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Kto będzie szefem rady?

O NICH SIĘ MÓWI

Andrzej Grochala
radny Platformy Obywatelskiej

Do rady miasta powrócił po niemal długiej
absencji. Przypomnijmy, że A. Grochala ma swojej
karierze stanowisko szefa rady oraz wiceprzewodniczącego tego gremium w czasach, kiedy
szefowała nim Zofia Czernow (1998 – 2002).
Zasiadał wówczas w klubie Akcji Wyborczej
Solidarność. W ubiegłym roku uzyskał
mandat startując z listy PO. Wcześniej
zarządzał Kółkiem Rolniczym „Siedlęcin”
znanym jako główny wykonawca remontów jeleniogórskich traktów. Teraz
ma być kontrkandydatem Janusza
Grodzińskiego w starciu o fotel szefa
rady pozostawiony przez Jerzego
Lenarda.
(RED)
FOT. JELONKA.COM

Kto pobił i zabił?
Jeleniogórscy policjanci
poszukują świadków zdarzenia przy Placu Piastowskim
17, gdzie w dniu 9 czerwca
2011 r. nieznani sprawcy
pobili 52-letniego mężczyznę,
który na skutek odniesionych
obrażeń zmarł. W związku z
powyższym wszystkie osoby,
które posiadają informację
lub widziały przebieg zdarzenia proszone są o kontakt z
Zespołem DochodzeniowoŚledczym Wydziału Kr yminalnego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze przy
u. Armii Krajowej 22 pokój nr
2 lub pod numerem telefonu
75/7520523 lub 75/7520231,
a także pod bezpłatnym numerem telefonu 997 – apeluje
podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy policji jeleniogórskiej.
(KMP)

Znany jeleniogórski adwokat wszedł do rady
miasta po tym, jak Zofia Czernow zrzekła się
mandatu, bo dostała nominację na stanowisko
zastępcy prezydenta Jeleniej Góry. Teraz po
awansie Jerzego Lenarda, szefa RM, na dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej,
przed Januszem Grodzińskim otworzyła się
szansa na zajęcie miejsca swojego partyjnego
kolegi w prezydium rady. Wszystko rozstrzygnie
się w nadchodzący wtorek, na kiedy zaplanowano
posiedzenie, podczas
którego poznamy
nazwisko nowego przewodniczącego.
(RED)
FOT.
JELONKA.
COM

Przechodzą na czerwonym świetle
W miniony piątek policjanci
jeleniogórskiej drogówki
prowadzili akcję pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.
Efektem prowadzonych działań
było ukaranie mandatami karnymi
20 pieszych, a wobec jednego policjanci skierowali wniosek o ukaranie

do sądu. Nagminnym wykroczeniem
popełnianym przez pieszych było
przechodzenie na czerwonym świetle oraz w miejscu niedozwolonym.
W ramach działań funkcjonariusze
również ukarali mandatami sześciu
kierujących, głównie za nie ustąpienie
pierwszeństwa pieszym i nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
(KMP)
FOT. RED

– Głównym celem prowadzonych działań było zdyscyplinowanie pieszych,
rowerzystów i motorowerzystów
do przestrzegania obowiązujących
przepisów z zakresu ruchu drogowego,
a także uświadomienie tej grupie, że
uczestnicząc w zdarzeniu drogowym
pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony
– apeluje podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.

Powstanie nowe skrzyżowanie
Jest to związane ze sprzedaJeszcze w t ym roku w
mieście rozpocznie się żą części terenu ‘SIMET” S.A.
budowa nowego skrzyżo- inwestorowi, który zamierza
zbudować tam nowy obiekt, z
wania.
– Zaistnieje ono w rejonie
wylotu z ulicy Różyckiego. Dotychczas z tej ulicy można było
jechać tylko w prawo, lub w
lewo, przebudowa tej krzyżówki
sprawi, że możliwy będzie także
wyjazd na wprost – poinformował Hubert Papaj, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.

rozległym parkingiem. W jakimś
sensie może to spowodować
pewne ułatwienie dla wyjeżdżających z Zabobrza IV, choć akurat ten „skrót” będzie prowadził
po drodze wewnętrznej, a nie
miejskiej.
(RED)

Szach mat, czyli czarno - biała elegancja
w łazience
Czerń w łazience wróciła do łask. Moda w aranżacji
wnętrz na op-art w stylu lat 60. sprawiła, że znowu
pokochaliśmy elegancję wyrazistych połączeń.

Bo nie zaciągnął hamulca ręcznego
W minioną środę nieopodal jeleniogórskiego DODN- u przy ul. 1 Maja
w drzewo uderzył radiowóz Straży
Miejskiej. Strażnik wysiadł z auta i
nie zaciągnął ręcznego hamulca. Jak
mówi Jerzy Górniak, komendant
Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze, z wyjaśnień strażnika wynika, że wyłączone auto zostało
pozostawione na

Janusz Grodziński
radny Platformy Obywatelskiej

biegu na pochyłej drodze. – Kiedy
strażnik wyszedł na interwencję
auto wyskoczyło z biegu, zaczęło
staczać się i zatrzymało się uderzając

Nieuwaga strażnika przyczyniła się
do kuriozalnej w sumie kolizji.

w drzewo. Nikomu nic się nie stało.
Postaramy się wyjaśnić tę sprawę
i wówczas zastanowimy się nad
konsekwencjami dla strażnika – usłyszeliśmy od komendanta. Radiowóz
SM, pojazd marki Citroen, ma mocno
zgnieciony prawy przedni bok. W
zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
(Angela)
FOT. LINUXVID

Czerń jest kolorem bardzo wyrazistym, dlatego podczas
projektowania danego pomieszczenia należy zachować
szczególną ostrożność. Zbyt intensywne zastosowanie tej
barwy może sprawić, że zamiast eleganckiej łazienki otrzymamy wnętrze przytłaczające w odbiorze. Najbezpieczniejsze i szczególnie modne w tym sezonie jest więc przełamywanie czerni bielą – para ta od zawsze doskonale czuła się
w swoim towarzystwie, by powrócić w aktualnym sezonie
w postaci geometrycznych kwadratów, rombów czy pepitki. Podłoga w czarno-białą szachownicę to klasyka, która
nie traci na wartości, co więcej – jest doskonałym punktem
wyjścia do dalszych prac nad pokojem kąpielowym. Może
on nawiązywać do stylistyki przedwojennej, do stylu retro,
modern, wspomnianego op-artu czy nawet baroku, jeśli
umiejętnie zestawimy czerń ze złotem i żółciami. W każdym
przypadku jednak najważniejsze będą – jak zwykle – dodatki,
które tworzą charakter pomieszczenia. Doskonale rozumieją
to producenci armatury łazienkowej, którzy w tym sezonie
proponują minimalistyczne instalacje utrzymane właśnie w
tej ponadczasowej kolorystyce.
Czerń i biel to kolory uniwersalne, które w modowych trendach powracają jak bumerang –
przyznaje Maria Członka, Product Manager marki Kuchinox, specjalizującej się w dystrybucji
armatury łazienkowej i kuchennej. Nie trudno zauważyć pewną tendencję wśród naszych
klientów, którzy w tym sezonie szczególnym zainteresowaniem obdarzają panele prysznicowe nawiązujące swoją stylistyką właśnie do wnętrz nowoczesnych i minimalistycznych.
Aluminiowe, jednobarwne ale wyraziste, czarne lub białe, cechują się prostą elegancją, która
doskonale komponuje się z wymaganiami stawianymi łazience, zachowując równowagę pomiędzy stylem wyważonym i ekstrawaganckim. Są po prostu jak mała czarna - dodaje.
Dobierając dodatki do wymarzonej łazienki pamiętajmy, że to one nadają pomieszczeniu
ostatniego szlifu i podkreślają wygląd wnętrza. Gdy zdecydujemy się już na kolor ścian, wzór
podłogi i model armatury, możemy całkowicie poświęcić się poszukiwaniom odpowiednich
mydelniczek, wieszaków, luster, koszy i tych wszystkich niezbędnych akcesoriów, bez których trudno wyobrazić sobie pokój kąpielowy. Odpowiednio dobrane, w połączeniu z elegancki czarno-białym designem sprawią, że nasza łazienka stanie się miejscem, które opuścić
będzie naprawdę trudno.
www.kuchinox.pl

Do wygrania 2 zestawy przyborów kuchennych:
wytnij kupon i przyjdź 11.07.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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JUBILACI UHONOROWANI W RATUSZU

Pół wieku razem

Kochanowskiego
z nową nawierzchnią

Prokuratora Okręgowa w
Jeleniej Górze umorzyła
śledztwo w sprawie zamiany
zawartości fiolek corhydronu i scoliny - leków produkowanych w jeleniogórskich
Zakładach Farmaceutycznych „Jelfa”. Na skutek owej
pomyłki pięć lat temu zmarła
jedna osoba.

W miniony piątek
w jeleniogórskim
Urzędzie Stanu Cywilnego miała miejsce miła
uroczystość dla małżonków
lami
jubilatów.

i Kazimierz Zmorzyńscy przeżyli ze sobą
co najmniej 50 lat. W
uroczystości uczestniczyli
też członkowie rodzin małżonków, a krótkie spotkanie było okazją
do wręczenia także kwiatów i życzeń
za Długoletnie
od władz Jeleniej Góry.
Pożycie
Małżeńskie”.
Państwo:
JaPrezydent Jeleniej Góry Marcin
(UM)
Zawiła, w imieniu Prezydenta RP od- dwiga i Piotr Jankiewiczowie, Janina
FOT. UM
i
Mieczysław
Kozłowscy
oraz
Barbara
znaczał trzy pary małżeńskie „Meda-

UMORZONE ŚLEDZTWO
WS. AFERY CORHYDRONOWEJ

Winnych nie ma

medykamentu. W grudniu ub. r.
jeleniogórska prokuratura okręgowa
postawiła zarzuty w śledztwie w tej
sprawie. Przed sądem miało stanąć
dwóch pracowników zakładu farmaceutycznego „Jelfa”, gdzie produkowano corhydron i doszło do zamiany
leków. Jednak sprawa dotycząca tzw.
afery corhydronowej została
umorzona. ProkuraPrzypomnijmy. W listopadzie 2006 torzy są pewni,
roku na rynku pojawiły się opako- że ampułwania corhydronu 250, w których
znajdowała się scolina: stosowany
do znieczulania podczas operacji
zwiotczający mięśnie silny specyfik.
W wyniku pomyłki zmarł 75-letni
mężczyzna, a u szesnastu innych
osób stwierdzono zaburzenia związane z przyjęciem niewłaściwego

ki zamienił nieumyślnie któryś z
pracowników wydziału ampułek
zakładu farmaceutycznego „Jelfa”,
który produkuje obydwa leki, i uznali,
że nieprawidłowości dotyczące organizacji pracy w fabryce nie pozwalają
obciążyć winą konkretnej osoby.
(Accipiter)
FOT. ARCHIWUM
JELONKI.
COM

Afera corhydronowa obiła się echem na cały kraj: jesienią
2006 roku w związku z tym przyjechał do Jeleniej Góry
ówczesny premier Jarosław Kaczyński, a produkcję w Jelfie
czasowo zawieszono.

REKLAMA

– Rozpoczynamy przygotowania
do remontu części nawierzchni
ulicy Kochanowskiego i przyległej – powiedział Hubert Papaj,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
– To realizacja jednego z wniosków
mieszkańców tego rejonu. Staramy
się możliwie głęboko analizować
wszelkie uwagi mieszkańców w
zakresie poprawy standardu życia
i poszukiwać wszelkich możliwości
rozwiązania problemów. Z reguły
to się udaje, choć – co oczywiste –
nie w każdym przypadku od razu.
Jeśli tylko pojawią się oferenci w
przetargu, to ten remont powinien
niebawem się rozpocząć.
(RED)
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KOPAŁ I BIŁ BYŁĄ PARTNERKĘ PIĘŚCIAMI I DREWNIANYM KOŁKIEM

Kara za zabójstwo z zazdrości
Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze – uwzględniając
wniosek oskarżyciela w zakresie wymiaru kary – skazał w minionym tygodniu
Andrzeja R. na karę 25 lat
pozbawienia wolności za
zabójstwo 38–letniej Beaty
R. Zwłoki kobiety ujawnioNa placu Ratuszowym w Je- wspólnot lokatorskich. A te nie mają no 5 września 2009 roku
leniej Górze trwa remont środków na drogie roboty renowa- na dworcu kolejowym w
kamieniczek po północnej cyjne. Niemniej jednak rusztowania Sobieszowie.
przykryły ostatnio kilka kamienic
stronie Rynku.
Reprezentacyjna część miasta była
ostatnio gruntownie odnawiana w
latach 90. XX wieku. Choć wiele czasu
od tamtej pory nie upłynęło, stan elewacji większości kamienic w Rynku
jest fatalny. W trakcie modernizacji,
kiedy to zabudowaniom przywrócono
kolory zgodne z pierwotnym wyglądem (wcześniej wszystkie budynki,
w większości zrekonstruowane w
latach 60. I 70. XX wieku były białe),
używano bowiem materiałów średniej
jakości. Do tego nie zadbano o należytą naprawę rynien i rur spustowych.
Tak oto rynkowe zabudowania aż
proszą się o remont. Kłopot jest
z sfinansowaniem prac,
bowiem kamienice
nie są własnością miasta, ale

w części Rynku zwanej Podcieniami
Maślanymi. Mają tam swoją siedzibę
agendy Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu. Ekipy wypełnią ubytki
w tynku i odświeżą elewacje tych
reprezentacyjnych budynków.
(RED)
FOT. RSGBA

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu
podobne prace miały miejsce na kamienicy Pod Złotym Mieczem, przed rekonstrukcją jednej z najbardziej okazałych
budowli na placu Ratuszowym.

Na ciele zmarłej ujawniono
liczne obrażenia, w tym rozległą
ranę ciętą prawej dłoni. Właśnie
ten uraz, wskutek którego doszło
do zatoru powietrznego serca, była
bezpośrednią przyczyną zgonu
ofiary.
W kwietniu 2009 roku Andrzej R.
został warunkowo przedterminowo
zwolniony z odbywania orzeczonej
wobec niego za rozbój, trzyletniej
kary pozbawienia wolności, po czym
wrócił do miejsca, w którym mieszkał
przed odbyciem kary, do Sobieszowa.
Tam też poznał Beatę R., z którą
wspólnie zamieszkał.
Od samego niemal początku wspólnego zamieszkiwania pomiędzy
oskarżonym, a pokrzywdzoną dochodziło do częstych konfliktów, które
– pod wpływem spożytego
alkoholu – przeradzały się w
awantury. Ich podłożem
była, między innymi,
zazdrość. W trakcie
owych awantur,
które z upływem

Wrzesień 2009: w
pobliżu tego miejsca
Beata R. zmarła w
wyniku pobicia.
czasu coraz bardziej się nasilały i
stały się nagminne, Andrzej R. ubliżał
pokrzywdzonej i często ją bił.
Sytuacja konfliktowa na tyle się
zaogniła, że w trakcie kolejnej awantury, do jakiej doszło pomiędzy 17 a 18
sierpnia 2009 roku Andrzej R. zaczął
kopać i bić swoją znajomą pięściami i
drewnianym kołkiem, zaś ta przed ciosami próbowała zasłaniać się rękoma.
Wówczas doznała złamania jednego z
ramion. Po tym zdarzeniu oskarżony
wyprowadził się, a jego kontakt z pokrzywdzoną uległ rozluźnieniu.
4 września 2009 roku pokrzywdzona przebywała w mieszkaniu swojego
znajomego, z którym wspólnie w
towarzystwie innych osób spożywano
alkohol. Nazajutrz, gdy w mieszkanie

opuściły inne osoby, we wczesnych
godzinach porannych wdarł się
tam Andrzej R., który zaatakował
znajomego Beaty R. zadając mu silne
uderzenia drewnianym trzonkiem
siekiery w głowę, a nadto raniąc go
po twarzy, klatce piersiowej i brzuchu
ostrym narzędziem.
Następnie napastnik rzucił się
na Beatę R., która w wyniku zadawanych obrażeń podobnie jak jej
znajomy straciła przytomność. Po
jej odzyskaniu opuściła mieszkanie
w poszukiwaniu pomocy i wtedy też
nastąpił jej zgon: zmarła na peronie
sobieszowskiego dworca. Początkowo, po ujawnieniu zwłok, brano
pod uwagę możliwość, że kobieta
wpadła pod pociąg. Szybko jednak

tę ewentualność wykluczono.
Sąd za pozbawienie życia Beaty
R. wymierzył oskarżonemu karę 25
lat pozbawienia wolności, za usiłowanie spowodowania u drugiego
pokrzywdzonego ciężkich obrażeń
ciała - karę 5 lat pozbawienia wolności, zaś za wcześniejsze znęcanie
się nad pokrzywdzoną – karę roku
więzienia.
Sąd połączył wymierzone kary i
orzekł karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Od września 2009 roku
mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym – poinformował zastępca
prokuratora okręgowego w Jeleniej
Górze Marcin Zarówny.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

JECHAŁ ZA SZYBKO, „ZŁAPAŁ” POBOCZE
W miniony czwartek około godziny 16 ciężarowy mercedes, który przewozi Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Droga była zablokowana przez
beton, jadąc z kierunku Siedlęcina w stronę Jeżowa Sudeckiego przewrócił
się na bok, blokując tym samym oba pasy ruchu. Przyczyną była zbyt duża kilka godzin. W końcu pojazd udało
się postawić na cztery koła dzięki
prędkość: kierowca wjechał na pobocze i zahaczył o rów melioracyjny.
– Pojazd jadący
z kierunku Siedlęcina nie dostosował
prędkości do warun-

ków jazdy, w wyniku czego „złapał”
pobocze, następnie odbił się od przepustu wodnego i wywrócił się na bok
blokując tym samym oba pasy ruchu.

specjalistycznemu dźwigowi. ZmotoryKierowca był trzeźwy i przytomny zowanych kierowano objazdem przez
został przewieziony do szpitala – po- Jeżów Sudecki.
(Agrafka)
informował sierżant Michał Kraiński z
FOT. AGRAFKA
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy

Betoniarka w opałach
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INTRATNE POSADY DLA JERZEGO LENARDA, PAWŁA DOMAGAŁY I ZYGMUNTA KORZENIEWSKIEGO

Marcin Zawiła

Jerzy Lenard

Paweł Domagała

Wierni ludzie prezydenta
Ostatnie nominacje dokonane przez prezydenta Jeleniej
Góry Marcina Zawiłę budzą
spore kontrowersje wśród
mieszkańców stolicy Karkonoszy. Zdaniem niektórych,
wreszcie mamy właściwe
osoby na właściwym miejscu. Według innych, wręcz
przeciwnie.

czelnika Wydziału Edukacji i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Jelenia
Góra, Zygmunta Korzeniewskiego
pełniącego dziś funkcję doradcy
prezydenta Marcina Zawiły, póki co
w sprawach edukacji, wizerunku
magistratu i komunikacji społecznej
oraz Jerzego Lenarda, który ostatnio
został dyrektorem połączonych Zakładów Gospodarki Lokalowej.
Część mieszkańców Jeleniej Góry –
biorąc pod uwagę liczbę komentarzy,
Największe kontrowersje budzą które pojawiły się w portalu Jelonka.
nominacje Pawła Domagały na na- com – jest zdania, że panowie ci zo-

Kompetencja
przede wszystkim

Jerzy Lenard, od 05 lipca 2011 dyrektor
połączonych Zakładów Gospodarki Lokalowej w Jeleniej Górze
– Czym dla mnie jest nominacja na stanowisko dyrektora połączonych Zakładów
Gospodarki Lokalowej w Jeleniej Górze?
Przejściem na inny poziom, odejściem
od roli samorządowca na rzecz pełnienia
funkcji zarządczej. Komentując zarzuty
wobec prezydenta miasta Jelenia Góra
Marcina Zawiły, że nominuje on osoby
na zasadzie sympatii czy kolesiostwa
powiem tyle – nominacje wymagają
dwóch rzeczy: kompetencji i wzajemnego
zaufania i na podstawie tych rzeczy są
Jeśli się nie
sprawdzą,
podziękuję im

O krótkie podsumowanie ostatnich nominacji
poprosiliśmy prezydenta Jeleniej Góry
Marcina Zawiłę
– Wyszedłem z założenia, że zbuduję sobie
autorski zespół, który będzie realizował konkretne zadania, projekty czy koncepcje. Mam
wrażenie, że ostatnimi laty praca w mieście
polegała na tym, że to prezydent pracował,
a wszyscy pozostali przyzwyczaili się do
pewnych utartych schematów. Wydaje mi
się, że powołanie takiego zespołu pozwoli mi
przezwyciężyć owe schematy, a co za tym
idzie – konsekwentnie realizować własne
założenia bo to właśnie mam zamiar robić. To
jest najważniejsze. Kierowanie miastem, któ-

dokonywane. Tu chodzi o cały zespół. Nie
sądzę, aby prezydent miasta nominował
kogoś z przyczyn osobistych, bowiem
jeśli ten ktoś się nie sprawdzi przede
wszystkim przegra prezydent.
– Dlaczego to właśnie ja otrzymałem tę
nominację? Moim zdaniem dlatego, że
tak naprawdę nigdy nie zajmowałem się
stricte polityką, a przedsiębiorczością w
różnych firmach i na wielu stanowiskach.
Sądzę, że łącząc to z doświadczeniem
samorządowca prezydent Marcin Zawiła stwierdził, iż moja kandydatura
gwarantuje największe szanse na lepsze
funkcjonowanie ZGL w Jeleniej Górze. I ja
też tak uważam – gdybym nie uważał, nie
re ewidentnie potrzebuje zmian na lepsze nie
jest pracą tylko dla jednej osoby, stąd – na
określone stanowiska powołuję konkretnych
ludzi. Ludzi, którzy moim zdaniem są kompetentni by te stanowiska piastować. Czy będą
następne zmiany w urzędzie, będę powoływał
innych ludzi? Czas pokaże, na tym przecież
polega budowanie zespołu. Moim celem
jest rozwój tego miasta, jego promowanie,
ściąganie tu inwestorów i przedsiębiorców.
Będę robił wszystko, by tak było. Podkreślam,
że nie tworzę żadnych sztucznych podziałów,
nie powołuję kogoś na zasadzie przynależności do partii. Jeżeli ktokolwiek z PiS-u lub
jakichś innych ugrupowań zaproponuje mi
ludzi, którzy nie „opowiadają”, nie krzyczą,
nie „bajdurzą” lecz mają doświadczenie

stali nominowani przez prezydenta
Marcina Zawiłę na zasadzie wzajemnej sympatii, kolesiostwa, partyjnych układów itp. Inni twierdzą,
że wreszcie mamy właściwe osoby
na właściwym miejscu. O tym, jak
każdy z panów traktuje przyznaną
mu nominację i jak będą działali
„nowi” ludzie prezydenta – z Pawłem
Domagałą, Zygmuntem Korzeniewskim i Jerzym Lenardem rozmawiał
Piotr Iwaniec.
(Petr)

zdecydowałbym się zamienić funkcji przewodniczącego Rady Miasta na funkcję
dyrektora ZGL. Podkreślam, że tu chodzi
o kompetencje i fachowość: znam się na
tym, w poprzedniej kadencji zajmowałem
się przecież gospodarką komunalną jako
przewodniczący komisji, a także pełniąc
funkcję zastępcy byłego prezydenta
Jeleniej Góry. Chciałbym też dodać, że
zdecydowałem się za to
zabrać bo myślę, iż moja
wizja kierowania połączonymi ZGL sprawdzi
się w perspektywie
długofalowej – mówił
Jerzy Lenard.

Wyraz zaufania

poszczególnymi placówkami oświaty
w regionie. Filozofią wymiany opinii,
doświadczeń czy czerpania wzorców
od innych. Generalnie chodzi o to, aby
stworzyć w szkołach możliwie najlepsze
warunki kształcenia dla młodych ludzi.

jest zła, mamy wiele osiągnięć, wystarczy
choćby spojrzeć na wyniki egzaminów
maturalnych, które wypadły bardzo
dobrze biorąc pod uwagę cały Dolny
Śląsk. Dlatego podkreślam – usprawnić,
nie zmienić.

Na pytania, czy spodziewał się nominacji
na naczelnika WEiPS UM Jelenia Góra i
czy planuje wdrożyć jakieś rewolucyjne
rozwiązania w oświacie, Domagała
odpowiedział: – Otrzymałem propozycję,
i tyle. Propozycję, nad którą długo się
zastanawiałem. Miałem spore obawy,
bo jest to ogromne wyzwanie. Wiem,
ile pracy kosztowało mnie kierowanie
ZSO nr 1 w Jeleniej Górze i zdaję sobie
sprawę, że w przypadku nadzorowania
placówek dostępnych w całej Jeleniej
Górze tej pracy będzie znacznie więcej.
Mimo to, po przeanalizowaniu wszystkich
plusów i minusów uznałem, że z moim
doświadczeniem warto spróbować. Że
jestem osobą, która ze wszystkich sił
będzie starała się usprawnić działanie
oświaty w naszym mieście. Sytuacja nie

– Co zaś się tyczy „rewolucyjnych
rozwiązań w oświacie”, poprawa jakości
jej funkcjonowania to proces ciągły. Nie
można szybko wdrażać jakichś rewolucji
bo tak, po prostu, się nie da. To są ludzie,
to są doświadczenia. Osobiście wychodzę
z założenia, że nie należy niszczyć tego co
od wielu lat funkcjonuje na pewnym poziomie, lecz rozwijać to i doskonalić. Obecnie
sytuacja w oświacie jest trudna – wchodzimy w obszar reformy programowej,
którą zaproponowało ministerstwo jakiś
temu; jesteśmy na etapie reformowania
gimnazjum, wdrażania nauczania blokowego i jeszcze obszerniejszego kształcenia specjalizacyjnego. Pod tym względem
ważna okazuje się współpraca między
starszymi i młodszymi pedagogami, i tę
powinno się rozwijać.

Prezydent mi ufa

którym ufa. I dzięki którym będzie miał
pewność, że jego koncepcje będą zrealizowane. Uważam, że jest to działanie
istotne dla rozwoju miasta i cieszę się,
że mogę w tym rozwoju brać udział.

Zygmunt Korzeniewski, od 07 czerwca
2011 doradca prezydenta miasta Marcina
Zawiły
– Kiedy zmienia się prezydent Stanów
Zjednoczonych Biały Dom staje się
„nowy”, w sensie – nowo-wybrany
prezydent wymienia „skład” Białego
Domu. Rzecz jasna, trudno tu kusić się o
jakieś porównanie, choć pewna analogia
jest oczywista. Mianowicie, prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła ma prawo
wybierać sobie ludzi, nominować na
dane stanowiska osoby, które zna, i

– Moim zadaniem jest doradztwo w
sprawach edukacji w najszerszym tego
słowa znaczeniu, jak również doradztwo
w zakresie kreowania wizerunku UM w
Jeleniej Górze czy komunikacji społecznej.
Na tych rzeczach się znam, w tym jestem
dobry. Jak działam i będę działał? Jeśli chodzi o edukację mam zamiar wydobyć to, co
w edukacji najlepsze, pracować z młodzieżą
i na rzecz młodzieży, a także wspierać tych
młodych, którzy chcą tworzyć nową jakość
Jeleniej Góry.

– Z kolei jeśli chodzi o sferę polityczną, do
moich kompetencji należy analiza tego, co
dzieje się w społeczeństwie jeleniogórskim
oraz działanie mające na celu większe
„otwarcie się” na mieszkańców UM w
Jeleniej Górze. Dlaczego właśnie mnie nominował prezydent miasta? Bo jako jeden
z nielicznych w Jeleniej Górze posiadam
doświadczenie w dziedzinie edukacji od
szkoły podstawowej aż po szkołę wyższą,
znam ludzi młodych i umiem z nimi rozmawiać. Czy spodziewałem się nominacji?
Nie, ale gdy otrzymałem tę propozycję
od razu postanowiłem z niej skorzystać.
Jestem niespokojnym duchem, lubię nowe
wyzwania i możliwości, i potrafię sprawdzać
się na różnych stanowiskach. Wierzę, że
w tym przypadku też tak będzie – mówił
Zygmunt Korzeniewski.

Paweł Domagała, od 1 lipca 2011
naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Jelenia Góra
– Nominację, którą otrzymałem od
prezydenta Marcina Zawiły traktuję jako
dowód wielkiego zaufania. Jako wyraz
uznania dla moich dotychczasowych
osiągnięć w pracy w oświacie oraz innych
środowiskach, które przez dziewięć lat
pełnienia funkcji dyrektora ZSO nr 1 w
Jeleniej Górze udało mi się zaangażować
do współpracy ze szkołą. Uważam, że
dobrze sprawdzałem się kierując jeleniogórskim „Żeromem”; zawsze stawiałem
na filozofię współpracy zarówno w gronie
pedagogicznym, jak i między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Posiadam
spore doświadczenie w dziedzinie oświaty
i mnóstwo obserwacji, które zamierzam
wdrażać pełniąc funkcję naczelnika
WEiPS w UM w Jeleniej Górze. Jak będę
działał? Zamierzam kierować się
właśnie wspomnianą filozofią
współpracy, tym razem
– między

Zygmunt
Korzeniewski

w działaniu – będę z nimi
rozmawiał, w tym względzie nie mam
żadnych zahamowań. Póki co, takich ludzi
nie dane mi było spotkać, być może niedokładnie się przyglądałem. Reasumując,
nominacje, których do tej pory dokonałem
odbyły się na podstawie kompetencji
osób nominowanych, i nie inaczej było
w przypadku panów Pawła Domagały,
Zygmunta Korzeniewskiego oraz Jerzego
Lenarda. Podkreślam również, że jeżeli
panowie ci się „nie sprawdzą”, podziękuję
im za współpracę.
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

UCZESTNICY „LATA W TEATRZE” W NIESPEŁNA DWA TYGODNIE
PRZYGOTOWUJĄ BARWNE I ŻYWE FUTURYSTYCZNE WIDOWISKO

Poczuć puls miasta
W pierwszy poniedziałek lipca z kopyta ruszyli z przygotowaniami do spektaklu uczestnicy jeleniogórskiego turnusu „Lato w
teatrze” zorganizowanego przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie. Dwadzieścia trzy osoby pod czujnym okiem
instruktorów dokonują rzeczy trudnej nawet w profesjonalnym teatrze. W ciągu 13 dni powstaje „Medioracja”

Bogdan Koca, szef Teatru
im. Norwida, życzył
młodym ludziom udanych
wakacji na scenie

Stały punkt dnia: poranna rozgrzewka z Anną
Szopą.

To naprawdę niewiele czasu zważywszy, że sztuka powstaje od zera,
a młodzi ludzie muszą nie tylko
opanować poszczególne sekwencje,
lecz także nauczyć się układów choreograficznych

i zbudować scenografię. Mało tego:
zajmują się także promocją swoich
działań i marketingiem.
Na początek tradycyjna rozgrzewka pod okiem Anny Szopy, solistki
baletu Opery Wrocławskiej, a później – praca w grupach. Tak wygląda
codzienność na LWT. Już w pierwszy dzień turnusu Janusz
Kijański, opiekun
zespołu scenograficznego
i współautor
projektu,
wprowadził
adeptów sceny w

wymowę sztuki „Medioracja”. W
podtytule – „Milczenie nie jest
złotem”, lecz partykuła „nie” położona jest graficznie wyżej niż
pozostałe słowa, co daje możliwość
interpretacji. Czy to „racja mediów”,
czy może „racja środka”? Tu – niedopowiedzenie. W każdym
razie – na pewno nasta-

wiające widza na poszukiwanie tej
odpowiedzi.
W akcję wplecione są aksjomaty
manifesty właściwe epoce futuryzmu,
dadaizmu i surrealizmu, o które
ocierał się Julian Tuwim. A to właśnie
jego dzieło stało się inspiracją dla autorów projektu. Nie chodzi jednak tu o
odtwórczą interpretację wierszy tego
poety, ile o zauważenie ich przesłania
w kontekście epoki i jej filozofii. Ta z
kolei – w wielu aspektach – przybiera
postać uniwersalną,
wiele znaczącą
także i dziś.
– Kocham
wielkie puste przestrzenie,
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od razu zdradza
sztuczność danej
sytuacji. – Mówcie tak, jak żywi
ludzie, Szukajcie definicji dla
własnej postaci i
utożsamiajcie się
z nią na scenie –
usłyszeli uczestnicy LWT.

gdzie żadna przeszkoda ani żaden
wytyczony szlak nie podpowiadają
kierunku marszu. Gdzie nie istnieje
nawet samo pojęcie kierunku –
mówi słowami Dubuffeta jedna z
postaci. To właśnie z takich manifestów wielkich ludzi epoki tuwimowskiej kreowany jest świat sztuki. To
fundamenty słowne, na których – z
kartonowych sześcianów – powstaje
miasto. Ono z kolei na scenie – w połączeniu z projekcją multimedialną i
grą ciałem – zmienia się w rozmaite
„żywe” obrazy.
– Ten projekt ma dużą wartość
edukacyjną, bo młodzi ludzie nie tylko bawią się w teatr, lecz także – w ten
sposób – nabywają wiedzy, która na
pewno im się przyda – mówi Janusz
Kijański. Dodaje także, że młodzi
ludzie powinni uwrażliwić się na
swobodę kreacji właściwą Tuwimowi
i jego epoce. I to w rozmaitych kontekstach: zarówno tym dotyczącym
słowa, jak i ruchu.

