piętro rozkładowe słoneczne
do zamieszkania atrakcyjna
cena możliwość negocjacji
meble w cenie. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe
- o pow. 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 w Jeleniej Górze. 53 m2, do
centrum 3 min, nie wymaga
wkładu finansowego 135 tys.
do negocjacji. Lic. 10171 - 662
009 200
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Kowarach. 54 m2, centrum,
nie wymaga wkładu finansowego 140 tys. Lic. 10171 - 662
009 200
Mieszkanie 2 pokojowe w pobliżu centrum. Wysoki
parter. Ogrzewanie gazowe.
Bezczynszowe. Bez pośredników. - 604 702 340

Mieszkanie 2 pokojowe - z
tarasem b. ładne 60,32 m2. Na
I-piętrze w budynku II-piętrowym po kapitalnym remoncie.
Klatka schodowa przestronna,
zadbana. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe 147
tys. zł - Trzcińskiego, 41 m2,
z umeblowaniem - 147.000 zł
do rozmów. Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe 36
m2 - w dobrej i spokojnej lokalizacji, blisko ścisłego centrum
Jeleniej Góry, z małym balkonikiem, słoneczne, z ogrzewaniem gazowym, idealne
jako inwestycja pod wynajem.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe
Karłowicza - 43,5 m2, czwarte
ostatnie piętro. Do remontu.
Cena 114 tys. zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe
Karłowicza - do remontu. 43,5
m2. IV piętro. Cena 114 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe
ok. Nowowiejskiej - 38 m2,
rozkładowe I piętro, balkon
w okolicy Uniwersytetu Ekonomicznego, ogrzewanie
gazowe. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie 3 pokojowe 2380 zł/m2 155 tys. - 3 pokojowe, 65 m2, zadbane, 5 min.
do centrum, kominek, mały
ogródek GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie 3 pokojowe
- 47,9 m2 na II-piętrze. Rozkładowe, słoneczne i ciepłe. Ogrzewanie co-gazowe.
Kuchnia osobna. Budynek
blisko centrum. Opłaty 70 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe 51 m2 w bloku IV-piętrowym,
blisko centrum. Po remoncie.
Kuchnia osobna, meble na
wymiar. Duża łazienka. Blok
ocieplony, zadbany. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 64
m2 w Bystrzycy, piękna okolica 110 tys. - 606 377 726
Mieszkanie 3 pokojowe 67 m2, 3 piętro, budynek z
cegły - ciepłe, słoneczne, z
możliwością powiększenia,
ogrzewanie gazowe do wymalowania - cena 164 tys. - 507
450 971
Mieszkanie 3 pokojowe 75,8 m2 na I- piętrze w zadbanej, czystej kamienicy, blisko
centrum. Po solidnym kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
co-gazowe. Tanie. Polecam.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 – 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe
- parter 65 m2, jeden pokój
przejściowy, po remoncie, ul.
Wolności, okolica młyna, 185
tys. - 609 655 488
Mieszkanie 3 pokojowe Wincentego Pola ok. Kościoła
Garnizonowego. Na parterze, w bloku, 54 m2, do
remontu, ogrzewanie piecowe. Cena 125 tys. zł. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokojowe
- Zabobrze I - w bloku na
czwartym piętrze 49,3 m2
do niewielkiego remontu.
Cena 154 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe
64 m2 - bardzo ładne z balkonem na drugim piętrze.
Działka rekreacyjna 370 m2
plus garaż. 10 km od Jeleniej Góry. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie 3 pokojowe
śródmieście - III piętro;
CO gaz, nowe okna, 111,
12 m2, kamienica, balkon,
spiżarnia, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Karkonoskie
lic. 6327 - 502 045 638,756
436 052
Mieszkanie 30 m2 Zabobrze - kawalerka, okolice
Kauflandu, po remoncie,
duży balkon, mieszkanie
środkowe, opłaty 100 zł/
miesięcznie. Lic. 10728
GOLD HOUSE - 501 181
875
Mieszkanie 39 m2 - 2
pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Bloki na ul.
Obrońców Westerplatte, blisko centrum. Pośrednikom
dziękujemy - 694 543 388

Mieszkanie 4 pokoje 210
000 zł - mieszkanie 65,6 m2
drugie piętro w bloku, Zabobrze II. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 45 m2 za 139
000 zł - 2 pokojowe z balkonem, trzecie piętro w bloku,
Zabobrze. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 50 m2 - 119
tys. - 513 098 128
Mieszkanie 50 m2 - ul.
Świętojańska - 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Bez pośredników - 606 493 620
Mieszkanie 51 m2 - na
parterze Osiedle Robotnicze
135000 - 781 050 576
Mieszkanie 71 m2 - 150 tys.
w Piechowicach w spokojnej
okolicy, tanie w utrzymaniu lub
zamienię na mniejsze - 665
504 557
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Mieszkanie 75 m2 z ogrodem - blisko centrum, 1 piętro,
75 m2, ogródek, słoneczne,
200.000 zł do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie 76 m2 za 200
000 zł - w stanie developerskim, 4 pokoje pierwsze piętro
w Cieplicach. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 80 m2 - dwa
pokoje, balkon, okolice wzgórza Kościuszki - 662 219 248
Mieszkanie 86 m2 za 230
000 zł - mieszkanie w centrum przy Ul. 1-go Maja 3
pokojowe na drugim piętrze.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 93 m2 250.000
zł - po kapitalnym remoncie,
parter, 3 pokoje - do negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie atrakcyjne 2
pokojowe - po kapitalnym
remoncie, trzecie piętro w
kamienicy, Jelenia Góra. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie atrakcyjne 50
m2 - 2 pokojowe, z balkonem,
po remoncie, czwarte piętro w
bloku, Zabobrze II. 170 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie bardzo ładne
50 m2 - dwupokojowe w Cieplicach z dwoma balkonami,
na drugim piętrze w nowej
kamienicy. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie bez pośredników - 2 pokojowe na Zabobrzu
1, 48 m2, balkon, po remoncie, 135 tys. zł - 515 790 925
Mieszkanie blisko centrum
- Jeleniej Góry ul. Świętojańska 56 m2, 2 pokoje kuchnia,
łazienka, piwnica, ogrzewanie
gazowe Cena 140 tys. do
negocjacji - 695 960 054
Mieszkanie Cieplice 37
m2-123000 zł - II piętro kawalerka z dużym pokojem (25
m2) kuchnią, łazienką. Nowe
instalacje, zielona okolica,
dach i klatki schodowe po
remoncie, do niewielkiej negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie developerskie
43 m2 - 2 pokojowe mieszkanie blisko terenów zielonych,
ładny rozkład, do własnego
wykończenia, cena 145 tys.
zł. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie do remontu - 2
pokoje, kuchnia, łazienka,
mały balkon, po remoncie
można uzyskać przytulne
mieszkanie. Marles nr of.
MAR-MS-12359 Lic. 13045 607 797 911
Mieszkanie do remontu - 35
m2 w Łomnicy - 795 947 020
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Mieszkanie do remontu
- na piętrze w kamienicy centrum Cieplic Marles nr of
MAR-MS-12325 Lic. 13045
- 607 797 911
Mieszkanie duże w Kowarach - mieszkanie trzypokojowe 84 m2 do wprowadzenia.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie dwupokojowe po remoncie w Sobieszowie
Marles nr of. MAR-MS-12331
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie dwupoziomowe - w Sobieszowie, widok
na góry i zamek Chojnik Marles nr.of.MAR-MS-12349 Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie Karłowicza
44 m2-148000 - II piętro,
mieszkanie po remoncie,
dwa pokoje (18 i14 m2), słoneczne, ciepłe z balkonem,
miejsca parkingowe, bardzo
dobra lokalizacja. Cena do
negocjacji Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Karpacz
161000 zł - po kapitalnym
remoncie, niezależne wejście, ogródek 39,10 m2 cena 161000 zł Lic. 7867
- 514 600 107
Mieszkanie Kiepury 51
m2 - 2 pokoje (22 i 12 m2)
po kapitalnym remoncie, z
zabudowa kuchenna i szafą
komandor. IV piętro z pięknym widokiem na góry. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Kiepury 70
m2 - bardzo przestronne
atrakcyjne mieszkanie na 8
piętrze z garażem, Lic. 5524
- 662 112 344
Mieszkanie Kiepury stan
deweloperski - I piętro, 2
pokojowe GOLD HOUSE Lic.
3454 - 693 539 967
Mieszkanie Kiepury, I piętro, M3 - 63 m2, duży balkon, budynek IV piętrowy,
zadbane. Zapraszam. PARTNER Lic. 4917 - 604 906
257
Mieszkanie M2 - Park
Sudecki - I piętro, balkon, dwa
pokoje, wyposażone, miejsca
parkingowe, duży balkon.
Czynsz 230 zł (wszystkie
media) Prestiżowa dzielnica.
Cena 195 000 zł PARTNER.
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 Bartka
Zwycięzcy - 2 pokoje, kuchnia z jadalnią i salonem oraz
piękna duża łazienka. Mieszkanie po generalnym remoncie. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 na Zabobrzu - 2 pokoje, 43 m2, 4
piętro w bloku na Zabobrzu.
Mieszkanie rozkładowe z
balkonem, do remontu. Dobra
lokalizacja. Cena: 114 tys.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667
637
Mieszkanie Mała Poczta
71 m2 - piękne 2-u pokojowe
mieszkanie w kamienicy (z
możliwością przerobienia
na 3 pokoje), po kapitalnym
remoncie, wysoki parter, niski
czynsz, dobra cena Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie na Zabobrzu
- dwupokojowe, 35,2 m, parter, bez pośredników - 505
865 407
Mieszkanie ok. Małej
Poczty - zadbane 71 m2, 2
przestronne pokoje, niskie
opłaty 100 zł, ogrzewanie
gazowe, cena 200 tys. Lic.
10728, GOLD HOUSE - 501
181 875

