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NA TOPIE

Karol Pęcherz
Jacek Bierut

Wrocławianie związani z Fundacją
na instalacja przestrzenna „Kredytory”
na rzecz Kultury i Nauki im. Tymoteusza Arkadiusza Bagińskiego zbudowana z 10
Karpowicza wnieśli do Jeleniej Góry nowy bankomatów, totemów cywilizacji pieoddech kultury dzięki zakończoniądza, w których wyświetlano
nemu w minionym tygodniu
video-klipy. Pomysłodawcy
festiwalowi preTeksty. Była
nie zapomnieli także o
dyskusja na temat literadzieciach fundując im
tury lokalnej. Podziwiano
ciekawą wycieczkę w
poetyckie klipy, literacświat wierszy.
kie filmy i prezentacje
(Agrafka)
autorów z archiwum
FOT. TEJO/
Magazynu Materiałów
AGRAFKA
Literackich Cegła oraz
Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. W galerii Biura
Wystaw Artys t yc z n yc h
ustawiono
multimedial-

PLUS TYGODNIA
Marek Przeorski
dyrektor Gimnazjum nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego

Od 1997 roku szefuje szkole, która
stanowi cenny składnik jeleniogórskiego krajobrazu placówek edukacyjnych.
Gimnazjum nr 3, które wyrosło ze sportowych tradycji Szkoły Podstawowej nr
12, w miniony piątek obchodziło półwiecze
działalności. Kadencja Marka Przeorskiego
wpisała się w ten czas wieloma sukcesami uczniów
„dwunastki” i „trójki”
nie tylko na sportowych arenach.
Szkoła znana
jest z wieku

działań promujących wiedzę ogólną, a motto jej
patrona: „Kształcić duszę cnotami, umysł
naukami, a ciało sportem” nie jest w
tej placówce pustosłowiem.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
Więcej o jubileuszu – na
stronie 30

Więcej o tym wydarzeniu
przeczytasz na stronie 11

W minioną sobotę wieczorem służby ratunkowe zostały
powiadomione, że w pobliskich
krzakach leży nie dający oznak
życia mężczyzna. Był ranny.
Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, człowiek jeszcze żył. Podjęto
reanimację, ale - niestety - poszkodowany zmarł. Sprawę bada
policja. Nie jest wykluczone, że
mężczyzna został pobity.

Spadł ze skałki

W nocy z soboty na niedzielę
prowadzona była akcja ratunkowa z udziałem policjantów,
strażaków i ratowników z pogotowia, którzy pomagali młodemu
mężczyźnie w okolicach ulicy
Krakowskiej. Poszkodowany po
zmroku spadł z jednej z pobliskich skałek. Akcję utrudniał
nieprzetarty teren i panujące
ciemności. Sprawę bada policja.

Ekologiczną żywność i pełne
uroku rękodzieła można od
minionego piątku nabyć w
nowo otwartej Galerii Produktu Lokalnego, która mieści
się w al. Wojska Polskiego w
Jeleniej Górze.
Podczas oficjalnego otwarcia placówkę odwiedził tłumek zainteresowanych.
W czasach, kiedy globalizacja nie tylko w
sferze produktów
żywnościowych,
każe z dystansem podejść do

Na miejscu można także zapoznać się z
ofertą warsztatów rękodzielniczych. Twórcy
Skarbca liczą, że wypromuje on lokalnych

Napadł na drogową prostytutkę
Policjanci zatrzymali
kierowcę z Lwówka
Śląskiego, który pod
pretekstem skorzystania z usług seksualnych
zabrał pewną kobietę
do swojego samochodu, a następnie pobił
ją rurką i okradł.
Do zdarzenia doszło 17
października około godziny
15.30 na drodze w kierunku
Zgorzelca. Kierowca zabrał
kobietę do swojego volkswagena, wywiózł ją do lasu,
gdzie zbił ją rurką i ukradł
jej torebkę. Potem odjechał kradnąc
105 złotych, telefon komórkowy i
dokumenty. Kobieta nie odniosła
obrażeń. Powiadomiła policję, która
sprawcę znalazła po dwóch dniach
w Lwówku Śląskim, gdzie mieszkał.
Odnaleziono narzędzie przestępstwa
oraz skradziony telefon. 20-latek
artykułów masowej produkcji
sprzedawanych
w marketach,
producenci produktów lokalnych przyrządzanych z większą troską o surowiec
i jakość mają okazję, aby zaistnieć na
rynku dzięki tej placówce.
Dorota Goetz ze Stowarzyszenia
LGD Partnerstwo Ducha Gór podkreśliła znaczny wkład wielu
osób w powstanie jedynej jak
do tej pory placówki, gdzie
regularnie będzie można

Opłatami w tłok
Zgodnie z decyzją rady strefa
płatnego parkowania została
rozszerzona o kwartał ulic
na wschód od alei Wojska
Polskiego.
Od 2 listopada za parkowanie kierowcy zapłacą poczynając od Modrzejewskiej, poprzez Norwida aż do odcinka
ulicy Mickiewicza. Na co dzień te trakty
są zatłoczone przez parkujące auta.

został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Ciąży na nim wyrok w
zawieszeniu za kradzież. Teraz
odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu kara
pozbawienia wolności nawet do lat
15. Policja wystąpiła z wnioskiem o
jego aresztowanie.
(tejo)

ZDROWE SKARBY U DUCHA GÓR

producentów, którzy do tej pory mieli szansę,
aby się pokazać, jedynie podczas cyklicznych
targów. Teraz mogą to uczynić niemal na co

Sprawia to z pewnością sąsiedztwo
sądów, lecz nie tylko. Z braku miejsca w
centrum Jeleniej Góry wielu kierowców
parkuje tu, na jego peryferiach, aby stąd
dojść na zakupy, czy do pracy.
Zdaniem radnych wprowadzenie
opłat w tym miejscu ma udrożnić
wspomniane ulice i zachęcić kierowców
do parkowania gdzie indziej lub do pozostawienia samochodów przed domem
i skorzystania z komunikacji miejskiej.
Czy rozszerzenie
strefy płatnego
parkowania o
peryferyjne ulice śródmieścia
rzeczywiście
przyczyni się do
rozładowania
tłoku parkingowego? Pokaże
przyszłość.
(tejo)
FOT. TEJO

nabywać produkty lokalne, a w piątki będzie czynny od środy do piątku w
będzie okazja, aby spotkać się i poroz- godz. 13 – 16.
W ciepło urządzonym wnętrzu wiszą
mawiać w ich producentami. Skarbiec,
certyfikaty producentów, którzy dopóki co,
starczają towar. Można kupić nie tylko
przetwory w słoikach, lecz także
świeży wiejski chleb i jaja, wypieki cukiernicze, a także coś
mocniejszego: domowej
produkcji nalewki.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

dzień. – Lokal udostępniło Stowarzyszeniu
LGD Partnerstwo Ducha Gór Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

W SKRÓCIE
Posłowi oddali cześć!

Pamięci posła Jerzego Szmajdzińskiego, wicemarszałka Sejmu,
byłego ministra obrony, tragicznie
zmarłego w katastrofie rządowego
samolotu pod Smoleńskiem, był
poświęcony wczorajszy koncert
w Teatrze im. Norwida. O godz.
18 wystąpił potężny Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego. Występ nie był otwarty
dla publiczności. Wstęp mieli tylko
zaproszeni goście.

Wszystkich Świętych tuż

W związku ze zbliżającym się
dniem Wszystkich Świętych oraz
Zaduszkami, Miejski Zakład Komunikacyjny informuje o czasowych
zmianach rozkładu jazdy linii,
które dowożą i dowiozą pasażerów
w pobliże cmentarzy. Częściej będą
kursować autobusy nr linii 1, 12 i 16,
a 1 listopada zostanie uruchomiona
linia specjalna: Zabobrze – Nowy
Cmentarz (ulica Sudecka).

REKLAMA

W SKRÓCIE
Śmierć przy Rodzinnej

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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Drodzy Jeleniogórzanie
Są momenty, w których nie można stać obok, w których trzeba
zdecydować się na stanowczość
i odwagę.
W takim momencie jest Nasze
miasto. Z jednej strony dowiadujemy się o zapowiadanych inwestycjach europejskich z drugiej
czujemy, że w wyścigu z innymi
miastami zostajemy w tyle.
Najbliższy czas będzie dla Nas
wszystkich, dla Jeleniej Góry decydujący.
Opóźnienia decyzji inwestycyjnych, błędy w projektowaniu
i zarządzaniu, brak sojuszników
w realizacji Naszych projektów,
ograniczenie przedsiębiorczości Jeleniogórzan zamiast sukcesu mogą
przynieść kłopoty i stagnację.
Dlatego mając świadomość wyzwań, tej wyjątkowej chwili zdecydowałem się ubiegać o Państwa
poparcie w nadchodzących wyborach na stanowisko Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry.
Ponownie po 20 latach, kiedy
to pierwszy raz piastowałem ten
urząd, proszę o głos.
Dziś jestem starszy, poznałem
praktycznie mechanizmy działania
samorządu lokalnego, państwa
i zasady funkcjonowania wspólnoty
europejskiej.
Chcę i potrafię moim doświadczeniem służyć miastu.
Najważniejszym zadaniem jest
wsparcie dla mieszkańców miasta
i zewnętrznych inwestorów w two-

rzeniu miejsc pracy. Bez aktywnych,
pracujących ludzi nie można zbudować trwałego fundamentu miasta.
Jelenia Góra wśród innych miast
ma wielki niewykorzystany atut
możliwości tworzenia miejsc pracy
w turystyce i usługach uzdrowiskowych.
Nasze miasto musi odzyskać
blask stolicy Karkonoszy, musimy
je po prostu posprzątać i uczynić
atrakcyjnym.
Sukcesu nie zapewnią Nam tylko
decyzje administracyjne urzędu,
teoretyczne koncepcje powstające w zamkniętych gabinetach
ratusza.
Potrzebujemy wsparcia inicjatyw mieszkańców, potrzebujemy
sojuszników w najbliższej okolicy,
na Dolnym Śląsku w kraju i za jego
granicami.

OKRĘG 1

Wiem, że kierowanie
miastem to nie jest teatr
jednego aktora. Przyszłość
zależy od Nas wszystkich.
Rolą przyszłego Prezydenta i Rady Miasta jest
pomoc i wsparcie mieszkańców w realizacji ich
marzeń i ambicji.
Szczegóły programu
wyborczego oraz zespół
kandydatów na radnych
pozwolę sobie przedstawić w kolejnym piśmie.
Zapraszam na stronę
internetową.
Już dziś proszę Państwa
o poparcie.
Marcin Zawiła
kandydat Platformy
Obywatelskiej
ts

Wrotniewski Leszek
Tomera Wiesław
Duziak Ewa
Sawicki Zbigniew
Grosicki Andrzej
Kamiński Miłosz
Przybylak Barbara
Stobiecki Henryk
Giersz-Szulecka Maria
Szwed Anna
Wodyński Łukasz
Kotowski Bogumił

OKRĘG 2

Miedziński Piotr
Rehlis Grażyna
Lindner Janusz
Koprowski Jan
Łata Marian
Prudzienica Maja
Ostrowski Leszek
Ryglowski Mateusz
Woliński Karol
Kisiel Marek
Lendzion Tomek
Grochala Andrzej

Relikwie męczennika
Mocne głosy sprzeciwu nagonce na symbole chrześcijańskie i apel o zaniechanie
siania nienawiści padły w
minioną sobotę w kościele
św. Judy Tadeusza na Czarnym z ust polityka i kapłanów.

W kościele zgromadzili się parafianie
św. Judy Tadeusza, policjanci oraz ludzie związani z nurtem solidarnościowym. Wszystkich przywitał gospodarz rzy Gniatczyk. Jerzy Pokój, szef Sejmiku
parafii, miejscowy proboszcz ksiądz Je- Województwa Dolnośląskiego, przeczytał rezolucję sejmiku podjętą jako głos
przeciw szarganiu
krzyża jako symbolu chrześcijaństwa
oraz ustalonych
norm wartości. W
rezolucji Sejmik
potępił nagonkę na
krzyż prowadzoną
przez środowiska
Unii Europejskiej.
Okazją była in-

Ksiądz Jerzy Gniatczyk z
relikwiami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki

stalacja relikwii bł. księdza Jerzego
Popiełuszki, który kierował się w
życiu zaleceniem z Listu św. Pawła
do Rzymian: Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj. Instalacja
relikwii błogosławionego kapelana
„Solidarności” zamordowanego 19 X
1984 roku przez Służbę Bezpieczeństwa, odbyła się w uroczystej oprawie. Z racji przypadającego święta
patrona parafii wiernym udzielono
także odpustu zupełnego.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jerzy Pokój apeluje o troskę dla
symboli chrześcijaństwa.

OKRĘG 3

Lenard Jerzy
Ragiel Anna
Czerkasow Krzysztof
Leszek Zbyszek
Musiał Grażyna
Kucharski Paweł
Kałużny Tomasz
Falkiewicz Mirosław
Polikowski Marcin
Tomasz Tokarski

OKRĘG 4

Papaj Hubert
Czernow Zofia
Grodziński Janusz
Olchówka Ewa
Wojtas Janusz
Sokalska-Suszka Iwona
Lech Zbigniew
Machalski Mirosław
Kananowicz Robert
Wersocki Patryk
Kumek Krzysztof
Zakrocki Sławomir
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Zabił brata, bo się zdenerwował

Mieszkaniec Węglińca 8 marca jednym pchnięciem
kuchennego noża
zabił swojego brata Romana. W Sądzie Okręgowym
w Jeleniej Górze
odbyła się 20 października pierwsza
rozprawa pod przewodnictwem sędziego
Marka Klebanowicza.
Trójka braci mieszkała
od lat w jednym dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią.
Ryszard zajmował jeden z pokoi,
w drugim mieszkali Adam, rencista
i bezdzietny kawaler, oraz nieżyjący
już Roman. Między Romanem a Adamem często dochodziło do awantur z
powodu błahostek, które urastały do
skali poważnych problemów.
– Sprzeczaliśmy się dosłownie o
wszystko. Na każdy temat mieliśmy

inne poglądy. Większość z tych
awantur było przeze mnie. Jestem
strasznie znerwicowany. Wszystko
potrafi mnie denerwować: sąsiedzi,
otoczenie, brat.
Czasa-

chciałem jednak
tego zrobić, to były
tylko słowa – mówił oskarżony.

Pierwsza rozprawa odbyła się pod
przewodnictwem sędziego Marka
Klebanowicza.
mi przy kłótniach poszarpaliśmy się za ubrania,
ale nigdy miedzy nami nie dochodziło do bójek. W nerwach groziłem czasami swojemu bratu, że go zabiję. Nie

Tragicznego dnia
Adam B. wstał jak zwykle
rano. Poszedł na zakupy, później poszedł narąbać drewna. Kiedy wrócił,
jego brat Roman, siedział przy piecu
i się grzał. Kiedy zobaczył to oskar-

ECHA NASZYCH PUBLIKACJI
W ostatnim wydaniu
Jelonki.com opublikowaliśmy tekst „Pokrzywdzony przez
„Sprawę dla reportera”. Opisywany w nim
mieszkaniec Jeleniej
Góry poprosił o uściślenie i sprostowanie
podanych informacji,
które okazały się nieprecyzyjne.

ty, które były jednocześnie inspiracji jego przeciwników
pozwoleniem na postawienie i z góry potraktowała ich jako
tych urządzeń. W artykule była stronę, po której jest racja.
Edward Mądracki zastrzegł
mowa o rowie, w rzeczywistości chodzi o rurociąg (też jest sobie prawo do ochrony wizeobjęty pozwoleniem), który runku i wyraził zgodę na jego
zasila wodą staw hodowlany i publikację tylko na określonych warunkach (nagranie
jest podstawą jego istnienia.
E. Mądracki dodaje także, studyjne wraz z przedstawieże sąsiad nie jest właścicielem niem swoich racji podpartych
przylegającego do jego nieru- dokumentami), ale nie umożlichomości gruntu, bo przepisał wiono mu tego. Wyemitowano
go na osoby trzecie. Na wyżej program nagrany z jego udziawymienione urządzenia wyra- łem, ale bez jego zgody.
– Autorka nieprzypadkowo
Pan Edward Mądracki, o ził zgodę poprzedni właściciel.
Osoba, z którą E. Mą- wybrała termin powstania
którym napisaliśmy, że jest
drac- reportażu na czas, kiedy byłem
emerytem, podkreśla, że nie
ciężko chory, o czym
ma takiego statusu. Dodaje W jednym z na
jb
było powszechnie wiatakże, że tłem nakręcenia zamieścimy m liższych numeró
w Jelonk domo, bo poszukiwano
i
programu „Sprawa dla szenia Sto ateriał o działania
c
p
reportera”, w którym – jak uważają Nierzetelni, któ h Stowarzy- dla mnie krwi w mediach
re
c
e
s
k
s
upia
ię
(podano moje nazwisko)
za
podtrzymuje – zostały na- zyjn
y program pokrzywdzone prz osoby – mówi Edward Mądracki.
ruszone jego dobra osoez telewi„Sprawa
dla repor
Udział w programie przypłabiste, nie była budowa
tera”.
cił operacją i długim pobytem
urządzeń piętrzących wodę
w szpitalu, a konieczność
zasilającą jego stawy rybne, ale ki jest
leczenia trwa nadal.
sprawa związana z wywozem skonfliktowany, poEdward Mądracki podkreżwiru przez sąsiada, z którym twierdziła ich legalność w jednym z wywiadów prasowych. śla, że wbrew insynuacjom
jest skonfliktowany.
Jeleniogórzanin podkreśla internatów na forum Jelonki.
Pan Edward prostuje także,
że postawione przez niego także, że zgromadził obfitą com, nigdy nie był karany ani
urządzenia, to nie „dzika za- dokumentację swoich racji obarczany grzywnami przez
stawka”, jak napisaliśmy, ale w skomplikowanym konflik- jakiekolwiek władze, a takie
grodza zamienna na zastawkę cie sąsiedzkim. Podkreśla, że stwierdzenia uważa za pomabetonową, którą postawił w autorka programu „Sprawa wiające i oszczercze.
(tejo)
1993 roku zgodnie z prawem, dla Reportera” Elżbieta Jawona co ma stosowne dokumen- rowicz zajęła się sporem z

żony, wpadł w
złość, że on szykuje drzewo, a
jego brat sobie
siedzi i „grzeje
pupę”.
– Powiedziałem, że skoro ja
przygotowuję
drzewo,
nikt nie będzie wchodził i
wychodził z mieszkania
i wypuszczał z niego
ciepła. Wziąłem klucz i
zamknąłem wyjściowe
drzwi – zeznał oskarżony
Chwilę później, kiedy
Adam B. zaczął robić
w kuchni śniadanie,
jego brat Roman powiedział, że skoro
on pali w piecu, to
będzie wychodził
z mieszkania, bo
musi iść do piwnicy po węgiel. Wziął
puste wiaderko,
klucz i ruszył w
stronę drzwi. To
tak zdenerwowało Adama
B., że poszedł
za nim, złapał
go za ubranie i
włożył mu pod
żebra nóż, którym chwilę
wcześniej kroił
chleb.
Następnie
wrócił do kuchni,

NAJPIERW WBIŁ BRATU
NÓŻ W SERCE, A POTEM
– WYTARŁSZY KREW –
SPOKOJNIE ROBIŁ SOBIE
DALEJ KANAPKI. GROZA
ZBRODNI DOTARŁA DO
NIEGO PO CHWILI, KIEDY
UGODZONY UMIERAŁ

wytarł nóż i dalej robił nim kanapki.
Kilka sekund później do kuchni
wszedł też ugodzony nożem, Roman
B., który usiadł na krześle i pokazał
bratu ranę, z której płynęła krew.
Kilka minut później osunął się z
krzesła, upadł na podłogę i zaczął rzęzić. Adam B. widząc brata w kałuży
krwi pobiegł do sąsiada zadzwonić
po karetkę.
Przybyłym na miejsce lekarzowi i
ratownikom karetki pogotowia nie
udało się uratować Romana B.
Sprawca przyznał się do winy.
Za każdym razem podkreślał
jednak, że nie zdawał
sobie sprawy z tego, że
mógł zabić brata.
– Tym uderzeniem
chciałem rozładować
złość, a nie zabić brata.
Żałuję tego co się stało
– mówił.
Sąsiad, do którego
Adam B. pobiegł by zadzwonić po pomoc, od
lat znał wszystkich trzech
braci – To była normalna
rodzina. Żaden z braci nie
pił. Czasami kłócili się między sobą jak to w rodzinie,
ale nigdy nie dochodziło
tam do żadnych bójek –
wyjaśnił.
Adamowi B. za zabicie
brata grozi od 8 do 25 lat
pozbawienia wolności, a nawet
kara dożywocia.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA

Z „Polibudą” w udaną przyszłość
W miniony piątek w hali
widowiskowo–sportowej
w Cieplicach odbyła się
inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w
Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej
Górze. Uczelnia rozwija
się i daje studentom coraz lepszą bazę naukową
i bytową.
Tradycyjnie najpierw odprawiono okolicznościową mszę świętą w
kościele św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Na uroczystości Inauguracji

Obecnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze kształci
studentów na siedmiu wydziałach:
mechanicznym, elektroniki, elektrycznym, inżynierii środowiska, informatyki
i zarządzania, studium kształcenia
podstawowego oraz dwa nowe wydziały budownictwa i podstawowych
problemów techniki. Jako powód wyboru
politechniki nowo przyjęci studenci
podkreślają praktycyzm tych studiów
oraz większe szanse na rynku pracy po
ich ukończeniu

Roku Akademickiego 2010/2011
immatrykulowani zostali przedstawiciele studentów pierwszego
roku. Miało też miejsce wręczenie
absolwentom dyplomów ukończenia studiów. Prof. dr
hab. inż. Wojciech
Ciężkowski
wygłosił
wykład
inauguracyjny
„Wody
termalne Sudetów” .
- Prowadzone
są modernizacje sal wykładowych, laboratoriów, w zeszłym roku
udało się uruchomić laboratorium
wydziału budownictwa. Zakończył
się remont budynku socjalno-administracyjnego. Jesteśmy w trakcie
rozstrzygnięcia przetargu na przebudowy kominów. Sale wyposażone są w wideoprojektory itp. Studenci korzystają w naszym budynku z Internetu bezprzewodowego,
w bieżącym roku nasza biblioteka
zyskała możliwość bezpośredniego
akcesu dolnośląskiej biblioteki
cyfrowej – poinformował dr inż.
Maciej Pawłowski, dyrektor Zamiej-

scowego w ramach tego projektu stanowią
Ośrodka wzorzec dla innych państw. 10 dni
Dydak- temu podpisaliśmy umowę z Unityczne- wersytetem Narodowym Ukrainy
go Poli- w Ługańsku o wymianie studentów
techniki i kadr – dodał szef ośrodka.
(Agrafka)
Wrocławskiej w Jeleniej Górze.
Dodał, że
wkrótce będą działały łącza światłowodowe, co
spowoduje zwiększenie szybkości i
komfortu korzystania z Internetu.
Wspomniał także o
znacznie polepszonych warunkach
bytowych studentów w domach
akademickich. Dyrektor Pawłowski
podkreślił także rolę
projektu Uniwersytet
Nysa. – Wspólne studia organizowane
Dr inż. Maciej Pawłowski
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Fot. Agrafka

Najpierw wbił bratu nóż w
serce, a potem – wytarłszy
krew – spokojnie robił sobie
dalej kanapki. Groza zbrodni dotarła do niego po chwili,
kiedy ugodzony umierał.
– Żałuje tego co zrobiłem,
nie chciałem zabić brata,
nawet nigdy o tym nie
myślałem. To przez
moje nerwy – tłumaczył w minioną
środę 55 –letni
Adam B.