Na dużej scenie – „układanie” scen
pod okiem Anny Szopy i Tadeusza
Wnuka, który jest koordynatorem
całego przedsięwzięcia. – Zabieramy się od razu do pracy, bo mamy
mnóstwo materiału do opanowania
– zaznacza T. Wnuk. A realizacja nie

będzie łatwa: ruch, jego dynamika
w połączeniu ze słowem. To bardzo
wysoko „stawia poprzeczkę” uczestnikom jeleniogórskiego LWT.
Adepci sceny ćwiczą niuanse
poszczególnych sekwencji, choćby
inscenizacji wiersza Juliana Tuwima
„Na noże”. – Krwi! krwi! Tak jak
zwierz, Żarem tchnę, wzrokiem
palę! Bez litości! W takim klimacie
pięciu uczestników wciela się w
postaci, które – zgodnie z ideą
utworu – walczą o swoje terytorium,
bo miejsca dla wszystkich nie ma. Są
elementy bójki, cwaniactwa i zachowania typowego dla ulicy o niezbyt
dobrej renomie. Jednak – aby nie
zafałszować tej sceny, potrzebne jest
mnóstwo zabiegów, zaangażowania
i świadomości scenicznej, na którą
adeptów sceny uczulał ich mistrz,
T. Wnuk.
– Trzeba nauczyć się takich środków wyrazu, które – widziane z
perspektywy widza – wyglądają naturalnie i wiarygodnie, ale
nie stwarzają
żad-

nego zagrożenia dla
aktora – radził Tadeusz Wnuk.
Tak jest, na przykład, przy scenie
bójki i kopania leżącego. – Jeden
fałszywy gest i scena leży! – mówił
koordynator LWT. Warsztatowicze
dowiedzieli się, więc, jak markować
kopnięcie, pchnięcie i uderzenie, aby

nie stracić realizmu, a przy tym nie
zrobić kolegom krzywdy.
Praca
na LW T
to także
mało efektowne dla
oka, ale
niezwykle potrzebne
warsztaty dykcyjne. – Za
często
mówimy
niedbale,
a osoba, u której nie stwierdzono
wady wymowy, nie powinna mieć
z ortofonią żadnego kłopotu –
powiedział uczestnikom Tadeusz
Wnuk. Ponieważ młodzież bierze
„na warsztat” wiersze Tuwima
– pełne różnorodnej gry słów i
będące zarazem zabawą językiem – praca nad dykcją jest
koniecznością.
Młodzież „ćwiczyła” rozmaite
zbitki samogłosek w różnych tekstach, nie zawsze z sensem, ale
zawsze z pewnym „problemem”,
którego opanowanie gwarantuje
poprawność językową na scenie. Był więc już standardowy
„Chrząszcz brzmi w trzcinie”,
ale także wiele innych „łamisłówek”. Tadeusz Wnuk podzielił
także teksty Tuwima, które
będą werbalnym tłem spektaklu
„Medioracja”. – Ruch i obraz są
w nim niezwykle istotne, ale
słowo jest również kluczowe.
Dopełnia całości – mówił koordynator LWT i zarazem współautor
koncepcji spektaklu.
Osobna sprawa to interpretacja
tekstu. – Często powiedziany bez
emocji niesie sobie mnóstwo emocji. Paradoksalnie – wyjaśniał aktor
Teatru im. Norwida. Odradzał młodzieży przesadną ekspresję, która

Lekcję gry akTadeusz Wnuk
torskiej otrzymapodczas pracy nad
ły także panie,
techniką aktorską.
które w jednej z
sekwencji „Medioracji” będą przedLato w Teatrze jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn
stawiały manifesty artystów epoki.
spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo
Wbrew pozorom – choć ich nie są
to długie kwestie – trzeba sporo
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:
pracy, aby osiągnąć
sceniczny efekt wiarygodności.
Aby manifesty, które padają z ust
Dubuffeta, Gombrowicza, Boccioniego, Marinettiego i Kantora,
zrobiły wrażenie na odbiorcy,
adeptki sztuki będą musiały sporo
poćwiczyć.
Zaawansowane są także prace
tyczące budowy scenografii. W
tegorocznej edycji LWT młodzież
ma niełatwe zadanie, bo musi
zbudować wszystko sama. Miasto z
kartonowych pudełek – sześcianów
– ściśle wg koncepcji scenografa
Janusza Kijańskiego, rodzi się „w
bólach”, bo to żmudna robota,
ale efekt sceniczny z pewnością
wynagrodzi wszelkie trudy.
Dorota Fruba-Wiśniewska pracuje z grupą marketingowo-dziennikarską. – Wczoraj pomalowaliśmy
słup przed teatrem. Wysłane już
zostały zaproszenia. Mamy koncepcję ulotek i programu – usłyszeliśmy.
Podczas LWT nie brakuje także
luźniejszych – nie zawsze niezwiązanych ze sztuką „Medioracja” – zajęć,
o których przebieg dba pedagog
Beata Poleszczuk.
Kolejny dzień warsztatów „Lato w
teatrze” – w poniedziałek (11 lipca).
A dwa pokazy sztuki „Medioracja”
zaplanowano na nadchodzącą
sobotę i niedzielę (15 i 16 lipca) na
Dużej Scenie Teatru im. Norwida.
Wstęp – oczywiście – wolny.
(Organizatorzy)
FOT. ORGANIZATOR

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 „Stopklatka” w Warszawie,

Co mi daje Lato w Teatrze

Janusz Kijański ze
swoim projektem
scenograﬁi

– Im więcej, tym lepiej. Na scenie czuję się naprawdę wolna,
mogę być każdym, ot, choćby kosmonautą. Co więcej, z każdym
dniem „Lata w Teatrze” uczę się coraz bardziej panować nad
ciałem, władać nim według potrzeb – powiedziała nam jedna
z uczestniczek LWT Małgorzata Czyż.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZMOTOROZOWANYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY POBIERANIU OPŁAT PARKINGOWYCH TRAKTUJĄ JAK LUDZI ZDROWYCH

Nie będzie za darmo!
Rzesza niepełnosprawnych
z Jeleniej Góry, a także turyści posiadający europejskie karty uprawniające do
bezpłatnego parkowania
protestują przeciwko opłacie pobieranej przez Jelenią
Górę za zaparkowanie auta
poza kopertami.
W niemal wszystkich miastach
w Polsce i Europie tacy zmotoryzowani parkują za darmo, nieliczne
miasta stosują opłatę minimalną,
a w Jeleniej Górze pobiera się 100
procent stawki.
Jeleniogórscy niepełnosprawni
nie rozumieją, dlaczego samorząd
zrobił dla nich wyjątek i za zaparkowanie auta poza kopertą każe im
płacić sto procent opłaty pobieranej
od osób zdrowych.
– To nie nasza wina, że tych kopert
w strefie płatnego parkowania jest za
mało i nagminnie są one zajmowane
przez osoby do tego nieuprawnione.
Niech samorząd zajmie się sprawdzaniem, kto parkuje na tych kopertach i zwiększy ich ilość, zamiast
karać i wyzyskiwać ludzi już i tak
pokrzywdzonych przez los – skarżą
się niepełnosprawni.
W tej sprawie coraz więcej skarg i
zgłoszeń wpływa do rzecznika osób
niepełnosprawnych działającego
przy Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych. Wielokrotnie
informował on władze miasta o tym
problemie, ale dotychczas niczego
nie wskórał.
– Najpierw wysłaliśmy pismo
do prezydenta miasta z prośbą o
zwiększenie ilości kopert dla niepełnosprawnych w strefie płatnego
parkowania. Od zastępcy prezydenta
Huberta Papaja otrzymaliśmy jednak
odpowiedź, że 10 procent wszystkich
miejsc parkingowych jest oznaczone
kopertą dla niepełnosprawnych i
więcej ich być nie może. Złożyliśmy
więc kolejne pismo z prośbą o zniesienie lub zminimalizowanie opłat
dla niepełnosprawnych, którzy

Nierówność

przez brak miejsc muszą parkować
poza kopertami. Dotychczas nikt
nam na to pismo nie odpisał. W tej
sprawie interweniowałem również u
zastępcy prezydenta Zofii Czernow,
która na jednym ze spotkań w Sobieszowie zapewniała, że pierwszy
raz o problemie słyszy i sprawdzi
temat – mówi Stanisław Schubert,
prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych.
Tymczasem Wiktor Żuryński z Jeleniej Góry, który od
dziecka ma bardzo poważny problem z poruszaniem
się, za zaparkowanie swojego
auta pod Karkonoskim
Centr um Medycznym przy
ul. Bankowej
poza kopertą,
zapłacił 40 zł
kary. – Jako
mały chłopiec
przechodziłem chorobę
HeinegoMedina, po
której mam
niedowład
nogi i częściowy paraliż
mięśni brzucha. Poruszam się samochodem przystosowanym do
potrzeb osoby niepełnosprawnej. W
tym dniu, kiedy ukarano mnie za
niewykupienie biletu parkingowego,
nie mogłem znaleźć wolnej koperty,
stanąłem obok zajętego miejsca i poszedłem do lekarza. Kiedy wróciłem
zobaczyłem mandat wystawiony
przez kontrolera, na którym było
napisane, że muszę zapłacić 40 zł.
Odwołałem się do dyrekcji Strefy
Płatnego Parkowania, ale to nic nie
dało – mówi Wiktor Żuryński
Pan Wiktor jest sportowcem, który
uprawia koszykówkę na siedząco,
jeździ po Polsce i wie, że w innych
miastach niepełnosprawni parkują
za darmo. – Byłem m.in. w Kielcach,
Busku Zdroju, Krakowie, Warszawie
czy Wrocławiu i nigdy nie zdarzyło
mi się coś takiego, jak tu, w Jeleniej
Górze. Jest to

ewenement, dlatego prosimy władze miasta o
zmianę tej sytuacji
– podkreśla.
Czują się
oszukani

Małgorzata Weinke jest
zbulwersowana faktem, że w
Jeleniej Górze nie obowiązują unijne
przepisy w zakresie parkowania dla
niepełnosprawnych.

Karę w wysokości 35 zł
zapłacił też Mirosław Sosnowski z Legnicy. W jego mieście niepełnosprawni są zwolnieni z opłaty za parkingi,
niezależnie od tego czy pozostawiają
swoje auto na kopercie dla niepełnosprawnych czy poza nią.
– Chodzę w protezach z pomocą
kul lub jeżdżę na wózku inwalidzkim, bo miałem amputację nóg. W
maju br. przyjechałem swoim autem
do Filharmonii Dolnośląskiej. W pobliżu
wej ś c i a n i e
było wolnej
koperty
więc zaparkowałem
obok. Nawet
do głowy mi
nie przyszło, że
muszę wykupić
bilet parkingowy,

Wiktor Żuryński: Jeżdżę po mieście i
zauważam, że wielu znanych ludzi ma
plakietki osób niepełnosprawnych, a
przykładem jest Józef Kusiak i inni.
Moim zdaniem takie legitymacje
powinny być wydawane tym osobom,
które rzeczywiście mają problemy z
poruszaniem się. Nie można krzywdzić
tych osób, które mają te uprawnia z
powodu rzeczywistych dolegliwości i
dysfunkcji. Miasto powinno iść w kierunku weryfikacji kart parkingowych.

bo niemal w całej Polsce niepełnosprawni parkują bezpłatnie. Kiedy
wyszedłem z filharmonii czekał na
mnie mandat w wysokości 35 zł –
opowiada pan Mirosław.
– Odnaleźliśmy biuro Strefy Płatnego Parkowania, do którego trzeba
było wejść po schodach. Gdyby nie
było ze mną mojej żony, nie miałbym
nawet jak zapłacić tego mandatu.
Zapłaciłem, ale czuję się oszukany.
Jeśli samorząd ustala takie zasady
powinien o tym w jakikolwiek sposób informować, na parkometrach
czy na jakiś tabliczkach. Było mi
przykro, że tak zostałem potraktowany – mówi pan Mirosław Sosnowski
z Legnicy.
W tej samej sprawie zgłosiła się do
nas pani Małgorzata Weinke, która
pochodzi z innej części Polski, a w
Berlinie mieszka od 23 lat.
– Podczas targów turystycznych w Berlinie Jelenia Góra
miała swoje stoisko, na którym
zachęcała niemieckich turystów do przyjazdu w te
okolice. Sama

wzięłam sobie
przepiękne foldery
prezentujące szereg atrakcji w tym
mieście. 26 czerwca
br. przyjechaliśmy
do Jeleniej Góry i zaparkowaliśmy auto
przy ul. Matejki, za
szybą zostawiliśmy
europejską kartę
uprawniającą nas do bezpłatnego
parkowania w całej Europie, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności – usłyszeliśmy.
– Kiedy wróciliśmy do samochodu
czekał na nas mandat w kwocie 35
zł. Dobrze, że znam język polski, bo
mandat był wypisany tylko w tym języku. Zapłaciliśmy go, ale uważamy,
że jest to absurd. W Niemczech osoby
niepełnosprawne mogą pozostawić
auto nawet na zakazie, bo takie
prawo dają im przepisy międzynarodowe, które wydawało mi się, że
obowiązuje również w Polsce która
należy do krajów Unii Europejskiej.
Jelenia Góra i okolice to rzeczywiście
piękne miejsca, ale takimi drobnymi
sprawami psuje swój wizerunek
i zraża turystów do odwiedzania
go. My byliśmy zaszokowani. Skąd
o tych wewnętrznych ustaleniach
mają wiedzieć turyści z zagranicy?
– pyta pani Małgorzata.
Hubert Papaj, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry tłumaczy, że w strefie
płatnego parkowania Jeleniej Góry
jest około 630 miejsc parkingowych,
z czego 10 procent to koperty dla
osób niepełnosprawnych. Obecnie
wydanych jest około 3,5 tys. legitymacji osób niepełnosprawnych.
– Nawet gdybyśmy wszystkie miejsca
parkingowe przeznaczyli dla niepełnosprawnych, byłoby ich za mało.
Więcej takich miejsc wyznaczyć
nie możemy – stwierdza wiceszef
Jeleniej Góry.
– Z tych kopert powinny korzystać tylko osoby z dysfunkcjami

Otworzyć trakt
śródmiejski

Niepełnosprawni protestują też przeciwko zamykanej od godziny 11.00
– do 17.00 ulicy 1 Maja w Jeleniej
Górze. Jak mówią, jest tu wiele instytucji użyteczności publicznej, w
tym placówki banków czy gabinety
lekarskie. Zamykanie tej ulicy dla ruchu
samochodowego, który często jest ich
jedyną możliwością poruszania się,
odbierają jako dyskryminację.
ruchowymi, a nie wszyscy niepełnosprawni. Jednak sprawdzanie,
kto parkuje na kopertach jest
wręcz niemożliwe, bo ludzie
zostawiają legitymację za szybą
pojazdu i znikają. Tu kłócą się
interesy dwóch grup: sprawnych i
niepełnosprawnych. My staraliśmy
się znaleźć w tej sprawie jakiś
kompromis. Gdybyśmy natomiast
zwolnili niepełnosprawnych z
opłat poza kopertami, wszystkie
miejsca byłyby przez nich zajęte.
Opłata powoduje, że kierowcy
jak najszybciej załatwiają swoje
sprawy i odjeżdżają robiąc miejsce
innym kierującym. Ten ruch jest
konieczny – dodaje H. Papaj.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA

Dostosują biuro

Wiktor Żuryński: - Niemal w całej
Polsce niepełnosprawni parkują
bezpłatnie.

– Co do biura SPP rozmawiałem już w tej sprawie, by zostało ono dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych i jak najszybciej postaramy się to zmienić. Zagraniczni turyści nie mogą mieć natomiast
pretensji o to, że mandaty wystawiane są tylko w języku polskim, bo tak jest we wszystkich krajach
Europy. Przyjeżdżając do Polski turyści muszą liczyć się z tym, że obowiązuje tu język polski i polskie
prawo, którego muszą go przestrzegać – mówi wiceszef miasta.
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PLOTKI I FAKTY

Żebractwo to wybór, nie konieczność

Magistrat w karykaturze

W dużych miastach w Polsce,
a i w niektórych mniejszych
także właśnie ruszyły kampanie przeciw żebractwu.
Popieram, zdecydowanie
popieram i zapytuję jednocześnie, dlaczego owych
kampanii nie można zrealizować u nas? Tu, w Jeleniej
Górze, w której bynajmniej
żebraków-zawodowców nie
brakuje.
Żebraków-zawodowców? A cóż
to znaczy zapytają z pewnością
niektórzy z Was, czytelników. Już,
już wyjaśniam. Otóż – „żebrak-zawodowiec” to nikt inny, jak każdy
z żebraków, z którymi spotykają się
codziennie zarówno mieszkańcy
dużych miast w Polsce, jak i tych
mniejszych – rzecz jasna, z Jelenią
Górą włącznie szczególnie podczas
wakacji. Tak czytelnicy, z „żebrakami -zawodowcami”, bowiem żebractwo to wybór, a nie konieczność. I to
powinniśmy wiedzieć.
Swoją drogą, zapoznanie z tym
faktem i jego społeczne uświadomienie jest właśnie głównym celem
wspomnianych kampanii przeciw
żebractwu, które ruszyły np. w
Poznaniu, Krakowie i Trójmieście,
i które w założeniu mają wpłynąć
skutecznie na kontrolowanie żebractwa oraz jego ograniczenie.
Czy istotnie tak będzie? Czas pokaże.
Żebractwa wyeliminować na pewno
się nie da, a i żebrzących okupujących miejsca sztandarowe również
w Jeleniej Górze usunąć całkiem też
nie. Jedno jest pewne, żebractwu
przeciwdziałać należy, choć nie jest
to proste.
Koncentrując się już li tylko na
stolicy Karkonoszy, tu proceder
żebractwa najbardziej daje się we
znaki na głównym deptaku, Placu
Ratuszowym, ulicach Długiej i
Krótkiej, pod Kościołami i Bazyliką
Mniejszą, jak również wszystkimi
większymi sklepami czy hipermarketami, których w mieście jest
wszakże kilka. Proceder ów nie jest
też obcy kierowcom parkującym w
okolicy Rynku, którzy niezwykle
często słyszą propozycje „popilnowania samochodu” (oczywiście za
opłatą) lub „skorzystania z pomocy”
(też za pieniądze) panów wskazujących miejsce postoju. Ba, żebractwo

znają i kierowcy będący w ruchu
– na skrzyżowaniach przy Jana
Pawła, a także innych miejskich
arteriach nieustannie atakowani
wdzięcznym „pukpukiem” w szybę
i równie wdzięcznym „daj pan choć
ze dwa złote”.
Podkreślam, żebractwo to wybór,
a nie konieczność. Żebractwo to
zawód, co więcej – zawód dający
faktyczną możliwość zarobku, o
czym my sami często przekonujemy
żebraka. Wskutek empatii oraz
współczucia, które – co budujące,
cechuje dużą cześć z nas decydujemy się „dać choć dwa złote”, choć
tak naprawdę nigdy nie wiemy,
na co zostaną one przeznaczone.
A że zazwyczaj nie na posiłek czy
coś do ubrania, to już inna sprawa.
Dlatego też, jakże ważna jest owa
świadomość zasad funkcjonowania
żebractwa.
Nie ma kampanii, zatem ja uświadomię. Grzmiąco, z „parnasu” tych
wszystkich, co to dają się jeszcze żebrakom manipulować. Tak, czytelnicy, manipulować w najszerszym tego
terminu znaczeniu; manipulować
skutecznie i jakże łatwo, ot, choćby
argumentami, że los skrzywdził
bardzo tego i tego, bo żony już nie
ma i dzieci zabrane, bo pracę znaleźć
niełatwo i rachunki niezapłacone. Argumentami, których my nieżebrzący
mamy w „portfelu” bez liku i jakoś
tam sobie z nimi radzimy, a przy tym
portfel na rzecz nieradzących ciągle
uszczuplamy.
Uświadamiając, rzucając żebrakom dwa złote sprawiamy, że
żebracy bynajmniej nie myślą o
zmianie wykonywanego zawodu.
Żebracy widzą, że żebractwo w
dalszym ciągu jest i, póki co nadal
będzie pracą dochodową. Zawsze
znajdzie się „jeleń” w Jeleniej Górze,
który dwa złote wszakże rzuci. A nie
powinien, dosyć „jeleni”!
Miast rzucać żebrakom dwa złote,
należałoby raczej rzucić im telefony
oraz adresy instytucji, które ich problemami nie tyle mogą, ile muszą
się zająć. I sprawdzić tym samym,
czy osoby żebrzące w ogóle będą
pomocą zainteresowane. Jeżeli nie
będą, a tych może być sporo – nie
rzucać nic. Samemu prowadzić
kampanię przeciw żebractwu, jeżeli
nikt inny nie prowadzi. To tyle na
ten temat.
Piotr Iwaniec

Podczas wizyty w Jeleniej Górze znanego rysownika, ilustratora i satyryka Bohdana Butenki
rozmawiano o możliwości sportretowania przez Artystę ludzi
ze świecznika ekipy zasiadającej
w ratuszu. Oczywiście – takie
rozmowy prowadzono zupełnie
nieoficjalnie i nie wiadomo, co
z nich wyniknie. Faktem jest
jednak, że naszym samorządowcom przydałoby się nieco więcej
dobrego humoru. No, może nie
wszystkim, bo znany z sypnięcia
dowcipem jest sam prezydent
Marcin Zawiła, a i Hubertowi Papajowi, jego zastępcy, zażartować
się zdarza. Niemniej jednak są i
tacy w ratuszowych gabinetach
wciąż mają spuszczony nos na
kwintę. Takim osobnikom z
pewnością przydałaby się spora porcja satyry. Zwłaszcza w
świetnym wykonaniu gościa jeleniogórskiej galerii Biura Wystaw
Artystycznych.
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– Wiesz co, Józuś?

Z samochodów
na rowery

W najbliższych dniach władze
Jeleniej Góry sprawdzą, czy wszyscy urzędnicy potrafią jeździć
na rowerze. Powód? Otóż nasz
samorząd doszedł do wniosku, że
najlepszy przykład „idzie z góry”,
więc – aby zachęcić mieszkańców
do korzystania z cichych jednośladów – na początku przesiąść się
nań mają sami urzędnicy. Rzecz
jasna w myśl hasła, że Jelenia
Góra jest rowerową stolicą Polski.
Jeszcze nie wiadomo, co będzie z
tymi, którzy nie potrafią jeździć
na bicyklach. Nie jest jednak wykluczone, że – w ramach godzin
pracy – zostanie wprowadzony
przyspieszony kurs nauki jazdy
na rowerze. Z racji oczywistych
terenem tego eksperymentu nie
będzie plac Ratuszowy…
(anzol)

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

– Śniło mi się, że nowy
szef rady …

– … będzie miał na imię Józef.

Józef Sarzyński, wiceprzewodniczący rady miejskiej, i Józef Gajewski – radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(anzol)
FOT. JELONKA.COM

OKIEM REDAKTORA 

Nie warto
się nudzić
O tym, że Jelenia Góra w pełni
lata kojarzona bywa z pustynią (w
domyśle chodzi o wydarzenia),
przekonywać nie trzeba. Zwłaszcza malkontentów. Ale też nie sposób nie przyznać racji, że nasze
miasto wakacyjnie odpoczywa w
sensie dosłownym. Choć w sumie
– jako stolica regionu – swoją
stołeczność powinno podkreślać
bardziej r ytmicznym biegiem
wydarzeń. Ten jednak kuleje. I to
dość mocno. Ale i ludzie często
sami sobie są winni.
Czerwcowe weekendy aż pękały
w szwach od wydarzeń różnych
(festynów i innych atrakcji), ale z
lipcowego kalendarza wieje nudą.

A raczej brakiem zdarzeń. Nie
jest to odkrycie, bo – niezależnie
od tego, kto w ratuszu zasiada
– siódmy miesiąc roku był i jest
wyjątkowo mizerny jeśli chodzi
o rozrywkę dla wszystkich. A
ci wszyscy – chórem – krzyczą:
chleba i igrzysk!
Rzymski apel stał się uniwersalnym zawołaniem spragnionych
uciech ludzi, którzy wymagają od
organizatorów, by ci tak gospodarzyli groszem (publicznym), aby
rozrywek dla nikogo nie zabrakło.
I to o każdej porze roku, a w wakacje zwłaszcza. Te bowiem nie
dla wszystkich są wakacjami. Dla
„branży” dostarczającej zdarzeń

wręcz powinny być okresem jeleniogórzan, z których ust rzadko kiedy padają słowa pochwały
harówki.
Tego w naszym mieście nie życia w naszym mieście. Z pewwidać. Co ciekawe – widać to nością nie świadczy to dobrze o
w ośrodkach sąsiednich, które organizatorach życia społecznego
czynią z Jeleniej Góry „zaścianek”. (i o stanie miejskiego budżetu,
Taki Hotel Gołębiewski w Karpa- bo przecież dziś nic za darmo nie
czu – może niezbyt podoba się ma). Ale też niezbyt korzystne
jako dzieło architektury – za to z to świadectwo o tych „narzekaczach”, którzy
całą pewnością
u d owa d n i a j ą
gromadzi puw ten sposób
bliczność ciekaBRAK WYDARZEŃ BYWA
własny brak
wych wydarzeń
CZĘSTO WYMÓWKĄ TZW.
w ogromnych i ZACHOWAŃ ALTERNATYWNYCH, zaradności.
CZYLI – CHOĆBY DEMOLKI W
W czasach
nowoczesnych
salach, jakich MIEŚCIE, PIJAŃSTWA I INNYCH P R L , d o k t ó PLAG WSPÓŁCZESNOŚCI.
rych trudno się
stolica Karkonie odnieść, na
noszy nie ma i
nudę nie narzew najbliższym
czasie mieć nie będzie. Przy- kano. Jeśli już to utyskiwano na
kładów na ciekawszą ofertę w ocet i musztardę na sklepowych
kurortach, gdzie nudy nie ma półkach. Ale nie na nudę! Wówczas Polak zaradny na tyle był,
prawa, być, jest więcej.
Z drugiej strony narzekanie (na że przezwyciężał notor yczne
nudę zwłaszcza), leży w naturze braki. Z mizerii produktów żyw-

nościowych potrafił stworzyć,
na przykład, ziemniaki na 500
sposobów.
Z deficytu zaopatrzenia we
wszystko polski „pomysłowy Dobromir” ‘wszystko’ „robił sam” w
domu wiedziony przez telewizyjnego Adama Słodowego. Podobnie
było z rozrywką: z braku pubów i
innych przybytków, niezapomniane imprezy (i wcale nie kończące
się mordobiciem) organizowano
w domach. Zaś za koncerty „robiło” Radio Luxemburg na pełnych
zakłóceń falach krótkich. Był też
czas, kiedy bawiono się hucznie
przy Liście Przebojów Programu
Trzeciego.
Dziś – ku ubolewaniu – stwierdzić należy, że opływające w dobra
materii społeczeństwo zatraciło tę
ważną cechę samodzielności w
organizowaniu sobie czasu. Ta
uwaga tyczy głównie ludzi młodych, których uczy się prawie

wszystkiego, ale rzadko tego, jak
się nie nudzić. Brak wydarzeń
bywa więc często wymówką tak
politycznie poprawnie zwanych
„zachowań alternat ywnych”,
czyli – choćby demolki w mieście,
pijaństwa i innych plag współczesności. – To wszystko z nudów
– kwituje się ten stan rzeczy – bo
gdyby ktoś zadbał o atrakcje, to
młodzi gniewni chodziliby jak
po sznurku.
Oczywistością jest, że nie namawiam do powrotu do przaśnych cech lat Polski Ludowej.
Warto jednak uświadomić sobie
fakt, że nie można wymagać od
„decydentów”, by organizowali
ludzkości życie. Owszem: niech
proponują i to jak najwięcej, ale
nigdy panami naszego czasu być
nie powinni.
Wasz Redaktor
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Cieszą się życiem
mimo przeciwności losu

Stowarzyszenie Ludzi Ciekawego Życia działające
przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych otrzymało
wpis do rejestru
i działa już pełnoprawnie i
na całego.
Zaprasza
do aktywności jak
największą liczbę
osób niepełnosprawnych i
sprawnych, którzy w
życiu chcą coś ciekawego
cyjne i wiele innych. Mamy mnóstwo
dokonać i zobaczyć.
pomysłów i systematycznie będziemy
Organizacja liczy 22 członków i
całe grono sympatyków. Jego prezesem został Adam Smolnik, z inicjatywy którego klub działał już od
dwóch lat. Wiceprezesami zostały
dwie panie: Danuta Glinda i Łucja
Zawiła. Funkcje sekretarza objęła
Anna Stankiewicz, a skarbnika Beata
Białokryty.
Celem tego stowarzyszenia jest
aktywizacja niepełnosprawnych,
zachęcenie ich do wyjścia z domu,
poznania nowych miejsc i ludzi oraz
wymiana wspólnych doświadczeń.
– Jako stowarzyszenie chcemy organizować wycieczki,
wykłady, prelekcje, imprezy
integra-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PO SPOTKANIU AUTORSKIM W ANTYKWARIACIE POD ARKADAMI
W Antykwariacie Pod Arkadami przy Placu Ratuszowym
w Jeleniej Górze odbyło się
4 lipca spotkanie autorskie
z dr hab. Janem Ryszardem
Sielezinem, wykładowcą historii i pracownikiem Instytutu Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, autorem
książki pt. „Ks. Prałat Antoni
Kamiński”.

Dr hab. Jan Ryszard Sielezin naukowo zajmuje się działalnością opozycji
politycznej oraz służb specjalnych,
stosunkami państwo – Kościół, myślą polityczną XIX i XX w., a także
metodologią badań politologicznych
i historią Polski po roku 1945. Autor
m.in. 100 publikacji naukowych,
130 popularnonaukowych i 8 książek
autorskich. Jego najnowsze dzieło zarówno w sensie duchowym, jak i
– „Ks. Prałat Antoni Kamiński” jest obywatelskim.
monografią duszpasterza zajmująDlaczego Sielezin – wyspecjalizoje realizować. Zapraszamy do kontak- cego ważne miejsce w najnowszych wany badacz historii najnowszej, pratu z nami i uczestnictwa w naszych dziejach naszej lokalnej społeczności, cownik naukowy podjął się napisania
inicjatywach – mówi pan Adam
Smoliński, prezes SLCŻ.
Monografia autorstwa Jana Ryszarda Sielezina może być lekturą interesującą dla
Jednym z pomysłów, które realizuje Stowarzyszenie Ludzi Ciekawego
tych, którzy interesują się życiem Kościoła, czy może raczej jego przedstawicieli
Życia, jest utworzenie grup wsparcia
w czasach PRL-u. Ludzi, duchownych, patriotów, których wielostronne biografie
dla ludzi, którzy zwyciężyli walkę
stanowią jednocześnie krytyczny obraz minionej rzeczywistości. Krytyczny, ale nie
z rakiem i są po operacjach jelita
grubego, mają wstawiony rozrusznik
pozbawiony obiektywizmu.
serca, czy stracili węch. Są to stowarzyszenia jeszcze nie zarejestrowane,
ale już prężnie działające. StowarzyRYSZARD KIEŁEK CZYTAŁ DZIECIOM
szenia nawiązały też współpracę z
oddziałem dializy Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
(Angela)

Duch i litera

W spotkaniu udział wzięło 33
dzieci, którym Ryszard Kiełek czytał „Lokomotywę” Juliana Tuwima
oraz inne wiersze. Posłanka E. Zakrzewska przeczytała dzieciom bajkę
Juliana Tuwima „Rzepka”, która
bardzo spodo-

– W imieniu szpitala wystąpiłam z propozycją wykupienia tego obiektu do zarządu
KGHM Polska Miedź, który jednak odrzucił proponowaną przez mnie kwotę, wyznaczając wyższą. Budynek jest w kiepskim stanie, dach przecieka, trzeba zrobić kapitalny
remont, więc w moim mniemaniu kwota wykupu podana przez KGHM jest zbyt wysoka.
Wystąpiłam więc z propozycją o dzierżawę tego miejsca, aby prowadzić tu centrum
psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, którego niestety brak w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju ośrodki. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
W akcję pozyskania tego obiektu włączył się także rzecznik praw dziecka – powiedziała
posłanka Elżbieta Zakrzewska.

Autorowi udało się w niej połączyć to co
Norwid nazywał „duchem i literą”; zjednoczyć bogaty materiał faktograficzny i
wyważony osobisty stosunek piszącego
do przekazywanych treści. Nie jest to
żadna „laurka”, to analiza, jednak kto
tę analizę przeczyta, nabierze osobistego
stosunku do omawianej postaci – podsumował prof. dr hab. Henryk Gradkowski,
recenzent książki i rektor Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej, który był
obecny na spotkaniu.
(Petr)
FOT. PETR

W LIKWIDOWANEJ „MAŁGOSI”

Czy po raz ostatni?
Dzieci ze Specjalistycznego
Szpitala Uzdrowiskowego
„Małgosia” gościły w miniony piątek poseł Elżbietę
Zakrzewską oraz Ryszarda Kiełka na akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”,
podczas której goście
odpowiadali na pytania
małych pacjentów oraz
czytali zarówno prozę,
jak i poezję.

Takiej placówki u nas nie ma

monografii postaci księdza Antoniego
Kamińskiego? – Albowiem ksiądz ten
jest doskonałym przykładem człowieka niezwykle zaangażowanego w
obronę polskości. Obecnie, historycy
często pomijają tematy związane
z wyznaniem, religią, stosunkami
państwo-Kościół choć tematy te są
niezwykle ważne w dialogu o patriotyzmie, który zdaje się iść w raczej
złym kierunku, zanikać – tłumaczył
Sielezin.
– „Ks. Prałat Antoni Kamiński” to
książka, którą czyta się jednym tchem.

bała się małym pacjentom. Dzieci teczną terapią zarówno dla dzieci, jak
opowiadały o swoich zaintereso- i osoby czytającej. Nie zdajemy sobie
waniach czytelniczych, zadawały sprawę jaką niesamowitą moc posiada książką,
także pytania dotyczące pracy posła
i akcji charytatywnych pomagania
dzieciom. Na koniec miś, z którym
„przybył” Ryszard Kiełek został ochrzczony przez jedną
z dziewczynek imieniem
Pazurek.
– Mam nadzieję, że
nie będzie to ostatnie
spotkanie w „Małgosi”
i będę miał jeszcze
okazję poczytać bajki
dzieciom. Nie od dziś
zapraszam na akcję
„Cała Polska czyta
dzieciom” znane osoby. Czytanie jest sku-

która przede wszystkim porusza wyobraźnię, dlatego zawsze przed snem
powinno się czytać przynajmniej 20
minut – powiedział Ryszard Kiełek.
Czy nadzieje Ryszarda Kiełka się
spełnią? Od września Specjalistyczny
Szpital Uzdrowiskowy „Małgosia”
wraz z prowadzoną w nim
szkołą zostaną już zamknięte.
Nie wiadomo, jak zostanie
zagospodarowana ta placówka, prawdopodobnie
powstanie w niej ośrodek pomocy społecznej
dla osób starszych lub
centrum psychiatryczne
dla dzieci i młodzieży,
o co walczy posłanka
Elżbieta Zakrzewska.
Agata Galas
FOT. AGATA
GALAS

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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W BIURZE WYSTAW ARTYSTYCZNYCH UŚMIECH NIE TYLKO NA LATO

Narysował Bohdan Butenko
Jego rysunki fascynują już
kolejne pokolenie i rzec
można – „wychowały” co
najmniej trzy generacje
Polaków. Starszym przypominają lata młodości,
młodszych wciąż bawią.
Autor tych niezaprzeczalnie
„kultowych” prac, Bohdan
Butenko był w minioną środę gościem otwarcia ekspozycji swoich dzieł w Biurze
Wystaw Artystycznych.

szy kontakt z łaciną, bowiem owo
„pinxit” – dla niewtajemniczonych
– znaczy po prostu „narysował”. Ta
sygnaturka stała się rozpoznawalnym znakiem Bohdana Butenki,
który publikował swoje prace w
niezliczonych wydawnictwach,
czasopismach, książkach, albumach
(„butenkomiksach”), głównie dla
najmłodszych czytelników, choć
nie tylko.
Wykreowane przez artystę postaci
Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i
Cezara stały się towarzyszami tych,
którzy w latach 50., 60. 70. i później
„Butenko pinxit” to tytuł tej wy- zaczytywali się w „Świerszczyku” i
stawy, a zarazem podpis autora pod „Misiu”, a także sięgali do „Płomyczka” i „Płomyka”.
pracami. Dla wielu
Swoją
to był pierwnie-

Bohdan Butenko z Janiną Hobgarską i Marcinem
Zawiłą.

zwykle lapidarną, ale jakże pełną znaczenia kreską Bohdan
Butenko stworzył ilustrację
do powieści kanonu literatury
dziecięcej i młodzieżowej:
spod jego ręki wyszły rysunki
choćby do tekstów Edmunda
Niziurskiego. Artysta znany
jest także z niezliczonych
rysunków edukacyjnych,
którym daleko do taniego dydaktyzmu. Ceniony także za dzieła
dla dorosłych, będące
kwintesencją dobrego
smaku i mocnego przekazu. A pogodzić jedno z
drugim nie jest łatwo.
BWA, przywitali w minioną środę ulicy Długiej. Artystę przywitała
Bohdana Butenkę jeleniogórzanie, goście wernisażu w przed siedzibą galerii od strony Janina Hobgarska, dyrektor Biura
Wystaw Artystycznych. Podziękowała autorowi prac za obecność i
wyraziła podziw dla witalności i
kreatywności.
Artysta – choć tworzy nieprzerwanie od lat 50. XX wieku – wciąż
jest pełen pozytywnej energii.
Szefowa BWA podziękowała też za
wsparcie w organizacji wystawy
Marcinowi Zawile, prezydentowi
miasta. – Przechodziłem ulicą Długą i uśmiechnąłem się na widok
tych rysunków – powiedział M.
Zawiła dodając, że przypomniały
mu dawne lata i dziecięce lektury.
Szef Jeleniej Góry wręczył B. Butence kwiat ze szkła jako pamiątkę
szklarskich tradycji regionu.

Wernisaż – mimo letniej pory – zgromadził tłumy oglądających.

Wakacje pod Szrenicą
Alternatywnie, kolorowo,
filmowo, kreatywnie można
spędzić czas w trakcie Moksialowiska, które rusza już
11 lipca w Szklarskiej Porębie i potrwa do 27 sierpnia.
Podsumowaniem dwumiesięcznych warsztatów będzie „Ogniste zakończenie
lata”.

kto chciałby aktywnie wypocząć,
spotkać się z ludźmi, rozwinąć
swoje umiejętności, wziąć udział w
warsztatach twórczych może przyjść
na Skwer Radiowej „Trójki”. Projekt
stworzony jest dla mieszkańców i
turystów jako alternatywna forma
spędzania czasu w górach.
Dzięki wykorzystaniu śmieci
będzie można stworzyć własny
instrument i zagrać w zespole recyklingowym na Dniu Etno, zaproMoksialowisko to cykl działań jektować swoją przestrzeń, poznać
edukacyjno-kulturalnych prowa- szkło i wspólnie tworzyć dzieło z
dzonych podczas wakacji. Każdy mozaiki szklanej, lepić w glinie i

wypalić w piecu węgierskim własny
projekt podczas sierpniowych dni,
zbudować wielki dzban z gazet, skonstruować własny aparat i tworzyć
fotografię otworkową, uczestniczyć
w wystawach lub spędzić czas w
plenerowym kinie niezależnym z
KAN-em.
11 lipca o 15.00 godz. odbędzie się
uroczyste otwarcie Moksialowiska
oraz działania animowane przez lokalne stowarzyszenia, niezależnych
artystów i mieszkańców, ekologiczny
plener malarski, rodzinne „Farbowanie”, przygody z Aurunem, projekcja
filmu poprzedniej edycji „Moksialki
2010” i wystawa fotograficzna. Gry,
zabawy i konkursy z nagrodami.

