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PLUS TYGODNIA
Lucyna Szpak
kierowniczka Warsztatów
Terapii Zajęciowej

– Najlepszą odpowiedzią na pytanie czy
jesteśmy potrzebni, są osoby, które od nas
wyszły, zaczęły nowe życie, odkryły swoje
talenty, znalazły pracę czy założyły rodziny
– mówiła Lucyna Szpak w miniony wtorek
podczas uroczystości 15-lecia WZT. Gdyby
nie warsztaty, wielu niepełnosprawnych
zostałoby samotnie w domu. Zajęcia dają
im szansę na wyjście z izolacji, zwiększenia samodzielności i zaradności, odkrycia
drzemiących w nich talentów, poznania
nowych ludzi i nawiązania przyjaźni oraz
przygotowania się do pracy zarobkowej.
Wielka w tym zasługa Lucyny Szpak, która
w pracę z niepełnosprawnymi wkłada
całe serce.
(Angela)
FOT. ANGELA
Więcej o jubileuszu
– na stronie 16

W SKRÓCIE
Palaczu, zbadaj płuca!

W najbliższy czwartek obchodzony jest Światowy Dzień
Spirometrii. Dla jeleniogórzan
jest to szansa na bezpłatne
przebadanie się w szpitalu wojewódzkim. Zgłosić się powinni
przede wszystkim obecni i byli
palacze, ale nie tylko. Badania
będą prowadzone w godzinach:
12 –15 w poradni pulmonologicznej na pierwszym piętrze w
pokoju 211.

Paliło się w Radomierzu

Trzy osoby ucierpiały w wyniku zatrucia dymem podczas
pożaru, który w sobotę po południu wybuchł w jednym z
domostw w Radomierzu. Z
ogniem walczyli strażacy z
Jeleniej Góry i ochotnicy z pobliskich Janowic Wielkich. Życiu
poszkodowanych nie zagraża
niebezpieczeństwo. W zdarzeniu
interweniowała policja, aby
uspokoić krewkich mieszkańców, którzy zachowywali się
agresywnie wobec strażaków.

„Ręka” w bagażniku

Prawdziwy szok przeżyła w
miniony wtorek jeleniogórzanka z Cieplic, która przechodząc
obok jednego z samochodów
zobaczyła wystającą z bagażnika ludzką rękę ociekającą krwią.
Sprawę natychmiast zgłosiła na
policję. Po sprawdzeniu okazało
się, że była to ręka...kukły. Funkcjonariusze przyznali jednak,
że gumowa część ciała, którą
ktoś pomazał czerwoną farbą,
do złudzenia przypominała
ludzką dłoń.

Wciąż za szybko

168 skontrolowanych pojazdów i 67 kierowców ukaranych
mandatami to efekt prowadzonej w pierwszy piątek października policyjnej akcji „Prędkość”.
Działania prowadzone były w
szczególności na głównych ciągach komunikacyjnych miasta.
Policjanci przypominają kierowcom o fotoradarze, który zbiera
żniwo. Choć kierowcy znają
miejsca usytuowania masztów,
to dzień przed akcją „Prędkość”
w al. Jana Pawła II w Jeleniej
Górze urządzenie utrwaliło 51
kierujących, którzy jechali za
szybko.

Cud latarniany
Mieszkańcy ulicy Wolności spalonych żarówek, ale wypięcia latarni
307 – 309 skarżyli się na z zasilania lub innej awarii.
– Będziemy rozmawiać z władzaegipskie ciemności w ich
mi spółdzielni. Jako miasto nie mamy
okolicy.
Próbowaliśmy ustalić, kto jest odpowiedzialny za niedziałające latarnie. Okazało
się, że nie ma winnych. Ewa Styczyńska
z Energii Pro w Jeleniej Górze zapewnia,
że firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ciemności, bo latarnie są na
gwarancji. Dodała też, że brak światła
najprawdopodobniej nie jest wynikiem

w tym rejonie żadnego własnego
źródła zasilania, a jego stworzenie wymaga czasu na uzyskanie
stosownych zezwoleń i oczywiście
pieniędzy, których teraz nie mamy
– usłyszeliśmy w zarządzie dróg i
mostów. Sugerują tam, że być może
to sprawka spółdzielni „Fampa”,
która oszczędza.

NA TOPIE

Agnieszka Romanowska
organizatorka „Fotoruszenia”

Za sprawą tej bibliotekarki z Książnicy Karkonoskiej oraz mocno zaangażowanej osoby w wydarzenia naszego miasta, już po raz trzeci jeleniogórskie
puby, restauracje oraz kina żyją fotografią. Może nie
tą z najwyższych półek artystycznych wyżyn, ale
szczerą wypowiedzią poprzez obraz zarejestrowany
przez najmłodszych twórców, dla których Agnieszka Romanowska stworzyła możliwość debiutu
wystawienniczego i zaistnienia choć na parę dni
(a może i na dłużej) w świadomości mieszkańców
Jeleniej Góry i okolic. „Fotoruszenie” kończy się w
tym tygodniu.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Więcej o „Fotoruszeniu” – na stronie 11.

Czesław Wychowanek, kierownik
Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa”
stanowczo zaprzecza wypinaniu przez
spółdzielnię ze źródeł zasilania latarni,
o które toczy się spór. – Z tym oświetleniem jest coś nie tak. Do nas też przychodzili lokatorzy i zgłaszali problem, my
natomiast przekazywaliśmy go dalej.
Ostatni raz interweniowałem w tej sprawie 1 października. Wówczas obiecano
mi, że awaria zostanie usunięta. Później
specjalnie wieczorem sprawdziłem:
latarnie pięknie świecą – dodaje.
Takim sposobem o przyczynie
usterki się nie dowiedzieliśmy.
Grunt, że mieszkańcy mają
oświetlone podwórza. Pytanie tylko ...na jak długo?
(Angela)

Koniec gehenny „Pod Jeleniami”
jak straszyły, tak straszą. Potężnych wyrw,
na których łatwo o
uszkodzenie pojazdu,
nie ma komu naprawić
z powodu zaszłości w
stosunkach własnościowych. Jest jednak szansa
na naprawę drogi: będzie
rozpisany przetarg na załatanie pokiereszowanej nawierzchni.
(tejo)
FOT. TEJO
Od przekazania byłych koszar mieszkańcom mija już sześć lat, a
poszczególnym instytucjom oraz dziury we wewnętrznych uliczkach

NOWOŚCI W SZPITALU
Już jutro (wtorek) o godzinie
14.00 w Szpitalu Wojewódzkim w
Jeleniej Górze odbędzie się uroczyste
przekazanie zmodernizowanych pomieszczeń i aparatury. Nowością błyśnie na oddziale

neonatologicznym, a do urologii
trafi sonotroda do zabiegów bezinwazyjnych. W placówce pojawią się
władze urzędu marszałkowskiego
oraz samorządowcy jeleniogórscy,
a także dyrekcja Narodowego
Funduszu Zdrowia.
(Angela)

Mają boisko pod
Chojnikiem!
Na otwarte w miniony piątek boisko Szkoła
Podstawowa nr 15 w Sobieszowie czekała
ponad dwadzieścia lat. – To nieoceniona inwestycja, która przyniosła nowe możliwości i
motywację do sportowego rozwoju – uważają
nauczyciele i uczniowie najmniejszej podstawówki w Jeleniej Górze. Nowo otwarty obiekt
to pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do
piłki nożnej, koszykowej, ręcznej i siatkowej.
Po przecięciu uroczystej wstęgi odbyły się
tradycyjne pierwsze rozgrywki piłki nożnej:
politycy i władze szkoły kontra obrońca stojący
na bramce. Dla gości uczniowie przygotowali
też program artystyczny, a po nim rozegrano
pierwszy mecz piłki nożnej. Koszt wybudowania boiska to 240 tys. zł. Pieniądze pochodziły
z budżetu miasta.
(Angela)
FOT. ANGELA

Prestiżowy sukces UE
Jeleniogórski Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławia, podobnie jak trzy pozostałe wydziały tej uczelni, znalazł się w pierwszej
kategorii w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tuż po inauguracji roku akade- kategoriach jednostek naukowych. wszystkie cztery wydziały wroJak wynika ze sprawozdania na cławskiego Uniwersytetu Ekonomickiego 2010/2011, Minister NiSW
prof. dr hab. Barbara Kudrycka opu- podstawie oceny parametrycznej micznego, gdzie jedną z nich jest
blikowała komunikat o ustalonych z działalności za lata 2005-2009, jeleniogórski Wydział Gospodarki
Regionalnej i Turystyki, zdobyły
najwyższą, bo pierwszą kategorię. I
tym samym dostały się do pierwszej
dwudziestki w Polsce w dziedzinie
„Nauki Ekonomia”.
(Angela)
FOT. ANGELA

Studenci pierwszego roku mogą być
dumni, że zdobywają wiedzę na UE.

To osiągnięcie publicznej uczelni ekonomicznej będzie miało również swoje odzwierciedlenie w większym niż dotychczas
finansowaniu z budżetu państwa. A co za
tym idzie, wpłynie na kryterium jakości
badań i dydaktyki.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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Złote Gody w ratuszu

Ukradł babci komputer. Kupił narkotyki
Przed sądem rodzinnym
odpowie nieletni, który
okradł swoją babcię. Jego
łupem padł zestaw komputerowy o wartości około
800 zł.
Strajku nie było

W b r e w z a p ow i e d z i o m
ogólnopolskiego protestu
włoskiego niektórych sieci
marketów, w Jeleniej Górze obyło się w miniony
czwar tek bez protestów.
Carrefour oraz Biedronki,
gdzie – między innymi –
miano przeprowadzić strajk
włoski – pracowały normalnie. Akcję ogłoszono jako
wyraz sprzeciwu cięciom
oszczędnościowym. Postulatem było też zwiększenia
zatrudnienia i godnej pracy
w handlu.
(tejo)

W minioną środę policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji
w Jeleniej Górze doprowadzili do sądu
rodzinnego 15-latka podejrzanego o
kradzież. Powód: chłopak okradł swoją
babcię, a do zdarzenia doszło pod koniec

sierpnia w Jeleniej Górze – poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy policji jeleniogórskiej.
Łupem nastolatka padł zestaw komputerowy o wartości około 800 zł.
Chłopak komputer sprzedał w jednym z

Piątek, 8 października, okazał się bardzo szczęśliwym dniem dla czterech
jeleniogórskich małżeństw, które zostały wyróżnione przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
Państwo Wiktoria Berezowie, Helena i Czesław Bo- Sali Ślubów w ratuszu, aby uczesti Władysław Anufro- jańscy i Marianna oraz Kazimierz niczyć w miłej uroczystości.
Małżonkom jubilatom okoliczwiczowie, Stanisła- Domagałowie zjawili się w miniony piątek w nościowe dyplomy i piękne bukiety
wa i Eugeniusz
kwiatów wręczył prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski. Pogratulował
parom tak długiego stażu i zapewnił,
że przeżycie wspólnie pięćdziesięciu
lat jest rzeczą bardzo trudną. Pomimo
różnych przeciwności losu państwo
Anufrowiczowie, Berezowie, Bojańscy i Domagałowie postanowili pozostać razem i spełniać
jak najlepiej potrafią przysięgę
małżeńską, a przede wszystkim fragment mówiący o tym,
że będą razem zawsze.
(Gabi)
FOT. GABI

Prezydent Obrębalski dekoruje
Kazimierza Domagałę. Obok –
jego małżonka: Marianna.
jeleniogórskich
lombardów, a pieniądze przeznaczył na narkotyki. Policjanci wyjaśniają
szczegółowo wszystkie okoliczności tej
sprawy. Teraz o dalszym losie młodego
złodzieja zadecyduje sąd.
(tejo)

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy
Złotych Godów i życzymy jeszcze wielu
wspólnie spędzonych lat!

Podziękowali

za dar życia w płynie

Trzydzieści trzy litry krwi
udało się zebrać podczas
sierpniowej akcji „Oddaj krew
– podziel się życiem”. Dr major Paweł Baranowicz i Jacek Grabowski podziękowali
W minioną sobotę po godz. gdzie doszło do zdarzenia. Pasa- Miejskiej Komendy Policji w Jeleniej krwiodawcom i wręczyli prezydentowi dyplom uznania.
12 na ulicy Ogińskiego w żerom autobusu nic się nie stało, Górze.
(Agrafka)
Jeleniej Górze doszło do natomiast kierowca skutera został
FOT. AGRAFKA
Jak mówili organizatorzy, efekty akkolizji drogowej. Skuter przewieziony do szpitala, gdzie
cji przerosły ich oczekiwania. 6 sierpnia
zderzył się ze szkolnym okazało się, że nie doznał poważniejszych uszkodzeń.
br. poza honorowymi dawcami krwi,
autobusem wiozącym dzieci
– Kierowca jednośladu nie ustąpił
do punktu zgłosili się prezydent Marek
do Wlenia.
pierwszeństwa przejazdu autobusoObrębalski, radni, urzędnicy, funk-

Skuterem w autobus szkolny

Autobus wiózł dzieci, które akurat
wracały z basenu, znajdującego się
przy Szkole Podstawowej nr 11.
Ruch samochodów został całkowicie
zatrzymany na ulicy Ogińskiego,

wi, w wyniku czego doszło do kolizji
drogowej. Został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Nikomu nic się nie stało. Ruch został
już przywrócony – poinformowała
podisnp. Edyta Bagrowska, rzecznik

Śląska, wykonuje zadania w czasie pokoju i jest przygotowane na działania
podczas wojny. – Prowadzimy zbiórki
krwi w terenowej stacji krwiodawstwa
we Wrocławiu przy ulicy Weigla i przy
IV Szpitalu Wojskowym. Jeździmy również po całym Dolnym Śląsku. W wielu
szpitalach, które wyposażamy krew, leczą się też jeleniogórzanie – powiedział
dr major Paweł Baranowicz.
Dodał, że krew to substancja, która
mimo wielu prób i postępu w nauce,
nie da się zastąpić żadnym innym
lekiem. Wręczył też podziękowanie i pamiątkowy ryngraf na ręce prezydenta
cjonariusze policji, dziennikarze, Marka Obrębalskiego za umożliwienie

Hulał wiatr

Kilkanaście połamanych
drzew i konarów w Jeleniej
Górze, Karpaczu, Szklarskiej
Porębie i okolicy – to żniwo,
jakie zebrał wiatr wiejący na
początku minionego tygodnia z siłą 70 km/h. Chwili
wytchnienia nie mieli strażacy, którzy usuwali drzewa
z dróg i budynków. Wichura
uspokoiła się, ale w miniony
weekend znów zaczęło niebezpiecznie wiać.
(Angela)

Marzena Machałek, poseł
Prawa i Sprawiedliwości na
Sejm RP, jako wyraz protestu przeciwko planowanej
prywatyzacji jeleniogórskiej
firmy Dolfamex, zwróciła się
z zapytaniami do ministra
skarbu i premiera rządu.

dokumentów przekazanych przez
radę pracowników i zakładową
Solidarność” wynika, że procedura
prywatyzacyjna przyjęta przez Ministerstwo Skarbu nie przewiduje
możliwości podjęcia przez członków
załogi spółki rozmów z potencjalFirma Dolfamex produkuje narzędzia do nym inwestorem w zakresie pakietu
obróbki skrawaniem. Mimo kryzysu świa- socjalnego. Jak podkreśla posłanka
towego jest w dobrej sytuacji finansowej i Machałek, wybór takiego trybu
sprzedaży udziałów spółki Dolfamex
budzi sprzeciw pracowników. Nie
Z informacji dostępnych na ser- gwarantuje stabilne zatrudnienie dla ponad
gwarantuje bowiem utrzymania
wisie internetowym resortu oraz 140 pracowników.

Kontrowersyjna prywatyzacja
miejsc pracy, co szczególnie niepokoi
w mieście z wyraźną tendencją wzrostu bezrobocia. Posłanka apeluje do
ministra Aleksandra Grada o wstrzymanie procedury prywatyzacyjnej
do czasu wypracowania rozwiązania
zgodnego z interesem społecznym i
interesami pracowników.
(tejo)

mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic oraz
turyści. Łącznie krew oddało niemal
80 osób.
W miniony czwartek do jeleniogórskiego ratusza przyjechali major Paweł Baranowicz i Jacek
Grabowski z Wojskowego
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
we Wrocławiu,
k t ó r e a kc j ę
współorganizowało.
Placówka
działa na terenie Dolnego

przeprowadzenia akcji. Wyróżnienie
otrzymał też Andrzej Marchowski,
główny specjalista Wydziału. Zdrowia
i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. TEJO

W Jeleniej Górze krew można oddać w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Ogińskiego 6, codziennie
od poniedziałku do piątku. Rejestracja krwiodawców odbywa się w godzinach 7.30 – 11.00.
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Zarazić najmłodszych sprzątaniem i porządkiem

„Kolekcjonerzy” poza prawem
W miniony piątek sejm
uchwalił rządową nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, która zabrania
handlu tzw. dopalaczami i
artykułami „kolekcjonerskimi”. Czy to już koniec walki
z substancjami, których zażycie może się dla człowieka
skończyć tragedią?

– opowiada jeden z
kuratorów
sądowych
ds. nieletnich w Jeleniej Górze.
Jak mówi
Bogdan Światłocki,
szef jeleniogórskiego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jeleniej Górze, na
Do początku października o funknaszym terenie nie było zgłoszeń
cjonowaniu sklepów z dopalaczami w
zatrucia tymi substancjami. SzeJeleniej Górze wiedzieli głównie klienci
fowa sanepidu, Ewa Czyżewska
i sąsiedzi. Przypadki zatruć preparatwierdzi jednak, że nie oznacza to,
tem pod nazwą „Tajfun” uświadomiły
że nie było zatruć: pacjenci zapewne nie przyznawali się, co brali,
a lekarze nie zawsze rozpoznają
skutki działania preparatów. Za to
na młodzież brykającą po zażyciu
substancji dała się we znaki sąsiadom sklepów. – Młodzież szalała
nam pod kamienicą, to była tragedia – wspomina Danuta Rucjan z
ulicy Drzymały.
17-letni Daniel, którego spotkaliśmy przed zamkniętym dopalaczowym
sklepem, nie kryje
Dzierżawcy zostawili na kartce
irytacji. – Teraz pokontaktowy numer telefonu…
winni pozamykać
sklepy z papierosaniebezpieczeństwo wszystkim. Główny sprawuję
mi i alkoholem, a
Inspektor Sanitarny podjął decyzję n a d z ó r
później pójść dalej i
o wycofaniu produktów o nazwie o t w a r c i e
zabronić używania
„Tajfun” i wszystkich podobnych do mówiły mi,
kleju i picia piwa.
niego środków sprzedawanych jako że zażywają
Jak ktoś będzie
wyroby kolekcjonerskie. Wówczas tzw. dopalachciał się naćpać to i tak znajzamknięto drzwi trzech punktów cze, bo dają
„większego kopa dzie sposób – mówi nastolatek.
sprzedających „dopalacze” w Jeleniej niż narkotyki”. Śmiali się przy tym, że
Angela
Górze i niemal wszystkie w całej Polsce. teraz nie muszą narażać się policji,
FOT. TEJO
Otwarte zostały tylko te, których nie noszą paragon w kieszeni i są czyści
było w spisie sanepidu, szybko jednak
ich funkcjonowanie zgłosili okoliczni
mieszkańcy.
– Okazało się, że dwa z nich przy
ulicy Drzymały i 1 Maja były zamknięte przez ich właścicieli. Zamknęliśmy
natomiast punkt przy ulicy Głowackiego. We wtorek mieszkańcy Szklarskiej
Poręby poinformowali nas o jeszcze
jednym działającym punkcie, który
od razu zamknęliśmy – mówi Ewa
Czyżewska, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Jeleniej Górze.
Powszechnie wiadomo było, że młodzież i dorośli zażywali sprzedawane
tam produkty. – Osoby, nad którymi

Lifting parku prawie pewny
Projekt tyczący rewitalizacji pójdzie zgodnie z planem, prace
Parku na Wzgórzu Kościuszki w rozpoczną się w przyszłym roku.
(tejo)
Jeleniej Górze dostał pozytywFOT. TEJO
ną ocenę merytoryczną i czeka
obecnie na rozstrzygnięcie for malne.
Dzięki niemu i pozyskanemu wsparciu
z Unii Europejskiej
zaniedbany dziś park
zyska nowe ścieżki
dydaktyczne, oświetlenie i małą architekturę. Odnowione
zostaną też parkowe
alejki. Jeśli wszystko

Półtora promila alkoholu u ojca, ponad jeden – u
matki, którzy upili się
mając pod opieką synków (jeden trzy lata, drugi – siedem miesięcy).

mężczyzn i kobietę oraz dwójkę
chłopców w wieku 7 miesięcy i 3
lat. W lokalu panował bałagan, a na
stole stały puste butelki po alkoholu.
Dzieci były zaniedbane, a rodzice –
pijani. Starsze dziecko przewieziono
do szpitala, młodsze – do pogotowia
ratunkowego. Rodzicom może grozić
kara nawet do trzech lat więzienia.
– O sytuacji zostanie powiadomiony
sąd rodzinny.
(tejo)

Będą nowe światła
– Największe utrudnienia pojawiają
Rozpoczęła się modernizacja
skrzyżowania przy ulicach Ró- się w chwili poprzecznego przekopu
życkiego, Flisaków i Złotniczej drogi. Te działania są jednak nieuniknione, aby założyć nową instalację –
w Jeleniej Górze.

– Zamknęliśmy sklepy
z dopalaczami – mówi
Ewa Czyżewska,
szefowa Sanepidu.
W miniony piątek ostatecznie zamknięto
dyskusję na temat czy te substancje powinny być dostępne, czy nie. Sejm uchwalił
ustawę, która zakazuje wytwarzania i
wprowadzania do obrotu na terenie Polski
jakichkolwiek substancji lub produktów,
które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe,
czyli tzw. środków zastępczych, zwanych
potocznie dopalaczami.

Bawimy się w typowanie osoby, która – Waszym zdaniem
– najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej, nowej kadencji. Robert Prystrom uzyskał już 100
głosów i pozostaje liderem naszej zabawy. Marcin Zawiła (45
kuponów) wyprzedza Huberta Papaja (41 głosów).

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

Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 11 im. Krasnala Hałabały w Sobieszowie odwiedziły
w miniony wtorek Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Jeleniej Górze.
Była okazja, aby uczulić dziewczęta i chłopcy na czystość w
mieście. Dzieci dowiedziały się,
jak należy segregować odpady
i co się później z nimi dzieje.
Organizatorzy tej wizyty mają
nadzieję, że ekologiczna lekcja
w przedsiębiorstwie zaszczepi
w dzieciach chęć do segregacji
odpadów, a zdobytą widzą
na ten temat będą zarażać
dorosłych.
Z wielu obserwacji wynika,
że to właśnie starsi mieszkańcy
miasta nie dbają o czystość
swojego otoczenia. Dzięki podobnym akcjom – na zasadzie
„czym skorupka za młodu
nasiąknie” – w Jeleniej Górze
będzie czyściej.
(KC)
FOT. KC

Pijani rodzice i małe dzieci

W miniony czwartek około godziny 16 policja otrzymała zgłoszenie o
libacji w jednym z jeleniogórskich
mieszkań, gdzie przebywało trzech

Superkandydat 2010

Czwarty jest Marek Obrębalski
(39 głosów) wyprzedzając Sylwestra

5

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

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

Jadwiga Reder-Sadowska
Miłosz Sajnog
Sylwester Urbański
Marcin Zawiła

Wymienione zostaną trzydziestoletnie sygnalizacje, a na wlotach dotąd
niechronionych pojawią się światła.
Przy każdym sygnalizatorze przed przejściem dla pieszych pojawią się przyciski,
którymi piesi będą mogli włączyć sobie
zielone światło.

mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i mostów
w Jeleniej Górze. Na wspomnianym
skrzyżowaniu prace mają potrwać
do końca tego tygodnia. Kierowcom
zaleca się objazdy.
(Angela)
FOT. ANGELA

Kolejnym modernizowanym skrzyżowaniem będzie Osiedle Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały,
a po nim Lipowa – Wolności – Morcinka. Na zakończenie prac na wszystkich trzech skrzyżowaniach wykonawca ma czas do 30 listopada. Koszt całego zadania to po przetargu 1 mln
118 tys. zł, z czego połowa pochodzi z rządowego programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
na drogach, a druga część z budżetu miasta Jelenia Góra.

Korzeniewski. Po cztery głosy przypadły
Józefowi Kusiakowi i Zofii Czernow, a
trzy dla Jerzego Łużniaka.
Co tydzień na łamach „Jelonki” drukujemy kupon oraz wstępną listę uczestników zabawy na przedwyborczych
spekulacjach 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.
(RED)

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
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
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Politycznie w Orient
Expressie

W miniony piątek w Orient
Expressie (Karkonoski Salon
Sztuki) odbyło się spotkanie z
publicystą Stanisławem Michalkiewiczem, który w ironiczny i
kontrowersyjny sposób wypowiadał się m.in. na temat polityki
uprawianej przez posłów różnych
ugrupowań oraz o problemach
państwa polskiego.
Na spotkaniu poruszał głównie
wątki polityczne dotyczące m.in.
kryzysu finansowego, podwyższenia podatków, kosztu kampanii
prezydenckiej Bronisława Komorowskiego. Krytykował rząd
Donalda Tuska, m.in. za walkę z
dopalaczami na granicy prawa,
komentował również aktywność
polityczną Janusza Palikota, Leszka Balcerowicza czy też ministra
finansów Jacka Rostkowskiego.
Stanisław Michalkiewicz jest
sędzią Trybunału Stanu, eseistą,
publicystą, autorem książek o
tematyce społeczno-politycznej
oraz współzałożycielem Unii Polityki Realnej. Jest przeciwnikiem
poprawności politycznej i zwolennikiem wolności słowa. Publikuje
na łamach wielu czasopism m.in.
„Naszego Dziennika”, „Gazety
Polskiej”, „Dziennika Polskiego”.
Jego felietony czytane są w Radio
Maryja i Telewizji Trwam.
Spotkanie ze Stanisławem
Michalkiewiczem rozpoczęło
cykl spotkań z różnymi ciekawymi publicystami, które będą
odbywać się w Orient Expresie.
Wkrótce JelonkaTV nada program
z udziałem czwartkowego gościa
Karkonoskiego Salonu Sztuki.
(Agrafka)

AKTUALNOŒCI

Symboliczne wbicie szpadli
na dobry początek budowy
oczekiwanej od lat obwodnicy południowej poszło
sprawnie. Czy równie sprawnie przebiegać będą roboty,
dzięki którym – zgodnie z
zapowiedziami – za 18 miesięcy pierwszym odcinkiem
traktu pojadą samochody?
Robotnicy muszą się spieszyć!

Wyścig z czasem

W miniony czwartek tuż przy
ścieżce rowerowej przy ulicy Sudeckiej, w miejscu, gdzie obwodnica zostanie wpięta we wspomniany trakt,
prezydent miasta Marek Obrębalski
oraz przedstawiciele wykonawców
z Konsorcjum ARM, wbili
symboliczne szpadle w kopiec
ziemi.

Pierwsza robocza narada nad planami.
Terminy gonią, czasu jest niewiele.

Samorządowcy i szefowie wykonawców
żwawo i symbolicznie machali szpadlami.
Pola. Dobra
W ten sposób
wiadomość dla rooficjalnie zaczęła się
werzystów: przy obwodnirealizacja pierwszego etapu obwod- cy będą dla nich ścieżki – powiedział
nicy południowej. – Ta inwestycja w szef Jeleniej Góry.
znacznym stopniu odciąży aleję WojW symbolicznym początku prac
ska Polskiego oraz ulicę Wincentego

Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, wraz z Zofią
Czernow oraz Hubertem Papajem, zaprezentował 4 października, jak można pozbyć się
sprejowych bohomazów na elewacjach budynków.
Polityk wybrał fasadę filii nr 4
Książnicy Karkonoskiej w Cieplicach
i przy okazji przedstawił „komunalny” program

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

uczestniczyli Grzegorz Kochański,
wiceprezes zarządu i dyrektor naczelny ABM Pol-Dróg z Legnicy oraz
zastępca dyrektora ds. technicznych
w tej firmie Tadeusz Łącki. ABM PolDróg jest liderem Konsorcjum ARM,
którego partnerem jest firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i
Transportowe z Bydgoszczy.
Zaraz po uroczystości przedstawiciele wykonawców stanęli nad
planami inwestycji. Czeka ich niezmiernie trudne zadanie: w ciągu
18 miesięcy muszą wybudować

odcinek drogi z wiaduktami od
skrzyżowania z ulicą Wincentego
Pola aż do Sudeckiej. Postawią także
tzw. węzeł grabarowski, na który
złożą się wiadukt nad drogą krajową
numer trzy, oraz nowy most nad
rzeką Bóbr. Trzeba będzie także
przebudować ten już istniejący.

Wykonawcy zapewnili, że dołożą
starań, aby zdążyć w terminie,
jednak ich plany może popsuć aura.
Jeśli zima będzie śnieżna i mroźna,
trudno będzie uniknąć opóźnienia.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Obwodnica południowa, o której mówi się od ponad 10 lat, to najdroższa inwestycja Jeleniej
Góry. Umowa warta jest 82 miliony 930 tysięcy złotych. Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego). W
kosztach partycypuje także urząd marszałkowski.

Czyste miasto z Zawiłą

wyborczy. Organizatorzy spotkania Każdy, kto został w ten sposób poniej Górze Zbigniew Ciosmak w piprzekonywali, że należy zgłaszać szkodowany może założyć sprawcy
elewacji budynków na
śmie do Marcina Zawiły poinformoorganom ścigania uszkodzenie mie- sprawę z powództwa cywilnego.
terenie miasta Jelenia
wał, że w bieżącym roku policja zanoKomendant Miejski Policji w Jelenia, jakim są naścienne bohomazy.
Góra i powiatu jeleniotowała 29 przypadków uszkodzenia
górskiego. Udało się wykryć sześciu sprawców,
którym postawiono w
23 przypadkach zarzuty
zniszczenia mienia.
Kandydat na prezyże na strychu kościoła kościelnych zaczyna się piękna
denta miasta ze świtą
znajdowały się nigdy nie gra kolorów.
(KP) zobowiązali się, że zamontowane fragmenty
FOT. KAZIMIERZ dbają o przegląd wszystwitraży z lat trzydziePIOTROWSKI kich ciągów komunikastych XX wieku wykocyjnych i terenów pod
nane w hucie w Pieńwzględem podniesienia
sk u. Skomponowano
Obecnie parafia gromadzi środki na
ich estetyki.
z nich trzy nowe okna
remont ścian świątyni. Jeżeli zbiórka
(Gabi)
witrażowe uzupełniasię powiedzie, przeprowadzone zostaną
FOT. GABI
jąc je współczesnymi
szybami. Dzięki temu
prace odkrywcze spodnich warstw
świątynia zyskała trzy
farby na ścianach i kościół odzyska
o ciekawej ornamenstare freski. Niedługo z konserwacji wróci
tyce witrażowe okna.
jeden z bocznych ołtarzy, oraz wspaniały
Teraz gdy świeci słońbarokowy konfesjonał.
ce to na ścianach naw

Staro-nowe witraże u Erazma i Pankracego

Trzy
nowe
okna witrażowe skomponowane
z zachowa nyc h n a
strychu części i współczesnych
e l e m e n t ów
zdobią farę miejską w Je- wódzkiego i
miejskiego.
leniej Górze.
W g ó r nyc h
W miniony piątek w kościele
św. sw. Erazma i Pankracego
nastąpił końcowy odbiór prac
remontowych witraży. Roboty wykonano dzięki wsparciu ministerstwa kultury oraz urzędów: woje-

oknach nawy
głównej od
strony północnej nie
było witraży.
Okazało się

Kandydat PO zamierza
* odbudować i uporządkować jeleniogórskie tereny zielone i place zabaw
* zastosować monitoring miasta do zwalczania dewastacji i zaśmiecania.
* opracować koncepcję i realizację programu uregulowania i uporządkowania potoków i
strumieni przepływających przez Jelenią Górę
* zintensyfikować segregację śmieci.
* wspomagać społeczne inicjatywy jak Stowarzyszenie „Obelicus” zmierzających do upiększenia
konkretnych punktów
* zwiększyć liczbę koszy na śmieci oraz częstotliwości działania ekip sprzątających

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czy chemia polega
głównie na rozwiązywaniu równań, wkuwaniu symboli i nazw
związkówchemicznych?
Nie! Może być bardzo widowiskową i pouczającą
dziedziną – przekonywali
w miniony piątek w I LO im.
Żeromskiego goście z Wydziału Chemicznego Politechniki
zy, na które
Wrocławskiej.
Zajęcia pod hasłem „Niecodzienna
chemia” odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego podczas
jeleniogórskiej odsłony XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pełna sala
licealistów i gimnazjalistów z podziwem
i zainteresowaniem obserwowała poka-

złożyły się różne
sztuczki. Dokonywały się nie za sprawą
czarów, ale znajomości właściwości
poszczególnych związków chemicznych
i reakcji, jakie między nimi zachodzą.
Był więc gejzer chemiczny, grzyb który „wyrósł” wskutek połączenia wody
utlenionej z katalizatorem. Prowadząca
zademonstrowała, jak powstaje chemicz-

na krew
– trick
często
wykorzystywany w
filmach.
Była też możliwość warzenia
chemicznego piwa
– do złudzenia przypominającego małe jasne z
pianką na dwa palce, ale – oczywiście – niezdatnego do picia.
Uczniowie ZSO nr 1 zobaczyli, jak
powstaje w probówce chemiczna burza
i przekonali się, że wodór rzeczywiście
ma wybuchowe właściwości. Dowiedzieli się także, że szkło wodne ma swoje
zastosowanie nie tylko w budownictwie,
lecz także w produkcji żywności oraz

Nagrodzony oklaskami pokaz był jedną z
części edycji regionalnej XIII Dolnośląskiego
Festiwalu Nauk, na który złożyła się cała
seria prezentacji i wykładów zarówno w I
LO, jak w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiego oraz
WGRiT Uniwersytetu Ekonomicznego.

REKLAMA

Chemiczne fajerwerki na festiwalu nauki

tzw. chemicznym ogrodzie. Całość
prezentacji stanowiła także zachętę
dla tych licealistów, którzy wiążą swoją
przyszłość ze studiami na wydziale
chemii.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
O wykładzie poświęconym najbardziej „odlotowym” związkom
chemicznym – czyli narkotykom i
dopalaczom – czytaj na stronie 14
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Na złamanie karku

Z forum Jelonki.com
Byłem tam na miejscu kiedy to się stało... Bardzo mi szkoda
tej młodej kobiety bo obrażenia wyglądały strasznie. Jej
stopa oderwała się od nogi wyglądało to bardzo baaaardzo
źle. Mam nadzieję że będzie mogła normalnie funkcjonować
po tym strasznym wypadku. Życzę szybkiego powrotu do
zdrowia. Motocykle są jak widać bardzo niebezpieczne. I
nie róbcie tutaj dyskusji na temat tej kobiety, tak jak ludzie
na miejscu wypadku którzy stojąc obok niej, mówili że to jej
wina, że powinna patrzeć jak jeździ itd., zamiast jej pomóc
i powiedzieć kilka ciepłych słów, gdy ona cierpiała i była
w szoku. Pewien mężczyzna podszedł do niej, złapał za
rękę i mówił do niej, a ona podniosła rękę i głaskała go po
twarzy - było to bardzo wzruszające. Niby obcy człowiek
ale jak bardzo jej to było potrzebne.

wyprzedzać, straciła
panowanie nad pojazdem i uderzyła
w auto. Tak wstępnie ustaliła policja
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska,
rzeczniczka KMP w Jeleniej Górze.
Siłą odrzutu kobieta wpadła na dwa
zaparkowane inne auta. Doznała
poważnych obrażeń nogi (złamanie
otwarte), stłuczenia miednicy oraz
kręgów szyjnych. Na miejscu pomocy
poszkodowanej udzieliło pogotowie
ratunkowe, które zabrało ją do szpitala.
Stan 26-latki oceniono jako bardzo
poważny.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Pogotowie ratunkowe zabiera ranną
kobietę do szpitala.