AKTUALNOŒCI

Kampania wyborcza to okres niepoprawnych futurystów – tak określono w
jednej z publikacji czas, kiedy kandydaci
mają możliwość prezentowania swoich
programów, aby zachęcić wyborców do
oddania na nich głosów. Szczególnie
wybory lokalne są polem, gdzie futurologię można uprawiać intensywnie.
Kandydaci prześcigają się w pomysłach,
zarzucając często konkurentom, że podbierają ich propozycje i koncepcje.
Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości
Marzena Machałek zaproponowała,
aby w nieczynnym od kilkudziesięciu
lat dawnym Ośrodku Wypoczynku
Świątecznego Rakownica zbudować
amfiteatr, gdzie odbywałyby się imprezy
masowe. – To był mój pomysł – twierdzi
tymczasem obecny zastępca prezydenta
Miłosz Sajnog, który jednocześnie kandyduje na radnego z KWW „Razem dla
Jeleniej Góry”. Kłopot w tym, że sama
idea jest nieco z kosmosu: Rakownica
leży na zupełnym uboczu Jeleniej Góry,
oddzielona ruchliwą trasą czeską (droga

Zwymyślał nauczyciela

Policjanci zatrzymali wychowanka
jednego z ośrodków, który podczas
lekcji znieważył nauczyciela w obecności innych uczniów. Jak się później
okazało, takie sytuacje miały też
miejsce wcześniej. Jednak tym razem
nauczyciel zdecydował się powiadomić o przestępstwie policję. 16-latek
przyznał się do popełnionego czynu i
obiecał przeprosić nauczyciela. Warto
przypomnieć, że znieważenie nauczyciela, który ma status funkcjonariusza
publicznego, traktowane jest jak
przestępstwo. Teraz o dalszym losie
nieletniego ucznia zadecyduje sąd
rodzinny.
(tejo)

krajowa nr 3). Nie ma tam
ani wygodnego dojazdu,
ani ewentualnego zaplecza
na budowę amfiteatru. Sam
pomysł jawi się więc jako obraz
patykiem na wodzie pisany.
Marek Obrębalski, obecny prezydent, a jednocześnie kandydat na
urząd szefa miasta z „Razem dla Jeleniej
Góry”, na razie mało obiecuje, ale w
prezentacji osiągnięć minionych lat dał
w miniony czwartek do zrozumienia,
że to dzięki niemu powstało
wiele obiektów małej architektury w
tym posąg jelonka stojący przy
ul. 1 Maja.
Internauci
od razu wypunktowali
szefa miasta,
że przystanki
autobusowe
(też mała architektura) to obraz
nędzy i rozpaczy, a
jelonka postawił nie on,
ale rotarianie i Jeleniogórskie
Forum Samorządowe.
Robert Prystrom, kandydat Wspólnego Miasta, upatrzył sobie tereny w
Goduszynie, jako miejsce, gdzie miałoby
powstać pole golfowe. Pomysł z pewnością przedni, tyle tylko, że amatorów
tego elitarnego sportu wśród jeleniogó-

Kierowca pojazdu nie zauważył
osobowego auta i przycisnął je do
barierki. – Samochód ciężarowy jechał
pod górę, zmieniał pas, nie widział
mnie w lusterku i uderzył w nas.
Pierwszy raz mieliśmy takie zdarzenie,
ale na szczęście nikomu nic się nie

kiej kolei miejskiej.
Zaproponował
budowę kilku
przystanków,
które ułatwiłyby dojazd,
między innymi, do Cieplic.
W założeniu
szybki tramwaj szyno-

Zabudowa al. Wojska Polskiego się sypie, a Marzena Machałek marzy o amfiteatrze,
Marcin Zawiła chce reaktywować tramwaje, Robert Prystrom stawia na pole golfowe,
Marek Obrębalski „zawłaszcza” jelonka, zaś
Sylwester Urbański będzie remontował szkołę, w której remont trwa od lata.
tym pomyśle inwestycji uzdrawiającej
Jelenią Górę.
Marcin Zawiła z Platformy Obywatelskiej w swojej kampanii postawił
na… tramwaje. Rzucił pomysł wykorzystania torowiska z Jeleniej Góry do
Szlarskiej Poręby i Jakuszyc dla szyb-

bus miałby dojeżdżać aż do granicy z
Czechami.
Tu swojego konkurenta „zaatakował”
Marek Obrębalski. – Ten szybki tramwaj
nie jest jakimś novum. Jelenia Góra
dysponuje zatwierdzonym w 2006 roku
przez radę miejską, zintegrowanym

tylko projektową, ale przede wszystkim
finansową – mówi Obrębalski, który
wysłał pismo do Ministra Infrastruktury
i marszałka województwa dolnośląskiego z zapytaniem, czy sfinansowanie
szybkiego tramwaju jest realne.
Dodajmy, że sprawa uruchomienia tramwajów na wspomnianym torowisku sięga
połowy lat 90. XX wieku
i została wtedy wylansowana przez miłośników
komunikacji szynowej
jako swego rodzaju „idée
fixe”.
Sylwester Urbański z SLD
jest – póki co – milczącym
kandydatem, więc okazji do
dzielenia się swoją wizją miasta z
dziennikarzami nie ma zbyt wiele.
W jednym z wywiadów
prasowych kandydat lewicy na prezydenta miasta
powiedział,
że widzi konieczność
remontu
szkół, w
tym Zespołu Szkół
Te c h n i c z nych Mechanik. Z pewnością
to cenna uwaga, ale
– jak zauważa zastępca
prezydenta Miłosz Sajnog,
remont w Mechaniku… już trwa.
Konrad Przezdzięk
Ten „szybki tramwaj” tam się właśnie
FOT. ARCHIWUM/
znajduje. Póki co, są to pomysły, ale
JELONKA.COM
każdy pomysł musi mieć stronę nie
planem rozwoju
transportu publicznego w Jeleniej Górze
na lata 2007 – 2013.

To dopiero przygrywka do czekającej wyborców kampanii, która będzie najbardziej
intensywna po 1 listopada. Warto – przypatrując się programom wyborczym
poszczególnych kandydatów – pomyśleć nie tylko o magii roztaczanych wizji, ale
przede wszystkim o realiach naszego miasta, które – mimo znaczącej poprawy w jego
wyglądzie – wciąż ma miejsca brudne, zaniedbane i nieprzyjazne nikomu.

Wielkie otwarcie 28 października
W nadchodzący czwartek
otworzy pierwsza galeria
handlowa w Jeleniej Górze,
która wyrosła w ciągu 14
miesięcy na gruntach opustoszałych po wyburzonych
w latach 60/70 XX wieku
kamienicach.
Wypełniła lukę w zabudowie i –
jak twierdzą gospodarze – da nową
jakość w handlu jeleniogórskim.
Jeszcze kilka lat temu była tu pust-

ka. Powstanie galerii poprzedziły
rozpoczęte w 2007 roku wykopaliska nadzoru architektonicznego.
W lipcu ubiegłego roku rozpoczęła
się budowa Pasażu Grodzkiego

prowadzona w iście „warszawskim”
tempie. Nie obeszło się bez sporów:
inwestycja wisiała na włosku, bo jej
wysokości – ponad linię dawnej zabudowy – sprzeciwił się konserwator

Bramy placówki zostaną uroczyście otwarte 28 października o godz. 13. Ceremonię
uświetni występ zespołu Party Tour. Będą przemówienia i przecięcie wstęgi. O godz.
14 w odbędzie się otwarcie wystawy dzieł artystów Nowego Młyna. Ekspozycja
znajdzie miejsce w specjalnej przestrzeni przeznaczonej dla sztuki. Atrakcją będzie
też podziwianie panoramy Jeleniej Góry z pierwszych po 1945 roku otwartych
tarasów dachowych.

Ciężarówka przycisnęła VW do barierki
W volkswagena, którym młode małżeństwo ze Świeradowa Zdroju jechało z małym
dzieckiem do lekarza, uderzyła w miniony czwartek około
godz. 13 na estakadzie alei
Jana Pawła II ciężarówka.

5

Wyborcze cuda
rzan ze świecą szukać. Sprzęt kosztuje
średnio kilkaset złotych (są też i droższe
akcesoria), więc takie pole miałoby służyć garstce golfiarzy, być może głównie
zagranicznych. Trudno upatrywać w

Choć w ulicach gęsto od dziur
i wybojów, a wielu jeleniogórzanom nie jest łatwo związać
koniec z końcem, kandydaci
na urząd prezydenta miasta
bujają w obłokach i snują wizję
dostatniej Jeleniej Góry: z amfiteatrem, tramwajami i polem
golfowym.

25 października 2010 r.

stało – mówił kierowca z czerwonego okolicy zdarzenia były poważne utrudnienia w ruchu.
volkswagena polo.
(Angela)
Jego żona dodała, że najbardziej
FOT. ANGELA
bała się o dziecko. Mówi, że uratowały ich zapięte pasy
bezpieczeństwa.
Na miejsce została
wezwana karetka
pogotowia. Przebadano kierowcę,
pasażerkę oraz
dziecko. Nikt z nich
nie odniósł żadnych
obrażeń. Przez około pół godziny w

zabytków. Ostatecznie konflikt udało przez powiatowego inspektora nadsię rozwiązać. W październiku pasaż zoru budowlanego.
(tejo)
został dopuszczony do użytkowania

Superkandydat 2010
Bawimy się w typowanie osoby, która – Waszym zdaniem
– najlepiej spełniłaby misję prezydenta Jeleniej Góry w
nadchodzącej kadencji. Robert Prystrom ze 120 głosami
zdecydowanie lideruje naszej zabawie. Marcin Zawiła (50 kuponów) jest drugi. Na trzecią lokatę wrócił Marek Obrębalski
(49 kuponów).
Hubert Papaj ma 45 głosów i jest
trzeci. Wyprzedza Sylwestra Urbańskiego (24 kupony). 10 głosów w dalszym ciągu ma na koncie Zygmunt Korzeniewski. Po cztery głosy przypadły
Józefowi Kusiakowi i Zofii Czernow, a
trzy dla Jerzego Łużniaka.
Co tydzień na łamach „Jelonki”
drukujemy kupon. Mamy nadzieję,

że zarówno Państwo, jak i kandydaci,
potraktują ten plebiscyt jako rozrywkę. Dwa tygodnie przed wyborami
samorządowymi plebiscyt zostanie
przeniesiony 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)

Fot. Tejo

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JAZZ NA WODZIE
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W Karkonoskim Salonie
Sztuki Orient Express odbył
się 17 października koncert
kultowego zespołu Happysad, który jest jednym z najbardziej znanych rockowych
składów w Polsce.

Hity szczęśliwo-smutnych

Zgromadzona i rozentuzjazmowana publiczność – głównie młodzi –
szalała przy hitach „szczęśliwo-smutnych”. Na imprezę przybyło bardzo
Saxband zapamiętali uczestnicy Balu Sportowca.
dużo młodzieży. Publiczność szalała
Zespół przygrywał w styczniu tego roku podczas
przy takich eksimprezy w Pawilonie Edward w Cieplicach.
presyjnych
przeboZespół „Saxband” wystąpił w poznał w naszym mieście żonę i się jach jak:
trzecią niedzielę październi- tu osiedlił. Jest wspaniałym saksofoka w jazzowym repertuarze nistą, więc postanowiliśmy założyć
wypełniając muzyką piękne zespół Saxband – opowiada Aneta
wnętrza brakowego Pałacu Kolendo Zespół obsługuje głównie
imprezy okolicznościowe. Wszyscy
Na Wodzie w Staniszowie.
jego członkowie pracują
Dominantę stanowiły saksorównież w Filharmofoniczne brzmienia.
„Łydka”, „Zanim pójdę”, „Piękna” i
nii Dolnośląskiej.
popadała w zadumę przy dźwiękach
(Agrafka)
Aneta Kolendo zaśpiewała spospokojniejszych utworów „Taką wodą
FOT.
kojne utwory zarówno z repertuaru
być”, „Mów mi dobrze”, „Wrócimy
AGRAFKA
Hanny Banaszak, jaki i utwory
tu jeszcze”.
Stinga. Sporą dawkę brzmień sakZespół mający na koncie już
sofonowych zapewnił Witold
cztery
płyty zagrał utwory zaW najbliższym czasie
Pelc, muzyk wszechstronny,
równo z pierwszego albumu
artystów można spowykonując na saksofonie
tkać w Filharmonii Dolaltowym „Lily Was Here”
Candy Dulfer oraz utwonośląskiej. 12 listopada
ry Stinga na saksofonie
Bartek zagra partię
sopranowym. Bartek
klarnetu w Kwintecie
zagrał na klawiszach.
Webera, natomiast 11
- Jesteśmy zespołem,
marca przyszłego roku
który zrodził się w
tym składzie trzy lata
Aneta Kolendo wykona
temu. Poznaliśmy się
solo na oboju z towana studiach na Akaderzyszeniem orkiestry
mii Muzycznej we WroFilharmonii Dolnoślącławiu. Panowie grali na
skiej w Jeleniej Górze
klarnetach, ja na oboju.
Witek pochodzi z Łańcuta.
pod batutą Jerzego
Ja i mój mąż Bartek jesteSwobody.
śmy z Jeleniej Góry. Witek

ESKOBUS odkrywa tajemnice gwiazd

Chcąc dowiedzieć się jak najwięcej o swoim idolu przekopujemy Internet w poszukiwaniu szczegółów z jego życia, wertujemy czasopisma i biograﬁe, które streszczą
nam życiorys ulubionej gwiazdy. Tak naprawdę jednak to małe i pozornie nic nie
znaczące szczegóły mówią o człowieku więcej, niż metryka, dyskograﬁa i ﬁlmograﬁa razem wzięte.
Zastanawialiście się kiedyś kiedy Rafał Maserak ugotował swoją pierwszą zupę? Albo czy Monika Brodka woli całować się po ciemku czy przy świetle?
Na te i inne jeszcze bardziej zwariowane pytania
odpowiadają goście nowego programu EskoBus,
emitowanego od 1. września na antenie Eska TV.
W każdą sobotę o 13.30 do mobilnego studia nagraniowego, zwanego właśnie EskoBusem Kinga
Zdrojewska zaprasza gwiazdę: sportowca, aktora,
celebrytę, który stawiany jest w krzyżowym ogniu
pytań. Musi na nie nie tylko szczerze odpowiedzieć,
ale wcześniej przeczytać je na głos z ogromnego
ekranu LCD wszystkim widzom. Przez 30 minut
szalonej jazdy EskoBus zabierać nas będzie w odległą przeszłość, odkrywając tajemnice z dzieciństwa
znanych gwiazd, a także w przyszłość, zdradzając
plany zawodowe i osobiste naszych idoli. Dla rozładowania emocji program przerywany jest najnowszymi klipami z polskiej i zagranicznej
sceny muzycznej.
W jesiennej ramówce Eska TV każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Dyrektor programowy
stacji, Igor Nurczyński. Do wyboru mamy zarówno programy interaktywne, muzyczne, jak i
autorskie, a także listy przebojów.
Codziennie od 8.30 do 9.00 rozgrzewać nas będą Kuba Wojewódzki i Michał Figurski w
znanym z anteny radia Eska Rock programie Poranny W-F.
Eska Games natomiast to rzetelna porcja informacji o najnowszych grach. Tutaj dowiemy
się co nowego słychać na rynku komputerowym; poznamy najlepsze gry zręcznościowe,
strategiczne, sportowe, itp. Prowadzący, Adrian Harasim odkryje przed nami obrazki z niedostępnych jeszcze na rynku gier, zrecenzuje najpopularniejsze strzelnaki oraz zapowie najbliższe premiery.
Dla wybierających się na imprezę Eska TV przygotowała Gorącą 20-tkę, mającą swoją premierę w każdą sobotę o godzinie 20.00. Lista najbardziej tanecznych przebojów, skomponowana dzięki głosom widzów na pewno rozgrzeje każdego imprezowicza i wprawi go w
szampański nastrój.
Ramówka Eska TV skomponowana jest tak, by każdy fan muzyki rozrywkowej znalazł w niej
swoją ulubioną pozycję: czy będzie to lista przebojów, program plotkarski, czy informacyjny,
każdy z widzów na pewno będzie usatysfakcjonowany oglądając nas w nowej, jesiennej odsłonie. – dodaje Nurczyński.

Do wygrania dwupaki płyt z letnimi hitami muzycznymi ESKA TV:
Wytnij kupon i przyjdz w poniedziałek 25.10.2010 o godz. 10.00 do redakcji
Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2

„Wszystko jedno” z 2004 roku,
jak i z najnowszego krążka
wydanego w tamtym roku
„Mów mi dobrze”. Wokalista
grupy Happysad Jakub Kawalec śpiewa w swoich utworach
o prawdziwej miłości, często niełatwych relacjach partnerskich,
przyjaźni, a także o…
państwie policyjnym.
– Koncert Happysad
bardzo mi się podobał,
wspaniały klimat, akustyka na wysokim poziomie. Już długo słucham
Happysad, mam ich płyty. Organizacja imprezy
również była świetna,
także brawa dla pana
Artura oraz właścicieli
Orient Expresu za dobre
pomysły kulturalne, które
ożywiają Jelenią Górę i
przyciągają młodzież –
powiedział Kamil Grodzki

z Jeleniej Góry.
– Przyjechałam tu z Karpacza, by
wysłuchać koncertu jednego z moich
ulubionych zespołów Happysad. Koncert jest bardzo fajny, jest przyjemnie,
wszyscy ludzie dobrze się bawią, nie
ma żadnych zamieszek, wokalista
ma bardzo pozytywny przekaz,
cieszę się, że mogłam tu dzisiaj
być – dodała Marta Zacharzewska
z Karpacza.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Marks & Spencer docenił
potencjał Jeleniej Góry
Marks & Spencer, duża międzynarodowa ﬁrma odzieżowa, doceniła potencjał Jeleniej Góry i postanowiła ulokować tutaj swój najnowszy sklep.
Otworzy go tuż przed dniem Wszystkich Świętych, dwa kroki od ratusza,
w nowo otwieranym Pasażu Grodzkim.
Firma zapewnia, że będzie oferować w Jeleniej Górze to, z czego słynie na całym świecie, czyli modne, dobre jakościowo ubrania sprzedawane po rozsądnej
cenie. Zgodnie z porą roku, w dniu otwarcia sklepu na wieszakach znajdziemy
przede wszystkim duży wybór okryć wierzchnich, dodatków (czapki, szaliki, torebki), a także swetrów, kamizelek, wełnianych spódnic oraz spodni.
By zdobyć sympatię jeleniogórzan, Marks & Spencer rozda w dniu otwarcia sklepu aż 100 damskich i męskich swetrów za symboliczną złotówkę – żeby móc
skorzystać z tej promocji, wystarczy kupić jakikolwiek produkt w pełnej cenie –
warty choćby złotówkę. Regularna cena tych swetrów to mniej więcej 65-89 zł,
zatem warto zapisać sobie datę w kalendarzu - 28 października, godzina 13:00 i
skorzystać z tej okazji.

Dla pierwszych 6 osób, które do nas wyślą smsa (wpisując w treści PT. KON:
podać odpowiedż, na numer 7116 (koszt1 zł + VAT) ) z informacją, skąd się
wywodzi ﬁrma Marks & Spencer, z jakiego kraju – mamy atrakcyjne nagrody
rękawiczki i szaliki ( 3 zestawy męskie i 3 damskie).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

AKTUALNOŒCI

25 października 2010 r.

7

8

25 października 2010 r.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bój o druhnę w Domu Skauta
Ulubiona przez dzieci wychowawczyni z Domu Harcerza przy ul. Wiejskiej
41b od 1 listopada ma zostać zwolniona po kontrowersyjnej decyzji zarządu
Rady Przyjaciół Harcerstwa.
Jej etat ma dostać osoba
mniej doświadczona, tyle
że bezrobotna. Rodzice wychowanków placówki są
oburzeni: chcą walczyć, aby
pani Jolanta Płonka została.
Czy mają szansę wygrać?

ka o zatrzymanie jej w placówce.
Marlena Serafin dodaje, że nikt nie
spodziewał się takiej decyzji zarządu. Uważa, że jest ona krzywdząca
dla dzieci i rodziców.
Dorota Pietkiewicz, mama
18-letniej Dominiki i 14-letniej
Roksany dodaje, że jej dzieci
bardzo przywiązały się do
pani Jolanty, która robiła
o wiele więcej niż wynikało to jej z obowiązków. Za
przykład podaje załatwianie
żywności dla ubogich rodzin, organizowanie paczek
świątecznych czy uroczystoDruhna Jolanta Płonka jako opie- ści z okazji świąt.
Do tych słów dołączają się
kun świetlicy środowiskowej Domu
pozostali
rodzice około dwuHarcerza przy Radzie Przyjaciół
dziestu dzieci. Zapowiadają
oni, że
nie dopuszczą
do odejścia pani
J o l a n t y, i
jeśli będzie
taka trzeba, o
pomoc zwrócą się nawet
do prezydenta miasta.
Tymczasem o
wsparcie poprosili naszą
redakcję.
– Prosimy o
pomoc w zapobiegnięciu
zwolnienia
d r u h ny, d o
której zarówno dzieci, jak
Kazimierz Piotrowski w decyzji o
i rodzice mają
zwolnieniu Jolanty Płonki nie widzi nic
zaufanie i są
niepokojącego.
bardzo przywiązani. Pani
Jola jest osobą
Harcerstwa w Jeleniej Górze pracuje
która
interesuje
się
swoimi podod siedmiu lat. Zarząd placówki
podjął w październiku decyzję o jej opiecznymi również poza godzinami
zwolnieniu i przyjęciu na jej miejsce pracy. Dzieci mają od niej wsparcie
psychiczne, moralne. Nauczyła ich
nowej pracownicy.
Jak mówi Iwona Topolewska, samych pozytywnych rzeczy. Dzieci
mama dwunastoletniej Andżeliki i nieśmiałe, skryte otworzyły się przy
trzyletniej Wiktorii, dzieci traktują niej. Teraz władze placówki chcą
panią Jolantę jak matkę. Stąd wal- nam ją zabrać dla młodej, mniej
doświadczonej kadry. Dzieci się

Druhna Jolanta Płonka,
zdaniem wielu, jest
podporą działalności
Domu Skauta.
nach zwolnienia pani Jolanty.
Rodzice uważają,
Prosili też o zmianę decyzji, ale
że jej zwolnienie jest
bezskutecznie. – Usłyszeliśmy, że
krzywdzące i dla dzieci, to nie nasza sprawa, że zarząd ma
swoje powody, a jak chcemy żeby
i dla wychowawczyni.

pani Jola została, to możemy sobie
opłacać jej pracę z własnych pieniębuntują
dzy. Bardzo chcemy, żeby pani Jola
i płaczą.
dalej pracowała,
Nas ani ich nikt
ale rodziców na
nie pyta o zdaDRUHNA, KTÓRA MA
nie. Zabierają STRACIĆ PRACĘ, NA TEMAT jej opłacenie po
prostu nie stać.
nam serce tej
DECYZJI ZARZĄDU NIE
instytucji, a my CHCIAŁA SIĘ WYPOWIADAĆ. Nawet jeśli pani
Jola popełniła
mówimy „Nie!”–
jakiś błąd to
piszą rodzice.
Wcześniej próbowali rozmawiać przecież zasługuje na drugą szansę
z przewodniczącym rady o przyczy- – mówi pani Dorota.