Od 12 do 15 lipca od
15.00 będą trwały szklarskie czterodniowe warsztaty plenerowe pod hasłem
„Otwieram się” z Mozaiki
Szklanej, które powstaną na
starych oknach. Codziennie
w jednym oknie stworzona
zostanie kolorowa mozaika
symbolizująca jedną ze stron
świata. Ciekawym akcentem
będą barwne agaty nawiązujące do naszego regionu.
Czwartego dnia powstanie
wspólna instalacja z czte- Organizatorem jest Miejski Ośrorech okien skierowanych dek Kultury, Sportu i Aktywności
na cztery strony świata.
(Agrafka) Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

Podziękowań,
które przekazała
Joanna Mielech,
kurator wystawy, było sporo.
Dla samego artysty, który wiele
o r y g i n a l n yc h
dzieł przekazał
z własnych zbiorów, lecz także
dla prywatnych
kolekcjonerów
z Jeleniej Góry,
którzy wzbogacili ekspozycję o niektóre eksponaty.
I choć wiele rysunków Bohdana
Butenki liczy sobie sporo lat, na
ekspozycji nie mogło zabraknąć
technicznej nowinki: w piwniczce
BWA można podziwiać realizacje
cyfrowe, które łączą różne style
autora dzieł. Dzieł, które – w przeciwieństwie do nafaszerowanych
kolorem, ale wypranych z treści,
współczesnych propozycji rysowniczych dla młodych odbiorców – są
niezwykle proste, ale jakże bogate
w przekaz.
Była także okazja, aby nabyć
opracowany przez Zbigniewa Szumskiego katalog wystawy oraz porozmawiać z rysownikiem. I otrzymać
autograf. Wielu wielbicieli B. Butenki
przybyło na wernisaż z pachnącymi
patyną czasu książkami ilustrowanymi przez bohatera wystawy. Tę
z kolei naprawdę warto obejrzeć:
już bez tłumów, aby mieć czas na
spokojną „konsumpcję” tej Sztuki
przez duże „S”
(RED)
FOT. JELONKA.COM

Wystawa, którą można oglądać do 6
sierpnia, jest częścią projektu: „Ponad
ilustracją. Bohdan Butenko, Daniel
Mróz”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Jelenia Góra.
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motywację (oraz możliwości), by ludzie, którzy zechcą
zmniejszyć swój dług wobec
miasta nie musieli odprowadzać nawet części dochodów
tytułem podatków. – I to się
udało – powiedział Marcin
Zawiła. – Mamy taką interpretację prawną, jaką chcieliśmy
uzyskać i po analizie szczegółów sprawy będziemy wdrażać procedurę możliwości
„spłacania” zadłużeń własną
pracą na rzecz miasta, kiedy
tylko lokatorzy z długami
będą tym zainteresowani.
(RED)
FOT. RED

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE MOŻLIWE DO ZREDUKOWANIA

Dług spłacą pracą
– Jelenia Góra jest bodaj
pierwszym miastem w Polsce, które na tyle uporczywie domagało się oficjalnej
interpretacji prawnej ze
strony służb skarbowych,
że otrzymała ją a jej treść
satysfakcjonuje władze samorządowe.

Otóż mamy potwierdzenie, że odpracowanie zaległego czynszu mieszkaniowego NIE JEST PRZYCHODEM W SENSIE
SKARBOWYM – mówi Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry. To ważna wiadomość i dla miasta, i dla tych mieszkańców, którym skomplikowane warunki
życiowe utrudniają płacenie należności
za mieszkanie i popadli w długi.
– Od początku kadencji chcieliśmy

wdrożyć pomysł, żeby przynajmniej
część rodzin mogła odpracować zaległy
czynsz, wykonując różne prace, w tym
– przy usługach komunalnych. Ostrzegano, że to może być złe rozwiązanie,
bo trzeba – jak mówiono – wdrażać
normalną procedurę wynagrodzeń, z
wszystkimi obciążeniami, m.in. podatkowymi. Oznaczałoby to, że takim rodzinom się po prostu ten wysiłek nie opła-

Wakacje z legendą Dolnego Śląska

W Bibliotece DziecięcoMłodzieżowej Książnicy Karkonoskiej rozpoczął się cykl
zajęć dla dzieci w wieku 7
– 12 lat pt. „Wakacje z legendą Dolnego Śląska – zamki,
duchy i potwory”.

lipiec i sierpień. Ostatnie ze spotkań
zaplanowano na 24 sierpnia br.
Zajęcia przygotowano specjalnie z
myślą o najmłodszych, którzy będą
wypoczywali w mieście. Biblioteka
to zbiory książek i czasopism, dlatego
swoją ofertę zaczyna od zaproszenia do czytania. Poza możliwością
wypożyczenia książek do domu i
Zajęcia odbywają się w każdą śro- wspólnego rodzinnego czytania,
dę od godziny 11.00 i potrwają cały całe wakacje, w każdą środę, będą
czytane legendy o Dolnym Śląsku,

Przykre skutki
picia wódki

W nocy z 7 na 8 lipca 2011 roku policjanci ze Szklarskiej Poręby na jednej
z ławek w parku w centrum miasta zauważyli dwóch mężczyzn, którzy pili
alkohol. 30-letniemu mieszkańcowi
Polic oraz 45-letniemu mieszkańcowi województwa wielkopolskiego
policjanci za spożywanie alkoholu w
miejscu publicznym zaproponowali
mandaty karne. Jeden z panów przyjął
karę, a drugi zaproponował policjantom łapówkę w wysokości
200 koron czeskich i 32 zł.
Okazało się, że mężczyzna poszukiwany był w celu odbycia
kary pozbawienia wolności w
wymiarze 5 miesięcy za groźby
karalne. Obydwaj sprawcy trafili
do policyjnego aresztu. 30-latkowi za
usiłowanie korzyści majątkowej grozić
może nawet do 8 lat pozbawienia
wolności. Jego kolega trafił do zakładu
karnego.
(KMP)

Skąd wzięła się plama oleju napędowego na krajowej „trzydziestce”? I to
na wcale niemałym odcinku drogi, bo
od Jeleniej Góry do miejscowości Rybnica? Z naszych informacji wynika, że
prawdopodobnie olej wyciekł z pojazdu
ciężarowego.

wzbogacone ciekawymi i twórczymi
zajęciami plastycznymi. Celem tych
zajęć jest przybliżenie historii zamków, które znajdują się na Dolnym
Śląsku i związanych z nimi legend
oraz zachęcenie dzieci do czytania
i częstszego sięgania po książkę –
mówi Krystyna Spólnik, kierownik
Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej
w Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ORGANIZATOR

ci, bo ich praca
będzie miała
znikomy wpływ
na zmniejszenie
długu ze względu
na opodatkowanie płacy – czytamy w komunikacie
jeleniogórskiego magistratu.
Jelenia Góra zabiegała o inną interpretację prawną uznając,
że trzeba akurat do tej
sprawy podejść wyjątkowo i stworzyć społeczną

Biuro WM

z końcem września
Drzwi poprzedniej siedziby Stowarzyszenia Wspólne Miasto zostały zamknięte w lutym br. Wówczas
padła deklaracja, że niebawem
otwarte zostanie nowe lokum stowarzyszenia. Dotychczas go jednak
nie otwarto. – Obecnie jesteśmy w
trakcie rozmów z trzema właścicielami lokali, w których nasze stowarzyszenie mogłoby funkcjonować.
Jeszcze nie wiemy, w którym z nich
będzie się mieściła nasza siedziba,
ale wszystkie obiekty są w centrum
miasta i mają około 25 m kw. Myślę,
że nasze rozmowy powinny się niebawem zakończyć i nowa siedziba
zostanie otwarta z końcem września br. Przed otwarciem będziemy
musieli przeprowadzić remonty
w tych pomieszczeniach – mówi
Robert Prystrom, szef Wspólnego
Miasta. Prystrom podkreśla, że
mimo braku lokalu, stowarzyszenie cały czas działa. Mieszkańcy
mogą kontaktować się z członkami
Wspólnego Miasta telefonicznie i emailowo. Stowarzyszenie działa w
Jeleniej Górze od 2002 roku. Przez
ostatnie osiem lat prowadziło
przy ul. Marii Konopnickiej w
Jeleniej Górze biuro porad
obywatelskich.
(Angela)

Sfingowali kradzież utargu
Policjanci z Kowar zatrzymali w minionym tygodniu 37letnią kobietę i 32-letniego
mężczyznę podejrzewanych
o kradzież i fałszywe zeznania.
Sprawczyni pracuje w jednym ze
sklepów w Kowarach. 24 czerwca
2011 roku około godziny 10.25
powiadomiła policjantów z Komisariatu Policji w Kowarach, że nieznany
jej mężczyzna, kiedy szła do banku,
ukradł jej utarg. Jego łupem padło
blisko 8000 zł. Powiadomieni o
przestępstwie policjanci rozpoczęli

poszukiwanie sprawcy. W trakcie
czynności sprawdzili dokładnie
wersję pokrzywdzonej. Jej zeznania
dotyczące samej kradzieży były
dziwne. W wyniku ich weryfikacji
policjanci ustalili, że kobieta kłamała.
Faktycznie do kradzieży doszło, ale
jej sprawcą okazał się znany jej, 32letni mężczyzna, z którym wspólnie
zaaranżowała „wydarzenie”. Jak się
później okazało, mężczyzna był jej
byłym konkubentem. Najprawdopodobniej większość pieniędzy trafiła
do niego. Funkcjonariusze ustalają,
co się z nimi stało.
(KMP)

Sprawcy zostali zatrzymani. Kobieta przyznała się do przestępstwa i po czynnościach
została zwolniona. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za kradzież i
fałszywe zeznania grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji jeleniogórskiej.

DACHOWANIE I WYPADEK MOTOCYKLOWY W SIEDLĘCINIE
W minioną sobotę w godzinach popołudniowych na
odcinku drogi krajowej nr
30 w Siedlęcinie doszło do
dachowania samochodu
osobowego i wypadku motocyklowego.

Prawdopodobnie oba
zdarzenia były
spowodowane rozlanym na drodze olejem napędowym. – W
kolizjach uczestniczyły
dwa pojazdy – samochód

Ślizgawka na oleju
marki Peugeot 205 oraz
motocykl. Pierwsze
zdarzenie dotyczyło dachowania Peugeota, który wychodząc z łuku
drogi wpadł w poślizg na rozlanej
plamie oleju napędowego, przejechał
na przeciwległy pas ruchu, po czym
dachował w rowie.
Druga stłuczka dotyczy wypadku
motocykla jadącego za samochodem,
który uległ wywrotce podczas manewru hamowania. Na skutek obu zdarzeń
obrażeń doznali kierowcy pojazdów,
których przewieziono do szpitala. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że są to
jedynie ogólne potłuczenia ciała – mówił nam mł. aspirant Kacper Krauze z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Petr)
FOT. LINUXVID
FOT. PETR
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WYCIĄG W BIAŁYM JARZE JUŻ PRAWIE GOTOWY

Taranował

auta
Wbrew ekologom

Na przełomie lipca
i sierpnia br. ruszy
nowa sześciokrzesełkowa
kolej narciarska w Karpaczu. Wyciąg ma 600 metrów
jest wyposażony w podgrzewane siedzenia, a także osłony od deszczu i śniegu.

Jest to
jeden z najnowocześniejszych
obiektów w kraju. Koszt inwestycji to 15 mln zł. Ma to być stok
przeznaczony dla całych rodzin,
na co wskazuje zróżnicowane
poziomu trudności tras i to, że na
górnej stacji znajduje się ogródek
dziecięcy.

Przeciwne budowie wyciągu były
stowarzyszenia ekologiczne, które
złożyły do sądu wniosek o wstrzymanie
inwestycji, argumentując, że jest to
zbyt duża ingerencja w przyrodę. Sąd
nie przychylił się jednak do ich prośby,
bo nie znalazł podstaw do wstrzymania
budowy.
Kompleks obejmuje trzy trasy zjazdowe. Trasa niebieska ma 1100 metrów, można będzie jeszcze szusować
po dwóch odcinkach czerwonych,
które mają 600 i 800 metrów. Prace
już się kończą: obecnie na budowie
pracuje trzydziestu budowlańców i
dwunastu monterów.
– Budowa nie obyła się bez problemów, ale udało się nam z nimi uporać
. Siódmego czerwca br. zapadł
ostateczny wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w
sprawie budowy kolei narciarskiej –
poinformował Józef Kamiński, prezes
firmy Winterpol z Zieleńca.
Małgorzata Kolesińska
FOT. MAŁGORZATA
KOLESIŃSKA

Alkohol łatwiej dostępny
Do niedawna klienci marketów i większych sklepów
robiąc zakupy i kupując
alkohol musieli stać w kolejkach do dwóch kas. Przy
pierwszej z nich, znajdującej
się wewnątrz sklepu, kasowany był tylko alkohol. Z
paragonem klienci musieli
ustawić się w drugiej kolejce
do kasy końcowej, co było
czasochłonne.

Wypiła
i narozrabiała
W nocy z 6 na 7 lipca br , kilka
minut po północy na numer alarmowy policji zadzwoniła kobieta
i zgłosiła wybicie szyby w wiacie
przystanku komunikacji miejskiej
w Jeleniej Górze. Zgłaszająca zauważyła dwie młode dziewczyny,
z których jedna kamieniem wybiła
szybę . Kobieta podała ich rysopis
oraz trasę ucieczki. – Powiadomieni o zdarzeniu policjanci rozpoczęli
poszukiwanie sprawczyń. Nieopodal miejsca zdarzenia zauważyli
dwie dziewczyny. Sprawczynią
wybicia szyby okazała się 16-latka.
W trakcie rozmowy policjanci
wyczuli zapach alkoholu. Badanie
wykazało około 1 promila w ich
organizmach dziewcząt. Policja
ustala, skąd dziewczyny miały alkohol i z kim go piły. O dalszym losie
16-latki zadecyduje sąd rodzinny.
(KMP)

– Kasując alkohol i pozostałe
zakupy w dwóch różnych kasach,
czasami traciłam w Carrefourze czy
Tesco nawet 40 minut. Prawdziwy
koszmar pojawiał się natomiast tuż
przed świętami, kiedy wielu klientów kupowało alkohol i robiło duże

Gdyby nie stanowczość
d wó c h j e l e n i o g ó r z a n
z Zabobrza, nie wiadomo jak skończyłaby się
jazda 50-latka z Jeżowa
Sudeckiego, który kompletnie pijany wsiadł za
kierownicę busa i ruszył
w drogę.
3 lipca po godzinie 23.00
mieszkańcy ul. Kiepury w Jeleniej Górze usłyszeli głośny huk.
Część z nich wyszła z mieszkań
na zewnątrz budynk u, inni
obserwowali całe zdarzenie z
okien. Okazało się, że to mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego taranował zaparkowane samochody.
Widząc to dwóch mężczyzn
podbiegło do busa marki Fiat
Ducato, wyciągnęło kierowcę z
samochodu i zabrało mu kluczyki. Na miejsce wezwano policję.
Badanie alkomatem wykazało,
że kierowca miał ponad dwa
promile. Policjanci przekazali
sprawę do sądu w trybie przyspieszonym. Sprawcy grozi teraz
wysoka grzywna i utrata prawa
jazdy na trzy lata.
(KMP)

W poniedziałek, 4 lipca,
przed południem na
drodze między Maciejową a Radomierzem
kierowca autobusu nie
zachował odpowiedniej odległości między
pojazdami oraz nie
dostosował prędkości do warunków na
drodze i uderzył w poprze- ważniejszych obrażeń nie odniósł
dzającego go busa.
też sprawca. Pogoda nie sprzyjała

Do zderzenie się pojazdów doszło
na krajowej trójce za Jelenią Górą w
kierunku Wrocławia. Kierowca autobusu z dużą
siłą uderzył w tył
poprzedzającego go dost awczego
busa marki
Volkswagen.
Poszkodowany kierowca z
powiatu kamiennogórskiego został przewieziony
do szpitala z podejktórzy nie muszą już zatrudniać do- rzeniem urazu krędatkowych pracowników do obsługi gosłupa. Pasażerom nic się nie
oddzielanej kasy.
stało. Po(Angela)

zakupy. Wtedy stanie w kolejkach
do dwóch kas zajmowało nawet godzinę. Zmiany wprowadzające jedną
kasę z pewnością zaoszczędzą czas
klientów – mówi pani Ewelina z Jeleniej Góry. Pozytywów w zmianach
upatrują też sami przedsiębiorcy,

Około godz. 12.30 do kolizji doszło też
przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze
na wysokości Tesco. Nikomu nic się
nie stało. W stłuczki obfitowała także
deszczowa niedziela. Wówczas do
zdarzeń drogowych doszło przy ulicy
Złotniczej i na skrzyżowaniu al. Wojska
Polskiego oraz ulicy Mickiewicza.

Od pierwszego lipca br. w życie weszła też inna zmiana dotycząca trunków: by
wyeliminować lub przy najmniej zminimalizować tzw. „szarą strefę” zniesiono zakaz
sprzedaży niskoprocentowego alkoholu w pociągach.

Oszukana przez nieuczciwego sprzedawcę węgla
To miała być niezwykła okazja dla pani Anny z Jeleniej
Góry na zakupienie taniego
węgla na zimę. Sprzedawca
oferował opał w super atrakcyjnej cenie, a dowóz i wrzucenie go do piwnicy miało
być gratis. Rzeczywistość
okazała się mniej kolorowa.
Zamiast dwóch ton, za które
zapłaciła pani Anna, dostarczono jej niecałą tonę.

twarzy, ani podawać nazwiska. To
mogło jednak przydarzyć się każdemu. Jeleniogórzanka chce ostrzec
przed oszustem innych klientów.
Cała historia miała miejsce kilka
dni temu. Wszystko zaczęło się od
zakupów pani Anny w jednym z
jeleniogórskich dyskontów, przy
którym ciężarowym czerwonym samochodem zaparkował sprzedawca
węgla. Kobieta podeszła do niego i
zapytała o cenę opału.
– W tym roku nie wyjechaliśmy na
wakacje, więc pomyślałam, że kupię
Dzisiaj pani Anna wstydzi się swo- węgiel latem, kiedy jest on tańszy niż
jej naiwności. Nie chce pokazywać jesienią czy zimą. Od kierowcy cięża-

kierowcom: na drogach było bardzo
ślisko, występowało również zamglenie.
(Angela)
FOT.
ANGELA
FOT.
LINUXVID
FOT.
ABIIK

rówki usłyszałam, że ma on bardzo
dobry opał w naprawdę okazyjnej
cenie. Sprzedawca przekonywał, że
w okolicy ma wielu klientów, którzy
mogą potwierdzić jego wiarygodność i uczciwość. Tona węgla miała
kosztować 560 zł, czyli niemal 200
zł taniej niż w składzie opału. Przy
zakupie dwóch ton miałam dostać
dodatkowy 20-złotowy rabat. Nie zastanawiałam się długo. Poprosiłam,
by kierowca podjechał pod moją
kamienicę – opowiada pani Anna z
Jeleniej Góry.
Oszust wrzucił opał do jej piwnicy, wziął zapłatę 1100 zł i odjechał

Jak mówi podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, zdarzenie jest szczegółowo sprawdzane. Jeśli zeznania pokrzywdzonej potwierdzą się, mężczyzna odpowie za oszustwo, za co grozi do ośmiu lat więzienia. – Przy tej
okazji apelujemy do mieszkańców, by ostrożnie i z rozwagą podchodzili do domokrążców i osób oferujących towary w podejrzanie
atrakcyjnych cenach. Jeśli ktoś decyduje się na taki zakup powinien mieć możliwość zważenia opału. W innych przypadkach musi
się liczyć z tym, że może zostać oszukany – ostrzega Edyta Bagrowska.

zostawiając klientkę w przekonaniu,
że zrobiła złoty interes. Czar prysnął,
kiedy do domu wrócił mąż pani Anny
i zajrzał do piwnicy. Mężczyzna od
razu zauważył, że jego żona została
oszukana. Dla potwierdzenia swoich
podejrzeń przeważył opał wiaderko
po wiaderku. Okazało się, że oszust
wziął 1100 zł za niecałą tonę węgla.

– Od razu zadzwoniłam do tego
sprzedawcy. Powiedziałam mu, że ma
jeden dzień na dowiezienie brakującej
tony węgla lub zwrot pieniędzy. W
odpowiedzi usłyszałam, że pewnie
rozdałam opał sąsiadom i on nie będzie
specjalnie do mnie przyjeżdżał. Po tej
rozmowie nie odbierał już żadnych telefonów, nie odpisywał na sms- y. Telefon
został wyłączony. Sprawę zgłosiłam na
policję – mówi pani Anna.
(Angela)
FOT. ANGELA
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MUZYCZNA ALTERNATYWA PODOBA SIĘ SŁUCHACZOM BARDZIEJ NIŻ GATUNKI TOPOWE
wolnym tłumaczeniu oznacza śmiejącą się ,,pannę lekkich obyczajów”.
Spodobało nam się i tak już zostało.

tradzie występujemy od ponad roku.

Skąd nazwa zespołu?
Początkowo nazywaliśmy się El
Kloszardo, lecz większość ludzi widząc
naszą nazwę na plakatach koncertowych myślało, że gramy punk rocka,
za którym skromnie mówiąc – nie
przepadamy. Po zmianach personalnych w zespole postanowiliśmy
Kiedy powstało Whore Laugh
zmienić nazwę. Jeden z kolegów
Zespół powstał pod koniec stycznia podrzucił nam Whore Laugh, co w
2010 r. Innymi słowy, na lokalnej es-

Jak wyglądały/wyglądają koncerty Whore Laugh?
Dotychczas koncertowaliśmy w
małych klubach w Jeleniej Górze,
Piechowicach czy Wrocławiu. Jeżeli chodzi o frekwencję, to jak na
standardy Jeleniej Góry i okolic jest
zadowalająca. Z tego co zauważyliśmy
ludzie lubią przychodzić na nasze

koncerty. Gramy ostro i ciężko, w
związku z tym publiczność reaguje
energicznie, a nie ma nic lepszego dla
muzyka, niż widzieć ze sceny dobrze
bawiących się ludzi.
Czyli wasza muzyka „się sprawdza”.
Myślę że tak, mieliśmy okazję
słyszeć od ludzi przychodzących na
nasze koncerty, że podoba im się nasz
styl i muzyka, że bije od nas energia
i potencjał. Większość publiczności
jeleniogórskiej słuchającej cięższych
odmian muzyki rockowej oczekuje
właśnie tego od zespołów i my staramy się im to dostarczać najlepiej jak
potrafimy. Bo to jest nasza pasja, po
prostu, kochamy to robić.

Wasze dotychczasowe, największe osiągnięcia?
Póki co, wydaliśmy jedno demo we
wrześniu 2010 roku pod tytułem: ,,To
nie jest piknik kantry”, które zebrało
bardzo dobre opinie, i które determinuje nas do nagrania drugiego dema.
Rzecz jasna, w przyszłości chcielibyśmy wreszcie nagrać całą płytę, lecz ze
względów finansowych oraz personalnych wydaje się to raczej odległe. Cóż
więcej... każdy udany koncert jest dla
nas wielkim osiągnięciem.

Jak oceniacie sytuacje jeleniogórskiej sceny alternatywnej?
Wiadomo, jak wszędzie i tu są
zespoły lepsze, i gorsze, lecz myślimy,
że w Jeleniej Górze jednak przeważają
te lepsze (śmiech). Rzecz jasna, nie
wszyscy grają jakoś tam „oryginalnie”, słuchając niektórych kapel ma
się wrażenie, że to nic innego jak

Czy ktoś pomaga Wam się promować?
Niestety, jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej pomocy z zewnątrz. W
sprawach promocji wszystko musimy robić sami, dotyczy to zarówno
sfery muzycznej jak i organizacyjnej.
Oczywiście, naszym zdaniem brak
jakiejkolwiek pomocy dla młodych

Duże szanse na plac zabaw
Mieszkańcy osiedli
Malinnik i Widok
„walczą” o powstanie placu
zabaw dla najmłodszych w
akcji „100 placów zabaw na
100 lat Nivea”.
Aby wesprzeć
akcję wystarczy
zagłosować na stronie www.NIVEA.pl
Dzięki zorganizowanej akcji
mieszkańców osiedli Malinnik i Widok, plac zabaw na osiedlu Malinnik
jest już na 70. miejscu. W Jeleniej
Górze zostały wystawione cztery

lokalizacje, a
tylko Malinnik jest w pierwszej
setce i stopniowo pnie się w górę.
Miejsce do ewentualnego powstania
placu zostało wybrane przez urząd
miasta, po ustaleniach z lokalnymi
społecznościami.

Fotografia w szlachetnym wydaniu
Od 8 do 14 sierpnia
p o t r wa j ą wa r s z t a t y
dla młodzieży, których
uczestnicy cofną się w
czasie i poznają technikę
fotograficzną z okresu początków rozwoju techniki
utrwalania obrazu na materiałach światłoczułych.

– Inicjatywa
firmy Nivea jest
godna podziwu. Tworząc
plac zabaw z
prawdziwego zdarzenia
zapewnimy
dzieciom bezpieczeństwo i
radosne dzieciństwo, a przecież o to nam, rodzicom
chodzi. Budowa takiego miejsca budzi
we wszystkich mieszkańcach pozytywne reakcje, stąd zapewne tak duże
zainteresowanie i liczny udział w głosowaniu – powiedział Michał Michalski,
walczący o utworzenie placu zabaw na
osiedlu Malinnik w Cieplicach.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

dyplom ukończenia warsztatów.
Będzie też wystawa prac. W zajęciach
uczestniczą grupy liczące maksymalnie 10 osób. Cena tygodniowych
warsztatów: 400zł
(RED)
FOT. ZYAVA

miejsce: Coolazooch Art Photo Studio
Fotograficzne & Galeria Artystyczna
adres: ul. 1-go Maja 44 58-500
Jelenia Góra
zapisy i wpłata do 22 lipca : tel.
512 598 400 lub mail. coolazooch@
prokonto.pl

muzyków grających gatunki inne niż
disco czy pop to wielki błąd Jeleniej
Góry – przecież w tym mieście to
właśnie metal, HC, rock itp. ściągają
więcej ludzi, niż muzyka „na topie”.
Jak powinna wyglądać pomoc
dla młodych muzyków ze strony
miasta?
Przede wszystkim, miasto powinno zapewniać artystom miejsca do
ćwiczeń. Druga sprawa – mogłoby
pomóc w organizacji koncertów,
puszczać zespoły na tzw. ,,głębsze
wody”. Uważamy, że to właśnie jest
najbardziej potrzebne jeleniogórskiej
scenie alternatywnej.
Dzięki za rozmowę.

Apelujemy do czytelników Jelonki.com,
by chociaż Ci pomogli promować się
młodym muzykom z regionu. To nie
jest trudne, po prostu, przychodźcie
na nasze koncerty i walczcie razem
z nami o poprawę kondycji tutejszej
„muzy”. Otwórzcie się na nowe, m.in.
na zespół Whore Laugh!

Honory dla handlowców
Zofia Czernow, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry,
wzięła w minionym tygodniu udział w spotkaniu
przedstawicieli Zrzeszenia Handlu i Usług, na
zaproszenie Marka Szopińskiego, przewodniczącego tej organizacji.

Prezydent Marcin Zawiła także zachęca
do głosowania, a ponadto zadeklarował,
że jeśli uda się, uzyskać sukces w tym
głosowaniu, to drugi, podobny plac
zabaw zbudowany będzie ze środków
budżetowych miasta.

Uhonorowała pamiątkowymi
listami osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Jeleniej Góry.
– Jest dla nas niezwykle ważne
– powiedziała – by dostrzegać
wysiłek, najczęściej wieloletni,
ludzi zajmujących się pozornie
drobnymi sprawami – prowadzeniem małych sklepów, firm
usługowych, itp.

Z najwyższą przyjemnością
i satysfakcją dziękuję tym, którzy albo przez ponad 40 lat,
jak właścicielka kwiaciarni
przy ul. Wolności, prowadzili
swoją działalność, albo czynią
to już w kolejnym pokoleniu,
a takich przykładów jest wiele. O kolorycie Jeleniej Góry
najlepiej zaświadczają właśnie
oni – handlowcy, rękodzielnicy, rzemieślnicy, i inni, którzy
potrafią przetr wać wszelkie
gospodarcze problemy, jakie są
nie do pokonania przez duże i
majętne firmy.
W trakcie spotkania M. Szopiński wręczył osobom szczególnie
zasłużonym odznaki honorowe
stowarzyszenia.
(RED)

Polonia białoruska wystąpiła pod Szrenicą

Szklarska Poręba po raz
kolejny gościła polonijne
zespoły z Białorusi. Chór
Kresowiacy śpiewał pieśni
patriotyczne, religijne, ludowe i klasyczne, a grupa
taneczna „Białe Skrzydła”
zaprezentował tańce nie tylprace wykonane w technice „gumy”
są jedyne w swoim rodzaju. Na za- ko polskie i białoruskie, ale
Fotografia chromianowa i guma – kończenie każdy uczestnik otrzyma także cygańskie i greckie.

oto zakres tematyczny zajęć, podczas
których organizatorzy opowiedzą o
technikach chromianowych ze szczegółowym opisem poszczególnych
etapów techniki gumy barwnej.
– Na zajęciach praktycznych
dokonamy wyboru zdjęć w celu
wydrukowania matrycy - negatywu,
następnie będziemy preparować
papier, przygotowywać emulsję
światłoczułą, smarować i suszyć
papier. Ostatnim krokiem będzie
naświetlanie, wywoływanie oraz
klarowanie „gum” – informuj organizatorzy. Całe przedsięwzięcie
będzie także okazją do zapoznania
się z podstawami fotografii.
Warto również podkreślić, że

„kopiowanie” od gwiazd dużego formatu. W dzisiejszych czasach trudno
jest jednak zrobić coś oryginalnego,
świeżo brzmiącego. Tak czy owak,
naszym zdaniem poziom większości
jest dobry.

Zespoły wystąpiły w Parku Miejskim
„Esplanada” oraz w kościołach p.w. Bożego Ciała i M.M. Kolbego. „Kresowiacy” to polski, kameralny chór z Lidy na
Białorusi, który składa się z 8 osób. Jego
kierownikiem jest Anna Komińcz. Chór
śpiewający na cztery głosy istnieje już
od 20 lat. Zespół występował w wielu
polskich miejscowościach, m.
in. w Krakowie, Poznaniu,
Białymstoku, Wrocławiu.

Białe Skrzydła to 60-cio osobowy,
amatorski zespół taneczny z Mołodeczna na Białorusi. W Szklarskiej
Porębie wystąpił w składzie 25
osobowym. Kierownikiem i choreografem jest Wiktor Baranowicz,
członek zarządu Związku
Polaków na
Białorusi.

Zespół prowadzony jest na wysokim poziomie artystycznym.
Otrzymał Grand Prix
na Festiwalu KultuFot. Organizator

Czas na kolejną z młodych
formacji muzycznych obecnych na jeleniogórskiej estradzie. Tym razem o łączeniu
różnych gatunków metalu,
graniu tu i ówdzie z kapelą
Whore Laugh rozmawia Piotr
Iwaniec.

Jaką muzykę gracie?
Nasz styl muzyczny to mieszanka
metalowych gatunków. Na pierwszy
plan wychodzą thrash i death metal,
lecz nie chcemy zamykać sztywnych
ramach gatunkowych i wyciskamy z
metalu to co najlepsze. Wynika to z
naszych inspiracji muzycznych, których jest wiele, przez co trudno jest nas
porównać z jakimś bardziej znanym
zespołem, co zresztą bardzo nas cieszy.
Jeżeli chodzi o teksty, najczęściej dotykają one tematyki humorystycznej,
choć niektóre biorą się z życia – z
naszych własnych doświadczeń. W
jednej z recenzji naszego dema można
przeczytać, że w naszych lirykach nie
pada ani jedno poważne zdanie. Po
części to prawda, gdyż mamy czasem
„niepoważne podejście do poważnych
spraw” (śmiech).

Lekkość przyciągania

ry Kresowej
w Mrągowie w 2009
roku. Wiktor
Baranowicz
zaś, za działalność na
polu szerzenia
k ultur y polskiej, zost ał
odznaczony w
2010 r. Krzyżem
Zasługi przez Ministra Kultur y i
Dziedzictwa Narodowego B. Zdrojewskiego.
Agrafka

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kamienna piękność
Sylwetka mężczyzny w znoszonym filcowym kapeluszu
zarysowała się cieniem w
prześwicie bramy do jednej
z kamienic na placu Ratuszowym. Na wchodzącego
patrzyła kamiennym wzrokiem spora rzeźba niewiasty dzierżącej w dłoniach
kosz pełen kamiennych
owoców. Ukruszony nos
i dłonie bez kilku palców
stanowiły niewidoczne – w
sumie – niedoskonałości
przy perfekcji formy tego
dzieła. Rzec można: idealnego. Takiego, w którym łatwo
się zakochać.

