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ROZMAITOŒCI

NA TOPIE

Józef Bradys
weteran, artysta malarz

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O losach Józefa Brandysa można by nakręcić pełnometrażowy film. Ten leśnik w latach II Wojny Światowej
był spadochroniarzem i uczestnikiem Bitwy pod
Arnhem, a wcześniej wcielonym siłą do Wermachtu
współpracownikiem francuskiej Résistance,
odznaczonym brytyjskim
orderem Świętego Jerzego za doprowadzenie do
strzeżonego portu dwóch
Anglików zrzuconych
dla rozpo-

AWANS TYGODNIA

Ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im.
Komisji Edukacji Narodowej ma już swoją
zwyciężczynię. Już wkrótce prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski powoła Iwonę
Plecety na szefa tejże placówki. Zwyciężczyni
do niedawna pracowała jako koordynator
pracy TCEI-Multicentrum w jeleniogórskiej
filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli. Z wykształcenia Iwona Plecety
jest nauczycielem matematyki, a w latach
1992-99 pełniła funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 10 im. Marii SkłodowskiejCurie. Za jej szefowania w „dziesiątce”
rozpoczęto budowę nowoczesnej sali
gimnastycznej, która do dziś jest chlubą
placówki.
Z początkiem nowego miesiąca Iwonę
Plecety czekało będzie bardzo trudne
wyzwanie. Samorządowcy twierdzili bowiem, że – po skandalu związanym ze
zwolnieniem z pracy poprzedniej szefowej
– „trzynastka” jest wewnętrznie rozbita i
ma coraz mniej zaufania wśród rodziców.
Rozważano nawet likwidację szkoły.
(tejo)

znania wytwórni V-1. W miniony piątek z
okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
Józef Brandys nie ukrywał wzruszenia z
wyróżnienia, które otrzymał od władz Jeleniej Góry. Podczas obchodów święta w
Filharmonii Dolnośląskiej opowiedział
o sobie, o swojej malarskiej pasji i zaśpiewał wojskową piosenkę o pięknych
Polkach. – Człowiek się starzeje i pewnie
niedługo wysiądzie na serce – mówił z uśmiechem wzbudzając
burzę oklasków. Józef Brandys już od 15 lat przebywa
w Domu Pogodna Jesień
w Jeleniej Górze. Dużo
zdrowia i pogody ducha
życzy Jelonka.com!
(tejo)

Chłopak oświadczył, że grzybki chwilę wcześniej już trzeci raz zebrał z łąki
obok jednego z ośrodków w Szklarwał w kieszeniach spodni. Po wylegi- skiej Porębie Pokazał, jak one wytymowaniu okazało się, że są to dwaj glądają swojemu
wychowankowie jednego z ośrodków kolewychowawczych w regionie.
– Jeden z nich ukrył w kieszeni 41
grzybków halucynogennych.

Szesnastolatek z grzybkami halucynogennymi
Czterdzieści jeden grzybków o
właściwościach halucynogennych
miał przy sobie 16–letni chłopak.
Zatrzymany w miniony czwartek
w Szklarskiej Porębie przez policję
nastolatek odpowie przed sądem

rodzinnym za posiadanie środków
odurzających.
W miniony czwartek około godz.
11.00 na ulicy Dolnej w Szklarskiej
Porębie policjanci zauważyli dwóch
nastolatków, z których jeden coś ukry-

Niemiec łamał przepis za przepisem
Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, przekroczył dozwoloną prędkość,
jechał pojazdem, któr y
nie był dopuszczony do
ruchu oraz bez włączonych
świateł. „Dojechał” do policyjnego aresztu.

ulicą Wolności swoją hondą civic.
Przekroczył dozwoloną prędkość o
35 km/h. Funkcjonariusze ruszyli
za nim w pościg. W trakcie jazdy
kierowca, aby zgubić radiowóz
wyłączył światła. Po kilku minutach policjanci zatrzymali sprawcę.
W trakcie kontroli okazało się, że
mężczyzna porusza się pojazdem,
który nie był dopuszczony do ruMowa o 57-letnim obywatelu chu. Za popełnione wykroczenia
Niemiec, który w miniony czwar- zaproponowano kierowcy mandat
tek około godziny 20.40 mknął karny, ale odmówił. Został zatrzy-

W SKRÓCIE
Przeciw dopalaczom

Kilkuset inspektorów sanitarnych wspieranych przez prawie 3000
policjantów wkroczyło w minioną sobotę jednocześnie do prawie 1000
sklepów i hurtowni z dopalaczami na terenie całego kraju. Stało się to
po licznych przypadkach zatruć, a nawet zejść śmiertelnych po zażyciu
specyfiku „Tajfun”. W stolicy Karkonoszy działają dwa punkty, gdzie
można kupić niebezpieczną dla zdrowia i życia substancję.

Autobusem zamiast pociągu

Od minionego piątku aż do odwołania po malowniczej trasie z
Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego aż do Bolesławca nie kursują
pociągi. Zastąpiły je kolejowe autobusy. To kolejny trakt na Dolnym
Śląsku, po którym przestają jeździć składy pasażerskie. Kolej nie podała
przyczyny zamknięcia torowiska.

many w policyjnym areszcie.
Sprawcy
grozi kara
aresztu lub
grzywna
oraz utrata prawa
jazdy i zakaz kierowania pojazdami.
(tejo)

Sto złotych mandatu i punkt karny za
niezatrzymanie się przed zieloną strzałką
uprawniającą do skrętu w prawo: takie sankcje zastosowali samorządowcy w Poznaniu
dla kierowców, którzy – bez pardonu – korzystają z tego uprzywilejowania i wjeżdżają na
pasy siejąc postrach wśród przechodniów. A
w Jeleniej Górze? O uregulowanie tej kwestii
zwrócił się na ostatniej sesji rady miasta radny

Iwona Plecety
dyrektor SP nr 13 (in spe)

dze, z którym postanowił
się „zabawić” – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
(tejo)

Kłopotliwa
zielona
strzałka

Pobili się dwaj uczniowie

Pierwszoklasista ZST „Mechanik” miał udowodnić, że nadaje się do klasy poprzez… bójkę z kolegą.
W miniony czwartek na miejsce „ustawki” wybrano podziemne przejście nieopodal szkoły. Walce
przyglądało się około 40 osób. Sprawę zgłoszono
straży miejskiej. – Ludzie, którzy zgłosili nam tę
sprawę byli przerażeni. Po przyjeździe na miejsce
okazało się, że chłopcy mieli pozdzierane ręce, byli
zakrwawieni i zdyszani. Strażnicy miejscy odprowadzili ich do dyrekcji szkoły, która zadecyduje o ich
dalszym losie – mówi Sławomir Zakrocki ze Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze. Młodzieńcy bili się
podczas godzin lekcyjnych. Niewykluczone,
że sprawa trafi do sądu dla nieletnich.
(Angela)

Wojciech Leszczyk. Rajcę niepokoi także
niedostateczne oświetlenie wielu skrzyżowań
(choćby Słowackiego z Wolności), zwłaszcza
teraz, kiedy dni robią się coraz krótsze. W
takich miejscach, co oczywiste, większe jest
ryzyko wypadków i kolizji.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Czujne oko młodych jurorów

Na ratunek grobowcom

Dziś zostanie podpisana umowa dotycząca rewitalizacja zespołu
barokowych kaplic nagrobnych przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze.
Wykonawcą prac renowacyjnych i konserwatorskich będzie konsorcjum Wrobud – Zabytki z Wrocławia. Wartość umowy to ponad
cztery miliony złotych. Dzięki projektowi teren przy świątyni wraz z
historyczną zabudową funeralną odzyska dawny blask.

Jeleni Granit symbolem

Grupa stowarzyszeń związanych z turystyką i działaniem społecznym złożyła prośbę do rady miasta, aby wzniesienie górujące nad
Jagniątkowa, będące jednocześnie najwyższym szczytem w granicach
Jeleniej Góry, nazwać Jeleni Granit. Obiekt jest częścią Bażynowych
Skał i popularnie nazywa się go Wysokim Granitem.

Za dwa lata szybciej

O 46 minut skróci się czas przejazdu koleją z Jeleniej Góry do stolicy
Dolnego Śląska po wykonaniu zaplanowanych na ten i na przyszły
rok prac modernizacyjnych zniszczonego torowiska. W 2012 roku na
niektórych odcinkach zostanie przywrócona tzw. prędkość fabryczna.
Obecnie podróż z Jeleniej Góry do Wrocławia pociągiem trwa ponad
trzy godziny. Kiedy torowisko nie było zaniedbane, do stolicy Dolnego
Śląska pociąg pospieszny jechał dwa razy krócej.

Wczoraj w Teatrze im. Norwida w Jeleniej
Górze zakończyły się jubileuszowe 40. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. Spektaklom
bacznie przypatrywało się młodzieżowe jury
pod opieką Tadeusza Wnuka, aktora naszego
teatru, oraz Doroty Fruby-Wiśniewskiej.
Dominik Górski, Marek Sieradzki, Dominika
Świerad (na zdjęciu z opiekunami) oraz Weronika Kołodziejska i Michał Ratyński zadbali

też o wydawanie gazetki festiwalowej, w której
zamieszczali recenzje z pokazanych spektakli.
Wkrótce poznamy także tytuł widowiska, które najbardziej zachwyciło młodych jurorów
oraz festiwalową publiczność.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Więcej o XL JST – na stronie 11

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

Fot. Angela
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Po jedenaste: nie obrażaj w Internecie
Niemal sześć tysięcy złotych kosztowało Tomasza W. znieważenie na stronie internetowej
www.parkiet.com/forum naszego wydawcy Wiktora Marconiego. Mężczyzna zamieścił
słowa powszechnie uznane za obelżywe, przy tym czuł się bezkarnie, bo anonimowo.
Maska anonimowości rozpłynęła się wraz z wezwaniem do sądu, a następnie zasądzoną
grzywną.

netowej przeznaczonej dla inwestorów
giełdowych www.parkiet.com.
Początkowo skazany nie przyznawał się do zarzutów, jednak w treści
wyjaśnień potwierdził zamieszczenie
zaskarżonych wypowiedzi. Twierdził
Wypowiedzi znieważające Wiktora stronie internetowej od 22 stycznia do „wagant” przelał swoje osobiste frustra- jednak, że są to cytaty wyrwane z konMarconiego były zamieszczane na marca 2008 roku. Mężczyzna o nicku cje na forum ogólnopolskiej strony inter- tekstu, których celem było wywołanie

Sejmik skarży na prezydenta
Władze KSON–u złożyły
oficjalną skargę do rady
miasta na prezydenta Jeleniej Góry.
Sejmik zarzuca prezydentowi
Markowi Obrębalskiemu niedotrzymanie obietnic i burzenie dotychczasowych ustaleń. Zdaniem Stanisława
Schuberta remont obiektu, który
miał się już zakończyć, jeszcze nie
został rozpoczęty, a KSON do końca
września miał się tam przeprowadzić. Są też sygnały o przeniesieniu
do lokum innych stowarzyszeń,
czego zdaniem prezesa, we wcześniejszych ustaleniach nie było.
Tymczasem zastępca prezydenta
Jerzy Lenard, zapewnia, że remont
budynku po przychodni VITA na
Osiedlu Robotniczym ma się zakończyć w tym tygodniu. Najpóźniej za
dwa tygodnie będzie gotowy projekt
umowy dzierżawy tego obiektu.
Wymieniono tam już elektrykę,
wyremontowano dach i obiekt wewnątrz, uruchomiono kotłownię i
podłączono liczniki.
Nie zrobiono natomiast tych prac,
które wymagają oczekiwanych
wkrótce zezwoleń na budowę. Chodzi, między innymi, o wybudowanie
podjazdu dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim. Póki co, niepełnosprawnym ma służyć podjazd
przenośny.
Zdaniem samorządu
od początku

była mowa o
przeniesieniu
do budynku
po byłej
przechodni
VITA nie tylko sejmiku,
ale również
wszystkich
innych stowarzyszeń
działających
w budynk u
przy ulicy
Grabowskiego.
(Angela)
FOT.
ANGELA

Na wtorkowej sesji rady, w obecności
prezesa Schuberta i przedstawicieli organizacji, radni interpelowali w sprawie
napięć na linii: sejmik – prezydent miasta.
Niepokój wyrazili: Józef Sarzyński, Piotr
Miedziński i Wojciech Leszczyk. Sarzyński
zasugerował, że w sprawie KSON toczy się
„nieczysta gra”. Skarga KSON na Marka
Obrębalskiego zostanie rozpatrzona przez
radę w specjalnym trybie.

refleksji. Tym wyjaśnieniom sąd nie
dał wiary.
Skazany poza wypłaceniem poszkodowanemu nawiązek i zapłaceniu kar
grzywny miał też podać treść wyroku
do publicznej wiadomości poprzez jego
publikację w Gazecie Wyborczej.
(RED)

– Treść wyroku ma stanowić nie tylko
dotkliwość dla oskarżonego, ale również
przestrogę dla potencjalnych przyszłych
sprawców tego typu przestępstw – pisała w
uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Skibińska
z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Focus Mall. Niewiele widać, ale praca wre

Firma Parkridge Retail Developer, która buduje dla
Jeleniej Góry galerię handlową na dawnym targowisku
„Kiliński”, przekłada na
razie wszystkie sieci mediów. Tworzony jest również
projekt przebudowy drogi i
zejścia po schodach z ul. 1
Maja. Sam obiekt zacznie
rosnąć dopiero w przyszłym roku.

są zbyt widoczne, realizuje się je
zgodnie z harmonogramem i zakończone zostaną po 20
miesiącach.
–

Mamy podpisaną umowę z firmą
wykonawczą, która na nasze zlecenie przekłada sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej,
teletechnicz-

Obiekt, który powstanie w Jeleniej Górze
wypełni lukę w zabudowaniach wzdłuż
ulicy 1 Maja i stanie na powierzchni 40
610 mkw. Na trzech poziomach handlowych znajdzie się 89 sklepów, restauracji,
kawiarni. Będzie też czterosalowe kino.
Parking Focus Mallu ma pomieścić 276 aut,
w tym będą też wydzielone miejsca dla osób
niepełnosprawnych. Pracę ma tam znaleźć
około 750 osób. Przy budowie galerii zostanie zatrudnionych około 1200 osób.

Jak mówi Jerzy Lenard,
zastępca prezydenta Jeleniej
Góry, w ciągu nadchodzących miesięcy firma ma
wykonać wszystkie prace
przygotowujące plac pod
zabudowę. Roboty dotyczące
samej inwestycji rozpoczną
się natomiast w roku 2011.
Potwierdza to Radosław Jenżak,
dyrektor projektu Focus Mallu w
Jeleniej Górze. Zapewnia, że choć
dla oczu mieszkańców roboty nie

Magistrat w remoncie

Za dużo aut na śródmiejskim trakcie
Wprawdzie na ulicach 1 Maja, Konopnickiej i sąsiednich w określonych porach
obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów
za wyjątkiem rowerów bez silnika, handlowy
charakter tego miejsca w zasadzie skreśla
je z góry jako pasaż przeznaczony tylko dla
pieszych.
Muszą tu
wjechać auta
dostawcze. Mnóstwo jest także pojazdów, których
właściciele mają
zezwolenia oraz
uprawnienia
niepełnosprawnych. Zgodnie z

nej i elektrycznej wokół zarysu
budynku oraz zajmuje się wycinką
i zagospodarowaniem drzew. Ten
dość skomplikowany zakres robót
realizowany jest od lata i planujemy
go zakończyć w listopadzie. Do
końca tego roku chcemy natomiast
zakończyć wszystkie roboty przekładania sieci na zewnątrz, by w
przyszłym roku od wiosny rozpocząć
roboty zasadnicze stanu surowego
obiektu – mówi R. Jeżak.
Firma opracowuje również projekt przebudowy schodów umożliwiających zejście z ulicy 1 Maja z
boku parkingu przy Dolnośląskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Zastępca prezydenta Jerzy Lenard
dodaje, że inwestor utwardzi też
część parkingu przy ośrodku . Pozostałą część parkingu ma utwardzić i
zagospodarować miasto. Wszystkie
prace na placu budowy Focus
Mall odbywają się pod nadzorem
geologa, od wiosny ekipie będzie
towarzyszył archeolog.
(Angela)
FOT. TEJO

przepisami zakaz ich nie dotyczy.
Po ulicach 1 Maja i Konopnickiej raz
po raz przemykają też samochody
firm ochroniarskich. Jest też jednak
wielu zmotoryzowanych, którzy – z
wygody i lenistwa – nie stosują się do
ograniczenia.
Z okazji wrześniowego Międzynarodowego Dnia bez Samochodu lider
jeleniogórskich cyklistów Zbigniew

Leszek
zorganizował
jednoosobowy happening, który miał pobudzić
„samochodziarzy” do refleksji. – Czasami można auto zostawić w domu.
A w miejscach przeznaczonych dla
pieszych zadbać o to, aby zakaz wjazdu dla pojazdów był przestrzegany.
Choćby poprzez instalację słupków
otwieranych zdalnie ze stanowiska
kierowania straży miejskiej, po okazaniu przez kierowcę dokumentu
uprawniającego do poruszania się po
zakazie – powiedział szef Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa KolarskoNarciarskiego.
(tejo)
FOT. TEJO

Ogłoszono przetarg na remont
piwnic budynku urzędu miasta przy
ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze, które
w przyszłości mają posłużyć za archiwa. Inwestycja dotycząca remontu
piwnic zakłada odnowienie pomieszczeń, wymianę podłóg, instalacji i
hydrauliki. Niezagospodarowane
obecnie pomieszczenia mają sporą
powierzchnię. Były wykorzystywane
przez centrum zarządzania kryzysowego, które przeniosło się do nowej
siedziby straży miejskiej przy ulicy
Armii Krajowej. Trwa także remont
dachu na budynku urzędu miasta
przy ulicy Ptasiej. Wykonuje go wyłoniony w drodze przetargu Zakład
Ogólnobudowlany Tadeusz Lasocki.
Zadanie zakłada rozbiórkę dachu,
rynien z blachy nie nadających się
do użytku, wymianę deskowania
dachu, uzupełnienie papy i tynków
kominów.
(Angela)
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Kandydaci w uzdrowisku

W poniedziałek (4 października) przy wejściu głównym do
Parku Zdrojowego na mieszkańców o godz. 11 czekał będzie
Marcin Zawiła, kandydat PO na
prezydenta Jeleniej Góry. Tematem spotkania będzie poprawa
estetyki miasta i regionu. Z kolei
we wtorek (5 października) w
Hotelu Caspar odbędzie się spotkanie z prezydentem Markiem
Obrębalskim oraz przedstawicielami policji i straży Miejskiej.
– Głównym tematem rozmów
będzie ruch samochodowy na
Placu Piastowskim, zanieczyszczenie środowiska w Cieplicach
i jesienne wybory – informują
organizatorzy ze Stowarzyszenia Miłośników Cieplic.
(tejo)
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Szlachetne zdrowie: szpitalne niepokoje
Władze Jeleniej Góry wyraziły zaniepokojenie sytuacją w szpitalu wojewódzkim. Zdaniem samorządu
dyrekcja placówki zamiata
jej problemy pod dywan.

jakie wobec dyrekcji placówki
stawia większość organizacji
związkowych działających w
szpitalu.
Zaniepokojeni związkowcy zaprosili na spotkanie prezydenta Marka
Obrębalskiego. – Kiedy dyrektorem
szpitala był Maciej Biardzki, o kłopoRosnące zadłużenie, nepotyzm, tach tej instytucji często się mówiło i
nierzetelność, niegospodarność i pisało. Nikt nie ukrywał zadłużenia,
propaganda sukcesu – to zarzuty, a otwarta polityka pozwalała na

Próbowaliśmy skontaktować się z dyrekcją placówki. Naczelny szef był we Wrocławiu, a jego
zastępca nie chciał z nami o sytuacji w szpitalu rozmawiać.

Skoczył
po śmierć
79-letni mężczyzna skoczył w
minioną sobotę
rano z czwartego
piętra budynku
znajdującego się
przy ulicy Szymanowskiego 5. Nie
było szans na jego
uratowanie. Lekarz
stwierdził zgon na
miejscu.
– O 9.30 policja dostała informację, że starszy mężczyzna skoczył z

radzenie sobie z problemami –
mówi Miłosz Sajnog, zastępca
prezydenta.
Jak podkreśla, obecnie nawet samorządowi o szpitalu wiadomo niewiele. – Nie
wiemy oficjalnie, jaki szpital
ma dług – tłumaczy Sajnog.
Władze Jeleniej Góry wysłały
do jednostki prowadzącej,
czyli Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zapytanie z
prośbą o wyjaśnienie tego, co
Marek Obrębalski przekonuje, działaniu. Kupowane są urządzenia,
dzieje się za szpitalnymi murami. że miasto – choć szpital mu nie udzielane zwolnienia podatkowe.
Odpowiedzi nie otrzymano.
(tejo)
podlega – pomaga jak może w jego
czwartego piętra. Już wcześniej informował rodzinę, że może targnąć
się na swoje życie. Był schorowanym człowiekiem – poinformowała
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Na miejscu policja zabezpieczała
teren. – Otrzymaliśmy rano wiadomość, że prawdopodobnie mężczyzna wyskoczył przez okno. Na
miejsce został wysłany patrol policji,
który znalazł ofiarę pod oknami budynku. Lekarz pogotowia stwierdził
zgon. Ciało zostało zabezpieczone
do autopsji – powiedział młodszy
aspirant Rafał Hakke, z Sekcji Dochodzeniowo-śledczej Pierwszego Komisariatu Policji w Jeleniej Górze.
Agrafka
FOT. AGRAFKA

To już drugie samobójstwo w ostatnim
czasie na Zabobrzu. Kilka dni temu z
wieżowca przy ulicy Noskowskiego skoczył
inny mężczyzna. Zginął na miejscu.

Baszta Grodzka w dzierżawę
Jeden z najcenniejszych zabytków Jeleniej Góry, średniowieczna Baszta Grodzka, nie zostanie sprzedany.
Obiekt czeka natomiast na
dzierżawców z pomysłem na
jego zagospodarowanie.

dyskusji radni na wtorkowej sesji.
Do 2008 roku mieściła się tam
Informacja Turystyczna, wcześniej
był sklep dla artystów, redakcja
jednej z gazet, a jeszcze wcześniej
– siedziba Wojewódzkiego Domu
Kultury i lokal gastronomiczny. Co
będzie w baszcie w przyszłości?
– Baszta będzie
przeznaczona na
cele użytkowe z
elementami kulturotwórczymi –
zapowiedział zastępca prezydenta
Jerzy Lenard. Nie
wykluczył jednak,
że to r ynek wyznaczy kierunek
zagospodarowania obiektu, w
którym może się
znaleźć, na przykład, pub lub
O takiej formie udostępnienia kawiarnia.
opustoszałego od dwóch lat za(tejo)
bytku zdecydowali po burzliwej
FOT. TEJO

O podatkach schizofrenicznie
Prawie godzinna dyskusja
towarzyszyła rozpatrywaniu
sprawy zwolnień i podwyżek
podatków od nieruchomości, która była w porządku
ostatniego posiedzenia rady
miasta w miniony wtorek.
Choć – jak podkreślił Wiesław
Tomera (PO), szef komisji rozwoju – uchwała precyzująca zasady
przyznawania ulg była tylko czysto
techniczna, radni dali upust potokowi pretensji do rządzących Jelenią
Górą. – Z ulg i tak nikt nie korzysta, więc siedzimy tu i uchwalamy
martwe prawo – mówił Wojciech
Leszczyk (PiS), który nie omieszkał
wypomnieć samorządowi, że przez
ostatnie cztery lata nie zadbał o
poważne inwestycje. Zdaniem Józefa

Zabrzańskiego (PiS) z tego prawa
nikt nie korzysta, bo nie dotyczy
ono działalności na wynajmowanej
powierzchni, a w ten sposób działa
znaczna większość przedsiębiorców
w Jeleniej Górze.
Worek słów rozwiązał się: rajcy
mówili o światowym kryzysie, o
bezrobociu, o demografii, o ucieczce
z miasta, o gwoździach wbijanych do
trumny lokalnych przedsiębiorców.
Zastępca prezydenta Jerzy Lenard
podkreślił, że nie jest sprawą miłą
uchwalanie podwyżek. Dodał jednak,
że są one groszowe. Zarzucił też
radnemu Leszczykowi populizm. –
Łatwo jest krytykować wprowadzenie podwyżek, ale równie łatwo jest
wnosić o dopłaty z budżetu do wody,
o sprzątanie miasta i inne usługi, które samorząd musi kupić – mówił. –

Biedronka z poślizgiem
Miała zostać otwarta 10 września, tymczasem dopiero
w miniony piątek otwarła
drzwi dla klientów. Mowa
o nowej Biedronce w Sobieszowie.

Nowy punkt dyskontu spożywczego
Biedronka miał zacząć funkcjonować
kilkanaście dni temu na terenie byłego
Ośrodka Transportu Leśnego na ulicy
Cieplickiej. W tym terminie budynek
nie został jednak dopuszczony do
użytkowania.
- Opóźnienie w otwarciu sklepu
powstało w związku z przesunięciem

daty odbioru prac i dopuszczenia
obiektu do użytkowania – pisze w
zwrotnym mailu Paweł Tymiński,
rzecznik prasowy JMD SA. Ostatecznie
sklep został otwarty 1 października.
Pracę znalazło tam 17 osób.
(Angela)
Obecnie sieć Jerónimo Martins
liczy ponad 1,5 tys. placówek w całym
kraju, zlokalizowanych w ponad 600
miejscowościach. Jeden z dyskontów
znajduje się niedaleko nowo otwieranego punktu, bo na Osiedlu Orle w Cieplicach. Poza tym w Jeleniej Górze jest
jeszcze kilka sklepów „Biedronki”.

Skąd zatem wziąć środki
do budżetu, który składa
się w części z lokalnych
podatków? – spytał.
Poparł go radny Tomera. – Stawka podatku
za metr nieruchomości
dla mieszkańców wzrosła o grosz i wynosi dwa
grosze. Rocznie za 100metrowe mieszkanie
zapłacimy 2 złote – mówił radny. W przypadku
Józef Sarzyński (z prawej) był targany przeciwnościami.
przedsiębiorców – wg
Ostatecznie głosował przeciw podwyżce podatków.
wyliczeń radnego TomeObok radni Ewa Duziak, Janusz Lindner i Piotr
ry – to średnio 10 złotych
Miedziński.
rocznie i więcej. – Czy
to są kwoty, które dobiją
powiedział radny Józef Sarzyński. element wielu czynników, które
to miasto? – pytał radny
– Z jednej strony stawki podwyżek wpłyną na znaczne podwyższenie
Tomera.
– Czuję się schizofrenicznie – nie są duże, ale z drugiej to tylko kosztów utrzymania – mówił. Radny

Superkandydat 2010
Bawimy się w typowanie osoby, która – Waszym zdaniem – najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej, nowej
kadencji. Robert Prystrom umacnia przewagę: ma już 85 głosów.
Marcin Zawiła (41 kuponów) wyprzedził Huberta Papaja, który
rzutem na taśmę wszedł na podium z 40 głosami.
Czwarty jest Marek Obrębalski (36 głosów)wyprzedzającSylwestraUrbańskiego

Nasze typy:
Zofia Czernow
Józef Gajewski
Zygmunt Korzeniewski
Józef Kusiak
Tadeusz Lewandowski

(24 kupony). 10 głosów w dalszym ciągu
ma na koncie Zygmunt Korzeniewski.

Jerzy Łużniak
Marzena Machałek
Grażyna Malczuk
Marek Obrębalski
Hubert Papaj
Robert Prystrom

Jadwiga Reder-Sadowska
Miłosz Sajnog
Sylwester Urbański
Marcin Zawiła

Po cztery głosy przypadły Józefowi Kusiakowi i Zofii Czernow, a trzy dla Jerzego
Łużniaka.
Cotydzieńnałamach„Jelonki”drukujemy kupon oraz wstępną listę uczestników
zabawynaprzedwyborczychspekulacjach
w gronie samorządowców. Wy czytelnicy
możecie głosować zarówno na te osoby,
jak i wskazywać Waszych pretendentów.
Mamy nadzieję, że zarówno Państwo, jak
i kandydaci, potraktują ten plebiscyt jako
wakacyjną rozrywkę. Zabawa w ostatniej
fazie – dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi – zostanie przeniesiona na
łamy portalu Jelonka.com, aby dać szansę
udziału również internautom.

Zbigniew Ładziński wypomniał, że
miasto nie dba o przedsiębiorców i
powinno zamrozić stawki podatku
od nieruchomości tak, jak to było za
rządów ekipy SLD.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Większością 11 głosów radni przegłosowali
sprawę podwyżek. Za byli rajcy PO oraz
Jelenia Góra XXI poparci przez Józefa
Zabrzańskiego PiS. Przycisk „przeciw”
wcisnęli radni lewicy obecni na sali (Józef
Kusiak, Józef Sarzyński, Jerzy Pleskot oraz
Zbigniew Ładziński) , a także pozostali radni
Prawa i Sprawiedliwości (poza nieobecnym
Ireneuszem Łojkiem).

KUPON
PLEBISCYTOWY
Mój Superkandydat to:
……………….................
..........................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
e-mail...............................

.......................................
...........................
..........................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych

(RED)

z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Fot. Archiwum
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Gdzie dwóch się bije, tam
trzeci korzysta – w tę maksymę wierzą władze Sojuszu
Lewicy Demokratycznej,
który szuka szansy dla siebie w konflikcie PiS – PO.
Pierwszym sukcesem mają
być wybory samorządowe, a
kandydat SLD na prezydenta ma oszczędzić pieniądze
na drugą turę wygrywając
już w pierwszym starciu.
W miniony czwartek w siedzibie
SLD odbyła się konferencja prasowa
z udziałem Jerzego Wenderlicha, wicemarszałka Sejmu RP. Polityk SLD
na wstępie powiedział, że czuje się
bardzo wzruszony, bo przyjechał do działaczy „osieroconych” przez
tragicznie

niędzy na drugą
zmarłego w
turę, bo środki te
SYLWESTER URBAŃSKI
katastrofie smoPODCZAS KONFERENCJI
„na pewno przyleńskiej posła Jerzego Szmajdziń- NIE POWIEDZIAŁ ANI SŁOWA dadzą się gdzie
indziej”.
skiego, swojego
Listę SLD do
poprzednika. Do
Jeleniej Góry Wenderlich dotarł z Sejmiku Dolnośląskiego otwiera
przewodnicząca Rady Powiatowej
Legnicy.
Lider krajowej lewicy przedstawił SLD Grażyna Malczuk. Z jelenioznanego już kandydata SLD na górzan kandydują także Bogumił
stanowisko prezydenta Jeleniej Góry Łasisz oraz Józef Kusiak, były pre– Sylwestra Urbańskiego. Określił zydent miasta. – Niech inni się boją!
go jako człowieka gruntownie – grzmiał Andrzej Gorzałczyński,
wykształconego: ścisłowca o otwartym umyśle humanisty. Dodał, że
W nowej kadencji pośród radnych SLD
wyborcy powinni kandydatowi zaufać i wyraził nadzieję, że Urbański
zabraknie Józefa Kusiaka, byłego prezywygra w pierwszej turze, co pozwoli
denta Jeleniej Góry, który
oszczędzić w Jeleniej Górze pie-

chce zostać radnym Sejmiku
Dolnośląskiego.

szef sztabu SLD. Dlaczego G. Malczuk nie
chce kandydować do
rady? Uważa, że jako
radna wystarczająco
dużo zrobiła i „opatrzyła się mediom” i
teraz pora na nowe
wyzwania.
Stara gwardia. Tak
można określić listy
SLD do rady miasta. –
Niewiele powiedziano o proNasi radni sprawdzili
gramie kandydatów SLD. Jerzy
się podczas minionej
Wenderlich zapewnił jedynie, że
kadencji, dlatego staSojusz upatruje sukcesu w intenwiamy na kontynusywnych rozmowach z ludźmi.
ację – powiedziała
G. Malczuk. I tak z
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej).
pierwszych miejsc
kandydować będą: Józef Sarzyński „Jedynkę” dostanie też Wojciech
(były zastępca prezydenta), Jerzy Chadży, przedsiębiorca. Cezariusz
Pleskot (były przewodniczący rady) Wiklik będzie startował z drugiego
oraz Zbigniew Ładziński (prezes miejsca. – Liczymy, że utrzymamy

Fot. Konrad Przezdzięk

Lewicy kontratak pasywny

w radzie sześcioosobową reprezentację i mamy nadzieję na dwa
mandaty w sejmiku – wyjaśniła
Grażyna Malczuk.
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Zgoda buduje, kłótnia rujnuje

Warto tu zostać?!
Nie skończyliście 26
lat i macie pomysł,
jak uatrakcyjnić miasto,
aby było przyjazne młodym
ludziom? Weźcie udział w
konkursie ogłoszonym przez
sztab posła Marcina Zawiły.
Zwycięzcy dostaną miejsce na
liście wyborczej PO do rady
miasta.
– Wiemy, że zjawisko opuszczania
naszego miasta przez ludzi młodych
jest powszechne. Zresztą ma ono nie
tylko jeleniogórski wymiar: to tendencja ogólnoeuropejska, że młodzi
mieszkańcy uciekają z mniejszych
ośrodków – powiedział Marcin Zawiła,
kandydat Platformy Obywatelskiej na
prezydenta Jeleniej Góry.

rozpoczynającej
wyborcze starcie,
która odbędzie się w siedzibie DODN. Będzie też prezentacja
– Nie chcemy jednak poprzestać kandydatów na burmistrzów, wójtów
na narzekaniu i biadoleniu. Postawi- i radnych miasta oraz powiatu.
(tejo)
liśmy ogłosić konkurs adresowany do
młodzieży w wieku od 18 do 26 lat.
Napiszcie do nas. Przedstawcie nam
swoje pomysły na uatrakcyjnienie
Jelonek
Jeleniej Góry – zachęca M. Zawiła. Na
maskotką
prace organizatorzy czekają do wtorku
Kandydat PO przedstawił też swoją wybor(5 października 2010 roku). Adres:
marcinkampania@gmail.com
czą maskotkę: jelonka, którego dostał w
Warto się wysilić, bo nagroda jest nieprezencie od Czechów z miasta Semily. – To
typowa: to miejsce na liście wyborczej
taki specjalny jelonek, który się kładzie
PO. – Chcemy się spotkać z laureatami
i kłania – żartował poseł. Dziennikarze
i porozmawiać z nimi, bo nie wyobraszybko zauważyli, że rywal M. Zawiły Marek
żamy sobie, aby mówić o młodzieży
bez młodzieży – zapowiada kandydat
Obrębalski też ma w ratuszu jelenia, tyle że
PO. Zwycięzcy zostaną przedstawieni
dużo większego.
19 października podczas konwencji

Komitet Wyborczy Wyborców
„Razem dla Jeleniej Góry”
ukonstytuował się w minionym tygodniu, aby wspierać
kandydaturę Marka Obrębalskiego na prezydenta miasta
w listopadowych wyborach
samorządowych.

robię wszystko dla naszego miasta –
twardo oświadczył Marek Obrębalski.
Dodał także, że czyni to nie tylko
na poziomie słów. W Jeleniej Górze
widać efekty mijającej kadencji: prowadzone są od lat wyczekiwane
remonty, rosną obiecywane przez
innych inwestycje.
Zaznaczył także, że to efekt pracy
podpartej zgodą, a nie politycznymi waśniami. Ostre słowa padły z
ust zastępcy prezydenta, Miłosza
Sajnoga. – To polityczna korupcja i
wywieranie nacisków – tak samorządowiec nazwał postawę części
jeleniogórskich „platformersów”.
Zdaniem wiceszefa miasta niektórzy

działacze PO przekupili radnych
Jeleniej Góry XXI oferując im dobre
miejsca na listach.
W Komitecie Wyborczym Wyborców „Razem dla Jeleniej Góry”
są, między innymi, Jakub Pawlak,
Mariusz Opała (pełnomocnicy wyborczy i finansowi). – Jest tam pan Lech
Makieła i pan Grzegorz Winogrodzki
– powiedział Miłosz Sajnog. Zastępca
prezydenta nie chciał podać nazwisk
osób na wyborczej liście. – Ogłosimy
ją 18 października podczas naszej
konwencji – zapowiedział.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Nie rozumiem decyzji części radnych, którzy 17 września ogłosili, że
sprzedałem Jelenią Górę i uczynię z
tego miasta kolejną dzielnicę Wrocławia – powiedział prezydent odnosząc
się do wydarzeń, kiedy to radni PO
przyjęli do swojego grona rajców Jeleniej Góry XXI,
stwarzając tym
samym większościową koalicję i pozbawiając prezydenta
sojuszników w
radzie miasta.
– Cztery lata
temu także
miałem poparcie Rafała Dutkiewicza, który
życzliwie ustosunkował się
do mojego programu. Wtedy
nikomu to nie
przeszkadzało.
Marek Obrębalski i Miłosz Sajnog zakopali
Jestem jeleniotopór wojenny po tym, jak polityk Jeleniej Góry
górzaninem z
XXI został zastępcą prezydenta miasta.
krwi i kości i

Rada miasta: koalicja nieformalna
Radni, którzy połączyli siły jako
wyraz protestu przeciwko startowi
w wyborach Marka Obrębalskiego
z poparciem Stowarzyszenia Dolny
Śląsk XXI, dali do zrozumienia, że nie
stanowią formalnego związku.
– Działamy razem dla dobra Jeleniej
Góry. Mamy 11 głosów, do większości
absolutnej brakuje nam jednego. Ale
i tak z tą siłą mamy nadzieję jeszcze

trochę dobrego dla miasta zrobić, działania, jakie wykonali: pani Anna najważniejsze. Życzy im odnalezienia
choć jest już prawie koniec kadencji Ragiel, Ewa Duziak i Janusz Lindner się w nowych strukturach.
Papaj odniósł się do poniedział– mówił Hubert Papaj, przewodni- wyraźnie wskazują, co jest dla nich
czący rady miasta. Dodał, że wszyscy
zamierzają startować w wyborach
21 listopada.
W szeregach „koalicjantów” zabrakło Bożeny Wachowicz-Makieły
z JG XXI. Hubert Papaj nie chciał
powiedzieć wprost, czy radnej PO
zaproponowała przyłączenie się do
grupy. Sama zainteresowana podkreśla, że nikt nie zaproponował jej
zmiany ugrupowania wiedząc, że i
tak z tej propozycji nie skorzysta. Jest
przeciwna upartyjnianiu samorządu
Bożena Wachowicz-Makieła jest przeciwna
i takie jej stanowisko jest większości
upartyjnianiu samorządu.
radnych znane. Zaznacza, że tego typu
Fot. Konrad Przezdzięk

Przed wtorkowymi obradami
rady miasta z dziennikarzami spotkali się radni klubów
Platformy Obywatelskiej
oraz część rajców Jeleniej
Góry XXI.

kowej konferencji prezydenta Marka
Obrębalskiego, który ogłosił powstanie Komitetu Wyborczego Wyborców
„Razem dla Jeleniej Góry”. – Wśród
nazwisk jest mąż jednej z radnych

oraz partner córki prezydenta, dlatego możemy mówić raczej o klubie
„Razem z rodziną dla Jeleniej Góry”
– ironizował Papaj.
Konrad Przezdzięk

Zawiłe przetasowania
Miłosz Sajnog zanim w listopadzie ubiegłego roku został zastępcą prezydenta, był liderem
klubu Jelenia Góra XXI, a wcześniej klubu Wspólne Miasto, z którego – wraz z kolegami cztery
lata temu wystartował. Przypomnijmy, że półtora roku temu radni WM opuścili stowarzyszenie
tworząc klub Jelenia Góra XXI.
W utworzonym dwa tygodnie temu „nieformalnym” związku PO&JGXXI jest też radna Anna
Ragiel, dla której jest już trzecia zmiana politycznych barw: zaczynała jako radna SLD, cztery
lata temu weszła do rady z listy Wspólnego Miasta, które - wraz z kolegami opuściła na rzecz
JG XXI. Obecnie popiera PO, choć - jak się wyraziła dziś - zachowuje „niezależność”.
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Pójdę za ciosem

Nie wiedziałem, jaka może być reakcja Państwa na opis tego, co wielu widzi
i wie, ale nie zawsze chce o tym mówić.
Artykuły się ukazały, a jestem szczerze
zaskoczony. Dostałem wiele telefonów

Fot. Konrad Przezdzięk

– Choć szron na głowie, już
nie to zdrowie, to w sercu ciągle maj! W miniony
piątek starsi Państwo obchodzili Międzynarodowy
Dzień Seniora. Powiatowa
Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna zaprosiła ich
przedstawicieli do Filharmonii Dolnośląskiej na
obchody tego święta.