W minioną sobotę jadąca na motocyklu 26-letnia kobieta uderzyła w auto terenowe,
którego kierowca skręcał na parking. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Dokładne przyczyny wypadku ustala policja. Ulica Głowackiego była zamknięta
dla ruchu w obu kierunkach. Otwarto ją w sobotę około 18. 30.

Do zdarzenia doszło przed godz. 17 na parkingiem blisko sklepu Intermarche. parking i skręcał w jego kierunku. Wówulicy Głowackiego w Jeleniej Górze przed – Kierowca nissana chciał wjechać na czas 26-letnia motocyklistka zaczęła go

Nie będzie bałaganu na budowie?
Upomnienie od zarządu dróg oraz minusa od
mieszkańców za remont
ulicy Powstańców Śląskich
dostało Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych.
Powodem były nieprzejezdne
drogi oraz rozkopane chodniki, a
także brak oznakowania i porządku na placu budowy. Mieszkańcy
ulicy i właściciele firm złożyli
skargę na wykonawcę. O pomoc

poproszono też naszą redakcję.
– To co się na niej dzieje, woła
o pomstę do nieba. Wykonawcy
myślą, że jeśli droga i chodniki są
remontowane, to nie ma żadnego
obowiązku by utrzymywać ją w
stanie użytkowania. Prace kanalizacyjne zajmują 3/4 jezdni i by je
ominąć trzeba jechać samochodem
po chodniku – mówi Ryszard
Filipowicz, mieszkaniec ulicy
Powstańców Śląskich.
Po wpłynięciu skarg na miejsce
pojechał Jerzy Bigus, zastępca

dyrektora miejskiego
zarządu dróg i mostów
w Jeleniej Górze. Ocenił sytuację i pouczył
wykonawcę.
– Wysłaliśmy do niego pismo wzywając
firmę do wypełnienia
warunków umowy, w której były
m.in. zapisy o wprowadzeniu na
czas prac organizacji ruchu zastępczego, ustawienie oznakowań
dla kierowców czy utrzymanie
porządku i drożności komunika-

DO JELONKI NAPISALI

W obronie lewicowych wartości

cyjnej zarówno dla zmotoryzowanych, jak i pieszych. Otrzymaliśmy
obietnicę, że wykonawca wykona
nasze zalecenia. Będziemy to na
bieżąco monitorować – mówi
Jerzy Bigus.
(Angela)

Przygoda z małą ojczyzną rozpoczęta

Wszystkie jeleniogórskie
szkoły ponadgimnazjalne,
łącznie 10 placówek, wzięły
udział w Rajdzie Lingwistycznym w ramach II edycji
projektu „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie”.
Uczestnicy rywalizowali
między sobą, prezentując
w wybranym języku obcym
karkonoskie schroniska,
robiąc zdjęcia i śpiewając.
Karkonoski Park Narodowy
zaprosił wszystkich uczestników

do obejrzenia oryginalnego filmu
o Karkonoszach. Po projekcji
uczniowie mogli po raz kolejny
wykazać się znajomością karkonoskich schronisk, rozpoznając je
na starych i współczesnych fotografiach. Prawidłowe odpowiedzi
Żaklina Antczak z KPN nagrodziła
drobnymi upominkami.
Pierwsze miejsce za całokształt
wywalczyła reprezentacja II
LO im. Norwida, a tuż za nimi
uplasowała się reprezentacja
ZSET oraz ex aequo „Mechanik”
i Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych. Za przygotowanie i

przejście tras odpowiadali: trasa
niemiecka – Ewa Łapot, Piotr
Paliński i Paweł Maczel; trasa
angielska – Monika Wachowicz,
Małgorzata Pac, przewodnik
sudecki gościnnie wspierający
ZSET i Edyta Judzińska. Nad całością czuwały: Komandor Rajdu
– Kazimiera Pitera i Honorowy
Komandor Rajdu – Joanna Marczewska, dyrektor Zespołu Szkól
Ekonomiczno-Turystycznych oraz
wicedyrektor Książnicy Karkonoskiej Alicja Raczek.
(Angela)
FOT. ORGANIZATOR

Uczestniczy już zadeklarowali chęć uczestniczenia w kolejnej edycji rajdu.
Szczególne podziękowania organizatorzy
kierują do pań: Małgorzaty Pac Żakliny
Antczak.

Pozwalam sobie na krótki
z konieczności komentarz do
dwóch ciekawych skądinąd tekstów prominentnych autorów
(naczelnego i wydawcy) na tej
samej stronie 9 „Jelonki” nr 39
(207) z 27 września br.
W felietonie Ach, ta młodzież! pan Konrad Przezdzięk
użył określenia „frustrujący
syf Polski Jaruzelskiej”. To
wyjątkowo ohydne sformułowanie, które zmuszony jestem
przytoczyć z najszczerszym
obrzydzeniem. Jako prawnik
konstytucjonalista, członek
Obywatelskiego Ruchu Obrony
Generała Wojciecha Jaruzelskiego – Przeciw Bezprawiu, a
przede wszystkim jako polski
obywatel czuję się szczególnie
dotknięty użyciem rynsztokowego słownictwa wobec
jednego z najwybitniejszych
Polaków w historii a najznamienitszego pośród żyjących.
Czy podobnie wykwintnych
słów używa redaktor naczelny
wobec Polski saskiej, sanacyjnej, a może pisowskiej? A czy
nie przyszło mu do głowy, że
gdyby nie gen. armii Wojciech
Jaruzelski, Polska mogła spłynąć krwią, mogła przestać
istnieć, a i redaktora i mnie i
„Jelonki” mogłoby po prostu
nie być?
Pan Wiktor Marconi obwieszcza natomiast (w felietonie
Uwierzmy w Jelenią Górę!),
że nastąpił w Polsce „upadek
komunizmu”. Otóż nie nastąpił
i to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Polska Ludowa nie była
państwem komunistycznym
lecz socjalistycznym – różnica
jest oczywista, gdyby jednak
autor (wszak ekonomista a nie
politolog) jej nie dostrzegał, odsyłam do fachowej literatury.
Po drugie, komunizm jako
ideologia (w polskiej myśli

społecznej obecna co najmniej
od lat trzydziestych XIX w., że
przypomnę Gromady Ludu
Polskiego) jest nadal obecna
w sercach i umysłach milionów
ludzi i tak jak patriotyzm,
socjalizm, internacjonalizm
stanowi naturalną reakcję
sił postępu i mas pracujących
na hasła nacjonalistyczne,
faszystowskie czy burżuazyjnoklerykalne.
Jeśli dobrze rozumiem W.
Marconiego, wiąże on „upadek
komunizmu” z rokiem 1989, i
ma to tyle wspólnego z prawdą,
co zauważone w tekście K. Przezdzięka a jakże dziś popularne
w politycznie poprawnych mediach przekonanie, iż właśnie
wtedy powstała tzw. „wolna
Polska”, podczas gdy stała się
ona wolna już w latach 19441945, wtedy bowiem polscy i
radzieccy żołnierze pogonili
hitlerowskich najeźdźców. Z
Jeleniej Góry również.
Skoro redaktor naczelny
kończył edukację „w wolnej
Polsce”, spieszę zapytać go, od
czego niby jest ona dziś najzupełniej wolna? Od upadku
gospodarki (także dolnośląskiej)? Od kultu tak pieniądza
jak i nadprzyrodzonych jakoby czuwających nad Polską
nieziemskich stworzeń? Od
wszechwładzy uprawiającego
oba kulty katolickiego kleru
staczającego społeczeństwo w
odmęty średniowiecznej scholastyki? Od materialnego rozwarstwienia, wszechobecnej
biedy, bezrobocia, bezdomności, beznadziei, wykluczenia,
emigracji zarobkowej? Od dyskryminacji kobiet i wszelakich
mniejszości, w tym rasowych,
światopoglądowych, wyznaniowych, seksualnych?
dr Maciej Kijowski
Rzeszów

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Rozum
drogowskazem
Czym kierujemy się podejmując
decyzje? Przede wszystkim staramy się być racjonalni. Jeśli coś
kupujemy, to nie wybieramy tylko
i wyłącznie ładnego opakowania.
Patrzymy też na skład, zawartość
czy producenta. Można powiedzieć,
że decydujące jest zaufanie, którym
obdarzamy towar tych, którzy nam
go sprzedali i którzy go stworzyli.
Nie zapłacimy temu, kto może nas
oszukać.
Kiedy dochodzą do głosu emocje,
przestajemy być już tak dobrze
poukładani. Wszelkiego rodzaju
promocje, wyprzedaże, oferty
last minute mają w nas osłabić
rozsądek. Szybciej kupić, bo zaraz
zabraknie! Podobnie dzieje się
w polityce. Większość z nas jest
rozsądna i nie działa pochopnie.
Politycy, aby nikt nie rozliczał ich
z realnych działań, wymyślają
urządzają coraz to nowe „cyrki
medialne”.
Nie stanowią one większości
ich życia. Ale te kilka procent
zamieszania czy show zakrywa
całą resztę. Jeśli nasi radni czy
parlamentarzyści podejmują, co
roku po kilkaset decyzji, wiele z
nich bardzo ważnych dla naszego
życia, to rzadko to do nas dociera.
Docierają do nas strzępki informacji i to głównie tych sensacyjnych.
Merytoryczna praca nie jest ciekawa, nie budzi emocji i nie sprzedaje
się w tabloidach. Łatwiej jest, więc
wzbudzać emocje, szokować a
nawet kłócić się niż rozwiązywać
problemy.
Politycy pod namową i naciskiem
swoich doradców medialnych robią
to na co dzień. Im bliżej do wyborów, tym mocniej uruchamiają
nasze emocje. W debacie publicznej
zniknęły już właściwe dyskusje
o programach i ideach. Są tylko
wzajemne oskarżenia i połajanki.
Tak jest łatwiej zmobilizować elektorat, bo grożą nam rządy tych albo
owych. Bo ten jest be a tamten fuj.
Partyjni liderzy budują i układają swoje listy w Warszawie.
Niby są konsultacje i propozycje,
ale na końcu o wszystkim i tak
decydują liderzy ze stolicy. Im
ten stan odpowiada. Oni dzierżą
niepodzielną władzę i decydują o
tym, kto ma szansę się dostać. Kogo

wynagrodzić, a kogo wyrzucić z
własnej listy.
Ale tak być nie musi. To nie
zawsze jest tak, że partyjny aparatczyk jest lepszy od prawdziwego
działacza z krwi i kości. Partyjny
zawsze jest zależny od swoich
liderów, zmieniających się ich poglądów i bieżącej taktyki partyjnej.
Z czasem coraz bardziej traci swoją
osobowość i staje się maszynką do
głosowań.
My potrzebujemy, i tutaj w Jeleniej Górze, i na Dolnym Śląsku i w
całej Polsce ludzi autentycznych.
Może nie zawsze tak gładko mówiących, jak wyuczeni rzecznicy
partyjni, ale prawdziwych. Ludzi,
którzy rozumieją problemy, bo je
znają. Którzy zetknęli się osobiście
z absurdami naszej codziennej
rzeczywistości.
Listy partyjne i upartyjnianie
coraz większych obszarów życia
nam nie służy. Samorządy powstały
nie tylko, aby wybierać lokalnych
liderów i działaczy, ale aby przede
wszystkim dać szanse załatwienia
spraw zwykłych ludzi. Z roku na
rok, a właściwe z wyborów na
wybory zmieniają się to jednak.
Największe partie dzielą między siebie coraz bardziej samorząd. Coraz
więcej tam zawodowych członków
partii a mniej społeczników.
Jak to wpływa na działalność
władz, nie musze opisywać. Lokalni działacze prowadzą takie same
wojny miedzy sobą jak ich liderzy w
Warszawie. Zamiast rozwiązywać
nasze problemy, wolą dyskutować
o tym, co dzieli ich partie. Miejsce
partii jest w parlamencie, w samorządzie mamy się sami rządzić. Nie
potrzeba nam wytycznych z partyjnych central. 21 listopada pójdziemy do urn. Nie dajmy się wpędzić
w mechanizm walki dwóch, trzech
najsilniejszych ugrupowań.
Mamy unikalną szansę wybrać
ludzi, nie partie. Trzeba wybrać
tych, o których się coś już wie,
których się zna lub słyszało o nich.
Nie muszą to być tylko partyjni
aparatczycy. Lepiej poprzeć tych,
którzy już coś osiągnęli, którzy
mają wizję i będą potrafili ją zrealizować. Nie dajmy się emocjom!
Kierujmy się rozumem!
Wasz Wiktor Marconi

PLOTKI
I FAKTY
Reżim prezydenta
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Reżim – w tym przypadku nie
w znaczeniu władczego trzymania
podwładnych za twarz, ale trzymania linii – daje się zauważyć w postawie prezydenta Marka Obrębalskiego. Otóż szef miasta odchudza się!
Jakie ma sposoby? Wszystkich nie
znamy, ale z całą pewnością jednym
z nich jest – póki co – rezygnacja ze
śniadań poniedziałkowych, które to
włodarz Jeleniej Góry anonsował był
dziennikarzom kilka tygodniu temu
obiecując, że jego poniedziałkowym
briefingom będzie towarzyszyło
śniadanko. Na zapowiedziach się
skończyło: w miniony poniedziałek
spotkania nie było. Jedzenia tym bardziej. Może w ten? W każdym razie
– według dietetyków i starożytnych
Rzymian – prezydent powinien śniadanie zjeść sam, obiadem podzielić
się z przyjacielem, a kolację oddać
wrogowi. Z ratuszowych plotek
wynika, że na jednej z proszonych
kolacji Marek Obrębalski będzie
czekał na? Zgadnijcie!

– Proszę się tak nie martwić,
panie pośle!

Tramwajowe obiecanki

Że podczas kampanii wyborczej
rozkwitają gruszki na wierzbie,
przekonywali kilka lat temu politycy lewicy. Do serca wziął sobie to
kandydat PO na prezydenta Marcin
Zawiła, który na swoim facebookowym profilu wyciągnął z lamusa
koncepcję „odbudowy” tramwajów
jeleniogórskich. Poseł przekonuje,
że powrót komunikacji szynowej
jest jak najbardziej możliwy. W
sumie – na tej zasadzie – wszystko
jest możliwe, a zwłaszcza w przedwyborczym okresie. Apelujemy
jednak do kandydata, aby na tym
swoje tramwajowe dywagacje zakończył. I niczego nie obiecywał.
Bo – zgodnie ze starym polskim
porzekadłem: obiecanki, cacanki, a
naiwnym – tramwaj, który raczej do
Jeleniej Góry nie powróci. Chyba że
taki jak pod ratuszem. Jako kolejny
kiosk z pamiątkami.
(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.

– Więcej uśmiechu! Mogę pana
zapewnić, że…

– ma pan głosy wszystkich
jeleniogórskich zwierząt!

Anna Ragiel, radna miejska i członkini Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Marcin Zawiła, poseł
i kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Jeleniej Góry.

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Urwany
film
Zamknięcie kina Marysieńka
to jeleniogórski symbol agonii
epoki tradycyjnego kina, które już
kilka lat temu zostało skazane na
powolne odchodzenie. Na prowincji magią terkoczącego projektora
rzedniejąca garstka jego fanów
jeszcze może się nacieszyć. Ale i
to będzie miało swój kres.
Kiedy przebywałem w Warszawie
na studiach, do kina chadzałem
niemal codziennie. Nie miałem
telewizora, komputer nie istniał
o Internecie nie mówiąc. Słowo
„torrent” kojarzyło mi się jedynie
z francuskim odpowiednikiem
polskiego potoku, a płyta kompaktowa z niedostępnym luksusem dla
kapitalistycznego melomana.

Był to wprawdzie czas rozkwitu wypożyczalni kaset wideo,
które stanowiły bodaj pierwszy
gwóźdź do trumny kinowej tradycji, ale w stolicy przełomu lat
80. i 90. XX wieku kino miało
się wciąż świetnie. Koniki krążyły wśród tłumów kłębiących
się pod kasami oferując bilet
od ręki, tyle że z co najmniej
dwukrotną przebitką. Dla wyjaśnienia Czytelnikom młodszym
– konik to w tym przypadku nie
zwierzątko, ale cwaniak, który
– mając dojścia do kasy – przed
hitowym seansem kupował połowę miejsc – i potem z zyskiem
bilety rozochoconemu tłumowi
sprzedawał.

Kin było do wyboru do koloru, trem”, produkcję USA z 1938 roku.
łącznie z trójwymiarową (tak, 3 Tak długą, że w seans wliczono
D to nie jest wynalazek ostatnich przer wę. „Skarpa” przy ulicy
lat!) Oką, gdzie co prawda grano Kopernika, gdzie po raz pierwszy
wciąż ten sam film „Gry i zabawy zainstalowano aparaturę dolby
zwierząt” produkcji radzieckiej, stereo, a ja łaziłem tam na „Misję”
ale – dla samego zjawiska prze- z Robertem de Niro.
Czy też kina w Pałacu Kultustrzennego obrazu – chętnych
widzów nigdy nie brakowało. ry i Nauki („Przyjaźń”, „Młoda
Film zszedł z afisza po upadku Gwardia”, „Wiedza”), gdzie zaletą
były projekcje
Związku Socjaod wczesnych
listycznych ReNA PROWINCJI MAGIĄ
publik Radziec- TERKOCZĄCEGO PROJEKTORA godzin popoRZEDNIEJĄCA GARSTKA
łudniowych aż
kich, kiedy to
FANÓW JESZCZE MOŻE
do późnowieDom Przyjaźni JEGO
SIĘ NACIESZYĆ. ALE I TO
czornych. Taki
blisko placu
BĘDZIE MIAŁO SWÓJ KRES.
praprzodek
Bankowego
współczesne(dawniej Feliksa Dzierżyńskiego, czekist y z go multiplexu, gdzie na upartego
krwią na rękach) nie miał już można było przesiedzieć cały
dzień. Że filmu były najczęściej
racji bytu.
Były też kina inne, które z produkcji rodzimej bądź radziecrozrzewnieniem wspominam. kiej, to już druga sprawa…
W pamięć zapadło mi szczeSocrealistyczna „Moskwa”, gdzie
widziałem „Przeminęło z wia- gólnie kino Stolica na Narbutta,

gdzie – podczas projekcji jednego
z filmów Andrieja Tarkowskiego –
raptem z ekranu znikł obraz. Po
chwili zapalono światło i przeproszono widzów za to, że operator
nie był w stanie zapanować nad
projektorem, ponieważ z nudów
wprowadził się w stan nietrzeźwości i zasnął w kabinie.
I wspomnę jeszcze o Iluzjonie
Filmoteki Polskiej, kinie Śląsk,
gdzie puszczano perły nie tylko
z lamusa. Skandalizujące obrazy Pier Paolo Pasoliniego, czy
też inne historyczne produkcje,
które z różnych względów nie
trafiały do widza masowego –
wyświetlano właśnie tam podczas
licznych festiwali dla rasowych
kinomanów. Pełna sala była tam
prawie zawsze.
Kina, które wymieniłem, dziś
łączy jedno: już ich nie ma. W
miejscu „Moskwy”, która utkwiła w zbiorowej pamięci dzięki

fotografii Chrisa Niedenthala
wykonanej 13 grudnia 1981 roku
(słynny czołg na tle afiszu „Czas
apokalipsy” F. F. Coppoli), stanęło
jedno z pierwszych warszawskich
centrów finansowych. Inne kina
także albo zostały zburzone,
aby zrobić miejsce na coś nowocześniejszego. Albo zmieniły
przeznaczenie. W pałacu kultury
– na przykład – przez czas jakiś
w kinowych salach sprzedawano
męskie płaszcze.
W miejsce starych kin wyrosły
multiplexy, kombinaty pachnące
wielkim światem, chrupanym
popcornem i hamburgerami. Z
nowoczesnymi fotelami, projekcjami ostatnich hitów. Z jednej
strony to symbol kinamatogficznego postępu, z drugiej zachęta
dla nas, jeleniogórzan: cieszmy
się „Lotem” i „Grandem”. Póki
jeszcze są.
Konrad Przezdzięk
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Kochajmy mamy: prozaicznie i wierszem
W pierwszy poniedziałek
października odbyła się
prezentacja almanachu
„Owoce brzemienności”
wydanego przez Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarn o l e sk i e j . W y d a r z e n i e
uświetnił koncert zespołu
„Szklarki” z Piechowic.
Spotkanie miało miejsce
w kawiarni „Muza” Osiedlowego Domu Kultury na
Zabobrzu.

Muzycznie prezentację uświetnił zespół
„Szklarki”, który powstał dwa i pół roku
temu przy Klubie Seniora w Piechowicach

działającym pod opieką Piechowickiego
Ośrodka Kultury. – Zaśpiewaliśmy pieśni
odsłaniające piękno naszego polskiego

krajobrazu, a także o miłości – poinformowała Urszula Musielak z zespołu
„Szklarki”.

Zbiór wierszy sfinansowany
przez 28 autorów poświecony
jest temat yce macierzyństwa.
Najmłodszym autorem, którego
wiersz pt. „Czarna jak noc” znalazł się w zbiorze, jest Konrad
Zaprucki (na zdjęciu). Można
o d n a l e ź ć w t ej p o z yc j i rów nież wiersze Alfredy Dziedzic,
Magdaleny Baczyńskiej, Lidii

Krzysztoń, Stanisława Schuberta czy
też Rafała Frąckiewicza.
– „Owoce
brzemienności” jest
37 pozycją
wydaną
przez nasze Stowarzyszenie,
12. almanachem,
z czego
piąt ym
wydanym
własnymi
siłami dzięki aktywności
uczestników. Pierwsza z nich była to książeczka pt. „W cieniu lipy
czarnoleskiej”, kolejne tytuły to

„Westchnienie cieni”,
„ A ja sobie wymarzę to szczęście”,
oraz „Otoczeni
miłością” –
powiedziała
Lidia Komsa
z ODK.
Książka
została
opatrzona
wstępem
księdza
Wa c ł a wa
Bur yły,
w którym
w ciekawy
s p o s ó b uj ą ł
problem początku istnienia, oraz t emat
matki i dziecka.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Wojciecha Zawadzkiego powroty tradycjonalne
Zobaczyć miejsce, w którym
się dorastało, po latach nieobecności i uwieczniać z
pomocą materiału światłoczułego magię chwil, które w
niebyt odeszły. Oto recepta
na swego rodzaju rozrachunek z przeszłością, który z
pomocą fotografii wyraził
Wojciech Zawadzki, znany
fotografik jeleniogórski.
„Olszewskiego 11” to druga w
ostatnim czasie po ośmiu latach
wystawa Zawadzkiego w BWA. W
2003 roku artysta pokazał cykl zdjęć
„Moja Ameryka” przedstawiających
rozmaite zakątki Jeleniej Góry i
Wałbrzycha. Fotografie, które można oglądać od minionego wtorku,
zawierają w sobie pewien trudny
do zdefiniowania ładunek emocji. Z

pewnością uczucie
to jest znane tym,
którzy – rzuceni
przez los w inne
miejsce – po latach powracają
d o z a k ą t kó w
swojego dzieciństwa. Wojciech
Zawadzki ten
stan uczuć
utrwalił na kliszy. I za to mu chwała.
– Autora nie muszę nikomu przedstawiać – powiedziała na powitanie
gości wernisażu Joanna Mielech z
Biura Wystaw Artystycznych. Rzeczywiście: bodaj wszyscy zebrani
jeśli nie znają osobiście, to na pewno
o Wojciechu Zawadzkim, kreatorze
Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii,
cenionym artyście fotografiku i
pedagogu – słyszeli.

N a
ścianach jeleniogórskiej galerii
Autor dodał, że wszystkie zdjęcia zostały
zawisły jego czarno-białe fotografie
wykonane na materiałach tradycyjnych
powstałe na przestrzeni 30 lat, a
i powiększone w ciemni. Dodaje to tylko
obrazujące kraj lat dziecinnych
wartości pracom.
autora ekspozycji – dom, w którym
wprawdzie się nie urodził, ale wyKiedy już wyprowadził się z Wrochował. Adres Olszewskiego 11 jest w piłkę, obżerałem się czereśniami
jednocześnie tytułem tej zajmującej i tam uczyłem się fotografii – po- cławia do Jeleniej Góry, zdecydował
wystawy. – Tam szalałem, grałem wiedział Wojciech Zawadzki. Tytuł się na powrót w tamto miejsce z
aparatem fotograficznym. Wracał
wymyśliła Ewa Andrzejewska.

Teatr „Norwida” zaprasza na jesienne spektakle
Na scenę studyjną Teatru im.
Norwida 13 i 15 października (godz. 19) wraca sztuka
Jeana Geneta zatytułowana
„Pokojówki”. To mroczny
psychologiczny portret dwóch
służących, które – pracując
pod presją znienawidzonej
Jaśnie Pani – chcą ją zabić.

wielokrotnie w trakcie tych 30 lat, za
każdym razem przywożąc zbiór zdjęć i
wspomnień. – Można
zażartować, że prace
nad tą wystawą trwały wyjątkowo długo – uśmiechnął się
Wojciech Zawadzki
dodając, że oczywiście z początku wcale
nie miał zamiaru robić z tego ekspozycji.
Powstała ona w 2008
roku i już była pokazywana w kilku miejscach. Artysta wydał
też album pod tym
samym tytułem.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

„BIZNES” Z GWIAZDAMI
18 października w Teatrze gdyby nie żony biznesmenów, które
im. Norwida odbędzie się pojawiają się w najmniej oczekiwagościnne przedstawienie za- nym momencie…
(RED)
tytułowane wg Johna ChapFOT. ORGANIZATOR
mana i Jeremyego Lloyda
zatytułowane „Biznes” w reżyserii Jerzego Bończaka.
W obsadzie, między innymi Karol Strasburger, Jerzy Bończak, Elżbieta Zającówna,
Biznesmeni z Yorkshire zamierzają
Magdalena Wójcik oraz Julia Kołakowska.
sprzedać upadającą firmę transportową dwóm przedsiębiorcom z Niemiec
Początek sztuki o godz. 20. Ilość miejsc
i Szwecji. Na życzenie kontrahentów
ograniczona. Bilety: informacja pod nr
do eleganckiego hotelu zostają
telefonu: 601736190.

Kreują przez to okrutne
widowisko, którego finałem ma być otrucie
pracodawczyni.
Zamiary służą-

zaproszone dwie panie z agencji towarzyskiej. I wszystko byłoby dobrze,

cych jednak spełzają na
niczym, a spektakl ma nieoczekiwane zakończenie.
W opartym na faktach widowisku zobaczymy ciekawe kreacje Katarzyny Janekowicz,
Agaty Moczulskiej i – jak zwykle
perfekcyjną – Irminę Babińską w
roli Jaśnie Pani. Dla naszych Czytelników, którzy przyjdą do teatru na pół
godziny przed sztuką, w kasie czeka po
jednym podwójnym zaproszeniu (5 złotych) na każdy spektakl. Hasło: Jelonka.

com.
Na afiszu w październiku
jest także wyborna komedia Francisa
Vebera „Kolacja dla głupca” w reż.
Stefana Szaciłowskiego z Piotrem
Konieczyńskim w roli tytułowej (8 i 9
października), a także: „Kolacja na cztery ręce” (Pałac Paulinum), „Przygody
Rozbójnika Rumcajsa” (duża scena),
„Dobrze” (scena studyjna), „Czarna

maska” oraz „Drugie
zwarcie”, które wraca na dużą scenę po
czerwcowej premierze.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Teatr im. Norwida przygotował dla widzów
nową ofertę: MINI KARNET, która dotyczy
biletów na dwa dowolne spektakle z repertuaru październikowego. Cena - 36 PLN.
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FOTORUSZENIE 2010

W meandrach fotografii młodych
komputerową i mam nadzieję, że
uda mi się to kiedyś zgrabnie połączyć – dodała.
Zdjęcia Piotra Kloczkowskiego,
które powstały podczas podróży
„na dziko” do dalekich Indii, można
oglądać w pubie w gmachu Teatru
im. Norwida. Fotograficzna pasja
autora, jednego z dwóch przedstawicieli płci męskiej w tegorocznym
damskim Fotoruszeniu, narodziła
się dopiero podczas egzotycznych
podróży.
Autora ekspozycji „Indie – perła
zakopana w błocie” powitała we
wnętrzach Old Pubu Agnieszka
Romanowska, organizatorka im-

Festiwalowa publiczność na wernisażu w Old Pubie
Zdjęcia dziewczyn bawiących się w lesbijki, skąpo odzianego młodzieńca w cylindrze, wyobrażenie ludzkiego ciała jako narzędzia – oto tematy „babskich” fotogramów, które w minionym tygodniu ozdobiły ściany
jeleniogórskich lokali. Były też „męskie” zdjęcia z podróży do Indii. Wszystko podczas trwającej edycji „Fotoruszenia 2010”.
Poruszanie się w tematyce spo- na drugi brzeg.
Czarno-białe fotografie dwóch
łecznego tabu czasem przypomina
spacer po linie dziewcząt w dwuznacznych pozach babskich figli-migli mogą
się podobać „fanom”
gatunku.

Eugenia Wasilczenko i jej prace

Barbara Napora i Maciej Lercher
w Pizzerii Tokaj

nad przepaścią. Natasza Sołtanowicz, fotografująca licealistka,
nie miała lęku wysokości i nie
straciła równowagi. Podjęła
się tematu kontrowersyjnego, chyba bardziej na
zasadzie prowokacji niż
poszukiwań artystycznych. Nie spadła i doszła
Natasza Sołtanowicz w „Alibi

Publiczność na wernisażu
wystawy „Pointa

przy ulicy Pocztowej. Lokal tłumnie zapełnili przyjaciele i znajomi autorki.
– Fotografia to dla mnie magia, a ja
jestem wróżką, która czaruje własne
obrazy, zazwyczaj za pomocą ludzi,
ponieważ to oni potrafią pokazać to,
co mnie interesuje – tak swoją fotograficzną pasję tłumaczy autorka, która
skończywszy popularne „Rzemiosła”,
zamierza związać się z fotografią
zawodowo. Póki co – jak podkreśla
– jest amatorką, ale w pozytywnym
znaczeniu tego słowa – wielbicielką i
pasjonatką robienia zdjęć. Poza tym
uwielbia teatr i taniec.
Na zestawie fotografii „Pointa” w
sposób wyjątkowo zdyscyplinowany
formalnie, Barbara Napora przedstawia serię portretów swojego kolegi,
Łukasza Kwilińskiego: skąpo odzianego, w cylindrze i z balonikami.
Otoczenie to przymglony,
nie do końca definiowalny
świat – wszystko osadzone
w poetyce czarno-białej
fotografii stylizowanej
na zdjęcia robione
w dawnych czasach
w atelier, z pomocą
mieszkowej kamery na
szklane klisze.
(tejo/agrafka)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. AGATA
GALAS

Temat „Zabawy w lesbijki” prowokuje, ale – jeżeli ktoś zbulwersowany
chciałby na autorkę nakrzyczeć – to
nie ma ku temu podstaw. Fotografie,
które można oglądać w pubie „Alibii”
przy ulicy Krótkiej, bowiem są raczej
niewinne. Choć – przyznać trzeba,
że w niektórych fotografująca balansuje na granicy dobrego smaku,
nigdy jej nie przekraczając. Wypada
pogratulować odwagi! Szkoda jedynie, że oglądaniu zdjęć nie sprzyja
ciasne i ciemne wnętrze lokalu.
Powiększenia eksponowane niemal
pod samym nosem
tracą wiele.
Z kolei w Blues Cafe odbył się
wernisaż fotograficzny Eugenii Wasilczenko „Ciało to
tylko narzędzie”.
Na fotografiach
dostrzec wciąż
ścierające się ze
sobą pierwiastki
życia i śmierci.
Ciało będące jedynie opakowaniem
duszy, staje się we
w s p ó ł c z e s ny m
świecie priorytetem. W życiowym
pędzie jednostka
zapomina o tak

ważnej pielęgnacji sfery duchowej
np. poprzez sztukę.
– Jako całodobowi właściciele
ciała nie potrafimy wyobrazić sobie
jego nieposiadania, przez co czasem
staje się ono nie środkiem, a celem –
wyznała autorka zdjęć. – Fotografia
pojawiła się we mnie bardzo naturalnie. Artystycznie jestem dyletantką:
rysuję, szyję, zajmuję się grafiką

prezy. Zebrani usłyszeli, że zdjęcia
pana Piotra nie tylko przedstawiają
blaski i cienie życia codziennego w
dalekich Indiach, ale także stanowią
dla odbiorcy pewien bodziec, aby
zdać sobie sprawę, że świat to nie
tylko Europa.
Piotr Kloczkowski przyznał, że podróże to także jego pasja. Na kilka lat
los rzucił go do Australii, ale był także
w Tajlandii, Japonii, Wietnamie no
i – oczywiście w Indiach. W planach
ma podróż do Peru, Meksyku i Chin.
Wyjaśnił także, że podróżuje „na
dziko”, aby mieć swobodę w zwiedzaniu i poznawaniu egzotycznej
rzeczywistości.
Barbara Napora, absolwentka Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych,
pokazała swoje prace w Pizzerii Tokaj

„Rodzynek” Fotoruszenia – Piotr
Kloczkowski w Old Pubie

W miniony piątek odbyła się teoretyczna”
odsłona „Fotoruszenia”. Organizatorzy
zaprosili Krzysztofa Kuczyńskiego, który
opowiedział o amerykańskiej fotograficzce
Cyndi Scherman. Kolejna wystawa – w
poniedziałek (11 X) w kinie „Lot” zebrane
na wystawie „Wilgotne powietrze” pokaże
Zofia Szuber. Jutro – wernisaż potrójnej
wystawy autorek z Republiki Czeskiej. O
godz. 17 w Książnicy Karkonoskiej swoje
prace pokażą Jana Hunterom, Milada
Domanková oraz Pavlína Soukopová. 13 X
w Orient Expressie Ewelina Korcala otworzy
wystawę zatytułowaną „Enigma”, a dzień
później – Patrycja Zalewska w „Belfaście”
pokaże zdjęcia w ekspozycji zatytułowanej
„(auto)ironicznie w Krainie (kosz) Marów”. Na koniec w Książnicy Karkonoskiej
projekcja filmu „Futro: portret wyobrażony
Diane Arbus (Książnica Karkonoska, 15 X,
o godz. 18 ).
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Kolejka po etaty

wisku pomoc kuchenna, kucharz.
Jestem już po rozmowie, podczas
której była bardzo miła atmosfera.
W ciągu dwóch tygodni mają dać
znać. Jestem pozytywnej myśli, liczę
na to, że zatrudnią mnie w Hotelu
Gołębiewski – powiedział Marcin
Cukrecki z Jeleniej Góry.
– Co prawda z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym
ale pracowałem już w gastronomii,
więc i tu złożyłem CV na stanowisko
pomoc kuchenna. Bardzo lubię
gotować i w tym zawodzie czuje się
spełniony. Rozmowę kwalifikacyjną
oceniam bardzo pozytywnie.
Pytali o doświadczenie zawodowe, jakie
zarobki

Praca w hotelowym imperium Gołębiewskiego to dla wielu
szansa na lepszą przyszłość. Kto zostanie zatrudniony? Okaże
się wkrótce.
W minioną środę rozpoczął się nabór pracowników do jeszcze nie ukończonego Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Na rozmowę kwalifikacyjną z całej Polski przybyło kilkaset osób poszukujących
pracy. Kto zostanie zatrudniony w tak renomowanym hotelu? Okaże się w ciągu dwóch tygodni.
Tymczasem zapowiadane na wiosnę otwarcie placówki stoi pod znakiem zapytania.
Hotel Gołębiewski ma być największym obiektem tego typu w powiecie
jeleniogórskim. Nawet 600 osób
może znaleźć w nim pracę.
– Z wykształcenia jestem kucharzem, szukam więc pracy na stano-

Otworzą?
Nie otworzą?
Nieznany jest jeszcze termin otwarcia hotelu.
Wstępnie mówi się o wiośnie przyszłego roku,

Biegł na orientację i zabłądził
Jeleniogórska policja i służby
ratunkowe prowadziły poszukiwania 10–letniego Aleksandra,
który 3 października w Jagniątkowie zaginął podczas zawodów sportowych. Chłopiec brał
udział w biegu na orientację.
Przed południem po starcie w
okolicach ulicy Agnieszkowskiej
przepadł. Kiedy nie dobiegł

Stara stacja Karpaczu przy
nieużywanej już linii kolejowej zmieni się w Muzeum
Zabawek z kolekcji Tomaszewskiego oraz skansen kolejnictwa a także informację
turystyczną. Trwają prace remontowe i rozbudowa obiektu. Otwarcie planowane jest
pod koniec roku 2011.
– Uzyskaliśmy prawo tytułu
własności do dworca i prowadzimy jego adaptację. Wykonawca
od początku roku realizuje całe
przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem. Termin otwarcia tego
budynku to koniec przyszłego
roku – mówi Ryszard Rzepczyń-

Wczoraj

na metę, zaalarmowani przez
organizatorów ratownicy rozpoczęli akcję poszukiwawczą.
Po kilkugodzinnych działaniach
dostali sygnał, że dziecko całe i
zdrowe siedziało na przystanku autobusowym przy ulicy
Cieplickiej.
(tejo)

ale i to stoi pod znakiem zapytania, bo jest
wiele sprzeczności między tym, co zbudowano,
a obowiązującym stanem prawnym. – Jest,
między innymi, spór co do pięter, ponieważ w

pozwoleniu na budowę była określona ich liczba.
Kondygnacja została później zwiększona o dwa
poziomy, w związku z tym, że zostały zbudowane
sale konferencyjne i zagospodarowane poddasze.