Z FORUM
JELONKI.COM
ZA
Kazimierz Piotrowski
Sprawa dotyczy świetlicy niepublicznej dla
dzieci z rodzin trudnych. Wszelkie sprawy ich
dotyczące wymagają ogromnej delikatności,
aby ich poranionych dusz głębiej nie ranić.
Równocześnie pani Jola wykonująca pracę
na umowę zlecenie ma pracę i w innej pu-

Z nowym ubezpieczeniem i bez kolejek?
Dolny Śląsk i Pomorze od
przyszłego roku mają zostać
objęte pilotażowym programem Ministerstwa Zdrowia
dotyczącym dodatkowych
ubezpieczeń zdrowotnych.
Zakończyły się prace nad projektem
ustawy o dobrowolnych dodatkowych
ubezpieczeniach zdrowotnych. Teraz projekt ma trafić do konsultacji
społecznych. Na tym rozwiązaniu
mają skorzystać nie tylko szpitale
czy przychodnie, ale i pacjenci. Ci z

dodatkowym ubezpieczeniem będą
czekać krócej w kolejkach, ponieważ
z dodatkowych pieniędzy opłacone
będą zabiegi i konsultacje, których
teraz przez brak pieniędzy z NFZ nie
wykonuje się.
Pacjenci korzystający z dodatkowych
ubezpieczeń, zgodnie z założeniami,
mają odpisywać jego koszty od podatku. Nie wiadomo jednak, czy zgodzi się
na to Ministerstwo Finansów. Dyrekcja
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze w nowym rozwiązaniu upatrują
szansę na stuprocentowe wykorzystania bazy, sprzętu i specjalistów.
– Poziom naszych potencjalnych
możliwości jest widoczny m.in. w
tzw. nadwykonaniach czyli usługach
wykonanych ponad kontrakt z NFZ.
Do września kształtują się one na
poziomie kwoty około 8 mln zł, a do
końca roku będzie to kwota 12 mln zł.
Szacuję, że szpital ma około 30 procent
niewykorzystanych możliwości, które
mógłby wykorzystać, gdyby znalazły
się pieniądze na finansowanie – mówi
Stanisław Woźniak, dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

– Nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia dają taką szansę pod warunkiem,
że zostanie „ubrany” w dobre ramy
prawne. Mamy bowiem bazę, dobry
sprzęt, z którego wiele urządzeń mogłoby pracować znacznie dłużej niż
obecnie, oraz personel. Brakuje nam
tylko pieniędzy – rozkłada ręce szef
szpitala.
(Angela)
FOT. ANGELA

St. Woźniak dodaje, że jest jeszcze za
wcześnie, by mówić, czy nowy pomysł
ministerstwa ma jakieś wady czy nie, i
czy niesie jakieś zagrożenia. Program
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
jest bowiem jeszcze w ogólnym zarysie
i niewiele wiadomo o szczegółach jego
realizacji. Stanisław Woźniak ma jednak
nadzieję, że od przyszłego roku program
pilotażowy zacznie być realizowany na
Dolnym Śląsku. Dopiero wówczas się okaże, czy będzie tak kolorowo , jak zapowiada
ministerstwo.

blicznej placówce będzie wykonywać pracę
na rzecz dzieci. Praca w Domu Harcerza
była dochodem dodatkowym. Opieka nad
dziećmi w świetlicy jest zapewniona przez
inną osobę, nauczycielkę będącą dotychczas
na bezrobociu! Mam osobiście zasadę, że publicznie, czy też przy dzieciach nie roztrząsa
się spraw ich wychowawców, ich nauczycieli
choć bywają bardzo różni. W tekście pani
Angeli (choć to nie jej wina bo była tak przez
rodziców informowana) podano, że pani Jola

C z t e r n a s t o l e t n i a Ro k s a n a
Pietkiewicz przyznaje, że kiedy
dowiedziała się, że druhna, pani
Jolant a odchodzi, rozpłakała
się razem z innymi dziećmi. –
To jest nasza druga matka, do
której zawsze możemy przyjść,
wszystko jej powiedzieć. Zawsze
nam pomoże, pocieszy – mówi
dziewczynka.
Kazimierz Piotrowski, były
wiceprezydent miasta, przewodniczący zarządu Rady Przyjaciół
Harcerstwa o przyczynach odejścia pani Jolanty mówi niewiele.
– Jest to decyzja zarządu, który
większością głosów zadecydował

o zakończeniu współpracy z panią Jolantą. Są sprawy, o których
mówić publicznie nie należy i ja
też mówić o nich nie będę. Jutro
odbędzie się posiedzenie zarządu,
na którym zapadnie ostateczna
decyzja i pani Jolanta otrzyma
uzasadnienie naszej decyzji. Czy
jest to decyzja nieodwracalna?
Nie wiem – powiedział nam w
miniony czwar tek Kazimierz
Piotrowski. Jak udało nam się
ustalić, posiedzenie nie odbyło
się.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA

załatwiała wyżywienie, paczki itp. Pani Jola te
rzeczy jedynie przekazywała dzieciom jako ta
która z nimi pracuje, ale od załatwiania byli
inni którzy swe prace wykonywali i wykonują
zupełnie bezinteresownie bez jakiegokolwiek
wynagrodzenia.

ciepła a dzieciaki przy niej faktycznie jak
przy matce. Jej praca, choć trudno nazwać
tylko pracą, naprawdę przynosi nieustanne
efekty. Przy niej dzieciaki mogą poczuć
dzieciństwo, a jednocześnie w harcówce
panuje odpowiedzialność, dyscyplina,
starsze dzieciaki opiekują się młodszymi.
Żenujące że jakieś przepychanki w zarządzie
pozbawią te dzieciaki autentycznej troski
:-( Panie Boże, proszę pobłogosław temu
miejscu bo źle się dzieje!

PRZECIW
Ac Reed
Jestem w szoku!!! Za każdym razem gdy
coś przywoziliśmy, od pani Joli biło tyle

Po modernizacji świateł będzie bezpieczniej
Na jednym z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Jeleniej Górze trwa modernizacja
sygnalizacji świetlnej. Po jej
zakończeniu zmotoryzowani
będą mogli bez stresu wjechać
w ruchliwą ulicę Wolności.
Pieszym zaś będzie zalecana
cierpliwość w oczekiwaniu na
zielone światło.
Jak trudno jest włączyć się do ruchu z
ulic podporządkowanych dobrze wiedzą
ci, którzy na skrzyżowaniu Lipowa –
Wolności – Morcinka w godzinach
szczytu nieraz kilka dobrych minut
muszą czekać na życzliwość innych
kierowców i liczyć, że zostaną – w
geście dobrej woli – przepuszczeni. W
tym miejscu, oraz na sąsiednim wlocie
ulicy Wyczółkowskiego w Wolności,
wydarzyło się sporo kraks, których
powodem najczęściej było wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu.
To ma się zmienić: za półtora miesiąca
będzie tu działała zmodernizowana
sygnalizacja świetlna, która obejmie
także swoim zasięgiem ulicę Morcinka i

Lipową. Zostaną tu także zamontowane
tzw. inteligentne światła, które – w
założeniu – mają zredukować korki. To
gorsza wiadomość dla pieszych, którzy
przez trzy lata funkcjonowania podobnego systemu na kilku newralgicznych
skrzyżowaniach w mieście niecierpliwią
się długim czasem oczekiwania na zielone światło i
niepro-

porcjonalnie krótkim
okresem, jaki mają na
pokonanie pasów.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wspomniane skrzyżowanie nie jest jedynym, gdzie trwają prace modernizacyjne
przy sygnalizacji świetlnej. Podobnie dzieje
się w obrębie ulic Osiedle Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały, a także Różyckiego
- Flisaków – Złotnicza. Roboty mają się
zakończyć 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.
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PLOTKI
I FAKTY
Gorączka końca…

Cenne dary dla muzeum
Pani Iwona Stecher z Oldenburga w północnych
Niemczech ofiarowała
do zbiorów Muzeum Karkonoskiego dwanaście
eksponatów ceramiki bolesławieckiej – informuje
Gabriela Zawiła, dyrektorka MK.

Kołatka wraz z trzema kutymi
gwoździami i wykładką
zamkową została
Wśród darów są: trzy formy
znaleziona w grudo pieczenia babek, dwa
zach wyburzonenaczynia do przechogo domu przy ul
wywania smalcu, pięć
Jasnej 17 (niem.
naczyń o różnej wielkoLichte-Burg Str.
ści z pojedynczym lub
) przez ojca dardwoma uchami, dwie
czyni (pastora
butle ceramiczne. –
cieplickiego kościoSzczególnie intereła, po wojnie skiesującym darem jest
rowanego z Warszawy
osiemnastowieczna
do Cieplic). Dziś w
kołatka do drzwi z
miejscu wyburzonej
wyburzonej w latach pięćdziesiątych
kamienicy wznosi się
XX w. kamienicy stojącej na starym
mieście przy ul. Jasnej 17 – zauważa Pasaż Grodzki.
(tejo)
Gabriela Zawiła.
FOT. ARCHIWUM MK

… kadencji zaczyna powoli
opanowywać ratuszowe kuluary.
Radni, którym do wygaśnięcia
mandatów zostały nieco ponad trzy tygodnie, są narażeni
na wyjątkowy syndrom zwany
przez psychologów febra finem
potestatis, co się na polski tłumaczy „gorączka końca władzy”. Schorzenie to objawia się
wyjątkową nadpobudliwością
psychoruchową, nerwowością
poczynań, bezsennością lub też
nadaktywnością mózgową przejawiającą się w koszmarach podczas krótkich godzin snu. Osoby,
które zapadają na febra finem
potestatis, mają ciągłe złudzenie,
że ktoś zabiera im krzesła, na których pragną usiąść. Często tracą
poczucie równowagi zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. Najskuteczniejszym lekiem jest… ponowny wybór. To właśnie dlatego
znaczna większość radnych 21
listopada wystartuje w wyborach
samorządowych. Czy wyborcy ich
wyleczą? To się okaże!
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Fot. Konrad Przezdzięk
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– Mam nadzieję, że wszyscy
razem

– wpadniemy wyborcom w oko!

Dyrektor z aureolą

Gimnazjum nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego, które w miniony
piątek obchodziło 50-lecie istnienia, zaliczyło kolejną uroczystość, bardzo miłą i sympatyczną
skądinąd. Wiosną ubiegłego
roku świętowano nadanie szkole
imienia słynnego sportowca, a
rok temu jesienią – w listopadzie
– 35-lecie dawnej Szkoły Podstawowej nr 12. Teraz – razem –
zlała się okrągła rocznica obydwu
działających w tym oświatowym
organizmie placówek. Zauważył
to Andrzej Grosicki, szef nauczycielskiej „Solidarności”. – Jeszcze
trochę, a nad głową pana dyrektora uniesie się aureola świętości – rzekł o wniebowziętym
Marku Przeorskim, szefie zacnej
jubilatki.
(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.

– Byle by nie trzeba pomocy
okulisty…

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta Jeleniej Góry

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Wybory,
czyli ktoś zwariował
Za czas, kiedy pierwiastki dobra
emanują z ludzkich charakterów,
przyjęło się uważać święta Bożego
Narodzenia. To wówczas chyba
każdy stara się zostać świętym
Mikołajem. Nawet złodziej przywdziewa charakterystyczną szatę,
aby okradać sklepy pełne towarów. Okazuje się, że jest jeszcze
jeden okres w kalendarzu, kiedy
człowiek pokazuje, że jest w rzeczywistości lepszy niż go uważają:
kampania wyborcza.
Podobieństwa są, ale i różnic
także sporo. W czasach kampanijnych transformacja dokonuje
się przede wszystkim u polityków
i tych, którzy chcą nimi zostać.
Znika gdzieś gburowatość, nadę-

cie i chamstwo. Brak czasu? To
przecież przeszłość. Teraz mają
go nawet w nadmiarze dla wszystkich. Pojawiają się uśmiech, życzliwość i wyrozumiałość. – Muszą
przecież uwierzyć, że ze mnie
klawy facet lub w dechę babka!
Czasami pojawia się skromność, choć raczej rzadko. Akurat
ta cecha kandydatom może zaszkodzić, bo co to za pretendent
do fotela szefa miasta, czy mandatu radnego, który – zamiast
prezentować swoje dokonania
– powie: to nie ja, to oni – wskazując na swoich licznych współpracowników działających na
wspólne osiągnięcie. Odwrotnie
to i owszem. Na jeleniogórskim

poletku widać to dokładnie, tyle nie tłumaczę tego wzrostem
tylko że lokalna klasa polityczna – p o p u l a r n o ś c i f a c e b o o ków i
pokazując pełne inwestycji miasto innych naszych klas… Im bliżej
21 listopada, ta nadaktywność
- grzmi: to nie oni! To my!
Podczas kampanii wyborczej będzie mega-nadaktywnością.
raptownie zaczyna się ruch na A co poniektórych kandydatów
portalach społecznościowych. posądzić będzie można o siecioZjawisko mało jeszcze znane we ADHD.
Ta k a j e s t ,
cztery lata
POJĘCIA KOJARZONE Z
( n i e ) st et y,
temu, dziś staje
TOŻSAMOŚCIĄ POLITYCZNĄ
demokracja,
się (a może już
się stało?) ko- SĄ ZUPEŁNIE DRUGORZĘDNE, władza ludu,
BO LOKALNI POLITYCY –
która swoją
lejnym narzęWYCIERAJĄC SOBIE USTA
cyklicznością
dziem do walki
SLOGANAMI O DOBRU NAS
sprawia, że
WSZYSTKICH – PRĄ DO
o g ł o s y. C z y
s k u t e c z n y m ? FOTELI PO TRUPACH SWOICH raz na czter y
Dziwne to, kie- NIEDAWNYCH SOJUSZNIKÓW, lata ci, którym
DZIŚ – ŚMIERTELNYCH WROGÓW.
powierzymy
dy raptownie
mandat włacoraz więcej
użytkowników lubi się nawzajem, dzy samorządowej, wybielają się
wkleja własne zdjęcia i promuje jak mogą. Wygrywa często nie
ten, kto rzeczywiście haruje jak
swój sukces.
Wcześniej ich tu nie było, wół dla dobra miasta i ludzi, ale
c h o ć p r z e c i e ż t e s t ro ny n i e ten, kto ma lepszą siłę przebicia
istnieją od wczoraj. Bynajmniej i ładniejszy uśmiech.

Tak jak z towarem: mało kto
kupi przepyszne cukierki opakowane w szaro-smętny papier,
za to do błyszczących etykietek
skrywających produkt cukierkopodobny – i to jeszcze z promocji
za 50 groszy za kilogram – rzuci
się tłum. I taki towar „politykopodobny” ser wują nam jakże
często komitety wyborcze. Byle
było tanio i dużo naobiecywane,
a wszystko pięknie opakowane w
kolorowy billboard z odpowiednio
nośnym hasłem wymyślonym
często przez nieźle opłacanych
copywriterów.
Poczciwy wyborca jest t ym
wszystkim skołowany. Wybory
samorządowe to wydarzenie,
gdzie zacierają się różnice między
prawicą, a lewicą. Centrum jest
gdzieś tam wyżej lub niżej, ale
na pewno nie po środku. Pojęcia
kojarzone z tożsamością polityczną są zupełnie drugorzędne,

bo lokalni politycy – wycierając
sobie usta sloganami o dobru
nas wszystkich – prą do foteli
po trupach swoich niedawnych
sojuszników, dziś – śmiertelnych
wrogów.
Już nawet najbardziej zorientowani w samorządowych realiach
wyborcy zaczynają się gubić.
Patrzą na kandydatów i uwierzyć
nie mogą. Przedwczoraj był w Partii YZ (nie piszę X, bo taka rzeczywiście – pod Stanem Tymińskim
istniała), wczoraj deklarował
lojalność wobec Stowarzyszenia
Obrońców Stokrotek, a dziś popiera z całą mocą Towarzystwo
Wzajemnej Adoracji (nazwy oczywiście są zmyślone). Co będzie
jutro? Tego nie wie nikt. Ale i
wyborca zaczyna mieć poważne
wątpliwości, kto tu zwariował:
oni, czy on.
Konrad Przezdzięk
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Wyszeptana poezja jak chwila ulotna
Jest skromny, ale
niezwykle
treściwy
– p ow i e dział o najnowszym
tomiku
Wiesławy
Siemaszko–Zielińskiej poeta
i pedagog
Jan Owczarek. Jeleniogórska twórczyni
zaprezentowała w minioną
środę kilka swoich utworów
z tego wydawnictwa zatytułowanego „W ulotnym szeleście
słów”.

tomiku – oparła się tendencji czy modzie
na poetykę brutalności pozostając w
kręgu przebogatego liryzmu tradycji.
Autorka była bohaterką środowego
spotkania autorskiego zorganizowanego przez Jeleniogórski Klub Literacki
w Książnicy Karkonoskiej. Powód to
promocja połączona z prezentacją
najnowszego owocu twórczości Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej. Jej postać
przedstawiła zastępczyni dyrektora
Książnicy Karkonoskiej Alicja Raczek.
Poetka, choć pochodzi z Lublina, a
polonistykę ukończyła w Gdańsku,
bardzo mocno wrosła w Jelenią Górę i
jej środowisko literacko-pedagogiczne.

Na swoim koncie ma zarówno dzieła
poetyckie jak i prozatorskie.
Wiesława Siemaszko-Zielińska, przy
dyskretnym muzycznym tle walca,
przedstawiła najpierw kilka ogólnych
rozważań o poezji. Podkreśliła, że jest
ona zjawiskiem niedefiniowalnym,
podobnie jak smaki i zapachy, czy też
uczucia. Z jednej strony ulotne wersy
bywają tymczasem inspirowane przeżyciami czy też obserwacjami bardzo
konkretnymi. Z ich wypływa duchowy
przekaz, który – za pośrednictwem
słowa stworzonego przez poetę – trafia
do odbiorcy. I albo go wzrusza, albo –
pozostawia obojętnym.

Wiersze zawarte w tomiku „W ulotnym szeleście słów” zilustrowanym
grafikami Joanny Małoszczyk są
jak wspomniane już jesienne liście,
osadzone w onirycznej i mglistej krainie wyobraźni poetki budują obraz
namalowany pędzlem skojarzeń z
czymś niedopowiedzianym, niedefiniowalnym, nie dającym się
zamknąć w ramce jedynej

Od szelestu prosta droga do skojarzenia z liśćmi i jesienią. Szeleszczącą bywa
też nazywana przez cudzoziemców
mowa polska, która – fonetycznie –
przypomina szelest dla tych, którzy
polskiego nie znają. Wszystkie te obszary znaczeniowe są w poezji Wiesławy
Siemaszko-Zielińskiej, która – jak
zauważył Jan Owczarek, autor recenzji

Każdy wiersze pisać może…
Pierwsze spotkanie literackie „Konfrontaforum” z cyklu „Pola tekstowe”, miało
miejsce 18 października
w „Metaforze” w Rynku.
Kolejne – dziś. I w każdy
poniedziałek.
– Pomysł na takiego rodzaju
imprezy wziął się z mojego
osadzenia w sferze literackiej.
Zawsze uważałem, że o literackości literatury decyduje
żywa weryfikacja, w której
rolę najlepiej wciela się publiczność. Chciałbym aby na
tych spotkaniach gromadzili
się wszyscy debiutanci chętni do ukazania rąbka swej
twórczości – mówi Cyprian
Wólkiewicz pomysłodawca cyklu
„Pola Tekstowe”.
Na „Konfrontaforum”, czyli turnieju jednego wiersza, wystąpili zarówno autorzy mający już na swoim
koncie publikacje, choć samo słowo
publikacja w XXI wieku jest bardzo
szerokim pojęciem, oraz osoby
piszące dla czystej przyjemności.
Swoje wiersze prezentowali m.in.
Piotr Kornijecki, Błażej Stachewicz
oraz Paweł Krzaczkowski, który
czytał fragmenty swojego poematu

„Raport”. W ramach cyklu „Pola
tekstowe” odbędą się również spotkania autorskie ze znanymi już
literatami, takimi
jak np.

Wojciech Brzoska, Maciej Melecki,
dyrektor Instytutu im. Rafała Wojaczka w Mikołowie. Konkretne
terminy spotkań autorskich są
jeszcze ustalane.
Uczestnicy zaprezentowali zarówno twórczość
melancholijną, dekadencką, jak i
wiersze z dużą
dozą komizmu
oraz ekspresji.
Nagrody będą
co t ydzień,
natomiast
nie wiadomo
czy zawsze w
takiej samej
formie. Dwie
pierwsze to
bony na 50 zł do
wykorzystania w
klubie Metafora.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Poniedziałki z wierszem
Dziś o godzinie 19 w Metaforze odbędzie się następne „Konfrontaforum”, czyli turniej
jednego wiersza. Na kolejnych spotkaniach z cyklu „Pola tekstowe” będzie miał miejsce
slam oraz wieczory autorskie znanych poetów. Chętni uczestnicy proszeni są o zgłaszanie
się do organizatorów poprzez klub Metafora lub Gazetę Obywatelską.

i słusznej interpretacji. Jest tu częste nawiązanie do przemijania objawione w
niezwykłej wrażliwości na przedmioty
i zjawiska zwykłe: kartka z kalendarza, krajobraz (karkonoski), dźwięk.
W wersach W. Siemaszko-Zielińskiej
nabywają one głębi muśniętej czasami
nutką sensualności.
Konrad Przezdzięk

Po spotkaniu, w którego trakcie Wiesława
Siemaszko-Zielińska wraz z Haliną Cychol
czytały wiersze, a Jan Owczarek przytoczył
swoją recenzję („Wiersze pisane szeptem”), autorka podpisywała tomik chętnym
czytelnikom. Gratulowały jej, między
innymi, Alina Obidniak, Maria Suchecka ze
Stowarzyszenia w Cieniu Lipy Czarnoleskiej,
Elżbieta Kotlarska, Urszula Jonkisz i wielu
innych twórców i sympatyków poezji.