Mieszkanie Park Sudecki 195 000 zł - 35 m2, dwa pokoje,
I-piętro, czynsz bazowy 230 zł
(w tym wszystkie media), miejsca parkingowe, wysoki standard, doskonała lokalizacja
- ostatni budynek. PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie Park Sudecki 2 pokojowe - 660 912 315
Mieszkanie Pl. Ratuszowy 54 m2, 3 pokoje w kamienicy,
czwarte piętro 155 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie po remoncie pierwsze piętro Zabobrze, 2
pokoje, balkon, 37 m2, cena
138000 zł. Polecam Lic. 5627
- 662 009 700
Mieszkanie Szklarska
Poręba - bezpośrednio sprzedam ciepłe i słoneczne dwupoziomowe mieszkanie - 2
duże pokoje, kominek, ogrzewanie gazowe, duża kuchnia,
spokojna dzielnica - 602 223
228
Mieszkanie trzypokojowe 64 m2 na drugim piętrze z balkonem. Okolice Wlenia. Cena
115000zł. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie trzypokojowe
63 m2 - bardzo ładne na
drugim piętrze z działką rekreacyjną 370 m2. Plus garaż
murowany. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie w bloku - atrakcyjne w Karpaczu, 53 m2,
cena do negocjacji - 691 714
099
Mieszkanie w centrum - 3
pokoje, 90 m2, pierwsze piętro w kamienicy. Nadaje się
na biuro. Cena 285 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie w centrum
50 m2 - parter, 2 pokojowe,
gotowe do zamieszkania, z
balkonem, centrum - Szkolna,
cena 176 tys. do negocjacji 691 834 772
Mieszkanie w Świerzawie
- słoneczne, trzypokojowe
mieszkanie o powierzchni
76 m2 położone na drugim
piętrze kamienicy w centrum
Świerzawy. Lokal po remoncie! Naprawdę godne uwagi.
Jeldom Nieruchomości Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie własnościowe
- bezczynszowe z wyposażeniem 3 pokoje, ogródek,
garaż, piwnica, strych 2 piętro
w Cieplicach powierzchnia 54
m2 - 508 301 464
Mieszkanie własnościowe
- z garażem w miejscowości
Kopaniec o powierzchni 120
m2 - 791 533 661
Mieszkanie z garażem i
ogródkiem działkowym, 54
m2 po remoncie, dwa pokoje,
pierwsze piętro w kilkurodzinnym budynku, w zielonej okolicy Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie z ogrodem,
2500 zł/m2 - nowe w stanie
deweloperskim. Budynek 4
rodzinny. Wielkość: 105 m2.
Miejsce parkingowe. Prestiżowa dzielnica. PARTNER
Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie z tarasem ok.
Morcinka - 75 m2, 3 pokojowe w okolicy Morcinka w
kilkuletnim budynku z dużym
tarasem GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie Zabobrze - 36
m2 - dwupokojowe, balkon,
nie wymagające wkładu. Partner - Lic. 4917 - 604 906 257