Wśród
wyróżnionych
– Marek Flieger
i Elżbieta
Czyżewska
W Karpaczu kończą kursy komputerowe i rozpoczynają zajęcia
na basenie. W Jeleniej Górze i w
Szklarskiej Porębie studiują w
uniwersytetach trzeciego wieku.
Niemal w każdej gminie są często bardziej widoczni niż ludzie
młodzi.
Zebranych oraz gości, burmistrzów, wójtów i przedstawicieli
gmin powiatu jeleniogórskiego
i władz Jeleniej Góry, powitali

i smsów z gratulacjami za odwagę oraz
nowymi ciekawymi faktami i informacjami poszerzającymi wiedzę na temat
naszych jeleniogórskich układów i
układzików.
Również na ulicy, co jest szczególnie
miłe, zostałem rozpoznany i miałem
możliwość porozmawiania na ten
temat z kilkoma z Państwa. Do tego
dochodzi kilkadziesiąt listów leżących
w redakcji. Za wszystkie głosy, uwagi i
nowe informacje serdecznie dziękuje.
To potężne wsparcie i solidna porcja
wiedzy.
Powiem więcej, będę musiał iść za
ciosem. Bo coraz bardziej widzę i czuję,
jaka jest siła mediów. Jak wiele można
zrobić, mając za sobą poparcie Czytelników. A co najważniejsze, jak wiele
Andrzej Marchowski oraz Elżbieta
Czyżewska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny. – Młodsi
biegają szybciej, ale seniorzy znają
skróty. Niech to będzie hasłem dzisiejszego spotkania – powiedział
Andrzej Marchowski. Wśród zgromadzonych był dr Jacek Klakočar,
dolnośląski państwowy inspektor
sanitarny. To bowiem Sanepid
zorganizował tę uroczystość.
Nie zabrakło ciepłych słów i
mnóstwa życzeń. Samego zdrowia
i w i e c z n ej
młodości
życzyła
posłanka
Elżbieta Zakrzewska.
– Pracuję
często z
młodymi
ludźmi i

PODSUMOWANIE PAJĘCZYNY

snów. Wcześniej czy później się o
wszystkim dowiemy.
Czemu zwykli ludzie muszą cierpieć
za błędy i niedojest do zrobienia.
ciągnięcia urzędPORZĄDEK W NASZYM
Nie boję lokalnego
ników. Brzmi to
MIEŚCIE MUSIMY
ostracyzmu. Nie
może naiwnie,
UTRZYMYWAĆ MY SAMI.
jestem zależy od BO INACZEJ ZAROŚNIEMY ale najważniejszy
tego czy się komuś
PAJĘCZYNAMI.
jest człowiek. Zbyt
podlizuję czy nie.
często uczestniZdenerwowałem
czymy w spektakilka osób tym co opisałem i pewnie klu albo może raczej szopce, który
narobiłem sobie wrogów.
wystawiają nam politycy. Kiedy rada
Trudno, czasem warto pójść trochę miasta podnosiła swoją uchwałą ceny
ostrzej, bo niektórzy czują się zbyt pew- biletów, to wojewoda dolnośląski z
nie na swoich stanowiskach. Robię to imię obrony mieszkańców, kwestiowyłącznie w interesie nas wszystkich. nuje to. Jako powód podaje „sprawy
Rozumiem na czym polegają meandry formalne”.
władzy, jak buduje się koalicje rządzące.
Jestem ciekaw czy zawsze jest taki
To nie problem w mechanizmach skrupulatny, czy tylko chciał nabić
polityki a w słabych ludziach. Po to są trochę punktów dla swojego ugruwolne media, aby przeszkadzać. Aby powania. Bo o tym, że miasto i tak
człowiek robiący źle nie miał lekkich będzie musiało przekazać pieniądze na
tów płk. Jakubowski wręczył
Elżbiecie Czyżewskiej oraz Markowi Fliegerowi, kapelmistrzowi
zespołu dętego Filharmonii Dolnośląskiej. Później przedstawiciele
poszczególnych gmin przekazywali wyróżnionym seniorom listy
gratulacyjne oraz kwiaty.
Zaszczytu dostąpili, między
innymi, założycielka i szefowa
Karkonoskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Janina Peikert,
płk. Edward Jakubowski, prezes
Związku Emerytów i Rencistów
Stanisław Dziedzic, działacz Ligi
Obrony Przyrody Zdzisław Gasz,
ksiądz Marian Matula, a także Józef Bradys, weteran wielu frontów
II Wojny Światowej.
Aktywn y m

funkcjonowanie MZK, to nie pomyślał.
Jeśli nie zapłacimy więcej za bilet, to
pieniążki zostaną przekazane z jakiejś
innej budżetowej przegródki.
Tak czy owak, na końcu zawsze
płaci mieszkaniec. Tyle tylko, że przez
małe gry polityków tracimy czas. Gorzej zarządza się naszymi pieniędzmi.
Nie jestem zwolennikiem podwyżek,
ale wolę czystą sytuację. W komercyjnych liniach płacę za przejazd tyle,
aby wystarczyło na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa. Po co jeszcze to
przelewy z jednej kieszeni miejskiej
do innej.
Co więcej, takiego oburzenia pana
wojewody nie wywołuje już fakt istnienia „pajęczyn”. Czyżby obowiązywała
tutaj zasada: ja nie wtrącam się do twoich spraw, ty nie wtrącaj się do moich.
Każdy ma swoje, podwórko i robi co
chce. Chyba nie tego oczekujemy od
władzy samorządowej.

Na koniec jeszcze jedno. Nie jestem
naiwny i nie wierzę, że raz odsłonięte
powiązania znikają. To jest jak ze
sprzątaniem w domu. Trzeba to robić
regularnie. Jeśli się nie będzie zaglądać
i sprzątać ciemnych kątów czy
pod meblami to
szybko pojawi
się tam brud. A
im dłużej się tam
nie zagląda, tym
potem jest trudniej wszystko
ogarnąć. Porządek w naszym
mieście musimy
utrzymywać my
sami. Bo inaczej
zarośniemy pajęczynami.
Wiktor
Marconi

Seniorzy znają skróty

Liczni przedstawiciele aktywnych
środowisk seniorów skorzystali z
zaproszenia.
seniorom gratulowali także samorządowcy gmin powiatu jeleniogórskiego. Janina Peikert wygłosiła wykład okolicznościowy,
a po programie artystycznym
– wszystkich zaproszono na
poczęstunek.
(tejo)

chciałbym, aby byli oni
tak samo aktywni, jak
wy! – mówił poseł
Marcin Zawiła. Słowa
szacunku i życzenia
wszystkiego najlepszego w imieniu prezydenta Marka Obrębalskiego przekazał jego
zastępca Jerzy Lenard.
Specjalne odznaczenia
dla zasługi dla kombatan-

Wiązanką kwiatów powitano Jadwigę
Kuźmicz, emer ytowaną nauczy cielkę tajnego nauczania i liderkę
środowisk kombatanckich oraz płk.
w st. spocz. Edwarda Jakubowskiego, działacza Polskiego Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych.

Boazeryjny test iluzji

Piątkowy (1 X) koncert znakomitej skrzypaczki
Jolanty Stopki i Magdaleny Blum ukazał widzom
nowe możliwości, jakie z sobą niesie ponadczasowa
muzyka Fryderyka Chopina. Otwarty dla wszystkich
wieczór zorganizowała Filharmonia Dolnośląska.
Artystki podziękowały publiczności dwoma bisami. Po
koncercie cierpliwie rozdawały autografy.

(Gabi)
FOT. GABI

Warsztaty pod okiem Jana Mioduszewskiego trwały od 28 września do 1 października. Wzięła
w nich udział czwórka uczniów
z jeleniogórskiego Liceum Plastycznego: Marta Chmielecka,
Magdalena Michalak, Paweł Draus
i Adrian Wójtów.

Jan Mioduszewski, malarz,
performer, twórca instalacji, który na
co dzień pracuje pod szyldem „Fabryka
Mebli”, wykonał z uczniami mural, półki
księgarni, kąt wypoczynkowy oraz nowe
oświetlenie. Zaprojektowane sprzęty
stanowią unikalne
połączenie malarstwa i funkcji, które
podziwiać będzie
można w BWA.
W nieruchomych
performance Jan
Mioduszewski używa malowanych
kostiumów.
(Gabi)
FOT. GABI

Koordynatorem programu edukacyjnego galerii BWA jest Luiza Laskowska. Dyrektor placówki
Janina Hobgarska podziękowała wykonawcom za trud włożony w prace i przyznała, że nie
spodziewała się aż tak dobrego efektu.

REKLAMA

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
zaprezentowało 1 października na specjalnym pokazie
prasowym nowy hall galerii.
Został on zmieniony dzięki
kolejnej odsłonie projektu
„Test iluzji”, tym razem pt.
„Sposób montażu boazerii”.

7

Zastępca burmistrza Karpacza
Ryszard Rzepczyński gratuluje
seniorom aktywności.

Fot. Konrad Przezdzięk

Nie potrafię być bezczynny i
nie reagować na to, co widzę.
Uważam, że trzeba nazywać
pewne sprawy wprost, po
imieniu. Przez ostatnie parę
tygodni pracowałem nad artykułami o „pajęczynie” w
naszym mieście. Albo lepiej
o „pajęczynach”, bo jest ich
kilka. Mniejszych i większych
sieci powiązań, znajomości,
wzajemnego wspierania się.

4 października 2010 r.
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Toxic Zdrój

O ekologii pod Chojnikiem
W minioną środę w sobieszowskim Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Sobieszowie w sali kominkowej spotkali się wszyscy,
którym ekologia nie jest obojętna. Temat debaty: palić lub nie palić
śmieci i liści na swojej posesji? Organizatorem spotkania był Zespół
Aktywności Społecznej w Sobieszowie.
Zebrani usłyszeli jak kompostować odpady organiczne i poznali zasady
postępowania ze wszystkimi odpadkami na terenie Jeleniej Góry. W
mieście znajduje się ponad trzy tysiące miejsc przeznaczonych do
segregacji odpadków w postaci kolorowych pojemników. Kto chce
składować liście, może kupić od MPGK worki o pojemności 125
litrów i cenie 7,20 zł za sztukę. Zastępca prezydenta Miłosz Sajnog
zwrócił uwagę, że Polska powinna segregować 20 procent odpadków,
natomiast segreguje się na jej terenie tylko pięć procent, a w Jeleniej
Górze – zaledwie trzy procent. M. Sajnog przypomniał, że każdy może
swoje liście zawieźć do Kostrzycy, gdzie przyjmą je za darmo i zutylizują.
Jeśli ktoś ma bardzo dużo liści to może zgłosić to MPGK, które przyjedzie i zabierze je. Zastępca prezydenta wyraził też wątpliwość co do
zasadności pytania zawartego w temacie debaty: palenie śmieci jest
bowiem zabronione w regulaminie czystości miasta.
Można było odnieść wrażenie, że było to poniekąd spotkanie przedwyborcze, gdzie potencjalni kandydaci do samorządu wygłaszali swoje
opinie na temat ekologii.
(Gabi)
O zanieczyszczeniu powietrza w uzdrowisku Cieplice
mówi się często, ale bez podania konkretnych danych
uświadamiających skalę
problemu. Dzięki badaniom,
których wyniki podało Stowarzyszenie Miłośników
Cieplic, wiadomo, że ubiegłoroczne zanieczyszczenie
dwukrotnie przekroczyło
stan alarmowy i było ponad
sześciokrotnie wyższe od
dopuszczalnej normy! A jest
coraz gorzej
Badania zostały przeprowadzone
przez firmę Atmoterm na potrzeby
przygotowywanego Programu Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego. Zanieczyszczenie powietrza
badano w dwóch miejscach Jeleniej
Góry. Jedno to ulica Grottgera, drugie
to Uzdrowisko Cieplice nieopodal
Parku Zdrojowego.
O ile w przypadku centrum Jeleniej
Góry wyniki nie budzą większego niepokoju, o tyle te z Cieplic są zatrważające. Okazuje się bowiem, że minionym
roku norma zanieczyszczeń w Cieplicach została przekroczona 71 razy,
w 2008 roku 73 razy, w 2007 roku
77, a w 2006 roku aż 96 razy. Stąd
alarm mieszkańców i przedstawicieli
Stowarzyszenia Miłośników Cieplic,
którzy złożyli pisma w tej sprawie do
ochrony środowiska i rolnictwa oraz
do prezydenta Marka Obrębalskiego.

Napisali o częstych przekroczeniach norm
zanieczyszczeń powietrza w Cieplicach, gdzie okresowo ilość pyłów i
substancji szkodliwych dwukrotnie
przekracza stan alarmowy. Wyrazili
też troskę o walory uzdrowiskowe,
które w tym kontekście są znikome i
mogą tylko zniechęcić kuracjuszy do
przyjazdu. A to właśnie kuracjusze
są cieplickim skarbem. Bez nich
wody termalne nie mają wartości.
Miłośnicy Cieplic podkreślają także
negatywny wpływ toksycznego powietrza na zdrowie mieszkańców.
– Zdecydowana większość zanieczyszczeń pochodzi z pieców kaflowych i małych kotłowni lokalnych
opalanych węglem oraz bardzo
często odpadami, gumą i innymi
materiałami emitującymi w procesie
spalania szkodliwe substancje – biją
na alarm ciepliczanie. Postulują więc
przeprowadzenie akcji edukacyjnouświadamiającej i oferują pomoc w
jej organizacji. Zdają sobie sprawę, że
rozwiązanie kłopotu wymaga dość

Nie chcą PEC-u
Najprostszym rozwiązaniem tego problemu
byłoby podłączenie indywidualnych użytkowników pieców do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W poprzednich latach sprawdzano, ilu
mieszkańców Cieplic jest podłączonych do
sieci, a ilu nie. Okazało się, że na siedmiu
głównych ulicach niepodłączonych jest aż
166 budynków. Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej natomiast jest w stanie to ciepło
dostarczyć. Zapotrzebowanie w całych Cieplicach kształtuje się bowiem na poziomie 35
megawat, tymczasem przez PEC dostarczane
jest zaledwie 19 megawat. –
Indywidualny odbiorca pokrywa zaledwie
25 procent kosztów przyłączenia go do
sieci, pozostałe koszty ponosi PEC. Niestety,
mieszkańcy nie są zainteresowani zmianami.

drastycznych posunięć: wymuszenia Miłośnicy Cieplic.
Nie trzeba wymyślać przykładów
segregacji śmieci i sprawdzania, czy i odwoływać się do przeszłości,
wystarczy teraz przejść się przez
centrum uzdrowiska w godzinach szczytu – usłyszeliśmy
od Danuty Zawady. – Kiedy
przychodzę do domu po zwykłych zakupach moja twarz,
ubrania i ręce pokryte są brudem
i pyłem. Jak ktoś nie
wierzy,

mieszkańcy
mają podpisane umowy na
wywóz odpadów oraz czy odpowiednio je segregują.
– Ten problem w Uzdrowisku
Cieplice wraca co roku jak bumerang. Zawsze wiedziałam, że jest
tu zanieczyszczone powietrze, ale
nawet nie podejrzewałam, że na
taką skalę. Kiedy tylko zaczyna
się okres grzewczy, ludzie się tu
duszą. Ja się duszę wychodząc na
ulice. Koniecznie musimy podjąć

Będzie program
W związku z przekroczeniem norm zanieczyszczenia pyłu zawieszonego w Cieplicach, Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu ma obowiązek stworzenia programu naprawczego, programu
ochrony powietrza. Program ten obecnie jest w formie projektu i ma zostać uchwalony przez
Sejmik Województwa Dolnośląskiego w IV kwartale tego roku.
jakieś kroki – wzywa Małgorzata niech założy jasne ubranie i wyjdzie
Turowska, prezes Stowarzyszenia na krótki spacer.
Zanieczyszczone powietrze jest
szczególnie uciążliwe i odczuwalne
Zmienić to mógłby odpowiedni program. też przez osoby starsze, a także choGdybyśmy stworzyli go z miastem, mogliby- rujące na drogi oddechowe i płuca.
śmy pozyskać na ten cel pieniądze unijne z One najlepiej wiedzą, kiedy trujące
gazy unoszą się w powietrzu.
tytułu działania na rzecz ekologii. Jednak do
Słowa prezes stowarzyszenia i
tego znowu potrzebni są chętni mieszkańcy mieszkańców Cieplic potwierdzają
– rozkłada ręce Andrzej Latuszek, prezes badania: największe zanieczyszczenie powietrza jest w okresie
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
grzewczym, poza nim problem
niemal nie występuje. Większość
zanieczyszczeń pochodzi bowiem

z pieców indywidualnych mieszkańców, którzy dla oszczędności
palą czym popadnie. – Wszyscy
wiemy z których budynków unosi się
trujący dym, ale nikt nic z tym nie
robi. Myślę, że sprawdzaniem czym
mieszkańcy palą, powinna się też
zająć straż miejska, policja, ochrona środowiska albo

straż pożarna. Przecież jest to zatruwanie innych ludzi – mówi Małgorzata
Turowska.
Jeleniogórska straż miejska potwierdza, że już w tym roku miała
zgłoszenia o zanieczyszczaniu powietrza przez mieszkańców, którzy
palą odpadami w piecach. Często
czynią to z oszczędności i braku
środków na opał. Ale równie często z
niewiedzy, czy też przyzwyczajenia.
– Prowadzimy postępowanie
wyjaśniające w sprawie czwórki
przedsiębiorców z Sobieszowa, nieopodal Cieplic. Każdego zgłoszonego
nam mieszkańca, który pali w piecu
niedozwolonymi przedmiotami wzywamy, przesłuchujemy, a następnie
pouczamy. Innych narzędzi działania nie mamy. Nie możemy wejść
komuś do mieszkania i sprawdzić,
czym pali – mówi Jacek Winiarski,
zastępca Komendanta Straży miejskiej w Jeleniej Górze.
Jak mówi kpt. Andrzej Ciosk,
rzecznik prasowy PSP w Jeleniej

Górze, takiego prawa nie ma też
straż pożarna, która jest jednostką
ratowniczą, a nie interwencyjną
czy kontrolną. – Jeśli pali się sadza w
kominie i stwierdzimy, że właściciel
nie ma ważnych zaświadczeń
o przeglą-

dzie i czyszczeniu
komina, możemy zakazać jego
użytkowania. Poza tym możemy
tylko apelować do mieszkańców, nic
więcej – mówi kpt. Andrzej Ciosk.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. MT

Bez
doﬁnansowania
Od 10 lat prowadzona jest walka o zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń
do otoczenia – mówi Ewa Tomera, naczelniczka wydziału ochrony środowiska
UM. Jednym za sposobów był program
dofinansowania w wysokości 500 złotych
dla tych, którzy rezygnowali z ogrzewania
tradycyjnego i zamontują piece na źródła
ekologiczne lub podepną się do sieci
miejskiej. Ale od 1 stycznia tego roku takiej
możliwości już nie ma. Spory wpływ na
obecny stan zanieczyszczenia powietrza w
Kotlinie Jeleniogórskiej ma również fatalne
położenie geomorfologiczne.
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Bliższy ciału
samorząd
W niedzielę, 21 listopada, wybierzemy naszych przedstawicieli
do rady miasta, rady powiatu oraz
sejmiku wojewódzkiego. Wybierzemy też prezydenta Jeleniej
Góry. Jak przy okazji wszystkich
wyborów, będę apelował do Państwa, o udział. Nie wiem, czemu
tak się dzieje, ale to te wybory
powinny cieszyć się największą
frekwencją. A jest odwrotnie.
Wybieramy tych, których znamy najlepiej, którzy mają się zająć,
nie jakąś tam wielką polityka
w Warszawie, ale tym, co nam
najbliższe. Dobra szkoła, czysty
chodnik, dobrze wyposażony
szpital to są realne wyzwania
dla naszych władz. Trzeba iść
głosować, bo to nasze pieniądze. Będę jeszcze o tym Państwu
przypomniał. Żartując powiem,
że wybory powinny odbywać się
na wiosnę, bo jest wtedy cieplej i
trudniej o wymówkę.
Warto skupić się na symbolicznej roli prezydenta miasta. Że to
funkcja zaszczytna i dająca duże
możliwości, wiemy. Głowa miasta
staje się jego symbolem. Ministrów
w rządzie, nawet tych od ważnych
resortów, nie zawsze znamy i rozpoznajemy. Ale prezydenci miast
są już rozpoznawalni na terenie
kraju. Kojarzą się z sukcesami
miast (vide Wrocław) lub jego problemami (Gdynia, Olsztyn, Łódź).
Dobry i skuteczny prezydent nie
tylko rozwija miasto, ale i buduje
jego prestiż na arenie krajowej.
Nikt nie lubi się przyznawać, że
pochodzi lub mieszka w mieście,
gdzie rządzą nieudacznicy.
Większość raz wybranych prezydentów zostaje nimi na koleją
kadencję. To sprawdza się w
znacznej większości przypadków.
Dzieje się tak, bo przez cztery lata
można dokładnie poznać i ocenić
człowieka i jego wizję. Jeśli jest
skuteczny i uczciwy, to nie mamy
powodu, aby go odwoływać i
zmieniać. A z drugiej strony jedna
kadencja to trochę za krótko, aby
zrealizować wszystkie pomysły,
które się zapowiadało.
Ludzie pragną stabilnego i
spokojnego rozwoju. A to możliwe jest przy stabilnej władzy.
Nie przez przypadek rekordziści

walczą dziś już o czwartą kadencję. Warto zwrócić też uwagę, że
bardzo często prezydenci nie są
bezpośrednio związani z dużymi
partiami politycznymi. To partie
często ubiegają się o popieranie
poszczególnych kandydatów. Mają
co prawda swoje sympatie, ale
rozumieją doskonale, że zieleń w
parku nie ma kolorów partyjnych.
Partyjni prezydenci, niestety, są
coraz bardziej uwikłani w bieżącą
politykę na szczeblu krajowym.
A to nie pomaga w zarządzaniu
miastem. Partyjny prezydent, nawet związany z aktualnie rządzącą
opcją w kraju, nie zawsze oznacza
lepszą władzę.
Włodarze miast lubią mówić
o sobie jako o gospodarzach.
To słowo kojarzyło się głównie
z gospodarstwem rolnym. Dziś
robi karierę, bo łączy się z osobą,
która troskliwym okiem wszystko
widzi i zarządza. Nikt nie wybiera
wizjonerskich menadżerów czy
dynamicznych prezesów, wolimy
tradycyjnego gospodarza. Bo
potrzeba nam doświadczenia
w prowadzeniu spraw miasta,
skrupulatnego liczenia naszych
złotówek i czasem tylko odrobiny
szaleństwa, aby podejmować odważne decyzje. Dobry gospodarz
to porządek, praca. I w perspektywie czasu pewny sukces.
Jak w tym kontekście wypada
Jelenia Góra? Wydaje mi się, że
nieźle. O różnych bolączkach,
które nas trapią i o nie zawsze
skutecznych działaniach pisałem
już wielokrotnie. Wydaje mi się,
że mimo politycznych zawirowań
wokół prezydenta Marka Obrębalskiego, ma on wielkie szanse
na reelekcję. Wystartuje bez partyjnego gorsetu, jako kandydat
inicjatywy samorządowej stworzonej przez szefa Wrocławia Rafała
Dutkiewicza.
Poznaliśmy go już jakim jest
gospodarzem, co udało mu się
zrealizować a co jeszcze czeka na
realizację. Sam jestem ciekaw, pod
jakim hasłem i z jakim programem
będzie się ubiegał o reelekcję. A czy
Państwo obdarzą go zaufaniem,
sprawdzimy już niedługo.
Wasz Wiktor Marconi

PLOTKI
I FAKTY
U „wicka” na imieninach

Zastępca prezydenta Jeleniej
Góry Miłosz Sajnog, zwany
przez niektórych „wickiem”
(od wiceprezydenta), obchodził
w miniony czwartek imieniny.
Z tego też powodu spóźnił się
nieco na czwartkową konferencję
włodarzy Jeleniej Góry. Swojego
podwładnego usprawiedliwiał
Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry. – Pan Miłosz ma
dziś imieniny, jest więc gdzieś
zapewne wyściskiwany, więc
proszę się nie zdziwić, jak wróci
ze śladami szminki – żartował.
Prezydencki zastępca wszedł,
ale bez śladów szminki. Więcej:
nawet bez cienia rumieńca,
który wskazywałby na sposób
imieninowania. Cóż: czasy się
zmieniają. A pomyśleć, że jeszcze
kilka lat temu na Józefa przed gabinetem prezydenckim ustawiały
się kolejki rozmaitych osobników
nie tylko z kwiatami.
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– Czesiu, powiedz mi, jak to,
kurczę, jest.

Kobieta zrobi porządek

Podczas ostatniej sesji rady
miasta jednym z aktywniejszych
mówców był radny Wojciech
Leszczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością z powodu
dżdżystej pogody humor rajcy był
wisielczy. Narzekał na wszystko i
na wszystkich, a głównie na prezydenta Obrębalskiego, nieobecnego
zresztą na sali obrad (już drugi
raz z rzędu). Radny Leszczyk doszedł w końcu do wniosku, że
w urzędzie przydałby się ktoś,
kto zrobi porządki. – Może jakaś
kobieta? – dało się słyszeć głos
ze strony lewicy. – Tak. Najlepiej
z Kamiennej Góry – teatralnym
szeptem skomentował ktoś z ław
Platformy Obywatelskiej. Oczywiście: wszystko nieoficjalnie, bo
przecież na forum rady kampania
nie przystoi, nawet przeciwko
politycznym wrogom.
(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.

– Ja jestem tyle lat radnym, a
ty – tyle lat dyrektorem…

– A drogi jak były do bani, tak
są do bani!

Jerzy Pleskot, radny SLD, Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Jak do stołków
przyklejeni
– Mój mąż jest z zawodu dyrektorem – powiedziała Barbara Rylska o swoim filmowym małżonku
Jerzym Dobrowolskim w komedii
Stanisława Barei „Poszukiwany,
poszukiwana”. Wieczny dyrektor
odporny na polityczne sztormy i
trzęsienia ziemi to rzeczywiście
typowo polski zawód.
Profesja to elitarna. Choć wielu
o niej marzy, nie dla wszystkich
stołków starcza. Ale jak już się
nań „wlizie”, to zejść trudno. No,
chyba że wykopią.
No właśnie: jedną z rzadkich ku
temu okazji są wybory. Przełożeni
trzęsą więc tyłkami co cztery lata.
Ktoś nowy u góry może wszak –
czy to dla higieny, czy to na pokaz,

czy też znacznie rzadziej powodów merytorycznych – wysłać ich
na zieloną trawkę.
Czy wyborczy przeciąg powinien wykurzyć z różnych instytucji tych szefów, którzy się
nie sprawdzili? Lub tych, którzy
– pomimo osiągnięcia wieku
emerytalnego – wciąż świetnie się
czują na obrotowym „prezesowskim” fotelu? Czy też – po prostu
dla zdrowotności – odświeżyć
nieco zatęchłe w gabinetach
powietrze od skostniałych układów i układzików artretycznego
systemu prowadzenia rozmaitych
placówek?
Te pytania pojawiają się przed
każdą kampanią samorządową.

Dla samej kadry kierowniczej musieli wynosić się z zawartością
to nerwowy okres oczekiwania. swoich biurek niektórzy wyżsi
Czy „nowy” zdecyduje się na akt urzędnicy. Wprawdzie odwołali
łaski i przyzwoli na dalsze dyrek- się do sądu i swoje wygrali (z
torowanie? A może katowskim naszych pieniędzy), ale szefami
mieczem przetnie układzik i ludzi już nie są. Przynajmniej nie w
z poprzedniego nadania zastąpi Jeleniej Górze.
Pamiętamy także okrzyki podswoimi? Szekspirowskie „być albo
nie być”. Każdy szef staje się na nieconych wyborców żądających
swój sposób Hamletem. Tyle że wpuszczenia do klatki z lwami
większości lozdanym na dekatorów dyrekcyzję tego, któMOŻE ZBYT INTENSYWNE
WIETRZENIE GABINETÓW
torskich gabiremu zawierzą
mieszkańcy da- NICZEMU NIE SŁUŻY I ZAMIAST netów. I rozległ
ODPORNOŚCI MOŻNA
się jęk zawodu,
jąc mu mandat ZACNEJ
SIĘ PRZEZ TO NABAWIĆ
s p r a wowa n i a GROŹNEGO ZAPALENIA PŁUC? kiedy okazało
się, że takich
władzy.
igrzysk nie bęKażde polityczne zawirowanie na szczytach dzie. – Dyrektorzy zostali, układ
– w tym przypadku – w ratuszo- zakonserwowali – mówiono. Czy
wych komnatach – skutkuje mniej to dobrze? Może zbyt intensywne
lub bardziej widowiskową przebu- wietrzenie gabinetów niczemu
dową personelu. Mieliśmy tego nie służy i zamiast zacnej odporprzykład cztery lata temu, kiedy ności można się przez to nabawić
po zmianie układu z magistratu groźnego zapalenia płuc?

Nie brakuje głosów, że wiele gałęzi drzewa jeleniogórskich instytucji branż różnych to uschnięte
konary, na których ledwo rosną
liście. Spróchniałe jeszcze jakoś
tam egzystują, ale większa zawierucha wystarczy i katastrofa
gotowa. Słyszymy, że w wielu
przypadkach układy nie zmieniły
się od lat 20, a może i dłużej.
W niektórych dziedzinach hermetyzm i konserwatyzm (nie
w znaczeniu politycznym) ma
się świetnie. Gdyby tak zestawić
plany działań pewnych jednostek
obecnie i sprzed – na przykład
– pięciu lat, różnic nie widać.
Często wystarczy tylko zmienić
daty i pchać ten sam wózek pełen
klamotów. Czasem tylko oliwiąc
kółka, co by nie piszczały, bo
jeszcze ktoś zorientuje się, że coś
tu nie gra.
Coraz rzadszym jest prawdziwe
poczucie misji w prowadzeniu tej

czy innej instytucji. A jeśli nawet
ono się pojawia, to nie u szefa,
tylko u podwładnych, którzy jednostkowo ratują ten nasz lokalny
światek przed degrengoladą.
Oczywiście: czystki powiązane
z polityką to najgorsza metoda
wprowadzania zmian w dążeniu
ku lepszemu. Lepsze zaś jest wrogiem dobrego.
Ale czy rzeczywiście jest dobrze? Samorządowcy u władzy
przed wyborami mają nie zawsze
szczere poczucie satysfakcji. Z
kolei ich przeciwnicy z nadgorliwością wytykają „dodupizm”
jeleniogórskiej codzienności,
która przecież wcale nie jest taka
ostatnia. Dyrektorzy – zamiast
przyzwoicie działać – martwią się,
jak tu zachować stołek. No, chyba
że mają powody do niepokoju.
Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

CIEPŁA MELANCHOLIA LUDZI Z WIELKICH GÓR
Wojciech Zawadzki przyznał, że
jakiś czas temu z Ewą Andrzejewską
wpadli na pomysł, aby uhonorować
Kazimierza Pichlaka – cenionego
fotografika, poetę i lekarza – przy okazji
tak ważnej imprezy, jaką jest Biennale.
Autor od lat z upodobaniem fotografuje
twarze ludzi, których spotyka podczas
dalekich wypraw. Ludzie ci mają góry
wypisane na twarzach, biją z blasku
ich oczu, są po prostu zachwycający.
Tak oto powstała wystawa pn. „Twarze
Himalajów”.
– Pokazuje góry z trochę innej
strony, góry na opak. Znajdują
się one w oczach przedstawionych przeze mnie postaci.
Zdjęcia pochodzą z kilku
wypraw z obszaru Nepalu
i Butanu. Ludzie ci chętnie
pozwalają się fotografować,
dzięki czemu kolekcja zdjęć
jest bardzo duża – powiedział
Kazimierz Pichlak. – Są niezwykle pogodni. Twarze mają
Wydarzeniem wrześniowego święta fotografików z racji XVI Ogólnopolskiego Biennale melancholijne, ale jest to
Fotografii Górskiej dnia był wernisaż wystawy zatytułowanej „Twarze Himalajów”. W melancholia ciepła, nie
„Galerii pod Brązowym Jeleniem” swoje zdjęcia pokazał Kazimierz Pichlak.
ma w niej smutku. Często

BWA proponuje
„Olszewskiego”
w obiektywie Zawadzkiego

W nadchodzący wtorek (5 X)
Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza
na wernisaż fotografii Wojciecha
Zawadzkiego pn. „Olszewskiego 11”.
Cykl czarno-białych, klasycznych zdjęć
powstał w czasach, kiedy autor mieszkał we Wrocławiu, a tytuł wystawy
nawiązuje bezpośrednio do wrocławskiego adresu artysty. Początek
otwarcia ekspozycji – o godz. 17.

Dokument a kreacja

W czwartek gościem BWA będzie
Adam Mazur. Ten historyk sztuki
i amerykanista zajmuje się przede
wszystkim historią i krytyką fotografii. Obronił pracę doktorską pt.
„Fotografia w rozszerzonym polu.
Społeczne i artystyczne użycia fotografii w Polsce”. Na jej podstawie
powstała książka „Historie fotografii
w Polsce 1839-2009”, która będzie do
nabycia podczas spotkania w BWA.
Spotkanie zatytułowane „Między
dokumentem a kreacją” zaczyna się
o godz. 17. Impreza wchodzi w skład
cyklu edukacyjnego Transfuzje.
(tejo)

W miniony piątek była okazja,
aby poznać tajemniczych Mistrza i Małgorzatę, tytułowe
postaci z pierwszej wystawy
w ramach dwutygodniowego
festiwalu fotografii „Fotoruszenie”. Ekspozycja została
otwarta w „Kaligrafii” w piwnicach ratusza.
Tłum miłośników fotografowania i fotografii z trudem poruszał się w niezbyt
przestronnym
i bardzo ciemnym, rozświetlanym co rusz
fleszami, wnętrzu popularnego klubu, gdzie
zawisły bardzo
osobiste kadry
autorstwa Małgorzaty Bączek.
Zbieżność tytułu ekspozycji z
dziełem Bułhakowa jest raczej
przypadkowa.
Mistrz – to osoMaciej
ba na zdjęciach
Lercher
uwieczniona.

Zwiedzający byli pod wrażeniem zaprezentowanych zdjęć. Pozwoliły one choć na chwilę
przenieść się do innego świata. Każda twarz uwieczniona na fotografii zdawała się prezentować
swój światopogląd i mądrość życiową. Nie było tu różnicy czy było to malutkie dziecko czy
starzec, każde z nich miało cos do zaoferowania oglądającemu.
żyją w bardzo trudnych warunkach,
ale potrafią cieszyć się życiem – dodał
autor wystawy.
Kazimierz Pichlak otrzymał od
przedstawiciela brygady karpackiej
czapkę człowieka gór, na pamiątkę
wspólnych wypraw i na szczęście.
Na wystawę przybyli miłośnicy

gór i fotografii, zawodowi fotograficy,
koledzy z wypraw i pracy K. Pichlaka.
Szczególnymi gośćmi byli B. Łazarkiewicz, europejskiej sławy chirurg i guru
naszego jeleniogórskiego lekarza-podróżnika oraz dr Z. Łazarkiewicz.
(Gabi)
FOT. GABI

O (bez)sensie walczącej Warszawy
W auli I LO im. Żeromskiego w Jeleniej
Górze odbyła się wczoraj premiera
Zdrojowego Teatru Animacji, którego
aktorzy zmierzyli się z tematyką narodowo-niepodległościową z okresu
Powstania Warszawskiego. Nie była to
jednak łopatologiczna lekcja patriotyzmu.
Udramat yzowane
fragmenty
Tadeusz
szkolnej
lektury
Rybicki.
wielu Polaków „Pamiętnik powstania warszawskiego”
Mirona Białoszewskiego wziął na
warsztat Tadeusz Rybicki, aktor i
reżyser związany z Teatrem Cinema.
Sztuka, choć wystawiona w szkole
i głównie w szkołach grana, nie jest
jednak przełożeniem treści dzieła w
skali jeden do jeden. To raczej próba
autorskiej wypowiedzi reżysera, który
pragnie odnieść się do bolesnej i draMałgorzata Bączek prace wykonała.
Wtajemniczeni rozpoznają w kadrach Macieja Lerchera, grafika, rysownika i pedagoga związanego z Zespołem
Szkół Rzemiosł Artystycznych. Bohater
w różnych sytuacjach nadaje cyklowi
pewną narrację: autorka „opowiada”
poprzez barwne fotografie o codzienności swojego mistrza zdradzając także
jego cechy nie tylko fizyczne, lecz także
odkrywając rąbek psychiki modela. – To
podziękowanie i ukłon za wszystko,
co zaczerpnęłam i czego się od niego
nauczyłam – wyznała Małgorzata
Bączek.
Wcześniej gości pierwszego wernisażu, a wśród nich Ewę Andrzejewską
i Wojciecha Zawadzkiego, kreatorów
Jeleniogórskiej Szkoły Fotograficznej, po-

Na festiwal fotografii złoży się dziesięć
wystaw oraz imprezy towarzyszące. Kolejna
ekspozycja – w poniedziałek (dziś) – w
pubie „Alibi” przy ul. Krótkiej. Tam o godz.
18 będzie można oglądać zdjęcia Nataszy
Sołtanowicz pt. „Zabawa w lesbijki”.
Fotoruszenie potrwa do 15 października.
O poszczególnych wydarzeniach festiwalu
będziemy informowali na bieżąco.

matycznej powstańczej tematyki. Nie
bez znaczenia jest też data premiery:
3 października. W rocznicę klęski
największego zrywu powstańczego
II Wojny Światowej.
Tadeusz Rybicki jest targany
sprzecznościami. Z jednej strony:
ogrom poświęcenia, bohaterstwo i
ofiara za Ojczyznę. Z drugiej – bohaterszczyzna i śmierć nieproporcjonalnie ogromnej liczby niczemu
niewinnych mieszkańców Warszawy,
którym powstańcy – wbrew własnej
woli – zgotowali kaźnię narażając
miasto na upiorną klęskę z rąk znacznie silniejszego wroga. Fatalny splot
wydarzeń historii i Polska walcząca,

która padła ofiarą knowań Stalina i
Sprzymierzonych.
– Odrobiłem lekcję: byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego,
przeczytałem na ten temat wiele. I
wciąż zastanawiam się, czy gdybym
żył w tamtych czasach, wysłałbym
syna na powstańczy front. Odpowiedź
brzmi: „nie” – mówi Tadeusz Rybicki. – Zamierzam z tym spektaklem
dotrzeć do wielu szkół, pokazywać go
młodzieży. Jestem otwarty na krytykę,
rozmowę – dodaje reżyser.
Sztuka jest nietuzinkowa. Ascetyczna industrialna scenografia z
pordzewiałych i obitych wanien, a w
tym udramatyzowany tekst – osobiste
wyznania świadka Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego.
– To nie jest spektakl historyczny. To
spektakl o groźbach historii wciąż
równolegle dziejących się na świecie.
O strachu i lęku, udręce zwykłych ludzi. O niezamierzonym bohaterstwie
pragnących zapaść się pod ziemię –
sygnalizuje T. Rybicki.