JAK POŻEGNAMY „MARYSIEŃKĘ”?
Będzie impreza na koniec działalności najstarszego kina w Jeleniej
Górze. Trwa ustalanie
szczegółów happeningu.
Jak zapowiedział gospodarz
jeszcze działającej Marysieńki
Roman Golubiński z Odra Film,
na zakończenie funkcjonowania kina będzie uroczysty
seans. Nie jest jeszcze znany
tytuł obrazu, jaki po raz ostatni
trafi na ekran kina przy ulicy
1 Maja. Być może zamknięciu
kina będzie towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Może
Państwo mają jakieś pamiątki
związane z Marysieńką: stare
bilety, programy, zdjęcia, wspomnienia. Jeśli tak, to prosimy o
wiadomość na e-mail: redakcja@jelonka.com
Przypomnijmy, że kino Marysieńka będzie działało tylko
do końca roku. Kamienica
została sprzedana, a nowy
właściciel nie wyraził zainteresowania kontynuacją
funkcjonowania placówki.
(tejo)
FOT. ARCHIWUM

Teatrem im. Norwida cami „Novecenta”: aktorem Jackiem
w Jeleniej Górze przy- Grondowym oraz reżyserem Krzyszgotowuje premierę na tofem Prusem. Wszystko w ramach
cyklicznych spotkań „Rozmowy
podstawie powiePREMIERA „NOVECENTO”
przed premierą”,
ści Baricco w reżyODBĘDZIE SIĘ PIĄTEGO
w których bierze
serii Bartłomieja
LISTOPADA O GODZ. 19
także udział BogWyszomirskiego.
NA SCENIE STUDYJNEJ
dan Koca, dyrektor
„Novecento” w
TEATRU IM. NORWIDA.
Jeleniej Górze re- KOLEJNY SPEKTAKL – TAKŻE Teatru im. Norwida. Prowadzenie:
żyseruje Krzysztof
SZÓSTEGO LISTOPADA.
UrszuPrus (na małym
la Lizdjęciu), znany już
z kilku realizacji w naszym teatrze. ksztet, kierownik literacki
Ostatnio pracował nad „Lillą Wenedą”, placówki. Początek spotkania
premierą otwierającą sezon 2010/11. o godz. 16 27 października
W tym tygodniu będzie okazja, aby na (środa).
(tejo)
scenie studyjnej porozmawiać z twór-

Fortepian do wzięcia
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ogłosiło pisemny przetarg na sprzedaż
fortepianu marki
BALTHUR , wy-

produkowanego w 1973 roku w Kaliskiej Fabryce Pianin i Fortepianów. Cena
wywoławcza to 7,5 tys. zł. Chętni mogą
składać pisemne oferty w sekretariacie
w siedzibie JCK przy ul. 1 Maja 60
sekretariat (pok. 110) do piątego
listopada do godziny 10.00.
Fortepian mierzy 165 cm.
Na ramie (płyta metalowa)
struny założone są w układzie
krzyżowym. Mechanizm firmy
Renner (podwójna repetycja).
Klawiatura składa się z 88 klawiszy. Fortepian posiada rezonans w całości oraz
system dwupedałowy.
(Angela)

Dawno nie widziany
na norwidowskich
deskach monodram
trafia na afisz naszego
teatru. To sztuka „Novecento” na podstawie
prozy Alesandro Baricco. Wystąpi znany
i lubiany aktor Jacek
Grondowy, który zagra przyjaciela tajemniczego i genialnego
muzyka i opowie o
jego historii.

Novecento to nazwisko
bohatera powieści Barrico,
fikcyjnego pianisty i wielce
utalentowanego kompozytora, który oficjalnie
nie istniał dla świata. Całe
życie spędził na statku kursującym między Europą i
Ameryką. Dzieło inspirowało twórców zarówno
filmowych jak i teatralnych. Giuseppe Tornatore
nakręcił film zatytułowany
„1900 – człowiek legenda”,
a Teatr Stary w Krakowie, niemal równolegle z

Jacek Grondowy jako Orgon w „Liście”
Fredry. Premiera: czerwiec 2009 rok.

Fot. Konrad Przezdzięk

„Novecento” w Teatrze im. Norwida
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Bajeczne hocki-klocki z Brzechwą i Tuwimem
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O tragedii bez martyrologii

– Czy lubicie czytać? – zapytali prowadzący. Uczniowie chórem odpowiedzieli:
taaaaaak! Choć przyznali,
że mimo wszystko gry komputerowe są ciekawsze.
Trzymamy kciuki, aby maluchy jednak w przyszłości
częściej sięgali do książek.

Dzieci chętnie słuchały bajkowych wierszy
wyczytywanych przez Jacka Bieruta
W miniony piątek w Bibliotece Dziecięco–Młodzieżowej
Książnicy Karkonoskiej
odbyły się „Hocki Klocki”,
czyli warsztaty literackie dla
najmłodszych, zainicjowane
przez wrocławską Fundację
na rzecz Kultury i Nauki im.
Tymoteusza Karpowicza.
Bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy
II A Szkoły podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze. Na czym polegało spotkanie? –
Na czytaniu dzieciom wierszy, które
już znają i zachęcaniu ich do wspólnej
recytacji – mówi prezes fundacji Karol
Pęcherz.
Maluchy mogły także w trakcie
słuchania narysować swoje wyobrażenia, np. jak według nich wygląda
„Dzik” lub „Spóźniony Słowik”. – Pod-

czas naszych działań nie powinniśmy
zapominać o dzieciach – podkreśla
Jacek Bierut, który dziś czytał dziewczynkom i chłopcom wiersze Tuwima
i Brzechwy.
Uczniowie świetnie znali większość
utworów, ale chyba najlepiej pamiętali
historię o Panu Hilarym i Samochwale. Ulubioną postacią stał się też
Grześ, co szedł
przez wieś z
workiem
piasku.
Małgorzata
S o ból,

wychowawca klasy, zapewnia, że taka aktywna forma
dużo bardziej przemawia do
dzieci. – Bardzo cieszyły się
na to spotkanie i wycieczkę
do Książnicy – mówi nauczycielka.

Biblioteka DziecięcoMłodzieżowa KK bardzo często organizuje wydarzenia
dla najmłodszych, między
innymi spotkania autorskie
z udziałem dzieci. – Bardzo
zależy nam, aby dbać o naszych małych czytelników
i zaszczepić w nich miłość
do książek, dlatego zawsze
chętnie bierzemy udział w
ciekawych inicjatywach
– mówi kierowniczka
placówki Krystyna
Spólnik.
(Aga)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jak z pomocą ascetycznych
środków wyrazu stworzyć
dzieło głębokieo jednej z
największych tragedii narodowych Polaków? Odpowiedź
na to pytanie dał Tadeusz
Rybicki, który w Zdrojowym
Teatrze Animacji wyreżyserował „Pamiętniku z powstania
warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.
Premiera sztuki miała miejsce 3
października. 4 i 5 listopada będzie
można ją obejrzeć w Szkole Tańca
Kurzak&Zamorski przy ul. Grunwaldzkiej. Pozycja znana z półki
szkolnych lektur w rękach reżysera
(na co dzień związanego z Teatrem
Cinema) oraz aktorów ZTA odżywa
zaskakującą wymową w zestawieniu
z tym, do czego przyzwyczaiły Polaków sztampowe wizje Powstania
Warszawskiego.
U Rybickiego nie ma powielanych
po tysiąckroć obrazów żołnierzy w
zdobycznych mundurach, walczących, strzelających, wychodzących z
kanałów, wchodzących na barykady,
wreszcie umierających, czy to na polu
chwały, czy też pod gruzami walącej
się Warszawy.
Uosabiana przez piątkę aktorów
ZTA (Dorotę Fluder, Katarzynę Mo-

rawską, Dorotę Bąblińską-Korczycką,
Sławomira Mozolewskiego oraz Radosława Binka) grupa warszawiaków to
symbol cierpiącej zbiorowości całej
stolicy od 1 sierpnia do 3 października
1944 roku. Nie jest to jednak cierpienie
„cierpiętnicze”, na pokaz. Tu nie ma
martyrologii, za to – jak w posępnym
koszmarze – w każdym kącie czai się
widmo śmierci.
W toku narracji zdajemy sobie
sprawę, że Białoszewski napisał ten
pamiętnik ponad 20 lat po upadku
powstania. W czasach, kiedy już
wyrosło pokolenie Polaków, które nie
doświadczyło wojennej klęski. Sama
lektura tej pozycji to przede wszystkim
szkicowane lakonicznym słowem
obrazy okropności rozstrzelanego
życia w zabijanej bombami stolicy.
Widz współczesny ogląda to dzieło z
jeszcze większym dystansem czasu
i zaszłości nagromadzonych wokół
powstańczej tematyki.
Reżyserem, chyba jak każdym rozsądnym Polakiem, targają przeciwności. Bo przecież Powstanie to z jednej
strony heroizm bez równych sobie, a
z drugiej – potworna zbrodnia wobec
tych, którzy – mimo okupacji – nie
chcieli z wojną mieć nic wspólnego.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Obiektywem w okna i drzwi
niektóre ujęcia. Fotografie powstawały
podczas licznych wycieczek Janiny
Peikert w różne strony świata. Inspiracją
do skoncentrowania się na okiennodrzwiowej tematyce były drzwi na
jednej z amerykańskich misji. Na wystawie są też fotografie drzwi i okien z
Meksyku oraz z Afryki – z oryginalnym
zabezpieczeniem przeciwko… słoniom.
Autorka uwieczniła też architektoniczne

– To taka
biżuteria dla
każdego
domu –
tak o „bohaterach”
swoich zdjęć
powiedziała
Janina Peikert,
która w Galerii
– Spojrzyj w
Promocje Osiedlowego
okno, nie otwieraj
Domu Kultury otworzyła 18 drzwi – oto tytuł tej ciekawej ekspozycji,
października swoją jedenastą na którą złożyły się zdjęcia mocno zróżindywidualną wystawę.
nicowanych kulturowo detali architek-

tonicznych z wielu zakątków świata.
– Okno jest symbolem otwartości,
miejscem, w które należy patrzeć i podziwiać świat, z kolei drzwi to symbol
zamknięcia i naszego bezpieczeństwa
– powiedziała Janina Peikert.
– To już jedenasta w ciągu zaledwie
trzech lat indywidualna wystawa tej
twórczyni – podkreśliła Stanisława
Ciechanowska przedstawiając autorkę
wystawy. Dodała, że Janina Peikert jest z
wykształcenia fizykiem, ale o niezwykłej
wrażliwości poetyckiej, skąd tytuły jej
ekspozycji.
Autorka oprowadziła gości wernisażu po swojej wystawie omawiając

fragmenty z Frydlandu (Czechy) oraz
Goerlitz (Niemcy). Jest też wybór zdjęć
z regionu jeleniogórskiego.
Samej Jeleniej Góry zabrakło, bo
– jak wyjaśniła autorka – w naszym
mieście jest tak zabiegana, że nie ma
czasu na fotografowanie. Może się mu
poświęcić dopiero podczas wycieczek.
Nieoczekiwanym gościem wernisażu
był prezydent miasta Marek Obrębalski,

Janina Peikert oprowadza gości wernisażu
po wystawie.

który nieco się spóźnił. – Zmieściłem się
jednak w kwadransie akademickim –
zażartował. Ekspozycję oglądało sporo
widzów, w tym słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku, którego
Janina Peikert jest primatorką.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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W Platformie jest miejsce dla wszystkich

W wielkości siła – wspólne zdjęcie
drużyny PO.
– Tylko zgoda i harmonia, jak
w orkiestrze, pozwolą nam
skutecznie budować pewną
przyszłość bogacącego się
społeczeństwa lokalnego –
oto przesłanie konwencji Platformy Obywatelskiej regionu
jeleniogórskiego. Ogłoszono
Deklarację dla Karkonoszy i
przedstawiono listy kandydatów. Są wśród nich osoby
mocno niegdyś związane z
lewicą…
Muzyką, oklaskami i przemówieniami brzmiała w miniony wtorek sala
koncertowa Filharmonii Dolnośląskiej,
gdzie zgromadzili się członkowie oraz
sympatycy Platformy Obywatelskiej
na konwencji poprzedzającej wybory
samorządowe. Na początek była muzyka: zespół kameralny Klassik Modern
uraczył zebranych Concerti Grossi na

tematy „The Beatles” Romana Samostrakova oraz Polonezem z filmu „Pan
Tadeusz” Wojciecha Kilara.
– Niech takie zgranie i harmonia
jak w tym zespole towarzyszy i naszej
drużynie! – zaapelował Jerzy Pokój,
wiceprzewodniczący dolnośląskiej PO

Kto gdzie
kandyduje
Przedstawiono kandydatów w nadchodzących wyborach. Listę do Semiku otwiera
Jerzy Pokój, a zamyka… Jerzy Łużniak.
Tak, to prawda: wicemarszałek startuje z
ostatniego miejsca, a jego hasło to: ostatni
będą pierwszymi. Wśród kandydatów do
rady miasta są, między innymi: w okręgu
nr 1 Leszek Wrotniewski z Jeleniogórskiego
Forum Samorządowego (pierwsze miejsce),
radny Wiesław Tomera (drugie) i radna Ewa
Duziak (trzecie). Czwarte miejsce ma radny

Przedstawiciele różnych środowisk stolicy Karkonoszy
wystartują z list Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem
dla Jeleniej Góry”. Jego zwolennicy z udziałem inicjatora
ruchu prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza zebrali się
18 października, aby zamanifestować poparcie dla Marka
Obrębalskiego, kandydata na
prezydenta naszego miasta.

Dodał, że dzięki temu porozumieniu
udało się w ciągu roku przygotować miasto do przyjęcia ogromnych środków
unijnych, co pozwoliło na niespotykany
w najnowszej historii rozwój i ruch inwestycyjny w Jeleniej Górze. Podkreślił,
że poparcie dla takiej postawy wyraziło
wielu mieszkańców, którzy chcieli
działać dla dobra miasta i regionu ponad
partyjnymi podziałami.
– Mówię do was z jednego z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszego miejsca na Dolnym Śląsku – powiedział gość
konwencji Rafał Dutkiewicz, prezydent
– W ostatnich wyborach Marek Wrocławia. Dostał od zebranych oklaski.
Obrębalski i ja byliśmy po przeciwnych
stronach barykady, ale rok temu uznaliJak poinformował Wiktor Marconi, współśmy, że jeśli chodzi o sprawy jeleniogórwydawca Tygodnika Jelonka.com, w
skie myślimy tak samo – powiedział na
początek konwencji KWW „Razem dla
związku ze startem w wyborach udał się
Jeleniej Góry”, która odbyła się w hotelu
na urlop i do wyborów zawiesił swoją
Mercure, Miłosz Sajnog,
działalność wydawniczo-publicystyczzastępca prezydenta
no-dziennikarską na łamach portalu i
i kandydat do rady
tygodnika Jelonka.com
miasta.

Miłosz Sajnog i część kandydatów do rady
miasta z Razem do Jeleniej Góry.

i przewodniczący Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego. Zaznaczył,
że kandydaci
pochodzą z
różnych środowisk, ale
przyświeca im
jeden cel: pro
publico bono,
dla dobra
wspólnego.
Jerzy Pokój
powiedział,
nawiązując
do muzyki, że
w szeregach partii byli ludzie, którzy
fałszowali i grali na inną modłę. – Teraz
też fałszują w innych ugrupowaniach,
bo opuścili szeregi PO – dodał przewodniczący podkreślając, że nie ma tego im
za złe, ale jest mu bardzo przykro, iż

Zbigniew Sawicki, piąte - Andrzej Grosicki,
szef oświatowej Solidarności, szóste - Miłosz
Kamiński, sekretarz miasta Piechowice. Z
ósmego miejsca startuje dziennikarz Henryk
Stobiecki, a z 12 – policjant, komisarz Bogumił
Kotowski.
Listę w okręgu nr 2 otwiera radny Piotr
Miedziński, drugie miejsce ma radna Grażyna
Pawlukiewicz-Rehlis, trzecie – Janusz Lindner.
Z piątego miejsca startuje harcmistrz Marian
Łata, z ósmego Mateusz Ryglowski, laureat
konkursu na młodzieżową wizję Jeleniej Góry.

nie udało się osiągnąć porozumienia
w sprawach najważniejszych dla
Jeleniej Góry. Wyjaśnił też, że miasto
rzeczywiście przeżywa dobry okres,
ale dzieje się to dzięki wspólnej pracy
decydentów w urzędzie marszałkowskim i w sejmiku.
Zdaniem Pokoja wcześniej za dużo
pieniędzy kierowano do Wrocławia, a
wnioski o inwestycje w Jeleniej Górze i
regionie były odrzucane. To się jednak
zmieniło, od kiedy we władzach województwa znalazł się Jerzy Łużniak,
wicemarszałek. J. Pokój dodał też, że
jeleniogórskie wnioski były źle sformułowane i zawierały braki, ale to dzięki
dobrej woli samorządu województwa
akceptowano je i przyznano miastu
pieniądze na rozwój.
Jerzy Łużniak podkreślił swój osobisty wkład w rozwój regionu, ale równie
mocno zaznaczył, że nie byłoby to
możliwe bez współdziałania z Jerzym
Pokojem oraz „dobrej opieki” marszał-

W okręgu nr 3 liderem listy jest Jerzy Lenard, z
drugiego miejsca startuje Anna Ragiel, obecna
zastępczyni przewodniczącego rady miasta,
z trzeciego – Krzysztof Czerkasow, lekarz i
radny, z czwartego – lider cyklistów Zbigniew
Leszek. Na tej liście jest też Tomasz Kałużny,
mistrz świata w biegach na nartorolkach. W
okręgu nr 4 jedynkę ma Hubert Papaj, szef
rady miejskiej, za nim są Zofia Czernow (była
prezydent i ex-przewodnicząca rady miasta),
Janusz Grodziński, adwokat, i Ewa Olchówka,
obecna radna RM. Listę w tym okręgu zamyka
Sławomir Zakrocki, strażnik miejski.

Do foteli wójtów i burmistrzów
Zaprezentowano także kandydatów na burmistrzów miast powiatu jeleniogórskiego. W
Karpaczu z ramienia PO startuje Bogdan Malinowski, w Szklarskiej Porębie – Mirosław Graf, a
w Kowarach – Mirosław Górecki. Kandydatem na wójta Janowic popieranym przez Platformę
jest Jerzy Grygorcewicz,, a na wójta Mysłakowic – Zdzisław Pietrowski (dotychczasowi szefowie
gminy). Przedstawiono również nazwiska kandydatów do rady powiatu. Są wśród nich, między
innymi, szef Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu Zbigniew Kulik oraz doradca dyrektora
Filharmonii Dolnośląskiej Andrzej Więckowski.
Konwencję zakończył podsumowaniem Jerzy Pokój. Kandydaci pozowali także do wspólnej
fotografii.
ka Sejmu Grzegorza Schetyny, który że realizacja programu PO zapewni
– jeszcze jako wicepremier i minister regionowi jeleniogórskiemu dostatnią
spraw wewnętrznych mocno popierał przyszłość.
Konrad Przezdzięk
jeleniogórskie lobby.
FOT. ROBERT IGNACIAK
Wicemarszałek wyraził także
wdzięczność, że mógł współpracować
z posłem Marcinem Zawiłą, kandydatem PO na prezydenta miasta. WspoDeklaracja
mniał także o znaczącym przyroście
dla Karkonoszy
sił radnych Platformy, która zaczynała
Sztab PO opracował Deklarację dla Karod dwóch przedstawicieli, a obecnie
konoszy z zarysem zadań, które należy
w radzie ma ośmiu reprezentantów
oraz trzy osoby stowarzyszone. Dodał
wykonać, aby przyszłość rysowała się
również, że Jelenia Góra dostała najw pozytywnych barwach. Sygnatariusze
więcej pieniędzy z dotacji unijnych w
piszą, między innymi, o powołaniu wspólprzeliczeniu na mieszkańca. – Nawet
nej organizacji turystycznej skupiającej
Wrocław tyle nie ma! – powiedział.
gestorów i samorządowców, budowie
– Razem znaczymy więcej – mówił
kandydat PO na prezydenta Marnowoczesnego systemu komunikacyjnego
cin Zawiła. – Jeśli się zjednoczymy,
w Kotlinie Jeleniogórskiej i zwiększenia jej
stanowimy w regionie grupę 200
dostępności poprzez budowę drogi szybtysięcy ludzi, a to już jest siła – dodał.
kiego ruchu S-3 (Lubawka, Bolków, Jawor)
Zauważył także, że region jeleniooraz modernizację drogi Jakuszyce – Jelegórski należy traktować jako całość,
bez uwypuklania partykularnych
nia Góra – Bolków z dodatkowymi pasami
interesów poszczególnych ośrodków
ruchu, a także przyspieszenie modernizacji
i ugrupowań, bo „zakres działania
linii kolejowej do Wrocławia.
wytycza cień Śnieżki”. Podkreślił,

Razem przeciw partyjniactwu

Zaznaczył, że założony przez niego ruch
zyskał poparcie wielu znanych działaczy
i samorządowców.
Część z nich dotarła do stolicy Karkonoszy. Był, między innymi, prezydent
Bolesławca Piotr Roman.
Rafał Dutkiewicz wyraził zaniepokojenie, że po 20 latach samorządności
lokalnej wielu polityków chce „zagrabić”
pole działalności społecznej kierując się
tylko dobrem reprezentowanych przez
siebie partii. Zachęcił też do głosowania
na Marka Obrębalskiego. – Byłem w
mieście, widziałem. Mój syn powiedziałby „szacun”! – dodał szef Wrocławia.
Przedstawiono kandydatów z regionu jeleniogórskiego do Sejmiku
Wojewódzkiego. Listę otwiera Marek
Obrębalski. Są na niej: Jerzy Zieliński,
Wiktor Marconi, Adam Balcer, Ryszard
Wach, Szymon Pacyniak i Bogusław
Szeffs. Jeśli Marek Obrębalski zostanie
wybrany na prezydenta miasta, automatycznie zrzeknie się ewentualnego
mandatu do Sejmiku Wojewódzkiego.
Marek Obrębalski w swoim przemówieniu nawiązał do 20.lecia
samorządu w