Zeb-2170.Oferujemy Państwu mieszkanie w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Cieplic o pow 80,52m2. Mieszkanie usytuowane
na pierwszym piętrze w kamienicy czterorodzinnej. Składające
się z dwóch dużych pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z
WC. Okna częściowo wymienione na PCV. Mieszkanie wysokie
3,20. Również stolarka drzwiowa jest oryginalna drewniana. Z
pokoi są wyjścia na balkon a z drugiego na taras gdzie można w
ciszy wypoczywać. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym.
Woda z sieci. Budynkiem zarządza wspólnota koszty miesięczne to 114zł w tym fundusz
remontowy. Mieszkanie wymaga nakładów finansowych. Do mieszkania przynależy
piwnica około 12m2. Cały teren ogrodzony blisko zieleni i lasu. Oferta godna polecenia.
Krzysztof Jagucki Tel. 606-822-694
Zeb-2113. Na sprzedaż duże mieszkanie o powierzchni 110m2
na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar. W skład
mieszkania wchodzą: pokój 24,3m2, salon z kominkiem 21,6m2,
sypialnia 19,7m2, sypialnia 14,4m2, kuchnia z zabudową kuchenną 9,9m2, łazienka, WC i duży hol. Mieszkanie rozkładowe,
zajmuje powierzchnią całe pierwsze piętro kamienicy dlatego
dostępne są okna od każdej strony budynku. Mieszkanie po
remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. W niektórych pomieszczeniach
obniżono sufit z oryginalnej wysokości 3,05m. Ogrzewanie centralne podłączone
pod kominek z płaszczem wodnym. Do mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż,
komórka i ogródek. Mieszkanie bardzo przestronne a jednocześnie przytulne. Duże
okna sprawiają, że jest bardzo jasno i słonecznie. Cena 240 000zł. Anna Grzywińska
Roziel Tel.509-156-552
Zeb-1877. Pilna sprzedaż. Piękny duży dom blisko Jeleniej Góry
o powierzchni użytkowej 230 m2 usytuowany na działce 2849
m2. Na parterze znajduje sie salon połączony z częścią jadalna
i kuchnią, cztery sypialnie (w tym trzy z własnymi łazienkami),
łazienka i holl. Z salonu wyjście na balkon, z którego widać
Śnieżkę. Na piętrze są dwie sypialnie, kuchnia, łazienka oraz
dwa strychy z możliwością zagospodarowania. Cały dom jest
podpiwniczony. Ogrzewanie na opał stały, możliwość zrobienia
kominka. Obecnie woda jest z własnej studni, w najbliższym
czasie planowane podłączenie wodociągów. Wszystkie instalacje nowe. Na podłogach kafle i panele. Dom ocieplony i zrobiony drenaż. Działka częściowo ogrodzona.
Serdecznie polecamy. Anna Grzywińska Roziel Tel.509-156-552
Zeb-1889.Dom o pw 150m2 użytkowej a 200m2 całkowitej.
Położony w malowniczej miejscowości 9km od Jeleniej Góry.
Powierzchnia działki 2000m2.Budynek wykonany z wysokiej
klasy materiałów.Ocieplony styropianem 20cm,Dach pokryty
dachówką ceramiczną,podbity drewnem wysokiej jakości.Ocieplenie dachu wełną mineralną i podbicie drewniane estetyczne.
Okna plastikowe koloru dab,drzwi tarasowe rozsówane.Instlacje
wodne i elektryczne zrobione.Jest również ekologiczna oczyszczalnia ściekowa.Dom
zbudowany jest na płycie betonowej. Do budynku przylega garaż jednostanowiskowy.
Cicha spokojna lokalizacja z widokami na góry. Serdecznie polecam. Anna Grzywińska
Roziel Tel.509-156-552
Zeb 2332. Oferujemy Państwu bardzo ładny dom wolnostojący w
Popielówku. Dom o powierzchni 160m2 . Usytuowany na dużej
bardzo ładnej działce o powierzchni 4500m2. Dom posiada
bardzo ładną architekturę zewnętrzną. Wnętrze zostało bardzo
funkcjonalnie zaprojektowane i z wielkim gustem wyposażone.
Na parterze znajduje się duży słoneczny salon z kominkiem i
wyjściem na taras, gabinet, łazienka z prysznicem i WC, oraz
duża kuchnia połączona z jadalnią w której znajduje się kuchnia węglowa ( czynna,
idealnie pasuje do całości wystroju) Jest również spiżarka. Na piętro prowadzą
schody bardzo ciekawie wykończone, nawiązujące do całego wystroju domu. Na
piętrze znajdują się cztery sypialnie, (z dwóch sypialni są wyjścia na tarasy) , hol
oraz duża łazienka z wanną i WC. Jest również małe poddasze. Stolarka okienna
PCV.Ogrzewanie na ekogroszek z podajnikiem oraz kominek. Woda z własnego
ujęcia. Szambo trzykomorowe. W cenę domu wliczone jest wyposażenie oraz
większość mebli. Cała posesja jest ogrodzona, brama wjazdowa na pilota. Garaż
dwustanowiskowy, jest ogrzewany. Jest również budynek typu stodoła w której mieści
się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Dach pokryty dachówką ceramiczną.
Obok domu na działce jest również staw. Ogród bardzo ładnie utrzymany. Miejsce o
niezwykłej urodzie i klimacie. Oferta dla klientów wymagających szukających ciszy,
zieleni oraz komfortu. Zapraszam na prezentacje. Alicja Grzywińska tel:505 074 854
Zeb-2146. Oferujemy Państwu domek wolnostojący z lokalizowany w cichej dzielnicy Jeleniej Góry.Powierzchnia użytkowa
wynosi 85 m2.Na parterze znajduję się łazienka,kuchnia ,dwa
pokoje.Na piętrze trzy pokoje.Piwnica 20 m2.W skład nieruchomości wchodzi budynek gospodarczy o powierzchni 45
m2,może być przeznaczony na osobne mieszkanie lub działalność gospodarczą.Działka o powierzchni 903 m2.Ogrzewanie
gazowe plus dwa piece kaflowe na piętrze.Budynek i pomieszczenia gospodarcze
nadają się do remontu.Zapraszam na prezentację. Cena 350 000zł. Krzysztof Jagucki
Tel. 606-822-694
Zeb-2314. Oferujemy Państwu piękne mieszkanie w kamienicy
secesyjnej w Centrum Jeleniej Góry. Okolica bardzo spokojna i
interesująca zabudowa. Mieszkanie o pow. 112 m2 na drugim
piętrze, rozkładowe - trzypokojowe z balkonem i piwnicą.
Mieszkanie posiada zadbane wnętrze i wykończenia stolarki
okiennej dsrewnianej. wspaniałe podłogi drewniane i drzwi z
futrynami drewnianymi. Jest możliwość rekonstrukcji drugiego balkonu który został
zdemontowany. Wspaniałe miejsce dla osób ceniących spokój a jednocześnie zabytki.
Polecam to mieszkanie również ze względu na cenę. Istnieje możliwość zamiany tego
mieszkania na mniejsze w Cieplicach . Zapraszam na prezentacje tego mieszkania.
Arkadiusz Lewandowski 665-335-324
Zeb-2229. Oferujemy Państwu dom wolnostojący w Centrum
Jeleniej Góry ale w rejonie bardzo spokojnym - w najbardziej
poszukiwanej dzielnicy miasta. Dom składa się z 6 sypialni, 2 salonów, 3 kuchni, 3 łazienek, 2 WC oraz 3 przedpokoi. W domu na
parterze jest ładny kominek w trakcie wykończenia. Jest również
na parterze pomieszczenie 40m2 i dwa małe o pow. 12m2 - można wykończyć pod zakład lub usługi. W budynku jest kotłownia
/ piec na eko groszek - możliwość zamontowania pieca gazowego dwufunkcyjnego/ i
pomieszczenie obok tzw. warsztat domowy. Zapraszam na prezentacje domu. Atrakcyjna lokalizacja oraz cena do negocjacji. Arkadiusz Lewandowski 665-335-324
Zeb 2251 Bardzo ładny, nowy dom wolnostojący w Wojanowie
-Bobrowie, z bardzo ładną lokalizacją na działce 3000m2. Dom
parterowy z poddaszem użytkowym. Na parterze jest przedsionek,
kotłownia, hol, łazienka z prysznicem ,kuchnia z jadalnią plus
salon oraz bardzo ładny pokój zimowy, na parterze jest także
niezależny pokój, który może pełnić funkcję gabinetu. W salonie
jest bardzo ładny kominek z rozprowadzeniem.Na poddaszu są
cztery sypialnie ( z dwóch sypialni są wyjścia na balkon, z którego rozciąga się przepiękna
panorama karkonoszy) i duża łazienka. Dom jest ogrzewany c.o na groszek ekologiczny
, piec z podajnikiem , na całym parterze i w górnej łazience jest ogrzewanie podłogowe.
Woda jest z wodociągów , kanaliza -szambo dwukomorowe. Dom budowany nowoczesną
technologią. Największym walorem tej oferty jest funkcjonalność pomieszczeń także
na dwie rodziny oraz sama lokalizacja wśród zieleni, która tworzy niewątpliwie oazę
ciszy , z jednoczesnym bliskim sąsiedztwem dojazdem do Jeleniej Góry- dom dla osób
wymagających.
Oferta godna polecenia Alicja Grzywińska 505 074 854
Zeb 2321.Oferujemy Państwu kawalerkę w Jeleniej Górze o pow.
27,01m2. Usytuowana na drugim piętrze w bloku czteropiętrowym
na Zabobrzu I. Mieszkanie jest bardzo słoneczne i ciepłe do
kosmetyki. Na podłogach parkiet i kafle. Okna nowe PCV, wszystkie instalacje wymienione Łazienka po kapitalnym remoncie z
wanną. Ciepła woda z junkersa gazowego. Drzwi wejściowe
nowe. Mieszkanie nie wymaga dużych nakładów finansowych.
Budynkiem zarządza wspólnota, blok jest po termomodernizacji.
Koszty miesięczne to 200zł w tym ogrzewanie i fundusz remontowy. Do mieszkania przynależy piwnica. Oferta godna polecenia.
Zapraszam na prezentacje. Anna Roziel tel.509 156 552
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Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Mieszkanie Zabobrze 2
pokojowe - tylko 114 tys. do
negocjacji, 43 m2, loggia Zabobrze I. Lic. 10728, GOLD
HOUSE - 501 181 875
Mieszkanie, duże klasyczne - tanio - 128 m2 w
cenie 210 tys. zł, II piętro,
balkon, ozdobne piece, czysta
i zadbana kamienica, dużo
dodatkowych pomieszczeń
gospodarczych. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
1 miejsce w pokoju - 2 osobowym. Osobne wejście,
kuchnia, toaleta, Internet,
ogród 500 metrów od Uniwersytetu Ekonomicznego - 601
560 863
Dwa mieszkania - Karpacz
- dwupokojowe umeblowane
do zamieszkania od zaraz i
jednopokojowe do remontu
- możliwość kupna obu mieszkań - 601 170 624
Dwa mieszkania - osobne
wejścia, umeblowane, ogród,
miejsce na samochody - 1
pokojowe, kuchnia, łazienka
600 zł, 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka - 700 okolice M.P
oczty - 790 479 220
Kawalerka - mieszkanie - 2 pokoje, słoneczne, 1
piętro osobne wejście taras,
całkowity koszt 800 - 32 m2
Piechowice - 694 741 103
Kawalerka - w centrum umeblowana, Internet, pralka
- 603 139 998
Kawalerka - w Cieplicach
umeblowana koszt 580 zł plus
media - 691 163 012
Kawalerka 30 m2 - Zabobrze 2 ul Bacewicz 700 zł plus
media i kaucja - 667 953 397
Kawalerka 32 m2 - z balkonem (od 15 lipca) koszt 600
zł plus liczniki - 601 498 144
Kawalerka komfortowa 800 zł + liczniki + kaucja - 509
663 259
Kawalerka na Karłowicza
- odświeżona, 650 zł/ mc +
liczniki. Lic. 7867 - 514 600
101
Kawalerka Pl. Ratuszowy
- wysoki standard, 1. piętro,
umeblowana i wyposażona,
od lipca, 650 zł + czynsz i
opłaty, kaucja, bezpośrednio
- 502 377 461
Kawalerka ul. Różyckiego
- 26 m2, mili sąsiedzi, wyposażona, umeblowana, Internet,
dostęp od zaraz, cena 650 za
miesiąc plus czynsz (niski) i
tylko prąd - 660 789 788
Kawalerka w centrum
- luksusowo wykończona i
wyposażona na I piętrze, w
cenie 800 zł plus liczniki. N.
Partner Lic. 4917 - 604 869
172
Kawalerka w centrum
- umeblowana, nowa - 665
550 721
Kawalerka w domku jednorodzinnym - 3O m2 na
parterze umeblowana 9OO zł
z opłatami dla 1 lub 2 osób 603 958 920