Morowski, bo to on snuł się po
przyratuszowych kamienicach, dyskretnie wyjął notes i ołówek. Zapisał
coś pospiesznie. Potem z przepastnej
torby dobył aparat fotograficzny:
małą leikę z 1934 roku. Otworzył
maksymalnie przesłonę obiektywu
i nastawił dość długi czas, aby siłą
naświetlania zwyciężyć panujący
w sieni przenikniętej smrodem
stęchlizny półmrok. I uzyskać w
miarę jasny obraz. Póki co utajony,
który dopiero napełni sobą papier
fotograficzny wywołany gdzieś, u
jakiegoś fotografa dysponującego
ciemnią. Morowski nie znał się na fotografowaniu na tyle, aby bezbłędnie
„poruszać” się po jego meandrach.
Postanowił jednak – po fiasku całej
eskapady jeleniogórskiej – sam
zabrać się do dzieła.
Już kiedy zaczęły się kłopoty ze
Starzeckim i jego kolegą Jerzym –
oraz całym „plenerem studenckim”
– wyrzucał sobie, że zupełnie niepotrzebnie ich w swój plan nieco wtajemniczył. Choć studenci wiedzieli
najmniej, a i Starzecki nie do końca
był poinformowany o prawdziwym
celu pleneru. Jerzy absolutnie nic o
niczym nie wiedział. Miał tylko robić
zdjęcia i niczym się nie interesować.
Z kolei przedmiot pracy studentów,
czyli cenne detale architektoniczne,
wkrótce miały zostać zburzone wraz
z realizacją planu modernizacji zabudowy Jeleniej Góry, zaś uczestnicy
pleneru mieli ukazać „przestarzałe
i niespełniające wymogów nowo-

czesności” wiekowe realizacje w
miejskiej infrastrukturze.
Ale tak naprawdę przyczyniali się
do ich uratowania i sprzedaży antykwariuszowi z Niemiec Zachodnich.
O tym – oczywiście – już nie wiedzieli. Cały proceder był oficjalnie
zakazany i ściśle tajny, a Morowski
miał – dzięki swoim koneksjom
po linii partyjnej – „załatwić”, by
interesujące go architektoniczne
cacka – nie wzbudzając niczyich
podejrzeń, zostały zdemontowane
i zawiezione w sekretne miejsce.
Skąd nieskąpiący grosza kolekcjoner
z Niemiec – swoimi metodami – zabierze je, aby zwielokrotnić zyski i
zasilić własny zbiór.
Ze szczegółami ustalony plan

zwiedzania”, ale… W sumie to nie
miało żadnego znaczenia. Dla niego.
Jedynie drżał, aby wścibscy mieszkańcy, zwłaszcza starsi wiekiem i
przesiadujący w mieszkaniach, nie byli
zbyt dociekliwi. I swoimi obawami nie
podzielili się z panami w niebieskich
mundurach. Mimo gorącego lipcowego popołudnia oblał go zimny pot,
kiedy usłyszał miarowe kroki, których
rytm wybijany podkutymi obcasami
o bruk przyniósł jednoznaczne skojarzenie z patrolem milicjantów. Nie
pomylił się: wtulony w zimną – mimo
gorącego powietrza – ścianę pamiętającą złote czasy opóźnionego w
Jeleniej Górze baroku – odprowadził
wzrokiem stróżów prawa. Ci ze
znudzonymi i obojętnymi minami

wziął jednak w łeb, gdy Starzec- przemierzali apatycznie podcienia
kiemu z Jerzym i tą nieszczęsną jeleniogórskiego Rynku.
autochtonką, zdarzyła się przygoda
z „unieszkodliwionym” milicjantem.
ZAKĄTEK JELONKI
Morowski mocno się przestraszył,
Z HISTORIĄ
kiedy – wieczorem – w jeleniogórskiej restauracji Dworcowa – usłyPomnik uczucia idealnego
szał od uciekającego przed stróżami
Park na Wzgórzu Kościuszki – dawniej
prawa Jerzego o przygodzie. Rzecz
Rycerskim (Cavalierberg) – ma jeden
jasna nie wtajemniczył fotografa w
nic. I kiedy doszło do niego, że ledwie
przesycony uczuciem zakątek. To ten
kilka godzin później ten wpadł w miskwer z może niezbyt pięknym obelilicyjne sidła, odetchnął w sumie, że
skiem. Ustawił go na przełomie XVIII i
to Starzecki, wobec którego istniało
ryzyko, że „wygada się” i rozłoży na
XIX wieku w miejscu ulubionym przez
łopatki karierę Morowskiego, uciekł
ukochaną małżonkę założyciel parku
i skrzętnie się ukrywa.
nadburmistrz Johannes Christoph
Już wtedy postanowił, że skrzętnie
zadziała sam. I wściekł się sam na
Schoenau. Było to ulubiony skwerek
siebie, że wcześniej coś mu odbiło, że
pani Fryderyki Heleny Schoenau, która
potrzebował wspólnika. Tylko po to,
tu właśnie zwykła przesiadywać i
aby stworzyć pozory legalności.
A teraz sam – nie do końca legaldumać - taka prywatna świątynia
nie – opracowywał naprędce dokudumania... O czym? Niech pozomentację rzeźb, które znajdowały
stanie znakiem zapytania. I choć
się w korytarzach renesansowych
współczesność zabrała część tej
i rokokowych kamienic. Niczym
szpieg prześlizgiwał się z sieni do sieromantycznej magii, a do 2006 roku
ni udając zainteresowanego Jelenią
pomnik straszył rozmiarami zniszGórą „turystę”. Kupił sobie okulary
czenia i zaniedbania, to kiedy postoi
zerówki, w których wyglądał jak
roztargniony pracownik naukowy.
lub posiedzi się tu dłużej, duchy
Znudzony delegacją na kursoprzeszłości jednym głosem mówią
konferencję wymknął się z nudnych
o najpiękniejszych chwilach, które
nasiadówek i z otwartymi z zachwytu
ustami, penetrował staromiejskie
tu przeżyły. Tu słychać też czasem
zaułki. Co prawda nie te podziwiane
szept: Miłość normalna i pożądliwa
przez wycieczki zorganizowane w
każe widzieć w ukochanej osobie
ramach standardowego „programu

Morowski dokładnie
obejrzał przepiękną
rzeźbę. – Gdybyś nie
była z kamienia, to
pewnie mógłbym się w
tobie zakochać – mruknął szacując
przy okazji, ile zachodnich marek dostanie za ten egzemplarz od Niemca.
Było to bez wątpienia najcenniejsze
dzieło sztuki, którego – najpewniej
– nikt z lokatorów nie zauważał,
bo kryło swój czar w głębi mroku
kamienicznej sieni. – Niewrażliwe
mamy to społeczeństwo – szepnął.
Bo przecież ktoś kiedyś postawił tę
rzeźbę właśnie tu, kiedy sień nie
była pomieszczeniem wstydliwym,
ale przedsionkiem do piękna całości. Całości, która teraz murszała
skazana na wieloletnie zaniedbanie.
Dla kamienicy już ratunku nie było.
Morowski dowiedział się, że cała pierzeja zniknie z powierzchni miasta
w ciągu kilkunastu miesięcy. – Ale ty
zostaniesz. Na pamiątkę! W ogródku jakiegoś
milionera! – rozmarzył się licząc marki w
kusząco szeleszczącej
kopercie.
****
Zmęczona tęsknotą
i płaczem Inge poszła
spać do pokoiku przypominającego ascetyczną celę mniszki.
Słońce purpurą zachodu malowało sylwetę
starego miasta, a zegar na ratuszu wybijał
właśnie za kwadrans
dwudziestą pierwszą.
Starzecki stanął za sutą
firanką okna budynku
plebanii. Straszliwie
chciało mu się zapalić,
ale powstrzymywał
jakoś nałóg, tym bardziej, że niewiele mu
już pozostało papierosów w paczce. Kupić
więcej? Uświadomił
sobie, że w portfelu
ma już bardzo niewiele pieniędzy.
I praktycznie niewielkie szanse

11 lipca 2011 r.
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na pozyskanie gotówki. Przekaz
pocztowy na pokrycie kosztów
pobytu miał bowiem odebrać na
miejscu, a tego nie uczynił z wiadomych względów. I jak tu uciec z
tego miasta bez grosza przy duszy?
Stefan westchnął i – mimo obiekcji
sumienia – wyciągnął jednego z

kilku cameli, które mu zostały.
Dym uspokoił go na chwilę i wypełnił swoim aromatem pachnące
lawendą wnętrze.
ciąg dalszy za tydzień
FOT. WWW.WROCLAW.
HYDRAL.COM

tylko jej dobre cechy, a
odrzucać to, co im przeciwne. Miłość idealna
pozwala na umiłowanie
ukochanej istoty w całej
rozciągłości jej bytu.
(RSGB)
FOT. RSGB
FOT. WWW.
WROCLAW
HYDRAL COM
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THE COLORS – “ The
Colors”
wydawnictwo: Fonografika

Płyta sygnowana jest nazwą zespołu, którego twórcą jest sztandarowy
basista Krzysztof Ścierański. To właśnie jego kompozycje w całości z
wyjątkiem jednego utworu Wayne’a

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Muzo, natchniuzo…

AKTUALNOŒCI

Shortera – „Footprints” wplecionego
w „Afrykański Blues” są częścią
składową tego albumu. Mamy tu do
czynienia z różnego rodzaju barwnością instrumentów na których
grają Bernard Maseli (wibrafon),
Przemysław Kuczyński (perkusja),
Krzysztof Ścierański (bas), Marek
Raduli (gitara). Każdy z muzyków

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

muzykowania w
tym składzie muzycy zdecydowali
się wejść do studia
i dokonać ostatecznej rejestracji
materiału, której
efekty słychać na
„The Colors”. O

wnosi na tej płycie
swój koloryt, barwę
swojego instrumentu, wzajemnie uzupełniając się tworząc
ciekawe brzmienie z
pogranicza jazzu, fusion i bluesa. Po czterech latach wspólnego

„Skok w blok”. Ze sztuką do ludzi

Spotkanie i warsztat twórczy dla
miłośników literatury i poezji, a
także osób piszących prozę lub poezję
(felietony, opowiadania, wiersze)
odbędzie się 14 lipca o 16.00 w Książnicy Karkonoskiej. Organizatorem
jest Stowarzyszenie Jeleniogórski
Klub Literacki.

Lato w teatrze

16 i 17 lipca o 18.00 godz. w Teatrze
C.K. Norwida będą trwać prezentacje
spektakli w ramach projektu „Lato w
teatrze” w wykonaniu młodzieży. O
sztuce „Medioracja” czytaj na stronach
6 i 7. Wstęp jest bezpłatny.

„Kartoteka” i Cinema

Teatr „Cinema” oraz mieszkańcy
Karpacza zapraszają na premierę
„Kartoteki” Tadeusza Różewicza,
zorganizowanej z okazji 90 rocznicy
urodzin poety, która odbędzie się 16
lipca w „Dworze Liczyrzepy”.
(Agrafka)

Do 15 lipca potrwa wakacyjna akcja Jeleniogórskiego Centrum Kultury „Skok w Blok”,
która ma rozwijać wyobraźnię dzieci i młodzieży, a także zwiększać zainteresowanie
sztuką i kreatywną forma spędzania wolnego czasu. Nie zabraknie artystów z obwoźnych
teatrów.

Zagra „JAK Amadeusz”

Fundacja „KARKONOSZE MUZYKA SERC” zaprasza na
koncerty do kościółka WANG
w Karpaczu, w lipcu: 9, 16, 23
i 30 (soboty).
Koncerty rozpoczynają się o godz.
20.00. Wykonawcą jest skrzypcowe
Duo „JAK Amadeusz” (Urszula oraz
Andrzej Gniewkowie). Zabrzmią utwory
z okresu klasycyzmu I. J. Playela, C. Stamitza i J. Haydna, ale też baroku (G.Ph.
Telemanna) i innych. Organizatorzy
zapewniają o miłych wrażeniach słuchając na koncertach ciepłych, urokliwych,
czasem figlarnych i bardzo pogodnych
duetów skrzypcowych. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian programu,
wykonawców i inne. Informacje o
ewentualnych zmianach zamieszczamy

na naszej stronie www.muzykaserc.pl
Rezerwacja biletów u organizatora lub
do nabycia przed koncertem: normalny
- 30,00 PLN
ulgowy -15,00 PLN (młodzież i studenci) dzieci do lat 10 - wstęp wolny
Przychód z koncertów jest przeznaczony na działalność fundacji.
Koncerty wykonywane są w ramach
wolontariatu. P - parking na czas
koncertu na posesji przy
kościółku WANG.
(RED)

Turniej skierowany jest zarówno do profesjonalistów,
jak i amatorów.
Dla zwycięzców
przewidziano
POP ROCK & JAZZ

atrakcyjne nagrody pieniężne
i rzeczowe. Turniej będzie podzielony na 9 rund, prowadzony w systemie szwajcarskim
przy komputerowym kojarzeniu zawodników. Zainteresowani mogą się zapisywać do 15
lipca, jednak
trzeba się spieszyć, gdyż ilość
miejsc jest ograniczona. Wpisowe dla dorosłych wynosi
20 złot ych,
a dla dzieci i
młodzieży 5
złotych.
(Agrafka)

formacji Trickster.
Każdego dnia prezentacje odbywają
się w innym punkcie miasta. Daje to
możliwość dotarcia do siedmiu najbardziej zagrożonych i zapomnianych
miejsc Jeleniej Góry. Działania animacyjne podzielone według harmonogramu
przeplatają elementy zabawy, relaksu,
wypoczynku fizycznego uczestników, z
działaniami edukacyjnymi, pracą indywidualną i tworzeniem podwórkowego
świata teatru. Jednodniowy projekt staje
się świętem danego podwórka, z możliwością indywidualnej i grupowej pracy z
wykwalifikowaną kadrą instruktorską.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

11 lipca o 15.00 artyści odwiedzą park przy ul. Morcinka (naprzeciwko kościoła), 12
lipca – plac zabaw przy ul. Okrzei, 13 lipca plac zabaw przy ul. Trzcińskiego 10 przy ODK,
14 lipca plac zabaw przy ul. Noskowskiego 3, 15 lipca plac zabaw przy ul. Kiepury 34.

O ko ł o 4 0 z awo d n i ków
zmierzy się w Szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów, które rozpoczną się już 15 lipca na
jeleniogórskim lotnisku
i potrwają do 24 lipca. Gospodarzem imprezy jest
Aeroklub Jeleniogórski.

Uczestnicy reprezentują polskie
aerokluby regionalne. Zawody
rozgrywane będą w dwóch klasach:
Standard i Klub B. Piloci biorą udział
w konkurencjach polegających na
pokonaniu najdłuższego dystansu
w określonym czasie lub przeleceniu
wyznaczonej trasy w najkrótszym
czasie. Każdy lot zapisany jest na
urządzeniu rejestrującym i na podstawie tego zapisu oceniany jest
przez komisję sędziowską. Wygrywa
zawodnik, który we wszystkich kon-

kurencjach zdobędzie sumarycznie
największą liczbę punktów. Tytuł
Mistrzów Polski przyznawany jest w
obu rozgrywanych klasach. Patronat
nad zawodami objął Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Rafał
Jurkowlaniec. Konkurencje będą
rozgrywane codziennie. Najatrakcyjniejsze dla widzów loty będą
odbywać się w godzinach południowych, a tzw. doloty w godzinach
popołudniowych.
(Agrafka)

Z BUKOWINĄ, R. PRZEMYK I A. GRABOWSKIM

„Gitarą i ...”

w Borowicach

fonista, kompozytor, Wojciech turowo kontynentu
posługującego się
własnym językiem.
Nazwa zespołu stanowi pewną grę
obecna na tej płycie będącej mu- słowną w skojarzezyczną podróży do Afryki. Muzycy nia: African – oznaPomysłodawcą tego muzyczne- zaproszeni na tę sesję stworzyli cza, że mamy tu do
go projektu jest trójmiejski sakso- nową wizję tego bogatego kul- czynienia z muzyką

WOJCIECH STARONIEWICZ Staroniewicz. Lidera inspiruje
muzyka Jamesa Cartera. W po– A FreAK – aN Project”
dobnym stylu i podobna barwa
wydawnictwo: Allegro
jego saksofonu tenorowego jest
Records

„Bułgarski Blues”. Przypisuje się ten
album Krzysztofowi Ścierańskiemu,
który zdominował go swoim pojmowaniem muzyki, swoją estetyką
i wędrówką po rejonach własnej
wyobraźni.
Andrzej Patlewicz

Szybowce, dmuchawce, wiatr

Szach-mat o Puchar Karkonoszy
Miłośnicy szachów mają
okazję zmierzyć się w II
„Ogólnopolskim Turnieju
Szachowym o Puchar Karkonoszy”, który odbędzie
się 16 lipca o godzinie 10.00
w Karkonoskim Salonie Sztuki
O r i e n t
Express.

POP ROCK & JAZZ

Podstawowymi działaniami są realizacje teatralne. Od budowy pacynek, jawajek i marionetek do tworzenia krótkiego zdarzenia teatralnego, które buduje świąteczny obraz
tego jednego miejsca. Warsztaty odbywać się będą od godziny 15.00 do 19.00
Projekt realizowany jest na podwórkach dużych skupisk mieszkaniowych
na terenie całej Jeleniej Góry. Oprócz
pracy warsztatowej zaplanowano wiele
niespodzianek, które mają rozwijać
wyobraźnię dzieci oraz powodować
wzrost zainteresowania określonymi
dziedzinami sztuki. Podstawowym
założeniem projektu jest prezentacja
obwoźnego teatru lalkowego. Dzieci oprócz własnoręcznego wykonywania
lalek oraz form plastycznych -uczestniczą w spektaklu lalkowym tradycyjnego
teatru z Czech.
Partnerami zaproszonymi do prezentacji i współpracy w projekcie jest Teatr
Ahoj z czeskiego miasta lalek - Chrudimia oraz wrocławscy artyści cyrkowej

Wakacje ze sztuką

Spektakl „Droga”, który odbędzie
się 14 lipca w MDK „Muflon” w
Sobieszowie, to połączenie malarstwa, muzyki tańca z multimedialną
prezentacją prac plastycznych, przygotowanych przez dzieci i plastyków podczas pleneru malarskiego.
Oprawę muzyczną stanowić będzie
flamenco i orient, a także choreografie taneczne.
Sztuka Karpacza w Czechach
15 lipca o 13.00 z Karpacza będzie można pojechać do Jilemnic
w ramach „Karkonoskich Letnich
Wieczorów”, gdzie będą prezentowane: wystawa „Malowane góry”
i „Bajkowe kukiełki”. Odbędzie się
także degustacja regionalnej kuchni
tradycyjnej Karpacza oraz koncerty
zespołów: KTK, Złota Aura, Trio rodziny Karpińskich, Harmonium i Ness.

ostatecznej barwie albumu „The
Colors” zadecydowała tu również
nietuzinkowa gra Bernarda Maselego. To można dostrzec już od pierwszego utworu „Nostalgia” zagranego
w iście nostalgiczny sposób. Nieco
więcej motoryki słychać w „Loops”,
„Pustynna burza”, „Piasek pustyni”
w który wpleciony został dodatkowo

15 i 16 lipca na Borowickiej
polanie, kolejny raz spotkają się miłośnicy poezji
śpiewanej z całej Polski. W
tych dniach rozbrzmiewać
będzie muzyka z krainy
łagodności w ramach festiwalu „Gitarą i ... - borowickie spotkania z poezją
śpiewaną”.

Jak co roku nie zabraknie magicznych
spektakli muzycznych, które wykonają
nietuzinkowi artyści. W piątek, 15 lipca
odbędą się obchody 40-lecia twórczości
artystycznej Wolnej Grupy Bukowiny,
na której zaproszenie przybędzie Elżbieta Adamiak. Tego dnia również na
nowo zaaranżowane zostaną utwory
Włodzimierza Wysockiego przez Projekt
Volodię. Drugi dzień festiwalowy otworzą zespoły debiutujące w Borowicach,
takie jak Pudełko Zapałek oraz

Nieobecni. Po nich na scenie wystąpi
wspaniała Renata Przemyk w projekcie
Akustik Trio, a zwieńczeniem dwóch
muzycznych dni będzie występ wybitnego aktora Andrzeja Grabowskiego, który
zaprezentuje utwory z pierwszej solowej
płyty, wydanej w 2010 roku „Mam
prawo… Czasami… Banalnie”.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

W ubiegłym roku aura
nie rozpieszczała. Oby
w tym nie padało.

zakorzenioną w
Czarnym Lądzie a
Freak – to nic innego jak szaleństwo,
pozytywnie zakręcone dźwięki, które
s ą n i e o d z ow ny m
walorem t ego alb u m u . Po m i ę d z y

nimi znajduje się jeszcze free
jako niezbędny element wolnej
improwizacji. Tytuły poszczególnych utworów pochodzą od
imion w różnych językach południowoafrykańskich. Imiona te
definiują każdy utwór ze strony
muzycznej, wizualnej i interpretacyjnej. Grafiki zdobiące okładkę

płyty Agnieszki Ledóchowskiej
były zapewne częścią inspiracji
pomy słodawcy t ego albumu.
W ten sposób odwołując się do
afr ykańskich korzeni jazzu i
tamtejszej kultury.
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

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 to już XV edycja
konkursu, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Tadeusz Biłozor,
fotografik. „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 na Zabobrzu, a honorowy patronat objął prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła. Na
zwycięzców – prócz satysfakcji
– czekają różne nagrody.
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.
(Angela)

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

NA SUDECKIEJ UCZĄ GRAĆ W TENISA ZA DARMO

Gem i set gratis

Bezpłatne lekcje gry w tenisa dla dzieci prowadzone są od poniedziałku do piątku przez
dwie godziny dziennie. Potrwają do końca wakacji. Wszystko po to, by uprawianie tego
komercyjnego sportu, umożliwić jak największej grupie młodzieży, która nie wyjechała
na wakacje.
– Można do nas przychodzić i
bawiąc się, uczyć gry w tenisa na
świeżym powietrzu. Specjalnie dla
uczestników przygotowaliśmy dolny
kort i zakupiliśmy rakiety
i piłki. Obecnie jest ponad 20 zainteresowanych, jeśli będzie ich
więcej wydłużymy
czas bezpłatnych
lekcji –

zapowiada Ireneusz Taraszkiewicz,
dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu w Jeleniej Górze.
Pierwsze lekcje przeszedł już
Krzysztof Wawrzyniak z Jeleniej
Góry. Jak mówi, wcześniej nigdy
nie grał w tenisa, ale po dziesięciu
lekcjach jest przekonany, że jest to
fajny sposób spędzania wolnego czasu. – Gra w tenisa uczy koncentracji
i można się przy tym poruszać na
świeżym powietrzu. Idzie mi nieźle,
ale chcę trenować tak długo, aż się
dobrze nauczę – mówi.
Paula Domańska chciała uczyć się
gry w tenisa od dawna. Wcześniej
nie miała jednak takiej
możliwości. Najtrudniejszy

jest dla niej bekhend ( z ang. backhand) czyli uderzenie piłki z lewej
strony rakietą trzymaną w prawej
ręce lub oburącz. Paula nie zraża się
jednak i trenuje wytrwale.
– Lepiej jest przyjść na kort i poruszać się, niż siedzieć jak co niektórzy
przed komputerem czy telewizorem,
od którego psują się oczy. Gra w tenisa to świetna zabawa – mówi Paula.
– Dla tych, którzy jeszcze nie
wyjechali na wakacje jest to świetna
forma spędzania wolnego czasu.
Moja córka jest
zachwycona
zajęciami. Od

kiedy się one rozpoczęły,
nie opuściła ani jednej lekcji.
Wcześniej myśleliśmy o zapisaniu dziecka na indywidualne lekcje i kto wie, czy tego nie
zrobimy. Podczas darmowych
zajęć Róża poznaje nowych
ludzi, oswaja się z rakietą i piłką
– opowiada Robert Mierzwa.
MOS przejął jeleniogórskie
korty tenisowe przy ul. Sudeckiej od Klubu Sportowego Sudety w
maju br. Od tego czasu sporo się tutaj
zmieniło. Przeprowadzone remonty
i prace widać na każdym kroku:
pomalowano i odremontowano część
ławek, wymieniono blendy, słupki i
wszystkie siatki. Jak mówi jednak
Ireneusz Taraszkiewicz, sporo jest
jeszcze do zrobienia. Przedsiębiorcy,
którzy chcieliby włączyć do zmiany
wyglądu jeleniogórskich kortów
mogą zakupić blendy ze logiem
swojej firmy, a w zamian za to MOS
zawiesi je pomiędzy kortami.
Angela
FOT. ANGELA

Z dolnych kortów bezpłatnie do godziny
15.00 przez cały tydzień korzystać
mogą wszyscy, którzy posiadają legitymacje uczniowską lub studencką.
Muszą jednak przyjść z własnymi
rakietami. Dla dorosłych koszt za
korzystanie z kortu to 10 zł do godz.
15.00 i 20 zł od 15.00 do wieczora.
Rezerwację kortu można zrobić pod
nr tel. 604 224 372. Przy kortach
funkcjonuje też kawiarenka, w której
można napić się kawy, zjeść lody czy
ciastko. Jest tam również bilard.
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Strzelinianka na początek
Strzelinianka Strzelin będzie pierwszym rywalem
Karkonoszy Jelenia Góra
w rozgrywkach piłkarskiej
IV–ligi. Do konfrontacji dojdzie 13 sierpnia w Jeleniej
Górze.
Terminarz rundy jesiennej
IV-ligi
1 kolejka (13-14.08)

kowice
Foto Higiena Gać – GKS Kobierzyce
Granica Bogatynia – Ślęza Wrocław
Karkonosze Jelenia Góra – AKS
Strzegom
Strzelinianka Strzelin – Miedź II
Legnica

Gać
Puma Pietrzykowice –
Iskra Kochlice
Konfeks Legnica – Nysa
Zgorzelec

4 kolejka (27-28.08)

Nysa Zgorzelec – Piast Żmigród
Iskra Kochlice – Konfeks Legnica
Foto Higiena Gać – Puma Pietrzykowice
Granica Bogatynia – Sokół Wielka
Lipa
Karkonosze Jelenia Góra – Piast
Zawidów
Strzelinianka Strzelin – Orkan Szczedrzykowice
Miedź II Legnica – GKS Kobierzyce
AKS Strzegom – Ślęza Wrocław

Piast Żmigród – Miedź II Legnica
AKS Strzegom – Strzelinianka Strzelin
Ślęza Wrocław – Karkonosze Jelenie
Sokół Wielka Lipa – Piast Żmigród
Puma Pietrzykowice – Piast Zawi- Góra
GKS Kobierzyce – Granica Bogadów
Konfeks Legnica – Orkan Szczedrzy- tynia
Orkan Szczedrzykowice – Foto Hikowice
giena Gać
Nysa Zgorzelec – GKS Kobierzyce
Piast Zawidów – Iskra Kochanice
Iskra Kochlice – Ślęza Wrocław
Sokół Wielka Lipa – Nysa Zgorzelec
Foto Higiena Gać – AKS Strzegom
Granica Bogatynia – Miedź II Le- Puma Pietrzykowice – Konfeks
Legnica
gnica
Karkonosze Jelenia Góra – Strzelinianka Strzelin
5 kolejka (31.08)
Konfeks Legnica – Piast Żmigród
Nysa Zgorzelec – Puma Pietrzyko2 kolejka (17.08)
Piast Żmigród – Strzelinianka Strze- wice
Iskra Kochlice – Sokół Wielka Lipa
lin
Miedź II Legnica – Karkonosze Foto Higiena Gać – Piast Zawidów
Granica Bogatynia – Orkan SzczeJelenia Góra
AKS Strzegom – Granica Bogatynia drzykowice
Karkonosze Jelenia Góra – GKS
Ślęza Wrocław – Foto Higiena Gać
Kobierzyce
GKS Kobierzyce – Iskra Kochlice
Orkan Szczedrzykowice – Nysa Strzelinianka Strzelin – Ślęza Wrocław
Zgorzelec
Miedź II Legnica – AKS Strzegom
Piast Zawidów – Konfeks Legnica
Sokół Wielka Lipa – Puma Pietrzykowice
6 kolejka (3-4.09)
Piast Żmigród – AKS Strzegom
Ślęza Wrocław – Miedź II Legnica
3 kolejka 20-21.08
Puma Pietrzykowice – Piast Żmi- GKS Kobierzyce – Strzelinianka
Strzelin
gród
Konfeks Legnica – Sokół Wielka Orkan Szczedrzykowice – Karkonosze Jelenia Góra
Lipa
Piast Zawidów – Granica Bogatynia
Nysa Zgorzelec – Piast Zawidów
Iskra Kochlice – Orkan Szczedrzy- Sokół Wielka Lipa – Foto Higiena

7 kolejka (1011.09)

8 kolejka (17-18.09)

Piast Żmigród – Ślęza Wrocław
GKS Kobierzyce – AKS Strzegom
Orkan Szczedrzykowice – Miedź II
Legnica
Piast Zawidów – Strzelinianka Strzelin
Sokół Wielka Lipa – Karkonosze
Jelenia Góra
Puma Pietrzykowice – Granica Bogatynia
Konfeks Legnica – Foto Higiena Gać
Nysa Zgorzelec – Iskra Kochlice

9 kolejka (24-25.09)

Iskra Kochlice – Piast Żmigród
Foto Higiena Gać – Nysa Zgorzelec
Granica Bogatynia – Konfeks Legnica
Karkonosze Jelenia Góra – Puma
Pietrzykowice
Strzelinianka Strzelin – Sokół Wielka
Lipa
Miedź II Legnica – Piast Zawidów
AKS Strzegom – Orkan Szczedrzy-

Jakub Czech też nie dla Sudetów
grając ambitnie
i pokonując w
finale play-off
wielkiego faworyta z Pleszewa.
Obecnie jasno i
wyraźnie widać,
że ta walka poszła na marne,
Jakub Czech, to już trzeci po skoro nasi czoRafale Niesobskim i Mariuszu łowi zawodnicy,
Matczaku zawodnik, który pomimo zamiast cieszyć
wywalczeniu awansu przenosi się się grą na zapledo klubu występującego w niższej czu najwyższej
klasie rozgrywkowej. To dobitnie klasy rozgrywświadczy o sytuacji jaka panuje w kowe j m u s z ą
jeleniogórskim klubie. Zawodnicy, opuszczać klub
którzy pozostali w drużynie czeka- broniąc bar w
ją na rozwój wypadków licząc, że drużyn wystęzarząd klubu podejmie zdecydo- pujących w IIwane kroki, by pozostali w stolicy lidze, ale za to
Karkonoszy. Do podopiecznych chociaż z wielIreneusza Taraszkiewicza zgłaszają kimi możliwosię kluby, które widziałyby ich w ściami.
swoim składzie. W razie braku
M i ej my n a konkretnych propozycji kontrak- dzieję, że luki
tów ze strony włodarzy najbliższy po czołowych
sezon może pogrążyć jeleniogórską z a wo d n i k a c h
koszykówkę w męskim wydaniu. W Sudetów zostainnego Dolnoślązaka Górnika
sezonie 2010/2011 nasi koszykarze ną szybko załatane, w innym Wałbrzych, który w poprzednim
pokazali, że pieniądze nie grają, wypadku możemy podzielić los sezonie z powodów kłopotów
wywalczyliśmy awans do I-ligi
kadrowych i finansowych został
zdegradowany z I-ligi. Trójce koszykarzy, która zdecydowała się
na exodus życzymy oczywiście
powodzenia w nowych zespołach,
dziękując im za wszystkie występy
EP0#3";°8
w barwach jeleniogórskiej ekipy.
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Kolejnym koszykarzem,
który opuszcza jeleniogórskie Sudety jest Jakub
Czech, który podobnie jak
Rafał Niesobski wybrał
występującą szczebel niżej
Open Florentynę Pleszew.
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Foto Higiena Gać – Granica Bogakowice
Ślęza Wrocław – GKS tynia
Kobierzyce

10 kolejka
(1-2.10)

13 kolejka (22-23.10)

Granica Bogatynia – Piast Żmigród
Karkonosze Jelenia Góra – Foto
Higiena Gać
Strzelinianka Strzelin – Iskra Kochlice
Miedź II Legnica – Nysa Zgorzelec
AKS Strzegom – Konfeks Legnica
Ślęza Wrocław – Puma Pietrzykowice
GKS Kobierzyce – Sokół Wielka Lipa
Orkan Szczedrzykowice – Piast
Zawidów

Piast Żmigród – GKS
Kobierzyce
Orkan Szczedrzykowice – Ślęza
Wrocław
Sokół Wielka Lipa – Miedź II Legnica
Puma Pietrzykowice – Strzelinianka
Strzelin
Konfeks Legnica – Karkonosze Jelenia Góra
Nysa Zgorzelec – Granica Bogatynia
14 kolejka (29-30.10)
Iskra Kochlice – Foto Higiena Gać
Piast Żmigród – Piast Zawidów
Sokół Wielka Lipa – Orkan Szczedrzykowice
11 kolejka (8-9.10)
Puma Pietrzykowice – GKS KobieFoto Higiena Gać – Piast Żmigród
Granica Bogatynia – Iskra Kochlice rzyce
Karkonosze Jelenia Góra – Nysa Konfeks Legnica – Ślęza Wrocław
Nysa Zgorzelec – AKS Strzegom
Zgorzelec
Strzelinianka Strzelin – Konfeks Iskra Kochlice – Miedź II Legnica
Foto Higiena Gać – Strzelinianka
Legnica
Miedź II Legnica – Puma Pietrzy- Strzelin
Granica Bogatynia – Karkonosze
kowice
AKS Strzegom – Sokół Wielka Lipa Jelenia Góra
Ślęza Wrocław – Piast Zawidów
GKS Kobierzyce – Orkan Szczedrzy- 15 kolejka (5-6.11)
kowice
Karkonosze Jelenia Góra – Piast
Żmigród
Strzelinianka Strzelin – Granica
12 kolejka (15-16.10)
Piast Żmigród – Orkan Szczedrzy- Bogatynia
Miedź II Legnica – Foto Higiena Gać
kowice
AKS Strzegom – Iskra Kochlice
Piast Zawidów – GKS Kobierzyce
Sokół Wielka Lipa – Ślęza Wrocław Ślęza Wrocław – Nysa Zgorzelec
Puma Pietrzykowice – AKS Strze- GKS Kobierzyce – Konfeks Legnica
Orkan Szczedrzykowice – Puma
gom
Konfeks Legnica – Miedź II Legnica Pietrzykowice
Nysa Zgorzelec – Strzelinianka Piast Zawidów – Sokół Wielka Lipa
(MDvR)
Strzelin
Fot: archiwum
Iskra Kochlice – Karkonosze Jelenia
Góra

Zmiany w kalendarzu Letniej Ligi MOS-u
Międzyszkolny Ośrodek
Sportu w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do aktywnego
spędzania czasu podczas
wakacji. Zmianie uległy godziny rozgrywania Letniej
Ligi Koszykówki.
Aktualny terminarz Letniej
Ligi MOS-u

* 27 lipca, 10.00, Orlik przy ZSOiT –
Letnia Liga w Piłce Nożnej, kategoria
open
* 28 lipca, 16.00, Orlik przy SP 13 –
Letnia Liga Koszykówki, kategoria
open
* 30 lipca, 10.00, basen MOS ul. Sudecka – Siatkówka plażowa w całej
Polsce( gwiazdy siatkówki)
* 31 lipca, 10.00, basen MOS ul. Sudecka – Siatkówka plażowa w całej
Polsce( gwiazdy siatkówki)
* 10 sierpnia, 16.00, Orlik przy SP
13 – Letnia Liga Koszykówki, kategoria open
* 17 sierpnia, 10.00, Orlik przy ZSOiT – Letnia Liga w Piłce Nożnej,
kategoria open
* 20 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* 21 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* 24 sierpnia, 10.00, Orlik przy
ZSOiT – Letnia Liga w Piłce Nożnej,
kategoria open

* 25 sierpnia, 16.00, Orlik przy SP
13 – Letnia Liga Koszykówki, kategoria open
* 27 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* 28 sierpnia, 10.00, basen ul. Sudecka – „Karkonosze-Cup Letnia Liga
MOS 2011”
turniej siatkówki plażowej
* Lato z tenisem ziemnym
W czasie wakacji od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 12.00 na
kortach Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu przy ul. Sudeckiej w Jeleniej
Górze będzie można skorzystać z bezpłatnej nauki gry w tenisa ziemnego.
Dodatkowo dzieci i młodzież będą
mogły bezpłatnie korzystać z kortów
w dni powszednie w godz. 8.00 –
15.00 Na miejscu istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu sportowego (
piłeczki i rakiety).
* Lato z koszykówką
W hali sportowej im. M. Koczwary
przy ul. Sudeckiej 42 będą prowadzone zajęcia z koszykówki dla dziewcząt
i chłopców: poniedziałek – piątek w
godzinach 10.00 – 12.00.
Pod koniec lata, zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie
MOS –u przewidziane są atrakcyjne
nagrody dla najbardziej aktywnych
zespołów oraz wyróżniających się
zawodników. Międzyszkolny Ośrodek Sportu serdecznie zaprasza do
aktywnego spędzania czasu podczas
wakacji i skorzystania z ich bezpłatnej oferty.
(MDvR)

Wieści różnej treści
Dołącz do juniorskiej
ekipy Karkonoszy

W sezonie 2011/2012 drużyny
juniorów Karkonoszy Jelenia
Góra będą występować w Dolnośląskiej Lidze Juniorów. Z związku z tym klub ogłasza nabór do
drużyn juniorów młodszych, a
także juniorów starszych. Obie
grupy zaczynają przygotowania
do sezonu 11 lipca o godzinie
17:00 na stadionie przy ulicy
Złotniczej 12. Jeżeli chcesz rywalizować z najmocniejszymi
drużynami na Dolnym Śląsku
oraz podnosić swoje umiejętności piłkarskie to spróbuj swoich
sił w ekipie beniaminka LDJ.
Kontakty do trenerów: junior
starszy (zawodnicy urodzeni
w roku 1993/1994) – Tomasz
Walczak – 665 733 346, junior
młodszy (zawodnicy urodzeni
w roku 1995/1996/1997) – Piotr
Grzyl – 609 929 615.

Trzy medale Lucyny
Kornobys

Reprezentująca Start Wrocław Lucyna Kornobys zdobyła
trzy medale podczas rozgrywanych w miniony weekend w
Bydgoszczy Mistrzostw Polski
Niepełnosprawnych w lekkiej
atletyce. Nasza zawodniczka
wystartowała w trzech konkurencjach: pchnięciu kulą, rzucie
dyskiem, a także oszczepem, w
każdej poprawiając swój rekord
życiowy. W kuli jeleniogórzance
poszło najlepiej, wynik 7,74m
dał srebrny krążek (poprzedni
rekord ustanowiony w Nowej
Zelandii wynosił 6,12m). Ponadto Lucyna Kornobys wywalczyła
jeszcze dwa brązowe medale
– oszczep: 16,03m (poprzednio
14,09m) i dysk: 22,87m (poprzednio 15,45m).

Nadchodzi III Maraton
Karkonoski

W tym roku na wymagającej trasie na odcinku Szrenica – Śnieżka – Szrenica z
pięknem Karkonoszy w biegu
zmierzy się 400 śmiałków z
Polski i zagranicy. Dwa lata
temu zawodnicy zmagali się z
upałami i temperaturą powyżej
35 stopni, rok temu z ulewą i
burzą z wyładowaniami atmosferycznymi. Co czeka ich w tym
roku? Wszystkiego dowiemy się
6 sierpnia, kiedy to uczestnicy
Maratonu Karkonoskiego spotkają się, by pobiec pomiędzy
szczytami Szrenicy i Śnieżki. W
nagrodę otrzymają: tradycyjnie
niepowtarzalny gliniany medal,
pamiątkową koszulkę techniczną oraz naleśnika z jagodami po
pokonaniu trasy, na której organizatorzy zapewniają bezcenne
widoki uzależnione oczywiście
od pogody. Na liście startowej znajduje się już komplet
400 uczestników, jak możemy
przeczytać na stronie www.
maratonkarkonoski.pl lista
została zamknięta, w przypadku
pojawienia się wolnych miejsc
informacja zostanie zamieszczona stronie maratonu.
(MDvR)
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Nowe twarze w drużynie KPR-u
W sezonie 2011/2012 ekipę
KPR-u Jelenia Góra wzmocnią dwie zawodniczki – Beata
Skalska i Emilia Galińska.
Ponadto po zakończonej rehabilitacji kontuzjowanego
barku jest Aleksandra Uzar,
która pozostanie w klubie
jeśli pozwoli jej na to stan
zdrowia.
Beata Skalska, 21-letnia bardzo
wszechstronna piłkarka, może występować na lewym rozegraniu i
lewym skrzydle. W poprzednim sezonie była podstawowa zawodniczką
AZS-u AWF-u Wrocław, w barwach
którego zdobyła 52 bramki w 18 meczach. Skalska pochodzi z Kwidzyna i

jest wychowanką tamtejszego MTS-u,
z którym w sezonie 2008/2009
zdobyła koronę królowej strzelczyń
I-ligi, zdobywając 149 bramki w
17 meczach. W swojej karierze
występowała także w Młodzieżowej
Reprezentacji Polski.
19-letnia Emilia Galińska, mierząca 179 cm to wychowanka SPR-u
Łukowia Łuków, obecnie jest młodzieżową reprezentantką Polski, gra
na pozycji lewej i środkowej rozgrywającej. W minionym sezonie można
było ją zobaczyć w meczach I-ligi w
barwach SMS-u Gliwice (74 bramki w
20 meczach), natomiast w tym roku
zakwalifikowała się razem z drużyną
na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy,
które odbędą się w Holandii w dniach
4-14 sierpnia tego roku.