Miłosz Sajnog wyczytał listy kandydatów na
radnych. W sumie z KWW „Razem dla Jeleniej
Góry” wystartuje 35 osób. Liderami list są:
Miłosz Sajnog, Bożena Wachowicz-Makieła i
Józef Zabrzański, który do komitetu przyszedł
z Prawa i Sprawiedliwości. Wśród kandydatów
znajdują się przedstawiciele różnych środowisk. Liczna jest reprezentacja sportowców:
choćby Małgorzata Myćka, Marzena Stochaj,
Artur Czekański, Leszek Oleksy, Mirosław
Polsce. – Wtedy samorządy działały na
zupełnie innych zasadach: miastami
rządziły zarządy, a ich szefów nazywano prezydentami. Dziś prezydent ma
osobistą odpowiedzialność za to, co w
mieście się dzieje – powiedział.
Dodał też, że Jelenia Góra przeżywa
obecnie dobry okres. Udało się znaleźć
finansowanie dla wielu oczekiwanych
inwestycji nie nadwyrężając budżetu,
który jest zadłużony

Wieczorkiewicz. Są kupcy: Danuta Wójcik
(była przez kilka miesięcy radną Wspólnego
Miasta), Jan Gniadzik, Piotr Piątek.
Są ludzie związani z edukacją, choćby były
kurator oświaty w Jeleniej Górze i ex-dyrektor
Budowlanki Andrzej Szustak. Nie brakuje
tych, którzy w poprzednich kadencjach
byli już w radzie: Zygmunta Jankowskiego
(w latach 1998 – 2002 radny SLD) oraz
Józefa Rypińskiego (w poprzedniej kadencji

reprezentował środowiska katolickie). Są też
przedstawiciele młodzieży: Stanisław Fejdych,
Paweł Mierzwiński, Grzegorz Bielewicz. Sporo
kandydatów to panie, oprócz wymienionych
startuje była naczelna pielęgniarka szpitala
wojewódzkiego i jego rzeczniczka Irena
Godlewska, Lidia Jamer, Anna Bałkowska,
Katarzyna Krupianowicz, Anna Dec Zet.

na 12 procent przy 60 dopuszczalnych Partyjnictwo to nowotwór! – zaznaczył
przez konstytucję. Marek Obrębalski kandydat prezydent.
Konrad Przezdzięk
przypomniał, że kiedy obejmował urząd,
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
dług wynosił około 30 procent.
– Nie brakuje jednak osób, które są
niezadowolone z tego stanu, z tego, że w
Jeleniej Górze będą w końcu termy i inne
oczekiwane inwestycje – mówił Marek
Obrębalski. Zaapelował, aby w samorządzie nie kierować się z góry wyznaczoną
linią partii, ale interesem
miasta. –

Rafał Dutkiewicz z Markiem Obrębalskim
i pozostali kandydaci do Sejmiku
Dolnośląskiego.
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List otwarty do spółek kupieckich wysłał w minionym
tygodniu przewodniczący rady
miasta Hubert Papaj. Zarzucił
w nim prezydentowi miasta
opieszałość. Marek Obrębalski
szefowi rady wypomniał w ripoście, że mija się z prawdą.
Rzecz o podpisaniu ze spółkami, które
latem przejęły targowiska na Zabobrzu i
w centrum, umów długoterminowych.
Obowiązujące ważne są tylko do końca
listopada. Aby je przedłużyć, potrzebny
był pakiet odpowiednich dokumentów

Masz głos, masz wybór
Przepytaj kandydatów
W najbliższy piętek w sali
konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej odbędzie się
debata podsumowująca realizację zobowiązań wyborczych złożonych w 2006 roku
przez Marka Obrębalskiego,
obecnego prezydenta Jeleniej Góry, oraz Huberta
Papaja, przewodniczącego
rady miejskiej. Spotkania
otwarte odbędzie się w ramach akcji Masz Głos – Masz
Wybór.
To akcja monitorująca i zachęcająca do czynnego uczestnictwa
w wyborach do samorządów na
różnych strzeblach. Od 2006 roku
prowadzi ją Karkonoska Koalicja
Organizacji Pozarządowych we
współpracy z Fundacją im. Stefana
Batorego i Stowarzyszeniem „Szkoła
Liderów”.
Zgodnie z założeniem, organizowane w ramach akcji debaty przedwyborcze między mieszkańcami a
władzami samorządowymi, nie są
ukierunkowane na żadną z partii.
W Jeleniej Górze odbędą się dwa
takie spotkania. W najbliższy piątek
(29.10) w godzinach 17.00 - 19.00
mieszkańcy spotkają się z
prezydentem Jeleniej
G ó r y M a rk i e m
Obrębalskim

i przewodniczącym rady miejskiej
Hubertem Papajem, a 8 listopada (poniedziałek) w Filharmonii
Dolnośląskiej przy ul. Piłsudskiego
60 w Jeleniej Górze w godz. 17.00 –
19.00 z kandydatami na prezydenta
miasta.
(Angela)

Organizatorzy zapewniają, że obydwie
debaty odbędą się według regulaminu i
ściśle określonych reguł. Na pierwszym ze
spotkań, po prezentacji zobowiązań Marka
Obrębalskiego i Huberta Papaja złożonych
w 2006 roku w trakcie debat akcji Masz
Głos – Masz Wybór, pytania zadają organizacje pozarządowe, jak i mieszkańcy.
Odnieść można się będzie jednak tylko
do problemu, a nie do osoby. Na zadanie
pytania każdy mieszkaniec będzie miał pół
minuty, a na odpowiedź samorządowcy
będą mieli po trzy minuty. Nad całością
będzie czuwał moderator, który będzie
udzielał głosu. Całość jest zaplanowana na
maksymalnie dwie godziny.

do uchwały rady miasta. Hubert Papaj
zarzucił Markowi Obrębalskiemu, że
nie dostarczył dokumentacji i gra na
zwłokę, aby radni mieli jak najmniej
czasu na przegłosowanie uchwały.
Dodał też, że prezydent nie udziela
informacji na temat stosunku miasta
do sprawy kupieckiej.
Marek Obrębalski w odpowiedzi przekonuje, że dokumentacja jest gotowa od
18 października i już trafiła do komisji.
Zarzuca przewodniczącemu Pagajowi,
że on sam nie włączył jej do porządku
obrad. Szef miasta dodaje też, że milczy
o spółkach kupieckich, bo go nikt o to

Wybory i przyroda

Najlepsi do samorządów i ochrony
przyrody! Wszyscy dostrzegamy
zmiany zachodzące w otaczającej
nas przyrodzie. Są powodowane nadmierną eksploatacją bogactw świata.
Jesteśmy sprawcami zmiany klimatu.
Przyroda gniewa się na ludy świata,

śląc im klęski. Aby zmniejszyć niszczące działanie żywiołu, zwłaszcza
przez wodę, rozpocznijmy od porządku w mieście. Jelenią Górę – miasto
rekreacji i wypoczynku – otaczają
dzikie śmietniska. Zaśmiecone są
rowy przydrożne i koryta strumyków.
Nadmierna ilość wody tworzy z nich
tamy. Spiętrza wodę. Ciek zamienia

się w rzekę. Niszczy
DO JELONKI NAPISALI
drogi, mosty i budynki. Zalewa posesje i
pracowitych i fachowców. Oni zapewzagrody. Sprzątnijmy nasze miasto. nią ochronę społeczeństwu oraz ich
Sprzątnijmy miasta i wsie! Od ludzi dobytkowi żywemu i martwemu.
kierujących miastem i powiatem zaStrzeżmy się gadatliwych!
leży bardzo dużo, czasem wszystko.
Czesław Henryk Urban
Od społeczeństwa nie mniej. Kogo
Cdn
winniśmy wybierać? Ludzi mądrych,

Sympatycy Palikota zapuszczają sieć
Mariusz Gregorczyk, Justyna
Bielawska i Beniamin May
– to trójka mieszkańców
Jeleniej Góry i okolic, która
postanowiła stworzyć w Jeleniej Górze struktury Ruchu
Poparcia Palikota Nowoczesna Polska. W najbliższą środę (27.10) o godzinie 18.30
organizują spotkanie w jeleniogórskim DODN – ie.

Grupa chce tu organizować spotkania i zamierza założyć w stolicy
Karkonoszy struktury poparcia dla
Janusza Palikota. – Jestem zniesmaczony tym, co się dzieje i w polityce i
w społeczeństwie po 10 kwietnia br.
Poszliśmy już tak daleko w stronę
Kościoła katolickiego, że mi się to
nie podoba. To
była podstawa
do tego, że kiedy pojawiły się
głosy, że Janusz
Palikot może organizować stowarzyszenie, stwierdziłem,
że to jest jedyny
charyzmatyczny
polityk, który
może do siebie
przyciągnąć
odpowiednią
ilość ludzi, by
zawalczyć o

mi zaczęła działać w Jeleniej Górze
od 4 października. Nie ma tu jeszcze
siedziby, a głównym komunikatorem
jest strona nowoczesni.org.pl
– Na kongres Janusza Palikota zostałem zaproszony poprzez facebook.
Pojechałem na to spotkanie do Warszawy, dzień później byłem w Jeleniej
Góry i dokonałem pierwszego wpisu
na nowoczesni.org.pl. Później zorganizowaliśmy
dwa spotkania,
na które
Trójka sympatyków skandalizuprzyszło
jącego posła, który miesza z błotem
około
tradycyjne wartości, a prawicodziesięwym politykom grozi śmierciu osób.
cią i oskubaniem, wraz
Zapisanych
z innymi
na stronie jest
człono ko ł o 12 0
kaosób – mówi
Mariusz Gregorczyk.

W drzewo
na Łomnickiej
W miniony wtorek około godziny 14.40 kobieta kierująca niebieskim Fiatem Cinquecento, jadąc ulicą Łomnicką w kierunku Jeleniej
Góry z nieustalonych przyczyn zjechała na
lewy pas jezdni i uderzyła w drzewo przy lewej
krawędzi jezdni, tuż obok lotniska. – Kierującą
pojazdem była przytomna i została przewieziona do szpitala. Nie było widać śladów
hamowania. Straż pożarna, która dojechała
na miejsce wypadku jako pierwsza, udzieliła
poszkodowanej pomocy. Strażacy musieli wycinać drzwi – poinformował sierżant sztabowy
Marcin Włoszczyński z drogówki. Zdarzenie
potraktowano jak wypadek drogowy. Poszkodowana wraca do sił w szpitalu.
(Agrafka)

nie pyta. Prezydent ma jednak
nadzieję, że podczas nadchodzącej sesji rady (26 października)
projekt kupieckiej uchwały trafi
do porządku obrad i będzie można
go rzetelnie przedyskutować i
uchwalić.
Tymczasem kupcy z niecierpliwością oczekują zmian, bo termin
wygaśnięcia dotychczasowych
umów mija już 30 listopada, co
stawia ich w niepewnej sytuacji.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

zmiany w tym kraju – twierdzi
Mariusz Gregorczyk. Justyna Bielawska mówi, że do Janusza Palikota
przekonała ją szczerość polityka
oraz fakt, że mówi on to co wiele
ludzi boi się powiedzieć. Beniamin
May podkreśla, że Jelenia Góra po
Wrocławiu jest drugim miastem na
Dolnym Śląsku, w którym sympatycy
działają tak prężnie.
(Angela)
FOT. ANGELA

Mariusz Gregorczyk w Jeleniej Górze mieszka od sześciu lat, 10 lat temu był członkiem SLD w Opolu, skąd pochodzi.
Jest inżynierem budownictwa lądowego i obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Justyna Bielawska od
roku mieszka w Dziwiszowie. Jest matką trójki dzieci, które wychowuje. Projektuje też ogrody. Beniamin May jest
konstruktorem budownictwa, zajmuje się projektowaniem w tej branży. W latach 90. działał w SLD w Jeleniej Górze.
Z działalności politycznej rezygnował, kiedy wyjechał na studia.

Odważni wagarowicze
W miniony wtorek policjanci
na Wzgórzu Krzywoustego zastali
czwórkę uczniów klasy IV i V jednej
z podstawówek, którzy zamiast na
lekcje, poszli na wagary. Mundurowi
odwieźli trzech chłopców i dziewczynkę
do macierzystej placówki oświaty. Powiadomili dyrekcję i przekazano ich pod opiekę
pedagoga. O sytuacji powiadomiono również
opiekunów dzieci i dzielnicowego, który wraz z
pedagogiem w ramach, prowadzonego od kilku
lat „stolika oświatowego” wyjaśni powody takiego
zachowania uczniów. Dzieci tłumaczyły się, że tego dnia na
wagary miało się wybrać więcej uczniów, ale w efekcie wybrali
się tylko oni, a pozostali stchórzyli.
(tejo)

Fot. Tejo

Kawałek po kawałku odcinał
kabel energetyczny, a skradzione fragmenty sprzedał na
skupie złomu. Funkcjonariusze
ustalili, że sprawca w ciągu
kilku miesięcy ukradł ponad kilometr kabla energetycznego o
wartości blisko 7000 zł na szkodę skarbu państwa. Złodziej
trafił do policyjnego aresztu. Za
kradzież grozić mu może kara
nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Został już objęty
dozorem policyjnym.
(tejo)
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Włodarze się prztykają, kupcy – niepokoją

REKLAMA

Ukradł kilometr kabla

25 października 2010 r.
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• 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

25 października 2010 r.

Kto burmistrzem
w Szklarskiej?

Już 21 listopada odbędą się
wybory samorządowe. Kto tym
razem zostanie włodarzem miasta? To pytanie zadaje sobie wielu
mieszkańców Szklarskiej Poręby
czekających na to kto obejmie
stanowisko burmistrza. Na razie
wymieniane są trzy komitety,
z czego tylko jeden partyjny –
Platformy Obywatelskiej, którą
reprezentować będzie Mirosław
Graf, były skoczek narciarski,
działacz sportowy i pedagog.
Kolejnym kandydatem jest Grzegorz Sokoliński – dotychczasowy
przewodniczący rady miejskiej,
z komitetu Teraz Szklarska. Do
wyborów stanie także Benedykt
Grzelązka z Waszego Miasta.
Ostateczna lista wyborcza zostanie zamknięta po północy 27
października. Kto zostanie burmistrzem i zajmie gabinet przy
ulicy Buczka 2? Przekonamy się,
być może, już po pierwszej turze
listopadowego głosowania.
(Aga)

Oświetlą zakręt?

Na początku tygodnia ma
zapaść decyzja w sprawie oświetlenia zakrętu przy ulicy Działkowicza w Jeleniej Górze. Latarnie,
które tam były, zostały zniszczone w ubiegłym roku przez
huragan. Zamontowano nowe,
ale ktoś je… usunął. Mieszkańcy
opracowali wizualizację doświetlenia niebezpiecznie ciemnego
miejsca. O wszystkim jednak
zdecyduje zarząd dróg i mostów,
który jednak nie ma pieniędzy na
montaż nowości.
(Angela)

WYDARZENIA

Konwencja PiS w cieniu zamachu w Łodzi
Wnętrza Hotelu Mercure
Jelenia Góra były wczoraj
areną konwencji wyborczej
kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta naszego miasta Marzany
Machałek.

PiS za przygotowanie programu walcz” oraz zdobywczyni
samorządowego – poinformował wyróżnienia na opolskim
asystent posłanki Oliwer Kubicki. festiwalu piosenki.
Wydarzenie miało
Zaplanowano także wystąpienie
Marzeny Machałek, kandydatki na miejsce już po zamknięciu tego numeru naszenajważniejszy urząd w mieście.
Miting uświetniła muzyką uta- go tygodnika. Po szczelentowana wokalistka Małgorzata góły odsyłamy na portal
Rostoczyńska, zwyciężczyni tele- www.jelonka.com
Zaprezentowano założenia pro- wizyjnego programu „Śpiewaj i
(tejo)
gramowe, hasła oraz kandydatów
Prawa i Sprawiedliwości w wyborach
samorządowych. Udział zapowie- Jak zapowiedzieli organizatorzy, repertuar muzyczny konwencji został dostosowany do sytuacji
dziali Adam Lipiński – wiceprezes zaistniałej po zamachu na biuro PiS w Łodzi. W minionym tygodniu 62-letni mężczyzna zastrzelił
partii i poseł Izabela Kloc – odpowie- tam asystenta europosła Prawa i Sprawiedliwości oraz ciężko ranił asystent posła PiS.
dzialna w Klubie Parlamentarnym

Nagrodzeni za skuteczną promocję
Starostwo jeleniogórskie zostało wyróżnione w kategorii
„Analiza, Koncepcja, strategia
z zakresu turystyki regionu”, jako przykład niezwykle
udanej i kompleksowej kampanii promocyjnej obszaru
turystycznego za realizację
Projektu „Promocja tradycji
turystycznych Karkonoszy i
Gór Izerskich”.

tradycji, kultury i turystyki Karkonoszy
i Gór Izerskich, począwszy od różnego
rodzaju targów, które organizowaliśmy,
promocyjnych wyjazdów do ambasady
polskiej w Berlinie, poprzez udział w
targach w Aachen, w Jabloncu, czy też
w Ambergu. Efektem tej współpracy
były promocje, które ściągnęły na nasze
tereny bardzo dużo zagranicznych gości.
W hotelach rozprowadzane są informatory, w jaki sposób można spędzić
czas na naszym terenie i jakie miejsca
warto zwiedzić – mówi Jacek Włodyga,
– Kapituła konkursu Najlepsze starosta jeleniogórski.
(Agrafka)
Dolnośląskie uznała akurat nas do
FOT. AGRAFKA
pretendentów w dziedzinie promocji

Wykonawstwem zajmie się firma
ErBud, która kończy budowę Pasażu
Grodzkiego przy ul. Jasnej. Obiekt
o nietypowej bryle połączonej z
elementów ultranowoczesnych
i stylizowanych będzie miał pięć
kondygnacji.
Inwestorzy stawiają w nim na
zróżnicowaną działalność, w tym
m.in. spożywczą, odzieżową i gastronomiczną i usługową . Przedsiębiorcy nie chcą jednak zdradzać
szczegółów negocjacji z najemcami.
Mówią tylko o pozytywnie zakończonych rozmowach z PoloMarketem z
branży spożywczej, który w Jeleniej
Górze ma otworzyć swój sklep na
powierzchni 1600 m2.
Poza działalnością handlowo –
usługową, właściciele mają nadzieję
na przeniesienie w to miejscu części
imprez z jeleniogórskiego rynku.

Razem z sąsiadami
Starostwo w Jeleniej Górze otrzymało także
dyplom międzynarodowy z Euroregionu Nysa
za osiągnięcia w turystyce. To dowód zaangażowania w realizację zadań promocyjnych
na rzecz turystyki i sportu we współpracy z
Jablońcem nad Nysą.

RADNEGO RACHUNEK SUMIENIA
Józef Zabrzański,
wiceprzewodniczący rady
miejskiej
– Co się udało?
Kadencja 2006-2010 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry była pierwszym moim
okresem pracy na rzecz społeczeństwa
„Perły Karkonoszy”. W 2006 roku
startowałem z hasłem „Jelenia Góra
w Twoich Rękach”. Chciałem zrobić
bardzo dużo dla naszego miasta. Niektóre sprawy udało mi się załatwić lub
przeforsować ich załatwienie. Do takich
zaliczyć należy termomodernizację
szkół – działanie zainicjowane przez ko-

Marzena Machałek wraz z posłem Adamem
Lipińskim, eurodeputowanym prof.
Ryszardem Legutko oraz radnym Ireneuszem
Łojkiem. 17 IX MMX

Awantura w „Słoneczku”
Zniszczony radiowóz policyjny i przepychanki z mundurowymi – oto skutki „pacyfikacji” awantury, do jakiej doszło
18 października w Cieplicach
w Specjalnym Ośrodku Socjoterapii „Słoneczko” przy ul.
Sprzymierzonych.
Policjanci, którzy pojechali na interwencję ustalili, że grupka nieletnich poza ośrodkiem uczestniczyła
w imprezie zakrapianej alkoholem,
a po powrocie jeden z nich wszczął
awanturę. Po przyjeździe funkcjonariuszy do nieletniego dołączyli się jego
koledzy, którzy byli bardzo agresywni i
nie stosowali się do poleceń policji.
– Nieletni rzucali się do bicia próbowali zmusić mundurowych do
odstąpienia od wykonywanych przez
nich czynności, a jeden z nich wybił
szybę w radiowozie – poinformowała
podisnp. Edyta Bagrowska, oficer

W ramach projektu, którego wartość to 45 438,17 euro, z czego wkład własny powiatu wyniósł: 6 752,
93 euro, zrealizowano: promocję regionu Karkonoszy i Gór Izerskich podczas Targów Euregio Wirtchaft w
Aachen (7-10.03.2009), Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku (19-23.03.2009), Targach
Euregion TOUR w Jabloncu nad Nysą (19-21.03.2009), Dni Gryfic w Mrzeżynie (3-6.07.2009). Zakupione
zostały również: ściana promocyjna zawierająca wielkoformatowe zdjęcia, miniatury lektyk i sani rogatych,
promocyjne elementy walońskie oraz 200 koszulek promocyjnych. Wydano mapę Karkonoszy i Gór
Izerskich w nakładzie 5 tysięcy oraz 10 tysięcy folderów promocyjnych.

Za rok zakupy w nowej galerii
Jesienią 2011
roku planowane jest
wielkie
otwarcie
Galerii
Centrum
przy ul.
Pijars k i e j
między
parkingiem wielopoziomowym, a dawną
siedzibą straży
miejskiej. 18 X
wbito pierwsze symboliczne łopaty pod tę
inwestycję.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Konrad Przezdzięk
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misję finansów i budżetu, której jestem
wiceprzewodniczącym. Z innych zadań
udało się rozpocząć budowę basenów
termalnych i obwodnicy południowej
– inwestycji tak bardzo oczekiwanych
przez społeczeństwo. Realizacja tych
zadań będzie wielkim osiągnięciem
Jeleniej Góry, zwłaszcza, że Miasto na
te cele pozyskało bardzo duże środki z
Unii Europejskiej.
Jednym z moich priorytetów była
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcie działań policji i straży
miejskiej. W tym zakresie do sukcesów
zaliczyć należy wykonanie monitoringu wizyjnego miasta.