og£oszenia
Mieszkanie - 2 pokojowe 64
m2 w Parku Sudeckim 1300 z
mediami - 512 178 533
Mieszkanie - bez pośredników na Pl. Ratuszowy 3
pokojowe w pełni wyposażone
na II p. oraz box na samochód
osobowy w garażu podziemnym w ścisłym centrum J.
Góry - 513 557 756
Mieszkanie - na placu ratuszowym 2 pokoje, po remoncie. Koszt 600 zł + czynsz +
media. Bez pośredników - 888
473 397
Mieszkanie - na Zabobrzu
50 m2 - 605 533 862
Mieszkanie - nowe na Złotniczej - pilne - 666 493 608
Mieszkanie - studenckie
dwupokojowe mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry (w
pobliżu dworca PKS) - 604
170 458
Mieszkanie - tanio na Zabobrzu osobom studiującym
- 791 120 027
Mieszkanie - umeblowane
dwupokojowe przy ulicy Jana
Kiepury - 605 105 776
Mieszkanie - w Szklarskiej
Porębie. 2 pokoje, łazienka
i aneks kuchenny, 800 zł +
opłaty - 607 203 546
Mieszkanie 2 pokoje Zabobrzu 3 niedaleko pętli
7ki - kontakt po 16 tej - 512
380 317
Mieszkanie 2 pokoje 800
zł - umeblowane, 1 piętro, z
balkonem. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 2 pokoje 800
zł - z balkonem, umeblowane,
1 piętro, ul. Noskowskiego.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie 2 pokojowe (50 m2) w centrum Piechowic
- 796 328 556
Mieszkanie 2 pokojowe - 48
m2, po remoncie, Zabobrze,
800 zł + media - 515 790
925
Mieszkanie 2 pokojowe - 50
m2, komfort, umeblowane,
pełen rozkład, balkon. 1000
zł (w tym już czynsz) + media,
kaucja 1000 zł, bezpośrednio
- 662 212 090
Mieszkanie 2 pokojowe 750 zł - niski parter, 68 m2,
ogród, cena 750 zł + media,
miejsce parkingowe Lic. 4566
- 695 999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Kiepury - słoneczne, umeblowane, duży balkon i piwnica
- 605 434 347
Mieszkanie 2 pokojowe - na
ul. Kiepury, w pełni umeblowane, 2 piętro. 630 zł + czynsz
+ rachunki + kaucja - 695
250 581
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu I. Tanie w utrzymaniu, umeblowane 800 zł
+ rachunki + kaucja - 884
168 320
Mieszkanie 2 pokojowe
- od 1-ego lipca 700 zł z
czynszem plus media, kaucja
jednomiesięczny czynsz - 601
614 764
Mieszkanie 2 pokojowe - po
generalnym remoncie 54 m2,
Zabobrze 3, ogrzewanie co.
Lic. 10171 - 662 009 200