Ten problem należy do inwestora, aby te wszystkie
nieścisłości wyjaśnić i doprowadzić do sytuacji
takiej, żeby było wszystko zgodnie z prawem –
mówi Ryszard Rzepczyński.

Łupki muszą być
Głównym zamierzeniem związanym z określeniem wysokości obiektu był fakt, żeby
Hotel Gołębiewski nie przysłaniał głównych osi
widokowych. I choć ten obiekt jest wyższy, osie
widokowe zostały zachowane. – Konserwator
zabytków zgłaszał również zastrzeżenie dotyczące rodzaju pokrycia dachu, który miał być
pokryty łupkiem lub łupkiem sztucznym. Wymóg ten nie został spełniony. Inwestor musi
tę kwestię wyjaśnić z nadzorem budowlanym
oraz konserwatorem – dodaje R. Rzepczyński.
Szef służb konserwatorskich latem postawił
sprawę jasno: jeśli łupków nie będzie, nie podpisze dokumentów pozwalających rozpocząć
działalność Gołębiewskiemu.
mnie interesują. Problem będą mieli
pracownicy z dojazdami. Hotel Gołębiewski nie gwarantuje kwaterunku
ani transportu, a tryb pracy jest
trzyzmianowy – powiedział Marcin
Dziedzic z Jeleniej Góry.
– Proces rekrutacji praktycznie
potrwa kilka miesięcy. Mówi się o ok.
600 osobach do zatrudnienia. Mam
nadzieję, że również mieszkańcy
Karpacza znajdą miejsca pracy, jeśli
nie bezpośrednio w hotelu, to przy
obsłudze różnych eventów, kongresów oraz konferencji, które będą się
tam działy – poinformował Ryszard
Rzepczyński, zastępca burmistrza.
Zainteresowanie pracowników z całej
Polski jest spore. Chętni przyjeżdżają
z Wrocławia, a nawet Krakowa.
Agata Galas
FOT. AGATA GALAS

Blondynka i żądza adrenaliny

Jest blondynką i chciała poczuć adrenalinę: tak usprawiedliwiła się kierująca samochodem zatrzymana po
pościgu w Mysłakowicach.
Kobieta kilkakrotnie złamała
przepisy ruchu drogowego.

Trzeciego października około godz.
14 w Mysłakowicach policjanci pra-

cowali z ręcznym miernikiem prędkości. Od strony Karpacza zauważyli
samochód marki Audi, który poruszał
się z nadmierną prędkością. Osoba
kierująca wyprzedzała na podwójnej
ciągłej oraz zlekceważyła znak – zakaz
wyprzedzania.
Policjanci dali sygnał do zatrzymania. Na początku prowadząca zbliżając
się do nich zwolniła, a następnie gwał-

townie przyspieszyła. Za kierownicą
siedziała kobieta o blond włosach. Po

Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Za
popełnione wykroczenia w ruchu drogowym
i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa dla
innych uczestników kobieta odpowie przed
sądem.

kilkuminutowym pościgu zatrzymali
sprawczynię.
Kierującą okazała się 41-letnia jeleniogórzanka. Swoje zachowanie
tłumaczyła tym, że jest blondynką i
chciała poczuć adrenalinę – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(tejo)

Skansen i muzeum na dworcu
ski, zastępca burmistrza Karpacza. Obecnie montowana jest
więźba dachowa. Samorządowcy
mają nadzieję, że do zimy zostaną
ukończone prace zewnętrzne.
Potem przyjdzie czas na roboty
w środku. Władze miasta pod
Śnieżką zamierzają ten budynek
wykorzystywać jako miejsce spotkań i działalności artystycznej.
Na zachowanym fragmencie
torowiska bocznicy ustawionych zostanie kilka wagonów, w
których mieściłoby się muzeum
kolejnictwa. – Udało nam się

wydzierżawić od PKP tory oraz
uzyskać teren znajdujący się przy
nich, łączący ulice Wielkopolską
z ulicą Kolejową – wy jaśnia
Ryszard Rzepczyński. W przyszłości, jeśli okaże się to możliwe,
zachowanie torowiska pozwoli
także na uruchomienie połączeń
kolejowych, o ile znajdą się na
to środki.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA/
WIZUALIZACJA - UM

Dziś

Remonty dróg przy okazji
Korzystając tego przedsięwzięcia władze miasta pragną usprawnić wyjazd z Karpacza, aby przebiegał
płynnie, umożliwić pieszym bezpieczne poruszanie się na tym terenie oraz stworzyć więcej miejsc
parkingowych. Przedłużą ulicę Nad Łomnicą tak, aby ulica Kolejowa nie wchodziła w Konstytucji
3 Maja, tylko łączyła się z Wielkopolską. W ten sposób uda rozładować newralgiczne skrzyżowanie
Kowarskiej z Kolejową. Z tego traktu zostanie wykonany wyjazd w kierunku ulicy Wielkopolskiej.
Starostwo jeleniogórskie złożyło także wniosek na remont tej ostatniej i drogi prowadzącej w kierunku
Jeleniej Góry od Miłkowa aż do Karpacza. Gmina dofinansowuje to przedsięwzięcie w wysokości 700
tysięcy złotych. – Chcemy również zrobić parkingi i chodnik do ulicy Przemysłowej, gdyż teraz muszą
turyści, jak i mieszkańcy chodzić ulicą. Celem tego przedsięwzięcia jest usprawnić wyjazd z Karpacza,
aby przebiegał płynnie – dodał.

Jutro

AKTUALNOŒCI
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Śmierć na własne życzenie

Pod zdjęcie – Mężczyzna, który rzucił
się pod nadjeżdżający pociąg, nie miał
żadnych szans.

W pierwszą sobotę października
79-letni, mocno schorowany i pozbawiony jednej nogi mężczyzna z
ulicy Szymanowskiego otworzył okno
mieszkania i skoczył z czwartego

piętra. Zginął na miejscu, podobnie,
jak 40-latek, który kilka dni wcześniej
odebrał sobie życie skacząc z dachu
wieżowca przy ulicy Noskowskiego.
Niedziela, 3 października, była
ostatnią w życiu młodego mężczyzny,
który przeszedł przez opuszczone

szlabany przejazdu kolejowego przy
ulicy Karola Miarki i wszedł prosto
pod szynobus ze Szklarskiej Poręby
do Jeleniej Góry. Nie miał najmniejszych szans na przeżycie. Maszynista
nie zdążył zahamować. Czy desperat
chciał się zabić, czy był zamroczony

Setki uratowanych
Policja nie prowadzi żadnych statystyk, dotyczących liczby osób, które co roku
odbierają sobie życie lub próbują się na nie targnąć. Nie mają tez liczby tych, których
udało się uratować. Maria Karpińska natomiast podaje liczbę osób, które się zgłosiły
z tym problemem do ośrodka, otrzymały pomoc i odeszły od swoich zamiarów. W
minionym oraz obecnym roku jest to niemal 200 osób, którym udzielono pomocy i
w wyniku czego odeszły od swoich zamiarów.

Pobili, bo mieli taki kaprys

Świadkowie wypadku poszukiwani

Dwa miesiące w tymczasowym areszcie spędzi dwóch
bandytów, którzy na początku
października bez żadnego
powodu zaatakowali na ulicy
mężczyznę, pobili go i skopali. Pokrzywdzony trafił do
szpitala.

został zaatakowany przez dwóch agresywnych mężczyzn, którzy dotkliwie
pobili go kopiąc po całym ciele.
Chwilę po napadzie zostali
zatrzymani przez przejeżdżający
patrol policji. Mężczyźni byli bardzo agresywni, wyzywali funkcjonariuszy, grozili im, a dodatkowo 25-latek uszkodził policyjny
radiowóz – mówi podinsp. Edyta
Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na Bagrowska, oficer prasowy Komendy
2 października w Jeleniej Górze. Po- Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
krzywdzony szedł do pracy, gdy nagle
(tejo)

Sprawcy trafili do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do
pięciu lat pozbawienia wolności. Zostali już tymczasowo aresztowani.

Jeleniogórska policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego
doszło 5 października 2010 roku około godziny 13.30 w Jeleniej Górze na
Osiedlu Robotniczym. Trwa ustalanie
jego przyczyn.
K i e r uj ą c y marki Nissan Micra instruktor
samochodem nauki jazdy potrącił 10-letnią

W związku z powyższym wszystkie osoby, które widziały przebieg tego wypadku lub posiadają jakiekolwiek informacje, na jego temat proszone
są o kontakt z funkcjonariuszem z Zespołu Dochodzeniowo- Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy
ul. Armii Krajowej 22 pokój nr 9 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 75/7520442 lub 75/7520231 (sekretariat). Osoby, które zgłaszają się
na przesłuchanie, powinny posiadać dokument tożsamości.

Mały karambol na „trójce”
W minioną środę około
godziny 9:40 doszło do
kolizji drogowej na trasie
ze Szklarskiej Poręby do
Jeleniej Góry na wysokości
Wojcieszyc.
Kobieta kierująca oplem tigra,
mieszkanka Wrocławia, nie zachowała ostrożności na drodze
i uderzyła w tył pojazdu marki
Volvo. Kierowca volvo uderzył
natomiast w t ył citroena C4.
Wrocławianka poinformowała
nas, że współwinnym zdarzenia

jest także kierowca
citroena C4,p ponieważ gwałtown i e z a ha m owa ł .
Nikomu nic się nie
stało. Kobieta została ukarana mandatem, sześcioma
punktami karnymi,
a policjanci postanowili zatrzymać
jej dowód rejestracyjny.
(Gabi)
FOT. GABI

alkoholem i narkotykami?
Na to pytanie jak na razie nie ma
odpowiedzi. Policja prowadzi dochodzenie i milczy. Nie ma tygodnia, aby
funkcjonariuszy nie informowano
o próbach samobójczych lub o obawach, że dany człowiek zamierza z
sobą skończyć. Na szczęście w wielu
przypadkach w porę udaje się temu
zapobiec. Ale nie we wszystkich.
Czy samobójstwom sprzyja jesień i
depresyjna pogoda? Zdaniem specjalistów, nie tylko. Okresami kryzysowi
są momenty pewnych podsumowań,
czy to roku, czy jednego z etapów życia, rocznic śmierci bliskiej osoby, czy
też świadomość ciężkiej choroby.

REKLAMA

Niespłacony kredyt, brak
pracy, choroba, zawiedziona miłość to tylko kilka z
przyczyn samobójstw. Ich
liczba zwiększa się, między
innymi, każdej jesieni. Zdaniem specjalistów cierpienie,
jakie przeżywają desperaci,
ciągnie ich do śmierci, jak
odkurzacz.

Wśród przyczyn wymieniana jest
także pełnia księżyca
– Bardzo dużo zgłoszeń mamy
rzeczywiście jesienią, kiedy jest mniej
światła i skłonność do załamań jest
większa, a odporność na stres o wiele
mniejsza. Często ludzie podejmują
też decyzję o próbie samobójczej w
okresie świąt, kiedy dowiadują się o
ciężkiej chorobie, o tym, że stracili
pracę, kiedy nie radzą sobie ze spłatą
kredytu, kiedy dostają pismo z nakazem eksmisji. Ci ludzie powinni
jednak pamiętać o jednej rzeczy, że z
każdego, nawet największego problemu można wyjść. Nasza instytucja jest
po to, by te wyjścia ludziom pokazać
– mówią Maria Karpińska i Patrycja
Badecka, kierowniczka i psycholog z
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Jak mówi Patrycja Badecka, najpierw pojawiają się problemy, następnie wartościowanie: czy nie lepiej
byłoby, gdyby mnie nie było. – Każdy
z nas ma w słabszych chwilach takie
rozważania. Nie jest to nic złego, pod
warunkiem, że nie przejdziemy do
kolejnych etapów – podjęciu decyzji o
samobójstwie i działaniu. Kiedy człowiek dojdzie do ostatniego z etapów,
niewielu może mu już pomóc. Jeśli
mocno postanowi sobie, że się zabije,
to zrobi to, za miesiąc, rok, za kilka
lat, ale znajdzie powód i odpowiedni
czas – mówi Patrycja Badecka.
Dla samobójców nie ma granicy
wieku. Do ośrodka przychodzą zarówno dorastający nastolatkowie,
jak i ludzie starzy i schorowani.
Najmłodsi desperaci często nie radzą
sobie w szkole lub mają problemy
„sercowe”. – Myślą, że skończenie z
sobą będzie czymś wyjątkowym, co
świat zapamięta na długo, jak śmierć
młodego Wertera – usłyszeliśmy od
specjalistek.
Dorośli z powodu utraty pracy, majątku, poniesienia porażki zawodowej
lub prywatnej, kiedy dowiadują się o
ciężkiej chorobie, kiedy nie mają z cze-

go spłacać zaciągniętych kredytów –
mówi Patrycja Badecka. – Samobójcy
zostawiają swój „szkielet emocjonalny
w szafie”, to znaczy, że obarczają rodzinę nie tylko problemami, jakie po
sobie zostawili, ale również skutkami
tego czynu – dodaje psycholog.
Odebranie sobie życia społeczeństwo wciąż napiętnuje. Osoby, które
próbowały popełnić samobójstwo,
narażone są na ostracyzm. Nawet
po śmierci nie jest łatwo: są wciąż
opory, aby samobójców chować na
cmentarzu, choć przypadki odmowy
pochówku zgodnie z rytuałem kościelnym są coraz rzadsze.
– Rodziny często ukrywają, że ktoś
z ich rodziny był samobójcą, mówią,
że chorował i zmarł. Boją się napiętnowania. Niejednokrotnie przychodzą
do nas właśnie rodziny samobójców,
którym jest potrójnie ciężko – mówi
Patrycja Badecka.
Z jednej strony właśnie przez to, że
są wykluczani przez społeczeństwo
i niejednokrotnie muszą się wyprowadzać ze swojej miejscowości czy
dzielnicy. Z drugiej strony zostają z
problemami osoby, która się zabiła.
I do tego dochodzi żałoba po osobie
zmarłej.
Angelika Grzywacz-Konik
FOT. AGRAFKA, GABI,
ANGELA

Niebezpieczna
adrenalina
Dla podniesienia sobie adrenaliny młodzi
kroczą nad przepaścią: zakładają się, kto
dłużej wytrzyma wdychając gaz, kto więcej
zje tabletek, kto skoczy z najwyższego
punktu, kto najdłużej wytrzyma pod wodą.
Niby to zabawa, ale trzeba pamiętać, że w
takich sytuacjach niejednokrotnie dochodzi
do wypadków, których skutków nie można
odwrócić.
dziewczynkę, która została przewieziona do szpitala. Obecnie
policja poszukuje świadków tego
zdarzenia.
– Są dwie wersje wydarzeń. Kierowca twierdzi, że dziewczynka
wbiegła na jezdnię obok przejścia
dla pieszych. Natomiast w drugiej
wersji, podanej przez poszkodowaną, kiedy przechodziła przez
przejście dla pieszych, wystraszyła się jadącego samochodu
i zaczęła biec – poinformowała
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

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

Rozmowa z Iwoną Plecety,
nową dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji
Edukacji Narodowej w
Jeleniej Górze.
Złożyła Pani swoją kandydaturę na stanowisko
dyrektora „trzynastki” w
ostatnim dniu. Były jakieś
wątpliwości?
Iwona Plecety: – Tak,
złożyłam dokument y w o st a t n i m
dniu, niemal w
ostatniej godzinie. Wahałam
się do końca,
nawet kiedy złożyłam dokumenty, myślałam, że
nie przystąpię do
konkursu. Miałam takie myśli.
Moja poprzednia
praca w Multicentrum też była
fantastyczna. Dużo
się nauczyłam. Teraz
uważam jednak, że jako
dyrektor szkoły będę
się bardziej spełniać.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zamknąć drzwi za przeszłością
– Podjęła się Pani trudnego zadania, pogodzenia podzielonej
kadry pedagogicznej, odzyskania zaufania rodziców i podniesienia wyników uczniów...
– Nauczyciele pracują i są zadowoleni, rozmawiam się z nimi
codziennie, w miniony piątek
mieliśmy spotkanie integracyjne.
Największym zaskoczeniem dla
mnie był piękny kosz z kwiatami,
jaki otrzymałam. W tym wyrażał
się szacunek do mojej osoby. To
miłe. Powiedziałam nauczycielom,
„zamykamy drzwi, wszyscy jesteśmy w nowej sytuacji, pracujemy
na swoje konto”. Rodzice natomiast
to delikatna materia, zawsze tak
było. Jestem jednak przekonana,
że z czasem wszystko się ułoży.
Będziemy rozmawiać, wspólnie
rozwiązywać problemy. Przede
wszystkim potrzebny jest nam
spokój. Mamy kapitalną sytuację,
jeśli chodzi o bazę. Buduje nam się
Orlik, mamy klasę sportową. Mam
fantastyczne dzieci. Atmosfera
jest fajna.

– Dziękuję za rozmowę
– Jaka jest Pani recepta na słów, które będę wdrażać. NajtrudAngelika Grzywacz-Dudek
niejsze jest do zrobienia, niemożliwe
przyszłość?
FOT. ANGELA
– Zachowujemy się tak, jakby to co wymaga tylko trochę czasu.
było, nie istniało. Najwięcej czasu pochłaniają mi jeszcze prace organizaIwona Plecety jest magistrem ekonomii, skończyła studia podyplomowe z matematyki i
cyjne. Zmierzymy się jak najszybciej
z planami poprawy efektów pracy
informatyki, a także studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych. Po studiach
dydaktycznej, będę organizować
pracowała jako nauczyciel w pogotowiu opiekuńczym w Jagniątkowie, następnie podjęła pracę
szkolenia wewnętrzne i zapraszać
w szkole w tej samej miejscowości. Później w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w
specjalistów z zewnątrz, którzy będą
latach 1992 – 1999 była dyrektorem. Tam zbudowała nową salę gimnastyczną, zaadoptowała
wspomagać pracę nauczycieli. Mamy
cały strych, gdzie stworzyła pierwszą w jeleniogórskich placówkach oświaty pracownię kompieniądze na szkolenia, które nie
były w ogóle wykorzystywane. Będę
puterową, pracownię terapii pedagogicznej. Szkoła uczestniczyła także w programie „Internet
motywowała moich pracowników
w gminie”, w ramach którego dostała w prezencie drugą pracownię komputerową z całym
do pracy. Chciałbym wdrożyć w
pakietem oprogramowania. – Z tej funkcji zrezygnowałam z powodów rodzinnych – mówi I.
szkołę w działania z wykorzystaPlecety. Pracowała też m.in. jako naczelnik wydziału infrastruktury społecznej w administracji
niem technologii informacyjnych i
powiatowej, gdzie w nadzorowałam m.in. szkoły ponadgimnazjalne. Ma niezwykle cenne
komunikacyjnych. To konieczność
wynikająca nie tylko z nowej poddoświadczenie w pracy w administracji rządowej, gdzie nauczyła się kodeksu postępowania
stawy programowej, ale znak czasu.
administracyjnego i pracy w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych, ich rozliczania
Musimy wdrażać dzieci do uczenia
czy aplikowania wniosków. Ostatnio obsługiwała projekt Transgranicznego Centrum Edukacji
się przez całe życie. W tym względzie
Interaktywnej – Multicentrum finansowany jeszcze z programu Interreg III, którego efektem
chciałabym przenieść doświadczebyło powstanie pracowni edukacyjnej dla nauczycieli, uczniów, także rodziców wraz z dziećmi
nie koordynatora Multicentrum i
konsultanta TCEI – na szkołę. Tam
pod tą samą nazwą w jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. –
uczyć dzieci i nauczycieli. „...co sam
Teraz dane mi było wrócić do tych zadań, które bardzo lubiłam. Dobrze czuję się w kierowaniu
zrobisz, zapamiętasz”; tak mówił
i zarządzaniu. Wyznaczam cele i je realizuję – dodaje.
Konfucjusz. Mam już kilka pomy-

Bolesny upadek po narkotykowym odlocie
ki. Będą miały one wpływ na całe
wasze życie. Na pewno wpłyną one
na zdrowie, ale także na wasze potomstwo. Dzieci narkomanów często
rodzą się z różnymi upośledzeniami.
Nie warto ryzykować i poddawać się
złudnej chwili szczęścia!
(Gabi)
FOT. GABI

Wykładu wysłuchała
licznie zgromadzona
młodzież.
Uzależnienie od narkotyków i od dopalaczy jest
zgubne dla naszego organizmu, a uczucie błogości
– jedynie tymczasowym
stanem – po którym przychodzą koszmary. Przekonywał o tym jeleniogórską
młodzież dr Piotr Młynarz
podczas kolejnej odsłony
XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Ośrodek Zamiejscowy Politechniki
Wrocławskiej z siedzibą w Cieplicach
zaprosił do Pałacu Schaffgotschów
jeleniogórską młodzież na wykład
dra Piotra Młynarza pt. „Najbardziej
odlotowe związki chemiczne - rodzaje, działanie i konsekwencje brania
narkotyków”. Prelekcja połączona z

Czego spodziewasz się po
prezydenturze Jeleniej Góry
w latach 2010 – 2014? Jakie
masz oczekiwania wobec
kandydatów? Za naszym
pośrednictwem możesz ich
zapytać, o co chcesz.

prezentacją multimedialną
zorganizowana została podczas
trwania XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Prelegent przekonywał młodych
ludzi, aby nie próbowali i nie brali
narkotyków. Poinformował, że uzależnienie od narkotyków jest zgubne
dla naszego organizmu. Zaznaczył,
że uzależnieni są nie tylko ci, którzy
biorą, ale także ich najbliższa rodzina, która bardzo chce im pomóc.
Dzięki prezentacji multimedialnej,
która ukazywała m.in. spustoszenia
organizmu ludzkiego, wykład stał

się mniej akademicki i bardziej
przemawiał do młodych słuchaczy.
Piotr Młynarz poinformował, że
dopalacze, o których tak głośno
ostatnio w telewizji może wytworzyć
średniej klasy chemik i dlatego są one
takie groźne.
Prelegent uświadomił uczniom i
nauczycielom, że bardzo łatwo rozpoznać osobę, która się narkotyzuje.
Podzielił narkotyki na odurzające i
uspokajające tj.: opium, heroina,
morfina i marihuana, pobudzające tj. kokaina, amfetamina,
kofeina oraz halucynogenne tj.
LSD, psylocybina, meskalina,
niektóre rozpuszczalniki.
Doktor Młynarz wypowiedział znamienne słowa: –
Proszę państwa, proszę się
bardzo dokładnie zastanowić,
zanim sięgniecie po narkoty-

Wykład okazał się bardzo pożyteczny
nie tylko dla nauczycieli, ale głownie
dla uczniów, którym miejmy nadzieję
uświadomił to, co w tym wszystkim tak
naprawdę chodzi. Prelegent starał się ukazać odlotowe związki chemiczne z każdej
strony, dlatego też jego wykład był bardzo
wiarygodny. Ponadto historie z życia wzięte
pokazywały, jakim zgubnym nałogiem są
narkotyki. Młodzież nagrodziła wykładowcę
brawami. Oby wiadomości, o których się dowiedzieli młodzi, okazały
się wystarczająca
przestrogą przed
„narkotycznymi” doświadczeniami.

dr Piotr Młynarz

RADNEJ RACHUNEK SUMIENIA
Anna Ragiel
zastępca przewodniczącego
rady miasta
Co się udało?
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze zyskała nową elewację, chodnik, bramę i bramkę oraz
ogrodzenie, nowe okna w ramach
termomodernizacji i nowe boisko
wielofunkcyjne. Odbyły się wycieczki
autokarowe dla dzieci do Niemiec i
Czech do Muzeum Ziemi i Ogrodu
Botanicznego. Po moich apelach
wycięto też kilka drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Dwójka
dzieci z SP nr 10 przez całą kadencję
miała sfinansowane obiady. Jestem
inicjatorem sterylizacji bezdomnych
kotów w 2010 roku z miasta Jelenia
Góra. Dzięki mojemu staraniu w każdą niedzielę osoby niepełnosprawne
mogą bezpłatnie korzystać z basenu
przy „jedenastce”. Wywalczyłam też
nowy chodnik na ulicy Hoffmana,
ograniczniki prędkości i nowe lampy
na osiedlu Reja i Głowackiego oraz
nową nawierzchnię przy ulicach
Wyczółkowskiego i Głowackiego.
Cykliczne organizuję spotkania dla
kobiet ze wszystkich środowisk z
okazji Dnia Kobiet w marcu, Opłatek
Wigilijny w grudniu dla ponad 100
kobiet w ratuszu oraz koncert w
Filharmonii z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Zorganizowałam trzydniową wycieczkę dla dzieci niepełnosprawnych do Krakowa, Wadowic
i Kalwarii Zebrzydowskiej . Od 20
lat jestem organizatorem „Majówki ze Zwierzakami” i Wigilii
ze Zwierzakami. Jestem wydawcą
„Kici i Azora” oraz Szkolnego
Kalendarza Ekologicznego. Co
roku organizuję konkursy: poetycki pt. Wiersze i opowiadania o
zwierzętach, plastyczny „Zwierzęta
moi Przyjaciele” oraz fotograficzny

„Zwierzęta wokół nas”. Organizuje
również koncert w kościele parafialnym przy ul. Morcinka „Kolędy i
Pastorałki” w wykonaniu orkiestry i
uczniów PSM w Jeleniej Górze. Codziennie udzielam indywidualnej pomocy mieszkańcom naszego miasta,
nieustannie wspieram Schronisko
dla Małych Zwierząt poprzez adopcję
psów i dostarczanie karmy.
Co się nie udało?
Doprowadzić do wybudowania
basenu przy Szkole Podstawowej nr
10 w Jeleniej Górze.
Co chcę zrobić, jeśli społeczeństwo da mi kolejną szansę?
Marzy mi się dalszy rozwój miasta,
z basenem przy SP nr 10, bez dziur
w drogach, z ich oświetleniem, w
większą kwotą przeznaczoną na
schronisko dla zwierząt i na jego
rozbudowę, oraz z miejscami pracy
dla mieszkańców. I do tego będę
dążyć.
Notowała Angela

ZADAJ PYTANIE KANDYDATOM NA URZĄD PREZYDENTA MIASTA!
Marzena Machałek (Prawo i
Sprawiedliwość), Marek Obrębalski (Razem dla Jeleniej Góry),
Robert Prystrom (Wspólne Miasto), Sylwester Urbański (Sojusz
Lewicy Demokratycznej) i Marcin

Zawiła (Platforma Obywatelska) – oto pięciu kandydatów,
którzy już oficjalnie zapowiedzieli start w wyborach. Z wieści nieoficjalnych wynika, że z
ramienia Polskiego Stronnictwa

Ludowego wystartuje Bogusław
Kempiński.
Wszyscy kandydaci spotkają
się na debatach prezydenckich w
JelonkaTV. Jednak jeden program
będzie poświęcony na odpowie-

dzi na Wasze pytania, które możecie zadawać w komentarzach
pod tym artykułem. Każdemu
z kandydatów przekażemy pięć
losowo wybranych pyt ań od
Czytelników. Jeżeli chcecie, aby

pytanie było zadane konkretnej
osobie, wsk ażcie, której. Na
Państwa sugestie czekamy do
20 października. Zapraszamy na
www.jelonka.com!

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wstydliwa prawda

Nawet nie zorientował się, kiedy jego
dłonie zbliżyły się niebezpiecznie do
szyi Pietruchy. I pewnie zacząłby go
dusić, co czasem mu się zdarzało

nit już był kilka razy klejony. Zresztą
aparat też. Krempale dość często
zdarzyło się rzucać telefonem o ścianę. Raz wyrwał kable z gniazdka nie
przewidując, że główny monter na
poczcie właśnie miał wypadek: wpadł
pod tramwaj. Połamanego technika
składali w szpitalu, a rozwalony telefon czekał na naprawę ponad tydzień.
Wściekły Krempała musiał biegać na
dyżurkę, aby przeprowadzać rozmowy telefoniczne.
Tylko służbowe! Zabronił prowa-

przy atakach furii. Gdyby nie terkot
dzwonka telefonu.
Zawisł nad sierżantem w stop-klatce. Powoli upuścił dłonie. Podniósł
czarną słuchawkę ebonitowego
aparatu. – Co jest? – rzucił do mikrofonu. – Szelest głosu rozmówcy
znów był niezrozumiały. Pietrucha na
moment odetchnął. Towarzysz major
jeszcze go nie będzie dusił! Wytężył
słuch. – Był w krzakach przy rzece,
powiadacie – chrapliwie powiedział
Krempała.
– A broń?
– Nie ma? A dobrze-ście szukali!?
A, z psem. I nic? No to pewnie utopił
w rzece, cholera jasna. Szukaj igły
w stogu siana! Ale przynajmniej ze
100 metrów mi przeszukajcie. – Co?
No co jak? Do cholery włazić mi do
wody! I szukać! Gorąco jest i umyjecie
przynajmniej wasze kończyny dolne!
– grzmiał do telefonu milicjant. – Wykonać! Ale to migiem!
Łoskot odkładanej słuchawki odbił
się echem po gabinecie majora. Ebo-

dzenia prywatnych pogaduszek przez
milicyjny telefon i sam dawał przykład, jak tego postanowienia należy
przestrzegać. Sam demonstracyjnie
kilka razy brał złotówkę i dreptał do
odległego o sto metrów telefonu w
budce, aby zadzwonić do swojej żony
Marceliny Krempałowej, że ma pilną
robotę i wróci późno. Żeby nie czekała
z kolacją. Potem chyłkiem wymykał
się gdzieś z komendy. Miał ten major
swoje tajemnice!
Znów zmierzył pogardliwym
wzrokiem Krempałę. Jednak w jego
spojrzeniu nie było już tak jawnej
wrogości. – Znaleźli wasz motor. Był
na dole, pod skarpą – rzucił nieswoim
głosem. Tak, jakby ta wiadomość rozbiła dotychczasową teorię, że sierżant
motocykl sprzedał lub oddał wrogowi
ludu. – Nie nadaje się do jazdy. Trzeba
remontu. Przyznajcie się od razu
Pietrucha! Wypadek mieliście, co?
Jechaliście po pijanemu, spadliście
ze skarpy. Zniszczyliście motocykl
Milicji Obywatelskiej, a potem sami

– Ani kropelki! Ani naparsteczka. Nic! Towarzyszu
majorze! Na Boga się zaklinam, że nie piłem! – drżący
głos sierżanta Pietruchy przypominał pianie koguta,
nad którego szyją wisi potężny tasak. Major Krempała z
kamienną i purpurową twarzą mierzył milicjanta groźnym wzrokiem. – Nie wzywaj Pana Boga nadaremno! I
tak go nie ma! – syknął oficer.
Pietrucha ubrany w przypominający luźną piżamę pasiak siedział
naprzeciwko naburmuszonego
Krempały. Bał się. W życiu jeszcze
nie czuł tak silnego uczucia strachu,
jak w chwili, kiedy piorunujący
wzrok przełożonego przeszywał jego
skruszone oblicze milicjanta, który
zawiódł zaufanie władzy ludowej. W
głowie kołatały mu się dwa sposoby
wyjścia z tej sytuacji: albo opowie
dokładnie, jak było. Albo będzie szedł
w zaparte, że nic nie pamięta.
I tak źle, i tak niedobrze. Bo przecież – wyznając prawdę – przyzna,
że zachował się jak dzieciak a nie
osoba, która stoi na straży ludowej
ojczyzny. Zaś – jeśli będzie parł drogą
kłamstwa – może się jeszcze bardziej
pogrążyć. – Prawda jak oliwa: zawsze
na wierzch wypływa – przypominał
sobie skrzeczący głos ciotki, która
– kiedy był chłopcem – przy każdej
okazji serwowała mu jakieś popularne powiedzenie, aby utrwalić w nim
pewne zasady normalności.
Teraz on miał utrwalać władzę
ludu, a zamiast tego znalazł się w
kompromitujących okolicznościach:
pobity przez dwóch nieznanych facetów, rozebrany i brutalnie przypięty
kajdankami do balustrady tarasu
widokowego. A do tego jeszcze cała ta
upokarzająca scena, kiedy sanitariusze sprowadzali go ze góry. Ci ludzie!
Te kobiety! No i Krempała. Sam major
Krempała, który widział upadek swojego podwładnego. Koszmar!
– Powiedzmy, że wam wierzę, że
nie piliście – kamienny głos majora
przerwał Pietrusze rozmyślania. – Jak
zatem wytłumaczycie fakt, że znaleźliście się zupełnie nadzy na szczycie
wieży na wzgórzu? Jak do cholery wyjaśnicie, że byliście własnymi kajdankami zapięci do balustrady? Jak do
diabła uzasadnicie to, że pozbyliście
się własnego munduru, broni służbowej i motocykla? No jak! – ryczał
Krempała dodając każdemu zdaniu
coraz mocniejszej tonacji wściekłości.