– Co się nie udało?
Do niepowodzeń mogę zaliczyć
niezrealizowanie moich wniosków o
budowę pomieszczeń dla osób zatrzymanych na terenie komendy policji
przy ulicy Nowowiejskiej. Obecnie
usytuowane pomieszczenia (tak zwany „dołek”) przy Armii Krajowej nie
spełniają norm, a warunki pracy
policjantów urągają ich godności. Moje
wnioski dotyczyły współfinansowania
tego zadania z policją. Kolejne niezałatwione sprawy, o które składałem
petycje to zagospodarowanie terenu
pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i
Wiłkomirskiego na Zabobrzu na duży
plac zabawowo sportowy z podwyższoną górką saneczkową i boiskami

„Paliło się” w SP nr 10
Przedsiębiorcy zapowiadają też niespodziankę dla mieszkańców już podczas otwarcia. – Mamy
nadzieję, że w tym pięknym miejscu
koło naszego parkingu powstanie coś
w rodzaju alternatywnego, nowego
centrum miasta dla Jeleniej Góry
– powiedział Zbigniew Kamiński,
pełnomocnik ds. wdrożeń realizacji
i komercjalizacji inwestycji spółki
Ariadne ze Szczecina.
(Angela)
FOT. ANGELA

Klientom ma służyć wybudowany kilka
lat temu parking wielopoziomowy przy ul.
Pijarskiej, który zostanie odnowiony. Do
końca roku inwestorzy planują położyć
płytę fundamentową oraz wyjść z pracami
nad ziemię. Będzie tu pracowało od 100 do
140 osób. Roboty są tak rozplanowywane by
wykorzystać również okres zimowy.

T r z y
alarmowe
d z wo n k i
zwiastowały w
minioną
środę pilną
konieczność
opuszczenia
gmachu Szkoły
Podstawowej nr 10
przez wszystkich. Po-

wód: ogień
w budynku. Szczęśliwie to
tylko scenariusz rut ynowych
ćwiczeń
pożarniczych,
które miały miejsce w „dziesiątce”
przy ulicy Morcinka.

Akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
placówki opuścili pomieszczenia
szkolne i udali się do sali gimnastycznej. Podobne czynności Państwowa
Straż Pożarna prowadzi cyklicznie w
placówkach oświaty, aby sprawdzić
gotowość w razie rzeczywistego
zagrożenia.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

prasowy policji jeleniogórskiej.
W efekcie w interwencji uczestniczyło kilka patroli, a policjanci zatrzymali
ośmiu wychowanków ośrodka w wieku od 14 do 17, w tym jedną dziewczynę. Wszyscy byli nietrzeźwi. Dwójka z
nich trafiła do policyjnego aresztu, a
pozostali zostali przewiezieni do Izby
Dziecka w Wałbrzychu i Legnicy.
Policja poinformowała, że o losie
nieletnich zadecyduje sąd rodzinny,
natomiast dwójce 17-latków (dziewczynie i chłopakowi) za naruszenie
nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, ich znieważenie oraz zmuszanie
do odstąpienia od wykonywanych
czynności grozić może kara do trzech
lat więzienia.
(tejo)

O sytuacji w ośrodku próbowaliśmy porozmawiać z jego kierownictwem, jednak
odmówiono nam odpowiedzi odsyłając do
władz oświatowych Jeleniej Góry.
sportowymi oraz z parkiem i ławkami
dla osób starszych. Plac jest tak duży,
że wystarczy go również na skatepark.
Na Zabobrzu istnieje Osiedlowy Dom
Kultury, o przebudowę którego, w
ramach partnerstwa publiczno prywatnego wnioskowałem dwa lata z rzędu.
Wymaga on co najmniej remontu kapitalnego, a jest własnością Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Formuła
partnerstwa publiczno prywatnego jest
najlepszym rozwiązaniem dla realizacji
przebudowy tego obiektu.
– Jeśli dostanę jeszcze jedną
szansę?
Wiem od mieszkańców, że jest wiele
obszarów wymagających wsparcia ze
strony miasta i dlatego kandyduję na
następny okres. Jeśli wyborcy obdarzą
mnie mandatem radnego, będę próbował doprowadzić do realizacji opisanych
już zadań i tak jak w mijającej kadencji
będę wspierał działania na rzecz pomocy
społeczeństwu. Z pewnością będzie ona
bardzo potrzebna. Dzisiaj jest znacznie
większe bezrobocie niż cztery lata temu,
społeczeństwo ma mniej pieniędzy na
zaspokojenie potrzeb bytowych. Niezbędne jest wsparcie przedsiębiorców i
ich inicjatyw w tworzeniu miejsc pracy,
jak również wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Problem
społeczny do rozwiązania to brak mieszkań socjalnych, przez co nie można realizować polityki mieszkaniowej i ochrony
mieszkańców. Jeśli jeleniogórzanie
wybiorą mnie na następną kadencję,
z Razem dla Jeleniej
Góry, z innymi radnymi i prezydentem,
będę pracował nad
rozwiązywaniem
problemów nurtujących mieszkańców.
Notowała
Angela

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Pułapki ciemności
Pozbawione detali ciemne kontury ratusza i szczytów
kamieniczek odcinały się na tle purpurowego zachodu słońca tamtego lipcowego wieczora. Kończył się
kolejny dzień roku 1956. Miasto powoli – delikatnym
decrescendo – wyciszało swój popołudniowy harmider. Jeszcze tylko tramwaje, które ze zgrzytem wjadą
w pobliski plac Bieruta. Oddalający się terkot silnika
zdezelowanej dekawki. Ziewający kierowca jednej z
kilku taksówek czekający pod ratuszem na zbłąkanego
klienta. Jelenia Góra szła spać.

Starzecki z Jerzym stali schowani w cieniu arkad i obserwowali
pustoszejący Rynek. Niemal całe
popołudnie przesiedzieli w knajpach
i nie mieli już ochoty na kolejny
przystanek przy stolikach. Starzecki
czuł, że za dużo wypił i zjadł. Walczył
z ogarniającym go poalkoholowym i
ogólnym zmęczeniem.
Z marzenia o wygodnym łóżku,
w którym nie spał już od trzech dni,
wyrwał go zaniepokojony głos Jerzego. – Uważaj! Milicja! – syknął na
rytmiczny odgłos kroków podkutych
milicyjnych butów. Patrol jednak
minął ich bez słowa i podążył w
stronę ulicy Kopernika. Stefan otarł
pot spływający z czoła i spojrzał na
zarys twarzy Jerzego. – Cholera –
syknął – idą tam gdzie my!
Jerzy bezradnie wzruszył ramionami. Do umówionej godziny
dziewiątej, kiedy mieli zapukać
do drzwi Teodora Drzewieckiego,
pozostał jeszcze kwadrans. – Pewnie
szukają szabrowników. To wciąż
jeszcze plaga na ziemiach odzyskanych. Chyba wszystko, co było do
wyszabrowania, dawno ukradli, ale
milicja wciąż ma swoje priorytety –
powiedział obojętnym głosem.
Kiedy jednak wyciszający się Rynek wypełnił odgłos nadjeżdżającej
pobiedy ze zgaszonymi reflektorami,
za którą – także bez świateł – sunął
milicyjny gazik – obydwaj mężczyź-

ni w tym samym momencie dali
sobie kuksańca w bok. Obydwa auta
skręciły – podobnie jak wcześniej
patrol – w ulicę Bankową wiodącą
prosto do ul. Kopernika. Minęły
siedzibę Banku Spółdzielczego o tej
porze już na głucho zamkniętego.
Purpura chylącego się ku zachodowi
słońca przybrała jeszcze bardziej
nasycony odcień. – To jakiś koszmar
– mruknął Starzecki.
Mężczyźni przez chwilę milczeli
spoglądając na siebie. Każdy rozważał, co dalej. Choć nie mieli żadnych
racjonalnych powodów, aby domyślać się, że ta koncentracja milicyjnych sił ma związek z ich sprawą,
czuli się cały czas jak zbiegowie. Gdy
oddech stróżów prawa praktycznie
owiał ich oblicza, nie mogli nie
wziąć pod uwagę najgorszego.
– Znaleźli nas! Mało tego: znaleźli Inge i Drzewieckiego! I teraz
zastawiają pułapkę. Skądś wiedzą,
że my tam idziemy! Co robić!? Starzecki przypomniał sobie rozmowę
z przewodnikiem i wieść o znalezionym na platformie widokowej
Wieży Krzywoustego milicjantem,
którego wcześniej unieszkodliwił.
Układanka dopięła się w logiczną całość. – Milicjant musiał opowiedzieć
przebieg zdarzeń na tyle dokładnie,
że jakimś sposobem władza wpadła
na nasz trop!
Zegar na ratuszu wybił głucho

za piętnaście dziewiątą. Starzecki
z Jerzym zapomnieli o niedawnym
zmęczeniu, a wizja ciepłego i wygodnego łóżka oddaliła się z wyobraźni
Stefana w bliżej nieokreśloną dal.
Przez moment pomyślał o zimnych
ceglanych murach celi i twardych
pryczach z przepoconymi kocami,
pod którymi drzemali rosłe, grube
i niemyte zbiry. Wzdrygnął się. –
Musimy działać! Trzeba ich ostrzec!
Tylko jak!? Sytuacja wydawała się bez wyjścia.
Nie znali miasta, ale
wiedzieni instynktem
postanowili dotrzeć
do kamienicy na ulicy
Kopernika na skróty.
Wpadli do sieni domu
przy Rynku i – bez
pewności, czy drzwi od
podwórka będą otwarte – puścili się biegiem
labiryntem korytarzy
oświetlonych jedynie
przymglonym blaskiem
ze świetlików wmontowanych w sklepienia
zakurzonych klatek
schodowych. Biegnąc
szturchnęli starowinkę,
która dreptała z koszykiem pełnym kartofli.
– By was jasna cholera
wzięła!! – zaskrzeczała
starowina nie patrząc
na mężczyzn, ale goniąc
wzrokiem katulające
się po brudnej posadzce ziemniaki. Nie było
czasu na przeprosiny.
Mieli szczęście: brama
od strony podwórka
była otwarta.
Stanęli w klaustrofobicznym otoczonym z
czterech stron ponurymi konturami kamienic
podwórcu. Na chwilę
wstrzymali oddech.
Cisza. Miejska cisza. Z
uchylonych chyba w
każdym mieszkaniu
okien dobiegały strzępy rozmów
i inne odgłosy domowego gospodarstwa. Podwórko wypełnił cień
znanego głosu radiowego spikera.
Nie można jednak było rozróżnić
poszczególnych słów. – Antek!! Do
doooomu!! – tubalny bas z czwartego piętra nadał akcentu temu koncertowi szmerów, szelestów i innych
odgłosów żyjącej kamienicy. – Bo ci
nogi z dupy powyrywaaaam! – rzekł
głos dla zachęty. Echo powtórzyło.
Ale Starzeckiemu z Jerzym nie
było do śmiechu. Jerzy wskazał
skinieniem głowy kamienicę, gdzie
mieszkał Drzewiecki wraz z Inge.
W tym upiornym świetle zachodzącego słońca budynek nabrał
dramatycznego wyrazu. Jerzemu
od razu skojarzył się ze zniszczonym Wrocławiem, który nawet w
pełni słońca wyglądał jak epizod z
koszmarnego snu. Ani śladu milicji.
Przynajmniej na podwórku. Dziesięć
minut do dziewiątej. Mężczyźni
chyłkiem przebiegli przez podwórko. Z wysokości wyglądali jak dwa
szczury szukające schronienia przed
intruzem kotem. Lokator wołający
Antka, 12-letniego syna, który lubił
wieczorami snuć się z kumplami po
pobliskich podwórkach zauważył te
dwa przemykające cienie. – Antek,
do cholery! Widzę cię! Kolacja czeka!
Do domu! – ryknął.
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CIENIE HIRSCHBERGU XLV
Podwórkowa brama kamienicy
przy ulicy Kopernika była otwarta
na oścież. Stefan i Jerzy przytulili
się do ściany każdy po przeciwnej
stronie futryny. Wilgotny mur wbił
się w nozdrza Jerzego, który trzy
dni temu po raz pierwszy poznał
zapach owładniętej wilgocią symfonii różnych woni potężnej i bardzo
zaniedbanej kamienicy. Przypomniał sobie spiralę drewnianych
schodów, po których w lipcowe
upalne przedpołudnie wspinał się za
ubraną w podkasaną letnią sukienkę
Inge, aby oddać zgubiony przez
dziewczynę dokument jej dziadka.
Zapragnął raz jeszcze przeżyć ten
moment, ale syk Stefana wyrwał go
z tej wizji. Starzecki przytknął palec
do ust i wskazał wzrokiem na cień,
który raptem objawił się – niczym
duch – na pokrytej wyszczerbionymi
kaflami podłogą sieni parteru. Cień
milicjanta zniekształcony kątem
padania promieni gasnącego dnia.
Ręka cienia zbliżyła się do głowy i
wypuściła kłąb dymu. Czekali na
nich. Na pewno jest ich więcej!
Starzecki nie namyślał się wiele.
Ogarnął wzrokiem tonącą w coraz
głębszym cieniu kamienicę. Zakasał
rękawy. – Na którym oni mieszkają? – zapytał niemal bezgłośnym
szeptem. Jerzy pokazał palcami
rzymską IV. Na ostatnim. Z niedowierzaniem spojrzał na Starzeckiego
do końca nie zdając sobie sprawy, co
zamierza zrobić. Ale nie mylił się:
Stefan chciał wdrapać się na czwarte
piętro mocno nadgryzionej zębem
czasu kamienicy. W pierwszym
odruchu zapragnął powstrzymać
go. – Zabijesz się!
Ale widząc determinację w stalowym spojrzeniu Starzeckiego, dał
sobie spokój. Przypomniał sobie
jednocześnie, że jego kolega jest
wyćwiczony w wspinaczce skałkowej, którą trenował głównie w
Górach Sokolich. Stefan rozruszał
dłonie i palce niczym pianista, który zabierał się za wykonanie partii
solowej jego ulubionego Koncertu
Fortepianowego G-dur Mozarta. –
Nie czekaj tu na mnie. Spotkajmy
się za godzinę u Turka. Jak mnie
nie będzie, to znaczy, że – pokazał
gestem zakratowane okienko szepcząc bezgłośnie.
Za chwilę niczym kot zaczął
wdrapywać się po ścianie opierając ciężar ciała na wyłomach w
cegłach, których kurczowo przytrzymywał się dłońmi.
Jerzy struchlał, kiedy – może po
pół minucie – usłyszał zgrzyt odpadającej cegłówki, której upadek
wypełnił trzaskiem studnię podwórca. Za chwilę zleci Starzecki!

A na to wszystko z bramy wyskoczy
milicjant z odbezpieczoną do strzału bronią!
Ale nie. Starzecki nie spadł, a
cień stróża prawa, który wciąż
kopcił papierosa, nawet nie drgnął.
Pewnie tam, gdzie stał mundurowy,
odgłos spadającej cegły nie był aż
tak donośny. Przynajmniej nie na
tyle, aby zaniepokoić glinę.
*****
Inge siedziała przy okrągłym
stole przykrytym sutą koronkową
serwetą. Kończyli kolację. Z wielkiego radioodbiornika Tesla sączył
się chrypiąc ciepło zakłóceniami
walc „Nad pięknym modrym Dunajem” Straussa. Dziadek Teodor
poczłapał do kuchni po imbryk z
parującym wrzątkiem, stukoczący
zniekształconą pokrywką na fajerce z zapalonym gazem. Dziewczyna
Przegryzała ostatnie kęsy chleba
z salcesonem brunszwickim ze
sklepu spożywczo-kolonialnego
Andruszkiewiczów z ulicy 1 Maja
myśląc, że za kilka minut jej nowo
poznani przyjaciele zapukają do
drzwi. Raptem jedzenie stanęło jej
w gardle. Potrąciła dłonią szklankę
z resztką herbaty.
Ta potoczyła się na podłogę i
zbiła z hukiem splamiwszy wcze-

śniej herbacianą plamą chabrową
sukienkę dziewczyny. Ta wybałuszonymi oczami wpatrywała się
w szybę, do której przykleiła się
upiornie wyglądająca twarz Stefana Starzeckiego. Odgłos kaszlu
Inge przywołał dziadka Teodora.
Ten stanął w rozkroku nie wiedząc,
czy walnąć w plecy krztuszącą się
wnuczkę, czy otworzyć okno, o co
grymasem bólu błagał wiszący z
drugiej strony Starzecki.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy za tydzień
FOT. ARCHIWUM J.
WIKLENDTA
WROCŁAW HYDRAL COM

W poprzednich
odcinkach:
Grupa studentów architektury przyjeżdża
w lipcu 1956 roku do Jeleniej Góry na
plener, w trakcie którego ma uwiecznić najpiękniejsze detale miejscowych
budowli. Wraz z nimi dociera do stolicy
Kotliny Jeleniogórskiej fotograf Jerzy, który
ma prowadzić dokumentację. Opiekun
studentów Stefan Starzecki, aktywista i
młody pracownik naukowy, poznaje tajny
cel wyprawy. Wiadomo już, że większość
zabudowy jeleniogórskiego starego miasta
zostanie wyburzona. Przełożony Starzeckiego – Zenobiusz Morowski, wbrew prawu i
twardej zimnowojennej polityce PRL – chce
zrobić na tym interes z kolekcjonerem
von Hibuchem z RFN, któremu zamierza
pokątnie sprzedać cenne detale, a grupa
studentów potrzebna mu jest do sporządzenia dokładnego opisu i inwentaryzacji
bez wzbudzania podejrzeń. Starzecki ma
dostać swoją „dolę”. Jednak młodzi ludzie
i ich szef po przyjeździe rzucają się w wir
prowincjonalnego lekkiego życia, z którego
korzystają pełną piersią. Jerzy poznaje
miejscową autochtonkę Inge, którą zaczyna
darzyć odwzajemnionym uczuciem. Starzecki podczas pijackich eskapad oddala się
od swoich podwładnych. W trakcie jednego
ze spacerów z dziewczyną oraz z Jerzym
spotyka milicjanta, którego – z obawy
przed wylegitymowaniem (zapomniał
dowodu) – unieszkodliwia i pozbawia
przytomności, munduru, broni oraz motocykla. Przestraszeni takim obrotem
sprawy mężczyźni ukrywają się. Miejscowa
milicja, po znalezieniu nieprzytomnego
funkcjonariusza, zaczyna podejrzewać,
że padł on ofiarą wroga ludu, który zabrał
mu mundur i motocykl, aby uciec z Polski.
Ratunkiem dla sprawców są znajomości
Teodora Drzewieckiego, przybranego
dziadka Inge, powstańca warszawskiego i
jeńca wojennego, który został skierowany
do prac przymusowych w Hirschbergu,
gdzie zastało go wyzwolenie. Niestety,
osoba, która mogłaby wyciągnąć ich z
opresji, wyjechała na urlop. Tymczasem na
komendzie milicji poszkodowany sierżant
Pietrucha z obawy o swoją przyszłość
przedstawia prawdziwy przebieg wydarzeń,
a milicjanci przystępują do opracowania
portretu pamięciowego sprawców. Ustalają, że w sprawę zamieszany jest Starzecki
oraz wnuczka Drzewieckiego.
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AKTUALNOŒCI

MŁYNARSKI PLAYS
MŁYNARSKI – “Rebeka nie
zejdzie dziś na kolację”
wydawnictwo: Mystic
Production

ojca. Wcześniej dał się poznać jako utalentowany perkusista w zespole Wojtka
Pilichowskiego Pilich Und Funk, nieco
później jako wzięty sideman rozpoczął
współpracę z Kayah, Natalią Kukulską,
Grzegorzem Markowskim, Reni Jusis
Jan Młynarski, syn kultowego tek- i Sistars. W 2001 roku założył własny
ściarza i piosenkarza Wojciecha Mły- zespół 15 Minut Projekt, a także nagrał i
narskiego, na nowo odkrywa piosenki
wyprodukował debiutancką płytę z

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

autorska muzyką pod
tym samym tytułem.
Do tego najnowszego
projektu podchodził z
dystansem a próbkę
materiału zaprezentował podczas ubiegłorocznego Festiwalu
w Opolu, któremu to

występowi przysłuchiwał się sam Wojciech
Młynarski. Zaskakujące
wersje jego szlagierowych piosenek, które
zna cała Polska, zostały
zarejestrowane w studiu
RecPublica w Lubrzy.
Jednak na promocję

Moc akordeonów u Zbawiciela

Maryla Nowak, Magdalena
Szczepanik, Waldemar Korczyński,
czyli soliści Studia Piosenki Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu,
będą wykonawcami
koncertu zatytułowanego „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Początek dziś (poniedziałek, 25
X) o godz. 17.00 w sali teatralnej
ODK.

Detektywi na ekranie

Dyskusyjny Klub Filmowy
KLAPS proponuje jutro (wtorek,
26 X) kultowy film detektywistyczny „Wielki sen”, reż. Howard
Hawks (USA, 1946) na podstawie
powieści Raymonda Handlera.
Mroczna atmosfera i zagadka kryminalna – zapewnione. Początek
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej przy ul.
Bankowej 27 (cena biletu 10 zł,
karnet 28 zł).

Zaświaty Syberii

Klub Religioznawczy „Kastalia”
zaprasza w środę (27 X) na spotkanie z podróżnikiem i fotografem
dokumentalistą Tomaszem Deko,
który – w ramach prelekcji zatytułowanej „Koczownicy i szamani
czyli wędrówki po zaświatach
Syberii”, pokaże zestaw zdjęć z
tamtych rejonów Rosji. Początek w
sali teatralnej ODK o godz. 17.

Przystań Twórcza Cieplickie
Centrum Kultury zaprasza
na wydarzenie muzyczne
warte uwagi nie tylko fanów
tak popularnego w ostatnim
czasie akordeonu. 1 listopada
w Kościele Zbawiciela wystąpi
Poznański Kwintet Akordeonowy.

Jak skutecznie leczyć sztuką?
Wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty oraz
pokazy teatralne złożą się
na międzynarodową konferencję z zakresu technik
edukacyjnych i arteterapii,
która potrwa w dniach 28 –
30 października w DODN w
Jeleniej Górze.
Celem konferencji jest upowszechnianie innowacyjnych metod z zakresu edukacji kulturalnej
i arteterapii w formie teoretycznej
i praktycznej oraz przeszkolenie

kadr w ich zakresie z terenu Polski
i Niemiec.
Organizatorzy pragną wdrożyć
w system edukacji kulturalnej
twórcze metody pracy i terapii z
dzieckiem i młodzieżą normalną
oraz dysfunkcyjną, aby móc tę fachową wiedzę wykorzystać później
w praktyce.
Konferencja zorganizowana
przez Jeleniogórskie Centrum
Kultury odbywa się w ramach
polsko-niemieckiego projektu „Od
fundamentów po szczyty”.
(RED)

Nic tak nie jednoczy jak wspólny śpiew. Przekonali się o tym
w minioną środę członkowie Zespołu Wokalnego „Głosowanie” z Jeleniej Góry, którzy wraz z Oost – Europakoor
Mila z Amsterdamu odbyli warsztaty wokalne w
Filharmonii Dolnośląskiej.

Zagrają mistrzowie

W nadchodzący czwartek o
godz. 17 rozpocznie się w Filharmonii Dolnośląskiej koncert
pedagogów Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Stanisława
Moniuszki.