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie, 82 m2,
drugie piętro w kamienicy w
okolicach małej Poczty. 1000
zł plus media. Kaucja 1500 zł.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 3 pokoje centrum - w ścisłym centrum
75 m2, 1000 zł plus media.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie 3 pokojowe balkon Zabobrze 1, również
firmom i studentom wynajmę
od 1 lipca - 667 310 800
Mieszkanie 3 pokojowe - od
zaraz C.O gazowe, Internet,
800 zł czynsz + media + kaucja - 792 178 262
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze blisko centrum
65 m2 + balkon 1000 + media
nieumeblowane - 605 314
476
Mieszkanie 4 pokojowe częściowo umeblowane 950
zł + media wg liczników +
kaucja - 608 862 319
Mieszkanie 53 m2 - kuchnia
umeblowana pod zabudowę
850 zł + oplata za media
(kaucja zwrotna 1000 zł) - 601
834 417
Mieszkanie 54 m2 centrum
- komfortowe, umeblowane
2 pokojowe mieszkanie w
samym centrum, 1 piętro,
1000 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 64 m2 - 2 pokojowe do odświeżenia i piętro,
ogrzewanie gazowe, na przeciwko Tesco w Cieplicach od 1
lipca - pilne - 601 828 322
Mieszkanie dla studentów
- 48 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon od południowej str. Nowe ogrzewanie
gazowe. Blisko Akademii Ekonomicznej - 507 681 598
Mieszkanie dwupokojowe kuchnia, łazienka, WC, przedpokój w Jeleniej Górze ul.
Wolności koło Małej Poczty
- 608 013 985
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze, umeblowane koszt
800 zł + liczniki + kaucja - 501
404 864
Mieszkanie jednopokojowe - pilnie z łazienką oraz
aneksem kuchennym za 400
zł miesięcznie bez kaucji plus
opłaty na terenie Cieplic - 605
913 739
Mieszkanie na Morcinka dwupokojowe, umeblowane,
po remoncie, 800 zł/mc +
liczniki. Lic. 7867 - 514 600
101
Mieszkanie trzypokojowe
- umeblowane na Kiepury od
1 sierpnia - tel. od 17h - 785
257 848
Mieszkanie w bloku - 2
pokojowe, blisko centrum 668 484 411
Mieszkanie we Wrocławiu
- blisko rynku za 1500 plus
opłaty - 666 493 608
Pokoje - na wakacje dla
pracującej osoby w willi na
Zabobrzu 300 zł plus media
- 506 092 349
Pokoje dla studentów,
firm, pracowników - z TV,
Internetem, siłownią, salą
gimnastyczną - 606 360 443,
757 525 017
Pokoje k/Politechniki - w
Cieplicach - 603 811 609
Pokój w centrum - niezależny nowy umeblowany,
lodówka, TV, Internet parking – tel. po godz.11 tej
- 691 266 299

Pokój w Kowarach - z
osobną łazienką w pięknym
jednorodzinnym domu w spokojnym i cichym miejscu: 800
zł w tym co i itp. Lic. 10171
- 662 009 200
Pokój w mieszkaniu - w
centrum dla pracujących - 663
226 009

Mieszkanie 2 pokojowe - w
cenie około 650 z czynszem,
proszę o SMS oddzwonię 698 334 264

Samodzielne
mieszkanie 2 pokojowe
k. Małej Poczty. Dobry
standard, ogród,
parking - 76 79 189

Mieszkanie w Karpaczu mieszkanie, kawalerkę - umeblowaną w bardzo dobrym
stanie. Bez pośredników - 507
539 609

Mieszkanie 2-3 pokojowe
- mały domek, piętro willi,
Jelenia Góra, zielona okolica,
do 1500 zł / mies. Lic. 4566 695 999 449

Spokojna para szuka Szukam współlokatora mieszkanie dwupokojowe na mieszkania do wynajęcia na
Zabobrzu (od sierpnia 2011) dłuższy okres czasu w Szklar- 608 368 785
skiej Porębie - 601 991 515

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Kawalerka - do 300 zł Jelenia Góra i okolice - 782
024 830
Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane mieszkanie w
JG do 800 zł + media - 506
851 765

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka w Sobieszowie
- dużo zieleni, cisza, blisko
las, Chojnik na podobne w
Lubiniu Polkowicach - 510
111 343

Mieszkania - dwa komfortowe mieszkania ( Cieplice
50 m2, garaż, ogródek Łomnica - 54 m2 garaż, ogródek
) na mały domek lub duże
mieszkanie z ogrodem bliskie
okolice Jeleniej Góry - 510
297 871
Mieszkanie - własnościowe
44 m2 w Sobieszowie na
podobne lub mniejsze w Jeleniej Górze - 725 335 835
Mieszkanie - zamienię lub
sprzedam - 45 m2 w Barcinku
na mniejsze w Jeleniej Górze
- 885 898 304
Mieszkanie 3 pokoje - z
kuchnią 85 m2 z dopłatą na
2 pokoje z kuchnią - 501 171
866
Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu na mniejsze z
dopłatą za porozumieniem
stron - 665 504 557
Mieszkanie komunalne - 50
m2 w Piechowicach na większe - 514 374 394
Mieszkanie komunalne
- ok. 100 m2, w Cieplicach
zamienię na mniejsze - 607
797 911