Reżyser przekonuje, że sztuka jest
jego autorskim poszukiwaniem formy teatru. Bardzo
sobie przy tym ceni
pracę z aktorami
Zdrojowego Teatru
Animacji. – To dla
mnie nowe, bardzo
wartościowe doświadczenie – dodaje. Tym bardziej,
że to pier wszy
spektakl Rybickiego reżyserowany
Aktorzy podczas próby do sztuki.
w teatrze instytucjonalnym. Swój
wkład w projekt ma także syn aktora,
Grają: Dorota Fluder, Dorota BąblińskaMateusz Rybicki, który jest autorem
Korczycka, Katarzyna Morawska, Radosław
muzyki. „Z pamiętnika powstania
warszawskiego” będzie można obejBiniek i Sławomir Mozolewski. Premiera: 3
rzeć w popularnym „Żeromie” także
X 2010 roku (niedziela) o godz. 19 w auli
jutro o godz. 11.
I LO im. Żeromskiego przy ul. KochanowKonrad Przezdzięk
skiego w Jeleniej Górze.
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Foto–ruszyli z Mistrzem i Małgorzatą
witała Agnieszka Romanowska,
pracownica Książnicy Karkonoskiej i zarazem organizatorka
Fotoruszenia. Wydarzenie już
trzeci raz wpisuje się w krajobraz kulturalny miasta promując młodych twórców fotografii
i dając im szansę na pokazanie
swoich prac. Agnieszka Romanowska podziękowała wszystkim,
któ-

Małgorzata Bączek – w tle
wernisażowa publiczność.
rzy pomogli w
przygotowaniach, które
zaczęły się już
w st yczniu
t e g o ro k u .
Wyraziła też
wdzięczność
sponsorom.
– W tym
roku Fotoruszenie
wspiera, między in-

nymi, Książnica Karkonoska z dotacji
celowej prezydenta miasta Marka Obrębalskiego – powiedziała Alicja Raczek,
zastępczyni dyrektora KK. Dodała też,
że nawet gdyby tej pomocy nie było, to
impreza i tak by się odbyła dzięki uporowi i skutecznemu działaniu Agnieszki
Romanowskiej. Z okazji trzeciej edycji
Fotoruszenia jego twórczyni dostała od
przyjaciół kwiaty i kolorową paczkę.
(tejo)
FOT. TEJO

Agnieszka Romanowska
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Bogactwo za kurtyną
Od spojrzenia na demona
władzy w kardynalskiej
purpurze, poprzez absurdy
codzienności przez pryzmat
ironii, renesansową grę z
błaznami, aż do feminizującego akcentu z dziejów
sceny – to tylko niektóre
odcienie z całego wachlarza
barw emocji zaprezentowanych podczas zakończonych
wczoraj LX jubileuszowych
Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych.

wygrywa. Najwyższym atutem,
czyli skizem, okazuje się jednak
małżeństwo, czyli przychodzące
nieubłaganie w każdym związku
przyzwyczajenie. A może to właśnie przyzwyczajenie idzie w parze
z prawdziwą miłością?
Czwarty dzień XL JST został
poświęcony tematyce żydowskiej
w wykonaniu krakowskiego Teatru Barakah w kooprodukcji z
Tarnowskim Teatrem im. Ludwika
Solskiego. Oparty na niezwykle zawrotnych rytmach „Szyc” chwilami
szokuje. Budzi przy tym refleksje i

Scena ze „Skizu” G. Zapolskiej.
Teatr Ateneum.
Po premierze „Lilli Wenedy”
Słowackiego, festiwalowa niedziela
(26 IX) przyniosła spotkanie z
francuskim „diabłem w purpurze” czyli kardynałem Julesem
Mazarin’em, wielką sceniczną
kreacją Ignacego Gogolewskiego.
Warszawski spektakl Teatru „Scena Prezentacje” ukazuje ostatnie
lata życia kardynała Mazarina.
To przede wszystkim wielka rola
Ignacego Gogolewskiego. Określany mianem jednego z ostatnich
mistrzów starej szkoły aktorskiej
artysta zawłaszcza uwagę i sympatię publiczności. Jawi się tu jako
niezwykle niebezpieczny drapieżny
polityk, ale i subtelny dyplomata,
który – mimo choroby – wciąż jest
aktywny w służbie dla Francji.
Wystawiony 27 IX „Skiz” to
komedia w trzech aktach Gabrieli
Zapolskiej wydana w 1909 roku, w
której autorka wykpiwa moralną
obłudę mieszczaństwa. Sztuka ta
swą subtelną perwersyjnością, lekkością stylu oraz psychologiczną
przenikliwością przypomina komedię francuską. Akcja rozgrywa się
na polskiej wsi. Spektakl powstał w
Teatrze Ateneum w Warszawie wyreżyserowany przez
Marię Spiss.
Reżyserka
przedstawiła problem przemijającej miłości i upadek idei moralnych
młodych ludzi. Życie
w tej sztuce porównane jest
do gry w karty, ten kto ma skiza

szydzi z tradycyjnej rodziny oraz
religijności. To całkowicie nieprzewidywalne widowisko muzyczne
utrzymane w konwencji groteski
i czarnego humoru. Przeplata
się liryzm z ostrym, wulgarnym
językiem, jakiego używają bohaterowie w odniesieniu do siebie
i sytuacji. Dużą rolę odgrywa tu
także wyśpiewana muzyka skomponowana przez Renatę Przemyk,
a także choreografia Iwony Olszowskiej.
D w i e je d n o a kt ów ki
mistrza teatru absurdu Eugene’a Ionesco
oklaskiwano 29 IX.
Mini–dramaty „Lekcja” i „Szaleństwo
we dwoje” splecione w sceniczną
całość „Lekcja
szaleństwa”
w wykonaniu aktorów
Centralnego
Basenu Artystycznego

stworzyły smaczną i śmieszną, a
przede wszystkim pobudzającą do
myślenia miksturę. Tekst podany
wzorowo przez urodziwą Paulinę
Holtz, Joannę Żółkowską i Wojciecha Leśniaka to świetna okazja nie
tylko do śmiechu, ale i do refleksji.
„Lekcja szaleństwa” to – także dzięki sprawnej reżyserii Waldemara
Śmigasiewicza – bardzo udane połączenie dzieł rzadko grywanych,
a przez to wnoszących powiew
świeżości do nieco zakurzonej
naszej wyobraźni.
Podczas piątej odsłony jubileuszowych 40. Jeleniogórskich Spotkań
Te a t r a l nyc h S c e n ę
Studyjną Teatru im.
Nor wida opanowali
krakowscy aktorzy Teatru KTO w komedii
„Święci tego tygodnia.
Ironia”. To ironicznogorzki spektakl o okolicznościach codziennego życia osobistego
i zawodowego między
poniedziałkiem a niedzielą. Tak rozgrywający się w kameralnej
przestrzeni spektakl,
krok po kroku wprowadza publiczność w
otchłań specyficznego
poczucia humoru, czyli
bezsensu.
Niezapomnianym
wydarzaniem szóstego
dnia XL Jeleniogórskich
Spotkań Teatralnych
było widowisko teatralno–muzyczne „Statek błaznów” w reżyserii
Piotra Tomaszuka w wykonaniu
Teatru Wierszalin z Supraśla. Tym
razem zafascynowanego epokami
dawnymi. Rozweseleni pasażerowie statku wytykają ślepe uleganie
tępej tyranii większości. A statek
płynie na Wyspę Wiecznej Szczęśliwości, podąża wiernie za Jeźdźcami Apokalipsy, czyli Wojną, Zarazą,
Głodem i Śmiercią. Z czasem forma
błazeńskiej zabawy
natrząsająca się
z krępującego
życia przeradza się w
przerażenie. Kapitan
zatapia w
morzu
wszystkie
grzechy
i pragnie
na lądzie
urządzić
Nowe Życie.

Statek błaznów” w reżyserii
Piotra Tomaszuka w wykonaniu
Teatru Wierszalin z Supraśla.

Ignacy Gogolewski jako
kardynał Mazanin

Krakowski Teatr KTO w sztuce
o ironii

Pawlika, która wprawia
w niesamowit y nastrój
i komponuje
się z klimatem
dźwięków wydobytych
przez Damiana Neogenna
Lindnera. Jest
to taka historia teatru opowiedziana w
garderobie.

Siódmy dzień jubileuszowych
40. Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych stworzył możliwość
obejrzenia aktorek Lubuskiego
Teatru im. Leona Kruczkowskiego
z Zielonej Góry w spektaklu April
de Angelis „Stworzenia sceniczne”
w reżyserii Roberta Czechowskiego. Fabuła autorstwa brytyjskiej
dramatopisarski April de Angelis
rozgrywana jest w budynku teatru, gdzie kiedyś odbywały się
walki niedźwiedzi. Myśl feministyczna kiełkuje w tle wydarzeń
XVII-wiecznego bezwzględnego
Londynu, gdy król Karol II Stuart
wreszcie kobietom zezwolił grać
w teatrze.
Pełen twórczej pasji reżyser
Robert Czechowski, który na deskach jeleniogórskiego Teatru im.
Norwida siedemnaście lat wstecz
wyreżyserował sztukę Tennessee
Williamsa „Szklana menażeria” z
Piotrem Konieczyńskim, musiał
ulec fascynacji dramatem elżbietańskim, tak jak fascynacji tej ule„Stworzenia sceniczne” i
gło pięć aktorek występujących w
Lubuski Teatr im. Leona
tym przedstawieniu o zabarwieniu
Kruczkowskiego
feministycznym.
Atutem spektaklu, zbudowanego
z partytur aktorskich, jest sprawna
reżyseria i kostiumy zaprojektoOstatnimi akcentami JST były wywane przez Elżbietę Terlikowską. darzenia weekendu: dramat „Nad”
Budzi zainteresowanie doskonała w wykonaniu łódzkiego Teatru im.
gra świateł pod kierunkiem Piotra Jaracza, oraz produkcja Teatru Landes-

Kwiaty dla artystów Centralnego
Basenu Artystycznego po
sztuce Ionesco „Lekcja
szaleństwa”

bühnen Sachsen - Radebeul (Niemcy)
zatytułowana „Kaukaskie Kredowe
Koło” wg Bertolda Brechta. W pierwszym widowisku dotknięte zostały
kwestie wiary w Boga i moralności w
konfrontacji ze zbrodnią zabójstwa,
zaś w sztuce Brechta, będącej jednocześnie ostatnim ukończonym dziełem
niemieckiego dramaturga, widzowie
mieli okazję zobaczyć ponadczasowe
przesłanie o nadziei na lepsze.
(Agrafka, tejo)
FOT. ARCHIWUM
ORGANIZATORA TEATRU
IM. NORWIDA

Upojenie
ograniczone
JST dały sposobność jeleniogórzanom
zobaczenia tego, co dzieje się na krajowych scenach. I tych wielkich, i tych
mniejszych. Bez wątpienia organizatorzy
zaprosili zespoły z górnej półki poziomu
wykonania, ale o różnej „sławie”. Wielkie
nazwiska przyciągały tłumy, te mniej
znane – już niekoniecznie. A szkoda, bo
przecież ranga tzw. teatrów lokalnych od
dawna nie jest już kojarzona z pejoratywną
prowincją. Wręcz przeciwnie. Wielu widzów
odstraszała cena: 50 PLN za bilet na jedno
widowisko. Ta suma ograniczała wielu teatromanom możliwość upojenia się sztuką
do jednego, dwóch przedstawień. Oby za
rok było taniej.
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Vivat academia! Vivant profesores!
W miniony wtorek na jeleniogórskim Wydziale
Gospodarki Regionalnej
i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu około 500 świeżo
upieczonych studentów oficjalnie rozpoczęło nowy rok
akademicki. Była immatrykulacja pierwszoroczniaków i promocje doktorskie
oraz wręczenie nagród.
Zabrzmiało łacińskie: Gaudeamus igitur!
To było rozpoczęcie 42. roku akademickiego tej uczelni oraz trzecie
w nowej nazwie jako Uniwersytet
Ekonomiczny. Rektor, prof. zw. dr

hab. Bogusław
Fiedor w swoim
przemówieniu
podsumował
d ot yc h c z a s o we osiągnięcia
uczelni, które
dokonały się
dzięki profesjonalnej kadrze

dydaktycznej.
Padły też słowa na
temat zrealizowanych
i planowanych inwestycji. Wśród nich
pojawił się m.in.
montaż wind dla osób
niepełnosprawnych
w budynkach jeleniogórskiego wydziału UE.
Wspomniano również
o zakończonym remoncie
budynku przy ul. Kochanowskiego. Profesor Fiedor podkreślił,
że Uniwersytet Ekonomiczny jest
przyjazny studentom, a swoją wypowiedź zakończył słowami Jana
Pawła II: – Misją uniwersytetu jest
służenie prawdzie.

Świeżo upieczeni studenci, którzy
przybyli na rozpoczęcie roku akademickiego wierzą, że wybrana przez
nich uczelnia, da im solidną wiedzę i
umiejętności, które będą mogli wykorzystać

chciałem tu studiować. Jest tu dość unikatowy w skali kraju
kierunek zarządzanie
gospodarką turystyczną i hotelarstwem.
W przyszłości pla-

łam już wystarczająco dużo wolnego nie mogę się doczekać pierwszych
nuję pro- czasu. Pięć lat temu studiowałam wykładów – mówiła Paulina.
w a d z i ć na Akademii Ekonomicznej, ale
(Angela)
w ł a s n y musiałam przerwać studia. Teraz już
FOT. ANGELA
hotel i mam
nadzieję, że
zdobyta na tej
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego planują również pozostałe uczelnie jeleniogórskie.
uczelni wiedza mi
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze oficjalnie
w tym pomoże – powierozpocznie rok akademicki 22 października. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze planuje
dział Jakub Marcinkowski.
Nauki w nowej uczelni nie boją
w życiu
inaugurację na 11 października o godz. 12.00 w auli rektoratu. Chętni mogą także przyjść na
zawodowym. – Słyszałem dużo do- się Patrycja i Paulina. Wręcz przemszę świętą w intencji studentów i kadry akademickiej. Msza odbędzie się 10 października o
brych słów na temat tej uczelni, bo ciwnie, studentki nie mogły się już
godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.
wiele osób mi ją polecało. Zawsze doczekać rozpoczęcia zajęć. – Mia-

Trudne życie przy budowie

Mieszkańcy ulicy Malinnik
skarżą się na brud i hałasy
towarzyszące powstawaniu
marketu Tesco w Cieplicach.
– To jest plac budowy. Staramy się, aby był porządek,
ale terminy gonią – ripostują budowlańcy.
– Na tym odcinku ulicy są wydrążone takie wyrwy, że stanowią
niebezpieczeństwo dla samochodów,
które się mijają. Leżą również kostki,
z których układa się chodnik. Po
zakończeniu prac wypadałoby chociaż te kostki z jezdni przerzucić na
chodnik, gdyż po ciemku nie są już
zbytnio widoczne – powiedział pan
Paweł, jeden z mieszkańców ulicy
Malinnik. – Nie ma sensu nawet myć
samochodu bo wystarczy raz tędy
przejechać i już cały jest w błocie.
Najgorzej było podczas ostatnich
ulew – dodaje.
– Opiekunowie dzieci muszą dojść
przedszkola, które znajduje się niedaleko. Żona codziennie prowadzi tędy
dziecko. Jakby miała iść dookoła, to

musiałaby
nadrabiać
kilometr, a przy
tej temperaturze, kiedy
rano są dwa stopnie, takie spacery z
dzieckiem mogą się skończyć przeziębieniem. Powinni zrobić tu porządek, żebyśmy nie musieli chodzić bo
błotnych kałużach. A na jesień tego
roku obok rusza kolejna budowa,
budynku mieszkalnego, także będzie
jeszcze gorzej – powiedział kolejny
rozżalony mieszkaniec osiedla.
Osoby odpowiedzialne nie widzą
problemu. – Budowa przebiega
bardzo dobrze, zgodnie z harmo-

nogramem.
Planujemy
zakończyć
ją 10 listopada. Nie
ma żadnych
opóźnień w
pracach. Jeżeli chodzi o
zabrudzenia
drogi to jest to
standard budowy – mówi Jacek
Szram,
koordynator
robót, inżynier
budowy Tesco w Jeleniej
Górze.
Dodaje, że nie da się
wszystkiego zrobić w czystości. – Błoto wydostaje
się na ulicę, ale jest dwóch
pracowników, którzy regularnie ją sprzątają. Jest
myjka, czyli samochodowa szczotka, która czyści
tę ulicę – zapewnia przekonując, że ekipa dba o
porządek. Budowlańców

gonią jednak terminy. Bywa więc,
że panuje tu wzmożony ruch ciężkich
pojazdów. A to przy
wąskich osiedlowych drogach nie
jest łatwe. W dodatku robotnicy pracują
niemal od świtu do
zmierzchu, także w
dni wolne. – Jednak
w niedziele staramy
się nie wykonywać
g ł o ś nyc h p r a c –
mówi J. Szram.
Mieszkańcom
takie wyjaśnienia
nie wystarczą. Żalą
się, że w okolicach
budowy jeździ się
trudno, pozostawio-

Znakowy absurd
Najdziwniejszy jest znak ograniczenia
prędkości do 30 km/godz., który ustawiony został na początku remontowanej
drogi obok budowy Tesco, przy wyjeździe
z osiedla. Tymczasem strefowy znak
ograniczenia prędkości informuje, że na
całym osiedlu można jeździć o 10 km na
godz. wolniej.
Wychodzi na to, że po remontowanej jezdni,
na której stoi góra kostek i często jeden z
pasów zablokowany jest przez samochód
ciężarowy lub koparkę, można jeździć
szybciej, niż po całym osiedlu.
ne druty wbijają
się w opony, a pryzmy piachu utrudniają komunikację. Kierownik budowy zapewnia,
że poszkodowani
mają prawo złożyć skargę i żądać
rekompensaty za
poniesione straty.
(Agrafka)
FOT.
AGRAFKA

Śliska sprawa

z białym „Orlikiem”
W najbliższy wtorek ma się
rozstrzygnąć, czy Jelenia
Góra będzie miała kolejne
lodowisko, oraz jakie są
koszty jego budowy.
– Dowiedzieliśmy się ostatnio,
że „biały Orlik” ma być swego
rodzaju „nakładką” na obiekt już
istniejący – mówi Zofia Czernow,
przewodnicząca komisji finansów w
radzie miasta. De facto wyklucza to
planowaną lokalizację tej inwestycji
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Placówka
ta, przypomnijmy, przegrała w
ubiegłym roku „rywalizację” o zwykłego „Orlika” z cieplicką „szóstką”.
Szkoła miała nadzieję, na zimową
wersję obiektu. Teraz wiadomo, że
na pewno tam nie powstanie.
Wszystko przez wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki,
które nie pozwala na budowę
kompleksu od podstaw. – To znacznie utrudnia realizację i blokuje
lokalizację. W Jeleniej Górze nie
mamy miejsca przy obecnych
„Orlikach”, pozostaje więc tylko

Samorządowcy zapewniają, że zrobią
wszystko, by takie lodowisko powstało, bo
jest ono Jeleniej Górze potrzebne. Kusi też
wysokość dofinansowania, która obecnie
wynosi 50 procent (do kwoty 200 tys. zł),
a w późniejszym etapie realizacji programu
ma być znacznie mniejsze. Jeśli miasto
podejmie się tego zadania, na wybudowanie
białego Orlika i rozliczenie inwestycji będzie
miało czas do końca roku.
wybudowanie go na istniejących
boiskach. Jak na razie nie wiemy,
jakich będzie to wymagało prac,
i na którym z trzech „Orlików”
miałoby powstać lodowisko. Nowe
wytyczne otrzymaliśmy w miniony poniedziałek, obecnie przygotowywany jest wstępny kosztorys tej
inwestycji oraz zakres robót. Do
wtorku spróbujemy odpowiedzieć
na pytanie: czy jesteśmy w stanie
takie lodowisko wybudować –
mówi Miłosz Sajnog, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
(Angela)
FOT. ARCHIWUM
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Liczyrzepy za pracę dla dobra regionu

Laureaci pozują do wspólnego zdjęcia
– obok: Maria Nienartowicz ze starostą
J. Włodygą i szefem rady powiatu Z.
Jankielem

W hotelu Chata za Wsią odbyła
się w miniony piątek (1 X)
gala rozdania nagród starosty
jeleniogórskiego w dziedzinie
turystyki „Liczyrzepy 2010”.
Było to już trzynaste spotkanie połączone z uroczystym
bankietem.
Pierwszą kategorią nagrody Liczyrzepy był „Najlepszy obiekt hotelarski”.
Nominowani byli: Pałac Staniszów i
Pałac na Wodzie w Staniszowie. Nagrodę
otrzymali właściciele Pałacu Staniszów,
którzy byli bardzo wdzięczni za wyróżnienie.
Drugą statuetkę w kategorii „Najefektowniejsza promocja” kapituła
postanowiła przyznać nagrodę Marii
Nienartowicz, autorce książek dla dzieci
o przygodach Skrzatów Karkonoskich
pisarce. Odbierając nagrodę pani Maria
była tak wzruszona, że przemawiając
nie mogła opanować emocji. Podziękowała dobrym ludziom, których spotkała
na swojej drodze.
Trzecią kategorią była „Najlepszy
produkt turystyczny”. Tu wygrał Magiczny Szlak Ducha Gór. Nagrodę z
rąk Jacka Włodygi i Zbigniewa Jakiela
odebrali wszyscy twórcy magicznego
szlaku. W kategorii „ Promocja regionu”
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nagrodę otrzymał Krzysztof Wiśniewski.
Podziękował on swoim rodzicom, którzy
założyli ośrodek oraz swojej żonie za
wsparcie. Za całokształt działalności na
rzecz turystyki uhonorowano Michała
Rażniewskiego z Szkoły Aesculap. Za
kreatywność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy przyjaznej
turystyce w powiecie jeleniogórskim
wyróżniony został ksiądz Michał Gołąb,
kapelan GOPR-u i od niedawna ratownik górski. Za „kreowanie wizerunku
regionu” otrzymała Telewizja DAMI.
(GABI)
FOT. GABI

Rozdanie nagród poprowadził szef Aeroklubu Jeleniogórskiego Jacek Musiał. Starosta
jeleniogórski Jacek Włodyga przywitał zgromadzonych gości. Przybyli m.in. posłanki
na Sejm RP Marzena Machałek i Elżbieta
Zakrzewska, szef Sejmiku Dolnośląskiego
Jerzy Pokój, a także delegacja miasta i
powiatu Aachen na czele ze starostą Helmutem Echenbergiem, delegacja powiatu
Bamberg ze starostą doktorem Gunterem
Denzlerem, delegacja z Jablonca nad Nisou,
delegacja samorządu holenderskiego,
wolsztyńskiego i inni.

Trauma pogorzelców
Ale nie mieli jak
przyjechać z braku paliwa –
opowiada 71-letni Zdzisław Guzowski,
mieszkaniec budynku.
– Straż pożarna z Jeleniej Góry
przyjechała po 40 minutach, o 20.30,
jak już cały dach płonął. Gdyby od
razu przyjechali z Ochotniczej Straży
Pożarnej, która jest obok, to by ugasili
te płomienie. Jestem inwalidą i co ja
teraz zrobię gdzie ja pójdę? Jestem po
szesnastu operacjach, odjęli mi już
jedną nogę – dodał.
Lokatorzy twierdzą, że dom nie
nadaje się do zamieszkania. Stropy
W zniszczonym przez żywioł domu na pierwszym piętrze są popękane,
mieszkało pięć rodzin, które dopiero nasiąknięte wodą i przeciekają. Wszęmiesiąc temu wykupiły mieszkania na
własność. – Wnuczka mnie uratowała,
nawet dokumentów nie wziąłem.
Było słychać straszny huk, trzaskanie,
jakby jakiś wystrzał. Prawdopodobnie
wybuchł komin. W ułamku sekundy
wszystko stanęło w płomieniach.
A 50 metrów obok znajduje się jednostka ochotniczej straży pożarnej.

– Wójt powiedział, że to są już mieszdzie czuć swąd spalenizny. Niemal
do poniedziałkowego świtu strażacy kania własnościowe, nie gminy i nic nie
gasili pożar, gdyż jest to wysoki stary, może pomóc. Nawet nie zdążyliśmy
poniemiecki budynek, w którym są ubezpieczyć domu. Jeszcze nie mamy
ksiąg wieczystych. Pieniądze poszły i
podwójne podłogi.
– Wynosimy wszystkie rzeczy do nie mamy nic. Rok temu był tu pożar,
garaży, do komórki, do rodziny. Trzeba komin się palił. Strażacy zrobili w nim
odbudować dach, a to jest zabytek, więc dziurę, która potem nie została odpomoże miasto coś dołoży? Kościółek wiednio zabezpieczona, a wtedy dom
obok jest z roku 1748 – 1752 a w na- należał jeszcze do gminy – wyjaśnia
szym budynku była w tamtych czasach jedna z mieszkanek.
Tymczasem wójt i jego zastępca
plebania i mieszkały zakonnice. Mieszkamy tu już 50 lat. Miesiąc temu dopie- robili co w ich mocy, by pomóc mieszro wykupiliśmy lokale na własność, kańcom.
a tu taka tragedia
– mówili w miniony poniedziałek Pomoc potrzebna „na wczoraj”
mieszkańcy.
Wspólnota mieszkańców spalonego domu poinformowała nas, że

Karpniczanie mają nadzieję, że cała sytuacja
skłoni władze gminy do wygospodarowania
środków na utrzymanie ochotniczej straży
pożarnej. – Okolice często nawiedzają
powodzie. Strażacy są tu bardzo potrzebni
– mówią ludzie.

Ostre hamowanie i… kraksa gotowa

Sprawca stłuczki został ukarany
mandatem karnym.

otwarto konto, na które można przesyłać datki pieniężne (nr konta
93 1020 2124 0000 8402 0127 6922). W minionym tygodniu
pogorzelcy sami oczyszczali zgliszcza i odciążali stropy. Wójt zapewnił
ich o pomocy doraźnej. Urząd gminy ma wykonać do czwartku
projekt tymczasowego dachu. Obecnie potrzebne są pieniądze na
dach, zaprawę tynkarską do otynkowania komina oraz elementy
niezbędne do jego remontu. Pogorzelcy potrzebują też betonu,
zbrojeń do opaski stropu, impregnatów. Oczekują też na pomoc
osoby z uprawnieniami murarsko-ciesielskimi, która za symboliczną
złotówkę podjęłaby się wykonania części prac. Mieszkańców bowiem
nie stać na zatrudnienie firmy. Przy pomocy sąsiadów są w stanie
wykonać jedynie prace zabezpieczające. – Czas nagli, a wszelka
pomoc potrzebna nam jest „na wczoraj” – piszą do nas Sebastian
Łukawski (tel. 691 874510) oraz Aleksander Pyka (609 748443),
mieszkańcy spalonego domu.
W minioną sobotę
około godziny 16.00
na ulicy Mostowej
niedaleko Podwala
doszło do zdarzenia
drogowego spowodowanego, między
innymi, nie zachowaniem odpowiedniej
odległości między
pojazdami oraz nieuwagą pieszych.
– Kierujący pojazdem
Fiat Uno dojeżdżając do
przejścia dla pieszych zatrzymał gwałtownie po-

jazd, gdyż dwie kobiety rozmawiając
przez telefony komórkowe wtargnęły
na przejście dla pieszych. Uniknął w ten
sposób potrącenia. Natomiast kierujący
pojazdem marki Peugeot w wyniku
niezachowania bezpiecznej odległości
od pojazdu jadącego przed nim wjechał
w tył fiata. Pasażerka tego auta została
zabrana do szpitala, bo uskarżała się
na bóle kręgosłupa – poinformowali
sierżant Jacek Drydko oraz młodszy
aspirant Jacek Czerwonka z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Obrażenia nie
okazały się groźne i całe zdarzenie potraktowano jako kolizję drogową.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

– Z tego co wiem, lokale na parte- mieszkania zastępcze – poinformował
rze będą możliwe do zamieszkania. Jerzy Wateha, zastępca wójta gminy
Budynek należy do wspólnoty. 27 Mysłakowice.
(Agrafka)
sierpnia został wykupiony od gminy.
FOT. AGRAFKA
W kwietniu był przegląd kominiarski
tego obiektu. Zaproponowaliśmy

Poszkodowani stracili w ogniu dobytek
życia
REKLAMA

Dobytek całego
życia stracili w ostatnią
niedzielę września mieszkańcy spalonego domu w
Karpnikach. Poszkodowani,
ludzie starsi i chorzy, nie
mogą otrząsnąć się z szoku i
są niepewni przyszłości. Podkreślają, że jeśli w miejscowości nie zabrakłoby środków
na utrzymanie strażaków
ochotników, zniszczenia byłyby mniejsze.

h

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ponadpartyjne więzi partnerstwa
w wielu dziedzinach. Po historii przyznawania nagrody im.
przemówieniach Jacek Karola Wielkiego.
(Gabi)
Włodyga wręczył swojeFOT. GABI
mu niemieckiemu koledze
płaskorzeźbę przedstawiającą połączone dwa herby
Obaj panowie byli bardzo wdzięczni za
partnerskich powiatów. W

W hotelu Sandra w Karpaczu spotkali się w miniony
piątek przedstawiciele zaprzyjaźnionych powiatów i
uroczystą konferencją rozpoczęli świętowanie 20–lecia
współpracy pomiędzy Jelenią
Górą a Aachen (Akwizgran) w
Niemczech.
Starosta jeleniogórski Jacek Włodyga zauważył, że z kolegami z zachodu
łączą nas coraz mocniejsze więzi. Nadmienił także, że mieszkańcy powiatu
mogli odczuć życzliwość w chwilach
dla nich istotnych np. podczas powodzi
lub katastrofy pod Smoleńskiem. Dodał, że tak naprawdę liczą się ludzie,

a nie partie i wyraził nadzieję, że
kolejne lata będą równie owocne
jak te poprzednie.
– Pielęgnujmy naszą przyjaźń.
Jest ona bardzo ważna dla nas i
dla naszych narodów. Nasze partnerstwo jest jak dobre wino, z roku
na rok jest coraz cenniejsze. Jesteśmy
bardzo dumni, że powiat jeleniogórski
jest naszym powiatem partnerskim –
powiedział starosta powiatu Aachen
Helmut Echenberg. Samorządowiec
wyraził wdzięczność Polakom, że pomimo zaszłości dziejowych, wyciągnęli
dłoń na zgodę i są gotowi do współpracy
Zaznaczył dobitnie, że Polska jest tam
gdzie powinna, czyli w Europie.
Starostowie zgodnie stwierdzili, że
ich powiaty łączą bardzo silne więzi

zamian
otrzymał
piękną grafikę. Oprócz tego starosta
Aachen wręczył Jackowi Włodydze i
Zbigniewowi Jankielowi, szefowi rady
powiatu, najnowszą książkę dotyczącą

te książki. Następnie głos zabrał Zbigniew Jakiel, który wygłosił krótkie
przemówienie, po którym
wszyscy wznieśli toast
za udaną współpracę. Przedstawiciel
delegacji Bambergu pogratulował zgromadzonym
tak długiego
współdziałania i życzył
sobie, aby
więzi powiatu
jeleniogórskiego z
Bambergiem była tak
udana. Po konferencji delegacje udały się na wycieczkę
m.in. do Muzeum Miejskiego Dom Gerharta
Hauptmanna w Jagniątkowie i do Parku
Miniatur w Kowarach.

Nasze okno na Europę
O tym, że za niewielkie pieniądze ze stolicy Dolnego
Śląska można dolecieć do
najbardziej atrakcyjnych
miast naszego kontynentu,
przekonywał w minioną
środę Dariusz Kuś, prezes
Portu Lotniczego im. M.
Kopernika we Wrocławiu. W
Rynku jest dostępna prezentacja połączeń z najbliższego Jeleniej Górze lotniska.

O połączeniach
samolotami
(między innymi)
tanich linii lotniczych ze stolicy
Dolnego Śląska
do wielu miast w
Europie, opowiadał w ratuszu Dariusz Kuś, prezes
Portu Lotniczego
im. Kopernika.
Gościa wraz z
Dariusz Kuś i Miłosz Sajnog otwierają
ekipą towarzyCzasy, kiedy na przelot samolotem szącą objazdowej plenerową prezentację połączeń z
trzeba było odkładać pieniądze lub wystawie „Wrowrocławskiego portu lotniczego.
poważnie nadwyrężyć domowy cławskie lotnisko
budżet, to już przeszłość. Dziś za p r z y l a t uj e d o
jedynie cztery regularne europejskie
kilkadziesiąt złotych można polecieć Jeleniej Góry” przywitał zastępca linie oraz samoloty czarterowe. Przedo najciekawszych miast w Europie, prezydenta Miłosz Sajnog. – Coraz łomem było wejście Polski do Unii
a bilet – kilkoma kliknięciami – więcej mieszkańców naszego miasta Europejskiej i otwarcie nieba nad
zarezerwować sobie w Internecie. korzysta z wrocławskiego portu Europą. Liczba połączeń wzrastała,
Wszystko dzięki wrocławskiemu lotniczego – mówił. – To takie nasze a w tym roku otwarto ich najwięcej.
lotnisku, które w ostatnich latach okno na Europę – dodał.
Dolecieć można do trzech miast
Prezes Dariusz Kuś przypomniał w Hiszpanii, kilku we Włoszech,
przeżywa rozkwit, a za rok otworzy
czasy, kiedy z Wrocławia odlatywały do Paryża, Oslo, Frankfurtu (najnowoczesny terminal.
większe przesiadkowe lotnisko w
Niemczech) oraz do wielu innych
Czy w tym świetle budowa twardego pasa na lotnisku przy ulicy Łomnickiej czy też w Starej ośrodków.
Kamienicy ma sens? – Jeśli chodzi o lotnisko w Jeleniej Górze, to taki pas z pewnością
W związku z budową nowoczepodniesie jego atrakcyjność w klasie lotniska sportowego, nie przyczyni się jednak w żaden snego terminalu, która zakończy się
sposób do rozwoju ruchu turystycznego – mówi M. Sajnog. – Stawiałbym raczej na rozwój za rok, gospodarze lotniska już dziś
zachęcają firmy z Jeleniej Góry i z
szybkiej kolei między Berlinem, Jelenią Górą i Wrocławiem – dodaje.
Kotliny Jeleniogórskiej, aby pomyślały

Amfa? Lekarstwo na serce!
Jedenaście woreczków z narkotykami znaleźli 28 września policjanci u 26–letniego
mieszkańca gminy Podgórzyn.
Zatrzymany wyjaśnił policji,
że amfetaminę miał na własne
potrzeby i leczył nią serce.
Policjanci z Karpacza od pewnego
czasu poszukiwali 26-latka w związku z
niezapłaconą grzywną, za co miał spędzić
kilka dni w Areszcie Śledczym.
Mężczyzna ukrywał się i nie przebywał
w miejscu swojego zamieszkania. Jednak
funkcjonariusze ustalili firmę, w której
mężczyzna pracował. Kiedy tam się poja-

wili, 26-latek próbował
podać im fałszywe dane,
a następnie rzucił się do ucieczki.
Po krótkim pościgu został zatrzymany. W trakcie czynności okazało się, że
posiadał on również 11 woreczków z
amfetaminą. Łącznie było to ponad 80
porcji tego narkotyku. – Mężczyzna tłumaczył, że amfetaminę posiada na własne
potrzeby. Miała mu służyć jako lekarstwo
na serce – poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(tejo)

Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Za
posiadanie narkotyków grozić mu może kara
nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Odnowiony mechanizm zegara wraz z tarcza zamontowano w minionym tygodniu
w Baszcie Wojanowskiej.
Chronometr zaczął chodzić
z piątku na sobotę po kilkunastu latach przerwy.
Przypomnijmy, że latem uszkodzony przed laty zegar wysłano
do specjalistycznego zakładu zegarmistrzowskiego w Poznaniu.
Czasomierz miał wrócić na basztę
we wrześniu i mierzyć czas podczas
święta Jeleniej Góry. Ostatecznie
tarczę i mechanizm zamontowano
pod koniec minionego miesiąca.
Dawno niesłyszane dzwony baszto-

RACHUNEK SUMIENIA RADNEGO
Krzysztof Mróz
Prawo i Sprawiedliwość
Co się udało?

Dzięki przekonaniu najpierw większości radnych, a w konsekwencji
i prezydenta udało się wprowadzić
dopłaty do wody dla mieszkańców
Jeleniej Góry. Złagodziły one chociaż
w części skutki wysokich podwyżek
cen wody, jakie narzucił Wodnik. Udało
mi się także przywrócić 50 % ulgę dla
uczniów i studentów przy zakupie biletów komunikacji miejskiej u kierowcy w
autobusie. Będąc członkiem komisji kultury sportu turystyki i zdrowia aktywnie
walczyłem o zwiększenie środków na
sport w budżecie miasta. Pieniędzy jest
znacznie więcej zarówno na sport dzieci
i młodzieży jak i na sport kwalifikowany,
choć mam świadomość że potrzeby w tej
materii są dużo większe. Zabiegałem o
utworzenie domu kultury w Cieplicach
(Przystań Twórcza), jak również o
zwiększenie programów profilaktyki
zdrowotnej finansowanych przez miasto. Walczyłem z pozytywnym skutkiem
o powstanie uchwały, na mocy której
miasto przekazuje środki na renowację
jeleniogórskich zabytków. Wspierałem
powstanie Term Cieplickich, czy rewitalizację obiektów pocysterskich w
Cieplicach. Na koniec rzecz, która choć
się udała, to mam gorzką satysfakcję.
Myślę tu o utworzeniu podstrefy ekonomicznej. Pilotowałem tę sprawę. Dzięki
działaniom posła Adama Lipińskiego,
ówczesnego ministra w Kancelarii
Premiera, strefa w Jeleniej Górze została
przez rząd utworzona. Ale co z tego,
skoro prezydent mając taki instrument
nie pozyskał żadnego znaczącego
inwestora?

Co się nie
udało?

Wc i ą ż n i e
ma docelowego
modelu finansowania sportu w
Jeleniej Górze. Za
parę dni wchodzi
nowa ustawa o
finansowaniu
sportu i w nowej
kadencji trzeba
do tego wrócić.
Za mało środków
jest także na opiekę zdrowotną.
Nie udało mi się
także przekonać
prezydenta do
remontu wielu
ulic. Nie rozumiem też, dlaczego prezydent nic nie robi żeby zaczęła działać
dzielnica Cieplice, choć rada uchwaliła
stosowne uchwały.

Jeśli mnie wybiorą, to…

Będę próbował zrealizować to, czego
nie udało mi się dotychczas zrobić.
Ponadto trzeba otworzyć nowe tereny
inwestycyjne. Wiąże się to z przyspieszeniem uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Będę zabiegał
o zwiększenie środki na inwestycje w
Sobieszowie i Jagniątkowie, bo tam
pieniądze i nowe inwestycje są naprawdę bardzo potrzebne. Trzeba pilnować
także dopłat do wody. Zgodnie z prawem
muszą one być co roku przedłużane, a są
pokusy żeby je po cichu zlikwidować. No
i trzeba wreszcie pozyskać inwestorów
do podstrefy, którzy stworzą w mieście
nowe miejsca pracy.
Notowała Angela
FOT. TEJO

o stoiskach w nowym obiekcie. Będzie
można wyjść ze swoimi lokalnymi produktami do pasażerów.
Planuje się, że po otwarciu terminalu lotnisko obsłuży ponad
trzy miliony osób rocznie.
Dla jeleniogórzan obecnie
barierą jest komunikacja z
samym Wrocławiem, jednak –
po otwarciu jego obwodnicy
autostradowej, czas dojazdu
na lotnisko (dziś to mniej
więcej dwie godziny) ulegnie skróceniu.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
wego chronometru dają się słyszeć
mieszkańcom i
przechodniom odwiedzającym trakt
śródmiejski.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Zegar na Wojanowskiej
chodzi i dzwoni

To trzeci „publiczny” czasomierz przy śródmiejskim trakcie. Drugi to
charakterystyczny zegar przy zakładzie Mirosława Skowrońskiego, a
trzeci znajduje się na ratuszowej wieży. Starsi jeleniogórzanie pamiętają
jeszcze co najmniej trzy zegary w przestrzeni miejskiej. Jeden na budynku
administracyjnym PKP, drugi w ciągu ulicy Konopnickiej, a trzeci – przy
ulicy Wolności – u jej wlotu w dawny plac Bieruta. W przeszłości takich
chronometrów było znacznie więcej.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zagadka kryminalna
– Trzy trupy bogatych staruszek. Morderstwa popełnione w regularnym odstępie 12 godzin. Każde poprzedzone anonimowym listem do ofiary, która wiedziała, co
ją czeka. I mimo obstawy i czujności stróżów prawa,
wszystkie wskazane zginęły. Inspektor Werner ma
twardy orzech do zgryzienia…
Teodor Drzewiecki
odłożył najnowszy
numer „Przekroju” z
ulubioną cotygodniową „Zagadką kryminalną” z inspektorem
Wernerem w roli
głównej. Przypomniał
sobie, jak to – kiedy
był małym chłopcem
– bardzo chciał zostać
policjantem, a jako
nastolatek najchętniej
czytał policyjne rubryki w Kuryerze Porannym. Imponowały mu
granatowe mundury
lub niedbałe trencze,
jakie najczęściej nosili
policyjni detektywi.
Pasjonowały go relacje z sal sądowych
połączone z analizą
ciemnych jak kufel
portera sumień morderców i oszustów. Ale
mu przeszło, jak wiele
rozbrykanych marzeń
młodości.
Pozostał jednak
sentyment do kryminalistyki, któremu
naprzeciw wyszedł
tygodnik „Przekrój”,
jedyne czasopismo,
które Drzewiecki regularnie kupował niemal spod lady. Maria
Wilczyńska, kioskarka
z ulicy 1 Maja, odkładała Teodorowi każdy
numer do specjalnej
teczki. Przychodziło
tego ledwie kilka egzemplarzy na pniu
rozchwytywanych.
Najczęściej przez tych,
którzy rzadko sięgali po dyżurne:
Gazetę Robotniczą, Słowo Polskie czy
też Trybunę Ludu.
Odmówił, gdy na ten lipcowy wieczór zaprosił go do siebie inżynier
Gawlik. Konstanty Gawlik, zacny
przedstawiciel przedwojennej inteligencji, który – niczym rzadki kwiat
– gdzieś tam się uchował pośród wielu
jeleniogórzan, którym obce były długie
debaty na tematy niełatwe. Lubił z nim
rozmawiać o egzystencji, przemijaniu,
o losie narodu, a także o mieście.
O tym, co się dzieje z tą sypiącą się

Jelenią Górą.
Do tego, co ciekawe, inżynier Gawlik był jednym z nielicznych posiadaczy
równie nielicznych telewizorów! Tak:
potężna szafa z mahoniową politurą
kryła za drzwiczkami niebieski ekranik produkcji ZSRR, który ożywał, kiedy urządzenie włączano. A z głośników
wydobywał się chropowaty głos. Jak z
radia. W mieście odbierano program z
Pragi Czeskiej, bo warszawskie emisje
jeszcze tu nie docierały. Obraz migotał,
skakał, zanikał. Co chwile wyskakiwały a to poziome, a to pionowe pasy.
To jednak nikomu nie przeszkadzało.