to wszystko upozorowaliście!
– warczał Krempała.
– Aaa, ale…
ależ towarzyszu majorze! To
nieprawda! To
niemożliwe! Nie,
nie, to nie było
tak! – załkał Pietrucha błagalnie
spoglądając na
przełożonego. –
No to jak to do
cholery było! No
jak!? – od ryku
majora zadrżały
szyby szczelnie
zamkniętego
okna, za którym
gasło powoli
gorące lipcowe
popołudnie. – Pobili mnie. Takich
dwóch. I dziewczyna – zachlipał Pietrucha, a z
jego oczu popłynęły łzy jak u małego chłopca, który
właśnie przyznał się mamie, że to
on zbił ten cenny kryształ z komody.
Gadzi uśmiech rozjaśnił oblicze
Krempały. Zarechotał chrapliwym
chichotem. – Takich dwóch i dziewczyna. Dziewczyna, ha, ha, ha, ha!
Dziewczyna! No nie, nie wytrzymam!
– zaczął śmiać się do rozpuku trzymając się za drgający brzuch. – Naszego
Krempałę pobiła dziewczyna!
Sierżant otarł twarz patrząc na
zwijającego się w
ataku histerycznego śmiechu
oficera. – I macie
czelność się do
tego przyznać?!?
– ryknął raptem
major, a jago
twarz w mgnieniu oka przybrała
kamienny wyraz.
– No, no przecież
towarzysz major
sam mówił, że
mam powiedzieć,
jak było. No to mówię… – wyjąkał.
Oficer spojrzał na
niego bykiem.
Wyciągnął kraciastą chusteczkę do
nosa niepierwszej świeżości. Znalazł
czysty kawałek i głośno hucząc wytarł
nos. – To gadajcie!
Pietrucha opowiedział mu, jak
to patrolował okolice Wieży Krzy-
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woustego z zamiarem udania się w
W poprzednich
kierunku Schroniska Perła Zachodu.
odcinkach:
I jak spotkał troje dziwnie wyglądająGrupa studentów architektury przyjeżdża
cych ludzi, w tym dwóch mężczyzn,
w lipcu 1956 roku do Jeleniej Góry na
jednego mocno zbudowanego, a drugiego – chuderlaka. No i dziewczynę
plener, w trakcie którego ma uwieczz nimi. I kiedy chciał ich wylegitynić najpiękniejsze detale miejscowych
mować, ten większy facet zadał mu
budowli. Wraz z nimi dociera do stolicy
cios, po którym obudził się dopiero
Kotliny Jeleniogórskiej fotograf Jerzy, którozebrany i przypięty kajdankami do
ry ma prowadzić dokumentację. Opiekun
balustrady wieży.
– Świadkowie byli? Może ktoś to wistudentów Stefan Starzecki, aktywista i
dział? Co? Nie pamiętacie!? – krzyczał
młody pracownik naukowy, poznaje tajny
major, ale już zdecydowanie mniej
cel wyprawy. Wiadomo już, że większość
wrogim tonem. – Zaraz, zaraz, no
zabudowy jeleniogórskiego starego
chyba nie było nikogo. Nie pamiętam,
miasta zostanie wyburzona. Przełożony
ale oni tam byli sami. Dziewczyna.
Zapamiętałem ją! Ładna taka i chyba
Starzeckiego – Zenobiusz Morowski,
ją już gdzieś widziałem. Może być z
wbrew prawu i twardej zimnowojennej
miasta. To niewykluczone. Ale tych
polityce PRL – chce zrobić na tym interes
mężczyzn nie znam, towarzyszu
z kolekcjonerem von Hibuchem z RFN, któmajorze! Pierwszy raz w życiu ich
remu zamierza pokątnie sprzedać cenne
widziałem! Na Boga się zaklinam! –
Nie wzywaj Pana Boga nadaremno!
detale, a grupa studentów potrzebna
I tak go nie ma! – syknął oficer po
mu jest do sporządzenia dokładnego
raz drugi.
opisu i inwentaryzacji bez wzbudzania
Pietrucha ugryzł się w język i
podejrzeń. Starzecki ma dostać swoją
przypomniał sobie zarządzenie ko„dolę”. Jednak młodzi ludzie i ich szef po
mendanta, który w ateistycznej
Polsce Ludowej absolutnie wykluczał
przyjeździe rzucają się w wir prowincjonalwszelkie religijne aluzje u swoich
nego lekkiego życia, z którego korzystają
podwładnych. Pamiętał doskonale,
pełną piersią. Jerzy poznaje miejscową
jak major wydalił ze służby w tryautochtonkę Inge, którą zaczyna darzyć
bie dyscyplinarnym plutonowego
odwzajemnionym uczuciem. Starzecki
Gabrielskiego tylko dlatego, że potajemnie wysłał dziecko do pierwszej
podczas pijackich eskapad oddala się od
komunii świętej. Zamarł na myśl o
swoich podwładnych. W trakcie jednego
tym, co by było, gdyby to jego wywalił
ze spacerów z dziewczyną oraz z Jerzym
ze służby na zbity pysk.
spotyka milicjanta, którego – z obawy
Wyczuł jednak, że major powoli
przed wylegitymowaniem (zapomniał
zmieniał optykę spojrzenia na całą
sprawę. Już nie on, Pietrucha, był
dowodu) – unieszkodliwia i pozbawia
głównym podejrzanym, ale ci, którzy
przytomności, munduru, broni oraz
go pobili. Chyba uwierzył w ich istmotocykla. Przestraszeni takim obrotem
nienie! – pomyślał sierżant. – Dzięki
sprawy mężczyźni ukrywają się. Miejscoci ciociu – zwrócił się w myślach
wa milicja, po znalezieniu nieprzytomnego
do nieboszczki ciotki Kuncowej, tej,
która tyle razy powtarzała mu, że
funkcjonariusza, zaczyna podejrzewać, że
prawda jak oliwa i na wierzch wypłypadł on ofiarą wroga ludu, który zabrał mu
wa. – Jak to dobrze, że powiedziałem
mundur i motocykl, aby uciec z Polski.
prawdę! – odetchnął.
Ratunkiem dla sprawców są znajomości
****
Teodora Drzewieckiego, przybranego
Kilka minut potem przyglądał się
pięciu facetom przyprowadzonym
dziadka Inge, powstańca warszawskiego i
z piwnicy, z milicyjnego aresztu.
jeńca wojennego, który został skierowany
Długo analizował ich przestraszone
do prac przymusowych w Hirschbergu,
oblicza usiłując któreś przyporządgdzie zastało go wyzwolenie. Niestety,
kować do tajemniczych osobników,
osoba, która mogłaby wyciągnąć ich z
którzy pobili go i stali się sprawcami
wszystkich jego nieszczęść. – Poznaopresji, wyjechała na urlop. Tymczasem
jecie któregoś? – syknął zza ramienia
na komendzie milicji….
major Krempała, który – podobnie
jak Pietrucha – wodził wzrokiem po
twarzach studentów z Wrocławia. falistycznie komendant powiatowy
Sierżant przecząco pokręcił głową. Milicji Obywatelskiej w Jeleniej
– Dajcie mi tu Florczaka, ale to Górze.
Konrad Przezdzięk
migiem! Opiszesz tych bandziorów,
FOT. ARCHIWUM
a on ich narysuje! Damy portrety
Ciąg
dalszy
za tydzień
w miasto i do gazety! Wyłapiemy
tych wrogów ludu! – zapiał trium-
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PHIL COLLINS – “Going
Back”
wydawnictwo: Warner Music
Poland

Kiedy Phil Collins nagrywał swoje
solowe albumy, zawsze nacechowane
były potężną dawką białego soulu. Z
początkiem lat 80. szalał po antenach

AktualnoŒci

radiowych „In the Air
Tonight”. Przez kolejne lata szukał pomysłu na swoje albumy
i w końcu znalazł. Jeden z wielkich przebojów „A Groovy Kind of
Love” z 1988 roku w
jego interpretacji stał

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

się światowym przebojem. Najnowsza
płyta „Going Back”
z wizerunkiem na
okładce młodziutkiego Collinsa za zestawem perkusyjnym
to nic innego jak
ukłon w stronę czar-

Okrągły jubileusz „Okrąglaczka”

nej muzyki soul. Nieżyjąca już Dusty
Springfield – nazywana białą królową
muzyki soulowej – wykonywała przed
laty utwór „Going Back”, który teraz
po latach posłużył Collins’owi za tytuł
płyty. Siegnął po sprawdzone kawałki z
repertuaru „The Temptations czy Stevie
Wondera. Album otwiera “Girl (Why
You Wanna Make Me Blue)” a za nim

pojawiają się kolejne
czarne perełki” aż po
zamykający i zarazem
przeszywający soulem
“Going Back”. Posmak czarnego soulu
czuć tu za sprawą czarnych muzyków
z The Funk Brothers (Bob’a Babbitt’a,
Eddie’ego Willis’a, Ray’a Monette’a),
których Collins poprosił o pomoc.. Ci

POP ROCK & JAZZ

Saksofonowo w Pałacu na Wodzie
W przyszłą niedzielę, 17 października, o godzinie 15.00
odbędzie się koncert zespołu
Saxband w staniszowskim
Pałacu Na Wodzie.
Na oboju zagra Aneta Kolendo,
absolwentka Akademii Muzycznej we
Wrocławiu. Na co dzień gra w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Miłośnicy saksofonu będą mieli nie lada
gratkę, bowiem na koncercie można
spodziewać się sporej dawki brzmień
w wykonaniu Witolda Pelca, który gra

również na klarnecie i fortepianie. Jest
muzykiem, który balansuje w różnych
nurtach muzycznych począwszy od
klasyki a skończywszy na jazzowej
improwizacji. Znany jest ze współpracy
z takimi zespołami jak kameralnym
„Trio Semplice”, rockowym KROKI czy
też Fort BS. Kolejnym artystą grającym
w Saxbandzie jest klawiszowiec, saksofonista, klarnecista i wodzirej Bartek.
Muzyk bierze udział w różnorodnych
projektach muzycznych m.in. muzyka
kameralna oraz big-band.
(Agrafka)

Happysad
w Orient Expressie
Złotymi zgłoskami wpisze
się miniona sobota do kronik Przedszkola Miejskiego
nr 27, które w Filharmonii
Dolnośląskiej świętowało
pół wieku istnienia.
Złote Gody placówki, zwanej
potocznie „Okrąglaczkiem”, stały
się okazją do zorganizowania miłej
uroczystości z udziałem wychowanków i absolwentów Jubilata.
Wystąpili zarówno obecni wychowankowie, jak i absolwenci, a

wśród nich – chyba najbardziej
znana – Michalina Br udnick a,
wokalistka i aktorka
Teatru Muzycznego z Poznania. Artystka szybko zaprzyjaźniła się z dziećmi z zespołu
17 paź„Wesołe Nutki” (duże zdjęcia). Mał- rządowdziernika
o
godz.
gorzata Wrotniewska, dyrektorka cy, rodzice i przyjaciele
19 odbędzie się koncert jednego z najprzedszkola z ul. Tuwima uhonoro- placówki.
lepszych w Polsce zespołów rockowych
wała swoje poprzedniczki. Złotego
(tejo)
jubileuszu gratulowali przedszkolu FOT. KONRAD ŻURAWSKI Happysad.
To zespół, jak mówi wokalista Jakub
licznie zgromadzeni goście: samoKawalec, grający rock regresywny, czyli

Koniec kina Marysieńka
Najstarsze kino jeleniogórskie, działające od przeszło
wieku w kamienicy przy
ulicy 1 Maja za trzy miesiące
pokaże ostatni seans.
Budynek został latem sprzedany,
a – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy
– nowy właściciel nie zamierza prowadzić działalności kinematograficznej.
Z naszych informacji wynika, że
po 1 stycznia 2011 w kamienicy ma
być prowadzona działalność biurowo-handlowa. Na piętrze pozostaną
mieszkania – lokatorom nie grozi
wyprowadzka. Przyszłość kina Marysieńka stanęła pod znakiem zapytania
w chwili rozpoczęcia budowy galerii
Focus Mall, która w ciągu dwóch lat

Kino Licht-Spiel Kamera, gdzie najprawdopodobniej w Hirschbergu odbył się pierwszy
pokaz projekcji z kinematografu (1909),
zostało gruntownie przebudowane w latach
20. XX wieku. Polską nazwę zawdzięcza
imieniu żony pierwszego kierownika
placówki po 1945 roku. Odnowione zostało
na początku bieżącego stulecia.
ma powstać na sąsiednim gruncie
między ulicami 1 Maja a Kilińskiego.
Ma być tam umiejscowione nowoczesne kilkusalowe kino.
(tejo)
FOT. TEJO
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Wnętrze Marysieńki podczas
zakończonego wczoraj Festiwalu Filmów
Niemieckich.

Kanadyjski autor poetyckich,
filozofujących tekstów piosenek,
gitarzysta, harmonijkarz od początku lat 60. aż po dziś wyraża w nich

swoje ideały. Szorstki głos Younga
jest jednym z najłatwiej rozpoznawalnych w muzyce rockowej. Od
niemal początku swojej kariery
nieustannie nagrywa nową muzykę
współpracując przy tym z wieloma
znakomitymi artystami. Tak jest

Wraca Liga Rocka
Po wakacyjnej przerwie w
nadchodzący piątek (15 października) odbędzie się pierwszy z
koncertów Ligi Rocka. Ta znana
już w całej Polce impreza muzyczna zdążyła nabrać nowych
kształtów i nowych form związanych z realizowanym przez JCK
projektem „Od fundamentów po
szczyty 2010 - 2013”, współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska - Saksonia 2007-2013. Liga
daje szansę młodym, zdolnym
muzykom zaistnieć na rockowej
scenie. Dzięki współpracy z Socjokulturalnym Centrum Steinhaus
e.V. Bautzen sympatycy muzyki
rockowej mają też okazję poznać
również niemieckie młode zespoły, które proponują dziś modne
nurty spod znaku punkt i alternatywnego rocka czy cross over.
Do przesłuchań konkursowych
zgłosiło się około 20 zespołów
muzycznych z Polski
Na początek zagrają: Baza 1 L,
Absynth, Grunberg, Funk Fiction,
Maigra, A Dead End Society gościnnie z Niemiec. Początek o
godz. 17.00 w sali Nova przy ul. 1
Maja 60 (bilety w cenie 5 zł)
(RED)

Nowe życie po warsztatach
Warsztaty Terapii Zajęciowej
działające przy Towarzystwie
Walki z Kalectwem obchodziły w Książnicy Karkonoskiej
w miniony wtorek 15. rocznicę swojego powstania.
Jest to placówka dziennego pobytu,
która daje możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej osobom
niepełnosprawnym. Uczestnikami
zajęć są osoby dotknięte różnymi
schorzeniami. – Dla nich dobieramy
indywidualne programy rehabilitacji,
które są realizowane pod opieką
instruktorów w pięcioosobowych
grupach w czterech pracowniach:
krawieckiej, rękodzielniczej, komputerowej oraz artystycznej – powiedziała Lucyna Szpak, kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
wiceprezes Towarzystwa Walki z
Kalectwem.
– Warsztaty zmieniły moje życie.
Dzięki nim nauczyłam się obsługiwać komputer i mogę pracować.
Na warsztatach nawiązałam też
przyjaźnie i znajomości, teraz nie
boję się wyjść do ludzi. Poza tym zawsze marzyłam o malowaniu. Tam
przekonano mnie do tego, że mogę

to robić i sprawia mi to ogromną
frajdę – przekonuje Anna Madany,
wyróżniona i autorka dziesięciu
prac. Znalazły się na okolicznościowej wystawie, którą otwarto
w Galerii Małych Form po uroczystej części obchodów.

również na najnowszej płycie „Le
Noise” powstałej w Los Angeles
nagrywanej w domu producenta
Daniela Lanoisa. Specjalnie podrasowana do tej sesji nagraniowej,
elektryczno – akustyczna gitara
Younga wciąga słuchacza od pierw-

– Na przestrzeni tych piętnastu
lat przewinęło się bardzo dużo ludzi, i każdy zostawił po sobie jakiś
ślad. Nie tylko wyciągają rękę by
im pomóc, ale potrafią dać też coś
z siebie. Wiele z tych osób podjęło
pracę, otworzyło własną działal-

ność, podjęło studia, odkryło siebie
na nowo – zauważył Leszek Karbowski, prezes Towarzystwa Walki
z Kalectwem. Jubileusz uświetniła
recitalem Honorata MagdeczkoCapote, aktorka Teatru Maska.
(Angela)

Leszek Karbowski, Lucyna Szpak i Marek
Obrębalski otwierają wystawę w Książnicy
Karkonoskiej.

POP ROCK & JAZZ
NEIL YOUNG – „Le Noise”
wydawnictwo: Warner
Music Poland

stojący w zupełnej opozycji
do rocka progresywnego,
zupełnie nic nie wnoszący
do rzeczywistości muzycznej. Grupa ma już na swoim
koncie cztery płyty. „Wszystko
jedno”, „Podróże z i pod prąd”,
„Nieprzygoda” i najnowszy album
z 2009 roku pod tytułem „Mów mi dobrze”, który w maju tego roku osiągnął
status Złotej Płyty
(Agrafka)
Bilety w cenie 35 zł są do nabycia
w lokalu Orient Express, w tramwaju na placu Ratuszowym, w sklepie
muzycznym Demo Music, w Hotelu
Caspar i w Info Serwisie.

znakomici muzycy jeszcze w latach
60. nagrywali z dużym powodzeniem
dla legendarnej Motown Records.
Wierzę, że sprawi ten album Państwu
ogromną przyjemność.
Andrzej Patlewicz

szej chwili. Jak to u
Younga mamy mnóstwo brudnych iście
garażowych grań, ale
odnaleźć można też
przejrzyste fragmenty
gry. Całość rozpoczy-

na się od „Walk
With Me” a
potem Young
wciąga nas w
n i e s a m ow i t y
klimat. Słuchając tej płyty
rozsmakowujemy się tymi

introwertycznymi klimatami, w
których specjalizuje się Neil Young.
Na zakończenie proponuje swoim
fanom jeszcze jeden osadzony w
tym klimacie utwór „Rumblin’”,
który podobnie jak 7 pozostałych
wyczarował wspólnie z Danielem
Lanoisem.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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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
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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
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Święto koszykówki przy Sudeckiej
Mecz Sudetów Jelenia Góra z
WKK Wrocław był prawdziwym świętem koszykówki.
Zadecydowały o tym względy
nie tylko sportowe. Od soboty
hala przy ul. Sudeckiej nosi
imię legendarnego Mariana
Koczwary, a podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza po
zaciętej dogrywce pokonali
wrocławian 85:83.
Dodatkowym smaczkiem był
występ Adama Wójcika i dwóch
wicemistrzów świata U-17 w składzie
drużyny gości. Dobrą informację
przed meczem ogłosił także prezydent Marek Obrębalski. Sponsorem
generalnym klubu została firma
Parkridge, budująca w stolicy Karkonoszy galerię Focus Mall.
Zaczęło się bardzo uroczyście. Ks.

Szymon Bajak, kapelan dolnoślą- na tablicy widniał rezultat 40:33. pojawił się nowy nabytek zespołu Po końcowej syrenie na tablicy
skich sportowców poświęcił tablicę W tej części spotkania na parkiecie jeleniogórskiego Tomasz Maryniew- było 76:76.
Spotkanie rozstrzygnęła dogrywski, który po raz pierwszy
upamiętniającą Mariana Koczwarę.
miał okazję zaprezentować ka, która miała emocjonujący przeW uroczystości uczestniczyła niezwysię przed jeleniogórską pu- bieg. Na 25 sekund przed końcem
kle wzruszona córka zasłużonego
blicznością. Debiut trzeba wrocławianie wyszli na prowadzenie
animatora jeleniogórskiego sportu.
przyznać wypadł napraw- 83:82, co zawdzięczali dwóm rzutom
Następnie odsłonięto portret nowego
Adama Wójcika. 24 sekundy na rodę dobrze.
patrona hali.
Tr z e c i a k wa r t a t o zegranie akcji miały Sudety. Tomasz
W podniosłej atmosferze do sportoodrabianie strat przez Maryniewski długo przetrzymywał
wej rywalizacji przystąpili zawodnicy
gości, którzy zniwelo- piłkę, aż na 12 sekund przed końobydwu zespołów, którym przyszło
wali wynik na 61:60. W cową syreną ruszył do akcji oddając
grać przy pełnych trybunach. Każdy
czwartej kwarcie od 4 celny rzut. Na dodatek sędziowie odkontakt z piłką Adama Wójcika
minuty sytuacja na par- gwizdali faul i po celnym „osobistym”
był wielką lekcją koszykówki. Tym
kiecie miała coraz mniej byłego zawodnika Asseco Prokom 2
bardziej entuzjazm wywoływały
korzystny przebieg. WKK Gdynia było 85:83.
udane interwencje jeleniogórskich
W ostatnich sekundach WKK ratowyszło na 7-punktowe
zawodników, dzięki którym udało
prowadzenie. Jednak do- wało się jeszcze rzutem za 3 punkty,
się powstrzymać znakomitego kobra gra jeleniogórzan i ale wynik nie uległ już zmianie i
szykarza.
celne rzuty za 3 punkty kolejne spotkanie przy Sudeckiej
Pierwsza kwarta miała wyrówRafała Niesobskiego i zakończyło się gorącą końcówką.
nany przebieg. Dopiero od połowy
(arec)
Tomasza Maryniewskiedrugiej części gry Sudety zaczęły
Fot. R. Ignaciak
go uratowały sytuację.
zyskiwać przewagę i po 20 minutach

Wielki finał Bike Maratonu

któremu trasa licząca 51 kilometrów
Przed tygodniem zakończyły pod gondolą, podczas której wręczono neralnej całego cyklu. Na starcie Bike z drużyny Team Podgórzyn.
Najszybszą panią na trasie 29 ki- zabrała 02:16:06.
się zmagania w serii zawo- nagrody dla Wacława Cirockiego za Maratonu pojawiła się Mistrzyni ŚwiaMaja Włoszczowska z CCC PoNajlepsze Zdjęcie Bike Maratonu 2010 ta Maja Włoszczowska oraz jeden z naj- lometrów okazała się Katarzyna
dów Bike Maraton.
lepszych polskich kolarzy szosowych
Marek Rutkiewicz. Trasa nie należała
do najlżejszych, ale już po 01:21:38 na
mecie pojawił się Mateusz Kaciłowicz

oraz dla Adama Galmana zawodnika
Wszystko zaczęło się w sobotę w Fair Play Bike Maratonu 2010.
Niedziela upłynęła pod znakiem
Świeradowie Zdroju o godzinie 11.00
na ulicy Zdrojowej. Grupa blisko 800 wielkiego ścigania i klasyfikacji gezawodników ruszyła na zmagania z
trasą po Górach Izerskich. Pierwszy
na mecie na dystansie Haro pojawił się
mieszkaniec Świeradów Zdrój Eneasz
Popiół, który trasę 31 kilometrów
przejechał w czasie 01:15:35. Najszybszą panią okazała się Aneta Adamek
z drużyny KS Lechia Piechowice z
czasem 01:48:49.
Dystans Mega należał tym razem do
Mateusza Zonia z Kross Racing Team,
który uzyskał czas 01:48:47. Niekwestionowaną liderka na tym odcinku,
była wśród pań Michalina Ziółkowska
z CNR Team (02:11:04).
Najdłuższą trasę 71 kilometrów najszybciej przejechał Bogdan Czarnota z
drużyny Kross Racing Team, uzyskując
czas 02:41:27. Wśród kobiet jak zwykle
na mecie pierwsza zameldowała się
Ewelina Ortyl z Twomark Specialized
Endura z czasem 03:14:38. Całość świeradowskiej edycji zakończyła Wielka
Gala Bike Maratonu w Smak Bacy
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Polakowska z PGNIG Team Tarnów
(01:45:24). Dystans Mega należał do
zawodowców. Pierwszy przyjechał
Marek Rutkiewicz z Mróz Active Jet,
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
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Przed tygodniem w Lublińcu został
rozegrany Krajowy Turniej Juniorów
o Puchar Śląska w badmintona. Na
pięć finałów nasi badmintoniści grali
w trzech, z czego we dwóch triumfowali. Na najwyższym stopniu stawali:
Wojciech Cerazy i Michał Szymczak
w grze podwójnej chłopców oraz
Melania Kozdra, która z Urszulą
Nowak z Bogatyni zwyciężyły w grze
podwójnej dziewcząt. Trzecie miejsce
w grze podwójnej chłopców (razem
z Jakubem Szukałą z Przeźmierowa)
oraz drugie miejsce w grze mieszanej
(razem z Kingą Rogalską z Sobótki)
wywalczył Arkadiusz Słupek.
(red)

Karkonosze znów
na tarczy

Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra
nie zdołali sprostać liderowi rozgrywek IV ligi Bielawiance Bielawa.
Podopieczni Artura Milewskiego
przegrali 0:2. Pierwszą bramkę
jeleniogórzanie stracili dopiero w 64
minucie. Niestety znów niefortunnie
interweniował Michał Dubiel, który
przepuścił pod rękami lekki strzał
najlepszego strzelca ligi Tomasza
Boczkowskiego. Stało się to po kilku
groźnych akcjach przeprowadzonych przez Karkonosze. Boczkowski
ponownie wpisał się na listę strzelców pod koniec spotkania i mecz
zakończył się przegraną zespołu
jeleniogórskiego 0:2.
(arec)

Druga porażka koszykarek

Podopieczne Pauliny Jasek przegrały w meczu drugiej kolejki rozgrywek I ligi. Jeleniogórzanki zagrały
wyjazdowe spotkanie z zespołem,
który w ubiegłym sezonie zwyciężył
w rozgrywkach pierwszej ligi, ale
musiał zrezygnować z awansu z
powodu braku hali spełniającej przepisy PLKK. Jeżeli chodzi o walkę na
parkiecie gospodynie podobnie jak w
poprzednim sezonie nie okazały się
gościnne. Zwyciężyły 67:58.
(arec)

Pierwsze punkty KPR

Jelenia Góra 75 36 864

3".:

lkowice- Mistrzyni Świata w MTB
potrzebowała zaledwie 02:19:29, żeby
pojawić się na mecie jako pierwsza
wśród kobiet. Dystans Giga tym razem
należał do Wojciecha Halejaka z Mróz
Active Jet, który przyjechał na metę w
czasie 03:17:24. Najszybszą panią w
Karpaczu była Magdalena Hałajczak z
Shimano Polska ( 04:14:54).
Do godziny 20 trwały dekoracje w
klasyfikacjach generalnych, a całość
uroczystości Finału Bike Maratonu
2010 uświetnił występ The Mohers
Band i pokaz sztucznych ogni.
Podczas ceremonii Maciej Grabek dyrektor imprezy podsumował sezon
2010 i już zaprosił wszystkich na
zmagania w 2011 roku.
(red)
Fot. Jacek Prasol

Badmintoniści Chojnika
w Pucharze Śląska

A

Podopieczne Małgorzaty
Jędrzejczak po emocjonującym spotkaniu derbowym
z AZS AWF Wrocław mogą
się cieszyć ze zdobytych
punktów. Jeleniogórzanki
wygrały 25:22.

Po zmianie stron nadal górowały
jeleniogórzanki, które w 41 minucie
prowadziły już 22:16. Akademiczki z
Wrocławia próbowały odrobić straty,
ale jedyne co im się udało to zniwelować przewagę KPR do 3 punktów.
Ostatecznie po dobrym meczu
zespół prowadzony przez Małgorzatę
Jędrzejczak wywalczył pierwsze
Mecz KPR z AZS AWF Wrocław, jak punkty w tym sezonie.
przystało na derby był meczem walki.
(arec)
Początek w wykonaniu KPR wbrew
Fot. R.Ignaciak
obawom wyszedł bardzo dobrze. Po 5 minutach jeleniogórzanki
prowadziły 6:3.
W kolejnych minutach przyjezdnym nie
tylko udało się odrobić straty, ale również
wyjść na prowadzenie i
w 17 minucie było 8:10.
W tej części gry podopieczne Małgorzaty
Jędrzejczak popełniały
zbyt dużo błędów i dość
łatwo traciły bramki.
Na szczęście od 20
minuty, kiedy udało się
wyrównać, KPR zyskał
przewagę i pierwsza
połowa zakończyła się
prowadzeniem gospodyń 15:13.
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Prezydent

zaprezentował katalog
Na zeszłotygodniowej konferencji w budynku JCK przy
ul. 1 Maja prezydent Marek
Obrębalski zaprezentował
katalog centrów pobytowych
dla reprezentacji biorących
udział w Euro 2012.
W katalogu znajdziemy prezentację stadionu przy Złotniczej oraz
Pałacu Wojanów. Zawarto w niej
podstawowe informacje dotyczące
Pałacu, boiska czy odległości do poszczególnych miast, w których będą
rozgrywane mecze.
Stadion ma zostać przebudowany
tak, aby spełniał wszystkie kryteria
jakich wymaga UEFA. Obecnie rozpatrywane są 3 projekty, a właściwy
poznamy prawdopodobnie na początku grudnia. Prace mają ruszyć
na wiosnę przyszłego roku.
Z miast Dolnego Śląska do katalogu wybrano tylko Wrocław i Jelenią

Górę. Jest zatem spora szansa, że któraś z reprezentacji rozgrywających
mecze we Wrocławiu na centrum
pobytowe wybierze właśnie stolicę
Karkonoszy. Dla miasta byłaby to
wielka szansa na promocję. Za pił-

karzami bowiem
będą podążać rzesze fanów, a także
media.
- Przed nami wizytacje federacji
tych krajów, które
zagrają na Euro
2012 – powiedział
prezydent Marek
Obrębalski.
Katalog jest dostępny na stronie
www.uefa.com.
Ty m c z a s e m
portal Money.pl,
powołując się na
wyliczenia spółki
Pl.2012, podał ile
na Euro zarobi Polska i poszczególne miasta, w których
odbędą się mecze. Według przewidywań wszystkie strefy odwiedzi około
2,2 mln osób, które łącznie wydadzą
blisko 870 mln złotych. Najwięcej za-

robi Warszawa – 185 mln, a najmniej
Wrocław – 91,5 mln.
Zapytaliśmy wiceprezydenta miasta Miłosza Sajnoga ile na Euro
może zarobić Jelenia Góra. – Według
wyliczeń spółki Pl.2012 stolicę Karkonoszy odwiedzi 15 tysięcy osób. Przy
ostrożnych kalkulacjach każdy kibic
wyda dziennie 100 złotych -takie
szacunki przyjmuje się w turystyce
– mówi Miłosz Sajnog. - Oczywiście
kibice piłkarscy wydają więcej -kupują więcej pamiątek, wypijają więcej
piwa – dodaje wiceprezydent.
Pozostając jednak przy ostrożnych
kalkulacjach należy przyjąć, że
zespół goszczący w naszym mieście pozostanie tu przez 10 do 21
dni – jeśli będzie awansował do
kolejnych etapów rozgrywek. Obrót
powinien zatem wynieść od 15 do
około 30 milionów złotych. Nie jest
to oczywiście czysty zysk, ponieważ
odliczyć należy koszty jakie poniesie
miasto. Na razie ciężko je policzyć,
nie wiadomo bowiem jakie będzie
zaangażowanie państwa.
Biorąc jednak pod uwagę, że
Wrocław ma zarobić 91,5 mln prezydent Sajnog twierdzi, że 10% z
tej kwoty dla Jeleniej Góry byłoby
dużym sukcesem. Jeleniogórzanom
nie pozostanie zatem nic innego
jak trzymać kciuki za reprezentację,
która będzie przebywać w stolicy
Karkonoszy.
(arec)
Fot. TEJO
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Dziewięć medali

w biegach na orientację
Dobrze w Mistrzostwach Dolnego Śląska w biegach na
orientację zaprezentowali się
zawodnicy MKS Paulinum Jelenia Góra. Zawody rozegrano
przed tygodniem w Jagniątkowie.
Jeleniogórzanie wywalczyli łącznie 9
medali, w tym 4 złote. Najwyższe miejsce
na podium w kategorii M 16 wywalczył
między innymi aktualny wicemistrz Polski Mateusz Dzioba. Pozostali złoci medaliści to: Paulina Domańska w kategorii
K 10, Maciej Nowak w kategorii M 14 i
Tadeusz Matyja w kategorii M 18. Srebrne medale stały się udziałem Joanny
Jankowskiej w kategorii
K 14 i Rolanda Borowskiego w kategorii M 12.
Brązowymi medalami
mogą się poszczycić:
Angelika Młynarska w
kategorii K 12, Marcel
Domagała w kategorii
M 12 i Maciej Lucerski
w kategorii M 14.
Łącznie w zawodach
wystartowało 80 zawodników z Dolnego

Śląska w 15 kategoriach wiekowych od
10 lat do ponad 60 lat.
Jelonka pisała o przygodzie jednego
z początkujących zawodników - Zszedł
z trasy do Zachełmia i póżniej do Cieplic.
Dopiero tam zadzwonił do mamy która
czekała na mecie, a my przez około 2
godziny szukaliśmy go wspólnie z
policją, GOPRem strażą pożarną i strażą
leśną KPN. Wszystko dobrze się skończyło. Wszystkim którzy nam pomagali
dziękujemy – skomentował Damian
Dutkiewicz - organizator biegów.
Zawody zorganizowało MKS Paulinum Jelenia Góra, impreza była dofinansowana przez Urząd Miasta.
(arec)
Fot. organizator

Fatalny start koszykarek
Wysokiej porażki na inaugurację sezonu rozgrywek
I ligi doznały koszykarki
Finepharmu Karkonoszy
Jelenia Góra. Podopieczne
Pauliny Jasek przegrały z
zespołem Domeny.pl Siemaszka aż 48:76.
Mecz tak naprawdę rozstrzygnął
się już w pierwszej kwarcie kiedy
po 7 minutach gry przyjezdne
prowadziły 18:2. Jeleniogórzanki
bardzo słabo grały w obronie.
Rywalki nie miały najmniejszych

problemów
przy rozgr y waniu akc ji,
które skutecznie wykańczała niedawna
zawodniczka
Finepharmu
Karkonoszy
Grażyna Witkoś. W ataku
podopieczne
Pauliny Jasek
miały problemy z przedarciem się pod

kosz i w zasadzie ograniczały się
do rzutów z dystansu.
W drugiej kwarcie odważniej
zagrała Mart yna Mićków. Jej
skuteczne akcje z wejściem pod
kosz - to było to czego brakowało w pierwszych 10 minutach.
Mimo wszystko przyjezdne nie
zwalniały tempa i po pierwszej
połowie Finepharm Karkonosze
przegrywały 25:42.
W 3 kwarcie jeleniogórzanki
próbowały odrobić straty. Dobrą
grą w tej części spotkania popisała
się Marzena Kowalczyk, która
była aktywna zarówno w obronie

jak i w ataku. W efekcie udało się
zmniejszyć stratę do 14 punktów,
ale tylko na chwilę. W wyniku kolejnych błędów przyjezdne znów
odskoczyły na 20 punktów.
Ostatnie 10 minut to totalny
brak skuteczności. Na szczęście
rywalki też popełniały błędy i
tylko dzięki temu udało się uniknąć większej porażki. Spotkanie
zakończyło się przegraną podopiecznych Pauliny Jasek 48:76.
(arec)
Fot. T. Raczyński

Wieści z MOS-u

Szkolny turniej badmintona
W hali przy ul. Złotniczej
rozegrano turniej badmintona. W zawodach zorganizowanych przez MOS wystartowały zespoły reprezentujące
jeleniogórskie podstawówki
i szkoły ponadgimnazjalne.
Wśród podstawówek rywalizacja
odbywała się pomiędzy trzema
szkołami w systemie każdy z każdym.
Najlepsza okazała się SP 3, która
wygrała obydwa mecze. Zwycięzcy
awansowali do finału strefy jeleniogórskiej, który zostanie rozegrany
10 listopada w Pisarzowicach koło
Kamiennej Góry. W zespole prowadzonym przez Renatę Puluj zagrali:
Oliwia Socha, Joanna Heinke, Piotr
Gajda i Szymon Kowalski. Drugie
miejsce zajęła SP 13, a trzecie SP 15.
Szkoły ponadgimnazjalne zagrały
także systemem każdy z każdym.