Aleksandra Uzar to 20-letnia leworęczna skrzydłowa, mierząca 165cm
wzrostu, wychowanka Victorii Świebodzice. Występowała w meczach
I-ligi w barwach SMS-u Gliwice oraz
była Młodzieżową Reprezentantką

Polski.
Skrystalizował się także podstawowy trzon zespołu. Zawodniczki które
przedłużyły kontrakty to: bramkarki:
Martyna Kozłowska i Agnieszka
Szalek, kołowe: Anna Fursewicz,

Natalia Tórz, Katarzyna Kubicka,
skrzydłowe: Estera Rykaczewska, Karolina Konsur, rozgrywające: Marta
Dąbrowska, Monika Odrowska, Joanna Załoga, Małgorzata Buklarewicz,
Martyna Popielarz, Karolina Muras,
Lidia Marceluk. Z zespołu odejdą:
Aleksandra Baranowska (planowany transfer definitywny do MKS-u
Finepharm Jelenia Góra) Anna Świdzińska i Paulina Bułak (zakończenie
kariery). Nie wyjaśniona jest jeszcze
sprawa Darii Krajewskiej, Anny
Stanisławiszyn i Agnieszki Koceli,
która nadal pozostaje zawodniczką
jeleniogórskiego klubu, lecz sama nie
podjęła jeszcze decyzji, czyje barwy
będzie reprezentować.
Trenerem zespołu Superligi w sezonie 2011/2012 pozostanie Małgorzata

Terminarz jeleniogórskiej okręgówki
Piłkarze występujący w jeleniogórskiej klasie okręgowej
swoje zmagania rozpoczną
13 sierpnia. Runda jesienna
zakończy się 5 listopada.

Śląski
Piast Wykroty – Pagaz Krzeszów
Leśnik Osiecznica – BKS Bolesławiec
Lotnik Jeżów Sudecki – GKS Warta
Bolesławiecka
Victoria Ruszów – Orzeł Wojcieszów
Terminarz rundy jesiennej Olimpia Kowary – GKS Raciboro1 kolejka (13-14.08)
wice
Pagaz Krzeszów – Czarni Lwówek Olimpia Kamienna Góra – Włókniarz
Śląski
Mirsk
Olsza Olszyna – BKS Bolesławiec
Łużyce Lubań – Piast Dziwiszów
Piast Wykroty – GKS Warta Bolesławiecka
4 kolejka (27-28.08)
Leśnik Osiecznica – Orzeł Wojcie- Czarni Lwówek Śląski – Piast Dziszów
wiszów
Lotnik Jeżów Sudecki – GKS Raci- Włókniarz Mirsk – Łużyce Lubań
borowice
GKS Raciborowice – Olimpia KaVictoria Ruszów – Włókniarz Mirsk mienna Góra
Olimpia Kowary – Piast Dziwiszów Orzeł Wojcieszów – Olimpia KoOlimpia Kamienna Góra – Łużyce wary
Lubań
GKS Warta Bolesławiecka – Victoria
Ruszów
2 kolejka (20-21.08)
BKS Bolesławiec – Lotnik Jeżów
Czarni Lwówek Śląski – Łużyce Sudecki
Lubań
Pagaz Krzeszów – Leśnik OsieczPiast Dziwiszów – Olimpia Kamienna nica
Góra
Olsza Olszyna – Piast Wykroty
Włókniarz Mirsk – Olimpia Kowary
GKS Raciborowice – Victoria Ru- 5 kolejka (3-4.09)
szów
Piast Wykroty – Czarni Lwówek
Orzeł Wojcieszów – Lotnik Jeżów Śląski
Sudecki
Leśnik Osiecznica – Olsza Olszyna
GKS Warta Bolesławiecka – Leśnik Lotnik Jeżów Sudecki – Pagaz KrzeOsiecznica
szów
BKS Bolesławiec – Piast Wykroty
Victoria Ruszów – BKS Bolesławiec
Pagaz Krzeszów – Olsza Olszyna
Olimpia Kowary – GKS Warta Bolesławiecka
3 kolejka (24.08)
Olimpia Kamienna Góra – Orzeł
Olsza Olszyna – Czarni Lwówek Wojcieszów

Zwycięski Goduszyn
Pierwszy z czterech turnie- 3. Victoria 0 pkt.
jów Letniej Ligi Piłki Nożnej,
organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze rozegrany
został 6 lipca na obiekcie
sportowym Orlik przy ZSOiT.
Do turnieju zgłosiło się sześć
drużyn, które rywalizowały
w dwóch grupach, mecze
trwały po 15 minut.
Wyniki:

Grupa A
Atletico Baraki – Pierogi 2:3
Victoria – Atletico Baraki 2:0
Pierogi – Victoria 2:1
1. Pierogi 6 pkt. 
2. Atletico Baraki

3 pkt.

Grupa B
Joga Bonito – Hefalumpy 1:3
Goduszyn – Hefalumpy 5:3
Goduszyn – Joga Bonito 4:3
1. Goduszyn
2. Hefalumpy
3. Joga Bonito

6 pkt.
3 pkt.
0 pkt.

Mecz o 5 miejsce
Joga Bonito – Victoria 6:1
Półfinały
Pierogi – Hefalumpy 3:2
Atletico Baraki – Goduszyn 1:2

Mecz o 3 miejsce
5:3 Hefalumpy – Atletico Baraki 6:1
4:3

Olimpia Kamienna Góra – Victoria
Ruszów
Łużyce Lubań – Lotnik Jeżów Sudecki
Piast Dziwiszów – Leśnik Osiecznica
Włókniarz Mirsk – Piast Wykroty
GKS Raciborowice – Olsza Olszyna
Orzeł Wojcieszów – Pagaz Krzeszów
GKS Warta Bolesławiecka – BKS
Bolesławiec

Łużyce Lubań – GKS Raciborowice
Piast Dziwiszów – Włókniarz Mirsk

Pagaz Krzeszów – Olimpia Kamienna
Góra
Olsza Olszyna – Olimpia Kowary
Piast Wykroty – Victoria Ruszów
6 kolejka (7.09)
Czarni Lwówek Śląski – Włókniarz Leśnik Osiecznica – Lotnik Jeżów
Sudecki
Mirsk
GKS Raciborowice – Piast Dziwiszów
9 kolejka (24-25.09)
Orzeł Wojcieszów – Łużyce Lubań
Lotnik Jeżów Sudecki – Czarni LwóGKS Warta Bolesławiecka – Olimpia wek Śląski
Kamienna Góra
Victoria Ruszów – Leśnik OsieczBKS Bolesławiec – Olimpia Kowary nica
Pagaz Krzeszów – Victoria Ruszów Olimpia Kowary – Piast Wykroty
Olsza Olszyna – Lotnik Jeżów Su- Olimpia Kamienna Góra – Olsza
decki
Olszyna
Piast Wykroty – Leśnik Osiecznica
Łużyce Lubań – Pagaz Krzeszów
Piast Dziwiszów – BKS Bolesławiec
Włókniarz Mirsk – GKS Warta Bole7 kolejka (10-11.09)
Leśnik Osiecznica – Czarni Lwówek sławiecka
GKS Raciborowice – Orzeł WojcieŚląski
Lotnik Jeżów Sudecki – Piast Wy- szów
kroty
Victoria Ruszów – Olsza Olszyna
10 kolejka (1-2.10)
Olimpia Kowary – Pagaz Krzeszów Czarni Lwówek Śląski – Orzeł WojOlimpia Kamienna Góra – BKS cieszów
Bolesławiec
GKS Warta Bolesławiecka – GKS
Łużyce Lubań – GKS Warta Bole- Raciborowice
sławiecka
BKS Bolesławiec – Włókniarz Mirsk
Piast Dziwiszów – Orzeł Wojcieszów Pagaz Krzeszów – Piast Dziwiszów
Włókniarz Mirsk – GKS Raciboro- Olsza Olszyna – Łużyce Lubań
wice
Piast Wykroty – Olimpia Kamienna
Góra
Leśnik Osiecznica – Olimpia Ko8 kolejka (17-18.09)
Czarni Lwówek Śląski – GKS Raci- wary
Lotnik Jeżów Sudecki – Victoria
borowice
Orzeł Wojcieszów – Włókniarz Ruszów
Mirsk
GKS Warta Bolesławiecka – Piast 11 kolejka (8-9.10)
Dziwiszów
Victoria Ruszów – Czarni Lwówek
BKS Bolesławiec – Łużyce Lubań
Śląski

1:4 Finał
Pierogi – Goduszyn 0:5
Klasyfikacja końcowa po 1 turnieju:
1. Goduszyn
8 pkt.
2. Pierogi 6 pkt.
3. Hefalumpy
4 pkt.
3 pkt.
9:6 4. Atletico Baraki
2 pkt.
6:6 5. Joga Bonito
4:7 6. Victoria 1 pkt.
Skład zwycięskiej drużyny: Marcin
Jasiński, Dacjan Rataj, Tomasz Nosal,
Sebastian Kocot, Konrad Sarniewicz,
Karol Górny, Michał Kosciński. Kolejny turniej Letniej Ligi Piłki Nożnej
odbędzie się w środę 27 lipca na
boisku Orlik przy ZSOiT al. Jana
Pawła II 25. Początek zawodów o
godzinie 10.00.
(MDvR)

Jędrzejczak. Dila Samadowa obejmie
nowo powstałą grupę dzieci w rocznikach 2000/2001. Znany jest już także
plan przygotowań. Drużyna spotka
się po przerwie wakacyjnej 11 lipca.
W okresie od 11 do 30 lipca zespół
przejdzie obóz kondycyjny korzystając
z obiektów w Jeleniej Górze. 31 lipca
ekipa wyjedzie na 2-tygodniowy obóz
techniczny do Ciepłowodów, w trakcie
którego planowane są mecze kontrolne i sparingowe. Po powrocie z obozu,
drużyna będzie przygotowywała się
na macierzystych obiektach MOS-u.
Sezon 2011/2012 KPR zainauguruje
meczem z mistrzem Polski Zagłębiem
Lubin, który jest zaplanowany na 3
września w Jeleniej Górze.
(red.)
Fot: R. Ignaciak

Olimpia Kowary – Lotnik Jeżów
Sudecki
Olimpia Kamienna Góra – Leśnik
Osiecznica
Łużyce Lubań – Piast Wykroty
Piast Dziwiszów – Olsza Olszyna
Włókniarz Mirsk – Pagaz Krzeszów
GKS Raciborowice – BKS Bolesławiec
Orzeł Wojcieszów – GKS Warta
Bolesławiecka

14 kolejka (29-30.10)

Czarni Lwówek Śląski – BKS Bolesławiec
Pagaz Krzeszów – GKS Warta Bolesławiecka
Olsza Olszyna – Orzeł Wojcieszów
Piast Wykroty – GKS Raciborowice
Leśnik Osiecznica – Włókniarz
Mirsk
Lotnik Jeżów Sudecki – Piast Dziwiszów
Victoria Ruszów – Łużyce Lubań
Olimpia Kowary – Olimpia Kamien12 kolejka (15-16.10)
Czarni Lwówek Śląski – GKS Warta na Góra
Bolesławiecka
BKS Bolesławiec – Orzeł Wojcie- 15 kolejka (5-6.11)
Olimpia Kamienna Góra – Czarni
szów
Pagaz Krzeszów – GKS Raciboro- Lwówek Śląski
Łużyce Lubań – Olimpia Kowary
wice
Piast Dziwiszów – Victoria Ruszów
Olsza Olszyna – Włókniarz Mirsk
Włókniarz Mirsk – Lotnik Jeżów
Piast Wykroty – Piast Dziwiszów
Sudecki
Leśnik Osiecznica – Łużyce Lubań
Lotnik Jeżów Sudecki – Olimpia GKS Raciborowice – Leśnik Osiecznica
Kamienna Góra
Victoria Ruszów – Olimpia Kowary Orzeł Wojcieszów – Piast Wykroty
GKS Warta Bolesławiecka – Olsza
Olszyna
13 kolejka (22-23.10)
Olimpia Kowary – Czarni Lwówek BKS Bolesławiec – Pagaz Krzeszów
(MDvR)
Śląski
Fot: archiwum

Maja Włoszczowska daleko
Reprezentantka CCC Polkowice zajęła osiemnastą
pozycję podczas zawodów
Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odbyły
się w kanadyjskim Mont–Sainte–Anne. Wygrała gospodyni Catharine Pendrel,
dla której to już czwarte
zwycięstwo w tegorocznym
cyklu Pucharu Świata.
Przed wyścigiem na trasie, na której
niespełna rok temu Maja wywalczyła
tytuł mistrzyni świata, nasza zawodniczka była jedną z faworytek.
Niestety, tym razem Góra Św. Anny
nie była dla Mai Włoszczowskiej
szczęśliwa. Od początku dystansu
Polka traciła dystans i po pierwszej

rundzie była 21. Ostatecznie zawodniczka CCC Polkowic dojechała na
metę jako osiemnasta, pozostałym
polskim kolarkom poszło jeszcze
gorzej, Anna Szafraniec była 28, a
Magdalena Sadłecka 31. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Maja
Włoszczowska spadła na siódme
miejsce.

Wyniki:

1. Catharine Pendrel (Kanada/Luna
Pro Team)
2. Irina Kalentiewa (Rosja/Topeak
Ergon Racing)
3. Julie Bresset (Francja/BH-SuntourPeisey Vallandry)
4. Katerina Nash (Czechy/Luna
Pro Team)
5. Marie-Helene Premont (Kanada/
Team Maxxis - Rocky Mountain)

6. Elisabeth Osl (Austria/Ghost
Factory Racing Team)
7. Emily Batty (Kanada/Subaru
Trek)
8. Nathalie Schneitter (Szwajcaria/
Colnago Arreghini Sudtirol)
9. Tanja Zakelj (Słowenia/OrbeaGeax)
10. Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Norwegia/Multivan Merida Biking Team)
...
18. Maja Włoszczowska (Polska/CCC
Polkowice)
28. Anna Szafraniec (Polska/CCC
Polkowice)
31. Magdalena Sadłecka (Polska/
CCC Polkowice)
Aleksandra Mooradian (Polska) - nie
ukończyła
(MDvR)
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PRACA
DAM PRACĘ
DOZORCĘ zatrudni
hurtownia w Jeleniej
Górze - 661 400 153

KONSULTANTKA Avon - Firma
kosmetyczna Avon oferuje prostą
i wygodną formę dodatkowego
zarobku, profesjonalne szkolenia
kosmetyczne, konkursy, nagrody,
możliwość awansu. brak opłaty
wpisowej, gg 6402836 - 692
494 164

MURARZ cieśla - potrzebny
od zaraz - samodzielny 695 996 113
POSZUKUJEMY pracownika - do prac remontowo-budowlanych. Fabryka
Te k t u r y P i l c h o w i c e 8 2 ,
gmina Wleń - 602 366 931
PRACA dla firm monterskich - Specjalizacja
- kompleksowa wymiana
stolarki okiennej i drzwiow e j . Wy m a g a n e d o ś w i a d czenie, własny transport i
aktualne zaświadczenie o
prowadzonej działalności 607 720 825

PRACA w Niemczech - dla cieśli,
stolarzy, hydraulików, kucharzy,
pracowników budowlanych i
produkcyjnych. Mile widziana
znajomość języka niemieckiego
- 602 422 376
PRACA w Niemczech - w salonach gier dla osób z dobrą znajomością języka niemieckiego
- 602 422 376

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYTKA 60 lat - podejmę
pracę - ochrona obiektów - sprzątanie w Jeleniej Górze - 602
765 469

BIURO RACHUNKOWE

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

MĘŻCZYZNA 25 lat - dowolną
pracę w godz. popołudniowych.
Wyksztalcenie wyższe administracyjne i ekonomiczne. Własny samochód. Doświadczenie
zawodowe: 3 lata - 796 586
606
MŁODY 24 latek - szuka pracy
w prywatnej ﬁrmie pracy jako
kurier rowerowy lub w jakimś
obiekcie jako reklamowanie
danego obiektu. Rozważę inne
propozycje - 695 624 653
OCHRONA obiektów - sprzątanie - emerytka, 60 lat, na terenie
Jeleniej Góry - 602 765 469
PILNIE młoda para - on 24 szuka
pracy jako pomocnik budowlany
lub inna praca ﬁzyczna, ona 20
pokojowa lub opiekunka na terenie Szklarskiej - 695 624 653

BAGAŻNIK na rowery - dachowy
do Audi / VW sprzedam 250zł 509 908 822
- pełna księgowość
- kadry i płace
4 zimowki Kleber KrisalpHP
- rozliczenie z ZUS i US
- księga przychodów
- (175/65 R14 82T) produk- BMW E 36 - wszystkie części i rozchodów
cja 2406 + felgi stalowe GM 2500 turbo diesla rok 94 - 794
(5.5Jx14;4x100) cena 400 zł - 015 149
Odbiór dokumentów u klienta
CHŁODNICE samochodowe
609 122 312
58-500 JELENIA GORA ul. WOŁKOWA 22
ALUFELGI wraz z oponami - do - chłodnice wody, chłodnice kliTel. 075-7524945 kom. 0668690058
KUCHARZ - podejmie pracę - Forda rozmiar 175/60/r13 - 783 matyzacji, wentylatory, wiskozy,
792 786 280
osuszacze, korki wlewu, zbiorNajniższe ceny! Zadzwoń i sprawdź.
746 960
niczki do każdego auta. promocja
- 509 231 320
CZĘŚCI do Corsy B,C i D maski, zderzaki, lampy, błotniki,
zawieszenia-części z demontażu
- 691 350 737
CZĘŚCI karoserii - lampy, kierunkowskazy, lusterka, błotniki,
progi, atrapki, reperaturki. nowe
części w promocyjnych cenach.
Jelenia Góra - 509 231 320
CZĘŚCI zawieszenia - wahacze,
sworznie, tuleje, amortyzatory
sprężyny. nowe części w super
cenie. vw, bmw, ford, mercedes,
skoda, honda, mazda i inne - 509
231 320
FELGI aluminiowe - 15 z oponami - bardzo tanio - 796 287
219
FELGI stalowe - 13 z oponami
4*100 4 szt. za 100 zł - 695 605
021
FELGI stalowe 4*100 - 14 z
oponami 4 szt. za 100 zł - 695
605 021
FELGI stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
FORD Mondeo 1 - kombi oraz
Opel Astra 1 wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
NOWY akumulator - Centra
futura 72Ah prąd rozruchu 720A
tylko 300 zł - 606 252 219
OPONY nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie
ceny - 757 893 651
PEUGEOT 309 - wszystkie części z demontażu - 510 242 940
PÓŁKA z głośnikami do VW
GOLF IV - 4 * 100W + 2 * 80W.
WAŻNE TELEFONY
Amplifer MRP-F 306. Komplet
300 zł - 607 365 640
ALARMOWE
Straż Miejska
75 25 162
Prokuratura Rejonowa
64 28 400
SIEDZENIA po 10 zł - Astra F,
Policja
997
SŁUŻBA ZDROWIA
Prokuratura Okręgowa
64 28 400
Mondeo 1, Swift, Vectra A, Jetta
- 510 242 940
Straż Pożarna
998
Narodowy Fundusz Zdrowia
64 58 709
Poczta Główna
75 243 90
SILNIK od skutera - Honda Lead
Pogotowie Ratunkowe
999
Szpital Wojewódzki
75 37 100
Powiatowa Stacja Sanitarno
- poj. 110 cm, sam silnik bez
GOPR
985
Izba przyjęć
75 37 118
Epidemiologiczna
64 355 60
elekt. - dodaję koło do silnika,
cena 250 zł - 722 170 305
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Konserwator Zabytków
75 26 865
Na rynku od 1996 roku!

Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Wodociągowe
Numer alarmowy ogólny
Pogotowie Weterynaryjne
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

992
993
994
112
531 22 99 44
75 20 700
75 20 150
75 52 374

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

ZUS
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 68 400

64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

SILNIK wraz ze skrzynią - oraz
inne części do BMW 320 93r w
bardzo atrakcyjnej cenie - 663
014 686
ŚWIATŁA do jazdy dziennej Homologacja RL E4 legalne do
wszystkich aut. Pełen automat
zapalania. FIRMA Elektro-Kom
ul. Bacewicz 4 Zapraszamy cena 125 zł - 791 997 309
TOYOTA Corolla - 1.3 z LPG, 91
rok, opłacona, uszkodzone drzwi
i błotnik, 950 zł - 510 242 940
WIELE części - sprzedaż części
nowych oraz z demontażu do
bardzo wielu aut różnych marek
i modeli, udzielę gwarancji rozruchowej przy montażu w naszym
warsztacie - 535 941 030

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
KATALIZATORY - w każdym
stanie i od każdego auta - 694
600 310
KATALIZATORY - wszystkie 782 124 231
SILNIK Golf IV - 1.9 TDI 110 km
kombi - 600 065 567
UŻYWANE katalizatory - gotówka
od ręki - 722 128 501

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO złomowanie - skup
wszystkich pojazdów całych i
powypadkowych, stan obojętny,
własny transport gotówka od ręki
- 787 804 787
AUTOSKUP - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
DOBRZE płacę - skup aut całych
i uszkodzonych, osobowych,
dostawczych, ciężarowych, rolniczych, uszkodzone odbieram
własnym transportem. Umowa
kupna-sprzedaży i gotówka na
miejscu - 535 941 030
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 - 693 828 283
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka
od ręki - 722 128 501

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
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Każde auto do 300 złotych
- wszystkie auta bez wyjątku
do 300 złotych, stan obojętny,
odbieram własnym transportem
- 885 775 445
Każde auto do 500 zł - może
być uszkodzone, niesprawne,
bez ważnych opłat itp. Odpowiadam również na SMS. Posiadam
własny transport - 883 257 766
Każde auto i motor - w rozsądnych cenach - gotówka natychmiast - przyjadę - 667 518 280
Legalne złomowanie aut stacja demontażu pojazdów
Sobieszów, sprzedaż części,
opon i aut - 757 553 080
Mercedesa 116 123 - stan i
rok obojętny, gotówka od ręki 531 588 345
Multiple I - diesel lub LPG 665 885 562
Okazyjnie auto - w cenie do
1000 zł, może być uszkodzone
lub bez opłat - 663 304 960
Powypadkowe - skup - również całe i uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
Problem z autem my kupimy
- nie wiesz co zrobić z niesprawnym autem ? - zadzwoń my go
kupimy i zabierzemy własnym
transportem - 790 303 603
Skup aut - każda marka aut,
nawet bez przeglądu i oc, odbieramy własnym transportem - 787
009 777
Skup aut do 5000 zł - gotówka
od ręki, własny transport - 697
104 455
Stan aut obojętny - nawet
bez przeglądu i OC, dysponuję
własnym transportem - 511 209
408
Wszystkie samochody - auta
powypadkowe, uszkodzone i
całe. Również angliki. Posiadam
własny transport - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80 B4 - 1992, 2 litry benzyna, ubezpieczony i zarejestrowany. 166 tys. przebiegu. Cena
1700 tys. zł - 510 719 751
Audi A3 - 2007, 1.9TDI 105KM
przebieg 132 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, klimatyzacja,
ABS, ESP, skrzynia multitronic,
cena 47900, zarejestrowana - 75
76 788 35, 501 035 988
Audi B-3 - zarejestrowany, rok
90, poj. 1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, cena 1350
zł - 604 899 303/692 539 208
Bmw 318 - 1,8 benzyna, 1992
rok, zarejestrowane w Polsce 511 209 408
Bmw 318is - 1.9 + LPG, 1997
rok, klimatronik, alufelgi 16, abs,
elektryczne szyby, lusterka,
poduszka powietrzna, kolor granatowy. Zapraszam do oglądnięcia. - 695 979 127
BMW 320D - 2003, 150KM
przebieg 160 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, klimatyzacja,
elektryka, ABS, ESP ASR, cena
24900 - 75 76 788 35, 501 035
988
Bmw E36 - 1,8is coupe, silnik
ok., brak przeglądu, w całości lub
na części - tanio - 889 957 499
Citroen AX - 1996 rok, 1.0
benzyna, 1500 PLN – do negocjacji - 533 456 997
Daewoo Espero - 1997 rok,
przegląd 07.09.2011 Ubezpieczenie 30.07.2011 Przebieg 149
tys. - 791 504 346
Daewoo Lanos - 1.4, klimatyzacja, 2 poduszki, el. szyby,
centralny zamek, przebieg niecałe 98000 tys. 99rok, srebrny
metalik. Cena 6000 do negocjacji
- 513 355 344
Daewoo Lanos - 1.6 z gazem,
198000 km. Auto w ciągłej eksploatacji, korozja prawego błotnika, progów i drobne otarcia,
przegląd do 03 2012. Niedrogo
- 603 410 248

Daewoo Matiz - 1999 rok,
stan techniczny i wizualny bardzo dobry, wymienione płyny,
rozrząd, czerwony cena 3990
zł - 605 078 310
Daewoo Matiz - na części lub w
całości - rok 1999, 1300,00 - 783
839 603
Daewoo Tico VAN - rok produkcji 2000, opłacony, cena
1.500 zł (posiadam także tylna
kanapę) - 507 790 522
Daihatsu Cuore - 1991, autko
na chodzie, ważne ubezpieczenie i przegląd, cena 1200 zł. - 694
315 156
Daihatsu Cuore - pojemność
850,kolor czerwony, rok produkcji
1991, ubezpieczenie i przegląd
ważne. Auto na chodzie, stan
dobry jeździ nim kobieta - 694
315 156
Fiat CC - poj. 900, rok 95, ważne
opłaty, stan bdb. Cena 1400 - 692
671 278
Fiat Punto Kabriolet - rok 96,
pojemność 1.6 benzyna + LPG
sekwencja, c-zamek, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy,
ABS, elektrycznie opuszczany
dach, cena 4800 - 604 899
303/692 539 208
Ford Escort - kabriolet, rok, 90,
poj. 1.6 benzyna, radio, wspomaganie kierownicy, c-zamek,
elektryka, ABS, cena 1200 zł 604 899 303/535 941 030
Ford Eskort 93 rok - 1.8 ważne
opłaty w ciągłej eksploatacji - 694
728 779
Ford Fiesta - zarejestrowany,
rok 95, poj. 1100 benzyna, ekonomiczny, cena 1400 zł - 535
941 030
Ford Focus - 2007, 1.8, TDCI
116 KM, przebieg 87 tys., serwisowany, klimatyzacja, elektryka,
ABS, ESP, tempomat, alufelgi,
cena 29900 w tym 23% VAT - 75
76 788 35, 501 035 988
Ford Mondeo - zarejestrowany, rok 95, poj. 1.8 benzyna,
c-zamek + pilot, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy,
ABS, welurowa tapicerka, cena
1350 - 535 941 030
Golf III - rok 1997, benzyna
1.6, 3 drzwiowy, alufelgi, czarny
metalik, cena do uzgodnienia 511 115 998
Honda Civic - 1998 rok 1.4 is
benzyna, salon Polska, klimatyzacja, elektryka, zadbana - cena
8900 zł - 608 184 587
Hyundai Cupe - rok 96, poj.
2.0 benzyna, zadbany, welurowa
tapicerka, ABS, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i
lusterka, alufelgi, cena 4900 604 899 303/692 539 208
Kombajn do ziemniaków Anna - 663 695 803
kuter PIAGGIO GILERA - 50
cm, rok produkcji 2005, sprawny
zarejestrowany, cena 1500 zł 517 634 183
Mazda 626 - 1.8 benzyna,
przebieg 160 tys., serwisowany
bezwypadkowy, pierwszy właściciel, klimatyzacja, ABS, ESP,
cena 12900 - 2000 rok - 75 76
788 35, 501 035 988
Mazda 626 - 1997 rok, stan
bardzo dobry, cena 3 tys. zł - 791
541 185
Mercedes - 124 E300 z gazem
(188KM) automatyczna skrzynia
biegów, tempomat, szyber dach,
elektryczne usterko. Autko w
bardzo dobrym stanie - 509
231 320
Mercedes A140 - stan b dobry,
przebieg 130 tys. Rok produkcji
1998, zarejestrowany w Polsce
2008. Cena 9900 zł - 506 016
619

Mercedes A-Clasa 170 sprowadzony do opłat, stan
BDB, c-zamek + pilot, alarm, 4
x poduszka, elektryczne szyby,
wspomaganie, klimatyzacja,
ABS, alufelgi, pojemność 1.7
CDI, rok 203, bezwypadkowy,
czyste zadbane wnętrze, cena
16000 do negocjacji - 604 899
303/692 539 208
Mercedes E300 - z gazem
(188KM), automatyczna skrzynia
biegów, tempomat, szyber dach,
elektryczne usterko. Autko w Bardzo dobrym stanie. CENA 5500
do negocjacji - 509 231 320
Mitsubishi Colt - 1.6 , 97 rok,
205 tys. km, alufelgi, elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach,
po wymianie rozrządu, komplet opon zimowych, przegląd
do 07.2012, OC do 12.2011
do poprawek lakierniczych,
cena:4200 zł - 783 046 396
Motocykl Yamaha xtz - 750
super tenere 1993 po kapitalnym remoncie silnika, stan b.d,
ubezpieczona i zarejestrowana,
cena 6300 do negocjacji - 664
605 623
Motor - kolor czarny z przebiegiem 40 tys., rok 93, cena 5000
- dogadamy się - 788 447 897
Motor SUZUKI GS 400 - cena
3650 zł - 601 789 268
Motorower Zumico Quick 4T, 2008 rok, stan techniczny bez
zastrzeżeń - 691 535 592
Nissan Micra - 5-drzwiowy,
1994 rok. Cena 2 tys. do ew.
negocjacji - 664 460 646
Nissan Micra K 10 - zarejestrowany, rok 90, pojemność 1000,
ważne opłaty do października,
radio, ekonomiczny, cena 950 zł
- 604 899 303/692 539 208
Opel Astra - 1.6, rok produkcji
95, przebieg 127 tys., auto nie
wymaga wkładu finansowego,
opony zimowe gratis - 607 414
408
Opel Astra - kombi 1,6 gaz
1000 zł OC i przegląd, spawanie
tłumików, wulkanizacja - tanio 693 245 008
Opel Astra - kombi 1.6 16v
97 rok Cena - 4900 zł – tel. po
godz.18 . - 511 577 692
Opel Astra - sprzedam lub
zamienię - 1.6 f, benzyna, biały
5 drzwi, hatchback, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby,
szyberdach, alufelgi z nowymi
oponami, elektryczne lusterka,
immobilizer, nowy akumulator,
bagażnik dachowy, zadbany, lub
zamienię na Tico lub Matiza - 791
577 537
Opel Astra - zarejestrowany, rok
96, poj. 1.6 benzyna, c-zamek
+ pilot, alarm, 2 x poduszka,
wspomaganie, elektryczny szyberdach, radio, cena 2350 - 604
899 303/692 539 208
Opel Astra Bertone 2.0
turbo benzyna - 2002
rok, cena 18 tys. - 607
757 367

Opel Astra F - 1.4 1993 rok.
Ważne opłaty. Cena 900 zł do
negocjacji - 726 706 683
Opel Astra F - 1.6 benzyna,
biały 5 drzwi, hatchback, ABS,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby,
szyberdach, alufelgi z nowymi
oponami, elektryczne lusterka,
immobilizer, nowy akumulator,
bagażnik dachowy, zadbany lub
zamienię na mniejszy, cena ok
3500 zł - 791 577 537
Opel Astra II - kombi 1,7dti z silnikiem isuzu rok 2001, przebieg
221 tys. km, cena do uzgodnienia
- 695 349 135

Opel Corsa - 1.0 12V benzyna,
niebieski metalik, 3 drzwiowa,
z grudnia 2000r. w bdb. stanie
+ komplet opon zimowych na
felgach. Cena: 6000 PLN - 605
692 134
Opel Corsa B JOY - 93 rok,
1.4 poj. 150 tys. przebieg. Pali
i jeździ. Dodam komplet opon,
2000 zł, ważny przegląd i OC 790 312 621
Opel Corsa C - 2001 r..65 tys..
pierwszy właściciel. garażowany,
opony zimowe gratis, metalik 602 789 544
Opel Corsa C - 2001 rok z salonu,65 tys.km, pierwszy właściciel, garażowany, opony zimowe
gratis. - 602 789 544
Opel Corsa C - dti, sport - 2001
rok, sprowadzona, pełna elektryka, 4 poduszki powietrzne ,
alufelgi, CD, skórzana kierownica, pełna dokumentacja, serwisowa, oryginalny lakier. Cena
8100 zł - 531 184 778
Opel Kadet - ważne opłaty, na
chodzie, cena 450 - 692 671
278
Opel Omega - 1400 PLN kombi
94 rok, 2.0 gaz, zarejestrowana,
ślady korozji, brak przeglądu 606 508 723
Opel Omega - 2,0 benzyna,
rok produkcji 1997, automat.
Zadbane, stan techniczny bdb.,
bogato wyposażone: skórzana
tapicerka, klimatronik, ABS, szyberdach - 603 996 249
Opel Vectra - 2007, 1.9CDTI,
przebieg 132 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, klimatyzacja,
ABS, tempomat elektryka, stan
idealny, cena 33900 w tym 23%
VAT - 75 76 788 35, 501 035
988
Opel Vectra - kombi diesel
82KM 1997 rok, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka, kpl.
opon zimowych czerwony, stan
dobry, cena 5700 - 502 349 102
Opel Vectra B - 1.6 16v benzyna
1997 rok, 3 lata w kraju, błękitny,
JVC + tuba, klimatyzacja, pełna
elektryka, ABS - 723 866 324
Opel Vectra B - 1.8 96 rok do
poprawek blacharskich, cena
3500. Ważny przegląd i ubezpieczenie - 509 236 141
Opel Vectra B - 97 rok, 4 x airbag elektryka, klimatyzacja, alufelgi, kombi 2.0 dti z uszkodzoną
głowicą. 3300 zł do negocjacji
- zapraszam - 500 038 104
Peugeot 205 - rok 1991,
srebrny w dobrym stanie, opłaty
do końca grudnia, cena 650 zl 530 847 441
Peugeot 406 - rok 2000, 2,0
benzyna + gaz, komplet opon
zimowych i 2 zapasowe felgi
alu. Ważny przegląd i OC. Cena
10.500 - 695 395 016
Peugeot Boxer - 2.5 TDI, rok
1999, 3 osobowy, opony zimowe
w ciągłej eksploatacji, cena 8500,
faktura VAT lub zamienię na osobowy - 607 961 108
Renault 19 chamade - 91
rok, poj. 1.4 w pełni sprawny
technicznie, 1800 do negocjacji
- 665 460 195
Renault 5 - rok 93, poj. 1.4
benzyna, autko zarejestrowane,
radio, autko dynamiczne, mało
pali, cena 750 zł - 535 941 030
Renault Laguna 95 rok - 1.8
benzyna, do poprawek, ważne
opłaty elektryka, cena 1900 - 692
671 278
Renault Master - bus średni,
r.p. 2002, poj. 2,2, ABS. Uszkodzony silnik i skrzynia. W tym
stanie cena 6500 PLN. Z nowym
częściami 12500 PLN - 691
949 850
Renault Megane - 1996 rok,
1.6 1850 zł - 510 242 940
Renault Megane - 97 rok, na
części - 693 828 283