Wieczorem mieli puszczać komedię
„Nikt nic nie wie”. Drzewiecki widział
to już w kinie. Wiedział, że telewizor
to jedynie pretekst do spotkania z
Gawlikiem i do opróżnienia pękatej
butli z nalewką dereniową. Wymówił
się jednak bólem głowy i ogólnym

osłabieniem. Został w domu.
Zapalił w fajce aromatyczny tytoń,
resztkę z darów UNRY, którego kilka paczek zachomikował w szafce.
Obłok pachnącego dymu uniósł się
nad Teodorem przybrawszy kształt
przypominający postać Alladyna z
zaczarowanej lampy. Zamyślił się nad
„Zagadką kryminalną”. – To musi
być jakaś specjalna trucizna… Może
o opóźnionym działaniu? Innego
rozwiązania nie widzę. Morderca to
znawca trucizn. Dostał się do najbliższego otoczenia starszych pań. Musi
tam kogoś znać, bo ofiary
prowadziły wystawny tryb
życia i miały liczną służbę –
dedukował rozwiązanie.
Pyknął kilka razy z fajeczki. Dym odsunął na bok
problem inspektora Wernera. Drzewieckiemu ciążyła
sprawa swojej wnuczki i
jej nowych przyjaciół. W
ten wieczór miał się z nimi
spotkać. Za trzy godziny.
Upalne lipcowe popołudnie
powoli odchodziło w niebyt
pozostawiając wciąż duszne powietrze buchające
od rozgrzanych murów
miasta. W mieszkaniu przy

ulicy Kopernika skwar
tłumiły grube ściany kamienicy, ale i tak – mimo
otwartego okna – było
gorąco. Snujący się
pod wysokim sufitem
zdobionym stiukami
fajkowy dym zdradzał
bezruch powietrza.
– Milicjanci też
mają niezłą zagadkę
– pomyślał uśmiechając się lekko pod
wąsem. Plotki w Jeleniej Górze szybko
się rozchodziły, a
ponieważ Drzewiecki świetnie
znał przewodnika Tomasza
Rdesta, wiedział
już o tym, co wydarzyło się
przed kilkoma godzinami pod Wieżą
Krzywoustego. Rdest nie bacząc na
ostrzeżenia oficera MO, który kazał mu
trzymać mordę w kubeł, spotkawszy
przez przypadek Drzewieckiego w
Rynku, zaciągnął go na aromatyczną
kawę do Ankary.
Zdenerwowany przewodnik, aby
opanować drżenie rąk, zamówił też
podwójny koniak, który wlał w siebie
jak wodę. I opowiedział szeptem Drzewieckiemu o całym cyrku z tajemniczą
akcją. Teodor powiązał w myślach to,
co wcześniej opowiedziała mu jego
wnuczka. Od razu domyślił się, że
goły facet wyprowadzany przez milicję
z wieży to funkcjonariusz, którego
tak urządził Starzecki z kolegą. Nie
dał jednak po sobie poznać, że zna
kulisy tej historii. Wiedział, że przy

towarzyskości i gadatliwości Rdesta o
wszystkim będzie za kilka dni huczała
cała Jelenia Góra.
Przewodnik nie ukrywał, że
trochę się boi. – A już myślałem, że
puszczą mnie do Niemiec. Papiery o
wizę w ambasadzie NRF. Za tydzień
mam do stolicy jechać. No i chyba
nie mam po co jechać! To ja go na
tej wieży pierwszy zobaczyłem. Jak
się okaże, że to sprawa o dywersję,
to ciąganie po sądach murowane!
A jeszcze mnie w to wplączą. I
koniec! – wymownym gestem
palca przejechał sobie po gardle.
Jego czerwony sweter wyjątkowo
intensywnie śmierdział mieszanką
octu i potu.
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Drzewiecki, korzystając ze swoich starych milicyjnych znajomych,
dowiedział się także, że mundurowi
przymknęli grupę studentów, którzy
przyjechali ze Starzeckim. Mógł się tylko domyślać, że i on jest także poszukiwany. No i Jerzy! Ten amant Inge, jego
wnuczki, która przy wszystkim była i
prawie wszystko widziała. Przyznała
tylko, że nie pamięta całego przebiegu
bójki, bo zasłabła z wrażenia.
Poczuł jak kropelki potu ciurkiem
spływają po jego czole. Wstał z szezlągu
i podreptał do kuchni. Spuścił z kranu
wodę i odczekawszy kilkadziesiąt sekund napełnił zimną kranówą kubek ze
słabo widocznym napisem Hirschberg i
startą sylwetką ratusza. Do wody nalał
odrobinę octu i dosypał trzy łyżeczki
cukru. Intensywnie
zmieszał tę miksturę
i wypił ją duszkiem.
– Najlepsze na upały
– pomyślał.
Wiedział już, że
nie może w tym
momencie liczyć na
pomoc towarzysza
Zdzisława Dziurawca, któremu przed 11
laty uratował życie w
obozie robotników
przymusowych. –
Towarzysz sekretarz
jest na urlopie do
końca miesiąca –
oschle powiedziała
mu – nawet nań
nie spojrzawszy –
znad maszyny do
pisania sekretarka
w komitecie powiatowym, kiedy z butelką unrowskiego
koniaku w skórzanej
teczce przywlókł się
do szarego budynku
po byłym niemieckim banku.
Tam od kilku lat miał siedzibę Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Sekretarka głos
miała chropowaty, przepalony wskutek nałogu tytoniowego. Drzewicki
spojrzał na popielniczkę pełną niedopałków „sportów”. I chrząknął usiłując
złapać powietrze w zasmrodzonym
i nie przewietrzonym sekretariacie.
Ukłonił się. – Przyjdę innym razem. Do
widzenia – powiedział. Nic nie usłyszał
w odpowiedzi. Kobieta ze skupieniem
szukała klawiszy w maszynie do
pisania. – Stuk, stuk, stuk – odgłos
kulawego stukania towarzyszył mu
jeszcze kiedy wychodził z cuchnącego

W poprzednich
odcinkach:
Grupa studentów architektury przyjeżdża
w lipcu 1956 roku do Jeleniej Góry na
plener, w trakcie którego mają uwiecznić najpiękniejsze detale miejscowych
budowli. Wraz z nimi dociera do stolicy
Kotliny Jeleniogórskiej fotograf Jerzy, który
ma prowadzić dokumentację. Opiekun
studentów Stefan Starzecki, aktywista i
młody pracownik naukowy, poznaje tajny
cel wyprawy. Wiadomo już, że większość
zabudowy jeleniogórskiego starego miasta
zostanie wyburzona. Przełożony Starzeckiego – Zenobiusz Morowski, wbrew prawu i
twardej zimnowojennej polityce PRL – chce
zrobić na tym interes z kolekcjonerem
von Hibuchem z RFN, któremu zamierza
pokątnie sprzedać cenne detale, a grupa
studentów potrzebna mu jest do sporządzenia dokładnego opisu i inwentaryzacji
bez wzbudzania podejrzeń. Starzecki ma
dostać swoją „dolę”. Jednak młodzi ludzie
i ich szef po przyjeździe rzucają się w wir
prowincjonalnego lekkiego życia, z którego
korzystają pełną piersią. Jerzy poznaje
miejscową autochtonkę Inge, którą zaczyna darzyć odwzajemnionym uczuciem.
Starzecki podczas pijackich eskapad
oddala się od swoich podwładnych. W
trakcie jednego ze spacerów z dziewczyną
oraz z Jerzym spotyka milicjanta, którego
– z obawy przed wylegitymowaniem
(zapomniał dowodu) – unieszkodliwia i
pozbawia przytomności, munduru oraz
motocykla. Przestraszeni takim obrotem
sprawy mężczyźni ukrywają się. Miejscowa
milicja, po znalezieniu nieprzytomnego
funkcjonariusza, zaczyna podejrzewać,
że padł on ofiarą wroga ludu, który zabrał
mu mundur i motocykl, aby uciec z Polski.
Ratunkiem dla sprawców są znajomości
Teodora Drzewieckiego, przybranego
dziadka Inge, powstańca warszawskiego i
jeńca wojennego, który został skierowany
do prac przymusowych w Hirschbergu,
gdzie zastało go wyzwolenie.
zaduchem i wilgocią gmachu partii.
Urlop Dziurawca w połączeniu
wykryciem całej sprawy przez milicję
dodatkowo skomplikowały sytuację. –
Mam trudniejszą zagadkę kryminalną
niż inspektor Werner – westchnął
Drzewiecki. Uchylił drzwi od pokoju
Inge. Dziewczyna usnęła nad książką,
którą jeszcze podtrzymywała bezwładną dłonią. Podszedł do niej i wyjął
wolumin. Ręka Inge opadła z tapczanu.
„Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski
– wielka czcionka tytułu „biła” po
oczach. – Lektura na czasie – pomyślał
Drzewiecki wpatrując się w uśpione oblicze wnuczki. – Muszę zrobić wszystko,
aby jej nie zabrali, aby nie trafiła do tego
piekła. Wszystko!
Wrócił na szezląg. Skupił wzrok na
stronach „Przekroju”. – To musi być arszenik. Dawkowany odpowiednio tak,
że da się przewidzieć, o której godzinie
zadziała. Kto mógł to uczynić? Dostęp
do wszystkich ofiar miał jedynie
lekarz, który o zbrodni poinformował
inspektora Wernera. A przecież lekarze
powinni się znać na truciznach. Najciemniej pod latarnią…
Drzewiecki zapadł w popołudniową
drzemkę. Rozwiąże zagadkę później
i sprawdzi kilka stron dalej, czy miał
rację.
Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM
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GORDON HASKELL – “
One Day Soon”
wydawnictwo: Haskell
Hionides/ Magic Records

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

przebojów.
W połowie lat 60. Haskell
nawiązał współpracę z różnymi
zespołami, w tym z psychodelicznym Les Fleurs de Lys, z
którym wylansował w 1966 roku
pierwszy przebój „Circles”. W
1969 roku postanowił nagrać
solowy album „Sail In My Boat”.
Rok później dołączył do grupy
King Crimson. Jednak niebawem
opuścił zespół skupiając się na

produkcji kolejnego solowego albumu. Po podpisaniu kontraktu
z Atlantic Records nagrał drugi
autorski krążek „It Is And It
Isn’t”. Po ukazaniu się płyty Gordon Haskell zniknął na dłużej.
Przez 10 lat występował jedynie
w klubach i barach w Danii.
W 2001 roku artysta powrócił.
Rok później pojawił się kolejny
album „Harry’s Bar” z „How
Wonderful You Are”. W maju

The Beatles w barokowych aranżacjach

że wyróżnienie i zaproszenie do Norymbergi na spotkanie z miejscową Polonią.
Redaktorka naczelna Polskie Rozgłośni
Radia „Lwowska Fala” okrzyknęła
zespół najlepszą w Polsce młodzieżową
grupą śpiewającą piosenki lwowskie –
poinformował nas założyciel i opiekun
Paki Buziaka Wiesław Kowalewski z
Młodzieżowego Domu Kultury. – Zostalit a k- śmy zaproszenie na Światowe Spotkanie
Kresowian, które odbędzie się w Częstochowie – dodaje.
Paka Buziaka po
kilku bisach na
koncercie w

Ten angielski wokalista, kompozytor a czasami również gitarzysta
mieszkający na stałe w Grecji, powrócił niespodziewanie na rynek
muzyczny a jego piękne ballady
weszły na wysokie pozycje list

Triumfem i pierwszym miejscem zakończył się dla jelePo wielkim sukcesie, jaki od- skomponowane prze Romana Samostro- niogórskiej Paki Buziaka Ogólniósł koncert „Jimi Hendrix kova Concerto Grosso. Publiczność bardzo nopolski Festiwal Piosenki
Symfonicznie”, filharmonicy żywo reagowała na każdą z części. Widać Lwowskiej w Krakowie.
dolnośląscy postanowili zabrać byłotakże,żemuzycybardzodobrzebawią
się za utwory legendarnej grupy sięgrająctakitypmuzyki.Wszyscybyli pod
Z królewskiego miadużym wrażeniem umiesta grupa przyThe Beatles. Skontrastowali je z jętności kompozywiozła
brzmieniami baroku.
torskichwiolonczelisty.

Fot. Gabi

Zespół kameralny Classic Modern
zaprezentował w ostatni piątek września
słuchaczom cztery barokowe Concerti
Grossi na tematy The Beatles autorstwa
Petera Breinera. Koncertmistrz zespołu
wiolonczelista Roman Samostrokov
skomponował także podobny utwór.
Jako pierwsze zabrzmiało Concerto
Grosso na styl Haendla. Usłyszeć
tam można było choćby motyw
z powszechnie znanego „She
Loves You”. Drugim utworem,
który usłyszała publiczność był
Concerto Grosso, oparte o styl
Vivaldiego. I tym razem nie
zabrakło tematów znanych
utworów.
Jeśli mówi się o barokowych
mistrzach to nie można zapomnieć o Janie Sebastianie Bachu.
To właśnie na jego muzyce oparł
swoje trzecie Concerto Grosso Peter
Breiner.NajbardziejdoBachapasował,
między innymi, jeden z najbardziej rozpoznawalnych szlagierów beatlesowskich
„Yellow Submarine” .
Podczas pierwszej części solistką była
pierwszaskrzypaczkaorkiestrysymfonicznej, Natasza Wysocka, natomiast w drugiej
części dołączył do niej bardzo utalentowany flecista Edward Sytianko.
Na koniec słuchacze usłyszeli specjalnie

To propozycja Państwowej Inspekcji Pracy, która już od pięciu lat w
ten sposób uczula najmłodszych na
wagę problemu. Prace plastyczne

Na
koncercie prawie wszystkie
miejsca były zajęte.

(Gabi)

przygotowane na konkurs „Jest fajnie
wszędzie, gdzie bezpiecznie będzie”
były podsumowaniem cyklu spotkań
i pogadanek. – Współpracujemy ze
wszystkimi instytucjami, które zajmują
się bezpieczeństwem. Osoby niepełnosprawne, by zrozumieć i zapamiętać
pewne zagadnienia, potrzebują ciągłej
praktyki – mówi Małgorzata ŁasekDowiat, dyrektorka placówki.
(Angela)
FOT. ANGELA

Dziesięcioosobowa
grupa muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze wyjedzie 9 X na
tournee do Kanady i USA.
Zagrają pod batutą Piotra
Rubika jego ostatnie dzieło
„Santo Subito”.

Krakowie, wystąpiła także jako suport były na podobnym tournée w Wiedniu.
przed recitalem Przybylskiej i Tylmana. Gratulujemy!
(tejo)
Podbiła serca publiczności. Skutek:
Stowarzyszenie Leopoldis – Cracovia
– Nuernberg zaprosiło jeleniogórzanki
do Norymbergi, na cykl koncertów
dla miejscowej Polonii. Dziewczęta już

Zespół Paka Buziaka tworzą: Natalia
Kowzan, Malwina Bogdan, Emilia i Joanna
Kowalewskie oraz Dagmara Witkowska.
Mamy w poezji

sco, Nowego Jorku, Toronto, Montrealu i Vancouver.
W Toronto zagrają koncert
wraz z Toronto Symphony
Orchestra. Przewidziane są dwa
dni wolnego w Las Vegas.
– Dla wielu będzie to wyjazd
życia, wspaniała przygoda, ale
i ogromna praca. Jest to także
wielka promocja dla Filharmonii
Dolnośląskiej w
Jeleniej Górze
– mówi Wojciech Hryniewicz koordynator do

spraw współpracy orkiestry z Piotrem Rubikiem. Już od niedzieli 10
X w programie „Dzień dobry TVN”
będzie można na bieżąco oglądać
relacje z pobytu i koncertów w
USA i Kanadzie. Z kolei w listopadzie orkiestra wybiera się na podbój Słowacji
z dziełem
„Tu Es Petrus”.
(Gabi)
FOT.
TEJO

Podczas miesięcznego
pobytu za oceanem filharmonicy dolnośląscy
zagrają w najbardziej
prestiżowych salach
Chicago, San Franci-

interpretuje tutaj gotowych piosenek:
tworzy je po swojemu.
Impulsem do zmierzenia się z
twórczością poetki był pamiętny
występ w ramach zeszłorocznej edycji
festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”.
Muzyk pokazał, że jest płodnym kompozytorem. Duża w tym zasługa jego
muzycznej drużyny: basisty Przemka
Gregora, perkusisty Jakuba Sojki,

„Owoce brzemienności” to tytuł
almanachu wydanego przez Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej,
którego promocja odbędzie się dziś o
godz. 17.00 w kawiarni „Muza” ODK
na Zabobrzu. Almanach, przygotowany
edytorsko i wydany przez Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, w
całości został sfinansowany przez 28
autorów. Utwory autorzy poświęcili macierzyństwu.Spotkanieuświetnikoncert
zespołu “Szklarki” z Piechowic.

O integracji twórców

Na „Spotka - nie - na – szczycie”,
czyli prelekcję i debatę na temat integracji środowiska twórczego Kotliny
Jeleniogórskiejzapraszawnadchodzący
wtorek o godz. 13 do sali widowiskowej
MDK Muflon w Sobieszowie. Spotkanie
porusza ważki temat zintegrowania
środowiska artystycznego i stworzenia
przedsięwzięcia, które może zapoczątkować trwałe zmiany kulturalnego
naszego regionu.

Misterium przebaczenia

Wojciech Hryniewicz i Piotr Rubik

POP ROCK & JAZZ
najnowszej płycie Staszka Soyki. Klasyczna „soykowa” melodyka znana z
dawnych , dobrych nagrań otrzymała
powściągliwe aranżacje, dzięki czemu
ma się wrażenie, że płyta nie odbiega
od tego, co w jego repertuarze najlepsze. Wciąż jest wędrówka po harmoWielka poezja, jazz, folk i pop plus nicznych pagórkach, synkopach, jest
nieocenione teksty Agnieszki Osiec- jazzowe frazowanie, soulowa swobokiej to wszystko można znaleźć na da, ale też popowa lekkość. Soyka nie

Jako autor wszystkich piosenek
(niezłych zresztą) postanowił,
co słychać – wykorzystać swoje
40-letnie doświadczenie tworząc
łagodny i dojrzały album.
Andrzej Patlewicz

Złota Paka Buziaka

za oceanem

Jeleniogórscy muzycy zagrali z Piotrem
Rubikiem już około 30 koncertów w całej
Polsce, poczynając od Opery Leśnej w Sopocie , Sali Kongresowej w Warszawie po Halę
Stulecia we Wrocławiu. Wykonywali dzieła
„Tu Es Petrus”, „Psałterz Wrześniowy” i
„Santo Subito”.

SOYKA KWINTET– „…
tylko brać. Osiecka znana i
nieznana”
wydawnictwo: Universal
Music Polska

POP ROCK & JAZZ

Nasi zagrają z Rubikiem

Fajnie, gdzie bezpiecznie
W Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych przy ul. Grottgera rozstrzygnięto konkurs
plastyczny, w którym dzieci i
młodzież miały zobrazować
zasady bezpieczeństwa.

2003 roku Haskell
zafundował swoim fanom kolejny
krążek „Shadows
On The Wall”. Jego najnowsza
propozycja to album„One Day
Soon” nagrany w Grecji. Temat
na napisanie tej płyty powstawał
latami wraz z pisaniem przez
muzyka Autobiografii. Zawiera
10 piosenek, które SA kolejnym
zwrotem w dyskografii wokalisty.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Zbyszka „Uhuru” Brysiaka grającego na różnego
rodzaju perkusjonaliach,
basisty Marcina Lamcha,
gitarzysty Janusza „Yaniny” Iwańskiego, trębacza
Ziuta Gralaka i saksofonisty Alka Koreckiego.
Ta stała ekipa wie, jak się
poruszać w muzycznej

Wokaliści: Anna Grygiel, Andrzej
i Katarzyna Lampert, Piotr Baron
(saksofon), Maciej Adamczak (kontrabas), Przemysław Jarosz (perkusja),
Paweł Kaczmarczyk (fortepian), Helena
Barszczewska (cymbały) oraz młodzież
biorąca udział w warsztatach (śpiew) z
towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej będą
wykonawcamiMisteriumPrzebaczenia.
Dzieło Huberta Kowalskiego i Pawła
Bębenka zabrzmi 10 X (niedziela) w
Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa
z okazji Dnia Papieskiego. Wstęp wolny.
Początek o godz. 19.

przestrzeni Staszka Soyki. W sumie
mamy tutaj 11 prześlicznych utworów
przypominających znakomitą niegdyś
formę autora. Soyka ma na koncie pod
30 albumów. Mówi, że najważniejsze
dla niego to dawać ludziom radość. I
taka jest ta płyta: raz lekka, melodyjna, kiedy indziej – jak to u Osieckiej
bywa – metaforyczna i brzmieniowo
pogłębiona.
Andrzej Patlewicz

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

www.dakar-68.gratka.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

L

A

M

A

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla ﬁrm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

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

AUTO - CAMPING PARK
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

+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Karatecy walczyli o medale

Kolegium nie sprostało
Bielawiance

Siatkarze Kolegium Karkonoskiego
przegrali pierwszy mecz w rozgrywkach III ligi. Sobotnimi rywalami podopiecznych Wojciecha Lary był zespół
Bielawianki Bester Bielawa. Jeleniogórzanie zdołali wygrać pierwszego
seta do 22. W kolejnych triumfowali
już goście i spotkanie zakończyło się
przegraną Kolegium 1:3.
(arec)

Spartakus zwycięża na
inaugurację

Przed tygodniem w Karpaczu zakończyły się XII
Mistrzostwa Świata Karate
FSKA . W zawodach, wystartowało 550 zawodników z 30
krajów świata.
Czwartek upłynął pod znakiem
seminariów, które poprowadzili
shihan Kenneth Funakoshi i sensei
Kyle Funakoshi. W piątek rozegrano
finały konkurencji drużynowych, a

w sobotę i niedzielę rozegrano finały
kata i kumite indywidualnego.
Pierwszego dnia zawodów w kata
drużynowym Polacy wywalczyli
4 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe
medale. W rywalizacji dziewcząt
do 9 lat drugie miejsce zajęły młode
zawodniczki KS FSK Kowary. W kumite drużynowym udziałem Polaków
stały się 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe
medale.
W sobotę i niedzielę rozegrano walki w kumite i kata indywidualnym. W

W meczu inaugurującym rozgrywki o wejście do drugiej ligi koszykarze Spartakusa wygrali z Zastalem
Zielona Góra 88:71. Jeleniogórzanie
już w pierwszej kwarcie wyszli na
kilkupunktowe prowadzenie i kontrolowali przewagę do końca pierwszej
połowy. Po przerwie Zastal próbował
podgonić gospodarzy i przewaga
Spartakusa stopniała do 4 punktów.
Ostatnie 10 minut to jednak wyraźna
dominacja zespołu prowadzonego
przez Joannę Kawalec i Spartakus
rozpoczął rozgrywki od zwycięstwa
88:71.
(arec)

sob ot ę
Tym
rywarazem
lizowali
biało czerzawodnicy do
woni wywalczyli
14 roku życia. Polacy
24 złote, 27 srebrnych i 28
wywalczyli łącznie 18 złotych, 20
srebrnych i 20 brązowych medali. W brązowych medali.
(arec)
niedzielę zaś do rywalizacji przystąpiFot. R.Ignaciak
li zawodnicy powyżej 15 roku życia.

Biegacze z Jeżowa na
Poutovym Behu Budarkou

Reprezentanci gminy Jeżów Sudecki wzięli udział w Poutovym Behu
Budarkou – biegu górskim w czeskiej
miejscowości Paseky nad Jizerou.
Mimo ciężkich warunków biegu - 1,5
km pod górę zawodnicy uzyskali
dobre wyniki. W kategorii do lat 15
pierwsze miejsce zajęła Klaudia Grzegolec, druga była Natalia Garlińska, a
trzecia Dominika Kulczewska. W kategorii powyżej 15 lat trzeci był Adam
Grzegolec. Reprezentacja złożona była
z mieszkańców Siedlęcina, Jeżowa
Sudeckiego i Czernicy.
(red)

Nie taki SPR straszny
W meczu 4 kolejki rozgrywek PGNiG Super Ligi
drużyna KPR zagrała na
wyjeździe z mistrzyniami
Polski SPR Lublin.

w tabeli nie odzwierciedla rzeczywistego
poziomu gry zespołu,
a jedynie trudny terminarz spotkań.
(arec)
Choć KPR przed tym spotkaFot. R.Ignaciak
niem skazywany był na pożarcie podopieczne Małgorzaty Jędrzejczak nie przestraszyły się
utytułowanego rywala. Zagrały
ambitnie i walecznie, co pokazały
już wcześniej, chociażby w meczu
SPR Lublin – KPR Jelenia
z Piotrcovią.
Do przerwy aktualny mistrz kraGóra 39:34 (21:15)
ju prowadził różnicą 6 bramek, ale
KPR: Szalek, Krajewska,
w drugiej połowie jeleniogórzanki
Kozłowska - Buklarewicz
napędziły stracha gospodyniom.
9, Kocela 8, Załoga 7,
Na 3 minuty przed końcem SPR
Dąbrowska 4, Konsur 4,
prowadził t ylko 3 bramkami.
Ostatecznie górą okazały się lubliBułak 1, Muras 1, Rykanianki, które zwyciężyły 39:34.
czewska 0.
Pomimo porażki zespół jeleniogórski pokazał, że ostatnia pozycja

Wrocławianie wygrywają
Ligę Żaków

Przed tygodniem na boisku przy
ul. Nowowiejskiej odbył się Turniej
Finałowy Ligi Żaków. W zawodach
zdecydowanie najlepsze okazały się
drużyny Top Talentu Wrocław, które
spotkały się w finale. Trzecie miejsce
zajęła Lechia Dzierżoniów. Najlepiej z
drużyn okręgu jeleniogórskiego zaprezentowała się Olimpia Kamienna
Góra, która zajęła czwarte miejsce i
wyprzedziła najlepszy zespół jeleniogórski - Karkonosze Jelenia Góra.
(red)
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Bieg Piastów zbiera głosy internautów
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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

- Liczymy bardzo na pomoc narciarzy i ich rodzin oraz przyjaciół – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia
Bieg Piastów. Głosy może oddać

stów otrzymał nagrodę w kategorii
„Najlepszy Produkt Turystyczny
roku 2010”.
(arec)
Fot. T.Raczyński

3".:
Serafin

Do 17 października można każdy na stronie: www.produkt-tuoddawać głosy na Bieg Pia- rystyczny-2010.otowakacje.pl.
Przed tygodniem na Gali Polskiej
stów w konkursie na Specjalny Certyfikat Internautów. Organizacji Turystycznej Bieg Pia-
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Mistrzowie Polski na gali

boksu w Jeleniej Górze
Wielkimi krokami zbliża
się gala bokserska, która
30 paździer nika odbędzie się w Jeleniej Górze.
Imprezę, podczas której
będą zbierane pieniądze
na pompy insulinowe dla
dzieci chorujących na cukrzycę, organizuje jeleniogórski pięściarz Łukasz
Janik.
Podczas gali będzie można
zobaczyć około 6 walk bokserskich. Swój udział potwierdzili już
mistrzowie Polski Rafał Kaczor,
Krzysztof Sadloń, Piotr Ruciński,
a także jeleniogórzanin Ireneusz
Zakrzewski - mistrz Polski kadetów i wicemistrz Polski juniorów.
Gwiazdą wieczoru ma być Mariusz
Cieśliński zawodowy mistrz świata w Muay Thai.
Galę będzie można zobaczyć po
wykupieniu cegiełki o wartości
25 złotych. Podczas imprezy odbędzie się licytacja przedmiotów
należących do znanych osób
– m.in. Michała Żebrowskiego,
Daniela Olbrychskiego czy Anny
Śleszyńskiej. Na ekranie telebimu
zobaczymy Przemysława Saletę,
Krzysztofa Diablo Włodarczyka i
Tomasza Iwana. Udział w imprezie
potwierdzili również Michał Piróg
i Sokół & Pono. Na zakończenie
gali zobaczymy część artystyczną,
podczas której wystąpi warszawski raper Fu.
Akcję zbierania środków na
zakup pomp insulinowych dla
dzieci można wspomóc również
wrzucając pieniądze do puszek,
które będą rozlokowane w róż-

nych punktach na terenie miasta,
a także wpłacając bezpośrednio na
konto podane na stronie internetowej Łukasza Janika.
Pompy insulinowe w znaczący
sposób ułatwią funkcjonowanie chorujących dzieci. Agnieszka
Zaganiacz - mama
małej Kasi tłumaczy,
że obecnie poziom cukru wyrównywany jest
przez wstrzyknięcie
insuliny za pomocą
specjalnego pena. Takich wkłuć w ciągu
doby trzeba zrobić 6 – 7
razy. Do tego dochodzą
pomiary cukru, które
wykonuje się co najmniej 10 razy w ciągu
doby. Dzięki pompom
wkłucia będą robione
co trzy dni.
Najważniejsza jest
jednak dokładność z
jaką pracują pompy.
Dzięki temu można
utrzymać poziom cukru
w organizmie podobny
do tego jaki gwarantuje
zdrowa trzustka. Peny,
które stosują rodzice
takiej dokładności nie
zapewniają, co może
być niezwykle groźne przy powikłaniach
związanych z niewłaściwym poziomem cukru w organizmie.
Marcin Zaganiacz –
tato małej Kasi tłumaczy
swojej córce, że dzięki
pompie będzie mogła
m.in. uprawiać sport.

Szczegółowy program gali moż– Znalazłem w internecie wielu znanych sportowców, którzy chorują na na znaleźć na stronie internetowej
cukrzycę – tłumaczy pan Marcin. lukaszjanik.com.
(arec)
Ich aktywność jest możliwa właśnie
Fot.lukaszjanik.com
dzięki pompom insulinowym.

Karkonosze na remis
Nie udało się Karkonoszom odnieść zwycięstwa
w meczu przeciwko Pumie
Pietrzykowice. Zamiast
trzech ważnych punktów
drużyna jeleniogórska zdobyła jeden i nadal okupuje
ostatnie miejsce w tabeli IV
ligi dolnośląskiej.
Pierwsza połowa sobotniego spotkania w wykonaniu Karkonoszy
mogła się podobać. Jeleniogórzanie
zepchnęli rywali na ich połowę
boiska i stworzyli kilka groźnych
sytuacji. Po raz kolejny jednak
mankamentem okazał się brak
skuteczności.
Najgroźniejszą sytuację w tej
części spotkania miał Krupa. W 22
minucie otrzymał podanie z głębi
pola i wyszedł na czystą pozycję.
Strzał jeleniogórskiego napastnika
okazał się jednak zbyt słaby i bramkarz gości nie miał najmniejszych
problemów ze złapaniem piłki.
3 minuty później Krupa zrehabilitował się wystawiając w polu
karnym znakomitą piłkę nadbiegającemu Mateuszowi Durlakowi.
Ten na wysokości 11 metra uderzył
z pierwszej piłki i było 1:0.
Na drugą połowę nie wyszedł już
Maciej Wojtas, który w pierwszej

Przed tygodniem w Lidzbarku Welskim zostały rozegrane Mistrzostwa Polski
w biegach na orientację.
Srebrny medal w biegu nocnym w kategorii M 16 zdobył Mateusz Dzioba z MKS
Paulinum Jelenia Góra.
Były to ostatnia impreza w tym
sezonie i Mateusz wywalczył medal
rzutem na taśmę. Zawodnik liczył
bowiem na miejsce na podium
podczas Ogólnopolskiej Olimpiad

Agnieszka Cyl z MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia
Góra wywalczyła przed tygoniem złoty medal w biegu na
dochodzenie. W Dusznikach
Zdroju odbywały się Mistrzostwa Świata w biathlonie na
nartorolkach.
To drugi medal polskiej zawodniczki. W sobotę jeleniogórzanka
wywalczyła srebro w biegu sprinterskim. Obydwa dni stały pod znakiem
dominacji Polek. W sprincie złoto
wywalczyła Krystyna Pałka, która w
niedzielę zajęła drugie miejsce. Brązowy medal w biegu pościgowym z kolei

Łysogórki 2010 zakończone

Ostatni wyścig - finał - odbywał się Było zimno i padał deszcz.
w złych warunkach atmosferycznych. Trasa mokra i śliska. Błoto
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części gry narzekał na zawroty
głowy. Zmienił go defensywny
pomocnik Bartosz Chrząszcz i w
drugiej linii zabrakło impetu w grze
ofensywnej. Choć bardzo szybko
rezultat mógł ulec zmianie właśnie
za sprawą Chrząszcza, który nie
wykorzystał dobrej okazji i z 5
metrów strzelił obok bramki.
Z biegiem czasu Puma grała coraz aktywniej co w końcu
przyniosło efekty. W 67 minucie
był już remis, po tym jak Michał
Dubiel nie zdołał wybronić strzału z 30 metrów. Po uderzeniu
przyjezdnych piłka odbiła się od
rąk bramkarza, poprzeczki, a
następnie znalazła się w bramce
Karkonoszy.
Jeleniogórzanie próbowali jeszcze atakować, ale brakowało albo
dokładnych podań, albo zimnej
krwi w sytuacjach 2 na 2. W
końcowych minutach szansę na
wywiezienie 3 punktów wyczuli
przyjezdni, którzy w pewnym momencie zdominowali grę. Wynik
jednak nie uległ zmianie i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.
Po spotkaniu trener Karkonoszy Artur Milewski podkreślał, że
takich bramek nie można tracić
grając nawet w A klasie.
(arec)

Srebro w biegach na orientację

Złoto Agnieszki Cyl

Przed tygodniem dobiegł końca cykl zawodów rowerowych „Łysa Góra – Dziwiszów”. Podczas minionego
lata i początku jesieni w masywie Łysej Góry przeprowadzonych zostało pięć wyścigów cross–country dla
dzieci, młodzieży i dorosłych – znanych w regionie
jako Łysogórki MTB.
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dorzuciła Magdalena Gwizdoń.
Magdalena Nykiel z MKS Karkonosze Sporty Zimowe w sprincie zajęła
23 miejsce.
Świeżo upieczona mistrzyni spotkała się w piątek z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze.
Zawodniczka pokazała uczniom
swój sprzęt, na który składały się
nartorolki, kijki, buty narciarskie oraz
karabin, który wzbudził najwięcej
emocji. Puściła w obieg swoje ostatni
zdobyte medale. Każde z dzieci mogło
dotknąć i przymierzyć prawdziwy
medal. Agnieszka Cyl opowiedziała o
swoich największych osiągnięciach,
czyli o VII miejscu w biegu indywidualnym na Igrzyskach Olimpijskich w
mocno utrudniało jazdę
- szczególnie pod górę. A
na zjazdach trzeba było
bardzo uważać Pomimo niesprzyjającej aury
niedzielne zawody przebiegły sprawnie - szczęśliwie doczekaliśmy
zakończenia cyklu.
Podium, ze względu na padający mocno
deszcz, zostało ustawio-

Młodzieży, która odbywała się w
Krośnie Odrzańskim. Wówczas się
nie udało, ale tym razem medal stał
się udziałem młodego zawodnika.
W kategorii M 20 miejsce 9 wywalczył z kolei Łukasz Mastek.
Dwa dni później odbyły się biegi
na dystansie klasycznym. W kategorii M 18 Kacper Klinkiewicz zajął
16 miejsce, które było punktowane.
W kategorii M 20 dobre lokaty zajęli Łukasz Mastek i Rafał Matyja. Ten
pierwszy zajął 6 miejsce, a kolega z
zespołu był o jedną lokatę niżej.
(arec)

Vancouver 2010, mistrzostwie świata
w biathlonie na nartorolkach w Dusznikach Zdroju oraz trzecim miejscu
drużynowym wywalczonym w mistrzostwach świata w Peyeongchang
w Chinach. Dzieci zadawały bardzo
dużo pytań, a olimpijka cierpliwie
na nie odpowiadała. Okazało się, że
najbardziej interesujące było to ile
razy w tygodniu trenuje, od którego
roku życia i ile miała lat jak zaczęła
jeździć na nartach. Po pytaniach przyszedł czas na konkurs z nagrodami.
Agnieszka Cyl zadawała pytanie, a
najszybsza osoba odpowiadała. Jeśli
udało jej się udzielić poprawnej odpowiedzi otrzymywała koszulkę startową i smycz. Po trudnych pytaniach Może już niedługo odwiedzi ich inny
konkursowych przyszedł czas na tak równie utalentowany i utytułowany
zwane szybkie pytania, w których sportowiec.
nagrodą były smycze. Na zakończe(arec/Gabi)
nie spotkania olimpijka rozdawała
Fot. biathlon.pl
autografy na zdjęciach i kartkach.
Fot. Gabi
Dzieci były zachwycone spotkaniem.
ne w schronisku i tam wręczono
puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów.
W zawodach zwyciężyli (w wyścigach w poszczególnych grupach):
Jakub Gniadek (MTB Lubawka),
Weronika Mikołajczyk (MTB Lubawka), Mateusz Krempa (Jelenia Góra),
Agnieszka Szwinta (Jelenia Góra),
Michał Barowicz (KS Zywer Legnica),
Patryk Piwnikiewicz (Karpacz), Karolina Cierluk (KS Lechia Piechowice),

Grzegorz Borycki (Formicki-Bike Jelenia Góra), Angelika Szwinta (Jelenia
Góra), Krzysztof Tyszecki (Eska Rock
Jelenia Góra), Maria Tyszecka (Eska
Rock Jelenia Góra), Andrzej Hernik
(Cyklosport Bolesławiec).
„Open 2010” wygrali - ex aequo
- Agnieszka Szwinta i Weronika
Mikołajczyk.
(Michał Rażniewski)
Fot. Michał Rażniewski
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OG£OSZENIA

4 października 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-09-25 - 12.30 – 2010-10-01 - 22.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OGŁOSZEŃ - 850
PRACA
DAM PRACĘ
ASYSTENTKA dietetyka do pracy w
salonie Natur House. Umowa o pracę.
Aplikacje na adres naturhouse.jeleniagora@gmail.com - 785 577 837
AVON - dodatkowe pieniądze - ﬁrma
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty, szkolenia i wiele innych atrakcji,
jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć.
Brak opłaty wpisowej. Napisz: GG
6402836 lub zadzwoń - 692 494 164
AVON - poszukuję osób chętnych
do współpracy z Jeleniej Góry i okolic. Zadzwoń lub napisz - pomogę
wystartować danutabog@wp.pl - 606
736 939

AVON to się opłaca - zostań konsultantką Avon masz trzy możliwości
-sprzedawać nasze produkty -zamawiać je ze zniżką do 40% -robić z
nami karierę kontakt GG 2536594
- 667 268 964
DIETETYCZKA do pracy w salonie
Natur House. Umowa o pracę. Aplikacje na adres naturhouse.jeleniagora@
gmail.com - 785 577 837
FIRMA zatrudni - monterów instalacji
wodno-kanalizacyjnych. Wymagana
znajomość niwelatora. Dobre warunki
płacy - 601 789 262
FIRMA zatrudni - operatora koparkoładowarki, z doświadczeniem. Dobre
warunki pracy i płacy - 601 789 262

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

Odbiór dokumentów u klienta
58-500 JELENIA GORA ul. WOŁKOWA 22
Tel. 075-7524945 kom. 0668690058
Najniższe ceny! Zadzwoń i sprawdź.

KIEROWCA na wywrotkę Liaza wymagane wszystkie uprawnienia
dla kierowców ciężarówek - 601
972 455
LEGALNA praca w Niemczech - dla
opiekunek. Niemiecki komunikatywny
- 757 210 574
ORIFLAME - zostań konsultantką!
Moc nagród i super kosmetyki oraz
możliwość zarabiania pieniędzy.
Zapraszamy na spotkanie 30 września o godzinie 17.00 ul. Kiepury
10-12 w Jeleniej Górze - 693 652
606
OSOBA do kolportażu ulotek najlepiej
z Cieplic - 791 837 835
OSOBA dyspozycyjna - do zaprowadzania i odbierania dziecka z
przedszkola w Mysłakowicach. Oferta
ponownie aktualna - 509 576 468
POTRZEBNY kierowca B, C, E - w
transporcie międzynarodowym z
doświadczeniem - 607 102 292
PRACA w Niemczech - ocieplanie
steropianem w akordzie. Tylko ﬁrmy
lub Gewerba. Praca na parę miesięcy.
Wysokie zarobki - 782 309 516
SPAWASZ elektrycznie? - Masz
spawarkę? Mam fuszkę dla Ciebie.
Schody - 796 489 565

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania
prawa, przemocy, itp.
• PODAWANY BĘDZIE TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYSŁANY
ZOSTAŁ SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treści SMS nie będą
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami
oraz wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

ZATRUDNIĘ do pracy - w sklepie
ogólnospożywczym, pełny etat - 661
155 178
ZATRUDNIĘ lektora języka angielskiego - ze Zgorzelca lub okolic.
Kierunkowe wykształcenie + prawo
jazdy. Gerlingua - 697 870 892

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
34 letni rencista - podejmie jakąkolwiek prace. Prawo jazdy B - 601
494 556
INŻYNIER elektronik - uprawnienia
SEP E+D poszukuje pracy w zawodach technicznych - 503 169 359
JAKO pomoc domowa - szukam
pracy do 5 godzin dziennie w Jeleniej
Górze - 724 281 495
MĘŻCZYZNA 32 lata - podejmie się
pracy na budowie, jako stróż - 781
669 738
MĘŻCZYZNA poszukuje pracy w budownictwie: hydraulika, tynki
gipsowe, malowanie, dekarstwo.
Dyspozycyjny - 699 901 787
POSZUKUJĘ pilnie pracy - na budowie jako pomocnik - 664 385 639
JAKO pielęgniarka dyplomowana - do
osób starszych, chorych. W domu
pacjenta. Kontakt tel. po godz. 18:00
- 756 474 229
JAKO portier-dozorca - Kobieta, 53
lata. Grupa inwalidzka. Pilne - 605
347 410
KOBIETA po 40-tce - podejmie pracę
jako sprzątaczka lub w małym sklepie.
Również opieka nad osobą starszą 508 447 887
MURARZ - doświadczony, samodzielny. Oferty po godz. 18:00 - 075
781 40 08

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
DOM do 460000 zł - dla zdecydowanej klientki, w ok. Jeleniej Góry.
Pilnie. Marcin Chaszczewicz - 660
359 500
DOM poniemiecki do remont - dla
klienta z gotówką w okolicach Jeleniej
Góry. Nieruchomości Żebrowscy,
lic.998 - 697 707 401
DZIAŁKA w Cieplicach - najlepiej
budowlana, zdecydowany klient. lic.
13045 - 790 418 318
DZIAŁKA w Jeżowie Sudeckim
- budowlaną w dobrej cenie i bliżej komunikacji miejskiej. Pilne N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
DZIAŁKA z altanką - ul. Działkowicza,
od zaraz, w rozsądnej cenie. Bez
pośredników - 669 417 059
GARAŻ okolice Moniuszki - kupię,
ewentualnie wynajmę garaż na
Moniuszki lub bliskie okolice - 697
041 810
GRUNTY rolne - 669 409 209
HALA do ok. 200 m - lub skup złomu,
warsztat samochodowy lub stolarnie
chętnie na terenie przemysłowym w
Jeleniej Górze lub pobliskiej miejscowości - 795 849 394

M 2, 50 m2 w Cieplicach - dla klienta
z gotówką mieszkanie w Cieplicach
około 50 m2, ogrzewanie c.o - N.Żebrowscy, lic.998 - 697 707 401
MIESZKANIA poszukiwane - dla zdecydowanych klientów poszukujemy
mieszkań 2, 3 pokojowych nPartner
lic. 4917 - 604 508 308
MIESZKANIE 2 lub 3 pokoje - w
Cieplicach, bez pośredników - 664
454 046
MIESZKANIE 2 pokoje - do remontu,
Zabobrze, Jelenia Góra, Cieplice.
Zdecydowany klient, nieruchomości
Rychlewski - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - do 45
m2, na parterze, na Zabobrzu. Lic.
8151 - 600 258 703
MIESZKANIE 2 pokojowe - na parterze, na Zabobrzu. Pilnie. Lic. 8151
- 600 258 703
MIESZKANIE 2 pokojowe - tanie,
ok. 40 m2, I piętro. Budynek z cegły.
Cieplice lub Jelenia Góra, nie peryferie - 756 412 492, 728 298 746
MIESZKANIE 2, 3 pokoje Zabobrze
- może być do remontu. 1-2 piętro.
Gotówka. lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokoje - do trzeciego
piętra, najchętniej do remontu, na
Zabobrzu. Zdecydowany klient. N.
Rychlewski - 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokojowe - z garażem lub ogrodem. Gotówka. Pilne.
Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE do remontu - 40 m2 lub
kawalerka. Gotówka - 514 000 838
MIESZKANIE w Cieplicach - 2, 3
pokoje. Może być osiedle XX-lecia lub
Orle. lic. 13045 - 790 418 318

MIESZKANIE w Cieplicach - na os.
XX-lecia, parter lub I piętro - 605
587 212
MIESZKANIE, 3 pokojowe na XXlecia - poszukuję dla zdecydowanego
klienta 3 pokojowego mieszkania
na osiedlu XX lecia lub w okolicy.
Rychlewski Nieruchomości lic. 9549
- 501 736 644
POSZUKUJEMY domów oraz działek
dla naszych klientów w Jeleniej Górze
i okolicy. Euro-Dom nr lic. 4566 - 601
540 292
ZIEMIA rolna - dla klienta w gm.
Jeżów Sudecki. Pilnie. Do 10 ha. Marcin Chaszczewicz - 660 359 500

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
405794. Apartament luksusowy
dwupoziomowy - w zabudowie szeregowej z terenem rekreacyjnym wokół
budynku. Wspaniała lokalizacja,
spokój, cisza, widoki na góry, bliskość
sklepów. Lic. 4917 - 721 185 158
406208. 12 ha i gospodarstwo - w
Pławnej. Duży dom mieszkalny, dwa
budynki gospodarcze. Idealne na
agroturystykę, grunty przy budynkach.
Rychlewski nieruchomości lic. 9549 501 736 644
405372. Apartament w centrum nieruchomość wykończona jest w
bardzo wysokim standardzie, wymieniono instalacje, na ścianach gładzie,
Czynsz ok. 240 zł/m-c. Lic. zaw. 4917
- 721 185 158
405768. Apartamenty - centrum nowa inwestycja 27 apartamentów w
ścisłym centrum. Roksanes Żukowski
7867 - 508 240 831

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

OGŁOSZENIA DO NASTĘPNEGO NUMERU
JELONKI.COM BĘDĄ PRZYJMOWANE
DO PIĄTKU, DO GODZ. 12.

KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE
Jeden kupon = jedno wydanie
KUPON PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

T E L.
Dane obowiązkowe
do wiadomości redakcji (nie będą publikowane).
Imię i nazwisko:............................................................
Adres:.............................................................................
Telefon:..........................................................................

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP, SPRZEDAJ, ZAMIEŃ, WYNAJMIJ
NIERUCHOMOŚĆ
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Sprzedam
duzy dom mieszkalny połozony na
dzialce 1060m2
w Cieplicach

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
405027. Apartamenty - nowe - centrum 1-Maja nowe apartamenty od
30 m2 Świetna lokalizacja, podziemny
parking. Roksanes Ż 7867 - 508
240 831
405277. Bliźniak - Świerzawa - duży
obok centrum 220 m2, działka 589
m2, pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki. Cena
330000 - 602 732 135
403935. Bliźniak w Cieplicach - 220
m2, 5 pokoi (połowa domu). Działka
362 m2. Ładnie utrzymany, solidnie
zbudowany. Cena 490000 zł, lic.
9549. Rychlewski Nieruchomości. 602 732 135
405238. Dom - (w rozliczeniu mogą
być dwa lub jedno mieszkanie w
J. Górze). Umowa na wyłączność,
wynagrodzenie biura pokrywa w pełni
Sprzedający. Marcin Chaszczewicz
Lic.14414 - 660 359 500
404819. Dom - okazja, duży - na jednym z osiedli w Jeleniej Górze. Dom
może być dwupokoleniowy. Zadbany
do odświeżenia. Ładna działka.
Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 790 418 318
405335. 1/2 domu - w zabudowie
bliźniaczej w Cieplicach, pow. około
200 m2, cena 350000 zł, licencja
5124 - 601 551 213
405406. Dom 225 000 zł - stan surowy,
zadaszony, na działce 1011 m2, 7 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
404802. Dom - atrakcyjny, nowy 240 m2 powierzchni, 6 pokoi, 900
m2 działki, piękne widoki na góry, w
Kostrzycy. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
405216. Dom - komfortowy wygodny
- w miejscowości Bukowiec 7 km do
Karpacza. Dwustanowiskowy garaż
z bramą na pilota. Działka z pięknymi
widokami na góry 1870 m2. Pełen
monitoring - 509 156 552
404263. Dom 110000 zł - wolno
stojący poniemiecki do remontu
posadowiony na działce 1000 m2 w
okolicy Jeleniej Góry Nieruchomości
Pindyk licencja 96 - 601 209 198, 75
75 23 505
404261. Dom 139000 zł - wolno
stojący o pow. całkowitej 250 m2.
położony w okolicy Świeradowa
Zdroju Nieruchomości Pindyk licencja
96 - 75 75 235 05; 607 270 989
404252. Dom 150 000 zł - wolno stojący z zabudowaniami gospodarczymi
posadowiony na działce o pow. 2,61
ha w okolicy Wlenia. Nieruchomości
Pindyk licencja 96 - 601 209 198, 75
75 23 505
405247. Dom 150 m2 - w Świeradowie, do adaptacji poddasze. Może
być na wynajem. Wyłączność, wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
sprzedający. Marcin Chaszczewicz
lic. 14414 - 660 359 500
404322. Dom 175 m2 - poniemiecki
- działka budowlana i działki rolne.
Idealna inwestycja na biznes, lic
13225 - 605 079 790
405801. Dom 186000 zł - wolno
stojący o powierzchni całkowitej 200
m2 posadowiony na działce 2900 m2
w Starej Kamienicy NPindyk licencja
96 - 75 75 23 505; 607 270 989
405326. Dom 200 m2 - dom w Jelenia
Górze do remontu na działce 1103
m2, 350000 zł( do negocjacji) licencja
5124 - 601 551 213
404254. Dom 350 000 zł - wolnostojący o powierzchni całkowitej 150
m2, położony w okolicy Jeleniej Góry
Nieruchomości Pindyk licencja 96 601 209 198, 75 75 23 505

404351. Dom 350.000 zł - Nieruchomość położona ok. 10 km od
Jeleniej Góry, pow. 140 m2, działka
zagospodarowana 2600m2. Lic.1749
- 790 683 088
406122. Dom 360 000 - połowa
bliźniaka z 2000 roku, 100 m2, stan
idealny, zagospodarowana działka,
500 m2. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
404717. Dom 610 000 zł - energooszczędny – bliźniak podpiwniczony
włączony w zabudowę szeregową
o pow. całkowitej 338 m2, położony
w zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry
NPindyk licencja 96 - 601 209 198,
75 75 23 505
405863. Dom do remontu 350000 - w
Jeleniej Górze, ul. Wrocławska, teren
mieszkalno - usługowy lic. 5124 - 601
551 213
405802. Dom Karpacz 455000 zł
- urokliwy domek położony w spokojnym i zacisznym miejscu w Karpaczu.
Nieruchomości Pindyk licencja96 - 75
75 23 505; 607 270 989
404796. Dom na przedmieściach Jeleniej Góry, 280 m2 pow. 5500 m2
działki ładnie zagospodarowanej.
Atrakcyjna oferta. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
404720. Dom ok. centrum 210000
- duży trzykondygnacyjny, może
być dwupokoleniowy z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Bliskie
sąsiedztwo centrum JG. Polecam.
Nieruchomości Marles, lic. 13045 883 797 878
405401. Dom Szklarska Poręba nowy, wysoki standard,180 m2, 5
pokoi ,4 łazienki, działka 617 m2,
widoki, Nieruchomości Karkonoskie
lic. 6327 - 502 045 638
406128. Dom w Świeradowie - 150
m2, poddasze do adaptacji, może
być na wynajem. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Zg z warunkami umowy,
wynagrodzenie pośrednika opłaca
sprzedający - 660 359 500
405316. Dom w Jeżowie Sudeckim dom w zabudowie bliźniaczej 100 m2,
pięknie zagospodarowana działka
500 m2, wybudowany w 2000 roku,
bardzo dobry stan techniczny, lic.
5524, N.City - 662 112 344
406123. Dom W Jeleniej Górze - z
2000 roku 180m2, stan bardzo dobry,
działka 560 m2. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
405745. Dom wolnostojący - os.
Kosmonautów. Zadbany. Cena
519000 zł. nPartner, lic. 4917 - 604
906 257
405261. Dom, Mysłakowice - nowy,
stan surowy zamknięty w bardzo
dobrej lokalizacji z widokami na góry.
lic. 4917 - 604 869 172
405257. Działka - Kopaniec - pod
zabudowę 5900 m2 z zagospodarowanym stawem – tanio, lic. 4917 - 604
869 172
404415. Działka 24000 m2 za 150000
zł. - bardzo duża działka idealna pod
inwestycję deweloperską w Wojcieszycach. Bardzo atrakcyjna cena
- 883 797 878
404718. Działka 88000 zł - budowlana
1412 m2 położoną w Piechowicach
Nieruchomości Pindyk licencja 96 601 209 198, 75 75 23 505
406131. Działka budowlana 25 zł/
m2 - za 2000 m2, przy zakupie 5500
m2 istnieje możliwość negocjacji ceny.
Lokalizacja: Mniszków k. Janowic
Wlk. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500

405358. Działka budowlana w Komarnie - 2050 m2, piękna widokowo,
dojazd drogą asfaltową. Media: prąd.
Lic.1749 - 790 683 088
405728. Działka budowlana za 30000
zł - w Czernicy 1600 m2 oraz sąsiednia działka budowlana 4200 m2 za
50000 zł. Również dom do remontu
na działce 1200 m2 za 180000 zł.
Możliwa zamiana na mieszkanie w
wieżowcu lub inne. Lic. 12470 - 669
714 707
403943. Działka w Mysłakowicach
- 1100 m2. Atrakcyjna, uzbrojona, z
widokami, obok centrum Mysłakowic.
Cena 95000 zł. Lic. 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
404298. Działka za 50000 - budowlana, ciekawa lokalizacja - 2000 m2.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
404822. Działki 24000 m2 za 150000
- w Wojcieszycach, bardzo atrakcyjna
oferta. Nieruchomości Marles. lic.
13045 - 883 797 878
404872. Działki 35 zł/m2 - w Radomierzu. Bardzo ładnie położone.
Polecam. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
404795. Działki 35 zł/m2 - budowlane,
pięknie położone, z dostępem do
mediów w Radomierzu. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
404697. Działki budowlane - w Milkowie widok na Śnieżkę rożnej wielkości,
uzbrojone - 70 zł /m - 504 699 338
404885. Kawalerka - w kamienicy
31,20 m2. Nie wymaga nakładów
ﬁnansowych. Kuchnia osobna. Nowe
okna na podłodze panele. Ogrzewanie C.O - gazowe. Czynsz 130 zł/m-c
+ funduszu remontowego N. S. lic.
2400 - 669 620 071
404345. Kawalerka - przytulna na
parterze bloku 4-piętrowego. Po
remoncie 24 m2, środkowa, umeblowana. Do zamieszkania do zaraz.
Blisko do centrum. Czynsz 80 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
404321. Kawalerka - słoneczna 37 m2
po remoncie, zabudowa kuchenna,
zielona spokojna okolic. Polecam - lic
13225 - 605 079 790
405365. Kawalerka - po remoncie
24 m2. Środkowa, umeblowana w
bloku 4-piętrowym. Do zamieszkania
od zaraz. Blisko do centrum miasta.
Czynsz 80 zł. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
406235. Kawalerka - w nowym
budynku na wysokim parterze o
pow. 37 m2. Duży pokój z wyjściem
na balkon, kuchnia, łazienka, przedpokój i piwnica. Ogrzewanie z sieci.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
405296. Kawalerka - Sobieszów
- ładna w centrum Sobieszowa po
remoncie. Jednopokojowe o pow.
31,3 m2 + pomieszczenie gospodarcze 4,55 m2. Cena 95000 zł. Lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości 602 732 135
404257. Kawalerka 139 000 zł - 36,5
m2, położone na III piętrze w bloku na
obrzeżach centrum w Jeleniej Górze.
Nieruchomości Pindyk licencja 96 - 75
75 235 05; 607 270 989
405195. Kawalerka 38 m2 - w Cieplicach na drugim piętrze przy ulicy Łabskiej. Cena 120000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 998 - 509 156 552
405793. Kawalerka Cieplice - o
powierzchni 26,5 m2 na IV piętrze w
bloku z możliwością pozostawienia
umeblowania NM 5877 - 500 122
447
404398. Kawalerka na biuro - I piętro
na Placu Ratuszowym, około 32 m2
powierzchni, z oknami wychodzącymi
na Plac, słoneczna i widna. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
404862. Kawalerka na Morcinka
- poddaszowe 51 m2 w bardzo
dobrym stanie, słoneczne, w pełni
wyposażone. Duża kuchnia z zabudową, ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Cena 127.500 zł lic. 5524 - 503
111 466
406222. Kawalerka W.Pola - do
remontu. Cena 97000 zł. lic. 13225
- 605 079 790
405368. Kawalerka, centrum - 31 m2
położona na 1 piętrze w 4 kondygnacyjnej kamienicy na Pl. Ratuszowym
w Jeleniej Górze. Lic. zaw. 4917 - 721
185 158
405311. Szeregówka - w Cieplicach,
środkowa, 246 m2. 6 pokoi. Działka
430 m2. Cena 550000 zł - warto, lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości 602 732 135

405309. Mieszkanie 2 pokoje - Zabobrze II. Po solidnym remoncie, 52 m2,
IV piętro bloku z windą. Cena 175000
zł. Rychlewski Nieruchomości, Lic.
9549. Warto - 602 732 135
405791. Lokal mieszkalny Norwida
M3 - z nowocześnie urządzonym
wnętrzem. Salon z wyjściem na
wykafelkowany balkon, gustownie i
funkcjonalnie wykończona kuchnia,
sypialnie, pokój dziecięcy, łazienka
Lic. 4917 - 721 185 158
405383. M2 na Kiepury - ładne
zadbane mieszkanie 2 pokojowe na
Kiepury. II piętro, balkon, piwnica.
Polecam i zapraszam - lic 13225 605 079 790
405749. M3, ul. Kopernika - mieszkanie na III piętrze, słoneczne, po
remoncie. nPartner, lic. 4917 - 604
508 308
406239. Mieszkania - duże - Nieruchomości Otti proponują zakup
mieszkań o powierzchni od 88 do 146
m2 w różnych standardach Cieplice,
Mała Poczta, Sobieszów. Lic 13225 603 491 335
404209. Mieszkanie 40 m2 świeżo
po remoncie - na Zabobrzu, na 1 piętrze, wszystko nowe. Polecam tylko
138000, lic. 12470 - 669 714 707
405788. Mieszkanie 73 m2 świetna
lokalizacja - Lokal składa się z dużej
kuchni połączonej z jadalnią, dwóch
ustawnych sypialni, przedpokoju
oraz łazienki z WC. Mieszkanie po
niedawnym remoncie. Lic. zaw. 4917
- 721 185 158
406271. Mieszkania w centrum - w
nowej kamienicy, przy ul. Krótkiej ścisłe centrum Jeleniej Góry. Cena
od 2998 zł brutto/m2. Metraż od 53,88
m2 do 82,32 m2 - 697 397 297, 75
75 22 980
404395. Mieszkanie - trzypokojowe
w Cieplicach na niskim piętrze, po
kapitalnym remoncie, w rozsądnej
cenie. Nieruchomości Otti lic. 13225
– 603491335
403953. Mieszkanie - 3 pokojowe
- Kiepury - 63,5 m2 wieżowiec VII
piętro, trzy pokoje. Cena 195000 zł.
Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
403939. Mieszkanie - 3 pokojowe
- Zabobrze II - 72,5 m2, VI piętro z
windą, 3 pokoje. Cena 225000 zł.
Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 602 732 135
403932. Mieszkanie - komfortowa
szeregówka - w Cieplicach, środkowa,
246 m2. 6 pokoi. Działka 430 m2.
Cena 550000 zł - warto, lic. 9549
Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
403931. Mieszkanie - komfortowe 2
pokoje - Zabobrze II. Po solidnym
remoncie, 52 m2, IV piętro bloku z
windą. Cena 175000 zł. Rychlewski
Nieruchomości, Lic. 9549. Warto 602 732 135
403945. Mieszkanie - w centrum, 3
pokojowe - III piętro w kamienicy, 58
m2, po remoncie .Cena 196000 zł.
Lic. 9549, Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
405422. Mieszkanie 117 m2 - bardzo
słoneczne mieszkanie 117 m2, cztery
duże pokoje, osobno kuchnia hol,
balkon do remontu Lic. zaw.4917 721 185 158
405804. Mieszkanie 144500 zł - 2
pokojowe 44 m2 położone na parterze
na Zabobrzu w Jeleniej Górze Nieruchomości Pindyk licencja 96 - 75 75
23 505; 607 270 989
404713. Mieszkanie 2 pokoje 171000
zł - mieszkanie 2 pokojowe 49 m2,
położone na pierwszym piętrze w okolicach Małej Poczty w Jeleniej Górze.
Nieruchomości Pindyk licencja 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
404378. Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze 3 - bardzo ładne, słoneczne
mieszkanie na Zabobrzu III. Lokal
na drugim piętrze bloku czteropiętrowego, 40 m2. Do wprowadzenia.
Nieruchomości Marles, lic. 13045
- 790 418 318
404369. Mieszkanie 2 pokoje, Cieplice - po remoncie na parterze.
Bardzo słoneczne. 130 000 zł do
negocjacji. Serdecznie polecam Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790
418 318
404386. Mieszkanie 2 pokoje, Karłowicza - 48 m2 do dużego odświeżenia lub remontu. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja- wszędzie blisko. Blok po
termomodernizacji. Polecam. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790
418 318

404394. Mieszkanie 2 pokoje, Szymanowskiego - 44 m2 na parterze w
bardzo dobrej lokalizacji. Mieszkanie
wymaga odświeżenia. Polecam.
Nieruchomości Marles, lic. 13045 790 418 318
404753. Mieszkanie 2 pokojowe - na
3 piętrze 48 m2. Rozkładowe, środkowe, słoneczne. Pokoje ustawne,
duża kuchnia z meblami na wymiar.
Blok 4-piętrowy ocieplony na Zabobrzu N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
405410. Mieszkanie 2 pokojowe - na
2 piętrze, 48 m2. Blok 4-piętrowy
ocieplony na Zabobrzu. Mieszkanie
ciepłe, środkowe, pokoje ustawne
i niezależne. Czynsz 198 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
404841. Mieszkanie 2 pokojowe
- po remoncie na I-piętrze 70 m2.
Ogrzewanie gazowe, na podłogach
panele, bezczynszowe. Budynek
2 piętrowy blisko centrum, dobra
lokalizacja. N.Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
406196. Mieszkanie 2 pokojowe
- przytulne 48 m2, rozkładowe, środkowe. W bloku 4-piętrowym ocieplonym z nową ładną elewacją.
Mieszkanie słoneczne z nowymi
oknami, na podłogach panele. Na
ścianach gładzie. Lic. 2400 - 669
620 071
404238. Mieszkanie 2 pokojowe - w
kamienicy na I-piętrze, blisko centrum
o pow. 54 m2. Mieszkanie po remoncie do zamieszkania od zaraz. Nowe
okna oraz panele na podłogach.
Nowa łazienka. Niski czynsz. N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
405414. Mieszkanie 3 pokoje - po
remoncie, 61 m2, dziewiąte piętro
w wieżowcu z pięknymi widokami.
Zabobrze III. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
404405. Mieszkanie 3 pokoje - na
parterze w bloku na Zabobrzu 70
m2. Po remoncie. Do wprowadzenia.
Zabudowana kuchnia, szafy typu
komandor w cenie. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 790 418 318
404417. Mieszkanie 3 pokoje 140000
- Rozkładowe na jednym z osiedli
w Jeleniej Górze. Lokal wymaga
remontu jednak jego cena jest bardzo
atrakcyjna. 59 m2. Polecam. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790
418 318
404410. Mieszkanie 3 pokoje, Zabobrze - na parterze, blok z cegły. 66m2.
Mieszkanie do odświeżenia. 3 osobne
pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka i
WC. Polecam, Nieruchomości Marles,
lic. 13045 - 883 797 878
404401. Mieszkanie 3 pokoje, IX
piętro - na Zabobrzu w bloku z cegły.
Mieszkanie rozkładowe i ciepłe,
piękne widoki. 64 m2. Polecam. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790
418 318
404397. Mieszkanie 3 pokoje, Zabobrze - na trzecim piętrze bloku w
spokojnej okolicy. Atrakcyjna cena.
Serdecznie polecam, Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 790 418 318
404781. Mieszkanie 3 pokojowe
- dwupoziomowe o pow. 80 m2
na I-piętrze. Blok piętrowy blisko
centrum, okolica zielona, spokojna.
Ogrzewanie gazowe, oraz piece
kaﬂowe. Czynsz 75 zł/m-c. N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
406221. Mieszkanie 3 pokojowe - na
I-piętrze 65 m2. Rozkładowe, środkowe, słoneczne w doskonałej lokalizacji. Pokoje przestronne, ustawne
ogrzewanie z sieci. Blok 4-piętrowy
blisko centrum N.Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
404290. Mieszkanie 3 pokojowe
- bardzo atrakcyjne 82,13 m2. Na
2-piętrze w kamienicy. Funkcjonalne,
rozkładowe do niewielkiego remontu.
Blisko ścisłego centrum. Czynsz 210
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
404390. Mieszkanie 4 pokojowe bardzo ładne na I-piętrze w bloku 2
piętrowym. Mieszkanie rozkładowe
65,62 m2, słoneczne, w zielonej
spokojnej okolicy. Czynsz 393 zł/m-c.
Dobra lokalizacja. N.Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
404293. Mieszkanie 4 pokojowe - 79
m2, ul. Noskowskiego, winda. Sprzedam lub zamienią na kawalerkę albo
dwupokojowe. Oferta na wyłączność,
prowizję opłaca w pełni sprzedający.
Marcin Chaszczewicz, lic.14414 - 660
359 500
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403930. Mieszkanie 4 pokojowe - z
ogrodem, w bloku. Okolice ul. Hofmana, I piętro, 65 m2. Działka 700
m2, zadbane. Cena 220000 zł. Lic.
9549, Rychlewski Nieruchomości 602 732 135
405310. Mieszkanie 4 pokojowe - z
ogrodem, w bloku. Okolice ul. Hofmana, I piętro, 65 m2. Działka 700
m2, zadbane. Cena 220000 zł. Lic.
9549, Rychlewski Nieruchomości 602 732 135
404780. Mieszkanie 60 m2 140 000
zł - 3 pokoje, trzecie piętro w bloku,
Jelenia Góra. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
405421. Mieszkanie 62 m2 za 125000
- okazja nieruchomość położona na
zagospodarowanym i ogrodzonym
terenie w dogodnej lokalizacji blisko
szkoła, centra handlowe, restauracje, zadbane Lic. zaw. 4917 - 721
185 158
405770. Mieszkanie 77 m2 Cieplice
- po kapitalnym remoncie, bardzo
ciekawa aranżacja strychu. 3 pokoje,
każdy z antresolą, kuchnia z jadalnią.
Zapraszam na prezentację. Lic. 1749
- 790 683 088
404762. Mieszkanie 77 m2 Cieplice
- po kapitalnym remoncie, 1 piętro,
kuchnia w zabudowie, 2 łazienki. Lic.
1749 - 790 683 088
404769. Mieszkanie 80 m2 w centrum - nieruchomość po kapitalnym
remoncie, doskonale nadająca się
pod gabinety, kancelarię. 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, 1 piętro. Lic.1749
- 790 683 088
404785. Mieszkanie 86 m2 - 3
pokoje plus antresola, trzecie piętro
w budynku wielorodzinnym, blisko
centrum Jeleniej Góry. 235 000 zł. N.
Rychlewski. Lic: 9549 - 667 219 752
404365. Mieszkanie 110000 Zabobrze - dwa pokoje, kompletnie umeblowane do wprowadzenia. Parter.
Serdecznie polecam Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 790 418 318
404805. Mieszkanie 3 pokoje na
parterze - 62 m2, po remoncie, z
balkonem przy ul. Kiepury, Zabobrze
III. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
404808. Mieszkanie 35 m2 koło
Zeto - 2 pokoje z balkonem pierwsze
piętro w bloku. N.l Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
404851. Mieszkanie M2 na Kiepury
- 2 pokojowe 54 m2 na piętrze. Kompletnie umeblowane i wyposażone.
Rozkładowe, ciepłe, słoneczne z
widokiem na Górę Szybowcową.
Czynsz 220 zł, cena 169.000 zł, lic.
5524 - 503 111 466
404852. Mieszkanie Sobieskiego - 51
m2 - 2 pokojowe mieszkanie w bardzo
dobrym stanie, umeblowane, ciepłe,
zadbane. Bezpieczna, zielona okolica. Pilnie sprzedam. Cena 165000
zł lic. 5524 - 503 111 466
404784. Mieszkanie, atrakcyjne 61
m2 - mieszkanie, 3 pokoje po remoncie w wieżowcu, Zabobrze III. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
405861. Mieszkanie dwupokojowe
- atrakcyjna lokalizacja ul. Nowowiejska, okolice Akademii Ekonomicznej,
I piętro, 50 m2 licencja 5124 – 601
551 213
404871. Mieszkanie centrum - Idealne
na lokal pod działalność gospodarczą.
Parter możliwość zrobienia wyjścia na
chodnik jednej z głównych ulic w JG.
Mieszkanie do remontu. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790 418 318
405186. Mieszkanie dwupokojowe
- po kapitalnym remoncie 40 m2.
Drugie piętro na Zabobrzu pierwszym. Cena 135000. Nieruchomości
Żebrowscy Lic. 998 - 509 156 552
404402. Mieszkanie dwupoziomowe w Cieplicach, po remoncie składa się
z trzech bardzo ładnych pokoi. Lokal
na drugim piętrze kamiennicy. 81 m2.
Polecam. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
404875. Mieszkanie M2 - z jasną
kuchnią po remoncie (39,40 m2 ciche
i słoneczne z ogródkiem) na Kolberga
w bloku 4 piętrowym. Pośrednikom
dziękujemy - 607 486 645
406268. Mieszkanie na lokal - w
ścisłym centrum Jeleniej Góry z
możliwością przeznaczenia na lokal
usługowy - 697 397 297, 75 75 22
980
406089. Mieszkanie na Zabobrzu III
- w wieżowcu. 55 m2, po remoncie.
Cena 175000 zł do negocjacji. Lic.
5877 - 515 285 788
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404404. Mieszkanie trzypokojowe 64 m2 w spokojnej dzielnicy miasta.
Mieszkanie słoneczne, rozkładowe do
odświeżenia. Polecam. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790 418 318
406258. Mieszkanie trzypokojowe
- niedaleko centrum w nowej kamienicy. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 508 308
405269. Mieszkanie w Bukowcu czteropokojowe 85 m2 po remoncie
na na pierwszym piętrze. Nowe
pokrycie dachu oraz orynnowanie,
zadbana klatka schodowa, lic. 4917
- 604 869 172
405360. Mieszkanie w centrum - Pierwotnie posiadało 2 pokoje, obecnie
dzięki usunięciu ścianki między
kuchnią a małym pokojem mieszkanie
zyskało więcej przestrzeni. Mieszkanie jest dwustronne.Lic.zaw.4917
- 721 185 158
406238. Mieszkanie w Cieplicach
- trzypokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie w rozsądnej cenie.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
406068. Mieszkanie w Cieplicach - 50
m2, na parterze, z ogrodem. Cena
120000 zł. Nieruchomości Żebrowscy,
lic. 998 - 509 156 552
405741. Mieszkanie w Cieplicach
- 44 m2, 2 pokojowe, rozkładowe,
dwustronne. Jasna kuchnia, duży
balkon. Ogrzewanie CO. Garaż przy
budynku. Blisko Parku Norweskiego.
Cena 155000 zł.N. Ż. Lic. 998 - 697
707 401
403944. Mieszkanie w Sobieszowie
- 2 pokojowe. 50,5 m2, II piętro w
kamienicy, po remoncie, zadbane.
Cena 143000 zł, lic. 9549. Nieruchomości Rychlewski - 602 732 135
405730. Mieszkanie w Wojcieszowie
- 54 m2, 2 pokojowe, po remoncie.
Nowe okna, kuchnia z jadalnią, piec
kaflowy, umeblowane, garaż. Ładna
okolica. Cena 125000 zł do negocjacji.
N. Ż. Lic. 998 - 697 707 401
404375. Mieszkanie XX-lecia, 2
pokoje - na trzecim piętrze, ciepłe i
słoneczne do odświeżenia. Atrakcyjna
cena. Polecam! Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790 418 318
405435. Mieszkanie z widokiem
- na Śnieżkę w stanie deweloperskim z bardzo ładnym widokiem
na Panoramę Karkonoszy. Osiedle
zadbane, z miejscami parkingowymi.
Lic. zaw.4917 - 721 185 158
405214. Mieszkanie, 155000 - dwa
pokoje, powierzchnia 57 m2, parter,
zadbane, panele, gładzie, nowa
łazienka okna plastikowe, taras, 3 min
od Ratusza polecam lic 12470 - 669
714 707
405217. Mieszkanie, 2 pokojowe eleganckie na 2 piętrze 48 m2. Blok
4-piętrowy na Kiepury. Mieszkanie
rozkładowe, słoneczne z balkonem.
Na podłogach panele i kafle. Lokalizacja b. dobra N.Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
405280. Mieszkanie, 3 pokojowe
- na 3-piętrze w bloku 4-piętrowym
na Zabobrzu. Rozkładowe 53,7
m2, słoneczne z dużym balkonem.
Niski czynsz. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz licencja
2400 – 669 620 071
405742. Mieszkanie, 3 pokojowe atrakcyjne w nowym budynku, niedaleko centrum miasta. Nieruchomości
Partner, lic. 4917 - 604-508-308
405307. Mieszkanie, 3 pokojowe
- śródmieście, słoneczne, ciepłe,
tanie. Nowe okna, podłogi. Łazienka,
kuchnia WC w kafelkach. Pokoje
nieprzechodnie. Do zamieszkania.
Parking Nieruchomości Karkonoskie
lic. 6327 - 502 045 638
405334. Mieszkanie, 43 m2 Zabobrze - dwupokojowe cena 142000 zł
licencja 5124 - 601 551 213
405354. Mieszkanie, 47 m2 centrum - lokal o powierzchni 47,50
m2 znajdujący się na 2 piętrze w 4
kondygnacyjnej kamienicy na Pl.
Ratuszowym. Posiada 2 pokoje,
łazienkę, przedpokój oraz kuchnię.
Lic. zaw. 4917 - 721 185 158
405331. Mieszkanie, 55 m2 - dwupokojowe Zabobrze III, po remoncie,
licencja 5124 - 601 551 213
405407. Mieszkanie, 60 m2 140 000
zł - 3 pokoje, trzecie piętro w bloku,
Jelenia Góra. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752

og£oszenia
405229. Mieszkanie, 71 m2 ok. Małej
Poczty - 2 pokoje, trzeci przerobiony
na dużą łazienkę. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Wyjątkowa
oferta. Dostęp do ogródka. 235 000
PLN. Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740. - 503 021 047
405323. Mieszkanie, 85 m2 centrum
- mieszkanie trzypokojowe w bardzo
atrakcyjnej cenie, lic. 5524 N.City 662 112 344
404854. Mieszkanie, duże, komfortowe M3 - poddaszowe 92 m2 z
piwnicą i własnym miejscem parkingowym, w stanie idealnym, kompletnie
umeblowane, w nowym budownictwie, 265.000 zł do negocjacji. lic.5524
- 503 111 466
405807. Mieszkanie, Karpacz 270
000 zł - 3 pokojowe zaprojektowane
według własnej aranżacji 63 m2, położone w Karpaczu. NPindyk licencja
96 - 75 75 23 505; 607 270 989
405750. Mieszkanie, Mysłakowice
- dwupoziomowe - Po remoncie,
zadbane, z pięknym ogrodem mieszkanie trzypokojowe. Cena 178000
zł nPartner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
405329. Mieszkanie, okolice Akademii
Ekonomicznej - 50 m2, I piętro 245000
zł licencja 5124 - 601 551 213
405202. Mieszkanie, Piechowice 45
m2 - na pierwszym piętrze. Cena
120000 zł. Nieruchomości Żebrowscy
Lic. 998 - 509 156 552
406218. Mieszkanie, słoneczne m2
na Kiepury - ładne mieszkanie na
Kiepury. 2 pokoje, kuchnia w zabudowie, balkon, piwnica. Serdecznie
zapraszam, lic. 13225 - 605 079 790
405306. Mieszkanie trzypokojoweZabobrze II - 72,5 m2, VI piętro z
windą, 3 pokoje. Cena 225000 zł.
Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 602 732 135
404722. Mieszkanie - Karpacz
250 000 zł - przytulne mieszkanie
3-pokojowe na pierwszym piętrze
w Karpaczu Nieruchomości Pindyk
licencja 96 - 75 75 23 505; 607 270
989
405322. Mieszkanie, trzypokojowe
- Kiepury - 63,5 m2 wieżowiec VII
piętro, trzy pokoje. Cena 195000 zł.
Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
404283. Mieszkanie, ul. 1 maja - 2
pokojowe, 1 piętro, po remoncie,
miejsca parkingowe. Idealne na biura,
kancelarię lub gabinety. Oferta na
wyłączność, prowizję opłaca w pełni
strona sprzedająca. Marcin Chaszczewicz lic. 14414 - 660 359 500
405361. Mieszkanie,, 3 pokoje centrum - po kapitalnym remoncie 80 m2.
Lic.1749 - 790 683 088
406124. Dom 150 m2, działka 2600,
przy lesie, bardzo blisko J. Góry. W
rozliczeniu może być mieszkanie 3
pokojowe na Zabobrzu, Os. XX-lecia
lub ok. ul. Morcinka. Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660 359 500
403929. Pół bliźniaka - Świerzawa
220 m2. działka 589 m2. 6 pokoi,
2 kuchnie 3 łazienki, garaż. Cena
330000 zł. Lic. 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
405305. Pół niewielkiego domu zabudowa bliźniacza, niedaleko
centrum, 120 m2, działka 799 m2, trzy
pokoje po remoncie Cena 330000 zł.
Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 602 732 135
405251. Pensjonat - nowy w centrum
Szklarskiej Poręby pierwsze i drugie
piętro obejmuje 11 pokoi z łazienkami,
parter do wykończenia pod działalność. lic. 4917 - 604 869 172
406233. Pensjonat w Sosnówce Jedyna taka oferta na rynku! 150
m2, działka 4000 m2. Doskonała
lokalizacja. Niesamowicie niska cena.
Zadzwoń już dziś. nr lic. 4566 EuroDom - 601 540 292
405783. Piętro willi Cieplice - mieszkanie willowe, 76 m2 (pół willi, piętro).
Ogród 124 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka + WC, przedpokój, 2 duże
piwnice. Stan bardzo dobry. Lic.
zaw.4917 - 721 185 158
404276. Salon fryzjerski - z powodu
wyjazdu odstąpię salon, solarium, stanowisko dla tipserki z wyposażeniem,
niski czynsz dla spł. mieszkaniowej
- informacje od PN do PT od godz.
10-18 - 503 926 171

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

405792. Szeregówka w Cieplicach
- dom w zabudowie szeregowej 230
m2 wybudowany 2000 rok na działce
o powierzchni 423 m2 Nieruchomość
zlokalizowana jest w Cieplicach z
dala od miejskiego zgiełku. Niewymagająca nakładów, lic. 5877 - 515
285 788
404902. Zabudowania na wsi - niedaleko od Jeleniej Góry Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
405409. Ziemia rolna 2,51 ha za 62
000 zł - w Strzyżowcu przy drodze
asfaltowej. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
Atrakcyjne grunty rolne - pod
turystykę - 603 954 845
Budynek mieszkalno - usługowy Jelenia Góra dom z pomieszczeniami
garażowymi na działce 1103 m2, cena
350000 zł (do negocjacji) licencja
5124 - 601 551 213
Dom 3800000 zł Jelenia - w zabudowie bliźniaczej o powierzchni całkowitej 220 m2. położony w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. Nieruchomości Pindyk licencja 96 - 75 75 235 05;
607 270 989
Dom jednorodzinny - w Swieradowie
Zdroju. Powierzchnia użtkowa 125
m2, działka 640 m2 - 757 816 608
lub 695 823 989
Dom kamienny do remontu - z działką
0,5 ha ok. Gryfowa - 600 030 275
Dom piętrowy, 240 m2 - do remontu
+ garaż, na działce 728 m2. Parter
pod biuro, usługi itp. Piętro: 5 pokoi,
kuchnia, łazienka + 2 ubikacje. C
centrum Jeleniej Góry. Cena 1535 zł/
m2 - 691 800 131
Dom w centrum Gryfowa Śl. - ul.
Szkolna 5. Powierzchnia 112 m2,
3 garaże. Działka 10,3 ara - 692
136 368
Dom w centrum Świerzawy - rynek.
Na parterze. Możliwa działalność handlowa lub usługowa - obecnie sklep.
Cena 200000 zł - 502 588 050
Dom w Komarnie - piękny, nowy dom,
duża działka z widokiem na góry.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Dom w Podgórzynie - 6 pokoi, 2
garaże, 250 000 PLN do negocjacji
Lic. 5877 - 500 122 445
Dom we Wleniu - o powierzchni 200
m2, z pięknym ogrodem. Bez pośredników - 601 797 111
Dom wolnostojacy - sprzedam lub
zamienię na mieszkanie od 40 m2
do 55 m2 - dom stan surowy otwarty
- zadaszony - 782 645 654
Dom wolnostojący - w Jeleniej Górze
po okazyjnej cenie - 507 055 422
Dom z 2004 roku - funkcjonalny,
138 m2. Działka 1100 m2. 8 km od
Jeleniej Góry. Celdom, lic. 7792 - 601
773 793
Dom, Kowary - Wojków - bez pośredników - 692 346 705
Domek parterowy - mały w Wierzchosławicach koło Bolkowa z widokiem na zamek - 721 125 105
Dwupoziomowe duże 112 m2 powierzchni całkowitej 77 notarialnie
mieszkanie sprzedam, III piętro niskie
kondygnacje. Kochanowskiego na
przeciwko LO Żeromskiego - 260000
plus opłaty - 602 497 946
Działka 030 hektara - w Wojanowie
koło Jeleniej Góry - 663 349 972
Działka budowlana - o powierzchni
0.1213 ha Jelenia Góra (Osiedle
Czarne) rozpoczęta budowa - 783
148 478
Działka budowlana 900 m2 - bez
pośredników Bobrów-Wojanów - 501
090 972
Działka budowlana 906 m2 - w centrum Jeżowa Sudeckiego, doskonała
lokalizacja. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
Działka budowlana 906 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem do
mediów, dobry dojazd w pobliżu
komunikacji Miejskiej. 87 000 zł do
negocjacji. n. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
Działka budowlana w Wojcieszycach - 4271 m2. Piękny widok,
dojazd asfaltowy do działki. Tanio i bez
pośredników - 608 810 644
Działka pod zabudowę - mieszkalno-usługową, 1577 m2. Własność
ogrodzona. Centrum Jeleniej Góry.
Cena 205 zł/m2. Cena 323000 zł 691 800 131
Działka w Bukowcu - piękna - 696
144 980