Liga Lekkoatletyczna
gimnazjalistów
Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja
Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych, która była
górą w trzech spotkaniach. Zwycięski zespół
prowadzony przez Dariusza Piotrowskiego zagrał
w składzie: Alicja Ptasińska, Laura Winter, Bartosz
Paszkowski i Dominik
Staniszewski.
Kolejne miejsca należały do II LO, ZSE-T i ZSO
1. Do finału strefy, który
zostanie rozegrany 4 listopada w Lubaniu awansowały ZSRA i II LO.
(arec)
Fot, R.Ignaciak

Przed tygodniem
na stadionie przy ul. Lubańskiej
rozegrano Ligę Lekkoatletyczną. W zawodach zorganizowanych przez MOS
wzięły udział szkoły gimnazjalne.

W klasyfikacji końcowej chłopców zwyciężył również I zespół
Gimnazjum nr 3, który wywalczył
łącznie 1259 punktów. Drugą lokatę
zajęło Gimnazjum/ZSRZA z 938
punktami, a trzecie miejsce ponownie przypadło w udziale Gimnazjum
nr 1, które zdobyło 875 punktów.
(arec)

Młodzi zawodnicy rywalizowali w
następujących konkurencjach: bieg
na 100, 300, 600, 1000 metrów, 100 i
110 metrów przez płotki, skok w dal,
skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut
oszczepem i rzut dyskiem.
W klasyfikacji dziewcząt najwięcej punktów - 823 uzbierał I zespół
Gimnazjum nr 3. Drugie miejsce
zajęło Gimnazjum nr 4 z 805 punktami i Gimnazjum nr 1 z dorobkiem
696 punktów.

Imprezy organizowane przez MOS w
nadchodzącym tygodniu:
12.10.2010 wtorek - piłka nożna chłopców
/gimnazja Orlik przy ZSOiT 11.00
13.10.2010 środa - koszykówka dziewcząt
/gimnazja/Sudety 9.00
15.10.2010 piątek - piłka nożna chłopców
/Orlik przy ZSOiT 11.00
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OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-10-01 - 22.00 - 2010-10-08 - 13.10
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OGŁOSZEŃ - 850
PRACA
DAM PRACĘ
AVON - prezent - Chcesz taniej kupić
dobre kosmetyki? Lubisz nowe wyzwania, prezenty oraz potrzebujesz dodatkowych pieniędzy. Zgłoś się. Pomogę.
Prezent. - 603 749 945
DO położenia 400 m2 papy - umowa o
dzieło - 603 138 605
DWIE osoby do elewacji - tylko
fachowcy. Pilne - 727 655 028
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

KIEROWCA na wywrotkę Liaza wymagane wszystkie uprawnienia dla
kierowców ciężarówek - 601 972 455
LEGALNA praca w Niemczech - dla
opiekunek. Niemiecki komunikatywny
- 757 210 574
POSZUKUJĘ dwie osoby - do elewacji
tylko fachowców - pilne - 727 655 028
POTRZEBNA osoba do kolportażu reklam w centrum Jeleniej Góry - stare
miasto - 791 837 835
PRACA w Niemczech - ocieplanie
styropianem w akordzie. Tylko ﬁrmy
lub Gewerba. Praca na parę miesięcy.
Wysokie zarobki - 782 309 516
PRZEDSTAWICIEL Handlowy - zatrudnię osobę na stanowisko p - 660 380
398

BIURO RACHUNKOWE

SPA w hotelu FENIX - poszukuje do
współpracy kosmetyczkę i/lub tipserkę.
Możliwość wynajmu pomieszczenia 506 734 278
TECHNIKA farmacji po stażu - od zaraz,
atrakcyjne warunki - 664 459 936
ZATRUDNIĘ dobrego fachowca - do
robót remontowo-wykończeniowych
(suﬁty systemowe 60x60) - 605 629
458
ZLECĘ ﬁrmie lub osobie z doświadczeniem remonty kompleksowe pomieszczeń - 600 242 452

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
23 latka, odpowiedzialna - miła zaopiekuje się dzieckiem do 1 roku życia. Od
poniedziałku do piątko, od rana do godz.
18 - 663 069 352

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.

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.

BUDOWA-REMONTY - wykończenia,
regipsy, gładzie, tynki, malowani. Niepijący - 697 898 665
EMERYT - podejmie pracę palacza CO.
Posiadam uprawnienia - 788 194 368
EMERYT 62 lata - prawo jazdy A.B.C
podejmę pracę. Sprawny fizycznie.
Praktyka w zaopatrzeniu żywnościowym - 722 148 382
HYDRAULIK, instalator - znajomość
instalacji PP, PE, PEX, Miedz. - 516
056 596
JAKO murarz lub reqipsy - 696 154
098
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 - wiek i wykształcenie średnie, młody wygląd, wysoka kultura
osobista, operatywność, uprzejmość
- szuka pracy - referencje. Nikła znajomość komputera - 721 035 510
KOBIETA po 40-tce - podejmie pracę
jako sprzątaczka lub w małym sklepie.
Również opieka nad osobą starszą 508 447 887
PODEJMĘ dodatkową pracę - w
niepełnym wymiarze godzin po godz.
15:30. - 728 803 587
PODEJMĘ każdą pracę - w godzinach
rannych, dyspozycyjność od 7-16. - 883
605 623
PODEJMĘ pracę - 695 133 584
PODEJMĘ pracę biurową - na umowę
o pracę. Ekonomistka. Doświadczenie,
dyspozycyjność, komputer, prawo
jazdy, samochód - 698 002 884
SZUKAM pracy - dodatkowej - 609
600 807
ZATRUDNIĘ się - u pani lub pana w
zamian będę do waszej dyspozycji
pilne - 514 244 578

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
DOM - pilnie poszukuję w okolicy Starej
Kamienicy do 300000, lic. 1749 - 500
256 864
DOM do remontu - w Jeleniej Górze
lub okolicy bez pośredników do 100000
zł - 531 588 345
DOM na wsi - gotówka - poszukujemy
domu lub połowy domu dla klienta z
gotówką. Okolice Kowar, Mysłakowic,
Miłkowa itd. PARTNER (4917) - 604
906 257
DOM wolnostojący - w odległości 20 km
od Jeleniej Góry, nowy lub do remontu.
Pilne zdecydowany klient N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
DZIAŁKA w Jeżowie Sudeckim budowlana do 1200 m2, w pobliżu
komunikacji miejskiej, pilne gotówka. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
MIESZKANIA do 65 m2 - poszukuję dla
klientki w okolicach Wyczółkowskiego,
Morcinka, Słowackiego, Muzealna, Hoffmana. Lic.zaw.4917 - 721 185 158
MIESZKANIE - Cieplice M3 - poszukujemy trzypokojowego mieszkania
w Cieplicach. Partner (4917) - 604
906 257

MIESZKANIE - do kwoty 200000 piętro
1,2 rejon Intermarche Lic. 4917 - 721
185 158
MIESZKANIE - do remontu 38 m2 lub
kawalerka gotówką - 514 000 838
MIESZKANIE - do remontu w Jeleniej
Górze, Zabobrze, Cieplice, gotówka,
zdecydowany klient. N. Rychlewski
Lic:9549 - 667 219 752
MIESZKANIE - Mysłakowice - dla zdecydowanego klienta, do kwoty 110 000
zł. nPartner (4917) - 604 906 257
MIESZKANIE 2 pokojowe - bez pośredników, powyżej 40 m2. Cena do 155000
zł - 507 065 179
MIESZKANIE 2 pokojowe - do 54 m2,
w Jeleniej Górze, Zabobrze. Zdecydowany klient. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu II lub III. Płatność gotówką, pośrednicy proszę nie dzwonić - 664 773 801
MIESZKANIE 3 pokojowe - dla poważnego klienta, o pow. powyżej 60 m2. Na
parterze lub I-piętro z windą. Mieszkanie po remoncie do zamieszkania.
Nieruchomości Szymkiewicz licencja
zawodowa 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE do 100 000 - dla klienta
w Jeleniej Górze lub okolicach. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604508-308
MIESZKANIE do 90000 - poszukujemy mieszkania dla zdecydowanego
klienta- okolice JG, PARTNER 4917
- 604 906 257
MIESZKANIE na Orlim - najlepiej dwa
pokoje do remontu. Klient z gotówką,
lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE na Zabobrzu - 1, 2 piętro.
2, 3 pokoje. Może być do remontu. lic.
13045 - 790 418 318

MIESZKANIE w Jeleniej Górze - do
100000 zł. Płace gotówką - 722 093
951
MIESZKANIE w Jeleniej Górze - kawalerka lub 2 pokojowe - 508 834 236
MIESZKANIE w Sobieszowie - 2 pokojowe - 609 523 831
NIERUCHOMOŚĆ - w woj. Świętokrzyskim lub Łódzkim - zadzwoń - 698
741 719
PILNIE dom parterowy - w okolicach
Jeleniej Góry za gotówkę, zdecydowany klient. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
408493. Mieszkanie willowe - 76
m2 (pół willi, piętro). Ogród 124 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka + WC,
przedpokój, 2 duże piwnice Lic. zaw.
4917 - 721 185 158
408828. Dom - 460000 zł Cieplice - 240
m2 w zabudowie bliźniaczej, działka
500 m2, 6 pok, Os. Widok, cena do
negocjacji lic. 10728 - 501 181 875
407933. Dom Mysłakowice - nowy
do wykończane wewnątrz. Cena
285000Partner lic. 4917 - 604 869
172
406985. Dom, atrakcyjny, nowy - 240
m2 powierzchni, 6 pokoi, 900 m2 działki,
bardzo ładnie wykończony, atrakcyjna
lokalizacja w Kostrzycy. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
408465. Lokal - składa się z dużej
kuchni połączonej z jadalnią, dwóch
ustawnych sypialni, przedpokoju oraz
łazienki z WC. Mieszkanie po niedawnym remoncie 73M2 Lic. zaw. 4917
- 721 185 158

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
408033. Mieszkanie 51m2 - bardzo
atrakcyjne, nowoczesne z zabudową
kuchenną i wyposażeniem. Do dyspozycji piwnica oraz miejsce parkingowe.
Szlaban na pilota. Cena 165000 zł do
negocjacji, lic. 5524 - 503 111 466
407651. Mieszkanie willowe - 76 m2
(pół willi, piętro). Ogród 124 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka + WC, przedpokój, 2 duże piwnice, Lic.zaw.4917
- 721 185 158
407551. 1/2 domu - Sobieszów - dzielona w pionie 380000 zł. Pelkom lic.
zaw. 3454 - 693 539 967
408483. 53 m2 z balkonem w centrum
- Dwupoziomowy apartament położony
na czwartym piętrze kamienicy w
ścisłym centrum. Cena do negocjacji
czynsz tylko 60 zł wraz z ogrzewanieM
Lic. zaw. 4917 - 721 185 158
407653. Apartament w centrum - Nieruchomość wykończona jest w bardzo
wysokim standardzie, wymieniono
instalacje, na ścianach gładzie, podłoga
drewniana/kaﬂe, okna drewniane Lic.
zaw.4917 - 721 185 158
408505. Apartament w centrum - Nieruchomość wykończona jest w bardzo
wysokim standardzie, wymieniono
instalacje, na ścianach gładzie. Niski
czynsz 240 zł Lic.zaw.4917 - 721
185 158
406435. Ładna kawalerka - na I piętrze
30 m2. Duży ustawny pokój, osobna
kuchnia, łazienka z WC i przedpokój.
Środkowa, słoneczna i bardzo ciepła.
Przy głównej ulicy. Czynsz 85 zł/m-c.N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
407489. Bliźniak - Świerzawa - duży,
wielopoziomowy obok centrum 220
m2, działka 589 m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki. Cena 330000, lic. 9549
Rychlewski Nieruchomości - 602 732
135
408391. Budowlana 25 zł./m2 - w
Mniszkowie k. Janowic Wlk. Pilnie
sprzedam. Marcin Chaszczewicz li.
14414 - 660 359 500
407440. Dom 225 000 zł - stan surowy,
zadaszony, na działce 1011 m2, doskonała lokalizacja z widokiem na góry, 7
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
407638. Dom - 480000 - duży - na
cichym osiedlu domów. Nieruchomość
do podziału na 3 mieszkania. Kupujący
nie zapłaci prowizji. Wynagrodzenie
pośrednika pokrywa w całości sprzedający. Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308
408430. Dom - nowy - w stanie developerskim, 140 m2 powierzchni, 4 pokoje,
garaż, 1300 m2 działki. Doskonała lokalizacja, Jeżów Sudecki N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
407999. Dom - nowy i atrakcyjny - w
podgórskiej miejscowości, 240 m2
powierzchni, 6 pokoi, 900 m2 zagospodarowanej działki. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
407972. Dom - Os. Kosmonautów 240m2, działka 600 m2. Nie wymaga
wkładu ﬁnansowego. CO-gaz, kominek.
Alarm, brama automat. 4 sypialnie, 3
łazienki. Zapraszam. nPartner (4917)
- 604 906 257
407640. Dom 1/2 bliźniaka - 360000 położony w Jeżowie Sudeckim, nowy,
4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, taras,
zadbany ogród. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 508 308
406546. Dom 280 000 zł. - nowy - w
Bolkowie m2, działka 5000 m2. Zgodnie
z warunkami umowy, wynagrodzenie pośrednika opłaca Sprzedający.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
408797. Dom 360 000 zł - w zabudowie szeregowej, 100 m2, trzy pokoje
plus dodatkowy na poddaszu, piękna
działka 500 m2 4 km od Jeleniej Góry.
Atrakcyjna oferta. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752

407008. Dom 360 000 zł. - stan bardzo
dobry. Zapraszam na prezentację.
Lic.14414 - 660 359 500
407937. Dom 560 m2 - po remoncie
na dużej działce 2.4ha blisko centrum.
Partner lic. 4917 - 604 869 172
407521. Dom do wykończenia - bardzo ładny, do wykończenia wewnątrz.
Ładne widoki. Polecam. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 790 418 318
408818. Dom Maciejowa 325000
zł - przedwojenny, wolnostojący dom
ok.100 m2 do remontu, działka 2500
m2, dojazd asfaltowy, lic. 10728 - 501
181 875
407634. Dom na przedmieściach - Jeleniej Góry, 280 m2 powierzchni, 5500 m2
działki, ładnie utrzymany, doskonały dla
ludzi ceniących spokój i przestrzeń. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
407505. Dom na skraju Jeleniej Góry duży, piętrowy mieszkalno - usługowy,
do remontu. Powierzchnia ok.400 m2,
12 pokoi działka 1303 m2, cena 390000
zł. Lic.9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 602 732 135
407476. Dom okolice centrum - Nieruchomość 200 m2, parter: lokal użytkowy,
piętro: salon z aneksem kuchennym, 2
sypialnie, łazienka, II piętro: salon, 2
pomieszczenia gospodarcze, sypialnia,
łazienka. Lic. 1749 - 790 683 088
407642. Dom w Bukowcu - na działce
1800m2 z garażem dwustanowiskowym. Nieruchomość dla osób szukających ciszy i wygody. - 509 156 552
408522. Dom w Jeżowie Sudeckim - w
zabudowie bliźniaczej. Cena 360 000 zł
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
407513. Dom w Jeleniej Górze - 199
500zł - w bliskim sąsiedztwie centrum
miasta. Bardzo duże możliwości aranżacyjne. Ogromny potencjał. Polecam.
Nieruchomości Marles - 883 797 878
407928. Dom w Miłkowie - duży,
zadbany z pokojami do wynajęcia.
Działka 2550 m2. Partner lic. 4917 604 869 172
407490. Dom we Wleniu - wolnostojący,
piętrowy, podpiwniczony (z lat 80-tych)
250 m2, 5 pokoi w dobrym stanie.
Duża, ładna działka 1094 m2. Lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
407004. Dom za 380 000 zł - 250 m2
powierzchni, 5 pokoi, 1100 m2 działki
w Gminie Wleń. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
407119. Dom, Cieplice - w zabudowie
bliźniaczej w atrakcyjnej dzielnicy Cieplic 240 m2, działka 500 m2. Idealny dla
dwóch rodzin. 460000zł nr lic. 10750
- 691 210 677
407065. Duża willa w Staniszowie
- dwupokoleniowa, atrakcyjna architektura, powierzchnia całkowita ok.
400 m2. Działka 14400 m2. Do wykończenia. Cena 980000 zł. Lic. 9549.
Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
408438. Działka - Wojcieszyce - bezpośrednio. Płaska, dobrze nasłoneczniona
działka pod zabudowę, z widokiem na
całą panoramę Karkonoszy, 2200 m2
- 501 181 875
406973. Działka 1045 m2 - budowlaną, w Jeżowie Sudeckim, od strony
Zabobrza, słoneczna, widokowa. 105
000 zł N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
406968. Działka 1650 m2 - budowlana
w Jeżowie Sudeckim, media w odległości 30 m, dobry dojazd, w pobliżu
centrum. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
407970. Działka budowlana 25 zł/m2
- w Mniszowie k. Janowic. 5500 m2 z
możliwością podziału na dwie mniejsze.
Oferta na wyłączność. Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660 359 500

407923. Działka budowlana Podgórzyn
- 2500 m2 blisko centrum pełne media
w drodze. Działka płaska dobrze nasłoneczniona. Cena 177000 zł. Partner lic.
4917 - 604 869 172
407997. Działka budowlana, 1652 m2
- z mediami w Jeżowie Sudeckim N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
408408. Działka Karpacz - 1256 m2
dobry dojazd, blisko wyciągów, widok
na kotlinę, 260 000, lic nr 9482 - 606
105 109
407934. Działka Kopaniec - 5900 m2
pod zabudowę wiejską w atrakcyjnym
miejscu i w atrakcyjnej cenie. Partner
lic. 4917 - 604 869 172
408428. Działka od Zabobrza - budowlana, 1200 m2 powierzchni, zabudowania w pobliżu, piękny widok
na panoramę Karkonoszy. Jeżów
Sudecki. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
408387. Działka w Kopańcu - z widokiem na góry, 11 zł/m2. Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660 359 500
407506. Działka w Siedlęcinie 54000
zł - bardzo ładnie położona. 1000 m2.
Działka budowlana. Dojazd drogą
asfaltową. Bardzo atrakcyjna oferta!
Polecam! Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
407071. Działka w Wojcieszycach budowlana z dobrą lokalizacją. Pilna
sprzedaż N.Żebrowscy lic.998 - 505
074 854
407536. Działki - Wojcieszyce - atrakcyjne ceny za metr od 20 zł. Bardzo
ładnie położone. Serdecznie polecam.
Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 883
797 878
408005. Działki 20 zł/m2 - rolne, w Jeżowie Sudeckim od 688 m2 do 1100 m2.
Doskonała inwestycja. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
407630. Działki 35 zł/m2 - budowlane, pięknie położone z dostępem
do mediów w Radomierzu. Cena do
negocjacji. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
407631. Działki 65 zł/m2 - budowlane,
usytuowanej na wzgórzu z pięknymi
widokami w Podgórzynie. Średnia
wielkość 1000 m2. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
408435. Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim, od 900 m2 do 1800 m2,
różne lokalizacje. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
407105. Dziwiszów 100 m2 - 4 pokoje,
taras, słoneczne, komfortowe 290000
zł. Pelkom lic.zaw.3454 - 693 539 967
407974. Hala 1000 m2 - Jelenia Góra,
magazyn wysokiego składowania. Plac
2000 m2. Cena 1100 000, nPartner
(4917) - 604 906 257
407620. Hale - kilka hal o wielkości od
500m2 do 2200 m2. rampa/wysokiego
składowania/wiele bram wjazdowych.
Więcej info. Kamil Ż, nieruchomości
PARTNER 4917 - 604 906 257
407026. Kamienica w centrum - lokale
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
407493. Kawalerka - na I-piętrze w ładnej kamienicy w centrum o pow. 30 m2.
Duży ustawny pokój, osobna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
ciche, ciepłe, czynsz 85 zł/m-c N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
408788. Kawalerka - bardzo ładna po
remoncie 24 m2. Środkowa w bloku
4-piętrowym, blisko centrum miasta.
Do zamieszkania od zaraz. Czynsz 80
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
408075. Kawalerka - bardzo ładna w
kamienicy na 3 piętrze 31,2 m2. Kuchnia osobna, Nowe okna na podłogach
panele. Ogrzewanie co - gazowe. Dobra
lokalizacja, blisko centrum. N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
407121. Kawalerka - na I-piętrze w
kamienicy 2-piętrowej w centrum
miasta o pow. 30 m2. Duży ustawny
pokój, osobna kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój. Do zamieszkania od zaraz
N.Szymkiewicz l;2400 - 669 620 071
408366. Kawalerka - przytulna na
parterze budynku wielorodzinnego
o pow. 35,78 m2. Pokój i kuchnia po
remoncie. Kuchnia duża z meblami na
wymiar. Cicha zielona okolica, blisko
do centrum. N.Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
407075. Kawalerka - 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

407656. Kawalerka - na wysokim parterze o pow. 25 m2. Blok ocieplony blisko
centrum. Cicha spokojna okolica w
pobliżu park. Klatka schodowa zadbana
i czysta. Czynsz 160 zł/m-c z fund. rem.
Lic. 2400 - 669 620 071
408499. Kawalerka - centrum - rozkładowa o powierzchni 31 m2 położona na
1 piętrze w 4 kondygnacyjnej kamienicy
na Pl. Ratuszowym w Jeleniej Górze.
Lic. zaw. 4917 - 721 185 158
407998. Kawalerka - centrum Kowar
- do remontu kapitalnego w centrum
Kowar. Powierzchnia 37 m2, obejmuje
kuchnię, dwa duże pokoje. Wymienione
okna na PCV Lic. 4917 - 721 185 158
408466. Kawalerka 90000 - 27 m2, IV
piętro, dobra lokalizacja i komunikacja.
Do odświeżenia. Nowe okna, Yunkers.
Niskie koszty utrzymania. Do zamieszkania od zaraz - 503 021 047
408515. Kawalerka Sobieszów - na 1
piętrze po generalnym remoncie. Ciepła
woda i ogrzewanie miejskie Lic. 5877 500 122 446
407542. Kawalerka w Cieplicach - 26,5
m2 na IV piętrze w bloku cena do negocjacji NM5877 - 500 122 447
408518. Kawalerka, Piechowice - okazja - duża z garażem i ogródkiem Lic
5877 - 500 122 446
408462. M2 w Kowarach - w stanie
deweloperskim z bardzo ładnym widokiem na Panoramę Karkonoszy Lic.
zaw.4917 - 721 185 158
408475. Mieszkania - 37 m2 w centrum
Cieplic - prezentujemy małe mieszkanie
w zadbanej kamienicy w Cieplicach.
Budynek z nową elewacją, czysta
klatka schodowa Lic. zaw. 4917 - 721
185 158
408471. Mieszkania - blisko centrum
- zadbane mieszkanie położone na I
piętrze w wyremontowanej kamienicy
blisko centrum miasta. Lokal prezentuje
nam dużą, widną kuchnię, trzy ustawne
pokoje oraz łazienkę z oknem Lic. zaw.
4917 - 721 185 158
408516. Mieszkania - Cieplice 3 pokoje
- bardzo ładne po generalnym remoncie, parter możliwość kupna z garażem.
Lic. 5877 - 500 122 446
408510. Mieszkania - duże 117 m2 z
balkonem - bardzo słoneczne mieszkanie 117 m2, cztery duże pokoje, osobno
kuchnia hol, balkon Lic.zaw.4917 - 721
185 158
408468. Mieszkania - Park Sudecki nowe, luksusowe mieszkanie położone
na pierwszym piętrze atrakcyjnej kamienicy z windą. Wspaniała lokalizacja Lic.
zaw.4917 - 721-185-158
407522. Mieszkanie - M 2 z jasną
kuchnią po remoncie (39,40 m2 ciche
i słoneczne z ogródkiem) na Kolberga
w bloku 4 P. Pośrednikom dziękujemy
- 607 486 645
407994. Mieszkanie 60 m2 za 140 000
zł - 3 pokoje, trzecie piętro w bloku,
Jelenia Góra N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
407948. Mieszkanie, M-2 blisko centrum - 62 m2 położone na wysokim
parterze z osobnym wejściem od ulicy.
Cena 175000. Gratis działka ogrodowa.
Partner lic. 4917 - 604 869 172
407442. 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.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
408802. Mieszkanie - Cieplice 2 pokojowe, 44 m2 - z garażem 150000 zł
Nieruchomości Żebrowscy, lic. 998
- 697 707 401
408099. Mieszkanie - Jelenia Góra 117
m2 - składające się z dwóch części o
pow. całkowitej 117 mkw. położone na
II piętrze w Jeleniej Górze. - 601 209
198, 75 75 23 505
408101. Mieszkanie 110000 - 2 pokojowe o powierzchni 46,40 m2, położone
na parterze w Jeleniej Górze - 75 75 23
505; 607 270 989
407908. 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
408437. Mieszkanie 2 pokojowe - 51
m2, po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
406422. Mieszkanie 2 pokojowe - funkcjonalne 50 m2. Budynek wielorodzinny
2-piętrowy w cichej, zielonej okolicy.
Mieszkanie po remoncie, wymienione wszystkie instalacje, nowe okna
N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620
071

406999. 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
408506. 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
407526. Mieszkanie 24000 m2 za
160000 - bardzo atrakcyjna oferta.
Duża działka z potencjałem. Idealna
pod inwestycję lub lokatę kapitału.
Polecam. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 883 797 878
408418. Mieszkanie 3 pokojowe - eleganckie po remoncie. Rozkładowe,
o pow. 62,31 m2. Na ul. Kiepury, słoneczne z balkonem. Blok 4-piętrowy,
doskonała lokalizacja. Czynsz 360
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
408817. 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
407584. Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, bardzo ładne, funkcjonalne
o pow. 70 m2. Jasna kuchnia z zabudową. Rozkładowe, środkowe z dwoma
balkonami. Trzy szafy typu Komandor.
Czynsz 329 zł/m-c. N.Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
406432. Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne 59 m2. W bloku 4-piętrowym,
ocieplonym w cichej okolicy. Środkowe
z balkonem i nowymi oknami. Klatka
schodowa wyremontowana. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
407973. Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne w Lubomierzu 58,7 m2. W
bloku ocieplonym na wysokim parterze
z balkonem. Zadbana klatka schodowa.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
407045. Mieszkanie 3 pokojowe - na
3 piętrze w bloku 4 piętrowym na
Zabobrzu. Rozkładowe o pow. 53,7
m2, słoneczne z dużym balkonem.
Niski czynsz, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071
406976. Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, wysoki parter, w czteropiętrowym bloku, przy ul. Kiepury,
Zabobrze III. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
407185. Mieszkanie 3 pokojowe - Kiepury - 63,5 m2 wieżowiec VII piętro,
trzy pokoje. Cena 195000 zł. Lic. 9549
Rychlewski Nieruchomości - 602 732
135
407434. Mieszkanie 4 pokojowe - 80
m2, 4 pokojowe, rozkładowe, kuchnia
w zabudowie wraz ze sprzętem. Cena
260.000 zł do negocjacji. Czynsz 350
zł. Lic. 1749 - 790 683 088
407441. Mieszkanie 4 pokojowe - 79
m2, 2 balkony. 205 000 zł do negocjacji.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
407179. 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. Warto 602 732 135
407191. Mieszkanie 4-pokojowe bardzo ładne na I-piętrze w bloku
2-piętrowym. Mieszkanie rozkładowe
o pow. 65,62 m2, słoneczne, w zielonej
spokojnej okolicy. Czynsz 393 zł/m-c.
Dobra lokalizacja. N.Szymkiewicz
l;2400 - 669 620 071
408451. Mieszkanie 44 m2 - 2 pokoje,
parter czteropiętrowego bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
406966. Mieszkanie 50,47 m2 - 2
pokoje po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku, w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
408369. Mieszkanie 55 m2 115.000
zł - 3 pokojowe, zadbane, II piętro. Lic.
1749 - 500 256 864
408868. Mieszkanie 72 m2 ul. Pola - 3
pokoje, łazienka, kuchnia, garderoba,
strych. Położone na ul. Pola, 5 minut
od centrum, blisko przystanków, dworca
PKP i stadionu. Cena 180 000 zł, do
negocjacji. - 607 232 270
408453. Mieszkanie 74 m2 Cieplice z
ogrodem - bardzo atrakcyjne, trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach. Lokal
wykończony jest wysokiej jakości materiałami Lic. zaw. 4917 - 721 185 158
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407193. Mieszkanie 79 m2 Zabobrze rozkładowe 4 pokojowe na IIp. w bloku z
windą, pokój dzienny 20 m2 z balkonem
od strony południowej. Piwnica, wózkarnia, suszarnia - 501 181 875
407172. Mieszkanie centrum - 3 pokojowe - ciekawe na drugim piętrze kamienicy w ścisłym centrum, 71m2, cena
186000 zł. Rychlewski Nieruchomości
Lic.9549 - 602 732 135
407150. Mieszkanie dwupokojowe
- 60000 zł za na parterze w Jeleniej
Górze blisko centrum. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 998. - 509 156 552
408433. Mieszkanie Karpacz 60 m2,
250 000 - ładne 3 pokojowe na Ip, w
budynku kilkurodzinnym, dodatkowo
niezależny pokój z aneksem kuchennym DOBRA cena - lic. 10728 - 501
181 875
408424. Mieszkanie Kiepury 3 pokojowe, I p - ładne, zadbane, 3 pokoje,
63 m2, duży balkon, piwnica. lic. zaw.
10728 - 501 181 875
407181. 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
408836. Mieszkanie komfortowe 65
m2 - przy 1-go Maja, po obrysie 92 m2.
Położone na drugim piętrze w kamienicy po gruntownym remoncie.Polecam
N.Ż Lic. 998 - 509 156 552
407416. Mieszkanie komfortowe i
małe - trzypokojowe mieszkanie przy
Karłowicza na II piętrze, środkowe.
Cena atrakcyjna N.Żebrowscy lic. 998
- 505 074 854
407024. Mieszkanie na lokal - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry z możliwością
przeznaczenia na lokal usługowy - 697
397 297, 75 75 22 980
408455. Mieszkanie nowoczesne
74 m2 - luksusowy dwupoziomowy
apartament w zabudowie szeregowej z
terenem rekreacyjnym wokół budynku.
Wspaniała lokalizacja, spokój, cisza,
widoki na góry, bliskość sklepów Lic.
zaw.4917 - 721 185 158
408425. Mieszkanie Ok. centrum 2
pokojowe - z garażem w kilkurodzinnym domu z niezależnym wejściem,
2 pokojowe, 62 m2, piwnica, komórka,
podwórze, 175000 lic.10728 - 501
181 875
408420. Mieszkanie Szklarska Poręba
- nowe, śliczne mieszkanko 37 m2, z
balkonem w budynku z windą i garażem podziemnym, lic nr 9782 - 606
405 109
408042. Mieszkanie trzypokojowe ok.
Żeroma - 73 m2, rozkładowe, niewymagające remontu, niskie piętro, wspólny
ogródek. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
408038. Mieszkanie trzypokojowe w
Cieplicach - po kapitalnym remoncie,
na niskim piętrze. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
407068. Mieszkanie tylko 60.000 zł za dwupokojowe mieszkanie , blisko
centrum N.Żebrowscy lic.998 - 505
074 854
408508. Mieszkanie w centrum - o
powierzchni 47 m2 położone w centrum Jeleniej Góry Lic. zaw.4917 - 721
185 158
407188. 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
408446. Mieszkanie w wieżowcu - 61
m2, po remoncie trzy pokoje z balkonem, dziewiąte piętro z pięknymi
widokami na panoramę Karkonoszy. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
407572. Mieszkanie z ogrodem - 60
m2 za 258 000 zł. Stan deweloperski.
CO-gaz. Kamil Żur, Nieruchomości
PARTNER.(4917) 0% prowizji od
kupującego, koszty ponosi sprzedający
- 604 906 257
407978. Mieszkanie Zabobrze 3, 66
m2 - znajduje się w budynku z cegły
na II piętrze i składa się z 3 pokoi, dużej
nietypowej kuchni połączonej z jadalnią
oraz łazienki i WC - nr lic. 5877 cena do
negocjacji - 515 285 788
408810. Mieszkanie Zabobrze2 79 m2,
4 pokojowe - 79 m2, środkowe,(1 pokój
połączony z kuchnia-jako jadalnia),
duży przedpokój, pokój dzienny 25
m2 z balkonem od południa, II piętro.
Piwnica, wózkarnia na poziomie gruntu,
ul. Noskowskiego - 501 181 875
407470. Mieszkanie, 101 m2 centrum
- 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Nieruchomość z balkonem oraz zabudowaną
werandą. Lic. 1749 - 790 683 088

22

11 października 2010 r.