Renault Megane - coupe, rok
96, poj. 1.6 benzyna, wspomaganie kierownicy, c-zamek + pilot,
sterowanie radiem przy kierownicy, welurowa tapicerka, alufelgi,
halogeny, cena 4500 zł - 604 899
303/692 539 208
Renault Megane II - hatchback
2004 rok, 1.6, benzyna, kupiony
w salonie, garażowany, czarna
perła - 511 783 352
Renault Thalia - 1.4 2004
salon Polska, klimatyzacja, przebieg 96 tys. srebrny - 666 329
500
Renault Twingo - 1995, 1171
ccm, przegląd do czerwca 2012
za 1500 zł - 510 022 434
Samochód - 91 rok, 1.9 diesel
blacharka słaba, zawieszenie
słabe, silnik igła. Cena 500 zł. 691 049 441
Seat Altea - 1.9 TDI 105 KM,
przebieg 144 tys., serwisowany,
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, elektryka, stan idealny, cena
29900 w tym 23% VAT 2006 - 75
76 788 35, 501 035 988
Seat Toledo - z gazem, zadbany,
bez rdzy, 1.6 pojemność, nowe
sprzęgło, pompa wody, tarcze,
przewody opłaty do grudnia,
cena 2600 lub zamienię - 662
077 015
Seata Toledo - 1.9 TDI 110 KM
rok 1997, auto wyposażone w
centralny zamek, 4 elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, alu felgi, cena 7500
do uzgodnienia - 603 236 610
Simson S51 - odpala, poj.
49 cm3, zarejestrowany, rok
prod.1985, cena 500 zł. Stara
Kamienica 2, 58-512 JG - 663
060 149
Simson skuter - sprawny z
dokumentacja, 1988 rok produkcji. Cena 1200 do negocjacji
- 609 759 116
Skoda Favorit - 1,3 benzyna,
rok produkcji 1990, przegląd
ważny + OC-2012r. Stan dobry
do użytkowania bez wkładu
finansowego. 950 zł - 607 365
640
Skuter Bacari - na części,
pasujące części do rometa727
itp. - 513 069 228
Suzuki Alto - 2002 - 1.1 benzyna, przebieg 87 tys., wspomaganie, ABS, elektryka, stan
bardzo dobry, cena 8900 - 75 76
788 35, 501 035 988
Suzuki Grand Vitara - 2.0 rocznik 2005, benzyna + instalacja
gazowa, 5 drzwiowy, klimatyzowany, alufelgi, centralny zamek,
2 komplety opon - 607 998 663
Volvo 240 GL - zarejestrowany,
rok 88, poj.2.4 diesel, wspomaganie kierownicy, radio, cena 2400
zł - 535941030/604899303
VW Bora - 1,6 1998, przebieg
150 tys. km. ABS, klimatyzacja,
el. szyby, lusterka, 4 drzwiowy,
zadbany, garażowany, właściciel
niepalący. Cena 12500 PLN - 601
722 809
VW Golf II - zloty kolor, w dobrym
stanie po wymianie olejów i filtrów, cena do uzgodnienia - 722
196 693
VW Golf III - 1995 rok, poj. 1.4
benzyna, kolor bordo metalik,
5 drzwiowy, cena 2400 ubezpieczenie do października - 693
384 053
VW Golf III - aktualny przegląd i
OC - pojemność 1,4 ccm - 724
085 334
VW Golf III - rok 1995 rok, 1,6
benzyna wersja Rolling Stones,
cena 3.800 - 782 436 733
VW Golf III - zarejestrowany, rok
95, poj. 1.4 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, cena
1650 - 535 941 030
VW Golf IV - 1.4 benzyna - rok
99, niebieski, do opłat, stan
dobry, klimatyzacja, centralny
zamek - 502 825 815
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VW Golf IV - 1.9 tdi - zielony
metalik 98 rok, do opłat, pełna
elektronika szyberdach - 502
825 815
VW Jetta - 1.6D, 85 rok na części
- 510 242 940
VW Passat - B3 diesel - 1.6
tarcze i klocki do wymiany, brak
przeglądu, ubezpieczenie do
7 lipca, cena 750 zlotych - 603
176 625
VW Polo - 1.0 zarejestrowany,
ważne opłaty, rok 95, poj. 1.0
benzyna, ekonomiczny, radio,
cena 2400 - 604 899 303/692
539 208
VW Polo - rok 1995 poj. 1,3.
Cena 2.700 stan dobry, do auta
dołączam komplet kół - 784
474 089
VW Sharan - z 96 roku poj. 2.8
vr6 z gazem, cena do uzgodnienia - 509 927 824
VW Transporter - 1993 rok, 2.4
diesel, stan dobry w ciągłej eksploatacji - 792 172 820
VW Transporter - 2,4d ciężarowy
8 osób, 1997 rok, stan dobry.
12000 do negocjacji - 509 369
835
Żuk - cena 3000 zł, 1996 rok 605 743 778

MATRYMONIALNE
ANONSE
30 latek - dla kobiety zaniedbywanej. Bez sponsoringu 100%
dyskrecji i zdrowia - 500 415
292
38 letnia - zgrabna brunetka
zadowoli cię bez gumy - 661
771 698
Blondynka - głębokie gardełko, seksowny tyłeczek, wprowadzi Cię w świat rozkoszy.
Full serwisik. Dyskrecja. - 512
535 526
Dobrze zasponsoruję - ładną,
nie grubą dziewczynę. Wspólne
wyjazdy itd. Proszę o dokładny
opis i MMS. Ja 186.44.98 kg
przystojny wesoły i opalony - 794
266 548
Dojrzała pani - tylko dla starszych panów - 667 424 672
Dwudziestoletni
Bi - oczekuje propozycji
- sponsoring Mojesz k.
Lwówka Śl.- 792 671 802

Dyskretne dziewczyny proponują obsługę towarzyską
imprez i spotkań - 889 810 079
Elegancki pan - dla korpulentnej pani - 721 320 987
Elegancki PAN - dla Pań XXL
- 721 320 987
Facet - wymiary 20 cm do dyspozycji. uniwersalny. uwielbiam
seks, proszę o telefony i sms.
Oczekuję sponsoringu. Pozdrawiam - 794 189 046
Może jest para - małżeństwo,
które potrzebuje faceta do trójkąta - ja zadbany 45 latek na
początek SMS - 782 172 140
Pan dla Kobiet - młody 33 lata
przystojny blondyn pozna kobietę
do przyjaźni i nie tylko stały układ,
dyskrecja, mężatki mile widziane
- 607 468 959
Pan dla Pań - spotkania towarzyskie i nie tylko - 793 689 134
Piękna, szczupła - 20 latka umili
twój czas - 661 771 698
Po s z u k u j ę d y s k r e t n e j
kochanki - może zaniedbywana
mężatka? Gwarantuję i oczekuję
sto procent dyskrecji - 782 172
140
Poznam miłą panią - lubiącą
sex w wieku do 40 lat celem
spotkań bez zobowiązań. Tylko
SMS - 665 471 067
Poznam partnerkę od 18-35 lat
- stały układ raz w tygodniu bez
sponsoringu - 691 329 712
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Przystojny 33 letni pan dla kobiet pozna szczera mila
samotna lub mężatkę do przyjaźni bez zobowiązań, stały
układ. wiek b/z. - 607 468 959
Seksowne kociaki - zapraszają - 665 064 581
Spragniona blondynka Zapraszam prywatnie Panów
do Piechowic. Godzina 9O zł.
Pół godziny 7O zł. Kwadrans 5O
zł. Dyskrecja i higiena w 1OO%
gwarantowana - 725 579 428
Starszy, uległy - zrobi dobrze
aktywnym młodszym facetom
Mojesz k. Lwówka Śl. - 601
167 505
Szukam kobiety, kochanki zadbanej, dyskretnej do 40 lat.
- 518 699 185 SMS
Szukam kochanki - dyskretnie
mam 32 lata, zadbany - puszysta
mile widziana, pomogę w domu
męskie sprawy. Pisz SMS - 882
520 995
Szukam Pani z Jeleniej Góry
- na namiętne chwile bez zobowiązań - ja 45 lat przystojny,
zadbany wymagam i oczekuje
dyskrecji, na początek SMS - 782
172 140
Zadbany, wysportowany pełna dyskrecja i zapewniona
satysfakcja - 723 123 857
Zaopiekuje się młodą - dziewczyną od 18 lat - 782 172 140
Zasponsoruję ładną kobietę
- inteligentną - zaproszę na
weekendy, wakacje i inne atrakcje - 698 991 037

USŁUGI
RÓŻNE
ACUSTIC - obsługa muzyczna
wesel - 603 363 959
AGD Serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń
AGD itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Anteny satelitarne - montaż,
serwis-usterki - 781 957 491
Auto naprawa - Naprawy blacharskie, lakiernicze, powypadkowe, zawieszenia, mechaniczne,
nie drogo - 607 390 709
Biuro Rachunkowe KO-ALA - pełen zakres
usług księgowych i
finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY
i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu,
budynek NOT – alakow@
onet.eu lub 601 837 677

Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677
Biuro Rachunkowe KOALA zapewnia kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe oraz
pełną księgowość - 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 54
- 601 837 677, 78 20 20 635
Biuro Rachunkowe
pełen zakres usług
księgowych i
finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - alakow@
onet.eu lub 601 837 677

Campservice - remonty
kapitalne, naprawy bieżące i
powypadkowe, przeróbki, doposażenia przyczep kempingowych
oraz kamperów - 519 169 292

og£oszenia
Ciasta domowe - przekąski
zimne i ciepłe, dania które oczarują Twoich gości na imieninach
i innych imprezach, a wszystko
to wyczaruje dla Was szefowa
z długoletnim stażem - 533 226
688
Ciasta i torty - na każdą okazję, domowe wypieki - serniki,
jabłeczniki, ciasta z owocami 693 331 560
Didżej - wesela, poprawiny,
dancing, na każdą imprezę.
Wieloletnie doświadczenie na
rynku muzycznym Zapraszam do
współpracy - 791 295 324
Elektryk na godziny - awarie, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, pomiary,
odbiory itp. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
Emerytka bez nałogów zaopiekuje się niepełnosprawnym bez nałogów za pensje w
całym dolnośląskim do Zgorzelec
- 725 150 039
Firma DJ - obsługa Imprez
okolicznościowych, Wesel, itp.
Własne nagłośnienie, oświetlenie, transport, plenerowy parkiet
- 502 626 283
Gabinet rehabilitacji
skutecznie leczenie bóli
kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu
ruchu - konsultacja
bezpłatna - 697 855 631

GAZ - serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy książeczki gwarancyjne
- 500 505 002
Hydraulik GAZ woda CO
- awarie, montaże, usterki,
naprawy modernizacje, montaż
nowych instalacji. Gaz, Woda
Kanalizacja, centralne, itp.
Naprawa i montaż urządzeń
gazowych - 500 505 002
Hydraulika, gaz, kanalizacja
CO - montaż kuchenek, junkersów, wodomierzy - 604 922 815
Jedna osoba zagra - pośpiewa
na małym weselu, poprawinach
oraz na innych uroczystościach
- 609 299 524
Junkersy - serwis - kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Kanalizacja - udrożnianie
rur, wypompowywanie wody z
zalanych, podtopionych piwnic,
hydraulika kompleksowe usługi
- 609 172 300, 75 752 42 66
KARAOKE - wypalamy płytkę Profesjonalna organizacja imprez
karaoke na najlepszym sprzęcie
audiowizualnym. Nowość! Wypalamy płytkę audio z występu.
Zespól Prestiż - 517 900 425
Karcher - czyszczenie dywanów, żaluzji i tapicerki samochodowej - 609 600 807
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki meblowej, faktury vat. na xx- lecie firmy
promocje - 603 646 803
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT. na XX- lecie firmy
promocje - 603 646 803
Klimatyzacja - napełnianie,
odgrzybianie, naprawa. Promocje napełniania od 100 zł - 757
893 651
Kompleksowe usługi instalacji - C.O gazu oraz wodnokanalizacyjnych montaż kotłów
gazowych projekty odbiory ekspertyzy profesjonalne wykonanie
- 691 759 463
Konserwuję dźwigi - podnośniki koszowe, hydroklapy,
dźwigniki warsztatowe - 502
508 265

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pożyczka Hipoteczna - decyzja w ciągu 1 dnia - 510 171
225
Pranie tapicerek samochodowych - mebli, dywanów, wykładzin. Także duże powierzchnie.
Już od 4,50 zł/m2 - 666 340
300
Profesjonalne przygotowanie ślubu - i wesela oraz chrzcin i
innych imprez okolicznościowych
- 510 488 064
Prywatna opieka medyczna
- polisy ubezpieczeniowe, bezpłatne doradztwo ubezp.-finans.
- 507 443 456
Przedłużam rzęsy metodą 1:1 - posiadam certyfikat i roczne
doświadczanie - 691 511 483
Serwis rowerowy - dojazd do
klienta, naprawa na miejscu - 796
507 029
Serwis RTV-SAT - domowe i
warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż anten satelitarnych. Solidnie, tanio z gwarancja.
Dojazd i diagnoza gratis - 721
009 695
Studentka - matematyka udzielę korepetycji na poziomie
gimnazjum i szkoły średniej.
Chętnie przygotuję do poprawy
roku i matury - 501 275 904
Studentka matematyki - przygotuję do sierpniowych poprawek
- 669 895 624
Szafy wnękowe - meble
kuchenne garderoby meble biurowe i hotelowe w niskiej cenie 5
Malowanie obrazów
lat gwarancji raty - 500 452 760
na szkle - imitujące
Ślusarstwo - naprawa,
witraże metodą Tyffany wymiana, otwieranie zamków.
530 401 935
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne - 792 972 237
Naprawa pralek - zmywarek, Tapicerstwo od a do z kuchenek elektrycznych - 608 dojazd do klienta wycena i transport gratis - 880 044 951
812 320
Naprawa telefonów - Serwis Tipsy - paznokcie w domu GSM. Sudecka 23 FHU ROPTEL wykonuje tipsy paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię w twoim domu.
- 608 628 670
Tanio szybko i solidnie. Zawsze
Nauczę gry w golfa - teoria
pewna jakości i dobrej ceny. - 500
i praktyka każdy poniedziałek
wyjazd do Czech lub Wrocławia 505 012
Udzielę korepetycji - z j. angiel- 663 107 067
Niebezpieczne drzewa - ści- skiego Dojadę na terenie J.G 30
nam bez podnośnika również w zł/h - 663 368 696
miejscach trudno dostępnych,
praktyka i doświadczenie - wystaUsługi hydrauliczne,
wiam faktury - 501 670 473
niedrożny odpływ w
Niemiecki na wynos - młoda
wannie,
umywalce - to
germanistka chętnie i tanio udzieli
nie problem. Zalana,
korepetycji dzieciom młodzieży i
podtopiona piwnica,
dorosłym u siebie w domu lub
przez Skype - 693 243 281
wypompujemy - szybko,
sprawnie, dokładnie Pierogi - tanie smaczne
domowe - polecam - 607 645
609 172 300, 75 752 42 66
184
Korepetycje - matematyka,
fizyka, chemia. Także przygotowanie do poprawek. Dojeżdżam
- Jelenia Góra i okolice. Doświadczenie w szkole i jako korepetytor
- 695 192 929
Koszenie, trzepanie - zgrabianie i prasowanie trawy w obrębie
Jeleniej Góry w dobrej cenie 508 568 555
Kredyt samochodowy - bez
wpłaty, AC i zaświadczeń - 502
212 400
Kredyty gotówkowe - na
dowolny cel do 120000 PLN do
8 lat - 510 171 225
Kredyty Konsolidacyjne - do
150000 PLN, decyzja w 15 minut,
okres kredytowania do 10 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
Leasing - bezpłatne doradztwo i przygotowanie ofert - 793
732 141
Letnia promocja Laseroterapia
- magnetoterapia, elektroterapia,
jonoforeza, tens, ultraterapia.
Gabinet masażu i rehabilitacji,
sauna, komputerowe odchudzanie - 600 106 329

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie,
odbiór-dowóz gratis.
Wysoka jakość usług.
Zapraszamy - 609 172
300

podejmę się prowadzenia
spraw - pracowniczych w dziale
kadr oraz kompletowaniem wniosków emerytalno-rentowych i
świadczeń rehabilitacyjnych 723 676 156
Pomoc domowa - posprzątam,
ugotuję, zrobię zakupy. Mieszkania, biura, pensjonaty - 535
987 665
Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa
- Tel. 601 837 677

Poprowadzę księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635

Usługi podnośnika koszowego
- P-183, wysięg 18m. Tanio,
szybko, pewnie! Na życzenie
klienta wystawiam również faktury VAT - 502 508 265
Wakacyjna promocja - keratynowe prostowanie i regeneracja
włosów oraz inne zabiegi fryzjerskie - 607 237 882
WUKO - udrażnianie kanalizacji - szybko i profesjonalnie,
posiadamy odpowiedni sprzęt i
działamy skutecznie - 500 505
002
Zaopiekuje się dzieckiem osobą starszą, niepełnosprawną,
na terenie Jeleniej Góry - 667
832 052
Zapraszamy do szkoły - na
kierunki: BHP, Administracja,
Fryzjer, Opiekun Medyczny,
Masażysta i wiele innych. Więcej
info jgora.plejada@op.pl - 756
488 385
Zespól na Twoje wesele poprawiny, dancing, na każdą
imprezę muzyczną. Wieloletnie doświadczenie w branży
muzycznej. Zapraszamy do
współpracy - 791 295 324
Zespół Bolero - profesjonalna
oprawa muzyczna wszelkiego
rodzaju imprez okolicznościowych - 604 460 269

Zespół MERKURY - z Jeleniej
Góry to rzetelny doświadczony
czteroosobowy zespół, który
świetnie zagra na każdej imprezie - 609 299 524
Zespół muzyczny R&A wesela, dancingi, cena do uzgodnienia - 609 563 928
Z e s p ó ł Te q u i l a B a n d 4-osobowy, wokal damsko-męski, saksofony, gitara elektryczna,
klawisze (grające), klarnet - urozmaicony repertuar, również dla
bardziej wymagających - 609
325 082
Zrób sobie lub komuś prezent
- poleć ze mną szybowcem swobodnie jak ptak - 607 232 258

USŁUGI
BUDOWLANE
Adaptacje, remonty łazienek
- i mieszkań, gładzie, malowanie,
regipsy, podłogi i wiele innych.
Szybko i solidnie - 880 992 649
Brukarstwo - kostka granitowa i betonowa (place, podjazdy, tarasy, ścieżki) - 757 514
321, 668 165 266
Brukarstwo - granit i beton,
szybko i solidnie - 793 240 653
Bruki, mury oporowe - mury
ozdobne, szybko, tanio, solidnie
- 791 905 445
Budowy domów - w rozsądnej
cenie - 605 209 140
Centralne ogrzewanie montaż centralnego ogrzewania
wod.-kan., gaz. Ogrzewanie
podłogowe, kominki-tanio szybko
i solidnie - 696 484 516
Cyklinowanie - renowacja 517 209 836
Dachy - ocieplanie, naprawa,
konserwacja - 602 884 480
Dachy- krycie, naprawa, konserwacja, obróbki - 510 820
490
Dekarstwo - krycie, naprawa,
konserwacja, obróbki - 602 406
842
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Gładzie gipsowe, regipsy sufity podwieszane, glazura.
Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis kolektorów słonecznych
szybko, tanio i solidnie. Nowość.
Ruszyły dotacje można uzyskać
44 % dotacji na inwestycje. Teraz
dużo taniej! - 696 484 516
Kominki - wykończenia - kompleksowe wykończenia pomieszczeń: łazienki, glazura-terakota,
kamień ozdobny, ściany - sufity,
panele, KOMINKI, malowanietynki-gładzie, układanie mozaiki:
szklanej i ceramicznej - 782
846 106
Kompleksowe budowy
domów - kompleksowe budowy
domów - 605 209 140
Kompleksowe wykonywanie - pokryć dachowych, więźby
dachowe, obróbki blacharskie,
dachy od A do Z. Tanio i solidnie
- 721 114 579
Koparka Case od 70 zł za
godz. - ziemia, kamień na
drogę budowlaną, zwietrzelina,
wywrotka 3 osiowa 15t, szybko
i - tanio - 785 269 273
Koparka obrotowa - kołowa
Cat m 315 z operatorem do
wynajęcia - 793 240 653
Koparko ładowarka - usługi 783 086 805
Koparko ładowarka - usługi
ziemne - 607 574 401
Koparkoładowarka - do
wynajęcia z kompletem łyżek i
młotem do kucia plus wywrotka
- 793 240 653
Malowanie – hydraulika kompleksowo - 609 172 300

Malowanie i tapetowanie dekorator wnętrz, projektowanie,
aranżacja i dekoracja wnętrz.
Prace remontowe budowlane
gospodarcze, pomoc przy remontach - 603 509 513
Minikoparka - usługi minikoparka, małe wykopy, przyłączagaz, woda, kanalizacja - 608
134 616
Mini-koparka Bobcat - z
operatorem do wynajęcia - 793
240 653
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usług z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury VAT
- 502 068 070
Ogrodzenia z klinkieru granitu, łupka, kamienia rzecznego, polnego, betonu, sztachet,
siatki, elementów gotowych,
furtki bramy, siłowniki, domofony,
kamery - 886 530 823
Piece c.o - montaż, sprzedaż
pieców c.o. węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon, a przyjadę i wycenię. Mam konkurencyjne ceny pieców i usług - 696
484 516
Położę płytki, gładzie - oraz
wykonam inne prace remontowowykończeniowe - 504 833 241
Profesjonalne remonty
dachów - w dobrej cenie - 605
209 140
Remontuje mieszkania taniej jak firmy i dokładnie - 781
133 876
Remonty - prace wykończeniowe, glazura. Solidnie - 784
509 322
Remonty - szybko tanio i solidnie - 783 255 751
Remonty mieszkań od
A do Z na każdą kieszeń.
Układanie paneli, usługi
hydrauliczne, wszelkiego
rodzaju naprawy - 513
194 392

Remonty mieszkań sklepów
- tarasy, układanie glazury,
hydraulika, regipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie.
SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE
- 501 404 098
Remonty, wykończenia - kompleksowe wykończenia pomieszczeń: łazienki, glazura-terakota,
kamień ozdobny, ściany - sufity,
panele, KOMINKI, malowanietynki-gładzie, układanie mozaiki:
szklanej i ceramicznej - 782
846 106
Rozbiórki, prace ziemne transport - 601 789 268
Świadectwa Energetyczne wszystkie typy budynków i lokali.
Profesjonalnie i terminowo. - 513134-403
Usługi - koparka - kołowa,
obrotowa - 601 789 268
Usługi hydrauliczne - instalacja
wod-kan, CO, kotłownie, awarie,
awarie, podłogówka - 511 639
680
Usługi koparko-ładowarką Catapiler - 601 789 268
Usługi remontowe - Kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy, itp.)
biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
Wykonujemy wszelkie prace
- związane z budową domów z
drewna. Konstrukcje stelażowe,
więźby dachowe, domy z bali,
schody jak i również pokrycia
dachowe - 785 698 585
Wykończenia wnętrz - wysoka
jakość pełen zakres usług, meble
pod wymiar, raty przystępne
ceny gwarancja 3 lata, załatwimy wszystko za ciebie - 697
335 784
Wywrotka - do wynajęcia 793 240 653
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Zdun - piece, kuchnie, też
murowanie, tynkowanie - 887
095 801
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków
i pieców chlebowych, renowacja
i przebudowa pieców zabytkowych - 666 738 298

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autokar 34 miejsca wycieczki, pielgrzymki, sportowcy, wesela, inne - 604 229
350
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
JG - Berlin - JG 55 zł - Tanio i
komfortowo! Wyjazd 15 lub 16
lipca. Mam 3 wolne miejsca.
Powrót 17 lipca wieczorem - 693
300 233
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław,
Poznań, Katowice, F-ra Vat, Door
to door - 607 763 204

Niemcy - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607 222
369
Norymbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
Peugeot Boxer + laweta - tani
transport - 668 472 850
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki kompleksowe - tanio i solidnie - 516
146 075
Przeprowadzki kompleksowo - cala Europa - 3 samochody, różne gabaryty - 535
044 951
Przeprowadzki na terenie
miasta - kraju Europy - ekipa do
pianin, maszyn, mebli, antyków,
elementów nietypowych - sprawnie i niedrogo - 601 240 582
Przewozy osobowe
DARIO - Niemcy, Austria
- 75 78 127 46, 604 672
112

Transport - niedrogo przeprowadzki bus 1.1t z miłym
uczynnym kierowcą przewiezie
szybko i sprawnie - 607 232
258
Transport przeprowadzki cała Polska - posiadamy ekipę
do załadunku, duży samochód,
gwarancję wysokiej jakości usług
- 500 452 760
Transport towarowy przeprowadzki - kompleksowo miasto
kraj zagranica - 880 044 951

ODDAM ZA DARMO
Oddam w dobre ręce króliczka
- miniaturkę, w kolorze czarnym.
1.5 rocznego. Jest spokojny i nie
gryzie. - 796 150 593

PRZYJMĘ ZA DARMO
Reproduktor York - chętnie
pozna suczka tej samej rasy 509 854 337

RÓŻNE
SPRZEDAM
Biurko pod komputer - stan
dobry 50 zł - 601 881 276

Dachówka karpiówka - firmy
Jopek około 2600 sztuk w bardzo
dobrej cenie - 795 562 360
Drewno liściaste - brzoza 130
zł/m świerk modrzew 110 zł/m
pocięte porąbane z dostawą 514 374 394
Drzwi - wejściowe dwuskrzydłowe idealne dla mieszkających
w starym budownictwie (produkt
polski) niska cena. Sprzedaż,
montaż, serwis - 607 720 825
Fortepian gabinetowy AUGUST FORSTER - stan b.
dobry - 508 282 513
Komplet wypoczynkowy
3+2+1 - z jasnej skóry na dębowych stelażach - 665 600 931
Nowe okna PCV - wym.szer.
110 x 150 cm. Tanio - 607 720
825
Parapety granitowe - Bianco
Crystal 13 szt. Wym. 153x20x3
cm. Cena 85 zł/szt. - 691 949
850
Pianino antyczne - Ed.Seiler
czarne możliwy transport i wniesienie - 880 044 951
Spółka z o.o. - pełna dokumentacja. Bilans 0. Bez zadłużeń.
3000 zł. - 691 949 850
Tanio oczyszczona cegła - (25
gr), bloki betonowe (40 cm dł. 24
szer. 12 cm wys.), piaskowiec,
pustaki (49 x 23 x 24 cm), okapniki oraz oddam gruz i kamienie
- 698 748 997
Zwietrzelina - transport - 601
789 268

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

Mleko Nutramigen 2 - Proszę
o telefon, SMS, bądź maila na
mycha1983@vp.pl - 603 049
476
Na chrzest 74+ cm - komplet
(sukieneczka, buciki, czapeczka,
bolerko lub sweterek) na dziewczynkę oraz garniturek (z koszulą
i butkami) na chłopczyka. Proszę
o zdjęcia na maila mycha1983@
vp.pl wraz z ceną. Odpiszę na
wybrane oferty - 603 049 476

Radioodtwarzacz cd/mp3
d - do auta - firmowy w dobrej
cenie i dobrym stanie - 605 525
350
Tanio kamerę pogłosową Tanio kamerę pogłosową - 517
609 460
TV od 29 wzwyż - min. 2 eura,
w dobrym stanie. Sprzedający
musi dowieźć do Marciszowa 781 957 491

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kawalerka - dla klienta Cieplice, Podgórzyn, Sobieszów
Marles Lic. 13045 - 607 797
911
Kawalerka - na Zabobrzu
do 1-go piętra może być małe 2
pokojowe dla klienta z gotówką.
Marles Lic. 13045 - 790 418
318
Kawalerka - w Jeleniej Górze
- 668 591 166
Kawalerka w Piechowicach poszukujemy dla zdecydowanej
klientki CeLDOM. Lic. 7792 - 661
114 212
Kawalerka Zabobrze III
- poszukuję dla konkretnego
klienta kawalerkę lub małe dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu III koniecznie na parterze.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie - w Sosnówce 660 310 312
Mieszkanie 100 m2 - parter pilnie poszukujemy mieszkania o
powierzchni ok. 100 m2, koniecznie na parterze mile widziany
balkon cena do 300.000 zł. Lic.
7027 - 785 511 606
Mieszkanie 2 pokojowe poszukuję dla klienta z gotówką
małego mieszkania najlepiej w
Cieplicach choć niekoniecznie.
Szybka transakcja, Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491
335
Mieszkanie 3 pokojowe - do
trzeciego piętra w bloku lub
kamienicy w Jeleniej Górze. od
50 m2 do 70 m2. Pilne szybka
transakcja. Nieruchomości
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219
752

Mieszkanie 3 pokojowe - w
Sobieszowie dla zdecydowanego klienta z gotówką. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3, 4 pokojowe
- ok.65-90 m2, Jelenia Góra
- okolice. Z ogródkiem lub zielonym tarasem. Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 50-60 m2 do
remontu - 2-3 pokojowe, 50-70
m2, Jelenia Góra, do remontu Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie Kiepury, 2 pokojowe - do 160 tys zł, z balkonem
Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie lub kawalerkę gotówką do 38 m2 - do remontu
- 514 000 838
Mieszkanie na parterze 100
m2 - poszukujemy mieszkania
w centrum JG lub na Zabobrzu,
dużego, 100 m2 koniecznie na
parterze Lic. 7027, bez prowizji
biura - 509 263 111
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokojowe dla zdecydowanego
klienta z gotówką. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokojowe, zadbane, do trzeciego
piętra z widokami, za gotówkę
do 200 000 zł. Zdecydowana
klientka. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie w Cieplicach - 3
pokoje, balkon, bezczynszowe,
tylko Cieplice, pośrednikom
dziękuję - 695 313 114
Mieszkanie w Cieplicach małe, mieszkanie - 502 567 504
Mieszkanie w Cieplicach około 80 m2, willowe lub w
kamienicy trzypokojowe dla
zdecydowanego klienta Lic. 5124
- 601 551 213
Mieszkanie Zabobrze III Poszukuję dla konkretnego
klienta mieszkanie 2 pokojowego
ok. 50 m2 na Zabobrzu III Lic.
5877 - 515 285 788

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Apartament w JG - luksusowo
urządzony apartament w spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego 80 m2 - 3 pokoje (w tym
duży salon), kuchnia, łazienka i
przedpokój). Po remoncie! Cena
296.000,00 PLN - 697 397 297,
75 75 229 80
Kawalerka - 126 tys. - 32 m2,
nowy budynek, zielona okolica,
piwnica cena - 126 tys. zł Lic.
4566 - 695 999 449

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

11 lipca 2011 r.

23

Kawalerka - 30 m2 na II piętrze w bloku ocieplonym na Zabobrzu. Środkowa bardzo ciepła,
słoneczna z dużym balkonem.
Opłaty 100 zł/m-c. Polecam.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - 30 m2 w bloku na
Zabobrzu, słoneczna i zadbana
serdecznie polecam. MAR-MS12363. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Kawalerka - 36 m2 w cenie
117 tys. zł wyposażona w zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, okolice Małej Poczty.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Kawalerka - 46 m2 - Mała
Poczta, atrakcyjne mieszkanie,
stan do wprowadzenia. Lic 11965
- 509 949 961
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie 26,5 m2. Blisko centrum
miasta. W bloku IV-piętrowym
zadbanym i ocieplonym. Klatka
schodowa czysta. Opłaty 144 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - po remoncie
na wysokim parterze w bloku
III piętrowym 26 m2. Środkowa,
b. ciepła. Duża łazienka. Dobra
lokalizacja. Opłaty 57 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - tania - 31,2 m2
w zadbanej kamienicy, blisko
centrum. Przytulna i funkcjonalna. Kuchnia osobna. Okna
nowe. Ogrzewanie co-gazowe.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - tania - 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
Kawalerka - tania - ustawna
26 m2 na III piętrze w bloku IV
piętrowym na Zabobrzu. Środkowa, b. ciepła i słoneczna.
Kuchnia osobna. Klatka schodowa czysta. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka 26 m2 - Stara
Kamienica 48 tys. (możliwa
negocjacja) - 500 703 931 po
17 ej
Kawalerka Cieplice - w bliskiej
odległości od Pl. Piastowskiego
33 m2, 80000 PLN Muraszko.
Lic. 5877 - 500 122 446
Kawalerka Miłków - po generalnym remoncie w kamienicy
doskonała na wypady w góry.
Muraszko Lic. 5877 - 500 122
446
Kawalerka w centrum 45
m2-125 tys. - ładna na parterze, blisko centrum. Pokój 25
m2, duża kuchnia i łazienka.
Mieszkanie do zasiedlenia od
zaraz. Cena do negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Kawalerka w Maciejowej 27 m2, niezależne wejście do
mieszkania, po remoncie kapitalnym z miejscem pod garaż, cena
93 tys. - 510 171 859
Kawalerka z ogródkiem - w
pobliżu centrum, 1 piętro, po
remoncie. 98 tys. Bez pośredników - 604 702 340
Kawalerka Zabobrze - bardzo
ładne kawalerka o powierzchni
30 m2, położone na 2-piętrze
budynku 10-piętrowego ocieplonego. Środkowe, bardzo słoneczne okna nowe. Czynsz 100
zł Lic. 5877 - 515 285 788
Kawalerka Zabobrze - okolice Kauflandu, IIp. 30 m2, duży
balkon opłaty 100 zł/miesięcznie
z ogrzewaniem, okna PCV Lic.
10728 GOLD HOUSE - 501
181 875
M-3 - po remoncie do umeblowania nr of: MAR-MS-12369 MARLES Lic. 13045 - 607 797 911

24

11 lipca 2011 r.