Działka w Sosnówce - położona na
lekkim wzniesieniu, z którego rozciąga
się widok na panoramę Karkonoszy.
Masz pytanie? Zadzwoń nr lic. 4566
Euro-Dom - 601 540 292
Działki w strefie uzdrowiskowej
- Świeradów Zdrój, Wolimierzu,
Kopańcu, Przesiece, Sosnówce,
Bukowcu. Lic. 5354 - 693 056 760
Garaż murowany w centrum J.G. ul. Zamenhofa - 510 124 844
Gospodarstwo rolne - idealne
na agroturystę, zagrody, wypas,
piękna okolica Pławna Górna - 504
201 580
Kawalerka - 30 m2, pokój, kuchnia, łazienka, balkon, niski czynsz
cena 100000 Lic. 11965 - 509 949
961
Kawalerka w Cieplicach - 30
m2, pokój z aneksem kuchennym
i łazienka, na I piętrze - adaptacja
strychu. W sąsiedztwie parku w Cieplicach. Cena 80000 zł. Lic. 11965
- 509 949 961
Kawalerka w Cieplicach - po
remoncie dobra cena - 603 134 598
Kawalerka Zabobrze - 27 m2, IVp.
Jeden pokój, przedpokój, łazienka,
po remoncie, Karłowicza, 95000 zł,
Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327
- 502 045 638
M3, 65 m2 - parter, po remoncie - 609
655 488
Mieszkania i lokale użytkowe - blisko centrum Jeleniej Góry - sprzedaż
bez pośredników. Mieszkania 1,2 i 3
pokojowe - 510 124 844
Mieszkania w centrum - 85 m2
trzy pokojowe, nowe okna, atrakcyjna
cena, lic. 5524, N.City - 662 112 344
Mieszkania w centrum - 85 m2,
trzy pokoje na parterze, nowe okna,
atrakcyjna cena!, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Mieszkanie - 2 pokoje tanio - w
Sobieszowie. Cena do negocjacji Lic.
5877 - 500 122 445
Mieszkanie - 3 pokoje, II piętro,
balkon W centrum Jeleniej Góry.
Wyjątkowa okazja tylko 145000 zł
Euro-Dom nr lic. 4566 - 601 540 292
Mieszkanie - Kiepury 40m 2 mieszkanie rozkładowe na drugim piętrze z
balkonem. Blok po termoizolacji. Tylko
145000 NŻ. lic. 998 - 507 078 827
Mieszkanie - ładne 2 pokojowe w
Piechowicach, 45 m2, balkon. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie 2 pokojowe - 35 m2,
Zabobrze III, pilnie. Lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 2 pokojowe - 40 m2,
Zabobrze II. Do odświeżenia. W cenie
zabudowa kuchni. Bardzo ciepłe.
Czynsz z ogrzewaniem 160 zł. Cena
140000 zł do negocjacji. Bez pośredników - 509 503 333
Mieszkanie 2 pokojowe - komfortowe w kamienicy o powierzchni
71m2, czynsz 100 zł, polecam NM
5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne,
bezpośrednio, na Kiepury, 40 m2, do
zamieszkania od zaraz, nowe okna,
balkon, panele, zabudowana kuchnia,
145 000 - 512 125 363
Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu III, kuchnia, osobna
ubikacja, garderoba cena 175000 zł
Super lokalizacja, cieple i słoneczne
- 790 780 642
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu II, po generalnym remoncie, z
AGD i meblami. Do zamieszkania od
zaraz. Kontakt po godz. 15:00 - 795
614 687
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Sygietyńskiego, po remoncie, 38 m2,
sprzedam lub zamienię na większe
+ dopłata. Marcin Chaszczewicz lic.
14414 - 660 359 500
48. Mieszkanie 2 pokojowe - z ogródkiem, w Sobieszowie - 601 134 270
Mieszkanie 3 pokojowe - 60 m2,
balkon ul.Karłowicza. Trzecie piętro
budynek 4 piętrowy, czynsz 200 zł.
cena 175000 Lic. 11965 - 509 949
961
Mieszkanie 3 pokojowe - pełen
rozkład, łazienka po remoncie, okna
PCV. Czynsz ok. 100 zł. Os. Orle 660 433 362
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum.54 m2, IV piętro, ciche, przestronne, CO z sieci. Pl. Ratuszowy,
częściowo po remoncie. Cena 195000
zł. Właściciel - 883 943 511
Mieszkanie 3 pokojowe na Kiepury
- 63 m2 na Zabobrzu III. Niska cena.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

Mieszkanie 35 m2 - dwupokojowe
w wieżowcu Zabobrze II, 135000 zł,
licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie 39,40 m2 na parterze
- ul. Kolberga. Mieszkanie po generalnym remoncie, ciche i słoneczne
- 607 486 645
Mieszkanie 4 pokojowe - ok. Malej
Poczty piękne, duże mieszkanie o
pow. 92 m2, na I piętrze, z ogrodem.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Mieszkanie 4 pokojowe - w Wojanowie. 73 m2, do remontu. Cena
105000 zł. Lic. 5627 - 508 240 823
Mieszkanie 40 m2 - Kolberga dwa
pokoje - pierwsze piętro, właściciel 514 000 838
Mieszkanie 40 m2 Kiepury - śliczne
we wspólnocie mieszkaniowej. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Mieszkanie 55 m2 - ładne, po
remoncie, dwupokojowe na Zabobrzu 175000 zł licencja 5124 - 601
551 213
Mieszkanie 64 m2 Kiepury - tanio
- 3 pokojowe na Zabobrzu III na V
piętrze w okazyjnej cenie. Jeldom, lic.
14557 - 666 830 830
Mieszkanie 64 m2 Noskowskiego
- piękne mieszkanie po remoncie na
wysokim parterze. Jeldom lic. 3059 600 434 800
Mieszkanie 68 m2 - z ogródkiem w
centrum, 3 pokoje z aneksem kuchennym, z kominkiem w b.dobrym stanie.
Niski czynsz. Cena do uzgodnienia
- 791 026 290
Mieszkanie 70 m2 - po kapitalnym
remoncie na Zabobrzu, polecam NM
5877 - 500 122 447
Mieszkanie 72 m2 - na Zabobrzu
pośrednikom dziękuję - 669 569 669
Mieszkanie 85 m2 - w centrum
trzypokojowe tylko 180000 zł N.City
l.5524 - 662 112 344
Mieszkanie atrakcyjne 48 m2 - po
kapitalnym remoncie, dwupokojowe,
ul. Wolności. Dobra cena - 165000
Osoba odp. zaw. D.Banaszak nr
lic.10171 - 519 350 100
Mieszkanie Cieplicach - stan
deweloperski 75 m2, 3 pokoje w cenie
miejsce parkingowe - 609 337 331
Mieszkanie Cieplice - rozkładowe
2 pokojowe w bloku na II piętrze
NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie komfortowe nowe - 58
m2 w nowym domu przy Moniuszki
za Kauflandem, z miejscem parkingowym, 3 piętro z windą, salon z
aneksem kuchennym, dwie sypialnie.
Rychlewski Nieruchomości Lic. 9549
- 501 736 644
Mieszkanie Lubań - dwupokojowe
- deweloperskie, 40 m2 124 000 zł,
bliskie okolice Rynku Lubań Osoba
odp. zaw. Dorota Banaszak nr lic.
10171 - 519 350 100
Mieszkanie M3 rozkładowe - 170
tys. - Jelenia Góra - 67 m2, blok z
cegły, 3 p. słoneczne, środkowe,
nowe okna, centralne ogrzewanie,
niski czynsz - zielona okolica - 510
042 734
Mieszkanie na Bacewicz (Zabobrze II) - na parterze. 50 m2, dwa
przestronne pokoje, wymienione
okna, panele, glazura. Cena:155000
(bez posrednikow) - 664 996 398
Mieszkanie na lokal - ścisłe centrum, ogrzewanie miejskie, czysta
klatka schodowa. Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie na Zabobrzu - 44 m2.
Atrakcyjna cena. Pilnie. N.City, lic.
5908 - 505 035 884
Mieszkanie w Cieplicach - 45 m2, 2
pokojowe, duży teren, zielony. Piece,
budynek 2 rodzinny. Kontakt po godz.
16:00 - 668 476 019
Mieszkanie w Cieplicach - stan
deweloperski - 48M m2, cena 146000
brutto - 609 337 331
Mieszkanie w Mysłakowicach - za
178000 zł, po remoncie, w kamienicy.
Ogrzewanie gazowe, nowy dach, piwnica, komórka, ogród - 517 708 696
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - bezczynszowe, ok. 100 m2, z
werandą i piwnicą oraz garaż 35 m2
- 793 055 418
Mieszkanie, 100 m2 - w Jeleniej
Górze, ul. Wrocławska. Komfortowe.
Kuchnia, łazienka, salon, 2 pokoje,
garaż. Po remoncie. Blisko przystanek autobusowy. Cena 340000
zł - 662 358 052
Mieszkanie, 105 m2 - do remontu.
Z balkonem i pięknymi piecami. 3
pokoje. Cena 190000 zł - 889 265
969

Mieszkanie, 3 pokoje parter - w
stanie deweloperskim 67,52 m2,
położone na parterze w budynku
czterorodzinnym na obrzeżach Jeleniej Góry 269798 NPindyk lic 96 - 601
209 198, 75 75 23 505
Mieszkanie, 46.4 m2 - 2 pokojowe,
na parterze, z ogrodem, w Sobieszowie. Cena 135000 zł. Celdom, lic.
7792 - 601 773 793
Mieszkanie, 50 m2 - niedaleko
centrum, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
w kamienicy, ogrzewanie CO - koszty
niewielkie - ul. Świętojańska - 606
493 620
Mieszkanie, 53.7 m2 - 3 pokojowe,
III piętro, z balkonem, Zabobrze II.
Cena 160000 zł. Celdom, lic. 7792 601 773 793
Mieszkanie, 54 m2 - na I piętrze ul. Karłowicza. Okazja, cena 145000
zł. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie, 59 m2 - 3 pokojowe,
blisko centrum. Cena 140000 zł. Celdom, lic. 7792 - 601 773 793
Mieszkanie, 64 m2 - w Cieplicach,
po remoncie, z pięknymi widokami na
góry. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie, 71 m2 - 3 pokojowe,
w centrum. Cena 186000 zł. Celdom,
lic. 7792. - 601 773 793
Mieszkanie, ul. 1 maja - 2 pokojowe, 1 piętro, po remoncie, miejsca
parkingowe na posesji. Idealne na
biura, kancelarię lub gabinety. Oferta
na wyłączność, prowizję opłaca w
pełni strona sprzedająca - 660 359
500
Nowy dom 138 m2 - w Jeżowie
Sudeckim bez pośredników 470000
- 796 160 678
Nowy dom, 138 m2 - w Jeżowie
Sudeckim. Cena 470000 zł. Bez
pośredników - 796 160 678
Obiekt dwupoziomowy - niepodpiwniczony, z poddaszem składowogospodarczym, o kubaturze 8136 m3,
na działce 17000 m2. Lic. 5354 - 693
056 760
Parter budynku w Cieplicach - 90
m2. Kuchnia łazienka, pomieszczenie
gospodarcze, 3 pokoje. Osobne wejście i ogródek. Cena 350000 zł - 609
903 230
Pawilon na targowisku - Zabobrze
w bardzo dobrym punkcie - tanio - 691
222 909
Piękna działka budowlana - w
Mysłakowicach, ul. Łomnicka - 601
722 080
Pół domu - z ogrodem, w Kowarach.
Powierzchnia mieszkalna 150 m2, po
kapitalnym remoncie - 501 361 428
Pół domu do remontu - w Łomnicy,
lic. 5354 - 693 056 760
Pół domu na wsi - 665 733 268
Pół nowego domu - z wyposażeniem. Działka 565 m2. Mysłakowice
- 603 782 934
Stodoła z działką - Wojcieszyce,
świetne do adaptacji na cele mieszkaniowe. Prąd podłączony, dojazd z
asfaltu. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Strych, 30 m2 - w trakcie adaptacji
pozwolenie, w Cieplicach, w budynku
2 rodzinnym. Teren zielony. Kontakt
po godz. 16:00 - 668 476 019
Willowe Cieplice - piętro willi
nieopodal Parku Zdrojowego, po
gruntownym , solidnym remoncie.
Ogród, pomieszczenia gospodarcze,
spokojna dzielnica. Rychlewski Nieruchomości lic. 9549 - 501 736 644

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
404010. Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach, umeblowane nieopodal
Placu Piastowskiego; 2 pokoje, kuchnia, łazienka, z tarasem i kawałkiem
zieleni. 1000 + media - 691 126 110
404901. Mieszkanie Piechowice M3 w kamienicy, centrum opłaty 800 zł +
liczniki, kaucja 1500 zł - Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308

og£oszenia / reklama
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404726. Biuro 120 m2 1000 zł/mc dwupoziomowe z pełną infrastrukturą.
Parking. Może zostać z umeblowaniem. Bardzo atrakcyjna oferta.
Polecam Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 883 797 878
404731. Kawalerka 800 zł - na Zabobrzu, kompletnie umeblowane 800 zł
plus media! Polecam. Nieruchomości
Marles lic. 13045 - 883 797 878
405007. Kawalerka studenci KK - 35
m2, komfortowa, wyposażona, bez
pośredników 1500 m do KK - 900/
mc + 300 opłaty, kaucja 1 mc - 604
172 736
404211. Lokal na każdą - działalność
o powierzchni 80m2 z zapleczem,
sala 50m z kominkiem, duża witryna,
cena 2000 zł netto/ m-c ul. Wolności.
Polecam Nieruchomości Siofer - 669
714 707
404042. Lokale ścisłe centrum - lokal
usługowy o powierzchni ok. 90 m2 w
ścisłym centrum Jeleniej Góry. Wejście od strony ulicy Szkolnej, duże
witryny - 697 397 297, 75 75 22 980
406273. Lokale centrum - 370 m2,
w tym 93 m2 parter - 80 zł netto za
m2. 277 m2 piwnica - 24 zł netto za
m2. Osobne wejście od ulicy oraz
duża witryna. Można podzielić lub
wynająć w całość - 697 397 297, 75
75 22 980
405744. M3 w Piechowicach - płatności: 400 zł najem, 400 zł czynsz, 1500
zł kaucja, 400 zł wynagrodzenie biura.
nPartner, lic. 4917 - 604 508 308
405710. Mieszkania i lokale - tanio lic. 12470 - 691 081 247
405364. Mieszkanie, 2 pokoje Kiepury
- 54 m2, 900 zł plus media. Lic.1749
- 790 683 088
405157. Mieszkanie, 2 pokojowe w
Cieplicach - 60 m2, umeblowane, z
tarasem i kawałkiem zieleni, do tego
komórka i kawałek piwnicy. Koszt
1000 zł miesięcznie + liczniki - 691
126 110
405748. Mieszkanie, nowe 36 m2
- ul. Noskowskiego z umeblowaną
kuchnią. Najem 700 zł. nPartner, lic.
4917 - 607 906 257
404259. Salon fryzjerski - z powodu
wyjazdu odstąpię salon fryzjerski,
solarium, stanowisko dla tipserki z
wyposażeniem, niski czynsz do sp.
mieszkaniowej informacje od PN do
PT od 10 do 18 - 503 926 171
Atrakcyjna kawalerka w centrum
- nowa, umeblowana, czysta, ciepła.
Własny parking. 800 zł (w tym czynsz)
+ rachunki i kaucja. Tel. po godz.
14:30 - 791 268 850
Atrakcyjne lokale na gabinety - z
parkingiem, w centrum Jeleniej Góry
- 513 018 455
Cieplutkie lokum - mieszkanie 2
pokojowe, umeblowane. Dobra lokalizacja. Cena 850 zł+ opłaty i kaucja
- 782 367 696
Duży, umeblowany pokój - dla studentki/ek w mieszkaniu o powierzchni
120 m2 - ul. Słowackiego. 380 zł/pok.
w spokojnej okolicy - 721 225 228
Dwa nowo urządzone pokoje - z
dostępem do łazienki i kuchni - 783
148 478
Garaż - ul. Wiejska - 601 344 899

Garaż koło szpitala - za 160 zł - 727
237 179
Kawalerka - umeblowana - 502
929 070
Kawalerka - Zabobrze, umeblowana, od października, 680 + media
- 502 206 565
Kawalerka 30 m2 - dla 2 studentów - umeblowana z balkonem
600 zł + media niedaleko KK - 668
356 174
Kawalerka od zaraz - po kapitalnym remoncie, umeblowana, budynek
ocieplony, zadbana, dobra lokalizacja.
Niedrogo - 604 750 162
Kawalerka oraz dwupokojowe stałe łącze internetowe, parking, ładna
i spokojna dzielnica - 516 218 935
Kawalerki niedaleko KK - kilka
kawalerek 1,5 km od Kolegium Karkonoskiego, wysoki standard, spokojna
okolica, parking. 900 zł/mc - opłaty
ryczałt 300 zł/mc. Kaucja 1 mc, bez
pośredników - 604 172 736
Lokal 89 m2 na Zabobrzu - przy
markecie Jysk dobra lokalizacja,
widoczny, dużo witryn, parking do
adaptacji, pod każdą działalność 502 538 710
Lokal handlowo-usługowy - mały
przy ul. Krótkiej na parterze, 700 zł
m-c netto - 600 272 831
Lokal handlowo-użytkowy - o
powierzchni 60 m2 w ścisłym centrum
Kowar. Lokal znajduje się na parterze
kamienicy - 665 290 408
Lokal użytkowy, 50 m2 - w centrum
miasta, ul. Wolności. Okolice filharmonii - 509 623 820
Lokal w centrum miasta - naprzeciwko pasażu, 50 m2, witryna, wejście
z chodnika. Lic 12181 - 508 240 821
Lokal, 31 m2 - I piętro, w centrum
- 757 526 536
Lokal, 60 m2 - na działalność
handlowo-usługową: cukiernia, salon
fryzjerski, biuro, filia banku, butik,
gabinet lekarski. Dobra lokalizacja. Po
remoncie. Cieplice - 606 404 710
M1 na Kiepury - Do wynajęcia piękna
kawalerka 39 m2 na 1 piętrze przy ul.
Kiepury. Stan mieszkania jest idealny,
wykończenie na wysokim poziomie.
Kompletnie umeblowane. Do wynajęcia od 15.10.2010, lic. 5524 - 503
111 466
M3 na Różyckiego - Kompletnie umeblowane i wyposażone mieszkanie 58
m2 na 10 piętrze. Przytulne, ciepłe,
wolne od zaraz. 1300 zł + opłaty za
media. lic. 5524 - 503 111 466
Małe mieszkanie 20 m2 - samodzielne - toaleta i aneks kuchenny lub
miejsce w mieszkaniu 3 osobowym
- 660 532 633
Miejsce w solarium - dla tipserki/
manicurzystki - 531 170 869
Mieszkania dla studentów - komfortowe mieszkania od 35 m2, od 900
zł/mc + opłaty, 1500 m od Kolegium
Karkonoskiego - 604 172 736
Mieszkanie - 3 pokoje - 1000 zł
+ opłaty + kaucja, umeblowane na
Kiepury JG - 785 257 848
Mieszkanie - 3 pokoje studentom 1200 plus media - 607 728 957

Mieszkanie - dla dwóch studentek
na Zabobrzu, warunki bdb., 350 zł+
opłaty - za osobę - 884 169 603
Mieszkanie - od zaraz - 3 pokojowe
mieszkanie na Kadetów przy KK.
Umeblowane, TV sat + Internet, duża
kuchnia i balkon. Idealne dla studentów lub rodziny - 697 870 892
Mieszkanie - wygodne - dla studentów lub pracujących na Kiepury
- 507 547 521
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe dwupoziomowe, ładne, częściowo
umeblowane, blisko Castoramy,
850 zł (w tym czynsz) + opłaty - 664
183 462
Mieszkanie 2 pokoje - od 20 października, po kapitalnym remoncie,
w pełni umeblowane, na parterze w
kamienicy Jelenia Góra 1000 zł +
liczniki. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 70 m2,
umeblowane, w spokojnej dzielnicy
willowej w Cieplicach. CO gazowe.
900 zł + liczniki i kaucja - 728 961
030
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, łazienka, parking, mieszkanie
umeblowane 7 km centrum - 724
393 008
Mieszkanie 2 pokojowe - na I
piętrze, na Zabobrzu, z pełnym
wyposażeniem, umeblowane - 601
170 736
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu umeblowane - 728 399 147
Mieszkanie 2 pokojowe - od zaraz
wyremontowane blisko centrum przy
Akademii Ekonomicznej w Jeleniej
Górze - 510 207 699
Mieszkanie 2 pokojowe - od zaraz,
ładne, wyremontowane, częściowo
umeblowane, z balkonem - ul. Kiepury
na Zabobrzu III. 900 zł + kaucja +
media - 667 907 015
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, okolice Małej Poczty. 800
zł + opłaty - 883 115 763
Mieszkanie 2 pokojowe - przy ul.
Złotniczej. 1000 zł + media. Lic. 5627
- 508 240 823
Mieszkanie 2 pokojowe - samodzielna stancja - dla 4 osób, blisko
centrum - 240/os. kaucja, liczniki do
podziało - 502 161 453
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury. W pełni umeblowane, wyposażone, podwyższony standard. 950
zł (czynsz wliczony) + media - 721
705 595
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, ul. Kiepury, 900 zł + media - 512
567 169
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach, umeblowane, z parkingiem.
800 zł (w tym ogrzewanie) + rachunki
i kaucja zwrotna - 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach. Umeblowane, bezczynszowe. Miejsce parkingowe na terenie
zamkniętym. 800 zł + kaucja i liczniki
- 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - w Kowarach, częściowo umeblowane, gaz lub
kominek - 782 260 109

Mieszkanie, 54 m2 - nowe, umeblowane, w centrum Jeleniej Góry,
ul. Chrobrego. 1100 zł + liczniki - 530
184 519
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
wyposażone, przy ul. Złotniczej, osobie niepalącej/bez studentów/1100 zł
+ liczniki. Ogrodzony parking - 511
779 711
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełnie
wyposażone - 663 161 330
Mieszkanie 2 pokojowe - w Sobieszowie, 55 m2 - 509 631 202
Mieszkanie 2 pokojowe 70 m2 umeblowane w spokojnej dzielnicy
willowej w Cieplicach. CO gazowe
900 zł + liczniki + kaucja - 728 961
030
Mieszkanie 3 pokojowe - duże,
niedaleko centrum Jeleniej G. Bez
pośredników. Cena do negocjacji 691 596 024
Mieszkanie 3 pokojowe - Morcinka
park Dzwonić po 16 - 511 432 859
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie w Jeleniej do wynajęcia całkowicie
umeblowane. Czynsz 900 zł plus
media i kaucja. W czynszu wliczone
jest ogrzewanie - 604 590 298
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie w Jeleniej Górze, umeblowane.
Czynsz 900 zł + media i kaucja. W
czynszu wliczone jest ogrzewanie 604 590 298
Mieszkanie 3 pokojowe - za 600
zł ul. P.Skargi 70 m umeblowane
(pralka-lodówka) ogrzewanie piecowe
- 608 480 218
Mieszkanie 38 m2 - ul. Transportowa - 603 509 421
Mieszkanie 40 m2 - do remontu, w
Cieplicach - 510 498 678
Mieszkanie 50 m2 - w tym 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, umeblowane, na
parterze w centrum Jeleniej Góry 504 020 195
Mieszkanie dla studentów - 2
pokojowe, po remoncie, umeblowane,
TV kablowa + Internet. Blisko uniwersytetu - 501 038 913
Mieszkanie dla studentów - duże,
samodzielne, do 5 osób na Ratuszu
- 606 251 363
Mieszkanie dla studentów - od 3 do
4 osób. 54 m2, ul. Małcużyńskiego Jelenia Góra. 2 pokoje, balkon, taras,
piwnica - 502 161 317
Mieszkanie dwupokojowe - 3 studentkom w domku jednorodzinnym
osobne wejście, kuchnia, łazienka,
WC, ogród - 664 465 333
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu - 601 446 168
Mieszkanie dwupokojowe - nowe
budownictwo, umeblowane i wyposażone mieszkanie do wynajęcia
od października na ul. Złotniczej.
Cena 1200 + liczniki + kaucja - 606
331 315
Mieszkanie dwupokojowe - od
zaraz, 40 m2 na ulicy Kiepury w okolicy Carrefoura - 508 114 518
Mieszkanie dwupokojowe - umeblowane, Kiepury od zaraz dla 3-4
osób - 700 PLN plus opłaty, kaucja
- 502 399 088
Mieszkanie dwupokojowe - w pełni
umeblowane w JG przy ul. Złotniczej
19 (nowe budownictwo). Czynsz 900
zł. + liczniki - 665 350 003
Mieszkanie o wysokim standardzie
- 37 m2 w centrum JG umeblowane
- 601 581 359
Mieszkanie od 1 października dwupokojowe, umeblowane, ciepłe,
Zabobrze 3 - 604 208 135
Mieszkanie umeblowane - 3 pokojowe, blisko centrum od 01.10.2010
r - 692 491 235
Mieszkanie, 54 m2 - I piętro. Stan
- nowe. 300 m od Kauflandu. 1200
zł - 503 773 621

Mieszkanie, komfortowe, nowe - 58
m2. w nowym domu przy Moniuszki
za Kauflandem, z miejscem parkingowym.3 piętro z windą, salon z
aneksem kuchennym, dwie sypialnie.
Lic 9549 - 501 736 644
Niezależne 2 pokoje - dla studentów w przyziemiu 2 rodzinnej willi
łazienka, kuchnia, niedrogo i ładnie
Cieplice Widok przy Wolności nowe
Tesco - 512 207 160
Nowe mieszkanie - 46 m2 - ul. Złotnicza, Jelenia Góra. I piętro, 2 pokoje,
balkon, piwnica. 900 zł + opłaty - 792
668 027
Od października - na Różyckiego 2
pokój. Mieszkanie 900 zł plus media
plus kaucja - 507 436 881
Parter domu - w okolicach Jeleniej
Góry - 693 033 010
Parter domu dla studentów - 3
pokoje, blisko A.E - 513 045 163
Piętro domku na wsi - dla agencji
towarzyskiej. 3 pokoje, 2 łazienki,
parking - 661 059 918 (SMS). Póki
co pokoje
Pokoje 1 i 2 osobowe - dla studentek/studentów. Dostęp do Internetu
- 512 325 771
Pokoje jednoosobowe - Internet 756 431 743, 500 278 875
Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze - blisko
UE - 606 360 443
Pokój - 757 521 595, 695 605 043
Pokój 1 osobowy - od zaraz w
Cieplicach dla studenta, osoby pracującej, 10 min. do centrum - 791
509 837
Pokój 1 osobowy dla studenta - w
samodzielnym mieszkaniu studenckim, z Internetem - 604 367 041
Pokój 2 osobowy dla studentów - w
samodzielnym mieszkaniu studenckim, z Internetem - 604 367 041
Pokój dla studenta - z dostępem do
Internetu - 608 670 934
Pokój dla studentki/studenta - w
Cieplicach - 607 675 081
Pokój w centrum - niezależny,
nowy. Internet, parking. Kontakt po
godz.11:00 - 691 266 299
Pokój w Cieplicach - do wynajęcia
- 794 312 592
Pokój w Cieplicach - z Internetem. Pokój w wilii niedaleko Parku
Zdrojowego, warunki b. dobre - 505
965 704
Pokój w mieszkaniu - przy ulicy
Krótkiej. Centrum Jeleniej Góry - 691
101 821
Pokój w mieszkaniu - studenckim
2 min od PKS, 5 min do centrum.
Mieszkanie w pełni uposażone - 693
696 957
Pokój, kuchnia, łazienka - 700 zł +
media - 602 395 676
Pomieszczenia biurowe - dobra
lokalizacja i ceny. Zapraszamy - 500
060 742
Pomieszczenia magazynowe - o
zróżnicowanej wielkości, z możliwością obsługi logistycznej - 603 832
828
Pomieszczenia na biura - 11, 12,
14,5, 15 m2 na II i III piętrze w Hotelu
EUROPA - Jelenia Góra. Wszystkie
media, niska cena za m2. Szczegółowe inf. w sekretariacie Hotelu. - 75
76 472 35, 75 75 233 52
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Pomieszczenie 100 m2 - na
działalność rekreacyjną w Hotelu
EUROPA. Lokal po kap. remoncie,
częściowo wyposażony w sprzęt
fitness i masujący. Inf. i składanie ofert
e sekretariacie Hotelu. - 75 76 472 35,
75 75 233 52
Pomieszczenie 211 m2 - na
działalność np. usługową w Hotelu
EUROPA - I piętro nad EMPiK-iem
obecnie Salon Sukni Ślubnych.
Szczegółowe inf. i składanie ofert w
sekretariacie hotelu. - 75 76 472 35,
75 75 233 52
Pomieszczenie, 20 m2 - ul. Okrzei,
nadające się na sklep lub usługi - 609
172 300
Posiadam umeblowany pokój - w
mieszkaniu 3 pokojowym, przy ul.
Wyszyńskiego. Dla osoby pracującej,
ewentualnie spokojnej studentki.
Ewelina - 603 333 501
Posiadamy 7-9 miejsc pracowniczych - 22 zł o osoby, 100 m od hotelu
Gołębiewski wystawiamy faktury VAT
- 605 115 281
Pół domu na wsi - tanio - 665 733
268
Sala na 150 osób - hotel na miejscu,
ceny od 150 zł z poprawinami - 609
298 201
Samodzielny pokój - z dostępem
do Internetu, Cieplice - 504 203 694
Stancja dla 4 osób - samodzielne
mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane,
blisko centrum - 502 161 453
Stancja dla studentek - blisko Kolegium Karkonoskiego. Warunki bardzo
dobre. 270 zł miesięcznie + Internet,
media i kaucja - 607 554 647
Stancja dla studentów - Uniwersytetu Ekonomicznego. Trzy pokoje z
Internetem, kuchnia, łazienka, przedpokój - bardzo blisko - 663 232 354
Trzy pokoje dla studentów - 1200 zł
+ media - 607 728 957
Umeblowana kawalerka - dla małżeństwa, studentów, pracowników.
Sobieszów - 757 554 448
Umeblowana kawalerka - na
Zabobrzu - 600 079 461
Umeblowany parter will - z oddzielnym wejściem w Jeleniej Górze lub
pokoje 1 i 2 osobowe. Cena od 250
zł/os. Okolice zajezdni MZK - 505
082 790
Umeblowany pokój - Cieplice 794 312 592
Wolne miejsca dla studentek - w
mieszkaniu studenckim na Zabobrzu
- net, TV kablowa, 200 zł plus opłaty
- 506 092 349

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka - młoda para studentów wynajmie tanio kawalerkę
w Jeleniej Górze od zaraz. Najlepiej
blisko Kolegium lub Politechniki Wrocławskiej - 667 295 134
Lokal pod małą gastronomię - w
Jeleniej Górze do 30 m2 w jak najbardziej przystępnej cenie - PILNIE
- 661 889 555
Mały pensjonat w Karpaczu - wezmę
w dzierżawę - 661 118 742
Mieszkanie - para z 7 miesięcznym
dzieckiem poszukuje mieszkania w
cenie do 600 zł - 509 850 805
Mieszkanie - wyżywienie - za
pomoc w małym gospodarstwie - 605
822 721
Nieduży pensjonat - od grudnia w
Karpaczu. Wezmę w dzierżawę - 661
118 739
Pensjonat - wezmę w dzierżawę
- 510 488 064
Poszukujemy lokali - 500-1000 m2
w Jeleniej Górze, Legnicy - na markety odzieżowe. Kontakt: lokale3@
op.pl - 791 999 970Garaż - wynajmę
lub kupię garaż w okolicach Moniuszki
- 697 041 810, 601 332 553
Poszukuję pilnie do wynajęcia kawalerki lub pokoju z osobnym wejściem w cenie do 300 złotych. Okolice
Jeleniej Góry - 505 999 552
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OG£OSZENIA

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.OKAZJA!! 160tyś. zł za 24 000 m2!! Pięknie położona
duża działka idealna pod inwestycję deweloperską- osiedle
domków jednorodzinnych. Działka siedliskowa w momencie
przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego zostanie
przekwaliﬁkowana na działkę budowlaną. Obecnie działka
podzielona na 6 osobnych działek o powierzchni 3200m2.
W pobliżu działki stawy i las. Z całej działki rozciągają się
piękne widoki na panoramę Karkonoszy. Dodatkowym
atutem tego gruntu jest jego położenie w miejscowość Wojcieszyce w niedalekiej odległość
Jeleniej Góry. Droga dojazdowa- polna łączy się z drogą gminną. Stacja trafo w projekcie do
2012r. Zakup tej działki to naprawdę dobra inwestycja na przyszłość. Serdecznie polecam
Marcin Środecki 883 797 878
2. ZMIANA CENY TYLKO 127 000 zł. Ładne mieszkanie
dwupokojowe na jednym z osiedli W Cieplicach. Mieszkanie
znajduje się na trzecim piętrze bloku czteropiętrowego.
Lokal składa się z salony z którego jest wejście do kuchni,
mniejszego pokoju, łazienki oraz korytarza. Do mieszkania
przynależy piwnica. Okna wymienione na PCV, na podłogach panele na ścianach tapety oraz panele ścienne. W
przedpokoju ciekawie rozwiązana kwestia zabudowania
szafy. W mniejszym pokoju szafa typu komandor. W łazience znajduje się prysznic. Kuchnia
mała ale z oknem. Istniej możliwość wyburzenia ściany dzielącej kuchnię i salon i stworzenia
dużego salonu z aneksem kuchennym. Mieszkanie czyste i zadbane w atrakcyjnej części
Cieplic. Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318
3.Do wynajęcia duży dwupoziomowy lokal o powierzchni
120m2 do wynajęcia w Wojcieszycach dolnych- 1 km od
Cieplic. Lokal po remoncie składa się z dużej sali obsługi
klienta, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia
socjalnego, biura położonego na piętrze nieruchomości, wc
oraz kotłowni. Istnieje możliwość wynajęcia lokalu wraz z
umeblowaniem. Rozprowadzone wszystkie sieci zarówno
telefoniczne jak i internetowe. Nowe okna PCV. Rolety antywłamaniowe. Ogrzewanie z pieca
na opał stały. Teren ogrodzony, miejsca parkingowe przy budynku. Idealne miejsce pod działalność gospodarczą. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878
4.ZMIANA CENY TYLKO 199 500zł. Duży dom trzykondygnacyjny położony w atrakcyjnej lokalizacji otoczony
zielenią. Dom do kapitalnego remontu do aranżacji według
własnego uznania. Obecnie na parterze znajduje się kuchnia
oraz salon w którym kiedyś była prowadzona działalność
gospodarcza. Na pierwszym piętrze znajdują się 3 sypialnie
o łącznej powierzchni 66,6m2. Na drugim piętrze znajdują
się również sypialnie o łącznej powierzchni 66,6m2. Z okien
rozciągają się piękne widoki. Działka jest bardzo dobrze
nasłoneczniona. W domu znajdują się wszystkie media. Ogrzewanie z pieca na opał stały. Gaz
jest doprowadzony w ulicy. Nieruchomość znajduje się blisko centrum Jeleniej Góry. Atrakcyjna
oferta ze względu na rozmiary nieruchomości jest położenie oraz cenę. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
5.Tylko 115 000zł. Duże trzypokojowe mieszkanie na drugim
piętrze w atrakcyjnej cenie. Lokal znajduje się w bolku z cegły
blisko szkoły podstawowej i Kolegium Karkonoskiego oraz
super marketu. Mieszkanie składa się z dwóch przechodnich
pokoi, jednego osobnego pokoju, kuchni, łazienki z oknem i
wanną oraz ładnego przedpokoju. Mieszkanie słoneczne do
niewielkiego remontu. Możliwość wykupienia od wspólnoty
pomieszczeń gospodarczych- strychu o powierzchni ok.
40m2 i przyłączenia do mieszkania. Podłogi drewniane,
okna drewniane w stanie dobrym. Czynsz 450zł w tym wliczone jest fundusz remontowy,
centralne ogrzewanie oraz woda. Obecnie wspólnota z funduszu remontowego zbiera
środki na odnowienie dachu, inwestycja planowana na przyszły rok. Gorąco polecam Leszek
Środecki 790 418 318
6.2 pokoje w Piechowicach. Mieszkanie całkowicie umeblowane w jednym z bloków w Piechowicach. Lokal znajduje się
na czwartym ostatnim piętrze bloku i składa się z korytarza
w kształcie litery L z którego jest wejście do łazienki z wanną
i wc, dwóch osobnych pokoi oraz jasnej kuchni. Mieszkanie
rozkładowe i słoneczne wymaga jedynie odświeżenia lub
niewielkiego remontu według uznania. Ogrzewanie z sieci.
Czynsz to jedyne 210zł miesięcznie. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni ok. 5m2. W cenę mieszkania
wliczone jest całe umeblowanie widoczne na zdjęciach. Dodatkowym atutem nieruchomości
jest jej położenie w bardzo bliskim sąsiedztwie szkoły, węzła komunikacyjnego, ośrodka zdrowia
oraz obiektów użyteczności publicznej.. Blok jest po termomodernizacji. Okna są nowe PCV.
Klatka schodowa zadbana i czysta. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318
7.Mieszkanie trzypokojowe na jednym z osiedli w Jeleniej
Górze. Lokal znajduje się na czwartym- ostatnim piętrze
bloku po termomodernizacji. W mieszkaniu wymienione
częściowo okna na nowe PCV. Na podłogach wykładzina
PCV oraz wykładzina dywanowa. Mieszkanie składa się
z trzech osobnych pokoi, kuchni, łazienki oraz łazienki z
wanną i wc. Mieszkanie wymaga remontu ale przy nakładzie
nie dużych środków można uzyskać przytulne i słoneczne
mieszkanie. Lokal jest rozkładowy. W bliskim sąsiedztwie
znajdują się obiekty użyteczności publicznej jak i węzeł komunikacyjny. Z okien rozciąga się
widok na panoramę miasta. Pod blokiem znajduje się plac zabaw idealny dla dzieci. Ogrzewanie z sieci , ciepła woda z junkersa. Czynsz wynosi 320zł. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318
8. Do wynajęcia przytulne duże mieszkanie położone na parterze 10 piętrowego wieżowca. Lokal w pełni umeblowany do
zamieszkania od zaraz. Wymienione okna, odświeżone ściany,
na podłogach parkiet oraz wykładziny. Nieruchomość oferuje
przestronny hol komunikacyjny, z którego przechodzi się do
poszczególnych pomieszczeń. Blok umiejscowiony w cichej
i”zielonej” jak na tę dzielnicę części Zabobrza. Dla dzieci plac
zabaw. Polecam Marcin Środecki 883 797 878
9.Lokal po remoncie, nowoczesna glazura podłogowa, nowe okna
i drzwi antywłamaniowe, efektowny kominek w centralnym miejscu
lokalu, wentylacja, instalacja alarmowa. Nieruchomość doskonale
nadaje się na różnego rodzaju działalność usługową z uwagi na
lokalizację. Posiada wyodrębnione zaplecze socjalne, WC oraz
pomieszczenie, które może funkcjonować jako magazyn (10 m2).
Gorąco polecam Marcin Środecki 883 797 878
10.Do wynjęcia przytulne mieszkanie dwupokojowe o
powierchni 35m2 na parterze na osiedlu Zabobrze III.
Mieszkanie skłąda się z dwuch pokoi, kuchni, łazienki z wc
oraz balkonu. Lokal kompletnie umeblowany. Koszt najmu to
jedyne 800zł plus media – czynsz wiliczony w cenę najmu.
Serdecznie polecam. Marcin Środecki 883 797 878

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POTRZEBUJĘ wynająć kawalerkę - z
kuchnią/aneksem i łazienką. Tanio 792 231 058
SPOKOJNA para - wynajmie od
zaraz umeblowaną kawalerkę, najlepiej w centrum Jeleniej Góry - 504
942 748
STUDENTKA szuka pokoju - jednoosobowego - 661 199 044
SZUKAM lokalu - 25-60 m2, w Jeleniej Górze. Dobry punkt, parking,
parter. Tanio. Bez pośredników - 509
644 610
SZUKAM pokoju - spokojna studentka KK, niepaląca. Lokalizacja bez
znaczenia. Pilne - 724 128 847
SZUKAM współlokatorki - do pokoju 2
osobowego na Zabobrzu. Cena 300 zł
od osoby + opłaty - 503 126 428

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE w Karpaczu - 2 pokojowe, 41 m2, I piętro, na równorzędne
w Jeleniej Górze - 663 518 272
MIESZKANIE własnościowe - 50 m2
na mniejsze, ok..40 m2, 2 pokojowe,
w budynku z cegły, na I piętrze. Jelenia Góra lub Cieplice w okolicach
centrum - 756 412 492, 728 298 746
MIESZKANIE własnościowe - w centrum Jeleniej Góry. 68 m2, 2 pokoje.
Nowe okna, CO gaz. Zamienię na
domek w okolicach Jeleniej Góry.
Może być do remontu - 722 080 464

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
19 letnia, urocza blondynka - zaprosi
na upojne chwile. Dyskrecja i zdrowie
zapewnione - 795 738 942
23 lata - chętnie zaspokoję atrakcyjne
starsze panie, tylko dojazd - 664
483 025
24 latek poszukuje dyskretnej - żonatej kochanki do 40 tki 100% dyskrecji i
higieny na SMS odp - 691 550 389
35 latek - szukam starszego pas.
do 45 lat. Chętnie stały związek.
Tylko konkretni. Proszę o SMS - 697
745 706
ASIA z Zabobrza - Gdy ci smutno i
niedobrze jedz do Asi na Zabobrze
- 667 424 672
ATRAKCYJNA para - razem lub
osobno - warto - 795 389 104
BLOND Misiek lat 32 - pozna sympatyczną - 693 347 146
BLONDYNKA i brunetka - lat 20,
zaprosi panie i panów do siebie - 883
480 531
CIEMNY blondyn, lat 33 - wzrost 180
cm, waga 88 kg, dyskretnie spotka
sie z Paniami w każdym wieku - 798
561 957
DOJRZAŁA Pani dojedzie - dla
Panów 35+. Dyskretnie - 600 120
914
JARO 35 dla kobiet - szukam kobiety
kochanki - mężatki, dyskretnie wiek
bez ograniczenia, bez sponsoringu
odp na smsy - 721 442 834
ŁADNA, szczupła szatyneczka zaprosi do siebie na miłe chwile 100
% dyskrecji - 506 836 227
ŁADNE dziewczyny - w centrum. Miło
i dyskretnie - 794 525 327
MŁODE, atrakcyjne - dyskretne - 794
525 327
NAMIĘTNA, seksowna i czuła uatrakcyjni czas poważnym panom.
Dyskrecja gwarantowana - 661 432
551
NOWE, atrakcyjne panie - zapraszają
- 794 525 327
PAN 34 lata pozna Panią przyjaciółkę
- proszę o poważne smsy - 519 467
056
PANIE od 45 do 60 lat - chętnie
zaprzyjaźnią się z wolnymi Panami, z
pewną dozą kultury. Oferty poważne.
Jola. Wiadomość: 9:00-11:00 i 18:0022:00 - 757 646 153
PIĘKNA 19 latka - nowa dziewczyna
- 794 524 987
POPATRZĘ na ... - kochająca się
parę, ewentualnie dołączę, Ja po 30,
żonaty - 724 259 985
POZNAM dziewczynę 18 - 22 lat szczupłą, spragnioną mogę pomóc
lub dyskretną mężatkę. Ja 34 lata,
szczupły wysoki - Jelenia Góra - 791
181 584
PRZYSTOJNIAK tylko dla kobiet - od
A do Z. Przyjadę, 100% dyskrecji - 787
805 249