Animatorami tego nieco- opiekun działającego przy
dziennego wydarzenia Jeleniogórskim Centrum
byli Helga Kruse oraz Kultury „Głosowania”. W
rolę tłumaczki wcieliła się
Jacek Szreniawa, muzyk,
Ida Baj z Kokompozytor oraz

specjalnie na akordeon lub kwintet akordeonowy – informują
organizatorzy z CCK Przystań
Twórcza.
Muzycy (Jerzy Siemak, Wiesław
Prządka, Waldemar Książczyk, Karol
Jankowski, Waldemar Łyczakowski)
są absolwentami klasy akordeonu
prof. Henryka Krzemińskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu, oraz
wykładowcami i nauczycielami
wszystkich poziomów szkolnictwa
artystycznego w Polsce.
(tejo)
FOT. ORGANIZATOR

Artyści koncertują z niezwykłym powodzeniem na całym świecie, a w maju 1990
roku Kwintet został laureatem GRAND PRIX
Międzynarodowego Konkursu Zespołów
Kameralnych w Paryżu.

POP ROCK & JAZZ

Osiecka w Przystani Twórczej
W nadchodzący piątek (29 X) niu ulubionych przedmiotów i w
w Przystani Twórczej Cieplickim ulubionych miejscach. Początek
Centrum Kultury zaplanowano wy- imprezy o godz. 19 w Długim Domu
stawę zdjęć zatytułowaną
w Cieplicach. Wstęp 7 złotych.
(tejo)
„Agnieszka Osiecka”,
FOT. KONRAD
czyli „Sztuczny
PRZEZDZIĘK
miód” oraz koncert piosenek
legendarnej artystki. Ekspozycja przedstawia
nieznane
fotografie
Agnieszki
z lat 19601980, autorstwa Jana
B o rkow skiego, pokazujące
poetkę w
ró ż nyc h
Wśród wykonawców będzie Dorota
et a p a c h
Malczewska, uzdolniona wokalnie
jej życia,
licealistka z Jeleniej Góry.
w otocze-

Karkonosze bliżej Niderlandów
W tym tygodniu rozpoczyna
się jeleniogórska odsłona Festiwalu Rozdroża Dni Kultury
Holenderskiej. Nie zabraknie
koncertów, wystawy, debaty i
pokazów filmowych.
Już we wtorek (26 X) o godz. 18. w
cieplickim Kościele Zbawiciela wystąpi
Chór Muzyki Klasycznej „Kwajr” z Groningen pod dyrekcją Merlijn Wackers.
Zespół prezentuje klasyczne pieśni i
piosenki w teatralnej oprawie.
W środę o godz. 10 w budynku rektoratu Kolegium Karkonoskiego zacznie

cję Krzysztofa Komedy „Szara Kolęda”
w aktorski niemal sposób. Poza warstwą muzyczną ważne są teksty. Mam
nadzieję że sprawi ten krążek Państwu
sporą frajdę.
Andrzej Patlewicz

się konferencja naukowa zatytułowana
„Odkrywanie granic języka i kultury”.
W programie spotkanie z tłumaczami
poezji, poetami, recytacje w języku
niderlandzkim, a także dyskusja na
temat granic języka.
Oficjalne otwarcie Festiwalu Rozdroża i wystawy „Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy” z udziałem
Ambasadora Królestwa Niderlandów
w Polsce Marcela Kurpershoeka i
Marka Obrębalskiego, prezydenta
Jeleniej Góry, zaplanowano na środę
(27 X) w Książnicy Karkonoskiej
przy ul. Bankowej 27. Wystawa
przedstawia dzieje Anny Frank na hi-

storycznym tle żydowskich
prześladowań podczas II wojny światowej. Wernisaż wzbogaci występ
wspomnianego już chóru Muzyki
Klasycznej „Kwajr”.
W czwartek w Kolegium Karkonoskim odbywać się będą interkulturowe warsztaty dla studentów.
Z kolei w Książnicy Karkonoskiej
zaplanowano debatę na temat granic wolności z pokazem krótkich
filmów o migracji oraz problemach
praw człowieka przygotowanych
przez holenderską Fundację Anny
Frank. W czwartek i piątek w sali
kameralnej JCK zobaczyć będzie
można retrospektywę filmów Paula
Verhoevena.
(RED)

Nasi pośpiewali razem z Holendrami
holenderski naśladując brzmienie różnych odgłosów, w
tym dźwięk silnika
motorówek. – U nas
tylu motorówek nie
ma, więc będziemy
śpiewać bardziej

konserwatywnie – zażartował Jacek
Szreniawa. Prowadzący zamieniali się
rolami wprowadzając do zajęć coraz to
nowsze elementy. Po przerwie obydwa
zespoły – już osobno – zaprezentowały
swoje wokalne możliwości śpiewając
utwory z własnego repertuaru.
(tejo)

na której śpiewa standardy: „Take The
ogromną popularność. Teraz
mając 16 lat jest najmłodszą woka- „A” Train”, „I Got Rhythm”, „Over The
Rainbow”, ale także własne
listka jazzową, która
utwory napisane wspólnie
podpisała kontrakt
z Jesse Harris’em. Nikki udaz dużą wytwórnią
nie połączyła dwa tematy w
płytową. W barwach
jeden „On The Sunny Side of
wytwórni Universal
the Street” autorstwa Jimmy
ukazała się jej najMcHugh’a/Doroty Fields i „Fool
nowsza płyta „Nikki”

In The Rain” spółki Jimmy Page/Robert
Plant. Z przekonaniem śpiewa też na
nowej płycie wielki klasyczny gospelowy
utwór “God Bless The Child” napisany
przez Arthura Herzoga, Jr i Billie Holiday.
Z tym repertuarem wystąpiła niedawno
w Londynie. Czas na przyjazd artystki
do Polski.
Andrzej Patlewicz

legium Karkonoskiego. Okazało
się jednak, że bardzo często
nie trzeba było przekładu,
aby wspólnie muzykować.
Holenderscy i polscy wokaliści rozśpiewywali się
na sposób

Fot. Konrad Przezdzięk

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Dobra piosenka w ODK

Kto pamięta czasy triumfów
Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego, kiedy to jeszcze nie
było popularnych teleturniejów,
a współcześni wirtuozi nie pojawili się jeszcze na świecie? Pewnie coraz mniej osób. Jednak
warto przypomnieć sobie tamtą
epokę, którą przybliży jeden z
nielicznych tego typu zespołów
na świecie: Poznański Kwintet
Akordeonowy.
– Artyści grają na instrumentach podobnych tylko zewnętrznie do akordeonów tradycy jnych, w odróżnieniu od których
posiadają ogromne możliwości
brzmieniowe. Muzycy prezentują
zróżnicowany repertuar, na który
składają się transkrypcje wielkich
dzieł dawnych mistrzów, muzyka
współczesna, opracowania muzyki popularnej, rozr ywkowej
oraz oryginalne utwory napisane

albumu wybrano piosenkę „Lubię wrony”
Jerzego Wasowskiego.
Autorem wszystkich
innych aranżacji jest grający na gitarze
Marian Wróblewski. Dość niezwykłym
wydarzeniem tego albumu jest też
niezwykły duet Gaby Kulki i Wojciecha
Młynarskiego, który wykonał kompozy-

Zabawy w Niemców

Biuro Wystaw Artystycznych
zaprasza w czwartek (28 X) na
XXXVII spotkanie z cyklu Obserwatorium Karkonoskie zatytułowane
tym razem „Bractwa rycerskie.
Zabawy (mimowolne) w Niemców”. Wprowadzenie do dyskusji
i moderacja Andrzej Więckowski.
Początek o godz. 18 w BWA przy
ul. Długiej 1.
(tejo)

POP ROCK & JAZZ
NIKKI YANOFSKY – „Nikki”
wydawnictwo: Decca
Records/ Universal Music
Polska

koncertowym albumem prezentującym
almanach światowej muzyki jazzowej.
Na pierwszym studyjnym albumie
postanowiła rozszerzyć swój repertuar
śpiewając jazz z wykorzystaniem trud16-letnia kanadyjska wokalistka ma nej techniki scat. Sięgnęła po standardy
nie tylko talent, ale również nieprzecięt- znane z wykonań Elli Fitzgerald. Czasem
ne możliwości wokalne. Zadebiutowała

trudno uwierzyć, że ta młoda wokalistka
wydobywa z siebie te wszystkie zawiłe
wokalne frazy robiąc to z wielkim smakiem i z prawdziwym wdziękiem. Swój
talent wokalny pokazała na jazzowym
festiwalu w Montrealu, gdzie oglądało ją
100 tys. osób. Rok później wystąpiła w
projekcie Air Mail Special dedykowanym
Elli Fitzgerald. Nikki Yanofsky zdobyła
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

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
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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SPORT / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Medale jeleniogórzan
w Lidze BJJ

DZIEWCZYNY NA BOISKU
Turniej piłkarski
dziewcząt organizowany przez
M i ę d z ys z ko l ny
Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze padł
łupem młodych zawodniczek z Gimnazjum nr 4.
W turnieju udział
wzięły cztery ekipy, a
zawody rozegrano systemem każdy z każdym.
Zwyciężczynie wystąpiły
R

E

K

L

A

w składzie: Maksymiliana Janik, Agata
Łabuda, Olimpia Łuczak, Agata Michałowska, Ewelina Czyż, Ewelina Rybak,
Angelika Skrzek, Paulina Mrozik,
Nikola Tomczyk, Natalia Jeżewska
oraz Sandra Popławska. Podopieczne
Małgorzaty Rybarczyk-Rokity zapisały
na swoim koncie dwa zwycięstwa –
1:0 z G 1 i 2:0 z G 2, do tego spotkanie
z G 3 zakończyły bezbramkowym
remisem.
Młode zawodniczki z Gimnazjum
nr 4 zdobyły także nagrody indywidualne. Najlepszą bramkarką uznano
Natalię Jeżewską, a najbardziej bramkostrzelną piłkarką została Olimpia
Łuczak.
(MDvR)
M

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26

Zawodnicy jeleniogórskieOprócz medalistów w zawogo klubu Rio Grappling dach wystartowali także Daniel
Club wzięli udział w zawo- Soliński oraz Miłosz Trzaska.
Zawodnicy Rio Grappling Club
dach XII Ligi Brazylijskiego
Jelenia
Góra trenują w każdy
Jiu–Jitsu w Warszawie.

poniedziałek, środę i piątek o
godzinie 20 na macie zapaśniczej w hali przy ul. Złotniczej.
Klub wciąż poszukuje sponsora,
który wsparłby drużynę w zakresie finansowania wyjazdów
na turnieje.
(arec)
Fot. Archiwum klubu
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RADIO TAXI MERCEDES

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

3".:
Serafin

Jeleniogórzanie mogą poszczycić się trzema medalami. Srebro
wywalczyli Mateusz Bubin– w
kategorii białych pasów do 88,3
kg i Mateusz Zackiewicz w kategorii juniorów do 89,5 kg. W tej
ostatniej kategorii brąz dorzucił
Jakub Radzimski.
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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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OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010.10.15 GODZ. 19:30 – 2010.10.22 GODZ. 20:30
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OGŁOSZEŃ - 750
PRACA
DAM PRACĘ
AVON - dodatkowe pieniądze - Firma
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty,
szkolenia i wiele innych atrakcji, jeśli
zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. Napisz: GG 6402836
lub zadzwoń - 692 494 164
AVON - Zostań liderem sprzedaży
zyskujesz, Udział szkoleniach oraz piknikach. Wyjazdowe nagrody i wycieczki.
Zostań liderem sprzedaży zapraszam
serdecznie kontakt 8170064
AVON biuro w JG - zostań bezpośrednią klientką Avon, możesz sprzedawać
nasze produkty, zamawiać je dla siebie
ze zniżką do 40 %, prezenty dla nowych
konsultantek, szkolenia kosmetyczne,
bezpłatna dostawa GG2536594 - 667
268 964

BIURO Zepter - zatrudni od zaraz. Na
stałe lub dodatkowo. Wysokie wynagrodzenie. Bezpłatne szkolenie - 664
863 800
DO odśnieżania - ﬁrma zatrudni mężczyznę - 506 056 406
EKIPA na dach - zatrudnię od zaraz - 692
641 865
FIRMA zatrudni - monterów instalacji
wodno-kanalizacyjnych. Wymagana
znajomość niwelatora. Dobre warunki
płacy - 601 789 262
FIRMA zatrudni - operatora koparko-ładowarki, z doświadczeniem. Dobre warunki
pracy i płacy - 601 789 262
JEAN Careno - zostań naszym konsultantem i zarabiaj dodatkowo min. 1000 zł
miesięcznie. Zadzwoń po więcej informacji
- 503 111 123
KELNERKA - do kawiarni - 694 556 431

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

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

LEGALNA praca w Niemczech - dla
opiekunek. Niemiecki komunikatywny 757 210 574
MURARZY - Firma poszukuje wykwaliﬁkowanych murarzy do budowy muru przy
rzece - 669 895 676
PRZYJMĘ konserwatora i palacza - pensja ok.. 2000 zł + wyżywienie i premia
- 669 914 814
SZUKAM złotej rączki - do domku z działką
w Karpaczu Dolnym - 757 619 973
SZUKASZ dodatkowej pracy? - Zostań
konsultantką Avon - 723 529 222
TYNKARZE maszynowi - wyłącznie
fachowcy z doświadczeniem - 663 747
793
ZARABIAJ na sprzedażny kosmetyków
- kupuj dla siebie do 30% taniej - 505
999 552
ZATRUDNIĘ do baru - od zaraz. Umowa
zlecenie - mile widziana studentka - 695
192 132
ZATRUDNIĘ tynkarzy maszynowych wyłącznie fachowcy z doświadczeniem
- 663 747 793

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny,
bez nałogów, z prawem jazdy - szuka
zajęcia - 793 657 899

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.

EMERYT - podejmie pracę palacza CO.
Posiadam uprawnienia - 788 194 368
JAKO pokojowa - w Szklarskiej Porębie.
Na stałe lub dorywczo - 510 488 064
JAKO portier – dozorca - Kobieta, 53
lata. Grupa inwalidzka. Pilne - 605
347 410
KOBIETA po 40-tce - podejmie pracę
jako sprzątaczka lub w małym sklepie.
Również opieka nad osobą starszą - 508
447 887
MĘŻCZYZNA, 34 lata - wykształcenie
średnie, szuka pracy jako konserwator
- 515 184 579
MĘŻCZYZNA, 39 lat - podejmie stałą
pracę. Może być za granicą - 699
901 787
PARKING, portiernia - wcześniejsza
emerytura - 504 476 123
PODEJMĘ pracę - 695 133 584
POSZUKUJE stażu - w salonie kosmetycznym lub fryzjerskim, na terenie
Jeleniej Góry - 725 349 541
SZUKAM pracy - dodatkowej - 609
600 807
SZUKAM pracy - opiekunka - na terenie
Niemiec - 663 641 311
USILNIE poszukuję pracy - znajomość
kasy, praca w handlu. Wykształcenie
średnie. Jestem osobą zaradną, pracowitą, kompetentną, dyspozycyjną, nie
robiącą problemów - 661 279 210

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe, parter Cieplice - do wprowadzenia, dla klienta z gotówką. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji
998 - 697 707 401
DOM - w Jeleniej Górze lub okolicach
do 20 km, nowy lub poniemiecki do
remontu. Zdecydowany klient. Nieruchomości Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
DZIAŁKA nadająca się na zakład - produkcyjny spożywczy. Konieczny dobry
dojazd, sieć gazowa, energetyczna,
kanalizacja, wodociąg - 602 407 258
DZIAŁKA pod budynek - wielorodzinny
w Jeleniej Górze. Bez pośredników 512 144 131
GRUNT rolny - 1 ha przeliczeniowy na
KRUS - tanio. Uprawa ziemi i dotacje dla
sprzedającego - 516 241 755
KAŻDE mieszkanie - prestiż - 660
328 184
MIESZKANIE - do 120000 zł - 667
019 228
MIESZKANIE - Zabobrze I - dla klienta
z gotówką dwupokojowe do drugiego
piętra. N.Ż. Numer licencji 998. - 509
156 552
MIESZKANIE 2 lub 3 pokojowe - na
Zabobrzu, (minimum 45 m2), w rozsądnej cenie. Płacę gotówką. Pośrednikom
dziękuję - 790 614 946
MIESZKANIE 2 pokojowe - dla poważnego klienta od I do III-piętra z balkonem.
Mieszkanie do zamieszkania w Jeleniej
Górze. Nieruchomości Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - I lub II piętro
na os. Orlim - 667 755 111
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu
II lub III - płatne gotówką. Bez pośredników - 790 614 946
MIESZKANIE 3 pokoje do 250000
- koniecznie w Cieplicach. Gotówka.
Numer licencji 13045 - 790 418 318

MIESZKANIE 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze. Kupię bezpośrednio lub bez prowizji. Cena do 200000 zł - 609 419 919
MIESZKANIE do remontu - 2 pokoje,
Jelenie Góra, Zabobrze. Zdecydowany klient z gotówką. Nieruchomości
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
MIESZKANIE do remontu - 38 m2 lub
kawalerka. Gotówka - 514 000 838
MIESZKANIE na Zabobrzu - poszukuję dla konkretnego klienta mieszkania 2-pokojowego na Zabobrzu,
powierzchnia około 40m2. Nieruchomości Otti. Numer licencji 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE w Cieplicach - pilnie
poszukuję dla dwóch klientów mieszkań 2 lub 3 pokojowych w Cieplicach.
Nieruchomości Otti. Numer licencji13225 - 603 491 335
NIEDUŻE 3 pokojowe - Kupię nieduże
3 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
II-III. Nie w wieżowcu. Może być do
remontu. Numer licencji5524 - 503
111 466
WARSZTAT, stolarnia lub hala - ok.
150-250 m2, z działką min. 1500
m2, w Jeleniej Górze lub pobliskiej
miejscowości - 795 849 394

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
411304. 1/2 bliźniaka - 100 m2 bardzo ładny dom położony w Jeżowie
Sudeckim na kameralnym osiedlu
domów jednorodzinnych, wybudowany w 2000 roku jest w bardzo
dobrym stanie technicznym, działka
500 m2. Numer licencji 5524 - 662
112 344
408950. 2 pokojowe w Piechowicach
- na IV-piętrze 45 m2. Umeblowanie w
cenie. 135 000 zł CON. Siofer. Numer
licencji 12470 - 691 081 247

409481. 2 pokojowe z balkonem - 1
piętro, rozkładowe, spokojna, cicha
dzielnica, blisko centrum, parking, umeblowana kuchnia, 48 m2, cena 145 000
zł. - 698 741 719
410202. 50 m2 - I piętro - własnościowe,
dwupokojowe z miejsce parkingowe,
centrum ul. Nowowiejska. Numer licencji
5124 - 601 551 213
410287. Apartamenty na Ratuszu - 3
apartamenty na Pl Ratuszowym o
powierzchniach 47-48 m2 o rożnym
standardzie i atrakcyjnych cenach. Od 1
do 3 piętra. Ogrzewanie miejskie. Nowe
okna i instalacje. Kodex. Numer licencji
10721 - 513 060 568
410623. Atrakcyjny nowy dom - 240 m2,
6 pokoi na ładnej działce 900 m2, w podgórskiej miejscowości. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
410942. Bliźniak - Jeżów Sudecki - 100
m2 dom w bardzo dobrym standardzie
działka 500 m2, dom 2000 r. atrakcyjna
cena, Numer licencji 5524 N.City - 662
112 344
409640. Bliźniak Jeżów Sudecki - 100
m2 bardzo ładny dom na kameralnym
osiedlu domów jednorodzinnych. Dom
wybudowany w 2000 roku jest w bardzo
dobrym stanie technicznym, działka 500
m2. Numer licencji 5524 - 662 112 344
410141. Bliźniak Jeżów Sudecki - 100
m2 bardzo ładny położony na kameralnym osiedlu domów jednorodzinnych.
Dom wybudowany w 2000 roku jest
w bardzo dobrym stanie technicznym,
działka 500 m2. Numer licencji 5524 662 112 344
410114. Budowlana w Komarnie Działka budowlana w Komarnie piękna
widokowo, pow. 2050 m2. Numer licencji
1749 - 500 256 864
410131. Dom - 140 m2, w idealnym
stanie 25 km od Jeleniej Góry. Zaproponuj cenę. Numer licencji 1749 - 790
683 088

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
409075. Dom 105000 zł - wolnostojący
100 m2. położony w okolicach Świeradowa Zdroju. NPindyk. Numer licencji
96 - 75 75 23 505; 607 270 989
409737. Dom 139 000 zł - do sprzedaży
dom w okolicy Świeradowa Zdroju
NPindyk. Numer licencji 96 - 75 75 235
05; 607 270 989
409137. Dom 150 m2 - działka 2600m2,
w rozliczeniu mogą być dwa lub jedno
mieszkanie na Zabobrzu, Oś. XX-lecia
lub ok. ul. Morcinka. Marcin Chaszczewicz. Numer licencji 14414 - 660
359 500
410073. Dom 240 000 zł - stan surowy
zadaszony, na ładnej działce 1011 m2, 7
km od Jeleniej Góry. Cena do negocjacji.
N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
408906. Dom 480.000 - nieruchomość
położona 25 km od Jeleniej Góry. Dom
o pow. 140 m2, działka 698 m2. Numer
licencji 1749 - 790 683 088
410512. Dom Cieplice - w zabudowie
szeregowej o powierzchni 167 m2 na
działce 200 m. Jeldom. Numer licencji
14557 - 666 830 830
411309. Dom Jeżów Sudecki - nowy,
140 m2, na parterze przestronna kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem, na
piętrze są trzy sypialnie i łazienka. Dom
oddany w stanie deweloperskim. Numer
licencji 5524 - 662 112 344
408949. Dom k/ Karpacza - luksusowy,
wspaniale usytuowany. 300 m2, 7 pokoi,
działka 2800 m2. nr Numer licencji 4566
- 601 540 292
408953. Dom koło Kolegium - budynek 2
kondygnacyjny, podpiwniczony z dużym
strychem, oraz dwoma przybudówkami
o łącznej PC. ok. 250 m2. na działce
1013 m2. CON. Siofer. Numer licencji
12470 - 669 714 707
410109. Dom Komarno - o powierzchni
200m na działce 2000 m. z pięknym
widokiem na Karkonosze. Jeldom.
Numer licencji 14557 - 666 830 830
409129. Dom na skraju J.Góry - duży,
piętrowy mieszkalno - usługowy, do
remontu. Powierzchnia ok.400 m2, 12
pokoi działka 1303 m2, cena 390000 zł.
Numer licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
410540. Dom okazja - pilne - wolno
stojący w pięknej malowniczej okolicy
10 minut od Jeleniej Góry o powierzchni
170 m2, 520 000 zł. Numer licencji 7027
- 509 263 111
411015. Dom Podgórzyn - 121 m2,
użytkowa 88 m2 - 4 pokoje, działka 1085
m. Nowa elewacja dobra cena. Numer
licencji 5877 - 500 122 446
411440. Dom trzyrodzinny - na osiedlu
z widokiem na pasmo gór. Możliwość
wydzielenia 3 mieszkań z osobnymi wejściami. Działka 1100 m2. Cena 480000
zł Nieruchomości Partner. Numer licencji
zaw. 4917 - 604 508 308
410198. Dom ul. Wrocławska - dom do
remontu (z cegły) na działce mieszkalno
- usługowej 1103 m2 cena 350000 zł do
negocjacji). Numer licencji 5124 - 601
551 213
410157. Dom w Jeżowie Sudeckim nowy 138 m2 plus garaż i pomieszczenie
gospodarcze, działka 1000 m2, bardzo
ładny projekt, idealny dla rodziny 3-4
osobowej, stan deweloperski, N.City
Numer licencji 5524 - 662 112 344
409780. Dom w Jeżowie Sudeckim poniemiecki dom do remontu położony
na 30 a działce budowlanej + 80 a
gruntów rolnych. Numer licencji 13225
- 605 079 790
411041. Dom w Komarnie - stan surowy
otwarty 179 m2 na działce 1000 m2 z
bardzo dobrym dojazdem. Cena 199000
zł. Numer licencji 4917 - 604 869 172
408960. Dom w Miłkowie - malowniczo
położony, tylko 2 km od Karpacza. 192
m2, duża zadbana działka 2100 m2.
398000 zł nr Numer licencji 4566 - 601
540 292
410538. Dom w ok. Bolkowa - nowy,
100 m2, działka 5000 m2. 280 000 zł.
Marcin Chaszczewicz Numer licencji
14414 - 660 359 500