og£oszenia
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DOMY
SPRZEDAM
1/2 budynku - w Świeradowie - atrakcyjny teren-blisko
wyciągu - 698 890 050
1/2 wilii - I piętro, 109 m2, 2
łazienki, balkon, willa przedwojenna, częściowo po
remoncie, Sobieszów „NK”
Lic. 6327 - 502 045 638,75
64 360 52
Bliźniak na Os. Czarne
- efektownie wykończony i
utrzymany dom 140 m2 - 5
pokojowe - działka 401 m2.
Ogrzewanie elektryczne podłogowe + kominek. Cena 480
tys.zł. - warto. N.Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Bliźniak w Jeżowie Sudeckim - nowy - 136 m2, działka
777 m2, super cena! 247000
zł, polecam Lic. 5627 - 662
009 700
Dom - 0% prowizji - dom w
Starej Kamienicy 150 m2 na
działce 1836 m2. Tylko do
końca lipca cena 398000 zł.
Dom z 2010 roku, z zewnątrz
całkowicie wykończony wysokiej klasy materiały. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Dom - bezpośrednio nowy,
100 m2, 480 000 PLN Michałowice lub zamiana na
mieszkanie - 531 270 114
Dom - Kostrzyca - stan
surowy zamknięty 168 m2,
5 pokoi, niepodpiwniczony,
wszystkie media, spokojne
osiedle. Cena 350 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom - nowy w okolicach Karpacza - dom: 160 m2, działka:
1200m2. Nieruchomość nie
była jeszcze zamieszkana.
5 pokoi. Rewelacyjny widok
na Karkonosze. Zaciszna
okolica. PARTNER. Lic. 4917
- 604 906 257
Dom (ok. 120 m2) - w zabudowie szeregowej z samodzielna, ogrodzona działka
(ok. 200 m2) w Świerzawie,
powiat Złotoryja. Cena do
negocjacji - 501 415 074
Dom 199 tys. - Ul. Wiejska,
przytulny na małej działce,
woda, gaz, prąd, kanalizacja. Do remontu ale można
zamieszkać. Lic. 9549 - 501
736 644
Dom 350.000 zł - w Ścięgnach z 1997 roku z działką
3.200 m2 N. Grzywińscy Lic.
998 - 505 074 854
Dom 400.000 zł - bliźniak
na osiedlu Czarne w trakcie
remontu. N. Grzywińscy Lic.
998 - 505 074 854
Dom Bliźniak - 125 m2 na
pięknej działce 688 m2. Zielona część miasta. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Dom komfortowy - z apartamentami pod wynajem.
Nowy, ładnie położony. Lic.
4566 Euro-Dom - 695 999
963
Dom na przedmieściach 160 m2, działka: 1200 m2,
3 sypialnie, salon, kuchnia,
jadalnie, łazienka, WC, pralnia, dwa garaże. Ciekawe
widoki, spokojna okolica.
Nieruchomości PARTNER Lic. 4917 - 604 906 257
Dom Piechowice 0% prowizji - piękny dom całkowicie wykończony 180 m2, 5
sypialni, 2 łazienki, garaż w
bryle budynku na 2 samochody. Ogrzewanie gazowe
i kominkowe. dobra cena
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962

Dom poniemiecki - do
remontu na działce 1600 m2.
Cena 129000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom w Jeleniej Górze - nowy
200 m2 - wyposażenie w
cenie, super cena - 650000
zł - polecam Lic. 5627 - 662
009 700
Dom w JG - 4 sypialnie,
pokój dzienny, kuchnia, jadalnie, dwie łazienki, toaleta,
piwnica, garaż. Działka 600
m2. Doskonała lokalizacja.
Okazja. PARTNER Lic. 4917
- 604 906 257
Dom w Miłkowie - k/Karpacz na działce 1100 m2, po
remoncie tylko 390 tysięcy
sprzedam Lic. 4566 - 695
998 658
Dom wolnostojacy - z dużą
działką 900 metrów w Cieplicach okolice placu cichego cena 480000 - 509 282 553
Dom wolnostojący - w Międzyrzeczu-Bobowicko z
osobnym garażem i budynkiem gospodarczym 167 m²,
pow. działki 680 m². Widok
na jezioro, blisko las - 885
342 947
Dom zabudowa bliźniacza na Osiedlu Czarnym z piękną
dużą działka rekreacyjną.
Cena 399 zł. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Domek nowy parterowy działka 3400 m2 gotowy do
zamieszkania w dobrej cenie
340000 zł . Zasięg MZK - 502
245 444
Działka zabudowana 6500 m2, starym budynkiem
mieszkalnym w Bukowcu
sprzedam Lic. 4566 - 601
540 292
Kamienica w centrum - stan
surowy - 609 655 488
Mały domek - do rozbudowy na cele mieszkalne lub
usługowe. Działka 800 m2,
wszystkie media. Okolice
Jeleniej Góry. Atrakcyjna
cena - sprzedaż bezpośrednia. - 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe w
centrum - 112 m2, śródmieście, atrakcyjna cena, CO,
gaz, nowe okna NK” Lic. 6327
- 502 045 638,75 64 36 052
Niedrogo dom na wsi
- do niewielkiego remontu
zamieszkanie od zaraz Wojciechów 96 - 609 279 479
Nowy bliźniak - 2 nowe
bliźniaki - 250 tys. zł i 360
tys. zł obrzeża Jeleniej Góry piękne widoki Lic. 4566 - 695
999 449
Nowy dom - pod Karpaczem
- działka 1200 m2, piękne
widoki, 4 sypialnie, salon,
łazienka. Dom gustownie
urządzony. Polecam Cena
690 000 NPartner Lic. 3198
- 693 539 968
Pa r t e r ó w k a J e ż ó w
Sudecki - z użytkowym poddaszem do wykończenia
450000 zł GOLD HOUSE Lic.
3454 - 693 539 967
Szeregówka- komfortowa
- Cieplice - 246 m2, 6 pokoi
efektownie wykończonych,
działka 430 m2 cena 495 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom 100m2 - nowy, do
zamieszkania w Michałowicach na 2 mieszkania lub
mieszkanie z dopłatą - 531
270 114

Pół bliźniaka - w Jeleniej
Górze - Cieplicach może
być dwupokoleniowy 6 pokoi
garaż, dobra, lokalizacja
widok na góry, 395 tys. zł gaz
+ kominek - 603 139 918
Zamiana - stary
domek po generalnym
remoncie 80 m2 - 4
pokoje, kuchnia, 3
łazienki, bud. gosp.,
działka 16 arów na
mieszkanie Mojesz k.
Lwówka Śl. - 75 73 28
603, 601 167 505

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Działka inwestycyjna działając na zlecenie Klienta
poszukujemy działki inwestycyjnej w Jeleniej Górze od
6000 m2. Jeldom Lic. 14557
- 668 667 637

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1.07h - + projekt pensjonatu
z restauracja w Świeradowie
Zdr. - pozwolenie na budowę
w toku, dobra lokalizacja 603 139 918
Atrakcyjne działki
budowlane w centrum
Jeżowa po 9 arów oraz
1,78 HA w Siedlęcinie
pod zalesienia –
dzialkiwjezowie@o2.pl
603 759 412

Działka - 35.000 zł - 1
ha w tym 3000 m2 budowlanki przy drodze lokalnej,
w pobliżu prąd, w Pławnie
Górnej N.GRZYWIŃSCY. Lic.
998 - 505 074 854
Działka - widokowa - blisko
centrum Gryfowa Śląskiego.
1181 m2 media w drodze.
Lic. 4566 Euro-Dom - 695
999 963
Działka 1,4ha - w Trzcińsku, decyzja na budowę 2
domów, cena 15 zł za m2 695 044 925
Działka 1000 m2 - w centrum Jeżowa Sudeckiego, z
mediami dojazd droga asfaltową. Bez pośredników. - 667
219 752
Działka 1094 m2 - w Jeżowie Sudeckim, z mediami gaz,
prąd, słoneczna, z widokiem
na panoramę Karkonoszy,
dojazd droga asfaltową. 82
000 zł. N. Rychlewski - 667
219 752
Działka 85 arów
pięknie położona
zamienię na mieszkanie
lub sprzedam - Mojesz
k. Lwówka Śl. - 75 73 28
603, 601 167 505

Działka budowlana - 98.000
- media : prąd, gaz. Piękne
widoki na góry cena - 98.000
zł - do rozmów. Lic. 4566 695 999 449
Działka budowlana - atrakcyjnie położona na osiedlu
Czarne. wielkość 12 arów,
bez pośredników - 668 405
309
Działka budowlana - w
Siedlęcinie przy drodze asfaltowej w centrum 1047 m2
- cena za m2 62 zł do negocjacji - media w pobliżu - 667
934 901