407509. Mieszkanie, 110000 Zabobrze - dwupokojowe, na parterze. Do
sprzedania z całym umeblowaniem.
Mieszkanie po remoncie! Bardzo atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
407031. Mieszkanie, 154.000 zł 3
pokoje - po kapitalnym remoncie 49
m2, centrum miasta. Lic. 1749 - 790
683 088
407512. Mieszkanie, 2 pokoje, Cieplice
- na jednym z osiedli w Cieplicach.
Polecam. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
408431. Mieszkanie, 3 pokoje - po
remoncie, wysoki parter przy ul. Kiepury,
z balkonem. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
407507. Mieszkanie, 3 pokoje - na
Zabobrzu III. 69 m2. Bardzo ładne.
Atrakcyjna cena. Polecam. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790
418 318
407106. Mieszkanie, 3 pokoje centrum
- po kapitalnym remoncie w samym
centrum miasta. 80 m2, ogrzewanie
gazowe. Lic. 1749 - 790 683 088
406998. Mieszkanie, 31 m2 - 127 500
zł - ul. Morcinka, po podłodze ponad
50 m2, wyposażone, nowa kuchnia,
szafy zabudowane, ładna łazienka.
Zapraszam: PARTNER (4917) - 604
906 257
407463. Mieszkanie, 52 m2 na Zabobrzu - bardzo ładne 2 pokojowe niewymagające nakładów finansowych.
Cena 175 000 tyś do negocjacji - lic
5877 - 515 285 788
407629. Mieszkanie, 60 m2 140 000
zł - 3 pokojowe na trzecim piętrze w
bloku, Jelenia Góra. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
407130. Mieszkanie, 85 m2 centrum trzypokojowe, bardzo atrakcyjna cena,
lic. 5524, N.City - 662 112 344
407001. Mieszkanie, 86 m2 za 235
000 zł - 3 pokoje plus antresola, trzecie
piętro w kamienicy, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
407102. Mieszkanie, Plac Ratuszowy 2 pokojowe, I piętro,35,5 m2. 125000 zł.
Pelkom lic.zaw.3454 - 693 539 967
408436. Okolice rynku 2 pokojowe - z
aneksem kuchennym, 46 m2, IIp. z
wyposażeniem, niskie opłaty tylko90zł/
mies., budynek po modernizacji, lic.
10728 - 501 181 875
407497. 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
407920. Pensjonat - nowy w centrum
Szklarskiej Poręby, 11 pokoi z łazienkami. Parter domu do wykończenia
pod lokale usługowe. nPartner lic. 4917
- 604 869 172
407176. Szeregówka - w Cieplicach,
środkowa, 246 m2. 6 pokoi. Działka
430 m2. Cena 520000 zł - warto, lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
407074. Trzypokojowe przy - Karłowicza, dobra cena, sprzedaż pilna - N.Żebrowscy lic.998 - 505 074 854
Bliźniak w Cieplicach - w bardzo
dobrej lokalizacji, działka o powierzchni
362 m2, NM5877 - 500 122 447
Budowa domu w Jeżowie Sudeckim
- pod Jelenią Górą, do niewielkiego
wykończenia. Działka 13 arów, słoneczna, doskonała lokalizacja. Może
być 2 pokoleniowy. Sprzedam lub
zamienię - 603 139 918
Budynek - 300 M2 - warsztat, magazyn, zaplecze mieszkalno socjalne 100
m2 działka 32 ar - wszystkie media,
Pławna - 504 201 580
Dom - 1/2 domu w zabudowie bliźniaczej 101 m2, do zamieszkania. na
działce 605 m2, atrakcyjna lokalizacja,
dobra cena, tylko 360000 licencja 5124
- 601 551 213
Dom - mały - piękny luksusowy, położony w malowniczej miejscowości w
okolicach Jeleniej Góry, z zapierającymi
dech w piersiach widokami N.Ż Lic 998
- 602 631 396
Dom – nowy - 138 m2 - w Jeżowie
Sudeckim. Bez pośredników. Cena
470000 zł - 796 160 678
Dom 7 letni - z zarybionym stawem
w Mysłowie, 3 pokoje, 2 duże garaż,
w ustronnym miejscu bez hipoteki i
pośredników 690000 zł - 798 745 449
Dom do remontu - na dużej działce 603 954 845
Dom do remontu - położony na działce
1868 m2 w Jeleniej Górze - 664 744
555

og£oszenia
Dom do remontu - z cegły, w Jeleniej
Górze ul. Wrocławska z działką 1103
m2, teren mieszkalno - usługowy licencja 5124 - 601 551 213
Dom do zamieszkania - 150 m2, w
Mysłakowicach. Działka 2800 m2. Cena
599000 zł do negocjacji. Bezpośrednio
- 697 870 559
Dom mieszkalny - duży w górach podpiwniczony z garażem + działką 0,8 ha.
Gmina Mirsk - 502 981 211
Dom parterowy - z użytkowym poddaszem w stanie surowym otwartym. Powierzchnia użytkowa 104
m2, powierzchnia działki 1200 m2 w
atrakcyjnej lokalizacji, 3 km od Lubania.
- 510 163 069
Dom ul. Wrocławska - dom z cegły
do remontu na działce 1103 m2, cena
350000 zł (do negocjacji) licencja 5124
- 601 551 213
Dom w centrum Świerzawy - rynek.
Na parterze. Możliwa działalność handlowo-usługową. Obecnie sklep. Cena
200000 zł - 502 588 050
Dom w Kostrzycy - dwurodzinny 260
m2 powierzchni całkowitej za 430000 zł
lub połowa domu za 215000 zł. Podpiwniczony. Duży strych mieszkalny. Dwa
garaże N.Ż.lic.998 - 697 707 401
Dom w Kowarach - Wojków. Bez
pośredników - 692 346 705
Dom w Piechowicach - piękny z 2000
roku o powierzchni 258 m2 na działce o
powierzchni 750 m2. Wyjątkowy widok
na góry, spokojna okolica. Obejrzyj,
zaproponuj swoją cenę - lic. 5524 - 503
111 466
Dom we Wleniu - wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony (z lat 80-tych)
250 m2, 5 pokoi w dobrym stanie.
Duża, ładna działka 1094 m2. Lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
Dom, Czernica - do remontu 260000
Pelkom lic.zaw.3454 - 693 539 967
Dom, komfortowy - z 2007 roku na
działce 1.500m2 w Jeleniej Górze z
dobrą lokalizacją. Kupujący nie płaci
prowizji. N.Żebrowscy lic.998 - 505
074 854
Duży dom w Jeleniej Górze - bez
pośredników przy ul. Wrocławskiej.
Położony na uboczu. Działka 25a.
Doskonały na działalność gospodarczą,
np. pensjonat - 513 059 801
Działka 1339 m2 - budowlana w
Jeżowie Sudeckim, dostęp do mediów,
pięknie położona z widokiem na góry. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Działka budowlana - atrakcyjna w
Jeżowie Sudeckim, 1540 m2. W sprawie zdjęć i szczegółów proszę dzwonić
- 723 000 001
Działka budowlana - Jeżów, 1331
m2, niedaleko Lotu, uzbrojona, widok
na góry, okazja, 100 pln/m2 - 662
001 657
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim - niedrogo. Media przy
działce. Nasłoneczniona, widok na
góry, dobra lokalizacja. 1652 m2. Zdjęty
humus - 603 139 918
Działka budowlana - w Świeciu gm.
Leśna pięknie położona z widokiem
na góry i Gondolę świeradowską
powierzchnia 24ar - polecam - 727
434 948
Działka budowlana 45.000 zł - w
Wojcieszycach 785 m2, dojazd drogą
asfaltową, media ( prąd, woda ). Działka
ogrodzona. Lic. 1749 - 790 683 088
Działka budowlana 80 arów - malownicza ze stawem w Sosnówce - 501
737 086
Działka budowlana 906 m2 - ładnie
położona, blisko centrum, z dobrym
dojazdem i dostępem do mediów w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Działka budowlana 906 m2 - z dostępem do mediów, dobry dojazd, Jeżów
Sudecki. 87 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Działka budowlana o powierzchni
28 arów - w Marciszowie wszystkie
pozwolenia na budowę 30 zł. za metr
do negocjacji - 693 510 863
Działka budowlana w Dziwiszowie 2900 m2 na działce woda i prąd 62 zł/
m2.N.Ż.lic. 998 - 697 707 401
Działka budowlana w Piechowicach - na os. Piastów, 1500 m2 - 661
465 577
Działka pod zabudowę - mieszkalno
- usługową 1577 m (własność) ogrodzona, centrum Jeleniej Góry 205 zł /
m2 - 323000 zł - 691 800 131
Działka pod zabudowę jednorodzinną - w okolicach Jeleniej Góry.
Atrakcyjne położenie i cena - 782
586 558

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka Szklarska Poręba - 540
m2, w sąsiedztwie lasu, piękny widok,
dobry dojazd, 160000 lic. 9482 - 606
405 109
Działka w Świeradowie Zdr. 1.07h - +
projekt pensjonatu 72 miejsc pozwolenie na budowę w toku z restauracją,
dobra lokalizacja 195 zł za metr ewentualnie negocjacje - 603 139 918
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim od 900 m2 do 1800 m2,
różne lokalizacje. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Działki budowlane 35 zł/m2 w Wojcieszycach - z dobrą lokalizacją - 505
074 854
Działki w Komarnie - z widokiem na
Karkonosze. Od 10 arów do 2,2 ha ogłoszenie prywatne - 606 791 020
Garaż murowany - w centrum Jeleniej
Góry - ul. Zamenhofa - 510 124 844
Grunty rolne i pod turystykę bez
pośredników - 603 954 845
Kawalerka - Podgórzyn 35 m2
tanio - po remoncie, ciepła i słoneczna,
ogrzewanie c.o - N.Ż lic. 998 - 697
707 401
Kawalerka do kapitalnego remontu
- w Szklarskiej Porębie. Cena do uzgodnienia - 888 892 321
Kawalerka Piechowice - o
powierzchni 37,3 m2 po remoncie ze
śliczną działką i garażem NM5877 500 122 447
Kawalerka po remoncie - wspólnota, niskie opłaty 127000 bez pośredników - 695 989 948
Kawalerka w Cieplicach - ul. Rataja,
26 m2, do całkowitego umeblowania.
Cena 95000 zł. Bez pośredników - 607
799 428
Kawalerka w Kostrzycy - pokój,
kuchnia i łazienka, 36 m2 - 609 071
450
Kawalerka Wojcieszyce - 32 m2
po remoncie w bardzo atrakcyjnej
cenie, okazja polecamy, lic.7027 - 785
511 606
Kawalerka Zabobrze - I piętro,
28 m2, umeblowana, po kapitalnym
remoncie NM Lic. 5877 - 500 122 445
Kawalerka, 35 m2 - na parterze.
Obok domu znajduje się spory ogródek.
Sobieszów. Tanio - 515 801 538
Kawalerka, Plac Ratuszowy - I
piętro 32 m2, 150000 zł. Pelkom lic zaw.
3454 - 693 539 967
Lokal na działalność - 49 m2 na
parterze, wejście z ulicy, Zabobrze III
ul. Kiepury 59 na wprost Zusu. Bardzo
atrakcyjny i prestiżowy 205000 zł - 601
954 165
M2 na Kiepury - 40 m2 na 2 piętrze
przy ul. Kiepury. Zadbane, słoneczne,
środkowe mieszkanie blisko pętli siódemki. Cena 145000 zł do negocjacji.
lic. 5524 - 503 111 466
M2 za 60.000 zł w centrum - 35 m2, z
garażem i ogródkiem. Nieruchomości
Żebrowscy, lic.998 - 697 707 401
Mieszkania - 2 pokojowe Cieplice Osiedle XX-lecia 3 piętro dobra cena.
Lic 5877 - 500 122 446
Mieszkania - Cieplice - w bloku 44
m2, 2 pokoje na optymalnym piętrze
NM5877 - 500 122 447
Mieszkania - Plac Ratuszowy - duży
wybór mieszkań Pelkom lic.zaw.3454 693 539 967
Mieszkania - Zabobrze - mieszkanie
2 pokojowe w bloku NM5877 - 500
122 447
Mieszkanie - 2 pokojowe, Kiepury
przy pętli autobusowej - 507 547 521
Mieszkanie - 280000zł za dom
w Jeleniej Górze 120m2 z garażem
i działką 1500m2.Nieruchomości
Żebrowscy Lic 998. - 509 156 552
Mieszkanie - 40 m2, 2 pokojowe,
Kolberga, właściciel - 514 000 838
Mieszkanie - 49 m2 - 692 159 741
Mieszkanie - 50 m2, I piętro, okolice
Akademii Ekonomicznej, działkawspółwłasność, wspólnota, miejsce
parkingowe do zamieszkania 250 000
zł licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie - Plac Ratuszowy - 80
m2 3 p. balkon, wysoki standard, słoneczne. Tanio sprzedam lub zamienię
na dom - 692 712 710
Mieszkanie 120000 zł za 50 m2 mieszkanie na parterze w Cieplicach z
ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 998. - 509 156 552
Mieszkanie 140 m2 - 140 m2,
zadbane, ogródek w Cieplicach. Cena
333 000 zł nr lic. 10750 Pelkom - 691
210 677
Mieszkanie 2 pokoje - 44 m2 w
Cieplicach - 669 104 656

Mieszkanie 2 pokoje - Zabobrze III,
54m2, środkowe, dodatkowo garderoba, Sygietyńskiego. Bez pośredników
- 530 940 330
Mieszkanie 2 pokoje 110 000 PLN
- w Sobieszowie z ogródkiem, na parterze, lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe - 46,4 m2,
na parterze, z ogrodem, w Sobieszowie.
Okazja - 110000 zł. Celdom, lic. 7792
- 601 773 793
Mieszkanie 2 pokojowe - bez pośredników na 2 piętrze w atrakcyjnej cenie,
Zabobrze II, bardzo dobra lokalizacja
- 793 208 136
Mieszkanie 2 pokojowe - na II piętrze
w Cieplicach o powierzchni 44m2 NM
5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, nowe w atrakcyjnej cenie,
Zabobrze III - 793 208 136
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem
- z balkonem, 1 piętro, zabudowana
kuchnia, nowe okna, drzwi antywłamaniowe, słoneczne, ciepłe, budynek
z cegły, parking. Cena 145 000 zł. - 698
741 719
Mieszkanie 3 pokoje - Jelenie Góra
67m2, rozkładowe, środkowe, centralne
ogrzewanie, nowe okna, budynek z
cegły, niski czynsz 160000, bez pośredników - 510 042 734
Mieszkanie 3 pokoje - po remoncie,
dziewiąte piętro w wieżowcu lub wysoki
parter przy ul. Kiepury. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 47 m2,
II piętro, 145000, w bloku centrum w
dobrym stanie do odświeżenia, lic.
4566 - 601 540 292
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2, 10
metrów od Kolegium Karkonoskiego,
10 minut do Tesco i szkoły podstawowej. Cena 110000 zł - 500 454 936
Mieszkanie 3 pokojowe - mieszkanie
na Kiepury - 501 737 086
Mieszkanie 3 pokojowe Cieplice - 60
m2, po kapitalnym remoncie, garaż,
piwnica 185000 - 793 585 822
Mieszkanie 3 pokojowe Kadetów bardzo fajne, rozkładowe mieszkanie
z balkonem niskim czynszem 230zł,
kuchnia w zabudowie, 2 piętro, 3 pokoje.
lic14557 Jeldom - 602 727 242
Mieszkanie 48 m2 do remontu
- super lokalizacja, na ul: Bartka Zwycięzcy w świetnym budynku, mieszkanie na parterze, rozkładowe dwa
pokoje. Cena 140000 zł lic. 14557
Jeldom - 602 727 242
Mieszkanie 50 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica,
strych, Karpacz Górny. Mieszkanie po
remoncie, okna plastikowe, ogrzewanie
gazowe, bez pośredników, 175000 667 263 416
Mieszkanie 55 m2 - dwupokojowe po
remoncie na Zabobrzu cena 175 000 zł
licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie 60.000 zł - 35 m2, dwa
pokoje, kuchnia z łazienką, piece
kaflowe, okna PCV do małego remontu,
garaż, bardzo blisko centrum JG.N.Ż
Lic. 998 - 697 707 401
Mieszkanie 60000 zł - blisko centrum,2 pokojowe, 35 m2, z garażem i
ogródkiem. Nieruchomości Żebrowscy,
lic.998 - 697 707 401
Mieszkanie 61 m2 - 3 pokoje po
remoncie w wieżowcu przy ul. Kiepury. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 63 m2 Kadetów 232000
zł - bardzo fajne na 2 piętrze z balkonem, kuchnia w zabudowie, łazienka z
wanną, niski czynsz 230 zł z ogrzewaniem. Do wprowadzenia od zaraz. lic.
14557 Jeldom - 602 727 242
Mieszkanie 74 m2 Cieplice - przedstawiamy bardzo atrakcyjne, trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach. Lokal
wykończony jest wysokiej jakości
materiałami - 721 185 158
Mieszkanie Cieplice - 2 pokojowe III
piętro cena 125000 zł NM5877 - 500
122 447
Mieszkanie dwupokojowe - w bloku
w Szklarskiej Porębie 50,60 m2 - 788
123 410
Mieszkanie dwupokojowe - z kuchnią
i łazienka. W Jeleniej Górze Wolności
Mała Poczta - 604 515 985
Mieszkanie M2 Cieplice 144000 zł w Cieplicach, na 1 piętrze z balkonem,
blisko parku, sklepu oraz przystanku
MZK. 38m, dwa pokoje, po remoncie.
lic14557 JELDOM - 602 727 242
Mieszkanie na lokal - w ścisłym
centrum. Nieruchomości Otti lic. 13225
- 603 491 335

Mieszkanie na Zabobrzu - Kiepury
40 m2, dwa pokoje na drugim piętrze,
gotowe do wprowadzenia, balkon, tylko
145.000 do negocjacji N.Z. Lic.998 - 507
078 827
Mieszkanie Szklarska Poręba - nowe
61 m2, z balkonem w budynku z windą
wyposażone, z garażem i komórką
lokatorską, 350000. lic. 9782 - 606
405 109
Mieszkanie tylko 130000 zł - za
mieszkanie 114 m2 na pierwszym
piętrze z ładnym dużym ogrodem. 18
km Od Jeleniej Góry. Polecam. Nieruchomości Żebrowsc Lic. 998. - 509
156 552
Mieszkanie tylko 60000 zł - dwa
pokoje na parterze z ogrodem i garażem. Nieruchomości Żebrowscy Lic
998. - 608 862 559
Mieszkanie w centrum - o powierzchni
80 m2 na III piętrze z balkonem, po
generalnym remoncie NM5877 - 500
122 447
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 67 m2,
rozkładowe, 3 pokojowe, środkowe,
centralne ogrzewanie, nowe okna,
budynek z cegły. Niski czynsz. Cena
160000 zł. Bez pośredników - 510
042 734
Mieszkanie w Sobieszowie - 51 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 piwnice,
po remoncie, tanio - 603 643 228
Mieszkanie w wieżowcu - 61 m2,
po remoncie trzy pokoje z balkonem,
dziewiąte piętro z pięknymi widokami na
panoramę Karkonoszy - 667 219 752
Mieszkanie Wyczółkowskiego 2
pokojowe - 49 m2, parter, ogrzewanie własne, budynek odnowiony, lic.
zaw.10728 - 501 181 875
Mieszkanie, 3 pokoje - 51 m2, okol.
Malej Poczty, blok, 4 piętro, nowe okna,
balkon, piwnica, do remontu, okazja,
152000 - 662 001 657
Mieszkanie, 35 m2 - dwupokojowe,
Zabobrze II 134000 zł licencja 5124 601 551 213
Mieszkanie, 50 m2 dwupokojowe
- na I piętrze, bezczynszowe, po remoncie ul. Nowowiejska cena 250 000 zł
licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie, 64 m2 Kiepury - 3
pokoje, cena 189.000 zł Lic.1749 - 790
683 088
Mieszkanie, 69 m2 Zabobrze III
- 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, do
odświeżenia. Cena 240.000 zł do negocjacji. Lic. 1749 - 790 683 088
Mieszkanie, Kiepury - 40 m2 - 2
pokojowe na 2 piętrze przy ul. Kiepury
w okolicy pętli 7’ki. Zadbane, rozkładowe, słoneczne! Spokojna, zielona,
bezpieczna okolica! 145000zł do negocjacji. lic.5524 - 503 111 466
Mieszkanie, Mysłakowice - dwupoziomowe na I piętrze, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogródek z altanką NM5877
- 500 122 447
Mieszkanie, Os. Orle 54 m2 - 3
pokoje na parterze z garażem lic. 5877
- 515 285 788
Mieszkanie, ul. Koberga - 65 m2, II
piętro, 3 duże pokoje, cicha lokalizacja.
Cena 198000 zł. V W Fankulewscy, lic.
8236 - 692 094 962
Mieszkanie, Zabobrze - w bloku o
powierzchni 35 m2, po częściowym
remoncie NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie, Zabobrze 3 - ładne,
dwupokojowe, po remoncie 55 m2
licencja 5124 - 601 551 213
Nieruchomość w Jerzowie Sudeckim - Dom 480 m2, 3 kondygnacje,
usługowo - magazynowy z działką 1700
m2. Dach przynoszący stały dochód.
Bardzo dobre położenie na hurtownię
lub usługi - 606 243 220
Tanie mieszkania i lokale - użytkowe,
blisko centrum Jeleniej Góry. Sprzedaż
bez pośredników. Mieszkania 1, 2 i 3
pokojowe - 510 124 844

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Apartament w Cieplicach 55 m2 wyposażony i umeblowany. Cena 1.200
zł + media - 602 800 090
Dom blisko Jeleniej Góry - Lic. 5627 508 240 823
Dom jednorodzinny - mały w Sobieszowie. Dom po remoncie. 1100 zł
miesięcznie + rachunki - 722 075 024
Duży pokój umeblowany - dla studentki/ek w mieszkaniu 4 pokojowym
o łącznej powierzchni 120 m2 na ul.
Słowackiego za 380 zł, blisko centrum
- 721 225 228
Dwa pokoje - wspólna kuchnia i
łazienka. Na stancje dla 3 / 4 osób 792 066 069
Kawalerka - 660 670 990

Kawalerka - jasna kuchnia, pokój,
przedpokój, łazienka. Nowe budownictwo. Blok ocieplony. Nowe okna PCV.
Ogrzewanie CO z sieci - 798 523 541
Kawalerka - komfortowa - 1 piętro,
39 m2 - 1000 zł + energia i zużycie
wody. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Piękne, nowe, słoneczne mieszkanie
w nowym budownictwie przy ul. Kiepury. Wolne od zaraz. lic. 5524 - 503
111 466
Kawalerka - umeblowana - ładna,
700 zł + liczniki + kaucja. Dla pracujących - 880 019 195
Kawalerka - umeblowana dla
osoby samotnej i pracującej 700 zł +
media + kaucja - 792 620 729
Kawalerka - umeblowana. Nowe
budownictwo, ogrzewanie CO z sieci.
700 zł + media+ kaucja 1000 zł zwrotna
po opuszczeniu mieszkania. Kontakt po
godz. 18:00 - 578 523 541
Kawalerka - Zabobrze, umeblowana, od października, 680 + media
- 502 206 565
Kawalerka 40 m2 - umeblowana
- 1000 zł + prąd oraz dwupokojowe 70
m2 -1200 zł + prąd. Stale łącza internetowe, parking, spokojna dzielnica - 516
218 935
Kawalerka centrum - nowa, umeblowana, parking - telefon po godz. 11
tej - 691 266 299
Kawalerka na Kiepury, 21 m2 wysoki standard, umeblowana, 800
zł (w tym czynsz, Internet, kablówka)
- 662 230 067
Kawalerka na Zabobrzu - od zaraz
trzydzieści piec metrów kwadratowych
zapraszam, ciepła, umeblowana, z
balkonem - 508 269 958
Kawalerka na Zabobrzu - w pełni
umeblowana - 604 208 135
Kawalerka po remoncie - na
Zabobrzu, w bloku, III piętrowym, 30
m2. Czynsz 750 zł + liczniki i kaucja 504 891 144
Kawalerka po remoncie - z wyposażeniem przy ulicy Ptasiej. Osobna
kuchnia, duży pokój, łazienka. 700 zł
plus liczniki. Niski czynsz około 50 zł 504 344 765
Kawalerka umeblowana - w Jeleniej Górze na Zabobrzu 1. Cena 650
zł. - 888 441 106
Kawalerka w Sobieszowie - 757
554 448
Kawalerka z balkonem - w bardzo
spokojnej dzielnicy, słoneczna, umeblowana 600 zł + opłaty + kaucja - 695
348 928
Kawalerka Zabobrze - urządzona,
3 parter, ładna, spokojna okolica 800
zł, w tym czynsz, kablówka, Internet 664 477 800
Kawalerka Zabobrze III - na parterze, po remoncie, z pełnym wyposażeniem. 800 zł plus media. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 883 797 878
Kawalerka, 26 m2 - 50 m od Placu
Ratuszowego. Bardzo wygodna, czysta,
zadbana, umeblowana + AGD. Opłata
tylko za czynsz, prąd i gaz. Zapraszam
do oglądania - 502 559 629
Lokal - 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
Lokal - centrum Cieplic na gastronomię 135 m2, po remoncie, wejście
od ulicy, duże okna, parking - 508
209 649

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lokal 120 m2 - dwupoziomowy,
może być z pełnym umeblowaniem.
Pełna infrastruktura teleinformatyczna.
Parking. Do wynajęcia od już za 800zł
plus media. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 883 797 878
Lokal 120 m2 - Idealne na biuro.
Może zostać z umeblowanie. Pełna
infrastruktura teleinformatyczna. Parking, 800 zł plus media. Polecam.
Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 883
797 878
Lokal 45 m2 - Szklarska Poręba
centrum z zapleczem sanitarnym - 510
413 914
Lokal 80 m2 w centrum - na dowolna
działalność - 793 939 302
Lokal 89 m2 na Zabobrzu - przy
markecie Jysk widoczny dużo witryn do
adaptacji pod każdą działalność 3600
netto - 502 538 710
Lokal na działalność - 49 m2 na
parterze, wejście z ulicy, Zabobrze III
ul. Kiepury 59 na wprost Zusu. Bardzo
atrakcyjny. Czynsz 1430.00 - 601
954 165
Lokal użytkowy - 49 m2, na parterze,
wejście z ulicy. Zabobrze III, ul. Kiepury
59 na wprost ZUS-u. Cena 1430 zł (w
tym już czynsz z CO dla S-ni) - 601
954 165
Lokal użytkowy 90 m2 - w pobliżu
centrum, dwa pomieszczenia, po
remoncie do własnego wykończenia.
2800 zł do negocjacji + liczniki. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Miejsca noclegowe - pokoje - 698
673 047
Mieszkanie - dwa pokoje plus aneks
kuchenny - cena 800 zł plus media - 693
248 151
Mieszkanie - od 20.10, blisko centrum, umeblowane mieszkanie na
ulicy Jagiełły, atrakcyjna cena - 508
362 574
Mieszkanie - od zaraz, duże, umeblowane mieszkanie w Jeleniej Górze
ul. Morcinka. Atrakcyjna cena - 661
692 613
Mieszkanie 2 pokoje - 46 m2, po
kapitalnym remoncie, w pełni umeblowana w pobliżu centrum Jeleniej
Góry. 1000 zł + liczniki. Nieruchomości
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje - komfortowe,
nowe w pełni umeblowane i wyposażone, blisko Castoramy od 16.10. - 900
zł plus liczniki - 793 510 519
Mieszkanie 2 pokoje - kuchnia,
łazienka, 80 m2, C.O w łazience - 518
291 456
Mieszkanie 2 pokoje - po kapitalnym
remoncie, 46 m2, na parterze, w pełni
umeblowane, blisko centrum Jeleniej
Góry. 1000 zł plus liczniki. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje - w Jeleniej
Górze, blisko centrum, 46 m2, po kapitalnym remoncie w pełni umeblowane
na parterze. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 47 m2, ul.
Różyckiego. 850 zł + liczniki i kaucja.
Od listopada - 607 427 738
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 - cena do
uzgodnienia - 507 547 521

Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu - 783 001 255
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu umeblowane cena 800 zł + liczniki
- 728 399 147
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Graniczna. Komfortowe, umeblowane,
wszystkie media, pralka, zmywarka, TV,
Internet. Widok na góry - 669 560 592
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, w korzystnej cenie. Blisko
centrum, przy Akademii Ekonomicznej
- 510 260 300
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach. Parter - 609 632 732
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach. Umeblowane, bezczynszowe.
Miejsce parkingowe na terenie
zamkniętym. 800 zł + kaucja i liczniki
- 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - z aneksem
kuchennym - 601 708 823
Mieszkanie 2 pokojowe 70 m2 umeblowane w spokojnej dzielnicy
willowej w Cieplicach. CO gazowe 900
zł + liczniki + kaucja - 728 961 030
Mieszkanie 3 pokoje - studentom 607 728 957
Mieszkanie 3 pokoje - w centrum
Jeleniej Góry - 608 403 634
Mieszkanie 3 pokojowe - atrakcyjne,
nowe po remoncie w Jeleniej, z 3
miejscami parkingowymi do wynajęcia
umeblowane. Czynsz 650 zł plus media
i kaucja - 604 590 298
Mieszkanie 3 pokojowe - duże,
niedaleko centrum Jeleniej Góry. Bez
pośredników. Cena do negocjacji - 691
596 024
Mieszkanie 3 pokojowe - Morcinka park. Dzwonić po 16 - 511 432 859
Mieszkanie 3 pokojowe - nieumeblowane, na Zabobrzu III - może być
studenckie - 517 058 348
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane, blisko centrum. Mieszkanie z
Internetem, dla studentów - 692 491
235
Mieszkanie 40 m2 - do remontu, w
Cieplicach - 510 498 678
Mieszkanie dwa pokoje - w mieszkaniu studenckim. Jedno i dwuosobowy.
Szybki Internet. Zabobrze III - 503
128 159
Mieszkanie dwupokojowe - 700 plus
opłaty, kaucja, Kiepury, umeblowane 51
m2 od zaraz - 502 399 088
Mieszkanie dwupokojowe - kuchnia,
łazienka, Jelenia Góra ul Krótka - 608
013 985
Mieszkanie dwupokojowe - od zaraz
na Zabobrzu mieszkanie 40 m2. Pokoje
nieumeblowane - 508 114 518
Mieszkanie dwupokojowe - od zaraz,
na Różyckiego.850 zł plus media - 507
436 881
Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu - cena 800 zł + media - 694 587
264
Mieszkanie koło K K - 63 m2, dwa
pokoje umeblowane, kuchnia i łazienka
wyposażone. Pierwsze piętro z balkonem - 792 216 995

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 lub pod biuro - ul. Norwida 6. 78 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon - 880 490 649
Mieszkanie na Zabobrzu - 63 m2
komfortowo wyposażone, 3 pokoje,
duży przedpokój, łazienka, kuchnia w
zabudowie, cena 1600 plus media 500 011 665
Mieszkanie na Zabobrzu - Na parterze. 2 pokoje. 700 zł plus media. NM lic.
13045 - 883 797 878
Mieszkanie od zaraz - ul. Kiepury 507 547 521
Mieszkanie umeblowane - 2 pokoje
+ kuchnia i łazienka 43 m2 na Osiedlu
Robotniczym w Jeleniej Górze. Cena
800 + media - 665 839 199
Mieszkanie umeblowane - dwa
pokoje, kuchnia, łazienka - dla zmotoryzowanej osoby - Wojcieszyce - 724
393 008
Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokoje,
po remoncie, w pełni wyposażone,
garaż, piwnica, 1000 + opłaty - 793
585 822
Mieszkanie, 2 pokoje Kiepury - 54
m2, 900 zł plus media. Lic.1749 - 790
683 088
Obiekt wczasowy - nadający się do
prowadzenia wesel, wczasów, kolonii,
przedszkola lub zamiennie na mieszkania w Karpaczu - 505 649 043
Parter domu - w okolicach Jeleniej
Góry - 693 033 010
Pokoje dla studentów - jeden pokój
większy dla 2 osób po 250 zł oraz dla
drugi pokój mniejszy dla jednej osoby za
300 zł. Kaucja oraz opłaty na Zabobrzu
I. Idealna lokalizacja z komunikacją
miejską - 501 038 525
Pokoje jedno i dwuosobowe - na
terenie Jeleniej Góry (Cieplice) - 782
586 558
Pokoje na zimę dla studentów uczniów w Cieplicach z Internetem
- 603 811 609
Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne
w Jeleniej Górze - blisko UE - 606
360 443
Pokój - tanio na Zabobrzu - 791
120 027
Pokój 2 osobowy - w mieszkaniu
studenckim. 400 zł - 601 869 663
Pokój dla spokojnej studentki - Zabobrze II w Jeleniej Górze - 728 803 587
Pokój dla studenta - bez nałogów, w
centrum Jeleniej Góry - 530 628 274
Pokój dla studentki - kulturalnej,
chcącej się uczyć - blisko Uniwersytetu
Ekonomicznego - 663 232 354
Pokój dla studentki - w mieszkaniu
studenckim - 667 521 731
Pokój dla studentki/studenta - ul. Staszica w Cieplicach, w pomieszczeniu 2
pokojowym - 795 024 719
Pokój w mieszkaniu - przy ulicy
Krótkiej. Centrum Jeleniej Góry - 691
101 821

Pokój, Cieplice - blisko Politechniki pokój jednoosobowy w umeblowanym
mieszkaniu studenckim z osobnym
wejściem 400 zł rachunki i Internet
wliczone - 791 770 785
Pomieszczenia garażowo - magazynowe - 111 m2 ul. Podchorążych.
- 601 571 241
Stancja - wyposażone 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój - blisko
Uniwersytetu Ekonomicznego - 663
232 354
Stancja dla studentek - blisko Kolegium Karkonoskiego. Warunki bardzo
dobre. 270 zł miesięcznie + Internet +
media + kaucja - 607 554 647
Szukam współlokatorki - do 2 pokojowego mieszkania - ul. Kiepury - 609
806 027
Teren pod wypożyczalnię nart - najlepsze miejsce w Szklarskiej Porębie
- 502 150 624
Umeblowana kawalerka - dla
małżeństwa, studentów, pracowników.
Sobieszów - 757 554 448
Umeblowana kawalerka - na Zabobrzu. Od zaraz - 661 750 016
Umeblowane 2 pokoje - dla studentów, blisko AE. Kuchenny aneks - 513
045 163

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka do 300 zł - w okolicy
Jeleniej Góry - pilne - 505 999 552
Kawalerka w JG - łazienka, aneks
do 600 plus media i Internet - 508
527 906
Lokal gastronomiczny - bar, pub
restauracje w Szklarskiej Porębie - 722
086 293
M2 - szukam umeblowanego m2 do
wynajęcia-najlepiej Piechowice lub
Cieplice - 727 549 523
Mieszkanie 2 pokoje - kuchnia,
łazienka, osobno WC Lic. 4917- 721
185 158
Poszukujemy lokali - 500-1000 m2
w Jeleniej Górze, Legnicy - na markety
odzieżowe. Kontakt: lokale3@op.pl 791 999 970
Poszukuję lokalu na sklep - min.
30 m2 na terenie Młkowa, Ścięgien,
Łomnicy, Mysłakowic, Kostrzycy - 505
903 408
Szukam miejsca do rozstawienia
namiotu gastronomicznego przy głównej ulicy w Karpaczu lub Szklarskiej
Porębie (wymiary max. 6m2) - 889
227 606
Szukam pokoju w Cieplicach - do 300
zł - 889 573 363
Wezmę w dzierżawę - nie doży pensjonat od grudnia w Karpaczu - 661
118 739

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Dom w Golejowie - na mieszkanie w
Jeleniej Górze - 516 241 755
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe, 41 m2, I piętro, na równorzędne
w Jeleniej Górze - 663 518 272
Mieszkanie w Wałbrzychu - Piaskowa Góra (2 pokojowe) - 609 523
831

Mieszkanie własnościowe - w bloku
42 m2 Matejki w Kowarach na mniejsze własnościowe w Kowarach - 693
663 423
Pół bliźniaka - w Jeleniej Górze-Cieplicach. Dobra lokalizacja. Niedrogo.
Może być 2 pokoleniowy. 212 m2,
działka 4 ary. Z garażem. Sprzedam
lub zamienię - 603 139 918

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
26 lat szczupła brunetka - dojedzie do
pana - 886 284 492
26 letni chłopak dla pań - wiek bez znaczenia. Tylko na wyjazd - 530 137 964
26 letnia Vanessa - zaprasza na upojne
chwile - 667 720 413
44 latka zaprasza - przez całą noc - 514
257 346
Chłopak dla chłopaków - 518 814
662
Chłopak dla Pań, dziewczyn - do sex
spotkań, bez zobowiązań, bez sponsoringu, dyskretnie proszę dzwonić od 8
do 16 - 781 085 783
Filigranowa blondynka - zaprosi
panie i panów - 782 535 408
Gorąca pupcia - wprowadzi chętnych panów w świat rozkoszy - 661
432 551
Niebieskooki - 32-letni mężczyzna
- 180 cm, 88 kg spotka się dyskretnie z
Paniami w dowolnym wieku. Proszę o
SMS - 798 561 957
On po 30 spotka się - ze zdecydowanymi Paniami, bez zobowiązań. Proszę
o SMS - 519 365 245
Panowie w wieku od 28 do 35 lat poznają panie, wieczory kawalerskie i
nie tylko, prywatnie zapraszają - 661
458 583
Pełna kobiecości - lubiąca każdy
rodzaj seksu, zaprosi chętnych panów.
Dyskrecja - 661 432 551
Piękna i umiejętna - 19 latka - nowa
dziewczyna - 661 771 698Ponętne ciało
- i namiętne usta to moja wizytówka 504 444 967
Poznam dziewczynę - wiek 25-30
lat - Przystojny szuka kochanki lub
stałego związku - proszę o kontakt po
20 dziękuję - 697 185 549
Poznam kochankę - w celu niezobowiązujących spotkań bez sponsoringu
wysoki 34 latek - dyskrecja 100 % - 698
272 448
Poznam młodą - szczupłą, atrakcyjną
- 883 418 736
Poznam namiętna kobietę - ja po 30
mile widziane dyskretne panie - 725
087 357
Przystojny wesoły 38 lat - poszukuje dyskretnej przyjaciółki SMS - 724
919 477
Szukam młodych kolesi - dziewczyn
bez płacenia, młodzi dyskrecja, a może
ktoś mnie zatrudni w zamian będę twój
- 514 244 578
Szukam ostrej dominatorki - Zasponsoruję Panią, która mnie ostro zdominuje. Mile widziane dojrzale Kobiety.
Czekam na poważne oferty - 697
715 286
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Śliczna, młoda, uzdolniona - 20 lat
blondynka zaprosi lub dojedzie - 883
480 531
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 - spotka się w celu
miłego spędzenia czasu, dyskrecja,
mam 29 lat, tylko panie mnie interesują
- 504 342 375
Wysoki, brunet - pozna panów
do,45 lat tylko SMS od 18 do 20 - 530
369 723
Zasponsoruję dojrzałą panią
- Zasponsoruję dojrzałą panią - 888
172 634
Żonaty 44 lata - pozna panie dyskretnie bez zobowiązań - SMS, odpowiadam - 519 467 108