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. MIESZKANIE – ZABOBRZE – 159 000zł !
Bardzo ładne, przytulne słoneczne trzy pokojowe mieszkanie o powierzchni
48,12m2 usytuowane na czwartym piętrze w bloku na Zabobrzu I. Mieszkanie
składa się z dużego pokoju z wyjściem na loggie, dwóch mniejszych pokoi,
kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki z wc miejscem na pralkę oraz
przedpokoju. Okna nowe drewniane, na podłogach parkiet. Wymieniona instalacja
wodno-kanalizacyjna i gazowa. Opłaty miesięczne wynoszą 460 zł w tym czynsz,
ogrzewanie centralne które jest nieopomiarowane, woda oraz ścieki,podwójny
fundusz remontowy oraz opłaty eksploatacyjne. Budynek świeżo po termomodernizacji. Do mieszkania
przynależy piwnica. Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji, sklepów, szkół, przedszkoli, przychodni.
Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2. 139 000zł! MIESZKANIE NA ZABOBRZU !
Mieszkanie dwupokojowe w bloku na drugim piętrze na osiedlu Zabobrze I. Lokal
składa się z bardzo ładnego słonecznego salonu z wyjściem na loggie od strony
południowo-zachodniej, dużej bardzo ładnie zabudowanej kuchni, mniejszego
pokoju, łazienki z wanną i wc oraz niedużego przedpokoju z zabudowaną szafą typu
komandor. W mieszkaniu został przeprowadzony jakiś czas temu remont. Zostały
wymienione okna na nowe PCV i instalacje. Na podłogach panele dobrej jakości, na
ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego typu. W kuchni zostają meble.
Mieszkanie do wprowadzenia nie wymaga nakładów ﬁnansowych, ewentualnie według
gustu zmiana kolorów ścian.Opłaty miesięczne wynoszą 250 zł w tym czynsz,fundusz
remontowy, ogrzewanie centralne, które jest nieopomiarowane, woda oraz ścieki. Bliskie sąsiedztwo
szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna oferta Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318.
3. NOWY DOM W MALOWNICZEJ MIEJSCOWOŚCI 15km OD JELENIEJ
GÓRY !
Ładny nowo wybudowany dom w malowniczej miejscowości oddalonej o 15km od
Jeleniej Góry. Nieruchomość obecnie jest na etapie wykańczania. Do sprzedaży
będzie przygotowany podwyższony stan deweloperski. W cenie domu są również
zabudowa kuchenna, która zostanie zamontowana w przeciągu miesiąca oraz
bardzo ładne schody. Na ścianach gładzie na podłogach wylewka przygotowaną pod panele. Rozprowadzone wszystkie instalacje. Ogrzewanie z pieca na opał stały - eko groszek. Parter składa się z Duże,
otwartej n jadalnię kuchni, salonu w którym znajdują się schody prowadzące na piętro, wc oraz korytarza.
w salonie przewidziane jest miejsce na kominek. Na piętrze znajdują się trzy słoneczne sypialnie oraz
łazienka. Nad pierwszym piętrem znajduje się strych o powierzchni ok. 60m2 który można zaadaptować
na cele mieszkalne. Garaż połączony jest z budynkiem jednak nie ma wejścia bezpośrednio z części
mieszkalnej. Brama na pilota. Piwnice o powierzchni ok. 60m2 mają wysokość ponad 2,5m i również
idealnie nadają się pod adaptację na cele mieszkalne można wykorzystać tą powierzchnię pod działalność
agroturystyczną. Nieruchomość położona na uboczu z daleka od zgiełku. Do nieruchomości przynależy
działka o powierzchni ok. 800m2. Bardzo ciekawa lokalizacja ze specyﬁcznym mikroklimatem. W niedalekiej odległości znajduje się sanatorium wykorzystujące właśnie ten mikroklimat. Dom w momencie
sprzedaży będzie wewnątrz wykończony. Z zewnątrz nieruchomość jest już wykończona. Ocieplenie
styropianem oraz położony baranek. Na dachu dachówka betonowa. Bardzo atrakcyjna oferta dla osób
szukających ciszy i spokoju w stosunkowo niedalekiej odległości od miasta. Serdecznie Polecam Leszek
Śordecki 790 418 318
4. MIESZKANIE 45m2 TYLO 140 000zł !
Mieszkanie dwupokojowe na trzecim piętrze w bloku na Zabobrzu. Lokal
składa się z dwóch słonecznych pokoi, ustawnej kuchni, łazienki razem z wc z
wanną oraz korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie wymaga
odświeżenia lub niedużego remontu. Na podłogach panele, w łazience glazura
starszego typu. Okna częściowo wymienione na pcv. Ogrzewanie z sieci,
ciepła woda z junkersa gazowego. Opłaty miesięczne wynoszą około 300 zł
na f. remontowy, ogrzewanie i eksploatację. Po niewielkim poniesionym nakładzie ﬁnansowym można
uzyskać bardzo przytulne mieszkanie. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów
użyteczności publicznej, sklepów, przystanków MZK i innych. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. ATRAKCYJNE MIESZKANIE 180m2!
Atrakcyjne mieszkanie trzypokojowe mieszczące się na parterze domu
wielorodzinnego blisko Jeleniej Góry. Nieruchomość o powierzchni całkowitej
180m2 po kapitalnym remoncie. Na powierzchnię mieszkalną składają się
słoneczne trzy pokoje, oddzielna kuchnia połączona z jadalnią, ładna łazienka
wyposażona w wannę i kabinę natryskową, osobnego wc, bardzo dużego
korytarza, a także niewielkiej kotłowni lub pomieszczenia gospodarczego.
Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach panele i gres,
a na ścianach gładzie gipsowe i tynk ozdobny. W łazience i wc glazura nowego typu i gres. Ogrzewanie
piecowe. Okna nowe PCV. Instalacje wymienione. Ciepła woda własna, szambo. Lokal wykupiony na
własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. Mieszkanie bez czynszowe. Do
mieszkania przynależy działka o pow. ok. 11 arów pod zabudowę. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE PO KAPITALNYM REMONCIE ! OKAZJA ! 136 000zł !
Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy blisko centrum Jeleniej Góry
po kapitalnym remoncie o powierzchni całkowitej 36,8m2. Na powierzchnię
mieszkalną składają się słoneczne dwa pokoje w tym jeden z wyjściem
na balkon, ładna łazienka z wc oraz kabiną natryskową, otwarta kuchnia
połączona z przestronnym korytarzem. Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i
ustawne. Na podłogach panele, a na ścianach gładzie gipsowe. W łazience
glazura nowego typu i gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna nowe PCV.
Ciepła woda z junkersa. Czynsz miesięczny to 180zł w tym fundusz remontowy i części wspólne. Lokal
wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. W pobliżu pełna
infrastruktura komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
7. OKAZJA ! 120 000zł ! 53M2 !
Ładne mieszkanie w kamienicy na trzecim piętrze blisko centrum
Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita nieruchomości to ok. 53,20m2,
składa się z: ze słonecznego salonu połączonego z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, dużej łazienki razem z wc, a także przedpokoju.
Podłogi w salonie, pokoju i na korytarzu to deski drewniane przykryte
wykładziną PCV, a także zwykłą wykładziną, ściany to gładzie gipsowe. Łazienka razem z wc wyposażona w wannę, na ścianach glazura
nowego typu i podłogi gres. Okna są stare drewniane. Instalacje częściowo wymienione. Mieszkanie
słoneczne, ciepłe i zadbane. Nie duże koszty utrzymania. Czynsz miesięczny to 218zł w tym części
wspólne i fundusz remontowy. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 6,20m2. Ogrzewanie elektryczne
własne. Ciepła woda z bojlera. Nieruchomość idealnie się nadaje pod wynajem lub do bezpośredniego
zamieszkania. Atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
8. BARDZO ŁADNE MIESZKANIE – 145 000zł !
Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy blisko centrum Jeleniej Góry
po kapitalnym remoncie o powierzchni całkowitej 53,7m2. Na powierzchnię
mieszkalną składają się słoneczne dwa pokoje w tym jeden połączony z kuchnią
bez zabudowy, ładna łazienka z wc oraz kabiną natryskową. Mieszkanie bardzo
przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach panele, a na ścianach gładzie gipsowe.
W łazience glazura nowego typu i gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna
nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie
nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. Czynsz miesięczny to 60zł w tym fundusz remontowy.
Do mieszkania przynależy strych, ogródek oraz miejsce parkingowe. W pobliżu pełna infrastruktura
komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam. Marta
Haftarczuk 533 797 878
9. MIESZKANIE DWA POKOJE ! 158 000zł !
Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze trzy kondygnacyjnej
kamienicy.Na mieszkanie o pow. 46,7 m2 składają się dwa słoneczne pokoje, z
czego jeden to pokój dzienny, drugi to sypialnia. W sypialni znajduje się duża szafa
ubraniowa. Do kuchni wchodzi się z pokoju dziennego. Kuchnia w zabudowie,
z dużym oknem, jasna. Wszystkie okna wymienione, wychodzące na wschód.
Mieszkanie jest ładne i zadbane.Do mieszkania przynależy tez piwnica. Kamienica
w trakcie termomodernizacji. Na klatce schodowej wymieniono już okna i przygotowywana jest do remontu.
Bliska odległość do komunikacji MZK, sklepów, i innych obiektów użyteczności publicznej. Serdecznie
polecam Aleksandra Nakoneczna 607-797-911
10. DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z OGRODEM !
Do sprzedania dom w zabudowie szeregowej, segment środkowy. Dom dwupoziomowy, z ogrodem. Na
parterze domu znajduje się kuchnia o pow. 12m2, salon o pow.36m2, z którego wychodzimy na ogród,
część salonu została przedzielona na sypialnie. W salonie jest równiez kominek.Poza tym jest kotłownia,
z piecem, część tego pomieszczenia została wygospodarowana na postawienie kabiny natryskowej i
osobne wc, oraz duży korytarz z dużą szafą ubraniową. Piętro domu to kuchnia o pow. 16m2, dwa pokoje
i łazienka z wanną narożną. Na ostatniej kondygnacji znajdują się trzy pokoje, i łazienka z kabiną natryskową z łazienki jest przejście na strych.Na podłogach gres, w pokojach panele, wykładzina dywanowa.
Mieszkanie nadaje się do zamieszkania przez dwie rodziny. W ogrodzie jest studnia z wodą, i altanka.
Z ogrodu rozciąga się wspaniały widok na panoramę gór.Ogrzewanie z pieca dwufunkcyjnego, woda
ciepła z junkersa. Blisko do szkoły, przedszkola, parku, komunikacji publicznej i centrum Cieplic. Okolica
spokojna, cisza. Zapraszam na prezentacje. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
11. MIESZKANIE NA I PIĘTRZE W KAMIENNICY !
Do sprzedaży mieszkanie o pow. 58,3m2, w bliskiej odległości od centrum
Jeleniej Góry. Mieszkanie znajduje się w pięknej 2- piętrowej kamienicy. Za
domem znajduje się ogród do użytku wszystkich lokatorów. Dom zamieszkują
4 rodziny. Kamienica jest po remoncie. Mieszkanie znajduje się na pierwszym
piętrze. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje o pow. 18,3 i 14,5 m2, czyste i
zadbane, na podłogach panele.Pokoje są przechodnie, z mniejszego pokoju
jest wyjście na balkon. Widok na podwórko. Kuchnia w zabudowie, duża
połączona z jadalnią o pow. 15,10 m2. Na podłogach gres połączony z panelami. Łazienka połączona
z wc, jasna i przestronna z oknem, na ścianach glazura nowego typu i wanna narożna. Ogrzewanie
z pieca dwu-funkcyjnego. Miesięczny czynsz to 42 zł funduszu remontowego. Mieszkanie jest jasne,
przytulne i ciche. Nie daleko jest do centrum miasta,komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkole obok domu.
Zapraszam na prezentacje. Serdecznie polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911

MIESZKANIA - stan developerski 50 m2 - Kiepury I piętro 50
m2, 2 pokoje z balkonem. piękne
widoki. Traugutta I piętro 49 m2
z balkonem, teren ogrodzony,
miejsce parkingowe, zamknięte
osiedle. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
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”
- nowe ul. Zielona. Budynek
oddany do użytku, monitoring,
wideodomofon, okna z roletami,
balkony i tarasy. Piękne widoki,
centrum Cieplic Roksanes Ż. Lic.
7867 - 508 240 831
MIESZKANIA i lokale użytkowe tanie i atrakcyjne, blisko centrum
J.G. Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe.
Sprzedaż bez pośredników.
Pomoc w uzyskaniu kredytu - 510
124 844
MIESZKANIA Karłowicza 45 m2
- III piętro w bloku po termomodernizacji, 2 pokoje. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie do zasiedlenia od zaraz. Cena podlega
negocjacjom. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE - 2 pokoje 35,2
m2, 9 piętro, ul. Moniuszki - 609
712 595
MIESZKANIE - 44 m2 na Kiepury
za 125000 zł Lic. 1017 - 508
240 826
MIESZKANIE - 60 m2 w okolicy
Jeleniej Góry z ogródkiem. Roksanes Żukowski Lic. 7867 - 508
240 831
MIESZKANIE - atrakcyjne
nieumeblowane, samodzielne
mieszkanie (2 pokojowe + aneks
kuchenny) w pobliżu M. Poczty.
Kameralnie cicho, ogród, parking, umiarkowana cena - 725
631 628
MIESZKANIE - dwupokojowe na
I piętrze w okolicach UE, 38 m2
do zamieszkania Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE - dwupokojowe na
Zabobrzu III. Do wprowadzenia z
dużym balkonem. Cena 135000
zł. Nieruchomości Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE - Karłowicza 44
m2 - II piętro w bloku po termomodernizacji, 2 pokoje (18
i 14 m2), po remoncie, bez
dodatkowych nakł. ﬁnansowych.
niski czynsz cena do negocjacji
(148000 zł) Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE - Kiepury I piętro w stanie deweloperskim z balkonem 2-pokojowe GOLD HOUSE
Lic. 3454 - 693 539 967
MIESZKANIE - okazja - 2500
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 - oryginalne w
Cieplicach - położone na parterze
w kamienicy, 83 m2, do zamieszkania. Do mieszkania przynależy
ogródek. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
MIESZKANIE - piękne 3 pokojowe przy ul. Bartka Zwycięzcy o
powierzchni 73 m2 z balkonem.
Po generalnym remoncie, śliczna
łazienka, kaﬂe, panele. Jeldom
Lic. 14557 - 668 667 637

MIESZKANIE samodzielne, atrakcyjne,
duże (2 pokoje + aneks
kuch). Kameralnie,
cicho, ogród, parking.
Umiarkowana cena. W
pobliżu Małej Poczty 757 679 189 - 725 631 628

MIESZKANIE - słoneczne 50 m2
na ul. Różyckiego (Zabobrze I) w
Jeleniej Górze bez pośredników.
Dogodna lokalizacja, cena 140
tys. zł. - 508 260 115
MIESZKANIE - słoneczne, rozkładowe 54 m2, 3 pokojowe nie
wymaga remontu - 663 904 455
MIESZKANIE - sprzedam lub
wynajmę przy ul. Świętojańskiej
2 pokojowe środkowe - 504
207 830
MIESZKANIE - trzy pokoje,
kuchnia, łazienka po remoncie,
ogród, miejsce na garaż 110000
tys. - 508 345 273
MIESZKANIE - w ścisłym centrum miasta, 44 m2 komfortowe,
1 piętro. Lic. 8151 - 600 258
703
MIESZKANIE - Zabobrze 2, 2
pokoje, balkon, wysoki parter,
35 m2, super cena! Polecam Lic.
5627 - 662 009 700
MIESZKANIE - Zabobrze, 2
pokoje, 3 piętro, 46 m2, super
cena. Polecam Lic. 5627 - 662
009 700
MIESZKANIE - zadbane i wyremontowane mieszkanie w bloku
w Karpaczu. 53 m2, 2 pokoje, 1
piętro - 691 714 099
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 1 pokojowe bezczynszowe, nowy budynek,
okolica centrum, 36 m2, 116.000
PLN - 793 276 386
MIESZKANIE 105 m2 w centrum
- do remontu, II piętro, 3 pokoje
w kamienicy. Cena do negocjacji
190 000 zł. Jeldom Lic. 14557 668 667 637
MIESZKANIE 128 m2 w cenie
210 tys. zł - klasyczne mieszkanie w kamienicy, dwa balkony,
ozdobne piece, dużo dodatkowych pomieszczeń gospodarczych. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 128 m2 w cenie
210 tys. zł - klasyczne w zadbanej kamienicy, II piętro, 2 balkony,
ozdobne piece, obrzeża ścisłego
centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 135 tys. - Zabobrze - 2 pokojowe, rozkładowe,
balkon, 41,30 m2, piwnica, umeblowane, do wprowadzenia cena
- 135 tys. zł Lic. 4566 - 695 999
449
MIESZKANIE 2 pokoje - 37 m2,
1 piętro po kapitalnym remoncie
- 600 219 019
MIESZKANIE 2 pokoje centrum - 2 pokoje, 37 m2 blisko
Uniwersytetu Ekonomicznego.
Mieszkanie z balkonem po generalnym remoncie. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637

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

1 ) Pragnę zainteresować Państwa bardzo interesującą
nieruchomością położoną przy głównej drodze krajowej nr
3 , w miejscowości Radomierz. Mówi się , że to miejsce to
\”Wrota Karkonoszy\” , malowniczy wjazd z przełęczy do kotliny
jeleniogórskiej. Grunt o powierzchni 2,39 ha, Teren nie jest
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dopuszcza się tu lokalizację zabudowy na prawach siedliska.
Jest to miejsce z fantastycznym widokiem na Karkonosze i
inne okoliczne pasma górskie. Grunt znajduje się przy samej
drodze, jadąc w kierunku Jeleniej Góry (Karpacza, Szklarskiej
Poręby czy Republiki Czeskiej) Posiada bezpośredni zjazd z drogi krajowej do drogi
gminnej. Minimalna jak na górskie warunki pochyłość terenu oraz doskonała południowa
ekspozycja, doskonale nasłoneczniona. Działka z daleka widoczna z drogi. Idealna pod
zabudowę z przeznaczeniem na zajazd, hotel, pensjonat, restaurację itp. Proponowana
cena to 19 zł /m.kw. . KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Całość wynagrodzenia pokrywa
sprzedający. Polecam uwadze. Z poważaniem Remigiusz Rychlewski
2 ) Mieszkanie środkowe , na czwartym piętrze w bloku
składa się z pokoju dziennego ok.16m2 z wyjściem z boku
na niewielką , zabudowaną loggię ( z widokami na całe
pasmo Karkonoszy), dwóch mniejszych pokoi , kuchni,
łazienki (kab.natryskowa, WC, umywalka i pralka) , dużego
p.pokoju w kształcie litery L ( z dużą szafą trzydrzwiową)
oraz piwnicy. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej ,
grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z Junkersa.
Na podłogach w salonie mozaika parkietowa , w pozostałych pokojach panele podłogowe a w kuchni , łazience i
p.pokoju płytki ceramiczne. Na ścianach gładzie gipsowe
i glazura. Okna nowe z PCV , drzwi w większości wymienione. Mieszkanie zadbane i
ładnie utrzymane do wprowadzenia się ewentualnie do odświeżenia. Blok w dobrym
stanie technicznym po termomodernizacji i remoncie klatek schodowych.Zarządza SM
„OSTOJA”.Czynsz miesięczny to ok.330zł. w tym ogrzewanie , f.remontowy itp. Atrakcyjna
lokalizacja w pobliżu centrum handlowego, dobra komunikacja , zielone tereny w pobliżu.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
3 ) Przedstawiamy Państwu ofertę skrajnej szeregówki z
dużą działką. Na przestronnym parterze /pow. 65,86 m
kw./ mieści się duży salon z kominkiem połączony z jadalnią. Okna salonu i drzwi tarasowe od strony południowej
doskonale doświetlają i ocieplają wnętrze domu. Parter to
także zabudowana i wyposażona ładna kuchnia z oknem
od strony wschodniej. Przy wejściu głównym łazienka z wc i
natryskiem. Na półpiętrze od strony wschodniej znajduje się
sypialnia z balkonem. Użytkowe poddasze o pow. 59,35 m
kw. to dwie sypialnie z balkonami i duża łazienka z wanną z
hydromasażem. Dom i otoczenie zadbane, w oknach rolety antywłamaniowe, zamykana
furtka z domofonem. Spokojna okolica i przestronna działka. Doskonała oferta. Więcej
informacji tel. 726290939. lic.9549
4 ) Ładny, duży dom o powierzchni 300 m2, z warsztatem
100 m2, w Jeleniej Górze. Usytuowany na działce 824
m2, trzykondygnacyjny składa się z części w przyziemiu,
gdzie znajduje się kotłownia z dwoma piecami gazowy i
na miał, pralnia, garaż , dwa pokoje, łazienka i hall. Piętro
to salon połączony z jadalnią i wyjściem na piękny, duży
taras, kuchnia, pokój ,łazienka i hall. Drugie piętro to 4
pokoje w tym jeden przystosowany na kuchnię, łazienka,
hall i garderoba. Okna drewniane, jak również drzwi i
podłogi. Dom połączony z warsztatem co daje możliwość
prowadzenia własnej działalności na miejscu. Ładnie
zagospodarowany ogród. Całość w doskonałej lokalizacji w pobliżu centrum. Anna
Kędziorek 667219752
5 ) Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62
m2, usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem,
z którego rozpościera się piękny widok na panoramę gór i
miasta, dwóch mniejszych pokoi, osobnej kuchni wyposażonej
i umeblowanej, łazienki oraz przedpokoju. Okna nowe pcv,
na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci.
Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania
przynależy piwnica i możliwość korzystania z dodatkowego
pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz.
Serdecznie polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44
5 ) Odkryliśmy dla Państwa wygodny, zdrowy dom.
Sprawdzony, zamieszkany przez rodzinę od sześciu lat.
Ogrzewany gazem i kominkiem co pozwala zaoszczędzić
pieniądze gwarantując wysoki standard i przyjemność
mieszkania. Ładne, bezpieczne miejsce, optymalny układ
pomieszczeń i wiele innych zalet, które warto ocenić
na miejscu. Szereg środkowy pow. użytkowa 160 m
kw. garaż, żywotna dachówka. Parter to salon z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni /zabudowa wraz z
wyposażeniem/ z kominkiem i wyjściem do ogrodu oraz
łazienka. Na piętrze przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.
Wszystkie media. Gwarantowany wysoki standard i wygoda. Wyjątkowa oferta, polecam
i zapraszam. Tel. 726290939
6 ) Działki budowlane o łącznej powierzchni 10700m2 w
Podgórzynie.Działki płaskie , nasłonecznione z widokami
na pasmo Karkonoszy. Dostęp z dwóch stron - od drogi
powiatowej Miłków - Podgórzyn i drogi gminnej utwardzonej(szutrowej). W drodze gminnej wszystkie media . wodociąg ,
kanalizacja, energia elektryczna i gazociąg.Możliwa sprzedaż
w całości lub częściowo.Atrakcyjna lokalizacja przy głównej
drodze Podgórzyn - Miłków. Polecam Bogdan Sondej tel
602 732 135.
7 ) Nowość na lokalnym rynku nieruchomości!!! Piękny, wypełniony rodzinną atmosferą
dom w zabudowie bliźniaczej, spełniający oczekiwania klienta poszukującego, wygody,
ciepła, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkania, w jednej z ładniejszych dzielnic Jeleniej
Góry - Cieplicach. Doskonale zagospodarowane trzy kondygnacje o łącznej powierzchni
219,02 m2. Parter domu obejmuje przestronny salon z bardzo dużym, wygodnym tarasem, kuchnię wyposażoną i umeblowaną, połączoną z funkcjonalną jadalnią, przedpokój,
niewielki hall i wc. Na piętro prowadzą schody kamienne, które oferuje dwie sypialnie z
balkonem, w tym jedna zabudowana meblami. Całość dopełnia pokój kąpielowy z wanną
i kabiną natryskową. W przyziemiu budynku znajduje się garaż, kotłownia z piecem gazowym, dwufunkcyjnym, pralnia z dodatkową kabiną natryskową oraz dwa pomieszczenia
gospodarcze, w tym jedno z wyjściem do ogrodu, w którym możliwość wypoczynku daje
nam zadaszony taras i przestrzeń zieleni zagospodarowanego i ogrodzonego terenu Dom
po modernizacji i kapitalnym remoncie, przeprowadzonym w 2009 roku, obejmujący wymianę wszystkich instalacji, okien na pcv, podłóg, obecnie wyłożonych panelami i płytkami
ceramicznymi, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz montażem rolet antywłamaniowych. Wspaniała aranżacja wnętrz, pozwala na dogodne i spełniające wszelkie wygody
mieszkanie, dla wszystkich tych którzy marzą o szczęśliwych chwilach spędzonych w
gronie rodzinnym. Serdecznie polecam i zapraszam Kędziorek Anna 667 219 752
8 ) Budynek o pow.całkowitej ok.180m2 w tym pow. użytkowej ok 160m oraz mieszkalnej ok.80m2 na działce o pow.
1400m2.W budynku mieszkalnym na parterze znajduje się
: pokój duży ok.30m2 , następny pokój ok.16m2 , kuchnia
z kącikiem jadalnym ok.13m2 łazienka ok.6m2 ( natrysk ,
umywalka , WC i pralka) oraz ganek wejściowy, Pozostała
część budynku to część gospodarcza - drewutnia oraz strych
z możliwością adaptacji na jeszcze jeden pokój.Na piętrze
drugie niezależne mieszkanie składające się z dużego pokoju
ok,25m2 , małego pokoju ok.7m2 , niewielkiej kuchni ok.6m2 i
łazienki ok.4m2 ( kabina natryskowa , WC i umywalka). Wysokość pomieszczeń ok. 2,1m. Ogrzewanie grzejnikami zasilanymi z t.zw. podkowy w trzonie
kuchennym. Na podłogach na parterze w pokojach podłogi z desek a na pietrze panele
podłogowe.Niewielkie okna wymienione na no.we z PCV. Budynek częściowo podpiwniczony - piwnica ok.20m2.Budynek kryty dachówką karpiówka. Całość do remontu, Obok
stodoła (częściowo murowana) wykorzystywana obecnie jako garaż na dwa samochody
i pom. magazynowe również kryty dachówka karpiówką.Działka o powierzchni 1400m2
zagospodarowana , pochyła w stronę głównej drogi z drzewami owocowymi i winoroślą.
Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135. \\\\\
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Mieszkanie 2 pokoje w centrum - parter 54 m2 z ogródkiem
okolice małej poczty. Całkowicie
bezczynszowe. Nieruchomości
Muraszko Lic. 5877 - 500 122
446
Mieszkanie 2 pokojowe - 37
m2 na I piętrze budynku w okolicy
UE. Do zamieszkania od zaraz.
Wymaga jedynie odświeżenia.
Ogrzewanie co-gazowe. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 2 pokojowe - 48
m2 po remoncie w bloku IV
piętrowym na Zabobrzu. Środkowe, ciepłe. Nowe okna i panele
na podłogach. Blok ocieplony.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2 w bloku IV-piętrowym na
Kiepury. Środkowe, rozkładowe
z balkonem. Kuchnia osobna.
Na podłogach panele. Opłaty 180
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2, w Jeleniej Górze. Pierwsze
piętro w wyjątkowo atrakcyjnej
lokalizacji. Lic. 11965 - 509 949
961
Mieszkanie 2 pokojowe - do
remontu nr.of:MAR-MS-12359
MARLES Lic. 13045 - 607 797
911
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne
nowocześnie zaaranżowane, w
nowym budownictwie, nr.of:MAR
-MS-12352 MARLES Lic. 13045
- 607 797 911
Mieszkanie 2 pokojowe - może
być z meblami bezpośrednio 691 115 411
Mieszkanie 2 pokojowe - na
II piętrze w bloku ocieplonym
IV-piętrowym na Zabobrzu 44,36
m2. Środkowe, ciepłe i słoneczne. Nie wymaga nakładów
finansowych. Opłaty 220 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe rozkładowe na Zabobrzu do
zamieszkania bardzo atrakcyjna
cena. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Podgórzynie, duży taras, dobra
lokalizacja. Cena 125 tys. Bez
pośredników - 512 269 845
Mieszkanie 2 pokojowe - własnej aranżacji nr.of:MAR-MS12365 MARLES Lic. 13045 - 607
797 911
Mieszkanie 2 pokojowe - za
cenę 175 tys. wysoki parter,
okolice stadionu przy Złotniczej ul
Świętojańska - 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe 135
tys. zł - w zacisznej lokalizacji
a jednocześnie blisko ścisłego
centrum Jeleniej Góry, 36 m2,
I piętro, ogrzewanie gazowe.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe 36
m2 - Zabobrze I , 2 piętro oraz
obrzeża ścisłego centrum, 1
piętro. Obydwa mieszkania rozkładowe, po remoncie, wymagające jedynie odświeżenia.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335

Mieszkanie 2 pokojowe 90 000
zł - na parterze, zielona okolica,
niski czynsz. Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - małe dwupokojowe, rozkładowe, z loggą, wymagające
jedynie odświeżenia ścian i umeblowania, dogodna lokalizacja,
cena 135 tys. zł. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 26 m2 na Zabobrzu - przy ul Karłowicza, II piętro.
Lic 5627 - 514 600 103
Mieszkanie 2600 za 1m2 - 3
pokoje, 112 m2, nowe okna, CO
gaz, kamienica po remoncie,
balkon, widoki na góry, cena do
negocjacji. NK. Lic. 6327 - 502
045 638,756 436 052
Mieszkanie 3 pokoje 114 000
zł - do remontu, 53 m3, pierwsze
piętro w kamienicy, w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 47,9
m2 na II piętrze w budynku
blisko centrum. Rozkładowe,
ciepłe i słoneczne. Ogrzewanie
co - gazowe. Opłaty 70 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 55
m2 w zadbanej kamienicy blisko
Placu Ratuszowego. Rozkładowe, ciche i słoneczne. Ogrzewanie z sieci. Klatka schodowa
czysta. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko centrum, nowa cena. Lic.
9549 - 726 290 939
Mieszkanie 3 pokojowe - P.
Skargi - 53,2 m2, III (ostatnie)
piętro w kamienicy. Ogrzewanie
elektryczne. Przystępna cena
120 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - w
centrum Jeleniej Góry - parter,
dogodne na działalność, cena
210 000 - 693 967 231
Mieszkanie 3 pokojowe 155
tys. zł - ładne mieszkanie, z
kominkiem, dużą łazienką, w
atrakcyjnej cenie 155 tys. zł.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
Mieszkanie 3 pokojowe w Cieplicach - 56,7 m2. IV p., balkon,
widok na góry. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie 3 pokojowe z
tarasem - 57 m2, taras 130 m2,
nowe, Jelenia Góra, cena -233.
700 zł Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie 3 pokojowe z tarasem - 75 m2, willowa dzielnica,
parter, budynek z 2004 rok, cena
do negocjacji. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie 36 m2 Piechowice - mieszkanie na I piętrze,
dwupokojowe, rozkładowe 145
tys. zł. Lic. 5124 Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Mieszkanie 36 m2 Zabobrze 2 pokojowe mieszkanie z loggą,
wymagające jedynie odświeżenia ścian i umeblowania, II piętro.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335

Mieszkanie 39 metrów - za
135 tys. zł - dwupokojowe ul Karłowicza na 3 piętrze z balkonem,
słoneczne - 602 736 860
Mieszkanie 4 pokoje 210
000 zł - drugie piętro w bloku,
Zabobrze II. Cena do negocjacji.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 4 pokoje za 180
000 zł - 114 m2, drugie piętro
w kamienicy z balkonem, rozkładowe, wymaga remontu. Ul.
Wojska Polskiego w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe - na II
piętrze w bloku 4-piętrowym na
Zabobrzu II o pow. 65,6 m2. Rozkładowe, środkowe, słoneczne i
ciepłe z balkonem. Opłaty 400
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 50 m2 - 2 pokoje,
TBS, odsprzedam bez pośredników - 886 372 355
Mieszkanie 50 m2 133.000
zł - 2 pokojowe, pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia, do małego
remontu. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 53 m2 - we Wleniu
w kilkunastoletniej kamienicy w
bardzo dobrym stanie. Cena do
negocjacji - 695 189 856
Mieszkanie 63 m2 175 tys.
zł - atrakcyjna cena, 3 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu III z
dużym balkonem i widokiem na
góry. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 63 m2 Zabobrze
- za jedyne 175 tys. zł, rozkładowe, z dużym balkonem, pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 65 m2 Cieplice - 3
pokojowe ( zrobione z 4 pokoi)
na osiedlu Orlim na 4 piętrze 206
000 Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 68 m2 - w kamienicy trzypokojowe, 220 tys. zł.
Lic. 5124 Nieruchomości Atrium
- 601 551 213
Mieszkanie 75 m2 - trzypokojowe Zabobrze II, 245 tys. zł. Lic.
5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Mieszkanie 75 m2 z ogrodem w kamienicy, 1 piętro, słoneczne,
rozkładowe z ogrodem. 199.000
zł do negocjacji. Sudety. lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 80 m2 - okolice
Wzgórza Kościuszki 180 tys. 662 219 248
Mieszkanie 80 m2 - wysoki
parter, dwa pokoje, balkon, po
częściowym remoncie 180 tys. 662 158 513
Mieszkanie 93 m2, 3 pokoje
- komfortowe mieszkanie z garażem, parter, po remoncie. Atrakcyjna cena. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie Armii Krajowej parter - 62 m2, nadające się na
biuro, gabinet. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 508 308

Mieszkanie atrakcyjne na parterze, 75m2 z dużym
tarasem, salon z aneksem, 2
sypialnie, kuchnia, łazienka,
przedpokój, ciekawa lokalizacja Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie atrakcyjne
M-3 Kolberga - po remoncie, częściowo wyposażone,
położone na III piętrze w
czteropiętrowym bloku. Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 508 308
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 - 3
pokojowe w kamienicy po
kapitalnym remoncie, 91 m2,
II piętro, garaż, ogród Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie Cieplice 2 pokojowe - po remoncie, 53,4 m2,
wysoki parter w kamienicy
w okolicy Pl. Piastowskiego.
145 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie Cieplice 3 pokojowe - w bloku wysoki parter z
dużym balkonem. Muraszko
Lic. 5877 - 500 122 446
Mieszkanie Cieplice 37
m2-123 tys. - II piętro kawalerka, idealne klatki schodowe, ocieplony budynek,
nowy dach ceramiczny, ogrzewanie gazowe, okna PCV- no
negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Cieplice 68
m2-285 tys. - I i II piętro, 3
pokoje. Mieszkania po kapitalnym remoncie, ogrzewanie
gazowe i kominkowe, bardzo
wysoki standard, doskonała
lokalizacja. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie developerskie 43
m2 - 2 pokojowe mieszkanie na
dowolnym piętrze, słoneczne
z widokiem na góry i zieleń,
bardzo zaciszna lokalizacja.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
Mieszkanie do remontu - idealne pod inwestycję w pobliżu
centrum. Podzielone na dwa
odrębne lokale (gotowy projekt
mieszkań) 78 m2, 130 tys. Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie dwupokojowe atrakcyjne, słoneczne i zadbane
po kapitalnym remoncie 36 m2.
Polecam serdecznie. MAR-MS12338. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie dwupokojowe - w
Jeleniej Górze Cieplicach 66
m2 z ogródkiem CO gazowe
- pośrednikom dziękuję - 605
934 763
Mieszkanie dwupokojowe - w
kamienicy blisko centrum Jeleniej
Góry o pow. 53,20m2, słoneczne
do niewielkiego remontu. Atrakcyjna cena polecam. MAR-MS12330. Marles Lic. 13045 - 533
797 878
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Mieszkanie Kiepury - tanio - 3
pokojowe, 63 m2, duży balkon,
piwnica, pomieszczenie gosp.
cena 179 tys. Lic. 10728, GOLD
HOUSE - 501 181 875
Mieszkanie Kolberga ładne
M-3 - po remoncie, wyposażone
częściowo, zadbane trzypokojowe mieszkanie na Zabobrzu.
Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 508 308
Mieszkanie Kopernika 2 pokojowe - I piętro z balkonem miejscem postojowym w garażu
podziemnym i miejscem postojowym przed budynkiem 215000
zł. GOLD HOUDE Lic. 6692 - 693
539 963
Mieszkanie M2 Bartka Zwycięzcy - po generalnym remoncie, na II piętrze, piękna łazienka,
nowe kafle, panele, okna PCV.
Piec gazowy dwu-funkcyjny,
balkon. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 na Zabobrzu
- 2 pokoje, 43 m2 na Zabobrzu
II do remontu. Cena 114 000 zł.
Zapraszam serdecznie Jeldom
Lic.14557 - 668 667 637
Mieszkanie M-3 - Kolberga, III
piętro po remoncie, częściowo
wyposażone mieszkanie. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie M-3 Zabobrze ładne po remoncie i przebudowie.
Nietypowy układ jak na mieszkanie w bloku. Pokój dzienny
otwarty na część kuchenną, 3
sypialnie, łazienka, WC, balkon
Nieruchomości Partner. Lic. 4917
- 604 508 308
Mieszkanie Mała Poczta - 71
m2-199 tys. piękne po kapitalnym
remoncie, wysoki parter, drewniane podłogi, wysokiej klasy
kafle, salon kąpielowy z wanną
narożną. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Mała Poczta 35
m2-118 tys. - II piętro w kamienicy, po kapitalnym remoncie,
sypialnia + salonik z aneksem
kuchennym, okna PCV, deski na
podłogach, ogrzewanie gazowe.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Mała Poczta 36
m2-116 tys. - II piętro, nowego
bloku z 2008 roku, po termomodernizacji, kawalerka z dużym
pokojem18m2, kuchnia z jadalnią
14 m2, nową łazienka. Do negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Miłków 105 tys.
- ładne mieszkanie 60 m2 dwa
pokoje, kuchnia, mały ogródek.
Roksanes Żukowski Lic. 7867 508 240 831
Mieszkanie Miłków 30 m2
- parter tylko 55000 zł GOLD
HOUSE Lic. 3454 - 693 539
967
Mieszkanie na XX-lecia - komfortowe trzypokojowe ( zrobione
z 4 pokoi) N.GRZYWIŃSCY Lic.
998 - 505 074 854
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Mieszkanie ok. Świerzawy piętro przedwojennej willi 125
m2, 3 pokoje po gruntownym
remoncie. Piec C.O z zasobnikiem i programatorem. Działka
5800 m2. Cena 225 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie Piechowice bloki
- 2 pokojowe na parterze słoneczne polecam. Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie Piechowice Parter willi - parter willi 183 m2 z
ogrodem (działka 1100 m2możliwość postawienia drugiego
domu), 4 pokoje. Wszytko po
kap. remoncie za 278tyś (do
negocjacji) Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie po remoncie pierwsze piętro Zabobrze, 2
pokoje, balkon, 37m2, cena
138000 zł. Polecam Lic. 5627 662 009 700
Mieszkanie Podgórzyn - 66
m2 z osobnym wejściem i ogródkiem do remontu. Muraszko. Lic.
5877 - 500 122 446
Mieszkanie przestronne - w
centrum o powierzchni 109 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, po remoncie, z
kominkiem Lic. 5877 - 500 122
447
Mieszkanie przy Akademii Ekonomicznej 2 pokojowe 46
m2 rozkładowe niski czynsz dobra inwestycja pod wynajem
atrakcyjna cena. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie trzypokojowe - w
Szklarskiej Porębie w bloku cena 209000 zł. Czynsz 330 zł
Lic. 10171 - 508 240 826
Mieszkanie trzypokojowe - w
Szklarskiej Porębie w bloku.
Cena 209 000 zł. Lic. 10171 508 240 826
Mieszkanie w centrum - 79
m2, 3 pokoje, III piętro w kamienicy w Jeleniej Górze. Nowa elewacja oraz dach. Po remoncie.
Bezpośrednio - 607 749 400
Mieszkanie w centrum - na III
piętrze, 2 pokoje, 60 m2, rozkładowe Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie w centrum - przy
Armii Krajowej 62 m2. Dwupokojowe z balkonem. Cena do
ustalenia. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604-508-308
Mieszkanie w Kostrzycy - 74
m2, 120 tys. zł - 603 503 960
Mieszkanie w Rybnicy - na
parterze. 70 m2 z ogrodem. Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie Zabobrze I - 44
m2, 138 tys. - Szymanowskiego
III piętro, blok o termomodernizacji, cicha i zielona część
osiedla. 2 pokoje (16 i 12m2)
z balkonem. Słoneczne, ciche
niski czynsz. Cena do negocjacji
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze III bardzo ładne 2 pokojowe z
balkonem o łącznej pow. 56 m2.
Lic. 5877 - 515 285 788

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Apartament - piękny, umeblowany apartament w samym
centrum Cieplic. Duży salon z
aneksem kuchennym, łazienka.
700 zł plus liczniki - 602 422
376
Apartamenty w centrum
- wyposażone, nowoczesne
apartamenty w centrum Jeleniej
Góry. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308

Atrakcyjne
mieszkanie 86 m2 lub
dwie kawalerki do
wynajęcia. Własne,
niezależne wejście,
wjazd, ogród, parking.
Jelenia Góra os. Czarne
ul. Podleśna 24 - 75 75
215 89, 795 203 490