Działka budowlana 65000
zł - w Miłkowie 1400 m² widok
na góry - 504 699 338
Działka budowlana Jeżów
Sudecki - 1900 m2, w pełni
uzbrojona, piękne widoki,
okolice Zabobrza, atrakcyjna
cena. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Działka budowlana pod
Karpaczem - pięknie położona, 1500 m2 z dostępem
d o w s z y s t k i c h m e d i ó w,
dobry dojazd 100 zł/m2. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działka budowlana Szklarska P. - duża z pięknymi
widokami. 7200 m2. Nieruchomości karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Działka Cieplice - 880 m2
ul. Hirszfelda - dobra lokalizacja częściowo uzbrojona.
Media przy drodze. Cena 180
zł m2 - 793 710 703
Działka Lubiechowa
budowlano-rolna - 70 arów,
media w pobliżu. Cisza, spokój, słoneczko. Atrakcyjne
położenie - 603 248 804
Działka Oś. Łomnickie
- 55 000 zł z mediami. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działka Podgórzyn - 68
tys. zł - piękna z widokami,
wszystkie media 1100 m2,
dobry dojazd. Pilna sprzedaż
- cena - 68 tys. zł Lic. 4566 695 999 449
Działka pracownicza domek altana , drzewa owocujące - 887 729 046
Działka pracownicza - w
Piechowicach, domek altana
, drzewa owocujące - 887
729 046
Działka w Czernicy - 10
000 m2 w Czernicy z możliwością budowy domu jednorodzinnego, przez działkę
przepływa strumyk. Teren
zróżnicowany, piękna okolica. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Działka w Jeżowie - atrakcyjna 1795 m2 na pograniczu
J. Góry i Jeżowa. Płaska,
słoneczna, wszystkie media.
Cena 144 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 602 732 135
Działka w Mysłakowicach ładna płaska, nasłoneczniona
działka obok centrum Mysłakowic 1100 m2 Wszystkie
media łącznie. Częściowo
ogrodzona, z widokami na
góry. Cena 82,5 tys. zł. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135

Działka widokowa - 4152
m2 na obrzeżach Mysłakowic, w spokojnym miejscu
z widokiem na panoramę
Karkonoszy, słoneczna, przeznaczona pod zabudowę,
cena 257 tys. zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Działki budowlane - atrakcyjnie położone, koło Jeleniej Góry. Media, drzewa,
dogodny dojazd. Przystępna
cena - 695 725 857
Działki budowlane - Dziwiszów - 603 892 095
Dzi ałki budowlane - z
warunkami zabudowy w Łomnicy blisko głównej drogi - 607
961 108
Działki budowlane w Siedlęcinie - po 1500 m2 prąd,
woda przy działkach, dojazd
droga asfaltową. 65 zł/m2. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działki Piechowice 5,4 ha
- dwie o łącznej pow. 5,4 ha
cena 390 000 zł Lic. 7867 514 600 107
Działki rolne - z widokiem
na góry oraz budowlane w
atrakcyjnej cenie położone w
Kromnowie gmina St. Kamienica do 15ha - 663 014 686
Działki w Podgórzynie budowlane o łącznej pow.
10700 m2 płaskie , nasłonecznione z widokami na
góry. W drodze wszystkie
media. Możliwa sprzedaż w
całości lub część. Cena 650
tys. zł. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Grunt rolny 2 zł/m2 położony w Górnej Pławnej o
łącznej powierzchni 13 hektarów. Dojazd droga asfaltowa.
Istnieje możliwość kupna
części gruntu. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
Grunt rolny 3 zł/m2 położony na wzgórzu w Kromnowie o powierzchni 5 hektarów.
Piękne widoki na okolicę.
Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Grunt w Jeleniej Górze ok.3500 m, niedrogo - 603
700 338

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biuro o powierzchni 75
m2 - w centrum na I piętrze
kamienicy z wyposażeniem.
Cena 1500 zł. - 781 133 909
Hala 225 m2 - wysokość 3,5
m2, dobry dojazd, świetna
lokalizacja, stan b. dobry,
Jelenia Góra cena - 3000 zł
- do rozmów! Lic. 4566 - 695
999 449
Lokal - 36 m2, parter, pl.
Wyszyńskiego - 609 655
488
Lokal biurowy - 60 m2,
obiekt monitorowany z pełnymi mediami - 605 857 015
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Lokal na ul. Wolności dwupoziomowy fryzjer lub
inna działalność - 504 209
777
Lokal usługowo-handlowy
- na parterze kamienicy w
Cieplicach 80 m2, ul. Wolności - 608 689 829
Lokal użytkowy 127 m2
centrum - w ścisłym centrum,
parter, 60 zł/m2 netto. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Lokal za 700 zł - 30 m2, 2
pomieszczenia po remoncie,
parter od strony ul. Drzymały. 700 zł plus liczniki. Bez
pośredników - 889 898 898
Lokale biurowe - tanio - ul.
Bankowa 2 lokale 40,7 m i
17,6 m czynsz najmu 30,05
zł brutto za metr, z mediami
czyli ogrzewanie woda, prąd.
Lic 11965 - 509 949 961
Warsztat stolarski - 120
m2, wszystkie maszyny i elektronarzędzia, super dojazd znany klientom, Jelenia Góra,
idealny na renowację mebli,
cena - 1200 zł / miesięcznie
- 695 999 449

LOKALE
CHCĘ WYNAJAĆ
Lokal min. 120 m2 - ścisłe
centrum Jeleniej Góry - długoterminowa umowa. Lic.
4566 - 695 999 449

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż - Jelenia Góra - 693
918 895
Garaż na ul. Morcinka sprzedam - 601 594 442
Pawilon typ oborniki - 2x5m
- 602 691 870
Z powodu wyjazdu odstąpię
- za atrakcyjną cenę wyposażony salon kosmetyczny przy
fryzjerze i solarium. Stałe
klientki, reklama, kosmetyki,
sprzęt - 502 834 113

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Poszukuję współlokatora od sierpnia 2011 - mieszkanie
dwupokojowe, wyremontowane, bardzo dobre warunki.
Wiek: 28-35 lat. Szczegóły
oferty do omówienia - 608
368 785
Tanie noclegi dla grup - zorganizowanych, pracowników,
studentów w Jeleniej Górze
- 600 391 015
Ustka – tanie wczasy
bliżej plaży zachodniej
25 zł od osoby – 59 814
97 51

Wydzierżawię lub sprzedam - wyposażony warsztat
samochodowy w Kostrzycy
- 605 237 860
Wynajmę lub
sprzedam halę
produkcyjną 2000 +
1000 m2 w Jeleniej
Górze - 75 64 35 400, 75
64 35 418