PRZYSTOJNY 30 latek - poznam
zadbana kobietę, zapewniam i oczekuje dyskrecji, ﬂirtu uwieńczonego
namiętnością. Mirek - 798 537 955
SEKS telefon - na początek SMS - Ja
pan 30l - 724 259 981
SEKSOWNA i namiętna - gotowa na
wszystko - 661 432 551
SŁODKA blondyneczka - lat 20,
spełni twoje fantazje - 782 535 408
SZUKAM dziewczyny - która
zamieszka ze mną lub też zasposoruję szczupłą, w zamian za seks - 667
947 879
SZUKAM ładnej młodej dziewczyny
- chętnej do spotkań towarzyskich
możliwy sponsoring - warunek pełna
dyskrecja - 791 688 727
WOLNY, 47 lat - szuka partnerki do
lat 45 - 693 085 742
WOLNY, samotny, po 50-tce - wysoki,
zadbany, bez nałogów i zobowiązań,
niezależny materialnie - pozna Panią
do l. 50, w celu stałej znajomości - 530
090 792
WYSOKI brunet pozna panów - do
45 lat. Tylko SMS-y, 18 do 20 - 696
210 266
ZATRUDNIĘ energiczną panią - do
pracy w sklepie spożywczym w Jeleniej Górze - 880 117 410
ŻONATY 28 latek - bez sexu małżeńskiego, pozna zadbaną kobietę w
wiadomym celu. Dyskrecja i zdrowie
100%. Zgorzelec, Lubań - 511 861
331
ŻONATY, 35 lat - pozna Panią,
dyskretnie. Bez zobowiązań - 792
764 093

USŁUGI
BUDOWLANE
405597. Hydraulika od a do z - montaż pieców, kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych
- ogrzewania podłogowego. Podłączenia kuchenek i junkersów. Usuwanie awarii - profesjonalista - 603
237 605
404930. Kostka brukowa itd. - podjazdy, tarasy, kostka beton i granit,
ogrodzenia, suche zabudowy, malowanie, tapetowanie itp. oraz profesjonalne doradztwo. Faktura VAT.
Szybko, tanio i solidnie - 787 210 943
lub 511 545 064
404281. Malowanie artystyczne
- aerografem wnętrza. Ściana w
pokoiku, sklepie, pubie czy też dyskotece może stać się wyjątkowa dzięki
dowolnemu rysunkowi, który się na
niej znajdzie - 667 138 280
406042. Podnośnik koszowy - tani
wynajem nowoczesnego podnośnika
koszowego o dużej manewrowości i
osiągach. Doprowadzenie do kosza
prądu 230V i oświetlenie. Faktury
VAT. Polisa OC. Pełne uprawnienia
- 605 326 223
404798. Remonty od a do z - Kompleksowo, solidnie, szybki i tanio sprawdź. Bezpłatne porady Bezpłatna
wycena - 608 026 379
AREKO remonty-renowacje - Prace
remontowe i wykończeniowe, odnowa
stolarki, cyklinowanie podłóg, tynki,
gładzie, malowanie, płyty gipsowokartonowe, elektryka. Szybko i solidnie! - 665 33 90 20
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej (podjazdy,
place, parkingi i inne) - 757 514 321,
608 658 351
BUDOWA domów z wykończeniem
- remonty kapitalne domów i innych
obiektów. Solidność wykonania, duże
doświadczenie - 605 151 196
BUDOWA i przebudowa - trzonów
kuchennych i pieców kaflowych,
kominków, pieców chlebowych i pieców ekologicznych - 509 266 257

BUDOWA i przebudowa pieców
kaﬂowych, budowa kominków, pieców
chlebowych, wędzarni, pieców licowanych gliną - 509 266 257
BUDOWA-REMONTY - wykończenia, regipsy, gładzie, tynki, malowani.
Niepijący - 697 898 665
BUDOWY, remonty - wykończenia 505 663 424
CYKLINOWANIE - solidnie. Montaż
podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów. Renowacja drzwi i mebli. Malowanie wnętrz
i gładzie - 697 143 799
Nieruchomości Remigiusz
Rychlewski
układanie par58-500 Jelenia Góra ,CYKLINOWANIE,
ul.
Podwale
22a/1
kietu - mozaiki i podłóg.
Renowacja
podłóg. Profesjonalnie - 601
tel 757428758,starych
501736644
313 541
Przyjmujemy pn -pt
9-17,dekarstwo
so 10-12- pokrycia wszelDACHY,
kiego rodzaju. Montaż okien dachowww.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
wych, obróbek blacharskich, rynien
- 609 654 791
1) Oferujemy do sprzedaży nieruchomość, położoną na przedmieściach Jeleniej Góry, składającą się z domu wolnostojącego o powierzchni całkowitej
280 m2,
usytuowanej
na działce 2391
DROBNE
rozbiórki
i wyburzenia
- 722
m2 i działki do niej przyległej o łącznej powierzchni
5500
m2. Całość stanowi posiadłość, czyli
052
320
dom z pięknym, dużym ogrodem, w całości ogrodzony, w przedniej części drewnianym płotem,
w pozostałej siatką. Budowany z materiałów zróżnicowanych,
w 1998r, częściowo podpiwniFIRMA ogólnobudowlana
Marko
czony, dach pokryty dachówką. Trzy kondygnacje.
Przyziemie obejmuje
trzy pomieszczenia
- wykończenia
wnętrz,
elewacje.
gospodarcze, pralnię, kotłownię i w części dobudowanej, piękny, duży pokój gościnny - salon,
doświadczenie
w branży
wysokość 4m, pokój letni, z wyjściem na taras iWieloletnie
garaż. Parter domu
to dzienny pokój,
drugi
- 603 090
155 schodami zabiegowymi z
mniejszy, kuchnia, łazienka z wanną oraz przedpokój
połączony
salonem. Pierwsze piętro to duży pokój ( hall ) dwie sypialnie i łazienka z kabiną natryskową.
HYDRAULIK
- CO,
spawanie,
Dodatkowo użytkowy strych. Podłogi na piętrze wyłożone
klepką ( parkiet
), nastal,
parterze
panele.
miedź,
alu, mu
kanalizacja,
Większa część ścian w domu pokryta jest drewnem,
co dodaje
specjalnego ogrzewanie
uroku. Okna
pcv Ogrzewanie własnym piecem na paliwo stałe.
Przyłącza wszystkich
mediów, faktury
prąd, woda,
podłogowe.
Wystawiamy
VAT
kanalizacja, gaz przy budynku, nie ma rozprowadzeń
domu.
Teren bardzo
- 691w528
286,667
689ładnie
012 zagospodarowany i utrzymany. Nieruchomość o dużym potencjale i specyﬁcznym uroku. Serdecznie
polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752Pozdrawiam
Anna Kędziorek- montaż pieców,
HYDRAULIKA
kominków - instalacji grzewczych,
2) Mieszkanie o powierzchni 59,1 m2, usytuowane na trzecim piętrze, w bloku, w Jeleniej
sanitarnych,
gazowych
- ogrzewania
Górze. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, w tym
jeden z balkonem,
osobnego
wc, łazienki
z wanną, przedpokoju oraz kuchni, w której znajduje
się piec centralnego
ogrzewaniakuchenek
na węgiel
podłogowego.
Podłączenia
( możliwość podłączenia ogrzewania gazowego ).i junkersów.
Nowe okna pcvUsuwanie
i drzwi wewnętrzne.
awariiPodłogi
- profepokryte wykładzina pcv. Dwie linie telefoniczne. Opłaty miesięczne wynoszą 140 zł. Do mieszsjonalista
603 237Mieszkanie
605
kania przynależy piwnica. Po remoncie dach budynku
i klatka -schodowa.
wymaga
częściowego remontu. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna Tel: 667 od
219 a
752
HYDRAULIKA
do z - montaż
pieców, kominków
- instalacji
grzew3) Oferta MS - 70 Czteropokojowe , zadbane mieszkanie
w bloku na niewielkim
spokojnym
czych,65.62m2
sanitarnych,
gazowych
- ogrzeosiedlu( ok. ul.Hofmana). Mieszkanie o pow.użytkowej
położone
na pierwszympiętrze. Mieszkanie rozkładowe składa się z: ładnego
salonu
o
pow.
ok.16m2
z
niewielką
loggią,
wania podłogowego. Podłączenia
sypialni o pow. ok.12m2, dwóch pokoi mniejszychkuchenek
po ok. 10m2i junkersów.
, dużej kuchniUsuwanie
ok.8m2 , łazienki
awaz oknem ok.4m2 ( wanna , umywalka, miejsce na pralkę) osobnego WC z bidetem i umywalką
rii miejskiej
- profesjonalista
- 603 237 605
, p.pokoju oraz piwnicy ok.6m2. Ogrzewanie z sieci
( grzejniki opomiarowane),
ciepła
woda również z sieci. Okna nowe z PCV Na podłogach
oprócz łazienki- i CO,
WC drewniany
parkiet
INSTALACJE
wodno-kana. Na ścianach tapety gładzie gipsowe i częściowo płytki ceramiczne. Całość ładnie utrzymana
lizacyjne,
gazowe.
Uzgodnienia.
i zadbana. Budynek to dwupiętrowy blok w dobrym
stanie technicznym
, z dachem
skośnym
krytym blachą. Klatka schodowa po remoncie Parkowanie
ładnie zagospodarowanym
i
Wymiananapodgrzewaczy,
kuchni,
wydzielonym wewnętrznym parkingu.Budynek przewidziany
do termomodernizacji.Zarządza
kotłów. Prace
ogólnobudowlane,
prężnie działająca wspólnota. W cenie mieszkania niemal przylegająca do budynku , zagospowykończeniowe.
Nadzorydzierżawiona
budowlane
darowana i ładnie utrzymana działka ogrodowo-rekreacyjna
o pow. ok.700m2
465zakątku
274 miasta a jednocześnie
od miasta.Atrakcyjna lokalizacja w spokojnym -, 781
zielonym
stosunkowo blisko centrum.Interesująca propozycja za jedyne 220000 zł - polecam Bogdan
IZOLACJE i odwodnienia - budynków
Sondej tel.602 732 135.
- 796 975 963
4)Eleganckie dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu II ( ul.Noskowskiego). Cena175 tys.
KAFELKOWANIE,
regipsy
szpazł.Mieszkanie na czwartym pietrze ( ośmiopiętrowego
budynku z windą) o pow.
52m2-składa
gładzie,
malowanie,
się z ładnego ustawnego salonu o pow. ok.23m2chlowanie,
zwyjściem na duży
balkon , pokoju
małego
ok.12m2 , kuchni ok.7m2 , łazienkiok.4m2 ( wanna
umywalka
i
miejsce
na
szafkę
i
pralkę),
panele - 697 200 025
osobnego WC i dużegoprzedpokoju z dużą szafą typu Komandor z lustrami oraz niewielkiej
KOLEKTORY
słoneczne - z dotacją
piwnicyok.4m2. Ogrzewanie z sieci miejskiej - grzejniki
żeliwneopomiarowane.Gotowanie
na
kuchence gazowo-elektrycznej. Ciepła woda zelektrycznego
przepływowego podgrzewacza
- 502 916 600
wody ( w lokalu instalacjaelektryczna 3 fazowa z dwutaryfowym licznikiem energii elektrycznej
KOMINKI
- pełne
wykonawstwo
- 665
-oszczędności w zużyciu energii). Okna nowe z PCV,
podwójne
drzwi wejściowe
(antywłamaniowe).Na podłogach deska barlinecka , jedynie w143
łazience
652i WCpłytki ceramiczne.Na ścianach
w salonie gładzie gipsowe , w małym pokojutynk strukturalny a w kuchni i p.pokoju tapeta na
KOMPLEKSOWE
remonty
- łazienek,
welonieszklanym.Instalacje w większości wymienione.
Całość po remoncie
z użyciemdobrych
materiałów sprawia bardzo korzystne wrażenie. Budynek
to 8-piętrowyblok
z windami Wykońw b.domieszkań.
Szybko i solidnie.
brym stanie technicznym , po termomodernizacji iremoncie klatek schodowych. Zarządza JSM
czenia schodów, tarasów - terakota,
czynszmiesięczny to ok.340zł. w tym : ogrzewanie, f.remontowy , opłatatermomodernizacyjna
kamieńParkowanie
- 794 550na471
(60zł. jeszcze przez trzy lata) administracja izarządzanie.
wewnętrznym dziedzińcu.Z salonu widok na dużyskwer z dużą ilością zieleni. Atrakcyjna lokalizacja - pod ręką
KOMPLEKSOWE remonty i inne
pełnezaplecze usługowo - handlowe itp. Interesująca propozycja. Polecam BogdanSondej
prace budowlane - 723 796 222
tel.602 732 135.
budowlane
- wywóz
5)MieszkanieKONTENERY
3-y pokojowe na 7-ym
piętrze wieżowca
na
wszelkich
(gruz,
Zabobrzu III gruzu,
( ul.Kiepury).
Cena 195 odpadów
tys.zł. Mieszkanie
rozkładowe, ziemia,
środkoweżwir),
, słoneczne
iciepłe
składa
się
wycinka
drzew,
kontez : salonu ok.20m2
z dużym
tarasem i oknami
od płd.
nery, zsypy
budowlane
do wynajęcia.
-wschodu, pokoju 12m2 , pokoju ok.10m2 , kuchni ok.8m2
Najlepsze
- 667
701 333
, łazienki wspólnej
zWC (ceny
z wanną)
ok.4m2
) , dużego
p.pokoju ok. 8m2
(z zabudowaną- szafą
MALOWANIE
tanio,typuKOMANDOR)
czysto i solidnie
i niewielkiej piwnicy ok.2m2. Okna w salonie wymienione
669
282
211
na PCV.Panele podłogowe w małym pokoju i p.pokoju w
pozostałych wykładziny
dywanowe,
w kuchni wykł. PCV
a
MALOWANIE
- tapetowanie,
szpaw łazience płytki ceramiczne..Ogrzewanie sieciowe , ciepła woda również z sieci.Gotowanie
gładzie,
panele itp. Solidnie
-kuchenka gazowa Lokal wykupiony na własność.chlowanie
Mieszkanie nadaje
się donatychmiastowego
i niedrogo077
015 - 662
015
zamieszkania ew. odświeżenia. Zarządza wspólnota
.Bardzo dobra lokalizacja.
W 077
pobliżu
pełna
infrastrukturakomunikacyjna , handlowa , oświatowa itp.Polecam : Bogdan Sondej tel.602 732
MALOWANIE wnętrz - szybko i tanio
135 lub 757428758
- 506 354 082
6)Powierzchnia całkowita ok.220m2 . pow.użytkowa
MALOok.180m2 , działka 589m2. Budynek trzykondygnacyjny
z ciekawie zaprojektowanym wnętrzem z t.zw. pólpoziomami zbudowanej na dośc stromej działce. Na parterze
piękny , olbrzymi salon ok.40m2 o wys.3,6mz kominkiem
i dużym balkonem połączony w jedną przestrzeń z dużą
kuchnią ok.25m2 z aneksem jadalnym ( pół pietra wyżej )
oraz łazienka, garderoba i p.pokój. Kondygnację niżej (pod
salonem ) dwa pokoje 16 i 9m3 , łazienka , druga kuchnia
i kotłownia ze składem opału. Na pietrze (na dwóch (półWANIE,
układanie
paneli
- ściennych
poziomach) kolejne trzy pokoje z balkonami o pow.20
m2(skosy),
14 i 9m2,
trzecia
łazienka i
i podłogowych.
Tanio, solidnie
i czysto
korytarz.Ogrzewanie piecem na paliwo stałe , częśc
grzejników wymieniona
na radiatorowe.
Okna drewniane skrzynkowe w dobrym stanie.-Na
podłogach
mozaika parkietowa. Ściany
512
212 941
zewnętrzne warstwowe z pustaków z pustką powietrzną.Garaż w bryle budynku obecnie
MĄŻ ,na
godziny
- wszelkiego
rodzaju
niewykorzystywany.Gaz z własnej butli. Woda miejska
ścieki
do kanalizacji
miejskiej.Ładnie
zagospodarowana działka z drzewami i krzewami
ozdobnymi.
Budynek
z końca lat 80-tych
naprawy
- 513
194 392
w dobrym stanie technicznym z dachem skośnym krytym dachówka cementową.Budynek w
Bobcat
- do wynajępełni prazentuje się od strony ogrodowej. CałoścMINIKOPARKA
sprawia dobre wrażenie
, do odświeżenia
i
niewielkich prac remontowo-konserwacyjnych. Atrakcyjna
cena lokalizacja- obok
miasta.
cia z operatorem
793centrum
240 653
Polecam Remigiusz Rychlewski 501736644 lic 9549

OGÓLNOBUDOWLANE - glazura,

7)Połowa przedwojennej
willi w Cieplicach,
stanowiaca
panele, hydraulika
oraz inne
usługi z
całe pierwsze pietro domu nieopodal Parku Zdrojowego.
zakresu
budownictwa.
Wystawiamy
Mieszkanie składa
się z trzeech
pokoji, kuchni,
łazienki oraz
- 502
068 070
połączonej z faktury
salonemVAT
werandy.
Całość
po gruntownym
remoncie wraz z wymiana okien, instalacji, ogrzewania. Z
PANELE
podłogowe
dwunastoletni
uwagą odrestaurowano dawne elemanty wystroju
włącznie
staż wpodlogą.
montażu
- 531znajduje
557 590
z piękną drewniana
W salonie
się kominek, doskonale sprawdzajacy się w deszczowe jesienne
PODNOŚNIK
- Tani
wynadni. Ciepłe i wygodne
mieszkniekoszowy
w doskonałej
lokalizacji.
jem
nowoczesnego
podnośnika
Do mieszkania
przynależą
pomieszczenia piwniczne
oraz
podzielony, własny ogród. Cena 330 tys zł. Remigiusz
Rychlewski
501736644.
koszowego o dużej manewrowości i
8)Położona w cichej i spokojnej części gminy Jeżów Sudecki,
działka budowlana o powierzchni 906 m2. Usytuowana na
płaskim terenie, słoneczna, z dostępem do prądu i wody.
Dobry dojazd droga gminną. Położona na terenie nowo
budowanych domów jednorodzinnych. Serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
9)Działka budowlana w
Komarnie. Widoki zapierajace dech, dojazd
Doprowadzenie
kosza
asfaltem, prądosiągach.
na dzialce. 1330
m.kw. Doskonalado
cena
95
prądu
230V501736644
i oświetlenie.
tys.zl. Remigiusz
Rychlewski
lic 9549 Faktury

VAT, polisa OC, pełne uprawnienia 605 326 223
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

POMPY ciepła - z dotacją - 502
916 600
PORZĄDKOWANIE posesji - wywóz
gruzu, wszelkich odpadów (gruz,
ziemia, żwir), wycinka drzew. Kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia.
Najlepsze ceny - 667 701 333
PROFESJONALNE remonty - wykonany wszelkie prace remontowo
budowlane - gwarancja wysokiej
jakości usług i konkurencyjnych cen
- 665 269 726

PRENUMERATA

PRZYJMĘ zlecenie - na wykonanie
instalacji wodnych, kanalizacji i centralne ogrzewanie - 669 826 053

REMONTY - kompleksowo, szybko i
fachowo. Malowanie, szpachlowanie,
gładzie, panele, instalacje wodnokanalizacyjne, płytki, ścianki i suﬁty g/k
- 516 048 225
REMONTY - przebudowy, prace
wykończeniowe, solidnie - 784 509
322
REMONTY - renowacje - remonty
mieszkań, wykończenia wnętrz,
renowacje mebli antycznych, drzwi,
schody, okna - profesjonalnie i niedrogo - 505 765 895
REMONTY kapitalne - panele, gładzie, elewacje, tynki. Solidnie i tanio
- 504 964 227

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
26 tygodni
52 tygodnie

1,80
1,70
1,60

za sztukę
za sztukę
za sztukę

Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

REMONTY kompleksowe - szybko,
tanio i solidnie - 783 255 751
REMONTY mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe,
suﬁty podwieszane), panele ścienne
i podłogowe. Inne prace remontowe
- 691 936 900
REMONTY mieszkań - tanio i solidnie
- 886 174 031
REMONTY, kompleksowe wykończenia - wnętrz (panele, glazura,
malowanie, regipsy, biały montaż oraz
centralne ogrzewanie). Konkurencyjne ceny usług - 512 018 350
UKŁADANIE paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392

USŁUGI budowlane i remontowe mieszkań i biur, budowa domów pod
klucz itp. Płytki, regipsy, tynki maszynowe, poddasza i ogólnobudowlane
3 - 663 747 793
USŁUGI hydrauliczne - usługi hydrauliczne - 513 194 392
USŁUGI ogólnobudowlane - kompleksowe usługi budowlane, remonty
mieszkań, sklepów, biur, budowa od
podstaw - 509 565 541
USŁUGI remontowe - malowania,
gładzie, suﬁty podwieszane, regipsy,
terakota, glazura, panele itp. - 795
648 451

Już od teraz
E
OGŁOSZENIA W RAMC

5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
160 znaków
o się
2. Aby ogłoszenie ukazał
eży
w Tygodniku Jelonka, nal M. C.
y ul.
prz
ji
akc
red
do
się
ć
zgłosi
/2
13
Skłodowskiej

USŁUGI remontowo budowlane kompleksowe wykończenia wnętrz,
domków, mieszkań, biur - adaptacja
pomieszczeń - 798 163 792
USŁUGI remontowo budowlane
- remonty mieszkań od A do Z - darmowe kosztorysy - 884 134 161
WYCINKA drzew - Wywóz gruzu,
wszelkich odpadów (gruz, ziemia,
żwir). Kontenery, zsypy budowlane
do wynajęcia. Najlepsze ceny - 667
701 333
WYLEWANIE posadzek betonowych
- agregatem, zacieranie mechaniczne, materiał z własnej hurtowni
- 600 023 416.
WYWÓZ gruzu - kontenery - wywóz
gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane do wynajęcia - najlepsze ceny - 667 701 333
WYWROTKA do wynajęcia - transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240 653
WYWROTKI - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813
ZSYPY budowlane, kontenery wywóz gruzu, wszelkich odpadów
(gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia. Najlepsze ceny - 667 701 333

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
AGENCJA detektywistyczna - Licencjonowany detektyw, lic. 0003953,
rejestr MSWiA RD.19.2009. Profesjonalne usługi detektywistyczne
z zachowaniem pełnej dyskrecji.
Sprawy cywilne, rozwodowe, gospodarcze, obserwacja, wywiad i inne
- 601 637 134

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
ADMINISTRACJA bezpłatna - zapisz
się do szkoły na Technika Administracji - wolne miejsca czekają - jgora.
plejada@op.pl. - 756 488 385
ANGLIK - wszystkie poziomy. Dzieci
uczone przez poezję i śpiew. Niedrogo - 506 209 866
CHEMIA - korepetycje - 793 443
004
CHEMIA - tanio - profesjonalnie:
matura, liceum, gimnazjum, wyższe
studia - 664 459 936
CHĘTNIE udzielę konwersacji - z
języka niemieckiego oraz pomogę w
odrabianiu lekcji czy napisaniu pracy.
Przygotuje do egzaminu, matury czy
wyjazdu - 724 633 507
DOŚWIADCZONY polonista - egzaminator - praca z licealistą, przygotowanie do matury - 502 161 453
JĘZYK angielski - gratis 1-sza godzina
i materiały, wszystkie poziomy, certyﬁkaty TOEIC z j. angielskiego, WiDaF z
j. niemieckiego, TFI z j. francuskiego,
tłumaczenia A&A Solutions - 721
220 320
JĘZYK angielski - studentka ostatniego roku studiów magisterskich
z anglistyki rzetelnie i bezstresowo
udzieli korepetycji - 507 949 595
JĘZYK angielski - wszystkie poziomy,
matura FCE, możliwość dojazdu,
wieloletnie doświadczenie, materiały
- 668 227 370
JĘZYK angielski i niemiecki - absolwentka udzieli lekcji na każdym poziomie, kilkuletni staż, przygotowanie
do egzaminów, tanio 25 zł/h - 693
696 245
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ul. J. Kiepury 71A, 58-506 Jelenia Góra
www.PolskaGieldaNieruchomosci.pl
tel. 660 359 500
Oferujemy Państwu bardzo atrakcyjny
dom o pow.260 m2 położony bardzo
blisko Jeleniej Góry. Budynek ma bardzo
ciekawą lokalizację, zarówno z okien
jak i z tarasu rozpościera się wspaniały
widok na panoramę miasta i Karkonoszy.
Na parterze znajduje się duży salon z
kominkiem i wyjściem na taras. Salon
łączony jest z jadalnią i otwartą kuchnia..
Dodatkowo na parterze mamy dwa pokoje
z wc i natryskiem każdy; a w jednym z nich jest garderoba..
Na poddaszu mamy również duży salon z otwartą w pełni wyposażoną kuchnią, dwa pokoje
( w każdym z nich jest garderoba), pralnię zlokalizowaną nad garażem.
Budynek wykonany z solidnych materiałów, źródłem ogrzewania jest pompa ciepła a docelowo również gaz. W bryle budynku mieści się garaż na dwa samochody. Dom wymaga
niewielkiego wykończenia; m.in. 2 łazienki, kominek. Obiekt częściowo podpiwniczony.
Powierzchnia działki 1000 m2. Cena 750 000 do negocjacji.
Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz tel. 660 359 500
Oferujemy Państwu dom o pow. użytkowej
ok.180 m2 zlokalizowany w Jeleniej Górze
na działce o pow. 540m2. Dom składa
się z trzech kondygnacji: funkcjonalnej
piwnicy z łazienką oraz pomieszczeniami
gospodarczymi i stołem bilardowym. Piwnica oświetlona jest oknami a jej standard
pozwala na stworzenie dodatkowego
lokum na wynajem, zwłaszcza że do tej
części jest osobne wejście.
Druga kondygnacja to tzw. część dzienna, w której znajduje się holl, kuchnia z
jadalnią salon z kominkiem oraz łazienka.
Poddasze to część prywatna; znajdują się tam dwie sypialnie, duża łazienka oraz garderoba
(nad garażem).
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, materiałem konstrukcyjnym ścian jest pustak
z czerwonej ceramiki tzw. porotherm. Okna PCV, Stropy terriva, pokrycie dachu – dachówka
IBF. Na etapie budowy, dookoła budynku wykonany został drenaż. Na działce znajduje się
dodatkowe zasilanie w wodę ( studnia). Dookoła cicha i spokojna okolica. Cena 670 000 do
negocjacji. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz tel. 660 359 500
Ładny dom wolnostojący, położony
na wzniesieniu, z ładnymi widokami .
Budowany technologią tradycyjną, wykonane ocieplenie i elewacja, dach pokryty
dachówką cementową. Powierzchnia
całkowita domu wynosi 200 m2, użytkowa
150 m2. W przyziemiu domu znajdują
się: jednostanowiskowy garaż oraz
nieduża piwnica. Parter obejmuje ganek,
pokój dzienny z kominkiem, łazienkę z
umywalką toaletą i kabiną natryskową,
osobne wc, z częścią wydzieloną na przechowalnię, przestronną kuchnię z oknem,
wyposażoną i umeblowaną, gdzie znajduje się również przejście do garażu i pomieszczenia
gospodarczego nad garażem oraz w drugiej części wyjście do ogrodu. Dodatkowo niewielki
pokój obok kuchni. Na piętro prowadzą drewniane schody, gdzie usytuowany jest duży pokój
z garderobą i wyjściem na balkon, sypialnia, również z balkonem i przestronna łazienka z
narożną wanną, umywalką i toaletą. Powyżej znajduje się niewielki strych. W całym domu
okna PCV (brązowe na zewnątrz i białe wewnątrz). Na parterze parkiety, na piętrze deska
berlinecka. Na ścianach tynki. Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym, podłączonym
do instalacji centralnego ogrzewania (dodatkowo dwufunkcyjny piec elektryczny). Istnieje
możliwość ogrzewania gazem z butli. Przy domu znajduje się pomieszczenie gospodarcze
na przechowanie drewna. Dookoła domu pięknie zagospodarowany ogród. Kolorowe
krzewy, drzewa owocowe, wydzielony ogródek warzywny. Atrakcyjna lokalizacja, 8-10
min. samochodem do centrum Jeleniej Góry. Istnieje możliwość zamiany na jedno lub dwa
mieszkania na Zabobrzu, w ok. ul. Morcinka, na Osiedlu XX lecia lub w innej spokojnej
okolicy Jeleniej Góry. Cena 550 000 do negocjacji. Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz tel. 660 359 500
Oferujemy Państwu mieszkanie położone
w centrum Jeleniej Górze przy ul. 1-go
Maja na pierwszym piętrze w dwupiętrowej kamienicy. Mieszkanie składa się
z dwóch dużych pokoi, z których jeden
może zostać podzielony na dwa, dużej
kuchni, łazienki ( kabiną natryskową z
hydromasażem) i przedpokoju. Łączna
powierzchnia mieszkania to 80 m2. W
mieszkaniu zamontowano nowe okna
PCV, położono panele, w pełni wyremontowano łazienkę oraz wymieniono
instalacje. Ogrzewanie gazowe – etażowe
nowym piecem dwufunkcyjnym. W kuchni i łazience zamontowane zostały energooszczędne
halogeny. Do mieszkania przynależą dwie duże piwnice oraz pomieszczenie techniczne.
W kamienicy przeprowadzono termomodernizację. Cena 285 000 zł. do negocjacji. W
przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz tel. 660 359 500

Język niemiecki - korepetycje
- tanio, profesjonalnie, wszystkie
poziomy z dojazdem - 668 041 863
Język polski - pomoc do matury
ustnej i pisemnej - 793 316 111
Język włoski - tanio, szybko - każdy
poziom, przygotowania do egzaminów, tłumaczenia, pisanie prac.
Prosić Michała - 883 943 511
Język włoski - tłumaczenia - pisma,
instrukcje, książki, również udział
w rozmowach, negocjacjach - 883
943 511
Korepetycje - wszystkie przedmioty - kursy maturalne, gimnazjalne.
Platu - Korki - 600 153 322
Korepetycje - wszystkie przedmioty - kursy maturalne. Platu - Jelenia Góra - 600 153 322
Korepetycje - wszystkie przedmioty, kursy maturalne, kursy gimnazjalne. Centrum Korepetycji Platu
- 756 470 008, 600 153 322
Korepetycje język niemiecki materiał szkolny, matura, konwersacje. Własne opracowania materiału
leksykalnego i gramatycznego - 889
183 098

Korepetycje z fizyki - zakres
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz średniej (w tym przygotowanie
do matury) - 603 630 164
Korepetycje z języka polskiego
i języka angielskiego. Przygotowanie
do sprawdzianów i egzaminów oraz
pomoc w opanowaniu bieżącego
materiału - 501 578 868
Korepetycje z matematyki fizyki, chemii. Także matura i egzamin
gimnazjalny. Dojeżdżam - Jelenia
Góra i okolice. Doświadczenie w
szkole i jako korepetytor - 695 192
929
Korepetycje z matematyki - od
podstawówki do szkoły średniej.
Przygotowanie do matury, poziom
podstawowy i rozszerzony. 15 z/1h.
Proszę dzwonić po godz. 17:00 - 501
351 161
Korepetycje z matematyki studentka PWr udzieli korepetycji na
poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Przygotowanie
do matury - 796 557 408
Korepetycje z matematyki - w
centrum Jeleniej, od podstawówki
do matury, mila atmosfera i rezultaty,
zapraszam - 531 435 975

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kurs kadry i płace - Zapraszamy
na kurs. Data rozpoczęcia 4 października, godz. 17:30 INFO: kursy.
plejada@wp.pl - 75 648 83 85
Matematyka - doświadczona
osoba udzieli tanich i solidnych korepetycji z matematyki, uczniom szkoły
podstawowej, gimnazjum, liceum.
Również fizyka i chemia. Cieplice 880 229 298
Matematyka - matura - profesjonalne przygotowanie do matury
(poziom podstawowy oraz rozszerzony) - 603 630 164
Matematyka - tanio - od podstawówki do matury, wszystkie poziomy.
Możliwość nauki w parach za niższą
stawkę - 609 942 598
Matematyka z dojazdem - Korepetycje z dojazdem do ucznia. Duże
doświadczenie. Polecam - 509 503
125
Matematyka. Wszystkie poziomy
- Nauczycielka z dużym doświadczeniem. Cieplice lub dojazd - 502
328 1 91
Nabór 2010/2011 - Administracja
(bezpłatna), BHP, kosmetyczka, fryzjer, opiekun medyczny, masażysta
- jgora.plejada@op.pl - 75 648 83 85
Nauczyciel języka niemieckiego
- udzieli korepetycji. Każdy poziom 781 402 004
Nauczycielka języka angielskiego - profesjonalne przygotowanie
do testów gimnazjalnych, matury
- indywidualnie i grupowo - 663 369
045
Nauka angielskiego - 4 razy szybciej
- wszystkie poziomy - 506 679 873
Technik administracji - zapisz się
do szkoły na Technika Administracji
- wolne miejsca czekają - jgora.plejada@op.pl. - 766 488 385
Wolne miejsca czekają - zapraszamy na kurs Kadry i Płace. Data
rozpoczęcia 4 października, godz.
17:30 - 766 488 385
Wolne miejsca na fryzjerstwo Centrum Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna zaprasza na kierunek technik usług fryzjerskich. Mamy jeszcze
wolne miejsca - 756 488 385

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Coolazooch Art Photo Zaprasza
- Fotografia w technice gumy - tylko
u nas! Fotografia okolicznościowa,
sesje w studio, wydruki fotograficzne
i wiele innych - 512 598 400
Fotografia ślubna od 500 zł - profesjonalnie. Także okolicznościowa.
Zapraszamy - 666 198 421
404253. Fotografia ślubna - profesjonalnie i tanio. Od przygotowań do
końca wesela. Plener w dowolnym
terminie. Do 100 km od Jeleniej Góry
- 609 884 627

USŁUGI
MUZYCZNE
Dwa DJ - śpiewający - Heaven
obsługa wesel bankietów. Muzyka
mechaniczna i live - 511 371 653
Zespół Music Party - zaprasza
do czadowej zabawy na weselach i
bankietach - 605 450 117
Zespół muzyczny Bolero - profesjonalna oprawa rożnego rodzaju imprez
muzycznych - 791 560 269
Zespół muzyczny Silver - obsługa
muzyczna wesel, studniówek, imprez
okolicznościowych - 505 157 091
Zespół muzyczny Sunny Duo
- wesela, bankiety, studniówki, videoclipy na żywo w Internecie - 609
851 863
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz inne imprezy. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
Zespół Pieszczochy - na studniówkę - starszy i nowoczesny repertuar - 604 186 987

USŁUGI
OPIEKA

58-500 Jelenia Góra, ul. 58-560 Jelenia Góra
ul. Kubusia Puchatka 2tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl

Chętnie zaopiekuje się - starszą
osobą. Na 4 godzinki dziennie lub więcej do uzgodnienia - 607 685 181
Niepracująca młoda mama dzieci w wieku szkolnym, z doświadczeniem w opiece nad grupą dzieci,
chętnie zaopiekuje się pociechą w
swoim domu. Zabobrze - 792 058
877
Opieka na dzieckiem - zaopiekuję
się Twoim dzieckiem w godz. 8:00 18:00. Fachowo i rzetelnie - tanio. Nie
zwlekaj. Zadzwoń. - 518 466 541
Profesjonalna niania zaopiekuje się dzieckiem również niepełnosprawnym - 692 360 134
Profesjonalna, dobra niania
- zaopiekuje się dzieckiem, również
niepełnosprawnym - 692 360 134
Zaopiekuje się starszą osobą - w
godz. popołudniowych na 2-3 godziny
dziennie - 661 495 910
Zaopiekuję się - osobą starszą,
dzieckiem. Umyję okna, posprzątam
- 781 050 813
Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca, wieloletnia praktyka - 501
083 152

USŁUGI
RÓŻNE
406040. Ścinka drzew - w trudnych
warunkach za pomocą technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego, karczowanie i frezowanie pni.
Wystawiamy faktury VAT. Polisa OC.
Pełne uprawnienia - 605 326 223
404273. Malowanie artystyczne
- aerografem wnętrza. Ściana w
pokoiku, sklepie, pubie czy też dyskotece. Może stać się wyjątkowa dzięki
dowolnemu rysunkowi, który się na
niej znajdzie - 667 138 280
Anteny TV-SAT - montaż, serwis,
ustawiania. Telewizja na kartę, Polsat, N, Cyfra+, sprzedaż zestawów
telewizji na kartę , anteny naziemne
- 693 355 889
BHP - szkolenia - 510 243 264
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
Certyfikaty energetyczne - 691
759 542
Dom weselny w Karpaczu - na 150
osób, ceny od 150 zł z poprawinami
- 609 298 201
Elektryk A-Z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Gaz - serwis - junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Hydraulik A-Z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Hydraulika, kanalizacja, gaz
- uprawnienia, montaż kuchenek,
junkersów CO, wodomierzy. Awarie
24h - 604 922 815
Junkersy - serwis - montaż,
naprawa, regulacja, konserwacja
urządzeń gazowych itp. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej. Faktury VAT - 603 646 803, 75
76 72 773
Kasowanie błędów rozrządu - itp.
- 515 550 788

1. Nowy dom jednorodzinny w Bukowcu, plus garaż
wolnostojący dwustanowiskowy, działka bardzo ładnie zagospodarowana o powierzchni 1700m2. Sam dom posiada
na parterze holl, salon, jadalnię, kuchnię, wc oraz dwie
małe garderoby i ganek. Na piętrze są dwie sypialnie, duża
oferta na
garderoba i pokój kąpielowy, poddasze jest nieużytkowe. W
wyłączność biura
pomieszczeniach niskiego parteru są pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności -typu gabinet ( który
składa się z poczekalni i gabinetu właściwego) na tym poziomie jest także pokój z aneksem
kuchennym i łazienką. Dom jest zbudowany z bardzo dobrych materiałów. Ogrzewanie Zestaw Złoty Urlicha tj. kominek z płaszczem wodnym, solary i piec gazowy dwufunkcyjny na
gaz propan - butan. Woda z własnej studni ( bardzo dobra), kanaliza - szambo. Posesja jest
monitorowana systemem alarmowym. Brama wjazdowa i garażowe na piloty. Największym
walorem tej nieruchomości jest sama lokalizacja 6 km do Karpacza w bardzo spokojnej,
zielonej i cichej okolicy. Cena 799.000zł. Kontakt 505 074 854
2. Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy
w trakcie remontu na działce 2000m2 w bardzo
dobrej lokalizacji.Na parterze częsci mieszkalnej
są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka i korytarz. Na I piętrze są
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia do adaptacji
na cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną jest
także strych. Część gospodarcza - jest możliwość
zrobienia dużego garażu, oraz na piętrze możlizmiana ceny
wość adaptacji na cele mieszkalne.W budynku
na 330.000zł.
jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe
instalacje elektryczne i siła , instalacja wody ,
hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren cały jest zdrenowany , dach po
częściowej przekładce. Największym walorem tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność
pomieszczeń. Cena 330tyś. Kontakt 0505 074 854
3. Bardzo ładny dom z 1995 roku,położony w
malowniczej miejscowości Wleń. Powierzchnia
całkowita 190m2, użytkowa 140m2.Trzykondygnacyjny dom,gdzie na wysokim parterze znajduje
się hall,duży salon z możliwością zamontowania
kominka,kuchnia oraz dwie sypialnie. Na piętrze
znajduje się duża łazienka, trzy sypialnie oraz
garderoba. Ogrzewanie na opał stały, woda z
oferta na
sieci. Budynek jest podpiwniczony z garażem
wyłączność biura
jednostanowiskowym. Ogród o pow 424m2 bardzo
ładnie zagospodarowany, ogrodzony. Bardzo dobra
lokalizacja dom bardzo urokliwy o dużym potencjale,ładnie położony. Cena 370tys.zł. Kontakt
Anna Roziel 509 156 552
4. Położony w malowniczej miejscowości ,wiosce
oddalonej 20km od Jeleniej Góry poniemiecki
dom, o powierzchni całkowitej 100m2 Dom jednokondygnacyjny obejmujacy parter gdzie znajdują
sie kotłownia, ganek, duży pokój,kuchnia oraz
łazienka i korytarz.Na piętrze znajdują się dwa
pokoje korytarz oraz pomieszczenia poddaszowe.
Trzecia kondygnacja to strych.Dom pokryty jest
dachówką okna stare drewniane, na podłogach zmiana ceny
kafle na ścianach tynki.Ogrzewanie piecem na na 199.000 Zł.
opał stały woda ze studni ,gaz z butli kanalizacji
brak własne szambo.Budynek jest niepodpiwniczony i znajduje się na działce 2300m2
pod samym lasem do budynku przynależy budynek gospodarczy o powierzchni 20m2.
Dom bardzo urokliwy nieduży,ładnie położony wymaga kapitalnego remontu.Cena 199tyś.
Kontakt 509 156 552.
5. Duże mieszkanie o powierzchni 71,22m2
usytuowane na trzecim piętrze w poniemieckiej
kamienicy w okolicach Małej Poczty. W skład
mieszkanie wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pomieszczenie strychowe o
przeznaczeniu na cele mieszkalne. Mieszkanie
wymaga remontu. Ogrzewanie piecami kaflowymi.
Okna drewniane. Mieszkanie bezczynszowe,
budynkiem zarządza wspólnota. Cena 120tys.zł.
Kontakt 505 074 854
6. Nowy Dom wolnostojący , z 2006 r. na działce
407m2. Na parterze jest ganek , salon, pokój,
kuchnia łazienka z wc, i dwa pomieszczenia do
adaptacji ( na jakiekolwiek cele), na piętrze jest holl
i trzy sypialnie. Dom jest ogrzewany kominkiem z
rozprowadzeniem. Gaz jest na działce, ciepła woda
jest z przepływowych podgrzewaczy, kanalizacja szambo, prąd- siła. Dom ma ciekawą bryłę. Bardzo
dobra lokalizacja. Cena 370tys.zł. Kontakt Anna
Roziel 509 156 552
7. Duże mieszkanie o powierzchni 84,7m2 na
parterze poniemieckiej kamienicy mieszczącej
się w samym centrum miasta. W skład mieszkania wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC
i przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie rozkładowe, ciepłe i słoneczne. Okna
wychodzą na trzy strony. Ogrzewanie piecem
na opał stały. W budynku został zrobiony dach,
kominy i drenaż. Kamienicą zarządza wspólnota.
Mieszkanie idealnie nadające się na kancelarię
bądź pod biuro. Cena 180tys.zł. Kontakt Anna
Roziel 509 156 552
8. Dom z 2000 roku z idywidualnym projektem
parter z poddaszem użytkowym ( obecnie
poddasze nie jest zagospodarowane ), pow.
mieszkalna 120m2. Na parterze znajduje
się kuchnia ze spiżarką, łazienka z kabiną
prysznicową dla gości, salon z kominkiem
,holl, duży pokój łazienkowy z wanną, dwie
garderoby, sypialnia i gabinet. Z salonu oraz
sypialni są wyjścia na taras.W prawej części
budynku znajduje sie garaż o pow 35m2, oraz
ciekawie zaprojektowana winiarnia. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana wysokiej klasy,
na podłogach deski, panele oraz kafle. Na ścianach tynki i tapety. Ogrzewanie
gazowe piecem dwufunkcyjnym Veilant tylko w pokoju łazienkowym ogrzewanie
jest podłogowe ‘ wyposażenie armatury łazienkowej i przyborów z najwyższej
półki na ścianach znajduje się pięknie położona mozaika oraz bardzo ładna
wanna .Woda z wodociągówi, kanalizacja miejska. Dach pokryty jest dachówką
-karpiówką, ceramiczną wysokiej jakości, kładziona metodą koronkową. Wnętrze
domu urządzone z wielkim smakiem oraz klimat domu jest niepowtarzalny.Sama
bryła budynku jest bardzo ciekawie zaprojektowana i pieczołowicie zrealizowana
robi imponujące wrażenie.Działka jest również ciekawie zagospodarowana i
ogrodzona, podwórze wyłożone kostką granitową,brama na pilota. Doskonała
lokalizacja cisza spokój dużo zieleni a przy tym blisko miasta. Gorąco polecam
Anna Roziel tel. 509 156 552.
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

kuchnia polska
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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
Masz złamaną rękę, nogę? - Jesteś
po wypadku - wypłacono za niskie
odszkodowanie. Dzwoń. Bezpłatna
pomoc od 3 do 10 lat. Nie mamy
spraw przegranych - 505 143 037
Myślisz o swojej finansowej przyszłości? - Masz dzieci, którym chcesz
zapewnić finansowy start w dorosłe
życie? Pracujesz zagranicą? Myślisz
jak pomnożyć... - 501 707 173
Naprawa RTV/SAT - domowe
naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Dojazd i diagnoza
gratis. Gwarancja oraz niskie ceny.
Zapraszamy - 721 009 695
Paznokcie manicure w domu tipsy, paznokcie żelowe. W twoim
domu, przyjadę i zrobię. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 508 269 908