USŁUGI
BUDOWLANE
Areko remonty - renowacje - prace
remontowe i wykończeniowe, odnowa
stolarki, cyklinowanie podłóg, tynki,
gładzie, malowanie, płyty gipsowokartonowe, elektryka. Szybko i solidnie!
- 665 339 020
Brukarstwo - podjazdy, chodniki,
kostka betonowa, granit, wycinka
drzew, frezowanie pni, roboty ziemne
- 792 668 584
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej (podjazdy,
place, parkingi i inne) - 757 514 321,
608 658 351
Brukarstwo, mury oporowe - aranżacje ogrodowe, systemy nawadniające, trawa z rolek - 606 404 710
Budowa domu - ogrodzenia, dachy,
remonty - tanio - 692 258 512
Budowa-remonty - wykończenia,
regipsy, gładzie, tynki, malowani. Niepijący - 697 898 665
Budowy, remonty - wykończenia 505 663 424
Centralne ogrzewanie - montaż
centralnego ogrzewania wod-kan, gaz,
ogrzewanie podłogowe, kominki - tanio
szybko i solidnie - 696 484 516
Cyklinowanie - solidnie. Montaż
podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów.
Renowacja drzwi i mebli. Malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Cyklinowanie, układanie parkietu
- mozaiki i podłóg. Renowacja starych
podłóg. Profesjonalnie - 601 313 541
Dachy, dekarstwo - pokrycia wszelkiego rodzaju. Montaż okien dachowych, obróbek blacharskich, rynien
- 609 654 791
Dachy, rynny, obróbki blacharskie kominy, własny podnośnik koszowy.
Niskie ceny. Krótkie terminy - 692
712 710
Dachy, więźby - docieplenia poddaszy
- 516 049 356
Digger Bud - prace ziemne - koparko
ładowarka JCB, koparka gąsienicowa
3T, wozidło lad.3T wywrotka, niwelator
laserowy młot wyburzeniowy, zagęszczarka pompa - 793 360 425
Do wypożyczenia winda dekarska - do
wypożyczenia winda dekarska - 693
039 453
Drobne rozbiórki i wyburzenia - 722
052 320
Drzwi, schody, meble na wymiar zapraszam do zapoznania się z oferta,
jestem producentem - 503 939 000
Firma budowlana Bartex - kompleksowe usługi budowlane i wykończeniowe. Posadzkarstwo oraz centralne
ogrzewanie, woda zimna, ciepła - 694
194 008
Firma ogólnobudowlana Marko wykończenia wnętrz, elewacje. Wieloletnie doświadczenie w branży - 603
090 155
Firma ogólnobudowlana Marko wykończenia wnętrz, elewacje. Wieloletnie doświadczenie w branży - 603
090 155
Glazura, remonty, wykończeniówka
- Glazura, remonty, wykończeniówka 530 725 729
Hydraulik - CO, stal, spawanie,
miedź, alu, kanalizacja, ogrzewanie
podłogowe. Wystawiamy faktury VAT
- 691 528 286,667 689 012
Hydraulik - Instalator - znajomość
instalacji PP.PE.PEX miedź naprawi
usterki hydrauliczne w domu masz
problem zadzwoń - 516 056 596
Hydraulika od a do z - montaż pieców, kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego. Podłączenia kuchenek i
junkersów. Usuwanie awarii - profesjonalista - 603 237 605
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1.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

INSTALACJE - CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia. Wymiana
podgrzewaczy, kuchni, kotłów. Prace
ogólnobudowlane, wykończeniowe.
Nadzory budowlane - 781 465 274
IZOLACJE i odwodnienia - budynków
- 796 975 963
KAFELKOWANIE, regipsy - szpachlowanie, gładzie, malowanie, panele - 697
200 025
KLEPKA - cyklinowanie bezpyłowe
wszelkich podłóg drewnianych nawet
pomalowanych farbą olejną, maszyny
niemieckie 220V - 692 679 891
KOLEKTORY słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych
do ciepłej wody - szybko, tanio i solidnie. Nowość! Ruszyły dotacje można
uzyskać 45% dotacji na inwestycje.
- 696 484 516
KOLEKTORY słoneczne - z dotacją 502 916 600
KOMINKI - obudowy nowoczesne,
rustykalne, portale. Pod życzenie klienta
- 501 259 736
KOMINKI - pełne wykonawstwo - 665
143 652
KOMPLEKSOWE remonty - łazienek,
mieszkań. Szybko i solidnie. Wykończenia schodów, tarasów - terakota,
kamień - 794 550 471
KOMPLEKSOWE remonty i inne prace
budowlane - 723 796 222
KONTENERY budowlane - wywóz
gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane do wynajęcia. Najlepsze ceny - 667 701 333
KOPARKO-ŁADOWARKA - z
wywrotką do wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240 653
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
MALOWANIE - tanio, czysto i solidnie
- 669 282 211
MALOWANIE - tapetowanie, szpachlowanie gładzie, panele itp. Solidnie
i niedrogo077 015 - 662 077 015
MALOWANIE wnętrz - szybko i tanio
- 506 354 082
MALOWANIE, układanie paneli - ściennych i podłogowych. Tanio, solidnie i
czysto - 512 212 941
MĄŻ na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MĄŻ na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MINIKOPARKA - Bobcat z operatorem
- 793 240 653
21. Minikoparka - do wynajęcia minikoparka Bobcat z operatorem - 793
240 653
MINIKOPARKA Bobcat - do wynajęcia
z operatorem - 793 240 653
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
PANELE podłogowe - dwunastoletni
staż w montażu - 531 557 590
PIECE C.O.- tanio - montaż, sprzedaż
pieców c.o. węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, ekogroszek. Wystarczy jeden
telefon, a przyjadę i wycenie. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług 696 484 516
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
POMPY ciepła - z dotacją - 502 916
600
PROFESJONALNE remonty - wykonany wszelkie prace remontowo
budowlane - gwarancja wysokiej jakości usług i konkurencyjnych cen - 665
269 726
REMONTY - biur, mieszkań - regipsy,
kafelki, ścianki działowe, panele, docieplenia budynków, dachy - 691 528 286,
667 689 012

REMONTY - ocieplenia - kompleksowo,
solidnie szybko i tanio, bezpłatne
porady, bezpłatna wycena - 608 026
379
REMONTY - od a do z mieszkań, biur i
lokali, wolne terminy - 664 307 825
REMONTY - renowacje - mieszkań,
wykończenia, remonty - renowacje
mebli antycznych, schodów, drzwi profesjonalnie i niedrogo - 505 765 895
REMONTY - tanio - Kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie, płytki,
panele, regipsy, itp.) biały montaż,
instalacje centralnego ogrzewania i
wodne - 512 018 350
REMONTY - wykończenia, gładzie,
tynki, płytki, panele, regipsy, instalacje
wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi
okien - 518 854 126
REMONTY kapitalne - panele, gładzie,
elewacje, tynki. Solidnie i tanio - 504
964 227
REMONTY mieszkań - lokali usługowych, panele, gładzie, regipsy,
malowanie, suﬁty podwieszane i inne
prace remontowe. Szybko solidnie 783 102 105
REMONTY mieszkań - malowanie
gładzie, regipsy (ścianki działowe,
suﬁty podwieszane) panele ścienne i
podłogowe. Inne prace remontowe 691 936 900
ROBOTY ziemne - wykopy, zbieranie
humusu sprawnie i fachowo - 785
535 629
SZAMBA, oczyszczalnie - ekologiczne,
przyłącza wodne i kanalizacyjne sprawnie i fachowo - 785 535 629
TANIE piece – kotły węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek – tanio,
montaż, sprzedaż, serwis -zadzwoń nic
nie tracisz możesz tylko zyskać - 603
237 605
TWOJA firma budowlana - dachy,
remonty mieszkań, biur lokali od a do
z - 664 307 825
TYNKI strukturalne - dekoracyjne, cena
50 m2 + materiał, czas pracy 2-3 dni 511 331 278
UKŁADANIE glazury, terakoty - granitu, wykończenia pomieszczeń - 782
846 106
UKŁADANIE paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
USŁUGI budowlane i remontowe mieszkań i biura i budowa domów pod
klucz. itp. płytki, regipsy, tynki maszynowe, poddasza i ogólnobudowlane
- 663 747 793
USŁUGI hydrauliczne - usługi hydrauliczne - 513 194 392
USŁUGI ogólnobudowlane - kompleksowe usługi budowlane. Remonty
mieszkań, biur, sklepów. Budowa od
podstaw - 509 565 541
USŁUGI remontowo budowlane remonty mieszkań od A do Z - darmowe
kosztorysy - 884 134 161
USŁUGI remontowo-budowlane kompleksowe wykończenia wnętrz,
domków, mieszkań, biur, adaptacja
pomieszczeń - 798 163 792
WYKONUJĘ usługi koparko-ładowarką
- na terenie miasta Jelenia Góra i okolic
- 696 851 720
WYWROTKA - do wynajęcia wywrotka,
transport ziemi, zwietrzeliny, piasku,
kruszyw - 793 240 653
WYWROTKA - transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240
653
WYWROTKI - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813

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
ANGIELSKI - nauczycielka - testy,
egzaminy - gimnazjum, szkoła średnia
- 609 967 154
ANGLIK - wszystkie poziomy. Dzieci
uczone przez poezję i śpiew. Niedrogo
- 506 209 866
ANGLIK-ENGLISH alive - przygotowanie do matury, konwersacje. Dzieci
uczone real English przez poezję i
śpiew. Możliwość nauki w grupach 506 209 866
CHEMIA korepetycje - także dojazd do
ucznia - 793 443 004

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1) Oferujemy do sprzedaży nieruchomość, położoną na przedmieściach Jeleniej Góry, składającą się z domu wolnostojącego o powierzchni całkowitej 280 m2, usytuowanej na działce 2391
m2 i działki do niej przyległej o łącznej powierzchni 5500 m2. Całość stanowi posiadłość, czyli
dom z pięknym, dużym ogrodem, w całości ogrodzony, w przedniej części drewnianym płotem,
w pozostałej siatką. Budowany z materiałów zróżnicowanych, w 1998r, częściowo podpiwniczony, dach pokryty dachówką. Trzy kondygnacje. Przyziemie obejmuje trzy pomieszczenia
gospodarcze, pralnię, kotłownię i w części dobudowanej, piękny, duży pokój gościnny - salon,
wysokość 4m, pokój letni, z wyjściem na taras i garaż. Parter domu to dzienny pokój, drugi
mniejszy, kuchnia, łazienka z wanną oraz przedpokój połączony schodami zabiegowymi z
salonem. Pierwsze piętro to duży pokój ( hall ) dwie sypialnie i łazienka z kabiną natryskową.
Dodatkowo użytkowy strych. Podłogi na piętrze wyłożone klepką ( parkiet ), na parterze panele.
Większa część ścian w domu pokryta jest drewnem, co dodaje mu specjalnego uroku. Okna
pcv Ogrzewanie własnym piecem na paliwo stałe. Przyłącza wszystkich mediów, prąd, woda,
kanalizacja, gaz przy budynku, nie ma rozprowadzeń w domu. Teren bardzo ładnie zagospodarowany i utrzymany. Nieruchomość o dużym potencjale i specyﬁcznym uroku. Serdecznie
polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752Pozdrawiam Anna Kędziorek
2) Mieszkanie o powierzchni 59,1 m2, usytuowane na trzecim piętrze, w bloku, w Jeleniej
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 ogrzewania na węgiel
( możliwość podłączenia ogrzewania gazowego ). Nowe okna pcv i drzwi wewnętrzne. Podłogi
pokryte wykładzina pcv. Dwie linie telefoniczne. Opłaty miesięczne wynoszą 140 zł. Do mieszkania przynależy piwnica. Po remoncie dach budynku i klatka schodowa. Mieszkanie wymaga
częściowego remontu. Serdecznie polecam Kędziorek Anna Tel: 667 219 752
3) Oferta MS - 70 Czteropokojowe , zadbane mieszkanie w bloku na niewielkim spokojnym
osiedlu( ok. ul.Hofmana). Mieszkanie o pow.użytkowej 65.62m2 położone na pierwszympiętrze. Mieszkanie rozkładowe składa się z: ładnego salonu o pow. ok.16m2 z niewielką loggią,
sypialni o pow. ok.12m2, dwóch pokoi mniejszych po ok. 10m2 , dużej kuchni ok.8m2 , łazienki
z oknem ok.4m2 ( wanna , umywalka, miejsce na pralkę) osobnego WC z bidetem i umywalką
, p.pokoju oraz piwnicy ok.6m2. Ogrzewanie z sieci miejskiej ( grzejniki opomiarowane), ciepła
woda również z sieci. Okna nowe z PCV Na podłogach oprócz łazienki i WC drewniany parkiet
. Na ścianach tapety gładzie gipsowe i częściowo płytki ceramiczne. Całość ładnie utrzymana
i zadbana. Budynek to dwupiętrowy blok w dobrym stanie technicznym , z dachem skośnym
krytym blachą. Klatka schodowa po remoncie Parkowanie na ładnie zagospodarowanym i
wydzielonym wewnętrznym parkingu.Budynek przewidziany do termomodernizacji.Zarządza
prężnie działająca wspólnota. W cenie mieszkania niemal przylegająca do budynku , zagospodarowana i ładnie utrzymana działka ogrodowo-rekreacyjna o pow. ok.700m2 dzierżawiona
od miasta.Atrakcyjna lokalizacja w spokojnym , zielonym zakątku miasta a jednocześnie
stosunkowo blisko centrum.Interesująca propozycja za jedyne 220000 zł - polecam Bogdan
Sondej tel.602 732 135.
4)Eleganckie dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu II ( ul.Noskowskiego). Cena175 tys.
zł.Mieszkanie na czwartym pietrze ( ośmiopiętrowego budynku z windą) o pow. 52m2 składa
się z ładnego ustawnego salonu o pow. ok.23m2 zwyjściem na duży balkon , pokoju małego
ok.12m2 , kuchni ok.7m2 , łazienkiok.4m2 ( wanna umywalka i miejsce na szafkę i pralkę),
osobnego WC i dużegoprzedpokoju z dużą szafą typu Komandor z lustrami oraz niewielkiej
piwnicyok.4m2. Ogrzewanie z sieci miejskiej - grzejniki żeliwneopomiarowane.Gotowanie na
kuchence gazowo-elektrycznej. Ciepła woda zelektrycznego przepływowego podgrzewacza
wody ( w lokalu instalacjaelektryczna 3 fazowa z dwutaryfowym licznikiem energii elektrycznej
-oszczędności w zużyciu energii). Okna nowe z PCV, podwójne drzwi wejściowe (antywłamaniowe).Na podłogach deska barlinecka , jedynie w łazience i WCpłytki ceramiczne.Na ścianach
w salonie gładzie gipsowe , w małym pokojutynk strukturalny a w kuchni i p.pokoju tapeta na
welonieszklanym.Instalacje w większości wymienione. Całość po remoncie z użyciemdobrych
materiałów sprawia bardzo korzystne wrażenie. Budynek to 8-piętrowyblok z windami w b.dobrym stanie technicznym , po termomodernizacji iremoncie klatek schodowych. Zarządza JSM
czynszmiesięczny to ok.340zł. w tym : ogrzewanie, f.remontowy , opłatatermomodernizacyjna
(60zł. jeszcze przez trzy lata) administracja izarządzanie. Parkowanie na wewnętrznym dziedzińcu.Z salonu widok na dużyskwer z dużą ilością zieleni. Atrakcyjna lokalizacja - pod ręką
pełnezaplecze usługowo - handlowe itp. Interesująca propozycja. Polecam BogdanSondej
tel.602 732 135.
5)Mieszkanie 3-y pokojowe na 7-ym piętrze wieżowca na
Zabobrzu III ( ul.Kiepury). Cena 195 tys.zł. Mieszkanie
rozkładowe, środkowe , słoneczne iciepłe składa się
z : salonu ok.20m2 z dużym tarasem i oknami od płd.
-wschodu, pokoju 12m2 , pokoju ok.10m2 , kuchni ok.8m2
, łazienki wspólnej zWC ( z wanną) ok.4m2 ) , dużego
p.pokoju ok. 8m2 (z zabudowaną szafą typuKOMANDOR)
i niewielkiej piwnicy ok.2m2. Okna w salonie wymienione
na PCV.Panele podłogowe w małym pokoju i p.pokoju w
pozostałych wykładziny dywanowe, w kuchni wykł. PCV a
w łazience płytki ceramiczne..Ogrzewanie sieciowe , ciepła woda również z sieci.Gotowanie
-kuchenka gazowa Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje się donatychmiastowego
zamieszkania ew. odświeżenia. Zarządza wspólnota .Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu pełna
infrastrukturakomunikacyjna , handlowa , oświatowa itp.Polecam : Bogdan Sondej tel.602 732
135 lub 757428758
6)Powierzchnia całkowita ok.220m2 . pow.użytkowa
ok.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 (półpoziomach) kolejne trzy pokoje z balkonami o pow.20 m2(skosy), 14 i 9m2, trzecia łazienka i
korytarz.Ogrzewanie piecem na paliwo stałe , częśc grzejników wymieniona na radiatorowe.
Okna drewniane skrzynkowe w dobrym stanie. Na podłogach mozaika parkietowa. Ściany
zewnętrzne warstwowe z pustaków z pustką powietrzną.Garaż w bryle budynku obecnie
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
w dobrym stanie technicznym z dachem skośnym krytym dachówka cementową.Budynek w
pełni prazentuje się od strony ogrodowej. Całośc sprawia dobre wrażenie , do odświeżenia i
niewielkich prac remontowo-konserwacyjnych. Atrakcyjna cena lokalizacja obok centrum miasta.
Polecam Remigiusz Rychlewski 501736644 lic 9549
7)Połowa przedwojennej willi w Cieplicach, stanowiaca
całe pierwsze pietro domu nieopodal Parku Zdrojowego.
Mieszkanie składa się z trzeech pokoji, kuchni, łazienki oraz
połączonej z salonem werandy. Całość po gruntownym
remoncie wraz z wymiana okien, instalacji, ogrzewania. Z
uwagą odrestaurowano dawne elemanty wystroju włącznie
z piękną drewniana podlogą. W salonie znajduje się kominek, doskonale sprawdzajacy się w deszczowe jesienne
dni. Ciepłe i wygodne mieszknie w doskonałej lokalizacji.
Do mieszkania przynależą pomieszczenia piwniczne oraz
podzielony, własny ogród. Cena 330 tys zł. Remigiusz Rychlewski 501736644.
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
asfaltem, prąd na dzialce. 1330 m.kw. Doskonala cena 95
tys.zl. Remigiusz Rychlewski 501736644 lic 9549
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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

PRENUMERATA

CHĘTNIE pomogę w nauce - języka
angielskiego dzieciom i młodzieży. 25
zł/h. Zapraszam - 604 296 967
EGZAMINATOR maturalny angielskiego - nauka dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów
językowych, korepetycje i tłumaczenia.
Grupy 2 osobowe - 662 278 025
FIZYKA - korepetycje - zakres szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz średniej
(w tym przygotowanie do matury) - 603
630 164
JĘZYK angielski - dzieci, młodzież,
dorośli. Nauka, korepetycje, pisanie
prac, tłumaczenia tekstów. Tanio 25
zł/60 min - 669 059 782

JĘZYK polski - korepetycje - sp, gimnazjum, matura. Pomoc uczniom
dyslektycznym - 661 939 843
KADRY i płace - Trwa nabór na kurs
Kadry i Płace. Więcej informacji: jgora.
plejada@op.pl lub pod telefonem. - 75
648 83 85
KOREPETYCJE z angielskiego - studentka V roku Uniwersytetu Wrocławskiego udzieli lekcji angielskiego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych - 883 610 003
KOREPETYCJE z języka angielskiego
- na wszystkich poziomach zaawansowania, własne materiały, ciekawe zajęcia. 25
zł/60 min - 661 058 408

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!

KOREPETYCJE z języka niemieckiego
- germanista - 504 102 265
KOREPETYCJE z języka polskiego - i
języka angielskiego. Przygotowanie do
sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc
w opanowaniu bieżącego materiału. - 501
578 868
KOREPETYCJE z matematyki - prowadzi
absolwent UWr, liceum, przygotowanie do
matury, studia wyższe - 697 164 349
KOREPETYCJE z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556
KOREPETYCJI z matematyki - solidnie i
tanio, udzieli doświadczona osoba - szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum. Również
chemia i fizyka. Cieplice - 880 229 298

KURS kadry i płace - Trwa nabór na kurs
Kadry i Płace. Więcej informacji na jgora.
plejada@op.pl lub telefon. - 75 648 83 85
KURS masaż i stopnia - Zapraszamy na
Kurs Masażu I stopnia. Więcej informacji:
jgora.plejada@op.pl lub pod telefonem. 75 648 83 85
MATEMATYKA - korepetycje - zakres
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
średniej (w tym przygotowanie do matury)
- 603 630 164
MATEMATYKA i chemia - absolwentka
Politechniki Wrocławskiej udzieli lekcji na
każdym poziomie - kilkuletni staż. Tanio i
solidnie. 25 zł/h - 693 696 245

Już od teraz
E
OGŁOSZENIA W RAMC
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MATURA z chemii - tanio - profesjonalnie
- 664 459 936
NABÓR na rok 2010/2011 - kosmetyczka,
fryzjer, masażysta, opiekun medyczny i
bhp. - 75 648 83 85
NAUCZYCIELKA j.angielski - profesjonalne przygotowanie do testów gimnazjalnych, matury, indywidualnie i grupowo
- 663 369 045
NIEMIECKI i angielski - udzielę lekcji na
każdym poziomie, przygotowanie do egzaminów. Solidnie - 25 zł/h - 693 696 245
PREZENTACJE maturalne - fachowa
pomoc absolwentki polonistyki. Prezentacja, konspekt, bibliografia. Tanio, szybko i
profesjonalnie - 501 237 824
UDZIELĘ korepetycji z języka polskiego
- bieżący materiał i przygotowanie do
sprawdzianów magister filologii polskiej 790 366 376

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTOGRAFIA ślubna od 500 zł - profesjonalnie. Także okolicznościowa. Zapraszamy - 666 198 421
FOTOGRAFIA ślubna, artystyczna - profesjonalnie, dwoje fotografów. Fotoksiazki,
obrazy, filmy. Niskie ceny. Także okolicznościowa. Zapraszamy - dojazd do 100
km - 666 198 421

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
AWARIE - elektryka-usługi - awarie,
instalacje, oświetlenie, ogrzewanie.
modernizacja i nowe -szeroka gama
usług elektrycznych - szybko, tanio i
solidnie. - 608 463 910
ELEKTRYK - elektronik - naprawa RTV
-AGD. Sterowniki do pieców OC-CWU.
Instalacje elektryczne. Spawarki migomat. Szybko i tanio. - 605 858 742

USŁUGI
MUZYCZNE
1OSOBA zagra do tańca - 1 osoba
zagra do tańca - 609 299 524
3 osobowy zespół muzyczny - średnia
wieku 33 lata, wykształcenie muzyczne,
repertuar rozrywkowy, płyta demo do
dyspozycji - 609 325 082
ACUSTIC - zespół muzyczny - wesela,
bankiety, bale - 603 363 959
AVE Maria na skrzypcach - z akompaniamentem lub bez. 25 letnia absolwentka szkoły muzycznej, otwarta na
współprace z zespołami muzycznymi.
Udzielę korepetycji - 661 125 226
DJ na Studniówkę - tanio i profesjonalnie, bogaty repertuar, możliwość gry
i śpiewu na żywo, KARAOKE! - 509
669 437
DJ na wesela, zabawy - doświadczenie
w prowadzeniu imprez muzyka 70l, 80l,
90l, hity na czasie, disco polo, biesiada
- 605 131 005
ZESPÓŁ „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, studniówki, imprezy
okolicznościowe - bogaty repertuar 604 186 987
ZESPÓŁ 2 osobowy - w składzie DJ
na Sylwestra, Wesela, Andrzejki inne
imprezy okolicznościowe - uniwersalny
zestaw na każdą imprezę, wieloletnie
doświadczenie - 791 295 324
ZESPÓŁ muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz inne imprezy. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
ZESPÓŁ muzyczny SUNNY DUO wesela, bankiety, studniówki - videoclipy
na żywo w Internecie - 609 851 863
ZESPÓŁ na Twoje wesele - błogosławieństwo, wesele, poprawiny - 885
300 622
ZESPÓŁ Tequila Band - z Jeleniej Góry
studniówki, wesela, demo na stronce 605 328 731
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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

Zespół ULTIMATUM - wesela, studniówki, karaoke! Możliwość połączenia
zespołu i DJ-a. Tanio i profesjonalnie
- 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
Dyplomowana pielęgniarka
pomoże - w opiece nad dzieckiem
chorym lub osoba w podeszłym wieku
- 781 957 536
Mama - pedagog - zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu. Zabawy
edukacyjne, domowe wyżywienie,
nauka samoobsługi - 797 189 007

Niepaląca - zaopiekuje się troskliwie osobą niepełnosprawną,
chorą. Za pensję z zamieszkaniem. Dolnośląskie do Zgorzelec
i okolice - 725 150 039
Profesjonalna, dobra niania - zaopiekuje się dzieckiem,
również niepełnosprawnym - 692
360 134

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zaoczna licealistka - (18 lat) poszukuje pracy jako opiekunka do dzieci.
Miałam już doczynienia z małymi
dziećmi - 721 410 681
Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca wieloletnia praktyka - 501 083
152

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska - Biuro Rachunkowe
KOALA - pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY, pomoc w otwarciu działalności
i wiele innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@
onet.eu - 601 837 677
Anteny TV-SAT - montaż, serwis,
ustawiania. Telewizja na kartę, Polsat, N, Cyfra+. Sprzedaż zestawów
telewizji na kartę, anteny naziemne
- 693 355 889
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej - 601
837 677
Certyfikaty energetyczne - 691
759 542
Chemia kosmetyczna - organiczna,
nieorganiczna, fizyczna, analityczna,
leków, żywności, biochemia - profesjonalnie - 664 459 936
Domowe ciasta - smaczne i tanie
- 663 952 268
Kompleksowe usługi pilarką spalinową - cięcie drewna opałowego do
pieca lub kominka, wycinka drzew,
rozłupywanie - 531 420 788
Kredyty do 60000 zł - bez zabezpieczeń. Bankowe Towarzystwo Finansowe - ul. Konopnickiej 14/2, I piętro
- 510 171 225
Książka Przychodów i Rozchodów
- konkurencyjne ceny - alakow@
onet.eu
Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy
kompleksową obsługę firm - 782 020
635
Meble na wymiar - z drewna i płyty.
Szafy wnękowe. Renowacja mebli.
Duże doświadczenie - 602 122 393
Montaż anten satelitarnych - usuwanie usterek - 781 957 491

Naprawa RTV SAT - domowe
naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Dojazd i diagnoza
gratis. Gwarancja oraz niskie ceny.
Zapraszamy - 721 009 695
Naprawię każdy stary zegar ścienny
- profesjonalnie i niedrogo. Duży serwis części. Kontakt wieczorem - 757
462 223
Niepowtarzalne strony www Twoja - Strona Wojciech Skórecki Web
Design. Znajdź nas w sieci i zobacz, co
potrafimy! Indywidualne podejście do
każdego klienta. - 600 291 088
Odstąpimy na 27.08.2011 - salę
weselną i zespół muzyczny w Jeleniej
Górze - 515 0750 81
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
Podnośnik koszowy - 35 zł/godz. 692 712 710
Poprowadzę księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Pracownia internetowa GALEON
- strony WWW, sklepy internetowe,
fotografia artystyczna i reklamowa zapraszamy - 694 757 633
Przepiszę na komputer dokumenty
- książki, prace i różne rzeczy zapisując
w dowolnym formacie. Tanio i profesjonalnie - 725 784 514
Przygotowanie aut do sprzedaży
- Mycie, pranie tapicerki, likwidacja drobnych ognisk rdzy - 694 518 216
Przyjmę prasowanie - odbiorę i
odwiozę - 505 695 444
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na okna
dachowe, moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
Serwisowanie komputerów - wgrywanie oprogramowania, formatowanie,
usuwanie wirusów, wgrywanie oprogramowań i tego typu rzeczy tanio. Leśne,
okolice - 725 784 514
Sprowadzanie samochodów sprowadzę z zagranicy każde auto,
pomoc w formalnościach, autoholowanie - 788 839 064
Strony internetowe - Profesjonalne
strony WWW w atrakcyjnej cenie - 504
120 752
Strony WWW - szybko, tanio,
profesjonalnie. Firunet Zaprasza - 505
501 440
Studio Tatuażu „DARKSTAR” - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra
- Zapraszamy PN - PT. 11.00-17.30
miła i profesjonalna obsługa, obniżka
cen do 30% - 691
Szafy - kuchnie, garderoby, meble
na wymiar - raty Jelenia Góra - 500
452 760
Szafy, meblozabudowy itp. - drzwi
rozsuwane lub na zawiasach - 603
328 832
Świadectwa charakterystyki energetycznej - dla budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych. Szybko i
profesjonalnie - 660 408 360
Ubezpieczenia centrum - Szeroka
oferta ubezpieczeń majątkowych i
komunikacyjnych (HDI, PZU S.A.,
Compensa, Allianz, InterRisk, Hestia,
Warta). Zapraszamy. tel. 501181875,
Krótka 23 - 501 181 875
Usługi Krawieckie - nowo otwarty
zakład. Na dobry początek promocyjne
ceny! Skracanie, zwężanie itp. Szybko
i solidnie. Jelenia Góra, Różyckiego
4a - Zabobrze - 500 131 355
Usługi podnośnika koszowego P-183
- wysięg 18 m. Tanio, szybko, pewnie.
Na życzenie klienta wystawiam również
faktury VAT - 502 508 265
Usługi stolarskie u klienta - cyklinowanie, układanie podłóg i parkietów.
Renowacja schodów oraz naprawy
stolarskie, podłogi, drzwi, okna itp. 691 385 780
Wycinka drzew - Wycinka drzew 692 712 710
Wykonam reklamę na auto - zaprojektuję, nakleję na każdy samochód.
Nadruki firmowe tanio i solidnie - 691
049 196
Wypadek w pracy? - Sprawdź czy
należy Ci się odszkodowanie 11 października dniem bezpłatnych porad
w Kancelarii OPOKA ul. Sobieskiego
56/58 Jelenia Góra - 507 540 460
Zwrot podatku z Holandii - do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia - 695 133 584

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
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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Żona na godziny - ugotuję, posprzątam wysłucham samotnego pana - 724
281 495

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

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma sprzątająca - Dokładnie i sprawnie. Jeśli posiadasz mieszkanie, dom,
firmę, biuro albo np. klatkę schodową
wymagająca posprzątania zadzwoń lub
napisz ankueh5@gmail.com Polecamy
się serdecznie - 500 141 827
Karcher - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa - 756
420 315, 609 600 807
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów - tapicerki meblowej samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i
środki firmy Karcher „Marcus-Karcher”
- 792 216 960
Sprzątanie - biur, domów, mieszkań
- własna działalność - 698 628 127
Sprzątanie - mieszkań, domów,
kamienic, ogrodów, pobudowlane
oraz w ofercie sprzątanie NAGROBKÓW profesjonalnie i niedrogo - 505
765 895
Sprzątanie domów - biur, klatki
schodowej - 696 168 150

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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
e-mail: lena@jelonka.com

Sprzątanie mieszkań - uczciwość, rzetelność - 509 546 047

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
Bus 8 osobowy i laweta - 601
573 558
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.
Faktura VAT. Door to door - 607 763
204
Lotniska - transport - Wrocław,
Poznań, Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków, Lipsk, Warszawa. Klimatyzacja. Faktura VAT. Zapraszam!
- 602 120 624
Niemcy - przewozy osobowe – super
ceny, co trzeci przejazd gratis - 075 75
182 55, 607 222 369

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

Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
Oferuję usługi transportowe - na
terenie całej Polski oraz za granicę.
Dysponuję busem Mercedes Sprinter
Max. Wymiary paki: 174 szerokości,
188 wysokości, 405 cm długości - 604
958 979
Przeprowadzki - 507 073 192
Przeprowadzki - transport - krajzagranica. 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
Przewozy do Niemiec - Norymberga
Monachium i okolice Kassel Dortmund
i okolice - 663 226 009
Przewozy do Niemiec - Stuttgart
Freiburg Jezioro Bodeńskie - 663
226 009
Transport - autotransport - kraj
zagranica, sprowadzanie aut na zamówienie, pomoc w formalnościach - 788
839 064
Transport - przeprowadzki - autolaweta szybko tanio i solidnie, ładowność
od 100 kg do 7t kubatura do 40 m3 18
euro palet, bus, kontener, winda, faktura
vat - 782 587 176
Transport - przeprowadzki - ekipa
do załadunku i zabezpieczenia towaru,
tanio i solidnie, kraj i zagranica - 531
999 180
Transport - przeprowadzki - kompleksowe 1o % taniej - 601 561 366
Transport - przeprowadzki - krajowy i na terenie UE, oc przewoźnika,
faktura VAT, tanio i solidnie - 531 999
180
Transport - tanio i profesjonalnie.
Bus Maxi, 12 m3 - 1,5t. Kraj, zagranica.
Faktura VAT - 503 027 361
Transport bus - 8 osobowy - 601
573 558
Transport i przeprowadzki - ekipa
do załadunku i zabezpieczenia towaru.
Tanio i solidnie. Kraj i zagranica - 531
999 180
Transport oraz przeprowadzki szybko, tanio i solidnie. Doświadczenie.
Transport zwierząt. Faktury VAT - 609
724 601
Transport przeprowadzki - najtaniej
i solidnie - 503 004 482
Transport towarowy - do 1.5 tony
od 0.90 zł/km - 691 385 830
Transport towarowy - PL, EU
skrzynia 2x4m winda. Od 1.22 PLN/
km Fa VAT - 607 052 360
Transport, przeprowadzki, autolaweta - szybko tanio i solidnie, ładowność od 100 kg do 7t kubatura do 40
m3, 18 euro palet, bus, kontener, winda,
faktura VAT - 782 587 176
Usługi transport Gryfów - Sprinter
Kontener 4.05 x2.00 x2.40 - 601 871
725
Usługi transportowe i przeprowadzki
- busami i kontenerami 10 pal. do 3,5
t - na terenie Europy - 502 376 478
Wyjazd do Niemiec - sobota 9 października na trasie Szklarska Poręba
Norymberga - 504 746 526