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
ZAMIENIĘ
Duży udział w gospodarstwie - rolnym - ziemia 2ha i
dom lub tanio sprzedam - 506
019 873
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Butenko Przygoda ze szkłem i sztuką na placu Ratuszowym
pinxit!
W nadchodzącą środę
w Biurze Wystaw Artystycznych - w obecności twórcy – zostanie
otwarta ekspozycja prac
Bohdana Butenki znanego z serii ilustracji
do czasopism dziecięcomłodzieżowych, a także
z rysunków do wielu wydawnictw: zarówno dla
starszych jak i dla młodszych czytelników.
Bohdan Butenko jest twórcą
odbieranym przede wszystkim
przez pryzmat ilustracji dziecięcej. Najbardziej znane jego
realizacje to cykl komiksów
o Kwapiszonie, Gapiszonie.
Pamiętamy ilustrowane przez
B. Butenkę „kultowe” książki
młodzieżowe pióra. Artysta
jest również autorem ilustracji do książek dla dorosłych,
m.in. „Kultu ciała” Mieczysława
Srokowskiego. Tworzył niezapomniane scenografie do Kabaretu Starszych Panów, przez
swą prostotę wizję niemal abstrakcyjną, w którym uśmiechają
się kwiaty, a najważniejsza jest
Miłość. Znaczenie Bohdana
Butenki dla sztuki współczesnej
nie jest do końca uświadomione.
Butenko to artysta genialnego w
swej syntezie rysunku, który w
lapidarny a przy tym wyrazisty
sposób (z odcieniem karykatury), potrafi opisać świat, skupiając się przede wszystkim na
człowieku.
Wystawa w Jeleniej Górze
będzie połączeniem dwóch
rodzajów prezentacji. Pierwsza
jest tradycyjna, złożona z wypożyczonych od artysty oryginałów ilustracji, takich jak „Gucio
i Cezar”, „Gapiszon”, „Jak oswoić
lwa”, „Na straganie”, ilustracji
do „Misia”, „Świerszczyka” i
„Płomyka”. – Pokażemy również
cykl rysunków dla dorosłych z
serii: „Piłka nożna”, oraz cykl
rysunków satyrycznych, które
z kolei wypożyczone zostaną
z Muzeum Karykatury w Warszawie. Ekspozycję uzupełnią
realizacje cyfrowe będące połączeniem różnych stylistyk
artysty i powiększenia jego
miniatur rysunkowych do rozmiarów monumentalnych. Te
prace wypożyczone zostaną z
Muzeum Książki Dziecięcej w
Warszawie. Nie zabraknie oczywiście starych wydań książek z
ilustracjami Bohdana Butenki
ze zbiorów prywatnych jeleniogórskich kolekcjonerów.
(BWA)

werunkiem,
zobaczyć, jak
robi się witraże czy też
obrazy z mozaiki szklanej.
Była okazja
do sportretowania się, czy
to w formie
karykatury, czy –
bardziej tradycyjnie.
Czas umilali muzycy:

Na jeleniogórsk i m R y n k u
przez trzy minione dni gościł Art. & Glass
Festiwal zorganizowany przez Miasto Jelenią Górę i
J e l e n i o g ó r sk i e
Centrum Kultury.
Była okazja, aby z
bliska zobaczyć,
jak powstaje szkło
artystyczne i ceramika.

po placu Ratuszowym
niosła się twórczość „człowieka orkiestry”, który
śpiewał, między innymi,
brazylijskie samby. – Jestem Niemcem, ale współpracuję z Brazylią. Stąd
taka muzyka – powiedział
nam artysta.
(zyava)
FOT. ZYAVA

Można było także
posłuchać oryginalnej
muzyki i uczestniczyć w
widowiskach. Przestrzeń
Rynku i podcieni skupiła
ludzi sztuki z Republiki
Czeskiej i Polski. Nie tylko
tych związanych z wyrobem szkła, lecz także z
innymi dziedzinami ulicznej działalności twórczej,
między innymi, muzyką.
Pojawili się też żonglerzy, plastycy oraz klowni. Swoją reprezentację
„wystawił” Zespół Szkół
Rzemiosł Artystycznych.
Spore zainteresowanie
wzbudził pokaz powstawania szklanych figur
sporej wielkości. Można
było zamówić sobie naczynie z „osobistym” gra-

Kultowe bryki pod ratuszem
W minioną sobotę na Rynek
uroczyście zajechały pojazdy z
duszą wielu marek: przedwojenne modele Mercedesa czy
Forda, leciwe Skody, Citroeny,
BMW, Fiaty, Renaulty i Ople.
W gronie niecodziennie widzianych
pojazdów nie zabrakło też Syreny 105,
która wzbudziła nie lada zainteresowanie wśród obserwatorów. – Kultowe

bryki zajechały pod budynek jeleniogórskiego Ratusza w ramach
siódmego z kolei rajdu starych
mówił nam Zbisamochodów Świeradów-Wrocław.
gniew Szereniuk,
Wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć
miłośnik starych
ok. 50 aut co najmniej nietuzinkowych,
samochodów, członek
począwszy od przedwojennych perełek,
Izerokarkonoskiego Klubu
poprzez młodsze modele sportowe, amerykańskie
Auto Retro, współorganizator imciężarowe i inne.
Cadillaki. Słowem, można było rzucić prezy i były zastępca prezydenta Jeleniej
– Nasz rajd to impreza międzyna- okiem na naprawdę fajne „zabawki” –
Góry.
rodowa: biorą w niej udział ekipy z
Niemiec, Czech, a także Australii. Prócz
europejskich pojazdów, do rajdu przystąpiły również oryginalne,

Podczas przystanku na trasie Świeradów-Wrocław, który „zrobili sobie” dziś
kierowcy oldtimerów była okazja nie
tylko obejrzeć z zewnątrz ale i wsiąść
do pojazdów na co dzień niekursujących
po miejskich ulicach. W tym także do
wyjątkowo zadbanej Syreny 105, która
– jak się okazuje – cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników
starych samochodów i dużym zainteresowaniem w gronie obserwatorów.
Najciekawsze pojazdy pucharami
za wygląd i oryginalność wyróżnił prezydent miasta Marcin
Zawiła.
(Petr)
FOT.
PETR

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Widoczna na lotniczym zdjęciu zabudowa ulicy Złotniczej powstawała od końca XIX wieku do lat 20. minionego stulecia. Rozwój tej części miasta w dużej mierze wiązał się z rozbudowaniem sieci kolejowej, a w kamienicach mieszkało wielu kolejarzy. Najpierw
niemieckich, a po 1945 roku osiedleni tu zostali pracownicy PKP. Przez lata kwartały tych kamienic nie były solidnie remontowane. Teraz dobiega końca modernizacja ich elewacji. Na frontonie kamienicy nr 2 wkrótce zamontowane zostaną także dwa balkony, które
kilkanaście lat temu usunięto, ponieważ groziły zawaleniem. Ku ubolewaniu mieszkańców remont przeprowadzony będzie tylko od strony frontowej. Część od podwórek nie odzyska – na razie – dawnego blasku. Całkowity koszt inwestycji to 735 tysięcy złotych, z czego
z funduszy UE pochodzi ponad 432 tysiące PLN. Środki udało się pozyskać poprzedniej ekipie samorządowej.
(rsbg)
FOT. MT; K. PIOTROWSKI, ARCHIWUM, RSGB
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