PC Serwis - Naprawa komputerów
i laptopów. Instalacja i konfiguracja
oprogramowania. Sieci komputerowe.
Odzyskiwanie danych. Doradztwo.
Dojazd do klienta - 501 737 088
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66
Pomoc przy pisaniu prezentacji
maturalnych, prac licencjackich i
magisterskich - tematyka różnorodna.
Szybko - 697 934 095
Pomogę znaleźć, sprowadzić auto
- z Niemiec - wynegocjuję cenę,
sprawdzę i przetłumaczę ekspresowo
dokumenty - 504 102 265
Poprowadzę księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny
- 782 020 635
Regeneracja głowic - tanie
naprawy. oferuje usługi: regeneracja
głowic, docieranie zaworów - mechanika - blacharka drobna. tanio - 660
780 273
Reklama - twojej firmy, produktu
etc na budynku 20-60m - frontowa
ściana, tysiące przejeżdżających aut
- Pasiecznik k/piekarni duży zielony
dom - 512 207 160
Reklama na busa - przyjmę - 607
662 930
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
Serwis anten CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT - wszystkie platformy. Ustawienia, anteny naziemne,
instalacje zbiorcze. Szybko i z gwarancja - 792 859 985
Serwisowanie i naprawa gitar elektrycznych - 793 989 966
Serwisowanie, szybkie naprawy
- konserwacja komputerów i sieci w
domu klienta. Szybko i tanio - 512
489 042

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

Tel. 663 663 648

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyżej 12 emisji

e-mail: lena@jelonka.com

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karcher - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa
- 756 420 315, 609 600 807
Posprzątam - dom, mieszkanie.
Ugotuję, pomogę w innych pracach
domowych - 791 729 996
Posprzątam groby - na cmentarzu
- 889 573 363
Pranie dywanów, wykładzin - oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Najtaniej w mieście. Dojazd gratis.
Środki firmy Karcher - 600 224 431
Sprzątanie nagrobków naszych
najbliższych: mycie, pastowanie
pomnika i koło pomnika oraz od firmy
znicz - całoroczna opieka nagrobkiem
- 505 765 895
Sprzątanie prywatnych posesji kompleksowo, a w okresie zimowym
- odśnieżanie - 608 853 596
Umyję okna, dysponuję czasem 609 494 710

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

LENA

Strzyżenie i pielęgnacja psów
- Cieplice, ul. Pułaskiego 7/2 - 791
260 398
Studio Tatuażu „DARKSTAR” - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra
zapraszamy Pn.-Pt. 11.00-17.30 miła
i profesjonalna obsługa, atrakcyjne
ceny - 691 187 420
Szafy wnękowe - garderoby meble
na wymiar - raty Jelenia Góra - 500
452 760
Ścinka drzew oraz sprzedaż drewna
- kominkowego i opalowego - 798
428 031
Tłumaczenia przysięgłe - język
niemiecki. Dokumenty na auto w
ciągu godziny - przetłumaczę ekspresowo - 504 102 265
Usługi stolarskie u klienta - cyklinowanie, układanie podłóg i parkietów.
Renowacja schodów oraz naprawy
stolarskie, podłogi, drzwi, okna itp. 691 385 780
Wesele w Karpaczu - sala 150
osób. Konkurencyjne ceny - 609
298 201
Wodomierze i legalizacja wymiana, montaż, przeróbki. Plombujemy, legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Szybko,
tanio i solidnie, pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Wykonam każdą szafę - i kuchnie
na wymiar. Tanio i solidnie, gwarancja
- 604 526 929
Zaprojektuję i ręcznie wykonam - wszelkiego rodzaju dekoracje
ścienne. Niska cena, a wyjątkowo
oryginalny efekt - 506 539 424
Zdun - 508 691 811
Złota rączka A-Z - naprawimy
wszystko w domu i zagrodzie. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Zwrot podatku z Holandii - do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia - 695 133 584
Żona na godziny - posprzątam, ugotuję...nie zrzędzę - 724 281 495

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób fizycznych
nekrolog - od osób prawnych

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta tanio - posiadam
także busa - 511 209 408
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
Heilbronn - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607 222
369
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, 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
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075 75
182 55, 607 222 369
Przeprowadzki - transport Jelenia Góra, międzymiastowe kraj i
UE kompleksowa obsługa - 500
452 760
Przeprowadzki - transport! –
kraj - zagranica. Mercedes Sprinter
Meblowóz 25 m3, Iveco 18 m3. Ekipa
do załadunku. Faktura VAT. Tanio i
solidnie - 509 211 282
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy
itp. - 75 76 73 971, 516 146 075
Tani transport towarowy - Wywrotka
6 ton. Tanio, szybko i profesjonalnie 601 560 859
Transport - tanio i profesjonalnie.
Bus Maxi, 12 m3 - 1,5t. Kraj, zagranica. Faktura VAT - 503 027 361
Transport busem - do 1.5 tony 698 628 127
Transport osobowy - lotniska,
wycieczki, konferencje, imprezy
okolicznościowe, itp. Bus 8 osobowy.
Faktura VAT - 602 120 624
Transport towarowy - 1 tona - 798
428 031
Usługi HDS - 8 ton 5.5 m - tanio 500 015 797

ZA DARMO
ODDAM
Oddam gruz - cegła, beton - 501
572 456
Oddam złom - piec C.O i 2 grzejniki.
Kowary - 512 190 947

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych sprzętów AGD lub innych części metalowych, uszkodzonych lub
całych aut do 300 zł? Odbiór własnym
transportem - 605 726 890
Przygarnę amstafa lub pitbula dla
swojej amstafki - 511 634 583
Stół + krzesła - do kuchni - 609
494 710
Usługi transportowe i przeprowadzki - busami i kontenerami 10
pal. na terenie Europy. Ceny do
uzgodnienia, indywidualnie. Faktury
VAT - 502 376 478

USŁUGI
ZDROWIE URODA
405589. Fotodepilacja i fotoodmładzanie to trwała, szybka i bezbolesna
metoda za jedyne 99 zł. „Każda część
ciała „ NO+VELLO Jelenia Góra-Cieplice UL. Wolności 237 k ORLENU.
- 75 75 52 420
Cellulit - usuwanie najlepszą
metodą - 509 265 800
Masaże - pod telefonem Zabobrze Ogińskiego 1A - 606 424 970
Odchudzanie bezpieczne i trwałe zyskasz energię i lepsze samopoczucie. Zadzwoń i omów się na bezpłatną
konsultację. Co masz do stracenia?
Jedynie kilogramy - 783 605 004
Pijawki - Hirudoterapia - 510 052
404
Rehabilitacja - w bólach kręgosłupa i innych dysfunkcjach narządu
ruchu. Terapia manualna, igłoterapia.
Mgr Eryk Olszak - 697 885 631, 756
137 428
Rzęsy 1:1 - cena 100 zł, uzupełnienie 70 zł. Paznokcie żelowe 70
zł, uzupełnienie 50 zł. Karpacz - 667
264 002
Tipsy - młodzież 35 zł - paznokcie
żelowe, w cenie zdobienie, french
klasyczny - centrum. Kosmetyczka
- 883 943 511

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto do 300 zł - stan obojętny - 887
279 884
Auto za rozsądną cenę - stan obojętny - 511 209 408
Auto-skup - całe, powypadkowe,
osobowe, dostawcze, zaświadczenia do wyrejestrowania, odbieram
własnym transportem, Jelenia Góra
i okolice gotówka od ręki - 531 588
345
Katalizator używany - 782 124
231
Każde auto - gotówka od ręki - 796
160 678
Każde auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
Każde auto - w rozsądnej cenie 723 879 996
Każde auto do 300 - własny transport, gotówka od ręki - 885 775 445
Każde auto do 500 zł - może być
uszkodzone, bez opłat, odbieram własnym transportem - 605 769 973
Każde auto za gotówkę - skup aut
całych i uszkodzonych, osobowych,
dostawczych, ciężarowych, rolniczych. Odbieram własnym transportem, płacę gotówką od ręki - 604 899
303,698 707 299
Każde do 500 zł - odbieram własnym
transportem - 605 769 973
Każdy klamocik do 1000 zł - szybko i
bez problemów, gotówka od ręki - 722
128 501

Mieszkanie 2, 3 pokojowe - do
remontu, do 120000 - Lic. 8151 - 600
258 703
Motor motorower - wszystko
wyprodukowane do 1970 roku może
być niekompletny i bez papierów - 698
633 201
Powypadkowe - skup - również
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
Skup - powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
Skup aut - każde auto - 790 303
603
Skup aut - powypadkowych i całych.
Skupujemy opony, felgi, radia i części
samochodowe - 693 245 008
Skup aut do 5000 zł - gotówka - 697
104 455
Skup aut za gotówkę - z lat 19932010 osobowe i dostawcze cale i
powypadkowe zawsze aktualne - 664
200 250
Skup całe i powypadkowe - skup
całe i powypadkowe, również angliki
odbieram własnym transportem - 693
828 283
Skup opon i felg - kupimy opony
zimowe i felgi stalowe aluminiowe - 693
245 008
Zarejestrowany samochód - w
cenie od 500 do 5000 zł - 603 182 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
4 alufelgi do Opla Omegi B - plus 2
opony letnie Dębica 185x65. Cena
kompletu: 400 zł do negocjacji - 501
259 746
Części do aut - Bmw 5, Xsara, Rover,
T 2 - 665 071 627
Części do różnych aut - Posiadam
części do wielu marek i modeli: Fiat,
Ford, Mazda, Citroen, Peugeot,
Volkswagen, Daewoo, Opel, Audi,
Rover, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Seat, Chrysler, Chevrolet - 604
899 303/698 707 299
Felgi stalowe VW 14 - cena po 40
zł/szt. - 514 585 525
Fiat - części z demontażu - Bravo,
Brava, Marea, Tipo, Palio oraz koła i
felgi stalowe 4x98 - 794 966 451
Ford - części, różne modele. Sprzedam części z demontażu do Fiesta,
Courier, Escort, Mondeo, Aerostar,
Transit, Sierra - 510 522 968

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Golf 3,
1994 rok.
3 drzwiowy.
benzyna, gaz.
kolor bialy,
cena 2000 zl

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
FORD Mondeo - części blacharskie,
silnik Diesla - benzyna, zawieszenia, fotele i inne - 724 989 953
GŁOWICA do Fiata Dukato 2.5 603 257 737
KOŁA zimowe 13 rozstaw 4x100
- 155/70 Fulda. Jeszcze widać na
nich włoski - 793 383 593
KOMPLET alufelg 15 do VW 6J*15H2, z dwiema oponami. Cena
250 zł - 663 318 776
MERCEDES - różne modele.
Sprzedam części z demontażu do:
W123, W124, W124 Kombi, W201,
W202 - 510 522 968
NOWE opony Fulda Ecocontrol 155 70R13 - 4 szt.[do Seicento]
gwarancja, cena - 320 zł. - odbiór
Jelenia Góra - 794 167 803
OPEL - różne modele. Sprzedam
części z demontażu do: Corsa A i
B, Astra F, Omega A i B, Vectra A,
Calibra, Kadet, Record, Ascona 510 522 968
OPONY zimowe - w b.dobrym stanie
175/70 R13 4 szt. 160 zł dzwonić po
godz.16-tej - 699 911 349
OPONY zimowe 15 cali 195/65 - z
oryginalnymi felgami Mazdy 5
otworów bieżnik ok 6 7 mm - 604
429 249
OPONY zimowe Dębica z felgami - 4
szt. 4x100x14. Opony założone na
felgi. Cena 350 zł, w bardzo dobrym
stanie - 781 050 611
OPONY zimowe i letnie - 195x65x15
i 175x70x13 letnie 195x55x15 - 693
245 008
SKRZYNIA biegów 5 - do 2.5 D 607 662 930
TICO - wszystkie części z demontażu - 693 828 283
WSZYSTKIE części z demontażu
- tanio zadzwoń, na pewno się
dogadamy - 607 662 930
ZESTAW kół letnich - do Mazdy,
Mitsubishi, Toyota o rozmiarze;
14’, 5x114,3. Opony na felgach w
bardzo dobrym stanie - tanio - 605
580 519
405224. Auta od 650 zł - do sprzedania wiele aut w cenie od 650 zł
zarejestrowanych na chodzie - 604
899 303/698 707 299
406227. CC 900 - zarejestrowany,
rok 96, pojemność 900, radio,
ważne OC i przegląd, ekonomiczny,
immobiliser, cena 1450 do negocjacji - 604 899 303/698 707 299
405695. Fiat Punto, 2004 rok - salon
Polska. Przebieg 101000 km, przegląd do 01.2011 r. Wspomaganie,
2 poduszki, elektryczne szyby, RO
CD, 2 komplety opon, silnik 1200
benzyna + gaz. Stan idealny. Cena
12900 zł. Faktura VAT. Kupujący
zwolniony z 2% - 790 524 539

405237. Ford Courier - zarejestrowany, rok 94, pojemność 1.3 benzyna, ekonomiczny, cena 950 - 604
899 303/698 707 299
405235. Ford Fiesta - zarejestrowany, rok 91, pojemność 1.1 benzyna, ekonomiczny, blacharsko
ładny stan, radio, cena 700 - 604
899 303/698 707 299
406228. Golf 3 - zarejestrowany,
ważne OC i przegląd, rok 93,1.8
benzyna, c-zamek + pilot, immobiliser, wspomaganie kierownicy,
elektryczny szyberdach, zadbany,
radio, ABS, cena 2600 - 604 899
303/698 707 299
404065. Honda Legend 2007 rok
- bezwypadkowy, stan idealny,
kupiony w salonie, serwisowany a
ASO, w skład wyposażenia wchodzą min. skórzane tapicerki, szyberdach, komputer pokładowy - 603 533
953, 75 75 22 980
404893. Hyundai coupe - zarejestrowany, rok 96, pojemności 2.0 benzyna, 2 x poduszka, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, ABS,
welurowa tapicerka, bez korozji,
zadbany, cena 5800 - 604 899
303/698 707 299
405245. Mondeo kombi - zarejestrowany, rok 1995, pojemność 1.6
benzyna, wspomaganie kierownicy, 2
x poduszka, c-zamek, ABS, przegląd
do 07.01.2011,ubezpieczenie do
21.06.2011 cena 1400 zł - 604 899
303/698 707 299
405167. Przyczepa do 1200 kg Odbudowana od podstaw. Solidna
rama i oś. Podłoga ze sklejki wodoodpornej, burty z blachy ocynkowanej. Dł: 3,5m szer: 1,25m. Brak
cięgła. Gotowa do rejestracji. Stan
bdb. Cena 2300 zł - 665 33 90 20
404884. Renault Megane coupe zarejestrowany, rok 96, pojemność
1.6 benzyna, wspomaganie kierownicy, c-zamek, pilot w kluczyku,
2 x poduszka, sterowanie radia w
kierownicy, welurowa tapicerka,
czyste wnętrze, bez korozji, cena
5500 - 604 899 303/698 707 299
405319. Seat Cordoba - zarejestrowany, rok 94, pojemność 1.6
benzyna, wspomaganie kierownicy,
radio, cena 2250 - 604 899 303/698
707 299
2.5D stan b.dobry - 607 662 930
AUDI 80 quattro 2.3 - benzyna
1993 rok, gaz, stan dobry, po wym
rozrządu, ful opcja, hak, 4 koła
zimowe, alu letnie, cena 9000 zł 724 600 872
AUTOLAWETA Mercedes 811. - 92
rok, OC, przegląd 2011 rok, na kat.
C, DMC, 7500 kg, cena 15555 lub
zamiana - 796 976 007

BMW 320i E36 - 1995/96 rok, 5
drzwiowy, benzyna, gaz, czarny,
cena 6.700 lub zamienię na tańszy
- okazja - 781 669 738
BMW 520i - cena 600 zł i dużo części do tego modelu - 665 071 627
BMW W36 sedan 316i - z sekwencją. 1997 rok, stan bdb. Nie wymaga
wkładu ﬁnansowego. Po wymianie
amortyzatorów. 2 komplety opon,
kolor granatowy - 667 743 529
DAEWOO Matiz - 2002 rok, benzyna + gaz, pierwszy właściciel.
Garażowany, zadbany, serwisowany, po przeglądzie. Cena 6300
zł - 501 779 608
DAEWOO Tico 800 - 1998 rok.
Cena 2600 zł. Pali 5,5 l. Przebieg
127 tys. km. Wymieniony rozrząd, ﬁltry. Stan techniczny bdb. Przydałoby
się jedynie wymienić akumulator
przed zimą - 883 943 511
FELICJA 97 rok - stan bdb. opłaty
na rok, silnik Golfa 1.6 centralny
zamek na pilota, alarm zadbana,
cena 2300 zł do negocjacji - okazja
- 794 373 778
FIAT 126p - z nieużywanym od
nowości zapasowym silnikiem. Cena
do uzgodnienia - 602 725 071
FIAT CC 900 - 1998 rok, czerwony,
centralny zamek, radio. Ważne
OC i przegląd. Cena 1900 zł - 501
090 490
FIAT Marea 1.9 JTD kombi - 105
KM, diesel. 2000 rok, klimatyzacja,
4 poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, alufelgi, sprowadzony. Cena
6999 zł. Wojcieszyce - 792 696
386
FIAT Tempra 1993 rok - ważny przegląd i OC, nadwozie ocynkowane
1,4 benzyna, stan bdb., cena 2000
- 724 351 820
FIAT Tipo - gaz - rok 95 pojemność
1.4b + gaz, 5 drzwi, stan dobry,
ważne opłaty, wsiadać i jechać,
cena 2000 do negocjacji - 794
966 451
FORD Fiesta - stan dobry. Cena
650 zł do negocjacji. Okolice Mirska
- 695 447 754
FORD Fiesta 1.1 - 1992 rok, benzyna. Stan dobry. OC i przegląd do
06.2011 r. Cena 1000 zł. Świeradów
Zdrój - 660 458 745
FORD Focus 1.6 16V - 2001
rok, srebrny metallic, 5 drzwi,
klimatyzacja, elektryczne szyby, 2
poduszki powietrzne. Super stan,
sprowadzony. Cena 10000 zł.
Wojcieszyce - 792 696 386
FORD Transit - przegląd, OC, 6
osób, paka, przeszklony, cena
2200 - 607 961 108
HONDA Civic 2001 rok - 1.4
klimatyzacja, elektryczne szyby,
poduszki powietrzne, ABS, ESP,
centralny zamek, alufelgi - 693
104 422
HYUNDAI Accent - 1300 cm, 96
rok, stan bdb., opłaty do sierpnia
2011 roku, alufelgi, zielony metalik,
do wymiany przegub, cena 2400 zł
do negocjacji - 794 373 778
HYUNDAI Accent - pojemność 1.3,
96 rok, zadbany, opłaty do 08.2011
alufelgi, elektryczne szyby, atrakcyjny wygląd, ekonomiczny, cena
2300 do negocjacji - 794 373 778
HYUNDAI Pony 1,3 95 rok - ważny
przegląd i OC, biały, sprawny, tanio
- 508 631 626
MAZDA 323 coupe - 1995 rok, 1,3
benzyna - 4000 zł - 604 053 832
M A Z D A 3 2 3 F - 1 . 6 . 1 6 v. 9 3
rok, nowy przegląd, ważne oc!
zadbana, ekonomiczna lub zamienię na Calibrę, Astrę, Golfa itp.
- 792 732 272

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska

Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do11 października 2010 a od 12 października wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

MAZDA 323F, 2000 rok - 1,5 16V.4
X airbag - 2x elektryczne szyby,
elektryczne lusterka klimatyzacja,
alu felgi, zadbana, serwisowana,
sprowadzona, cena 9900 zł - 531
740 704
MAZDA 6 kombi diesel 2003 - niebieski, stan bardzo dobry, bogato
wyposażony. Cena 27 900 - 665
835 877
MOTOR Chopper Draga - do
skończenia, pali, jeździ, ma koło
100 KM, mocny. Cena 1550 zł 693 308 745
OPEL Corsa B 1.4 - 1996 rok,
benzyna, alufelgi, wspomaganie
kierownicy. Uszkodzony prawy
przód. Dodaję wszystkie części
do naprawy. Cena 2500 zł - 607
279 429
OPEL Corsa B 1.4 - 1996 rok,
mały przebieg 91 tys. km, benzyna.
Cena 4400 zł - 665 799 079
OPEL Kadet - rok produkcji 1991
cena 700 zl, gaz, auto na chodzie
- 507 605 746
OPEL Kadett - 700 zł - rok produkcji 1991, gaz, auto na chodzie - 507
605 746
OPEL Omega 2.0 - 1997 rok, gaz
sekwencja, nowe sprzęgło, nowe
zawieszenie, fotele recaro. Blachy
do roboty, uszkodzona uszczelka
pod głowicą. Cena 3700 zł - 662
230 067
OPEL Omega 2.5 TD kombi - 1997
rok, wersja CD. ABS, klimatronic,
komputer, 2 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby i lusterka, hak.
W ciągłej eksploatacji. Cena 2990
zł - 607 609 642
OPEL Omega B 2.0 - 1994 rok,
benzyna + gaz - 519 853 586
OPEL Vectra 1.8 benzyna - 95
rok, stan dobry. Cena 1400 PLN.
Ważne OC do 06.2011. Przegląd
do 09.2011 - 531 411 654
PEUGEOT 206 - 691 185 354
RENAULT 19 cabrio 1.8 - 1992 rok,
benzyna + gaz, pełna elektryka.
Cena 3500 zł do negocjacji - 791
180 421
RENAULT 19 składak - rok produkcji 1991, pojemność 1721trzydrzwiowy, czarny, cena 1200
- 517 495 998
RENAULT Clio I - 1992 rok, do
naprawy lub na części. Problemy
z układem zasilania paliwem - 605
043 509
RENAULT Kangoo 1.4 - 1999
rok, beznyna. Cena do uzgodnienia. Wersja Pampa, wzmocnione
zawieszenie - 510 175 522
RENAULT Laguna 1.8 - 1995/1996
rok, benzyna + gaz. Stan dobry,
alufelgi 15 z nowymi oponami.
Ważne OC i przegląd. Wsiadać
i jechać. Cena 6200 zł do negocjacji. Możliwa zamiana - 724
742 166
RENAULT Megane 1.6 - 1996
rok, benzyna, elektryczne szyby.
Cena 4300 zł do negocjacji - 517
979 980
RENAULT Megane 1.6 16V - 2000
rok, bogate wyposażenie. Zadbany
- 665 036 679
RENAULT Twingo 1.2 rok 94 świeżo po przeglądzie, cena 3000
zł - 888 604 253
SEAT Cordoba 93 rok - 1.8 instalacja gazowa, ważny przegląd i
OC - 507 342 208

SEAT Toledo 1.8 - 1992 rok,
stan techniczny bdb. 4 el szyby,
centralny zamek, halogeny. Do
poprawek lakierniczych. Opłaty
do 2011 roku. Cena 1400 zł - 796
477 342
SEAT Toledo 92 rok - pojemność
1.8, alufelgi BBS, 4 elektryczne
szyby, centralny zamek, stan techniczny bdb., opłaty do 03.2011,
cena 1600 do negocjacji - 794
373 778
SEICENTO 2004 - przebieg 51000,
czerwony, stan bdb., gotowy do
jazdy, kupiony w salonie, właściciel
niepalący, silnik 1,1, moc 54 KM.
Ekonomiczny poniżej 5l. - cena
8.000 - 794 167 803
SKODA Felicja 1.6 - 1997 rok,
silnik Golfa, pełny wtrysk, centralny
zamek i alarm na pilota. Stan bdb,
opłaty na rok, nie wymaga wkładu.
Cena 2250 zł - 796 477 342
SKODA Felicja 1.6 - 1997 rok,
silnik Golfa. Stan bdb. Opłaty do
września 2011 r. - czyli na rok.
Cena 2400 zł do negocjacji - 794
373 778
SKODA Octavia 1,6 - Hatchback
LPG przebieg 135 000 - cena
10000 PLN do negocjacji - 721
399 010
SUZUKI Swift - 2500 zł do negocjacji - 663 250 560
TICO - wszystkie części z demontażu - 693 828 283
TOYOTA Carina 2.0 - 1994 rok,
airbag, 4 elektryczne szyby, ABS,
wspomaganie. Do poprawek
blacharsko-lakierniczych. Stan
mechaniczny bdb. Cena 3500 zł 665 099 219
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
95000 km, kolor biały. Ważne OC
i przegląd. Cena do uzgodnienia 757 644 043
VOLVO S 40 - pojemność 1.6 +
fabryczny gaz - 662 832 938
VW Golf 3 - jeden właściciel,
pojemność 1.8 + gaz, klimatyzacja
- 508 126 468
VW Golf 4 1.9 TDI i 1.4 i Audi A3
1.9 TDI - na pełnym wtrysku auto
zadbane godne polecenie w atrakcyjnej cenie - 882 476 548
VW Golf II 1.8 - benzyna, ważne
opłaty, na chodzie. Cena 800 zł do
negocjacji - 785 524 378
VW Golf III - 1996 rok, 5 drzwi,
centralny zamek, elektryczne
szyby. Stan bardzo dobry. Cena
5100 zł - 601 940 871
VW Golf III GT 1.8 - 1993 rok, 3
drzwi, czarny, elektryczne szyby,
alarm, hak. Zadbany. Ważne opłaty.
Cena 3300 zł do negocjacji - 605
835 581
VW Golf III GTI 94 rok - 183000.
2.0l. Stan bardzo dobry. 3.500 PLN
- 502 315 938
VW Jetta 1.6 diesel - sprawny,
jeżdżący, biały, nowy przegląd, 950
zł - 888 320 355
VW Passat 1.8 + LPG - sprawny, na
chodzie. Ważne opłaty. Cena 1200
zł - 791 977 225
VW Passat 2000 rok 1.9 TDI
- 180000 km, serwisowany, bezwypadkowy, stan idealny, pełna
elektryka, klimatronik, grzane
fotele, szyberdach, 6 biegów, itd.
- 603 799 852
VW Passat b4 kombi - 1,8+gaz,
rok1994 - alufelgi, srebrny metalik, centralny zamek, 2 poduszki
powietrzne, ważny przegląd i oc.
Cena 5.500 zł - do uzgodnienia 793 740 979
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VW Passat kombi B3 1.8 - 1992 rok,
benzyna + LPG. Stan bdb. Cena
3500 zł - 785 636 546

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
VW Polo 1.3 - 1994 rok, benzyna.
Zamienię na większe, diesel, gaz
ub dostawcze do 3000 zł - 691
837 144
VW Polo 94 rok - 1.3 benzyna
zamienię na większy diesel, gaz lub
na auto dostawcze - 691 837 144

RÓŻNE
SPRZEDAM
DREWNO opałowe - możliwy transport - 603 749 973
DREWNO świerkowe - na rozpałkę.
Połupane w wiązkach. Cena 2,50 zł/
szt. - 605 857 016
DRZWICZKI żeliwne piecowe - 4
szt. - 722 080 464
DUŻO obrazów z XX w. - temtyka
różna. Mojesz koło Lwówka Śl. - 661
059 918
KEBAB 3 palnikowy uszkodzony,
duży okap gastronomiczny, grill
kontaktowy Hendi, Toster Forved
FT3, kasa Posnet, komplet zlew +
szafka + bateria, szafka na odzież.
Tanio - 530 021 616
KUCHENKA gazowa - 4 palniki
propan butan - 50 zł, Aparat Zenit
xP12 nowy z lampą - 200 zł 607 220 746
ŁADNE krzesełko do karmienia - cena 100 zł. Oraz śliczny
niebieski kombinezon na zimę,
rozmiar 86 - 609 903 230
MASZYNA do szycia - SINGER
428 - tanio - 506 577 314
ODZIEŻ używana - masz lub
otwierasz sklep z odzieżą używaną? Szukasz stałego uczciwego
dostawcy? Zadzwoń. Odzież z
Anglii i Szkocji - 792 837 859
RÓŻNE książki do gimnazjum - i nie
tylko - 663 372 134
SUKIENKA ślubna - rozmiar 36.
Cena do uzgodnienia - 517 961
177
TANIE biurko pod telewizor kanapa i 2 fotele - 664 459 936
TRZY zlewozmywaki - biały akrylowy z suszarką jednokomorowy 30 zł. Drugi dwukomorowy biały - 30
zł. Trzeci jednokomorowy z porcelany biały - 20 zł - 663 372 134
WYPOSAŻENIE sklepu - oraz
odzież używana: damska, męska
i dziecięca, w bardzo dobrym
stanie. Likwidacja sklepu. Pilnie
- 665 790 618
WYROBY ze starego piaskowca
- rzeźba pień drzewa - czerwony,
rozeta 80x8 0 x 2 0 c m , h e r b ,
tablica pamiątkowa. Mojesz koło
Lwówka Śl. - 661 059 918
ZIEMNIAKI - duże ilości, hurtdetal, z dowozem na miejsce (z
Sieradza) - 693 333 257

RÓŻNE
KUPIĘ
ANT Y K I - m e b l e , p o r c e l a n a ,
obrazy, szkło, zegary i inne 665 489 252, 757 542 057

STARE zabawki - żołnierzyki,
samochodziki, kolejki, lalki,
klocki itp. - 791 156 177
S TA R O C I A - m o n e t y, s t a r a
biżuteria, ordery, odznaczenia,
dokumenty wojskowe, szkło,
porcelana, obrazy, figurki i inne
przedmioty z przed 1945 roku 609 443 235
UŻYWANE, sprawne 2 lodówki
- kuchenkę gazową, meble
kuchenne. Tanio - 884 133 272

ZGUBIONO
ZAGINĄŁ 4 letni york Togo - w
okolicach ul. Kiepury. Dla znalazcy wysoka nagroda - 501
727 015
ZGUBIONO legitymację - na
nazwisko Krzysztof Wątroba.
Znalazcę proszę o kontakt 661 224 529
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Wielka piłka w małej kotlinie
Prezydent Marek Obrębalski i jego zastępca Miłosz
Sajnog odebrali w miniony
piątek w Warszawie katalog
UEFA, w którym ujęto Jelenią Górę i Wojanów, jako
miejsce, gdzie może zostać
zakwaterowana jedna z
drużyn Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012.
Czy dwadzieścia ekip telewizy jnych, około
150 dziennikarzy i
tysiące turystów oraz
kibiców przyjedzie do
Jeleniej Góry? Tak, jeśli
nasze miasto zostanie
wybrane przez którąś z
ekip uczestniczących w
Mistrzostwach Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012.
UEFA już zrobiła pierwszy krok i wybrała stolicę
Karkonoszy oraz Pałac w
Wojanowie jako centrum
pobytowo-treningowe. Samorząd
jest dobrej myśli i już rozważa
organizację wielu imprez towarzyszących rozgrywkom włącznie

ciągu tych kilku miesięcy dzięki
ofiarności i wiedzy pracowników
urzędu, którym udało się spiąć
projekt, jesteśmy tak blisko sukcesu
– mówi zastępca prezydenta Miłosz
Sajnog.
W miniony piątek cała Polska i
Europa dowiedziały się, że Jelenia
Góra ze stadionem przy ulicy Złotniczej oraz Pałac w Wojanowie będą
wyznaczone przez UEFA jako
miejsca,

gdzie za
dwa lata swoją bazę będzie
miała jedna z ekip uczestniczących
w Euro 2012. Dla miasta oznacza to
spory wysiłek, bo tereny sportowe
dla piłkarzy trzeba odpowiednio

p o d g r z e wa n a ) ,
zadbać o odwodnienie, oświetlenie, przebudować
trybuny a także o
drogi wewnętrzne.
Konieczne będzie
dostosowanie szatni oraz przestrzeni
dla dzien-

nikarzy, które znajdą się w hali
sportowej zbudowane z elementów
„targowych”. Jak
podkreślił Miłosz
Sajnog, miasto wy-

Prace projektowe przebudowy stadionu
przy ul. Złotniczej zaczną się już dziś.

Anglicy – nie! Portugalczycy – tak!
Pałac Wojanów może być bazą hotelową
dla piłkarzy, ale szanse mają także
inne obiekty, które spełnią oczekiwane
standardy i życzenia
z koncertem mega–gwiazdy na
ukoronowanie turnieju.
– Kiedy obejmowałem fotel
zastępcy prezydenta, ta sprawa
była kontynuowana bardzo powoli.
Prezydent Marek Obrębalski powierzył mi to zadanie. Cieszę się, że w

przygotować. – Już od 3 października zaczynamy prace związane
z adaptacją stadionu przy ulicy
Złotniczej wraz z infrastrukturą –
zapowiada Miłosz Sajnog.
Trzeba, między innymi, zbudować nową płytę główną (będzie

Już samo umieszczenie Jeleniej Góry w
katalogu UEFA to wielki sukces – mówi
Miłosz Sajnog. Obok – Marek Obrębalski.

bierze wariant
minimum
ko s z t ó w. –
Kompleksowy
remont zawierający wiele elementów, które nie
będą potrzebne dla celów centrum,
kosztuje w granicach 23 milionów
złotych. My chcemy zamknąć to w
kwocie czterech, pięciu milionów –
mówi samorządowiec.
Harmonogram prac: od doku-

mentacji technicznej jesienią i
zimą, poprzez prace ziemne wiosną
i latem przyszłego roku, a później
– remonty wewnętrzne, aż do
przygotowania murawy wiosną
2012 roku. Na ten czas kompleks
przy ul. Złotniczej będzie wyłączony
z eksploatacji. Także podczas ewentualnego pobytu ekipy, ze Złotniczej
nie będą mogły korzystać kluby,
które będą działały w pozostałych
obiektach w Jeleniej Górze.
Centrum pobytowe to – jak
przekonuje Miłosz Sajnog – potężne zadanie logistyczne. Trzeba
bowiem zadbać o mieszkańców
i gości, którzy do Jeleniej Góry i
okolic przyjadą ściągnięci magią
futbolu. Miasto już myśli o programie „eventowym”, cyklu imprez
promocyjnych i koncercie, który
miałby zwieńczyć całe mistrzostwa. Brany jest pod uwagę występ
gwiazdy z wysokiej półki. W sumie
region gotów jest na przyjęcie 35
tysięcy gości. Sama ekipa to około
50 osób plus zawodnicy.
Miłosz Sajnog zapewnił, że
wbrew sceptycznej wizji wielu
mieszkańców i decydentów, Jelenia Góra i Wojanów przekonały
przedstawicieli UEFA, że ekipa na
Euro 2012 będzie w Kotlinie Jeleniogórskiej bezpieczna. Wszystko
zostało sprawdzone, włącznie z
czasem dojazdu. – Bierzemy na
siebie transfer z hotelu (Pałac
Wojanów) – na stadion i z powrotem. Transport do Wrocławia i

na lotnisko to już zadanie
spółki Euro 2012 – mówi Miłosz
Sajnog. Ekipa będzie się poruszała
w konwoju. Zdaniem reprezentantów UEFA droga ze stolicy
Karkonoszy do Wrocławia nie
budzi zastrzeżeń. Podczas prób
zmieszczono się w zalecanych
ramach czasowych.
Na co mogą liczyć kibice? Na
pewno na jeden otwarty trening,
co wpisane jest w regulamin UEFY.
– Będzie to najpewniej pokazowy
biletowany mecz – przypuszcza
M. Sajnog, choć podkreśla, że to
zależy już od samej drużyny. – Nie
chcielibyśmy, aby piłkarze wyszli
na murawę i przez pół godziny
grali w dziada. Są natomiast ekipy
otwarte, jak Portugalczycy, które
bardzo chętnie prowadzą otwarte
treningi i są dyspozycyjne dla
kibiców – dodał.
Jaka drużyna do nas przyjedzie?
Tego jeszcze nie wiadomo. – Praktycznie dopiero w styczniu 2012
okaże się, kto będzie grał i jaki
będzie skład grup – mówi zastępca
prezydenta. Jednak już od listopada tego roku menedżerowie poszczególnych reprezentacji mogą
jeździć po miastach wskazanych
w katalogu, aby oglądać miejsca
ewentualnego pobytu i negocjo-

wać warunki. Miłosz Sajnog nie
chciał wskazać, którą drużynę
by chciał gościć. Dodał tylko: oby
nie Anglię!
Jest też ewentualność, że do
Jeleniej Góry nie przyjedzie żaden
zespół. Jednak samorządowcy
traktują taki rozwój sytuacji jako
bardzo mało prawdopodobny.
– Pałac Wojanów jest w gronie
trzech najlepszych hoteli na liście
UEFA. To tu przede wszystkim
będą kierować swoje kroki przedstawiciele drużyn – powiedział
Miłosz Sajnog.
Zdaniem samorządowców miasto tylko zyska na umieszczeniu
w katalogu UEFA. – Trafimy na
najbardziej ekskluzywną mapę
piłkarską Europy – przekonuje
Sajnog. Z pewnością kibice i
turyści dadzą też sporo zarobić
miejscowym gestorom turystyki.
Na obiektach sportowych, które
zostaną po Euro 2012, miasto
planuje organizacje rozmaitych
turniejów, choćby ekstraklasowych sparingów na otwarcie ligi.
A może uda się w Jeleniej Górze
utworzyć team z wysokiej półki?
Konrad Przezdzięk
FOT. MT/ TEJO/
ARCHIWUM

Wybrane miasta, gdzie zostaną zlokalizowane centra pobytowe, to: Władysławowo, Gniewino,
Słupsk, Gdynia, Gdańsk, Ostróda, Lubawa, Kołobrzeg, Międzychód, Opalenica, Legionowo, Warszawa, Józefów, Warka, Puławy, Kielce, Wrocław, Jelenia Góra, Tychy, Kraków oraz Wieliczka

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Lotnicze zdjęcie skrzyżowania ulic 1 Maja z Kochanowskiego ma już wartość archiwalną. Tam, gdzie do wiosny tego roku stała jeszcze szpecąca ten zakątek betonowa fontanna, pnie się dziś w górę nowy budynek, który nada inne oblicze temu miejscu. Będzie to
kamienica mieszkalna z lokalami użytkowymi na parterze. Czy wpisze się w krajobraz tej części Jeleniej Góry? Warto o tym podyskutować 5 października o godz. 18 w dworze Czarne podczas otwartej debaty na temat kondycji rodzimej architektury.
(tejo)
FOT. MAREK TKACZ (duże)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK (małe)
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