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

Zawiozę do ślubu - i na różne imprezy
- 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Fotodepilacja i fotoodmładzanie to trwała, szybka i bezbolesna metoda
za jedyne 99 zł. „KAŻDA CZĘŚĆ
CIAŁA”. NO+VELLO Jelenia GóraCieplice UL. Wolności 237 k ORLENU
- 75 75 52 420
Gabinet, ul. Wolności 7, I piętro zaprasza: oczyszczanie twarzy, pleców,
kwasy. Szeroki zakres zabiegów. Pielęgnacja dłoni, stóp, makijaże, depilacje,
henna. Sprzedaż zaproszeń - 501
624 719
Masaż, sauna - laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacustic-migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
Masaże - telefon - klub fitness ul.
Ogińskiego 1A - 606 424 970
Masaże, sauna, jacuzzi - wieczory
panieńskie SPA w hotelu FENIX atrakcyjne ceny i pakiety - 506 734 278
Paznokcie - tipsy, metoda żelowa i
akrylowa, french. Niska cena. Dojazd
do klienta. Zapraszam - 723 471
245
Paznokcie żelowe, tipsy - cena
od 35 zł do 60 zł. Dojadę do klientki.
Zapraszam i polecam - 503 330 638
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
Rewelacyjna metoda odmładzania - i odżywiania poprzez dożywienie
organizmu - 512 243 729
Studio Tatuażu „DARKSTAR” - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra.
Zapraszamy pn.-pt. w godz. 11:0017:30. Miła i profesjonalna obsługa.
Rabaty do 30% - 691 187 420
Stylizacja paznokci - przedłużanie paznokci metodą żelową.
Możliwy dojazd do domu klientki - 660
533 460

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

%
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

Tipsy - Profesjonalnie i nie drogo
50 zł ze zdobieniem młodzież 20 %
rabatu Ul Wolności 2 Jelenia Góra Zapraszam - 500 052 695
Tipsy - profesjonalnie i niedrogo - 50
zł ze zdobieniem. Ul. Wolności 2, Jelenia Góra. Zapraszam - 500 052 695
Tipsy, pedicure - w domu doświadczona kosmetyczka – henna -10 zł,
regulacja brwi, manicure, pedicure 30 zł, również z dojazdem. tipsy - 50
zł - 883 943 511

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych
sprzętów AGD lub innych części
metalowych, uszkodzonych lub całych
aut do 300 zł? Odbiór własnym transportem - 605 726 890
Oddam - ładny kot - do wyboru,
czarny lub, szary, mają 2 miesiące,
jedzą same, korzystają z kuwety - 667
219 752
Oddam - Suczka wilczur - ma 2 lata,
Wabi się „Nela”. Jest przytulna, lubi
dzieci - 609 494 710
Oddam dla chłopca - kapcie 25,
kozaczki 25, czapkę. Szklarska
Poręba - 515 075 081
Oddam gruz z transportem - 609
852 779
Oddam obornik koński - koński - 602
630 679
Oddam ok. 3 stary szlaki - z niewielką
domieszką gruzu - 530 430 623
Poszukuję prawnika - który udzieli
bezpłatnie porady prawnej osobie
bezrobotnej - 530 810 259
Przyjmę pralkę automat i komputer
dla dziecka niepełnosprawnego - 726
392 808

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta powypadkowe - każde auto
uszkodzone po 1995 roku - osobowe,
dostawcze, w całości, na części odbieram własnym transportem - 531
588 345
Auto - gotówka od ręki stan obojętny
- 790 303 603
Auto za rozsądną cenę - stan obojętny
- 511 209 408
Autoskup - powypadkowe, całe
- samochody powypadkowe, uszkodzone i cale. Również angliki. Posiadam
własny transport - 507 736 710

Autozłom - skup aut całych powypadkowych również anglików i niesprawnych technicznie. Odbieram
własnym transportem, zaświadczenia
do wyrejestrowania - 531 588 345
Każde auto - gotówka od ręki - 796
160 678
Każde auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
Każde auto do 300 - stan obojętny,
gotówka od ręki odbiór własny - 887
279 884
Każde za gotówkę - skup aut całych
i uszkodzonych, osobowych, dostawczych, ciężarowych, rolniczych. Odbieram własnym transportem, płacę
gotówką od ręki - 604 899 303,698
707 299
Każdy klamocik do 1000 zł - szybko i
bez problemów - gotówka od ręki - 722
128 501
Kombi diesel 2500 zł - sprawny zarejestrowany - 782 723 017
Powypadkowe - skup - również
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji
i angliki - 510 522 968
Skup - powypadkowe i cale - odbieram
własnym transportem. Również angliki
- 721 721 666
Skup aut - do 5000 zł gotówka - 697
104 455
Skup całe i powypadkowe - skup
całe i powypadkowe, również angliki,
odbieram własnym transportem - 693
828 283

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
408355. Audi B3 1.6 diesel - zarejestrowany, rok 91, radio, cena 1150 - 604 899
303/698 707 299
408022. Fiat Punto - 2004 gaz - salon
Polska, 101000 km, przegląd 04/2011,
wspomaganie, 2 poduszki, ro, elektryczne szyby, 2 komplety opon, stan
idealny, 11700 zł, wystawiamy fakturę
VAT - 790 524 539
408349. Fiat Punto 1.1 - zarejestrowany,
rok 94, pojemności 1100 benzyna,
szyberdach, radio, kierunkowskazy
w lusterkach, cena 2900 - 604 899
303/698 707 299
406900. Fiat Punto 2004 gaz - salon
Polska, 101000 km, przegląd 04/2011,
wspomaganie, 2 poduszki, ro cd, 2
komplety opon, stan idealny, możliwy
sam. do 3000 zł w rozliczeniu. 11900
zł. - 790 524 539

406901. Nissan Almera Tino 1800 2001 rok, sprowadzony, 129000 km,
przegląd 01/2011, klimatyzacja, wspomaganie, 4 poduszki, alufelgi, ro cd, 2
komplety opon, nowe hamulce + filtry+
olej, stan idealny Gotowy do rejestracji,
14900 zł - 790 524 539
406396. Opel Astra - rok 97, pojemność
1.6 benzyna, ważne OC, wspomaganie
kierownicy, 2 x poduszka, c-zamek
+ pilot, szyberdach, autko sprawne
technicznie, czyste zadbane wnętrze,
niewielkie ogniska korozji typowe dla
opli, cena 2200 - 604 899 303/698
707 299
408340. Opel Vectra 1.7 TD - zarejestrowany, ważne opłaty, rok 92,
wspomaganie kierownicy, radio, cena
1150 - 604 899 303/698 707 299
406399. 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
408379. Renault Megan coupe - zarejestrowany, rok 96, pojemności 1.6
benzyna, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek + pilot, 2 x poduszka,
sterowanie radiem w kierownicy, welurowa tapicerka, czyste wnętrze, bez
korozji, cena 4990 - 604 899 303,698
707 299
407870. Seat Ibiza 1.3 - zarejestrowany,
rok 94, pojemność 1.3 benzyna, szyberdach, radio, ekonomiczny, alufelgi, cena
2300 - 604 899 303/698 707 299
408080. Volvo V70 2.4 AWD - 2001
rok listopad, modelowo 2002. 193000
przebiegu. Salon polska. Homologacja
na ciężarowy. Silnik, zawieszenie w
doskonałym stanie. Pełna opcja i skóra.
Automat. - 503 021 047
408358. VW Golf 2 - zarejestrowany,
rok 91, pojemności 1.9 diesel, blacharka
w dobrym stanie, radio, wspomaganie
kierownicy, cena 1250 - 604 899
303/698 707 299
408067. Yamaha Grizzly 700 eps - 2007
rok, zarejestrowany 9kW, wyciągarka
Warn, podgrzewane manetki, po przeglądzie, gotowy do jazdy. w bardzo
dobrym stanie. Pilne. 22000 PLN –
503021047
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS - 1996
rok, benzyna, srebrny metalik. Po przeglądzie i ubezpieczeniu. Komplet opon
zimowych. W dobrym stanie technicznym. Cena 3000 zł - 509 407 814
Audi 80 - 1,8 + gaz - elektryczne szyby
i lusterka opłaty do 07.2011 autko w
dobrym stanie, tanio - 697 259 086

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
AUDI 80 - 1,8 benzyna + LPG 91
rok - opłaty lipiec 11 rok, 1700 do
negocjacji - 606 964 123
AUDI 80 1.8 + gaz - elektryczne
szyby i lusterka. Opłaty do 07.2011
r. Autko w dobrym stanie. Tanio - 697
259 086
AUDI 80 B3 - sprzedam lub zamienię
1,8 + gaz elektryczne szyby, lusterka
opłaty do 2011 autko w stanie dobrym
tanio - polecam - 697 259 086
AUDI A3 1.9 TDI - 105 KM. 2003 rok.
Bogate wyposażenie, skórzana tapicerka. Przebieg 156 tys. km, Sprowadzony w 2009 roku, zarejestrowany,
garażowany - 695 426 089
BMW E 36 325 - alufelgi 16, przyciemniane szyby, auto zadbane, nowy
przegląd, ubezpieczenie, cena 4200
do negocjacji - 606 360 139
CITROEN AX - rok 94, pojemność
1000 cm3, benzyna, cena 1500 zł do
negocjacji - 663 361 282
CITROEN AX 10 - po kapitalnym
remoncie - 662 446 166
CITROEN ZX 1.6 - 1997 rok, 5 drzwi,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby. Bez korozji. Nowe opony.
Ważne opłaty. Cena 1600 zł do
negocjacji lub zamienię na Fiata CC
900 - 609 962 206
DAEWOO Lanos 1.5 - 1999 rok,
benzyna. Aktualny przegląd i OC.
Zadbany, garażowany - 693 835 293
DAEWOO Nexia 1.5 - benzyna 1996
rok, aktualne przegląd i OC, cena
2200 zł - 724 504 398
FIAT Cinquecento - pojemność 700,
1993 rok, ważny przegląd i ubezpieczenie! Cena 1200 zł - 694 473 203
FIAT Cinquecento 700 - ubezpieczony i przegląd, 1993 rok za 1400
zł - 503 328 860
FIAT Marea Weekend - 20v, 98 rok,
niebieski metalic, zarejestrowany,
tanio - 502 399 096

FIAT Marea Weekend LPG - zarejestrowany, rok 98, pojemności 1.6
benzyna + gaz, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, 2
x poduszka, centralny zamek +
alarm, opłaty ważne do kwietnia
2011, cena 3200 - 604 899 303/698
707 299
FIAT Uno - zarejestrowany, rok 94,
radio, bez korozji, zadbany, cena
650 zł - 604 899 303/698 707 299
FIAT Uno 1.0 - drugi właściciel, rok
produkcji 1997, za 1600 zł - 793
570 809
FIESTA 1.1 - rok 90 - przegląd DO
31.07.11 stan dobry, elektryczne
szyby, szyberdach, cena 500 zł do
negocjacji - 794 503 083
FORD Eskort - typ nadwozia hatchback, rok produkcji 92, pojemność
1.3 benzyna, srebrny metalik, 5 - cio
drzwiowy, szyberdach, centralny
zamek, tapicerka wełniana - 506
418 108
FORD Fiesta - stan dobry, ważne
opłaty, auto gotowe do jazdy,
cena 1100 zł do negocjacji - 782
587 176
FORD Fiesta 1.1 1991 rok - sprzedam na części - tanio - zaproponuj
swoją cenę. - 500 599 159
FORD Focus 1,4, 2004 rok - 81.650
km, benzyna/LPG, serwisowany
(książka serwisowa). Stan idealny:
po przeglądzie, nowy akumulator 605 030 050
FORD Focus 1.8 TDDI - 2001 rok,
granatowy, 5 drzwi, klimatyzacja, elektryczne szyby, poduszki
powietrzne. Zarejestrowany, stan
bdb. Cena 13500 zł - 604 837 827
FORD Mondeo - 1996 rok, benzyna 130KM ABS SRS elektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, komplet oryginalnych
kluczyków - 784 795 594
FORD Mondeo 2.0 - 1998 rok, benzyna, sprawna klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek.
Przebieg 135000 km. Cena 6000 zł
do negocjacji - 663 165 746
FORD Mondeo kombi - 1993 rok,
stan bdb, niebieski metalik, alufelgi.
Opłaty do 2011 r. Cena 1700 zł - 794
373 778
FORDA Fiesta - 1994 rok, opłaty
do przyszłego roku. Alufelgi, wspomaganie kierownicy. Cena 1700
zł - 660 181 460
HONDA Civic 94 rok - 1.5 litra, alu
17 + zimowe 2x air bag, parktronik
z wyświetlaczem, po tuningu, tanio
2500 do negocjacji - 785 328 468
MAZDA 323 F - 93 rok, pojemność
1.6, 16v, nowy przegląd, ważne OC,
niewybita, bardzo ekonomiczne
spalanie, stan auta określam na
BD. - 530 376 954

MAZDA 323 F - rok 93, pojemności
1.6.16v, stan auta BD, ważne opłaty
- 603 949 702
MERCEDES 200 2l diesel - rok
1988 ważne opłaty, autko w stanie
bdb. - 697 259 086
MERCEDES Sprinter 208D 1997
rok - 9000 zł po wymianie rozrządu
(500000 km) przebieg 508000 km
- 513 710 410
MOTOR Yamaha XJ 600 - 115
KM. W pełni sprawna. Cena 1600
zł - 794 015 149
NISSAN Micra 1993 rok - 3
drzwiowy, czerwony, pojemność
998 cm3 - cena 2000 zł - 694
390 434
NISSAN Sunny 1.4 - rok 91 ważne
OC i przegląd do 08.2011 cena
1600 do negocjacji - 783 780 198
OPEL Astra II 2008 - 1.4 benzyna,
granatowy stan idealny, przebieg
21 000 km, ABS, , centralny zamek,
radio CD, komplet opon zimowych
- 603 228 180
OPEL Astra Kombi 1.6-16v - z 1997
roku, po przeglądzie i wymianie
oleju. 2 x airbag, klimatyzacja, ABS,
wspomaganie, elektryka, 177 TKM
- 694 296 756
OPEL Calibra - 92 rok, owspojlerowana 1600 zł - 794 015 149
OPEL Corsa 1.2 - 1997 rok. Cena
4500 zł do negocjacji - 509 546
047
OPEL Tigra - delikatnie uszkodzony. 1996 rok. Przebieg 165 tys.
km - 609 852 568
OPEL Vectra 98 rok - klimatyzacja,
dwa kpl. kół, zielony metalic, kombi,
cena 7700 zł. - 792 950 574
OPEL Vectra A 1992 sedan - 1.8
benzyna, szyberdach, centralny
zamek+ kpl. opon zimowych, auto
w ciągłej eksploatacji, nie wymaga
wkładu ﬁnansowe - 794 964 404
PEUGEOT Partner - 1998 rok czerwony, benzyna 1400, gaz,
dwa miejsca, ścianka, centralny
zamek, szyby z ﬁltrem, stan dobry,
bagażnik do przewozu regipsów 601 881 276
POLONEZ Atu Plus 1.6 - 1998 rok,
benzyna. Przegląd do 11.2010 r. 507 103 327
PRZYCZEPA gastronomiczna wraz z odstąpieniem dzierżawy
oraz wszystkim, co niezbędne do
prowadzenia przyczepy - tego
samego dnia można handlować 603 484 714
PRZYCZEPA samochodowa - przyczepa samochodowa - 691 142
843
PRZYCZEPA z plandeką - nieużywana, niezarejestrowana, dł. 260
cm. Cena 2500 zł do negocjacji - 723
879 993
PRZYCZEPKA samochodowa z
plandeką - nowa długość 260 cm,
cena 2.200 zł do negocjacji - 723
427 563
QUAD 150 cm - 2010 rok na gwarancji uszkodzona przednia lampa
cena 4500 zł zamienię na auto w
tej cenie lub tańsze z dopłatą - 669
012 645
RENAULT 19 - benzyna 1721 rok,
1991 trzydrzwiowy, czarny - 517
495 998
RENAULT Kangoo 1.4 - 1999 rok,
benzyna. Cena do uzgodnienia.
Wersja Pampa, wzmocnione zawieszenie - 510 175 522
RENAULT Laguna - kombi 1.8,
benzyna 1996 rok, do drobnych
poprawek blacharskich, cena 2700
zł do negocjacji - 724 504 398

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa można skorzystać z karnetu
na ﬁtnes ?
a) tak
b) nie
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 18 października 2010 a od 20 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.

RENAULT Megane - 1996, 1.6 benzyna, bordowy metalik, elektryczne
szyby i szyberdach, 2 x AIRBAG,
stan b.dobry. Cena 5500 zł Jelenia
Góra - 503 067 399
RENAULT Megane 96 rok - 1.6 benzyna, elektryczne szyby, cena 4300
zł do negocjacji - 517 979 980
RENAULT Scenic 2001 - 1.9 DCI.
Wersja RXE bogato wyposażona.
Jasnozielony, alufelgi,4 poduszki.
Cena i szczegóły telefonicznie - 502
728 570
SEAT Toledo 1.8 - 1992 rok, elektryczne szyby i lusterka, centralny
zamek z domykaniem szyb, granatowy metalik. Opłaty do marca 2011
r. Cena 1300 zł - 794 373 778
SKODA Felicija - kombi rok 2000,
sinik 1.3mpi - cena 3000 do negocjacji lub inne propozycje - 797
293 777
SKODA Felicja 1.6 - 1997 rok, stan
bdb. Przegląd i OC do 24.09.2011
r. Nie wymaga wkładu, zadbana.
Centralny zamek i alarm na pilota.
Cena 2250 zł - 794 373 778
SKUTER w super stanie - zarejestrowany i opłacony. Kask gratis
- 850 6618 622
SUBARU Forester, 2000 rok - 2.0
benzyna, po pełnym serwisie, nie
wymaga wkładu 21.900 (do negocjacji) - 782 779 997
SUZUKI Swift - 2500 zł do targowania - 663 250 560
TOYOTA Corolla 2002 rok - silnik
d4d pełne wyposażenie, dobra cena
- 603 134 598
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
95000 km, kolor biały. Ważne OC
i przegląd. Cena do uzgodnienia 757 644 043
VOLVO V 40 1.9 TDI kombi - 1997
rok, stan dobry, bogate wyposażenie. Ważne OC i przegląd. Opony
zimowe. Cena 7000 zł - 724 351
820
VW Golf II - ważne opłaty, na chodzie, benzyna. Cena 700 zł do małej
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 IV - 1,9TDI rok 2001 stan
bdb bogate wyposażenie, dobra
cena - 603 134 598
VW Golf IV - 2 sztuki - TDI 1.4i - 505
223 708
VW Jetta 1.3 - ważne opłaty, na
chodzie, 700 zł do negocjacji - 723
163 759
VW Transporter 2.0 - 1996 rok,
przebieg 266 tys. km, 5 osobowy,
nowe opony i pasek rozrządu. Cena
8500 zł - 691 385 830

FELGI i OPONY
SPRZEDAM
4 koła z oponami zimowymi - 185/65
r 14 rozstaw otworów 4x100 opony
są bieżnikowane po jednej zimie
bieżnik jak nowy - felgi pasują do
VW - 503 175 618
FELGI aluminiowe - 6 ramienne
plus opony rozstaw 4/100 cena 350
zł. - 517 706 321
FELGI aluminiowe, seryjne - seryjne
od Audi 7Jx15H2 ET45 5x112
z oponami zimowymi Goodyear
195x65R15 - 601 734 994
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
KOŁA zimowe do Audi 80 - w
bardzo dobrym stanie. Wymiary
175x70x14. Cena 400 zł. Polecam
- 722 319 181

KOMPLET kół do VW Polo - z
oponami wielosezonowymi m+s
rozmiar 155/70/13 cena za komplet
150 zł Lwówek Śląski - Felgi, stan
bdb. proﬁl opon około 6 mm - 502
662 100
OPONY letnie Firestone - 4 szt.,
jedno sezonowe. 175x80x14. Cena
150 zł - 691 763 527
OPONY nowe i używane - 757
893 651
OPONY zimowe 155/13 - z felgami
do VW - stan idealny - 693 828
283
OPONY zimowe 195x65x15 - używane, w stanie bdb. Możliwość obejrzenia w Karpaczu - 783 102 105
OPONY zimowe Fulda 16-tki 205*55, cena 400 zł. - 663 361 282
TANIE opony - okazja - nowe prosto
z Niemiec 120 zł/szt. używane 50-70
zł/szt. montaż gratis. Zapraszam! 515 291 992
ZIMOWE 13 z felgami - w dobrym
stanie. Rozstaw śrub 4x100. Pasują
do VW. Cena 200 zł za komplet.
Dorzucam gratis łańcuchy zimowe
- 695 659 696

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
DO Forda - Fiesty Escorta Mondeo
Focus Sierra Scorpio 1989-2002
rok - 531 588 345
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
FIAT Cinquecento - wszystkie cześci
z demontażu - 694 518 216
FORD Fiesta - 91 rok - cena do
uzgodnienia - 500 599 159
GOLF 3 kombi - części z demontażu, 1.8 benzyna - 510 242 940
MAZDA - różne modele z demontażu do: 323, 323 F, 626, MX 3 - 510
522 968
NISSAN części - różne modele - z
demontażu do: Sunny B11 i N14,
Almera N15, Primera P11, Trade 510 522 968
OMEGA B - 2,0 16v r części mechaniczne i blacharskie - 693 828 283
PEUGEOT 306 - wszystkie części z
demontażu - 693 828 283
RENAULT Twingo - części blacharskie i mechaniczne - 606 500 884
VOLKSWAGEN - części różne
modele z demontażu do: Polo 2 i 3,
Golf 1, 2 i 3 Gti, VR6, Passat B2 i B3,
Transporter T2 - 510 522 968
VW Golf 2 i 3 - wszystkie części 794 015 149
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DYWANY, tapicerka - domowa i
samochodowa itp. - 607 155 751
FREDKA 4-ro miesięczna samiczka
- Nie gryzie, chyba ze w zabawie,
nauczona kuwetkowania - 601
276 690
JASNY narożnik - prawie nowy,
rozmiar 220x180 cm - okazyjnie.
Nowy rower miejski oraz komputer
bez monitora. Ceny do uzgodnienia
- 721 035 510
KANAPA w dobrym stanie - tanio.
Zdjęcia mogę przesłać mailem - 668
370 770
KRAJZEGI - 2 szt., silnik 7.5 kW,
1.5 kW. Frezarka 3.5 kW. Wyrówniarko-piła 7,5 kW. Kontówka do
metalu lub drewna 3,5 kW. Tanio
- 885 040 959
LODÓWKA EKTROKLUKS - wysokość 175 - cena do uzgodnienia
- 603 250 772
NOKIA czarny 5200 (rozsuwany) używany, wyświetlacz ma kreskę na
dole, cena 90 zł - 782 260 109
ODZIEŻ używana - sprzedaż
hurtowa. Możliwość oglądnięcia
i wyboru towaru przed zakupem.
Masz sklep, cenisz Jakość, zadzwoń
- 792 837 859
PIĘKNA biała suknia - rozmiar
38/40, szyta w salonie. Atrakcyjna
cena. Dorzucam bolerko i rękawiczki
gratis - 661 025 916
SPRZĘT gastronomiczny - 510
042 794
SPRZĘT wędkarski - po likwidacji
sklepu - 510 042 794
ŚWIATOWA sensacja - Cała prawda
o Jezusie z Nazaretu. Książka,
która wykracza w treść Biblii. To jest
moje słowo Alfa i Omega ewangelia
Jezusa - 603 925 373
TELEWIZOR 3 letni za 400 zł - i
stolik pralka Amika za 300 zł i wiele
innych rzeczy w związku z wyjazdem - 502 954 218
UMYWALKA ze stopką - z porcelany biała - 55 szeroka, głęboka 25
i wysoka ze stopką 80 cm, cena 50
zł - 663 372 134

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
SKRZYNIA biegów do Golfa 3 pojemność 1.6 rocznik 93 rok, w db.
stanie - 669 754 591

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
RENAULT Scenic - na Renault
Kangoo, Citroen Berlingo itp. - 603
184 016

RÓŻNE
SPRZEDAM
DLA chłopca - kapcie 25, kozaczki
25, czapka. Szklarska Poręba - 515
075 081
DREWNO świerkowe - na rozpałkę.
Połupane w wiązkach. Cena 2,50 zł/
szt. - 605 857 016

WAGA elektroniczna - sklepowa
- do 15 kg - 510 042 794
WYPOSAŻENIE sklepu - oraz
odzież używana: damska, męska
i dziecięca, w bardzo dobrym
stanie. Likwidacja sklepu. Pilnie
- 665 790 618
WYPRZEDAŻ materiałów budowlanych - tanio. Kowary - 507 706
562
ZESTAW mebli młodzieżowych oraz komplet mebli wypoczynkowych (wersalka, 2 fotele). Stolik
- GRATIS! Wszystkie meble są
w bardzo dobrym stanie! - 723
781 263

RÓZNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, porcelana,
obrazy, szkło, zegary i inne 665 489 252, 757 542 057
WYPOSAŻENIE do łazienki 514 813 691, 757 544 191
ZBOŻE, rzepak - min 20t zapewniam transport. Płatność w dniu
odbioru - 501 459 374

Fot. Marek Tkacz
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Klub Wędrowca na jesiennym szlaku

Renesansowy dwór Schaffgot- drowca działającego pod opieką wodniczką i rodzicami przemierzyli ne panoramy Karkonoszy w całej oprowadził Jacek Jakubiec, kustosz budynku. Na koniec wszyscy bawili
schów na osiedlu Czarne był celem Ireny Panowicz w Szkole 707 w drogę od Lisiego Wzgórza aż do krasie widocznych z tego miejsca. dworu, który opowiedział także o się przy ognisku.
(RED)
weekendowej wycieczki Klubu Wę- Karpaczu. Uczniowie wraz z prze- Osiedla Czarne podziwiając jesien- Po renesansowym zabytku gości historii tego najstarszego w okolicy

Gitarowy popis wirtuozerii
Serca publiczności zgromadzonej w miniony piątek w
Filharmonii Dolnośląskiej
podbił fenomenalny gitarzysta Łukasz Kuropaczewski,
który zagrał „Concierto
de Aranjuez” Joaquina
Rodrigo.
Soliście towarzyszyła
orkiestra jeleniogórskich
filharmoników pod batutą światowej sławy
dyrygenta Marka Pijarowskiego. Gitarzysta
pokazał swoje bardzo
wysokie umiejętności
i porwał publiczność.
Po występie przyznał, że
utwór w myślach zadedykował Łukaszowi Pietrzakowi,
gitarzyście i pedagogowi, który
zginął tragicznie w ubiegłym roku.
Podczas pierwszej części zebrani
usłyszeli także melancholijny utwór

„Światło księżyca” Claude’a
Debussy’ego.
Druga część należała do orkiestry, która zagrała
IV Symfonię B-dur Ludwiga van Beethovena.
(Gabi)
FOT. GABI

W nadchodzący piątek zabrzmi Koncert
skrzypcowy a-moll Antonina Dwořaka
w wykonaniu Piotra Pławnera. Ponadto
w programie: Alborada del gracioso i La
Valse Maurice’a Ravela. Orkiestrę poprowadzi Mirosław Jacek Błaszczyk. Bilety
w cenie 40 i 30 zł można kupić w kasie
w filharmonii.

W komercyjnych rytmach
Sala koncertowa Filharmonii Dolnośląskiej pękała w szwach podczas
pierwszego w tym sezonie poranka
muzycznego dla dzieci, który odbył
się w pierwszą niedzielę miesiąca.
Gośćmi najmłodszych melomanów
byli górale z kapeli „Jetelinka” z
Beskidu Śląskiego. Poranek wystartował w nowej formule. Mniej było
muzyki, za to więcej sponsorowanych konkursów. Czy to chwyci?
Pokaże przyszłość. Kolejna tego typu
impreza – 7 listopada.
(Gabi)
FOT. GABI

FOTOREPORTA¯
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Fortuna na jeleniogórską perłę
Zespół zabytkowych barokowych kaplic grobowych – z
miejsca zapomnianego – stanie się w 2012 roku jedną z
największych atrakcji Jeleniej
Góry.
Po latach narzekań na stan tego
miejsca przy Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa, mamy konkret. W pierwszy
poniedziałek października w sali konferencyjnej Jeleniogórskiego Centym
Kultury podpisano umowę o rewitalizacji pokrytego patyną zapomnienia
zakątka. Podpisy złożyli prezydent
Marek Obrębalski oraz Stanisław Kawczyński, prezes zarządu konsorcjum
Wrobud – Zabytki, które podejmie się
prac po wygranym przetargu.
Zakres robót obejmuje restaurację
i konserwację zabytkowych kaplic
nagrobnych wraz wykonaniem zagospodarowania terenu, wykonania
oświetlenia i iluminacji kaplic oraz

Koty, psy, chomiki, szczury,
świnki morskie a nawet wąż
znalazły się w zasięgu święconej wody podczas krótkiego nabożeństwa, które
miało miejsce przed
kościołem Matki Bożej
Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu.
Powód: przypadający w pierwszy
poniedziałek października dzień patrona świątyni, który jest jednocześnie
opiekunem „braci mniejszych”.
Szczekanie, skomlenie i popiskiwanie
zagłuszało momentami głos księdza
Krzysztofa Lewickiego, miejscowego
wikarego, który wprowadził kilku-

detalu architektonicznego i wyposażenia parkowego przy Kościele Łaski pod
Krzyżem Chrystusa. Barokowe rzeźby
i detale architektoniczne podświetlone
światłem diodowym LED oraz projektorami ksenonowymi będą stanowiły o
osobliwości tego miejsca i przypomną
też o jego dawnym przeznaczeniu.
Do lat 50. XX wieku istniał tu bowiem
cmentarz, który po likwidacji grobów i
rozplantowaniu terenu przekształcono
na park. Dziś ta przeszłość jest praktycznie nieobecna w umysłach, zwłaszcza
młodszych mieszkańców, którzy ten
zakątek traktują jako miejsce „towarzyskich” spotkań.
Wkrótce nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy i początek
żmudnych robót. Będą wymagały
częściowego zamknięcia parku dla osób
postronnych. Po zakończeniu (po 31
października 2012 roku), planowane
jest uruchomienie galerii obrazującej
postęp prac z historią świątyni i ne-

Teren przy Kościele Łaski przyciągnie
turystów, nie tylko „nostalgiczne” wycieczki
Niemców, lecz także inne grupy. Już dziś
spacer wśród zniszczonych epitafiów i figur
jest zajmujący: ukryta w tych elementach
symbolika – po jej wyjaśnieniu w odpowiednim wydawnictwie – powinna tylko zachęcić do okrycia na nowo tego unikatowego
w europejskiej skali zakątka.
kropolii. Wszystko to ukaże się w
czterech językach. Wydana zostanie
też albumowa wielojęzyczna monografia o jeleniogórskim zespole
kaplic barokowych. Teren będzie
także monitorowany. Władze miasta
już zastanawiają się nad inną formą
ochrony odnowionych zabytków
przed wandalizmem.
(tejo/Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Światłem malowane

dziesięciu przybyłych
– głównie dzieci, starszych i… polityków –
w wymowę święta.
Kapłan podkreślił,
że Stwórca dał
człowiekowi
wyższość

nad pozostałym
dziełem
stworze-

Kaplica rodziny Winklerów z alegorycznymi
rzeźbami: Pokoju, Miłosierdzia, Łagodności,
Trwałości, Wiary i Nadziei. Centralną jest postać
Chrystusa z Krzyżem.

Stworzenia
u św. Franciszka
wieści z życia świętego
Franciszka, które
ukazały wrażliwość
patrona świątyni na los

nia, co nie
zwalania ludzi od odpowiedzialności za inne istoty. Wręcz przeciwnie: zwierząt.
stawia przed nimi zadanie szczególnej
(tejo)
troski o swoich „braci mniejszych”. FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Duchowny przytoczył też kilka opo-

Kto ułatwia życie niepełnosprawnym?
Do końca miesiąca można
zgłaszać kandydatów do
konkursu „Jeleniogórzanie
bez barier”, organizowanego przez prezydenta Jeleniej
Góry z inicjatywy Powiatowej
Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenie należy
składać na formularzu. Ogłoszenie
wyników konkursu
i przyznanie honorowego tytułu
„Jeleniogórzanin
bez barier”, odbędzie się podczas
organizowanych
uroczystości z okazji Światowego Dnia
Inwalidy w grudniu.

Celem
konkursu
jest promowanie
postaw
osób przełamujących
bariery i stereotypy dotyczące
niepełnosprawności. Do konkursu mogą
być zgłoszone
niepełnosprawne osoby pełnoletnie, zamiesz-

kałe w Jeleniej Górze, które swoją
postawą społeczna lub zawodową
mogą dawać przykład innym.
Kandydata można zgłosić
w pisemnie na adres Powiatowa
Społeczna Rada ds. Osób

Gościnną wystawą Anety Konik z Nysy (opolskie) powitało
jesień Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
- Aż trudno uwierzyć, że fotografuje
tylko trzy lata! – nie mogli się nadziwić
obecni na wczorajszym wernisażu w
Galerii JTF przy Podwalu 1a. Tadeusz Biłozor, prezes towarzystwa, poznał Anetę
Konik na jednym z plenerów w Polsce
i – zobaczywszy jej zdjęcia – zaprosił na
wystawę do Jeleniej Góry.
Pani Aneta fotografuje głównie krajobrazy, ale nie czyni tego w sposób
sztampowy. Poluje na chwile, kiedy
światło daje niepowtarzalną aurę two-

W KRAINIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Bardzo szeroką ofertę zajęć
edukacyjnych przygotował
w tym roku Dział Oświaty
Muzeum Karkonoskiego. Zarówno najmłodsi, jak i nieco
starsi mieszkańcy miasta w
placówce na pewno nie będą
się nudzić.

W miniony piątek z pierwszych
zajęć skorzystały dzieci z Przedszkola
nr 13, które – zainspirowane zdobieniami na talerzach zgromadzonych w
Chacie Karkonoskiej, same próbowały
zabawić się w tworzenie różnych orNiepełnosprawnych, namentów.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul.
Zainteresowani szczegółami mogą zadzwoSudecka 29, 58-500 Jelenia Góra
z dopiskiem nazwy konkursu lub
nić bezpośrednio do Działu Oświatowego
w formie elektronicznej na adres:
Muzeum Karkonoskiego: telefon -75 63 48
urzad_um@jeleniagora.pl.
155 lub 0 75 75 234 65 wewn. 37 – mówi
(Gabi)

Aneta Sikora Firszt, kierowniczka działu.

Chętne grupy mogą także wziąć
Związane z Chatą Karkonoską warsztaty „Na ludowo”, nauka origami, malo- udział w lekcjach muzealnych tycząwanie palcami i dłońmi, poszukiwanie cych przeszłości Jeleniej Góry, dziejów
eksponatów w muzeum, czyli gry i zaba- hutnictwa szkła, ważnych odkryć arwy, muzealna zgaduj zgadula
– to oferty dla dzieci. Już od
grudnia rozpoczną się warsztaty rękodzielnicze, podczas
których będzie można nauczyć się zdobienia bombek
choinkowych. Dla starszych
przeznaczone są także zajęcia
związane z wystawą szkła – a
dotyczące szklanych przycisków. Za inspiracje podczas
innych zajęć będzie służył też
osiemnastowieczny model
Kościoła Łaski pod Krzyżem
Chrystusa. Będzie też warsztat poświęcony tworzeniu
slajdów, a także podwójne
„warsztaty malarza” – podczas których adepci sztuki nauczą się podstaw malarstwa i
poznają jego dzieje.

rząc pejzaże „jednorazowe”, które
fotograficzka utrwala na materiale
światłoczułym. Widać, że jej zdjęcia dosłownie – jak w tytule wystawy – są
światłem malowane. Umiejętnie – dla
podbudowania nastroju – „doprawione” w programie graficznym, cieszą
oko każdego miłośnika takiej właśnie
fotografii piktorialnej.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Zdjęcia Anety Konik można podziwiać w
czwartki od godz. 18 w Galerii JTF, lub też
w inne dni – spojrzeć na nie przez duże
szyby placówki.
cheologicznych, militariów pochodzących z wykopalisk, starych pocztówek i
innych obrazów naszego miasta sprzed
lat, a także ludowego malarstwa na
szkle i wielu innych dziedzin.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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