Kawalerka - duża po remoncie, 38 m2, ul. Studencka. 700
zł + prąd, woda i gaz. - 509 314
893
Kawalerka - na wakacje, od
lipca do września - 515 366 442
Kawalerka - parter Szymanowskiego nowe okna, odświeżona 650 plus liczniki - 503 083
802
Kawalerka - samo centrum - na Placu Ratuszowym,
z widokiem na ratusz, wysoki
standard, 1. piętro, umeblowana
i wyposażona, od zaraz, 800 zł
+ media, kaucja, bezpośrednio 502 377 461
Kawalerka - w centrum,
umeblowana, Internet, pralka 603 139 998
Kawalerka - Zabobrze 680
zł plus liczniki od zaraz - 796
292 545
Kawalerka komfortowa Sobieszów - 601 918 475
Kawalerka na Zabobrzu
- gotowa do zamieszkania od
zaraz - 531 720 584
Kawalerka słoneczna - 27
m2 w Sobieszowie, najlepiej osobie niepalącej - 450 PLN/m-c +
liczniki + kaucja - 606 719 763
Kawalerka umeblowana - w
domu jednorodzinnym na parterze osobne wejście w Cieplicach
- 531 297 276
Kawalerka w centrum - na
Placu Ratuszowym, wysoki standard, 1 piętro, umeblowana i
wyposażona, od zaraz, 800 zł +
media, kaucja, bezpośrednio. 502 377 461
Mieszkanie - 2 pokoje 54
m2 po remoncie, wysoki parter ul. Wolności - Mała Poczta
częściowo umeblowane 800 zł
(czynsz, tv, Internet) plus liczniki
- 668 490 320
Mieszkanie - 2 pokojowe na
Kiepury, 3 piętro, umeblowane,
950 zł (w tym czynsz) + rachunki
+ miesięczna kaucja - 600 335
430
Mieszkanie - 2 pokojowe na
Zabobrzu 2, umeblowane, słoneczne, niski czynsz. 800 zł +
opłaty - 723 545 437
Mieszkanie - 2 pokojowe w
okolicy Malej Poczty za 600 zł +
czynsz i liczniki - 609 641 990
Mieszkanie - 2 pokojowe za
900 zł plus media od 10 sierpnia
- 504 207 830
Mieszkanie - 2 pokojowe,
piece, częściowo umeblowane
600 zł + liczniki. Kontakt przez
SMS - 608 295 319
Mieszkanie - 3 pokoje w
Cieplicach na 1-szym piętrze
częściowo umeblowane 800 +
media, Internet, kablówka - 692
362 943
Mieszkanie - 3 pokojowe,
salon z aneksem kuchennym
ok.90 m2, ogród. Jelenia Góra Sobieszów - 1200 zł. Plus liczniki,
plus kaucja - 502 447 619
Mieszkanie - bez pośredników
na Pl. Ratuszowym, 3 pokojowe
mieszkanie w pełni wyposażone
na II p. oraz box na sam. osobowy w garażu podziemnym w
ścisłym centrum J. Góry - 513
557 756
Mieszkanie - komfortowe,
wyposażone 55 m2, 2 piętro Kiepury koło ZUS, duży balkon.
Bardzo słoneczne i ciepłe, 1160
PLN (w tym czynsz) + rachunki
+ kaucja - 509 608 323

OG£OSZENIA / REKLAMA
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Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Mieszkanie - kpl. kuchnia,
tanio ul. Szymanowskiego 690
PLN + niski czynsz + liczniki
Oferta ważna od 01.08.2011 602 224 646
Mieszkanie - nowe wyremontowane w Szklarskiej Porębie.
Koszt miesięczny 1000 zł +
liczniki - 607 998 663
Mieszkanie - przy Armii Krajowej - 661 991 555
Mieszkanie - przy Armii Krajowej - 661 991 555
Mieszkanie - umeblowane
Zabobrze 800 zł w tym czynsz 605 743 778
Mieszkanie - w centrum miasta - 2 pokoje, salon z kuchnia,
taras i ogród, 1100 zł. Najlepiej
od sierpnia - 502 834 113
Mieszkanie - w nowym budownictwie, dwupokojowe, wyposażone 52 m2 mieszkanie w
Jeleniej Górze, blisko centrum
w spokojnej dzielnicy - 669 773
883
Mieszkanie 2 pokoje 800 zł umeblowane, pokój z aneksem,
sypialnia, duży balkon, 800 zł w
tym czynsz plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokoje centrum
- komfortowe w centrum, 1 piętro,
umeblowane. 1000 zł plus media.
Sudety. lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 2 pokojowe 54 m2, po remoncie, I piętro,
piwnica, miejsce parkingowe,
umeblowane + lodówka, pralka,
kuchenka, 1150 zł. Lic. 7867 514 600 107
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu - ul. Kiepury, w pełni
umeblowane, 2 piętro, 630 zł +
czynsz i rachunki + kaucja - 695
250 581
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu po remoncie nowocześnie umeblowane rozkładowe
950 zł + media. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie, z balkonem 84 m2, łazienka z wanną,
umeblowana kuchnia, drugie piętro w okolicy Małej Poczty. 1000
zł plus media. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne, ciepłe ogrzewanie miejskie, samo centrum, Druciana.
900+ prąd i gaz - 509 305 575
Mieszkanie 2 pokojowe - tanio
- przedpokój, duży balkon - 793
011 623
Mieszkanie 2 pokojowe - za
550 zł ogródek, piwnica, strych,
komórka, ogrzewanie kominkowe, bezczynszowe 5 km od
PKP J. Góra w Dąbrowicy - 600
252 784
Mieszkanie 3 pokoje centrum 1000 zł plus media, umeblowane
75 m2, ścisłe centrum. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 38 m2 - w Cieplicach pokój kuchnia łazienka,
częściowo umeblowane, wysoki
parter Koszt 500 zł + liczniki - 503
037 766
Mieszkanie apartament w centrum - wyposażony, umeblowany
apartament w ścisłym centrum
miasta. Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie czteropokojowe na Zabobrzu - 691 501 186
Mieszkanie dwupokojowe - z
balkonem w samym centrum
Cieplic 850 zł. (w tym czynsz i
ogrzewanie) + kaucja, proszę
dzwonić po 16 - 509 071 923

og£oszenia
Mieszkanie na Zabobrzu
- naprzeciw szkoły nr 11. Po
remoncie, 2 pokoje, dobre
warunki 60 m2, umeblowane tanio - 510 209 769
Mieszkanie trzy pokojowe
- umeblowane i wyposażone,
blisko centrum w bloku - 509
314 826
Mieszkanie z tarasem - atrakcyjne, nowe, ogrodem i wiatą
garażową. W zależności od
potrzeb umeblowane lub nieumeblowane - 3 pokoje, cena 2000
zł - 507 030 071
Pokoje - w Cieplicach 2 osobowe - 782 586 558
Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokoje jedno i
dwuosobowe – Internet 756 431 743, 500 278 875

Pokój 1 osobowy - dla studenta, osobne wejście, łazienka,
aneks kuchenny 400 zł + liczniki,
okolice szpitala Zabobrze - 609
307 148
Pokój 1, 2 osobowy - noclegi,
domek blisko centrum, media,
Internet - 698 673 047
Pokój 1-os - szukam współlokatorki do dużego, umeblowanego mieszkania (dwa pokoje i
salon z kuchnią) + parking. Mała
Poczta 400 zł + opłaty - 792
896 079
Pokój 2-osobowy - mieszkanie
jest 2.p. Zabobrze I w pełni wyposażone - 512 643 681
Pokój na Zabobrzu - dla studentki lub osoby pracującej - 723
548 049
Pokój w centrum - nowy, umeblowany, lodówka, tv, Internet,
parking - tel. po godz.11-tej - 691
266 299

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Kawalerka ul. Morcinka mała, niskie opłaty, blisko do
centrum - 501 541 503
Mieszkania - do 600 zł - Jelenia Góra i okolice - 782 024 830
Mieszkanie - 2,3 pokojowe w
Piechowicach - 505 132 652
Mieszkanie - 3 pokojowe w
Cieplicach na dłuższy okres - 665
248 414
Mieszkanie - do 600 zł, najlepiej nieumeblowane. Kobieta
bez nałogów. Bez pośredników.
Odpowiadam także na SMS 697 705 512
Mieszkanie - pilnie poszukuję
do wynajęcia umeblowanego
dwu pokojowego mieszkania na
dłuższy okres na os. Zabobrze 510 389 823
Mieszkanie - pokoje 2-osobowe
dla (studentki/a) blisko Kolegium
Karkonoskiego - 793 952 336
Mieszkanie lub kawalerka nieduże w Gryfowie - 883 408
129
Para z dwójką dzieci - pilnie
poszukuje mieszkania do wynajęcia 1 lub 2 pokojowego w rozsądnej cenie. Proszę dzwonić po
18. - 691 939 642
Szukam osób pracujących studentów ostatnich lat do wspólnego znalezienia i wynajęcia
mieszkania od sierpnia w Jeleniej
Górze - 663 585 543

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka - własnościowa
na większe w Jeleniej z piecami
- 785 724 574
Mieszkanie 2 pokoje - kuchnia,
WC, na większe lub takie same,
może być zadłużone, na uboczu
- 601 310 488
Mieszkanie 3 pokojowe - 3
pokojowe, 75 m2, co gazowe
po remoncie na mniejsze 2
pokojowe w Cieplicach - 511
115 998
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu 2 na Noskowskiego
64 m2 na 2 pokoje na Zabobrzu
1 lub 2 do 2 piętra 40 m2 - 44 m2
z dopłatą - 693 775 663
Mieszkanie komunalne - 102
m2 w Cieplicach - cały parter,
dom ocieplony tuż po elewacji,
duży ogród 286 m2 na tyłach
domu na 3 pokojowe z dopłatą
do 53 m2 w bloku z balkonem
- może być Zabobrze - 790 492
087
Mieszkanie
własnościowe 50 m2
(Ul. Wyczółkowskiego)
2 pokoje na pokój z
kuchnią, C.O Miejskie,
Zabobrze lub Cieplice 795 188 399

DOMY
KUPIĘ
Domek do remontu - w Jeleniej
Górze okolicach i poza - do
remontu lub mieszkanie 3 pokojowe do 50 tysięcy - pilnie. - 501
466 936

DOMY
SPRZEDAM
Bliźniak 250 tys. - nowy bliźniak, powierzchnia 125 m2,
działka 530 m2, obrzeża Jeleniej
Góry. Piękne widoki. Cena - 250
tys. zł Lic. 4566 - 695 999 449
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 Kategoria
- 602 732 135
Dom - 180 m2 powierzchni, 7
pokoi, wygodny, funkcjonalny
na działce 1600 m2 12 km od
Jeleniej Góry. 430 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Dom - budowany w 2004 r, 5
pokoi, 2 łazienki, kominek, taras,
garaż na działce 1200 m2, 6 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - duże gospodarstwo pod
Lwówkiem. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 605 030
050
Dom - Jeżów Sudecki - parterówka z użytkowym poddaszem
do wykończenia 450000 zł GOLD
HOUSE Lic. 3454 - 693 539
967
Dom - ładnie położony na dużej
zagospodarowanej działce. Do
wprowadzenia. Dla konesera.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Dom - stan surowy zamknięty
- parterowy z garażem. Działka
ogrodzona 1100 m. Wszystkie
media. Jeżów Sudecki. Lic.
11965 - 509 949 961
Dom - z dużymi pomieszczeniami warsztatowymi w Piechowicach. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 605
030 050
Dom 120 m2 w zabudowie - szeregowej położony w Cieplicach
- 606 735 823

Dom 199 tys. - Jelenia Góra ul
Wiejska. Dom do remontu ale
do zamieszkania. Dobra cena,
ciekawa lokalizacja. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Dom 200.000 - mały, przytulny 100m, parter - pokój 25m,
kuchnia, łazienka, piętro - dwa
pokoje, Kanalizacja, woda z sieci,
nowe co gazowe. Działka 700 m
widok na góry. Lic. 11965 - 509
949 961
Dom 47 zł m2 - Dolna Szklarska Poręba 3974 m2 działka
budowlana. Piękne drzewa,
blisko droga i stacja PKP, doskonała cena 179000 Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Dom 489 tys. zł - 120 m2, 3
sypialnie, salon z kominkiem,
ładna działka, 2 garaże, cena 489.000 zł nie nowy Lic. 4566
- 695 999 449
Dom 489 tys. zł - 120 m2, na
działce-741 m2. 3 sypialnie,
salon z kominkiem, duży taras. 2
garaże cena - 489 tys. zł - do rozmów. Lic. 4566 - 695 999 449

Dom 500 m2 z basenem - duży
- małe SPA 0,5ha działka, piękne
widoki przy trasie na Szklarska
Porębę, możliwy Hotel-Restauracja - 606 991 160
Dom Cieplice - willowa dzielnica Cieplic dom do remontu.
Muraszko Lic. 5877 - 500 122
446
Dom dwurodzinny - 342 m2 (do
remontu) w Jeleniej Górze. Cena
360 tys. zł do negocjacji - 500
247 935
Dom J. Góra - nowy w Jeleniej
Górze 135 m2, 4 sypialnie +
salon, ogrzewanie gazowe +
kominek, działka 1141 m2 cena
- 649 tys. zł - do rozmów. Lic.
4566 - 601 540 292
Dom Jeżów Sudecki - 174 m2
o podwyższonym standardzie
w nowym budownictwie. Nowa
Niższa cena 592.000 zł Lic. 7027
- 785 511 606
Dom Jeżów Sudecki - o
powierzchni 174 m2 o podwyższonym standardzie w nowym
budownictwie. Nowa Niższa
cena 592.000 zł Lic. 7027 - 785
511 606
Dom Karpacz - z bardzo ładnym
widokiem na góry GOLD HOUSE
Lic. 3454 - 693 539 967

Dom parterowy 350 tys. - wybudowany w 2010roku koło Jeleniej
Góry o powierzchni 143m2. Dom
stoi na działce 3400m2. teren
ogrodzony. Jeldom Lic. 14557 668 667 637
Dom w Jeżowie - blisko
Zabobrza, 128 m +
budynek gospodarczy
40 m2, działka 1230
m. Parter zamieszkały,
teren wokół do
zagospodarowania.
Cena 570 tys. - 695 960
101

Dom w Jeżowie blisko Zabobrza
128 m2 + budynek gosp. 40 m2,
działka 1230 m2. Parter domu
zamieszkały teren do zagospodarowania, cena 570 tys. - 695
960 101, 757 672 979
Dom w Karpaczu - pod działalność turystyczną lub dla rodziny,
dwa niezależne wejścia, weranda.
Lic. 9549 - 726 290 939

og£oszenia
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„Nieruchomości Kopczyńscy”
Już 10 lat pomagamy państwu
skutecznie realizować marzenia
ul. Sudecka 10, Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl
www.nkop.com.pl

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach
900:1700 oraz w soboty w godzinach 1000:1300
1) DOM W KARPNIKACH – 890.000 zł
Stylowy, niepowtarzalny dom budowany w
systemie szkieletowym położony na rozłożystej
działce o pow. 6048 m2 u podnóża Krzyżnej
Góry w Paśmie Rudaw Janowickich między
Karpnikami a Trzcińskiem.
2) BLIŹNIAK OSIEDLE CZARNE – 490.000 zł
Komfortowy, funkcjonalny, dom w zabudowie
bliźniaczej o powierzchni całkowitej 140 m2
położony na bardzo ładnej, ogrodzonej działce
o pow. 321m2, w świetnej lokalizacji na osiedlu
Czarne w Jeleniej Górze.
3) PÓŁ DOMU SZKLARSKA PORĘBA – 363.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym
o pow. 110,8m2. Nieruchomość położona jest
na działce 1667m2, w malowniczej lokalizacji
Szklarskiej Poręby- Białej Dolinie. Bardzo dobra
lokalizacja, piękne widoki na góry, spokojna
okolica.
4) DOM - OSIEDLE CZARNE – 740.000 zł
Przestronny, funkcjonalny dom wolnostojący o
powierzchni całkowitej 209m2 położony na bardzo ładnej, ogrodzonej działce o pow. 1757m2,
w cichej, spokojnej lokalizacji Jeleniej Góry- na
osiedlu Czarne. Dom wyróżnia wspaniała
lokalizacja w kameralnej okolicy, doskonała
funkcjonalność, ciekawy rozkład oraz niskie
koszty związane z eksploatacją.
5) BLIŹNIAK - OSIEDLE CZARNE – 480.000 zł
Do sprzedaży komfortowy, funkcjonalny dom w
zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej
120 m2 położony na bardzo ładnej, ogrodzonej
działce o pow. 400 m2, w świetnej lokalizacji na
osiedlu Czarne w Jeleniej Górze. Dom wyróżnia
świetna lokalizacja, doskonała funkcjonalność,
wysoki standard i jakość wykończenia, ciekawy
rozkład.
6) DOM - JAGNIĄTKÓW – 599.000 zł
Do sprzedaży dom wolnostojący (stan deweloperski) o powierzchni całkowitej 152 m2,
położony w malowniczej części Jeleniej Góry
- Jagniątkowie, na ładnej działce (pow. 1500
m2) w bezpośrednim sąsiedztwie Willi Gerharta Hauptmanna. Dom wyróżnia doskonała
funkcjonalność, ciekawy rozkład, wspaniała
lokalizacja - spokojna okolica gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i ciszy.
7) DZIAŁKA-STANISZÓW – 185.000 zł
Bardzo ładna, słoneczna działka budowlana o
pow. 2859 m2, położona w malowniczej lokalizacji Staniszowa (8 km od Jeleniej Góry, 10
km od Karpacza). Doskonała lokalizacja, dużo
zieleni, wspaniałe widoki oraz bardzo dobry
dojazd przesądza o atrakcyjności oferty.
8) MIESZKANIE
3-POKOJOWE – ZABOBRZE - 220.000 zł.
Atrakcyjne mieszkanie zaprojektowane według
indywidualnego stylu o pow. 65,60 m2 zlokalizowane na IV piętrze w bloku na osiedlu Zabobrze
II. Powierzchnia użytkowa lokalu obejmuje
salon z wyjściem na balkon, sypialnię, kuchnię ,
otwarty pokój, łazienkę oraz osobne wc. Istnieje
możliwość zakupu mieszkania wraz z garażem
znajdującym się przy ul. Karłowicza.
9) MIESZKANIE - OKOLICE MAŁEJ POCZTY
– 140.000 zł
Do sprzedaży mieszkanie 2-pokojowe o pow.
39,40m2, zlokalizowane na II piętrze kamienicy
w okolicach Małej Poczty. Na powierzchnię
lokalu składają się: słoneczny pokój dzienny,
sypialnia, łazienka z wc oraz przedpokój (przygotowany pod kuchnię). Mieszkanie jest po
kapitalnym remoncie - nowe okna pcv, nowe
instalacje, nowe podłogi - panele, na ścianach gładzie
10) KAWALERKA - OSIEDLE ORLE – 119.000
zł
Do sprzedaży kawalerka o pow. 33,5m2,
zlokalizowana na parterze kilkurodzinnego
budynku przy ul. Orlej w Cieplicach. Lokal oferuje pokój dzienny, dużą, umeblowaną kuchnię
wraz ze sprzętem AGD oraz łazienkę z wc.
Do mieszkania przynależy ogródek oraz duża
piwnica - 12m2.

Dom w Kostrzycy - stan surowy
zamknięty 168 m2, działka 1000
m2. Woda własna, energia elektryczna, gazociąg, kanalizacja.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Dom z piekarnią - oraz sklep 246
m2 działka ok.1300 m2. 14km od
Jeleniej Góry bardzo ciekawa
oferta cena do negocjacji. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Dom Zachełmie - z pełnym
wyposażeniem tylko 499000 zł.
GOLD HOUSE Lic. 3454 - 693
539 967
Domek parterowy wykończony
- w dużym stopniu z dużą działką
10 km od centrum, zasięg MZK
360000 zł - 502 245 444
Domy - w zabudowie szeregowej: Podgórzyn, Piechowice
- w dobrej cenie. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkalno Pensjonatowy zaciszne i zalesione miejsce w
Karpaczu. 19 pokoi z łazienkami
- 600 m2 - Muraszko Lic. 5877 500 122 446
Pół domu - 60 m2, parter, ogród,
wszystkie media. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 6327 - 605
030 050
Pół domu 145 000 tys. - piętrowy dom z osobny wejściem.
duży korytarz, cztery pokoje,
kuchnia, łazienka-stanowią dwa
odrębne mieszkania ( 35,20 m2,
44m2 ) + ogród ( 22 ary ) Nowa
elewacja i dach, okna PCV Lic.
5877 - 515 285 788
Szeregówka - 180 m2, garaż,
ogród, ocieplony. Ogrzewanie
gazowe, do zamieszkania. Koło
Inter Marche w Jeleniej Górze.
Jeldom Lic. 14557 - 668 667
637
Szeregówka 460000 - komfortowa Podgórzyn 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
MAM DO WYNAJECIA
Dom - duży, komfortowy dom, z
pięknym ogrodem, Jelenia Góra,
cena - 2500 zł / miesięcy Lic. 4566
- 695 999 449
Dom - ekskluzywny w Karpaczu,
możliwość najmu całości bądź
parteru nieruchomości. Piękny
ogród, miejsce grillowe, atrakcyjna cena. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Piętro domu jednorodzinnego w Jeleniej Górze z ogrodem - 603
139 918

DOMY
CHCĘ WYNAJAĆ
Dom - w Jeleniej Górze - najbliższe okolice, dla 3 - osobowej
rodziny. cena - do 2500 zł / mies.
Lic. 4566 - 695 999 449

DOMY
ZAMIENIĘ
Domek - uroczy po generalnym
remoncie 85 m2, 4 pokoje kuchnia, 3 łazienki, działka 16 arów,
bud. gosp. zamienię na mieszkanie, sprzedam Mojesz k. Lwówka
Śl. - 601 167 505

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Dwie działki rolne - o łącznej pow.
30678 m2 z możliwością kupna
jednego hektara-Siedlęcin 10 zł
za metr Lic. 5877 - 515 285 788
Działka - Mysłakowice - płaska,
nasłoneczniona z widokami na
góry. Wszystkie media 1100m2.
Cena 82,5 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135

Działka - Piechowice - płaska,
nasłoneczniona 2564 m2. Gaz,
woda, energia elektryczna. Cena
135 tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Działka - Szklarska Poręba
976 m2, Michałowice 646m2 oraz
1714 m2. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 605 030 050
Działka 1000 m2 - w centrum
Jeżowa Sudeckiego z mediami,
dojazd drogą asfaltową. 90 zł/m2.
Bez pośredników - 667 219 752
Działka 15 arów - w Janowicach Wielkich z widokiem na góry.
Atrakcyjna cena. - 509 132 436
Działka budowlana - atrakcyjna 710 m2 z pozwoleniem na
budowę w Jeżowie Sudeckim,
media, gaz, prąd - 508 477 995
Działka budowlana - pod inwestycję 4ha. Przy drodze na Szklarską Porębę - 606 991 160
Działka budowlana - w centrum
Siedlęcina, blisko media. Lic.
9549 - 726 290 939
Działka budowlana - w Maciejowej 800 m - 518 869 260
Działka budowlana - z widokami na góry i warunkami zabudowy 1500 m2 w Sosnowce 65 zł
m2 - 607 644 684
Działka budowlana 10a - kompletne media, dojazd asfaltowy
mila okolica z widokiem na góry
w sąsiedztwie domków jednorodzinnych w Mysłakowicach, ul.
Łomnicka Zapraszam do obejrzenia. - 500 038 104
Działka budowlana Mysłakowice 4152 m2 - położona przy
drodze asfaltowej, z ładnym widokiem na Karkonosze, zaciszne
miejsce, cena 257 tys. zł. Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603
491 335
Działka budowlana od 10 zł - z
przepięknym widokiem na Pogórze Izerskie. Działki wykoszone
wysprzątane - 792 434 657
Działka budowlana Piechowice
7000 m2 - duża z pięknymi widokami. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 503 021 047
Działka -Jeżów - Ul. Zachodnia.
Działka prostokątna , lekko nachylona na południe z widokami na
Karkonosze 1581 m2, cena 110
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Działka Jeżów Sudecki - grunty
rolne 2,2 ha. Działka budowlana,
widokowa, uzbrojenie w drodze.
Doskonała cena. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Działka Jeżów Sudecki - z
okolicach Zabobrza 1238 m2, 128
tys. zł Lic. 5124. Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Działka Komarno z Projektem
- przepięknie położona w Komarnie z widokiem na góry, działka z
pozwoleniem na budowę oraz z
projektem. Cena 48 zł/m2 - 792
434 657
Działka Mysłakowice - z bardzo
widokiem na góry tylko 65000 zł
GOLD HOUSE Lic. 3454 - 693
539 967
Działka rekreacyjna - w Karpaczu z widokiem na Śnieżkę. Cena
5500. - 691 714 099

Działka Szklarska Poręba 3000m2 doprowadzone media
może być świetną inwestycją na
przyszłość możliwość dokupienia
większego areału, cena podlega
negocjacji. Marles Lic. 13045 790 418 318
Działka w Jagniątkowie - 3000
m2 ciekawa lokalizacja media
woda, gaz energia w drodze
85000 PLN. Marles Lic. 13045 790 418 318
Działka w Jeżowie Sudeckim powierzchnie od 815 m2 do 2200
m2. Widokowe. Z mediami - Lic.
4566 - 695 999 449
Działka w Łomnicy - spokojna
okolica, 15 arów. Cena 60 zł/m2
- 791 555 360
Działka widokowa 65.000 - w
Mysłakowicach pilnie sprzedam
GOLD HOUSE Lic. 3454 - 693
539 967
Działki - Dziwiszów - cena 60
zł/m2, bardzo ładne widokowo
GOLD HOUSE. Lic. 6692 - 693
539 963
Działki budowlane - atrakcyjnie
położone, koło Jeleniej Góry.
Media, drzewa, dogodny dojazd.
Przystępna cena - 695 725 857
Działki budowlane 55 000
zł - wielkości pomiędzy 900 m2
a 1000 m2, na Oś. Łomnickim,
z mediami. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Grunt rolny do 15ha w Kromnowie - oraz działka budowlana
032ha w atrakcyjnej cenie - 663
014 686
Ziemia rolna - 4.5ha w Biedrzychowicach w okolicy jeziora
Złotniki - 695 562 340

DZIAŁKI/GRUNTY
ZAMIENIĘ
Działka 85 arów - na mieszkanie Mojesz k. Lwówka Śl. - 601
167 505

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal z umową - usługowy
80,00 m2 z długoterminową
umową najmu. Nieruchomość
zlokalizowana na parterze w dzielnicy Zabobrze przy ul. Karłowicza
1A. Cena 490.000,00 PLN netto
- 697 397 297, 75 75 229 80
Lokale - na atrakcyjnych
warunkach sprzedam lokale
zlokalizowane w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja.
Promocyjna cena już od 2,500,00
PLN netto/1 m kw. - 697 397 297,
75 75 229 80
Mieszkanie 2 pokojowe - na
I-piętrze 40 m2 na Kiepury. Rozkładowe, słoneczne, zadbane.
Okna nowe na podłogach panele
i kafle. Klatka schodowa czysta.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 – 669 620 071

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal I p - w centrum - Krótka.
Idealny na biura, WC, Internet,
reklama na budynku, wszystko
w cenie z mediami 2000 bez
pośredników - 603 139 998
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Lokal użytkowy - ładny, 70 m2
w atrakcyjnym miejscu Jeleniej
Góry. Idealny na gabinet, sklep,
biuro itp. Tanio - 510 124 844
Lokal użytkowy 150
m2 do wynajęcia w
centrum Piechowic
przy Ul. Żymierskiego,
2 wejścia, 2 witryny.
Miesięcznie 2400 zł
+ media. Pozostałe
warunki do negocjacji.
Bez pośredników - 607
211 070

Lokal Zabobrze - na atrakcyjnych warunkach wynajmę lokal
usługowy zlokalizowany w Jeleniej Górze przy ul. Karłowicza 1A.
- 697 397 297, 75 75 229 80
Pokój w Cieplicach - dla kobiety
osobne wejście ,osobna kuchnia
i łazienka. Cena z mediami 500
zł. – 696 484 516
Pomieszczenie na ulicy Okrzei
20 m2 nadające się na usługi lub
sklep - 609 172 300

LOKALE
CHCĘ WYNAJAĆ
Szukam lokalu, garażu, magazynu - z dostępem do wody ok.
50m2 - 796 498 705
Szukam restauracji - do wynajęcia - 533 226 688

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Garaż - lub wynajmę blisko ul.
Transportowej - 600 740 675

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Bar Szklarska Poręba - przy
trasie krajowej A3. Nieruchomość nadaje się do remontu,
powierzchnia 40 m2, działka 701
m2 cena 20 tys., na prawdę warto
- 509 263 111
Garaż murowany - w centrum cena 14.900 do negocjacji - 691
081 217
Garaż murowany - w centrum
Jeleniej Góry ul. Zamenhofa tanio - 510 124 844
Miejsca postojowe - w parkingu
podziemnym w nowobudowanym
obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Górze. Promocyjna cena zakupu: 19.000,00
PLN netto/stanowisko - 697 397
297, 75 75 22 980
Pawilon handlowy pod handel
- w branży warzywno-owocowej
lub innej po remoncie. Zlokalizowany ul. Kochanowskiego - 502
626 283
Pawilon usługowy - wolnostojacy 30 m2 po kapitalnym
remoncie na Zabobrzu 2 - 605
464 568
Sklep z wyposażeniem - mięsnym lub bez 50 m2 w Jeleniej
Górze - 606 991 160

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Restauracja - oddam w
dzierżawę działającą restaurację
przy pensjonacie w Karpaczu 501 479 445
Ustka – tanie wczasy
bliżej plaży zachodniej
25 zł od osoby – 59 814
97 51
Wynajmę lub sprzedam
halę produkcyjną 2000
+ 1000 m2 w Jeleniej
Górze - 75 64 35 400, 75
64 35 418
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CORAZ BLIŻEJ DO PIĘKNYCH WIDOKÓW Z RADOMIERSKIEJ WIEŻY

Krajobrazy na wyciągnięcie ręki

W miniony czwartek pokościelną wieżę w Radomierzu,
która niebawem będzie punktem widokowym, zwieńczono
hełmem. Obiekt jest pozostałością kościoła z XIV wieku,
gdzie wiernym wskazywano
drogę duchową. Za kilka miesięcy w tym miejscu droga, w
dosłownym znaczeniu, wskazywana będzie turystom.

Rzut oka
w przeszłość

– Pierwsze historyczne wzmianki związane z Radomierzem pochodzą z roku
1305. Natomiast z 1312 r. pochodzą
pierwsze zapiski mówiące o istniejącym
w Radomierzu kościele, niestety nie
wiadomo czy był to kościół drewniany,
czy też murowany. Na przełomie XV/
XVI w. we wsi wzniesiono murowany
kościół, który w 1849 r. został rozebrany,
zachowała się po nim jedynie barokowa
wieża, na której znajdują się trzy dzwony
ufundowane być może przez Bernarda
von Schaffgotscha. Największy z nich
pochodzi z 1612 r. i widnieje na nim

– Celem projektu jest renowacja remont zabytkowej dzwonnicy,
Przedsięwzięcie w Radomierzu realizowane jest w ramach dawnych wież, z przeznaczeniem dobudowę sali na 60 osób wraz z
szerszego projektu „Zobaczyć na wieże widokowe. W Radomie- punktem informacji turystycznej,
Krajobraz
– Dotknąć Przeszłość – wykorzystanie
p ot e n c j a ł u
kultury i
dziedzictwa
przeszłości
na terenie
Subregionu
Karkonosze i
góry Izerskie”.
Partnerami projektu są Świeradów
Zdrój, Mirsk, Kowary, Jelenia Góra i
Janowice Wielkie.

Cała operacja wykonana
z użyciem specjalistycznego
sprzętu zaplanowana została
na pół godziny,
w trakcie której
charakterystyczny
hełm trafił na szczyt
wieży pozbawionej przez
dziesięciolecia zwieńczenia.

napis „Bernard von Schaffgotsch”. Dzwon
środkowy datuje się na rok 1576, a mały
1595 r. Po wojnie 30-letniej kościół był
używany zarówno przez katolików, jak
i przez ewangelików. Na temat samego
kościoła wiemy niewiele. Wiadomo, że
był on murowany i zorientowany, oraz że
zdobiły go nagrobki członków rodu von
Schaffgotsch – powiedział archeolog
Ryszard Kołomański.
17.12.1615 r. doszło do tragicznego
wypadku. Na zamku w Starej Kamienicy
zginął właściciel Radomierza Bernhard
von Schaffgotsch. W niewyjaśnionych
okolicznościach zabił go rapierem jego

własny służący, niejaki Wolf Friedrich
Röttig, który został w okrutny sposób
stracony. Nagrobek Bernharda von
Schaffgotscha, pierwotnie umieszczony
w kościele w rodzinnym Radomierzu,
został po jego rozebraniu w 1849 r.
przeniesiony do Cieplic i wmontowany
w murze przy kościele. Podczas prac
ziemnych natrafiliśmy na zamkniętą
kryptę i sądząc po jej konstrukcji
i materiału z jakiego została wykonana,
czyli renesansowych cegieł, można
przypuszczać, że jest to miejsce pochówku jednego z protoplastów rodu
Schaffgotschów Niestety otwarcie
krypty kolidowało z zakresem wyko-

nywanych prac ziemnych, możliwe,
że w przyszłości znajdą się środki na
przeprowadzenie badań archeologiczno – antropologicznych – dodał.
W trakcie prac archeologicznych zostało również zlokalizowanych 17 pochówków, z czego dziesięć to groby z czasów
istnienia kościoła i siedem z czasów
kiedy kościół został rozebrany, w tym
jeden duży grób zbiorowy - możliwe,
że kryje szczątki kilkudziesięciu osób.
Odsłonięte podczas prac ziemnych płyty
nagrobne zostaną wyeksponowane przy
murze okalającym kościół.

rzu powstanie pierwszy punkt informacji turystycznej na Ziemi
Jeleniogórskiej, na drodze biegnącej
od Wrocławia. Dla budowlańców
położenie dachu jest symbolicznym
znakiem kończenia budowy, więc i
my zbliżamy się do końca projektu.
Prace wykończeniowe potrwają do
końca września i po wyposażeniu
obiektu planowane jest otwarcie na
początek przyszłego roku – powiedział Miłosz Kamiński, sekretarz
Gminy Janowice Wielkie.
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską i obejmuje

ZESPÓŁ „PAKA BUZIAKA” GWIAZDĄ XVII KONGRESU KRESOWIAN
Młode utalentowane wokalistki z Zespołu Paka Buziaka z
MDK działające pod kierownictwem Wiesława Kowalewskiego wystąpiły na Jasnej Górze podczas XVII Światowego
Kongresu Kresowian. Podczas półtoragodzinnego koncertu
artystki z Jeleniej Góry zaprezentowały piosenki, które
niedawno zostały nagrane na płycie Paka Buziaka.

Fot. Archiwum

Koncert miał miejsce w sali Ojca
Augustyna Kordeckiego. Występ
jeleniogórskiego zespołu został
serdecznie i ciepło przyjęty przez
kilkusetosobową widownię złożoną z uczestników XVII Kongresu

Kresowian, przedstawicieli wielu
klubów poselskich, parlamentarzystów, posłów, senatorów,
przedstawicieli krajowej rady
radiofonii i telewizji, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji

studenckich i młodzieżowych oraz
harcerstwa.
Całość prowadziła Danuta Skalska, redaktor naczelna programu
„Lwowska Fala” Polskiego Radia w
Katowicach, którą zaproszono do
współpracy.
Kongres rozpoczął się od inauguracyjnej mszy świętej w Sanktuarium
Maryjnym, gdzie homilię wygłosił
ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, a
zakończył się wielkim koncertem
zespołu Paka Buziaka i chóru Gloria
Dei z Wrocławia.
Po występie zespół „Paka
Buziaka” odebrał z rąk
Jana Skalskiego, Prezydenta Światowego Kongresu, dyplom uznania za
„wybitną działalność na
rzecz krzewienia tradycji i
kultury kresowej”.
Zespół otrzymał też liczne propozycje występów w
innych miastach Polski, a

wyposażenie za ok. 38 tys. zł. Nie
obejmuje natomiast przeniesienia
części muru, uporządkowania
byłego cmentarza i dobudowy
parkingu dla autokarów, jednak
zadania te zostaną zrealizowane
w odrębnych projektach.
Agata Galas
FOT. AGATA GALAS

Oklaski dla naszych dziewczyn
kilka płyt „Paka Buziaka”
powędrowało do rąk delegacji kresowian z Polski,
a nawet w Chicago i
Florydy.
– Zespół Paka
Buziaka promuje
Jelenią Górę jak tylko może, ale jest to
możliwe tylko dzięki
działaniom pani dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury, Danucie
Sitek i wsparciu ze strony
władz miasta Jelenia Góra, za które zespół wraz
z instruktorem
wyraża swoją
wdzięczność –
mówi Wiesław
Kowalewski.
(Angela)

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

„Wytęż wzrok i znajdź ileś tam szczegółów, którymi różnią się zamieszczone wyżej obrazki” – tej treści zagadkę czytelnicy znajdowali niegdyś na łamach tygodnika „Przekrój”. W zasadzie można by ją zastosować także tu: do wyłapania wszystkich szczegółów, którymi
różnią się przedstawione wyżej fotografie lotnicze centrum Jeleniej Góry (największa) i Hirschbergu (mniejsze). Obawiamy się jednak, że wskazywanie wszystkich różnic byłoby pracą benedyktyńską. Obiekty, których z całą pewnością nie znajdziemy na wskazanych
zdjęciach, zamieściliśmy u góry, w prawym rogu strony. A w odszukiwaniu pozostałych będziemy Państwu kibicować. Powodzenia!
(rsgb)
FOT. AT
FOT. WROCŁAW HYDRAL.COM
FOT. RSGB
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