410520. Dom w Piechowicach - okazja ładny, nowy, duży dom w Piechowicach
na spokojnym osiedlu o powierzchni 275
m. Jeldom. Numer licencji 14557 - 666
830 830
410983. Dom w super cenie - 143 m2 w
idealnym stanie. Gryfów Sląski. Numer
licencji 1749 - 790 683 088
409122. Dom w Świerzawie - bliźniak,
duży, obok centrum 220 m2, działka 589
m2, pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki. Cena
330000. Numer licencji 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
410105. Dom w zabudowie szeregowej
Cieplice - wybudowany w 2000 roku posadowiony na działce o powierzchni
423 m2. Nieruchomość zlokalizowana
jest w Cieplicach z dala od miejskiego
zgiełku, Numer licencji 5877 - 515
285 788
408942. Dom we Lwówku Śląskim - 200
m2, 5 pokoi, garaż, szklarnia. Blisko
centrum. Numer licencji 4566 - 601
540 292
409132. Dom we Wleniu - wolnostojący,
piętrowy, podpiwniczony (z lat 80-tych)
250 m2, 5 pokoi w dobrym stanie. Duża,
ładna działka 1094 m2. Cena 380000 zł.
Numer licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
408936. Dom wiejski - z zabudowaniami
gospodarczymi na działce 6700 m2.
Cena 180000 zł. N.Ż. Numer licencji
998 - 509 156 552
410920. Dom Wojceszyce - okazja
- 170m2 w okazyjnej cenie tylko 520
000 - Numer licencji7027 - 509 263 111
408886. Dom wolnostojący - blisko
centrum. Cena 260000 zł. Polecam.
Nieruchomości Żebrowscy Numer
licencji 998 - 509 156 552
411306. Dom za 199 000 zł - stan surowy
zadaszony, na ładnej działce 1011 m2,
z pięknymi widokami na panoramę
Karkonoszy. 7 km od Jeleniej Góry.
Okazja. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
410620. Dom za 360 000 zł - w zabudowie szeregowej, 100 m2, 4 pokoje,
500 m2 działki, ładnie położony, 4 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski Numer
licencji. 9549 - 667 219 752
410905. Dom, 380 000 - Podgórzyn
121,3 m2 na parterze wiatrołap, salon,
kuchnia z jadalnią, toaleta i pomieszczenie gospodarcze, na I poziomie znajdują
się 3 sypialnie i łazienka. Wybudowany
2002 roku. Numer licencji 5877 - 515
285 788
411412. Dom, atrakcyjny i nowy - 240
m2, 6 pokoi na ładnej działce 900 m2, w
podgórskiej miejscowości. N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
409744. Dom, ul. Nowowiejska - JG -120
m2, 1000 m2 działka, ładna, zadbana.
Cicha i spokojna okolica - 601 540 292
410956. Domy Jeżów Sudecki - 3 domy
w zabudowie bliźniaczej położone
zaraz przy wjeździe do J.S. (od strony
Zabobrza). Nowo wybudowane domy
w zabudowie bliźniaczej, połączone
garażami 146 m2. Jeldom lic 14557 666 830 830
409115. Duża willa w Staniszowie - dwupokoleniowa, atrakcyjna architektura,
powierzchnia całkowita ok. 400 m2.
Działka 14400 m2. Do wykończenia.
Cena 980000 zł. Numer licencji 9549.
Rychlewski Nieruchomości - 602 732
135
411363. Dwie działki w Chromcu - 3000
m2 każda, w cenie 20 i 30 złotych za
m2. Nieruchomości Karkonoskie. Numer
licencji 1740 - 601 556 494
409135. Działka - 11 zł/m2 w Kopańcu
- 28000 m2 z możliwością wydzielenia
mniejszej. Widok na panoramę gór.
Marcin Chaszczewicz Numer licencji
14414 - 660 359 500
411007. Działka 1050 m2 - budowlaną,
z dostępem do prądu i wody, 6 km od
Jeleniej Góry, nowo powstałe osiedle
domków jednorodzinnych. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
409109. Działka 160650 zł - budowlana
1785 mkw. położoną w Staniszowie
NPindyk. Numer licencji 96 - 601 209
198, 75 75 23 505

410619. Działka 1650 m2 - budowlana
położona na wzniesieniu z pięknymi
widokami na nowo powstałym osiedlu
domków jednorodzinnych w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
408948. Działka budowlana - pod
zabudowę pensjonatową w Karpaczu,
930 m2, 185800 zł. Numer licencji 4566
- 601 540 292
410204. Działka budowlana Michałowice
- 1900 m2, 70 zł/m2 licencja 5124 - 601
551 213
409624. Działka budowlana25 zł./m
- 5500 m2 z możliwością wydzielenia
mniejszej. Mniszków k. Janowic Wlk.
Marcin Chaszczewicz Numer licencji14414 - 660 359 500
411414. Działka od Zabobrza - 1200 m2,
ładnie położona z pięknymi widokami na
panoramę Karkonoszy. 130 000 zł N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
409761. Działka od Zabobrza - 1200
m2, słoneczna, widokowa, dobry dojazd,
dostęp do mediów, Jeżów Sudecki. 130
000 zł. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
411362. Działka w Chromcu - 8900 m2.
Bardzo atrakcyjna cena - tylko 10 zł/m2.
Nieruchomości Karkonoskie. Numer
licencji 1740 - 601 556 494
409644. Działka w Kostrzycy - 70 zł/ m2,
1000 m2, dogodny dojazd do Jeleniej
Góry oraz do Karpacza, w cenie działki
udział w drodze oraz ZK (prąd) przy
działce. Kanalizacja oraz wodociąg w
budowie. Numer licencji 5524 - 662
112 344
408925. Działki budowlane - w Młkowie
widok na Śnieżkę rożnej wielkości,
14ar,15,ar,16ar,18ar,19ar uzbrojone - 70
zł/m - 504 699 338
410918. Działki budowlane 49 zł za
m2 - Komarno z pięknym widokiem
na panoramę Karkonoszy. Cena do
negocjacji! Jeldom. Numer licencji 14557
- 666 830 830
410155. Działki budowlane za 35 zł/
m2 - od 1500 m2 do 2200 m2 pięknie
położone, 13 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
408959. Działki ok. Gryfowa - Działki
budowlane o pow. 1500 m2 położone
przy lesie. Spokojna okolica. 42 zł/m2.
Numer licencji 4566 - 695 991 331
408943. Działki w Miłkowie - Widokowe,
atrakcyjnie położone. Media w pobliżu.
60 zł/m2. Numer licencji 4566 - 601
540 292
410616. Działki za 35 zł/m2 - budowlane od 1500 m2 do 2200 m2 pięknie
położone, 13 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
410962. Kamienica - super cena bardzo ładna kamienica, położona w
pięknej, spokojnej części miasta, blisko
ścisłego centrum (ok. 7 minut spacerem). Jeldom Numer licencji 14557 - 602
727 242
409784. Kawalerka - 39 m2 - na parterze okolice ul. W. Pola. Cena 97000 zł
lic13225 - 605 079 790
410064. Kawalerka - bardzo ładna w
kamienicy na 3 piętrze 31,2 m2. Kuchnia
osobna. Nowe okna i panele na podłogach. Ogrzewanie co - gazowe. Klatka
schodowa zadbana. Czynsz 130 zł/m-c.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
411331. Kawalerka - bardzo ładna,
zadbana w kamienicy na 3 piętrze o
pow. 31,2 m2. Kuchnia osobna. Nowe
okna na podłogach panele. Ogrzewanie
co-gazowe. Dobra lokalizacja, blisko
centrum. N.Szymkiewicz Numer licencji
2400 - 669 620 071
410693. Kawalerka - elegancka po
remoncie 22,10 m2. Blok w centrum miasta w dobrej lokalizacji. Nowa łazienka
i kuchnia w zabudowie. Okna i drzwi
nowe. Czynsz 85 zł/m-c N.Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
409123. Kawalerka - ładna w centrum
Sobieszowa po remoncie. Jednopokojowe 31,3 m2 + pomieszczenie gospodarcze 4,55 m2. Cena 95000 zł. Numer
licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
411464. Kawalerka - na I-piętrze w ładnej kamienicy w centrum 30 m2. Duży
ustawny pokój, osobna kuchnia, łazienka
z WC i przedpokój. Mieszkanie ciche
i przytulne, ciepłe. Czynsz 85 zł/m-c.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
410904. Kawalerka - na VIII-piętrze
wieżowca na Zabobrzu III o pow. 28 m2.
Z pokoju wyjście na balkon. Mieszkanie
środkowe, słoneczne, ciepłe. Czynsz
196 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
409072. Kawalerka - na wysokim parterze 25 m2. Blok ocieplony blisko centrum. Cicha spokojna okolica w pobliżu
park. Klatka schodowa zadbana. Czynsz
160 zł/m-c N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
410501. Kawalerka - na wysokim parterze w nowym budynku 37 m2. Z dużego
pokoju wyjście na balkon, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Blisko centrum.
Ogrzewanie z sieci N.Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071

411024. Kawalerka - Orle - 4 piętro, 26
m2 Numer licencji 5877 - 500 122 446
409773. Kawalerka - przytulna na
parterze budynku wielorodzinnego
35,78 m2. Pokój i kuchnia po remoncie.
Kuchnia duża z meblami na wymiar.
Cicha zielona okolica blisko do centrum.
Czynsz 36 zł/m-c. Numer licencji 2400
- 669 620 071
411080. Kawalerka - przytulna w
budynku wielorodzinnym o pow. 35 m2.
Pokój i kuchnia po remoncie. Kuchnia
duża z meblami na wymiar. Cicha zielona okolica, blisko centrum. Czynsz 36
zł/m-c. N.Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
410602. Kawalerka - Solna - doskonała
lokalizacja. 26 m2, piwnica 7m2. Czynsz
57 zł w tym min. ogrzewanie - Kamil Zur,
nPartner (Numer licencji 4917) - 604
906 257
408881. Kawalerka - w Piechowicach o
powierzchni 37 m2 z ogródkiem i garażem w atrakcyjnej cenie. Numer licencji
5877 - 500 122 447
411429. Kawalerka 31 m2 - za 149000
CON Siofer Numer licencji 12470 - 603
561 516
409787. Kawalerka 41 m2 - blisko KK,
ogrzewanie własne, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Polecam! Cena.
Zaproponuj swoją cenę lic 13225 - 605
079 790
411295. Kawalerka 90000 zł - na
wysokim parterze w centrum miasta.
Mieszkanie po generalnym remoncie
Jeldom. Numer licencji nr 14557 - 602
727 242
411364. Kawalerka na Zabobrzu bardzo ładna po kapitalnym remoncie,
do zamieszkania od zaraz. W cenie
mieszkania meble, blok jest ocieplony.
Niskie koszty utrzymania 135 zł czynszu.
Cena 118 000. Numer licencji 5877 - 515
285 788
409785. Kawalerka po kapitalnym
remoncie - duża w spokojnej i zielonej
dzielnicy, parking, plac zabaw, blisko
do centrum. Numer licencji 13225 - 605
079 790
411018. Kawalerka Sobieszów - w
wyremontowanej kamienicy na pierwszym piętrze Numer licencji 5877 - 500
122 446
411348. Kawalerka w Cieplicach piękne 33 m2 po generalnym remoncie
na 1 piętrze w okolicy Parku Norweskiego. Bardzo słoneczne, przytulne
mieszkanie. 135000 zł do negocjacji.
Zapraszam do obejrzenia. Numer licencji
5524 - 503 111 466
409080. Kawalerka za 110 000 zł - w
wieżowcu na Zabobrzu III na 8 piętrze
o powierzchni 28,60 m2, CON. Siofer.
Numer licencji 12470 - 669 714 707
410273. Kawalerki - 22m2 po remoncie
z wyposażeniem, parter, czynsz 85 zł
oraz 32 m2 do remontu na Placu Ratuszowym, 1 piętro, czynsz 130 zł KODEX
Nieruchomości - 513 060 568
409117. Komfortowa szeregówka - w
Cieplicach, środkowa, 246 m2. 6 pokoi.
Działka 430 m2. Cena 520000 zł – warto.
Numer licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
411021. Komfortowe Cieplice - w nowym
budynku 49 m2 po podłodze 60 m2.
Numer licencji 5877 - 500 122 446
409073. Kowary 119000 zł - Sprzedamy
mieszkanie 2-pokojowe o pow. 49 m2
położone na trzecim piętrze w Kowarach. NPindyk. Numer licencji 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
410537. Lokale - blisko centrum - usługowe w stanie deweloperskim na parterze blisko ścisłego centrum miasta, przy
jednej z ruchliwych ulic Jeleniej Góry.
Lokale z dużymi, witrynami. Jeldom.
Numer licencji 14557 - 602 727 242
410951. Lokale - w nowej kamienicy,
przy ul. Krótkiej - ścisłe centrum Jeleniej
Góry. Cena od 3.000,00 zł brutto/m2.
Metraż od 53,88 m2 do 82,32 m2 - 697
397 297, 75 75 22 980
409592. Lokale mieszkalne - 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
409743. M2 na Kiepury - piękne, komfortowo wykończone mieszkanie na
3 piętrze od strony TBS’ów 54 m2.
Mieszkanie jest w idealnym stanie,
sprzedawane z wyposażeniem. 215000
zł do negocjacji. Numer licencji 5524 503 111 466
410626. M2 na Kiepury - tanio - mieszkanie 2 pokojowe na ul. Kiepury, duży balkon, piwnica. Cena 133000 zł. Polecam
Numer licencji 13225 - 605 079 790
410286. M2 pokojowe na Zabobrzu
- 2 pokojowe z aneksem kuchennym
na Zabobrzu I, 39 m2 na 2 piętrze.
Ogrzewanie z sieci. Mieszkanie z całym
wyposażeniem. Czysta wyremontowana
klatka schodowa. CON Siofer Numer
licencji 12470 - 603 561 516
409782. M2 w Cieplicach - mieszkanie
2 pokojowe 44m2 z balkonem i piwnicą.
Super lokalizacja. Numer licencji 13225
- 605 079 790

410025. Mieszkania - 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
408941. Mieszkania 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
409633. Mieszkania, ul. 1 Maja - po
remoncie, 2 pokojowe, 1 piętro, idealne
na kancelarię lub gabinety. Marcin
Chaszczewicz. Numer licencji14414 660 359 500
410526. Mieszkanie - Kiepury 40 m2 drugie piętro z balkonem. Cena 145000
zł. Nieruchomości Żebrowscy. Numer
licencji 998 - 509 156 552
411050. Mieszkanie - nowe 3100 zł/
m2 - 86 m2, 3 pokoje, 2 poziomy. Stan
deweloperski: wszystkie instalacje,
gładzie. Zapytaj o szczegóły: Kamil Ż,
nPartner (Numer licencji 4917) - 604
906 257
409140. Mieszkanie - ul. 1 Maja - 2
pokojowe, I piętro, po remoncie. Marcin
Chaszczewicz. Numer licencji 14414 660 359 500
408939. Mieszkanie - w ścisłym centrum
Jeleniej Góry z możliwością przeznaczenia na lokal usługowy - 697 397 297, 75
75 22 980
410300. Mieszkanie - Zabobrze 2
pokojowe - bardzo ładne, po solidnym remoncie, umeblowana kuchnia,
nowe okna, drewniana podłoga. Blok
z windą. Doskonała cena Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549 –
501736644
410195. Mieszkanie 101 m2 centrum świetnie nadające się pod gabinety, kancelarię, doskonała lokalizacja, 1 piętro.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
411300. Mieszkanie 113 m2 ul. Kochanowskiego - 113 m2 ładny rozkład,
słoneczne w zadbanej kamienicy, drugie
piętro, w cenie mieszkania zabudowa
kuchenna. Numer licencji 5524 - 662
112 344
408880. Mieszkanie 130000 zł - 114 m2
na pierwszym piętrze z ładnym dużym
ogrodem.18 km Od Jeleniej Góry. Polecam. Nieruchomości Żebrowscy. Numer
licencji 998 - 509 156 552
410190. Mieszkanie 139.000, 59 m2 - 3
pokojowe z balkonem. Atrakcyjna cena
139.000 zł. Numer licencji1749 - 790
683 088
408895. Mieszkanie 155.000, 3 pokoje
- 55 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Nieruchomość do remontu. 1 piętro, budynek ocieplony, mieszkanie z balkonem.
Numer licencji 1749 - 500 256 864
411005. Mieszkanie 160 000 zł - 3
pokoje, drugie piętro w bloku na Zabobrzu I. Zapraszam na prezentację. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
411308. Mieszkanie 2 pokoje - bardzo
ładne mieszkanie 2 pokojowe 50 m2,
położone na parterze w Jeleniej Górze
z balkonem. Jeldom. Numer licencji
14557 - 666 830 830
409671. Mieszkanie 2 pokojowe eleganckie na II-piętrze 48 m2. Blok
4-piętrowy na Kiepury. Mieszkanie
rozkładowe, słoneczne z balkonem. Na
podłogach panele i kaﬂe. Lokalizacja b.
dobra N.Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
410123. Mieszkanie 2 pokojowe funkcjonalne 50 m2. Budynek wielorodzinny 2-piętrowy w cichej zielonej
okolicy. Mieszkanie po remoncie, wymienione wszystkie instalacje, nowe okna.
N.Szymkiewicz, Numer licencji 2400
- 669 620 071
410965. Mieszkanie 2 pokojowe - na
2 piętrze 39 m2. Blok 4-piętrowy na
Zabobrzu. Mieszkanie rozkładowe,
środkowe, słoneczne, kuchnia meble
w zabudowie. Czynsz 263 zł/m-c z fun.
rem. N.Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
410544. Mieszkanie 2 pokojowe - na
2 piętrze, 48 m2. Blok 4 piętrowy ocieplony na Zabobrzu. Mieszkanie ciepłe,
środkowe, pokoje ustawne, niezależne.
Czynsz 198 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
408913. Mieszkanie 2 pokojowe - na I
piętrze 54 m2 w kamienicy blisko centrum. Mieszkanie po remoncie, nowe
okna oraz panele na podłogach. Nowa
ładna łazienka. Niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
408944. Mieszkanie 2 pokojowe - na
II-piętrze 41 m2 na Zabobrzu I. Po generalnym remoncie. Duży pokój, aneks
kuchenny, łazienkę i przedpokój oraz
sypialnię. CON. Siofer. Numer licencji
12470 - 669 714 707
409098. Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne 48 m2, rozkładowe, środkowe. W
bloku 4 piętrowym ocieplonym z nową
ładną elewacją. Mieszkanie słoneczne z
nowymi oknami i panelami na podłodze
N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 669 620 071
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409061. Mieszkanie 2 pokojowe 155000
zł - słoneczne i zadbane mieszkanie
2 pokojowe o 48,73 m2 położone na
pierwszym piętrze w kamienicy w okolicy
Małej Poczty NPindyk. Numer licencji
96 - 75 75 23 505; 607 270 989
410529. Mieszkanie 3 pokoje - bardzo
ładne mieszkanie w okolicy Małej Poczty,
w ładnym nowoczesnym budownictwie.
Mieszkanie znajduje się na drugim
piętrze, mimo niewielkiego metrażu (50
m2). Jeldom. Numer licencji 14557 - 602
727 242
409770. Mieszkanie 3 pokoje - po
remoncie, 62 m2, z balkonem, parter
czteropiętrowego bloku na Zabobrzu
III. N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
410660. Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne 59 m2. W bloku 4-piętrowym,
ocieplonym, w cichej okolicy. Środkowe z
balkonem i nowymi oknami. Klatka schodowa wyremontowana. N.Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
409720. Mieszkanie 3 pokojowe - eleganckie po remoncie. Rozkładowe,
środkowe 63,5 m2. Na Zabobrzu III,
słoneczne z balkonem. Mieszkanie
zadbane, bardzo ładne. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
410186. Mieszkanie 3 pokojowe - na
II-piętrze w budynku wielorodzinnym o
pow. 63 m2. Rozkładowe, funkcjonalne,
do zamieszkania od zaraz. Ogrzewanie
z sieci. Dobra lokalizacja. Czynsz 290
zł/m-c. N.Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
411392. Mieszkanie 3 pokojowe - na
I-piętrze 65 m2. Rozkładowe, środkowe w doskonałej lokalizacji. Pokoje
przestronne, ogrzewanie z sieci. Blok
4-piętrowy, blisko centrum w pobliżu
park. N.Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
410151. Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, 61 m2, dziewiąte piętro w
wieżowcu, z pięknymi widokami, Zabobrze III. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
409139. 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. Numer
licencji 2400 - 669 620 071
409732. Mieszkanie 3 pokojowe Kowary
- rozkładowe i przytulne mieszkanie
3-pokojowe o pow. 48,20 m2 położone
na drugim piętrze blisko centrum Kowar
NPindyk- licencja 96 - 75 75 23 505;
607 270 989
409138. Mieszkanie 3 pokojowe w
szklarskiej - 108,5 m2 na I piętrze w
kamienicy obok centrum, do remontu,
cena 227 000zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602
732 135
409144. Mieszkanie 3 pokojowe w
Szklarskiej - w bloku na III piętrze w
centrum 66,6 m2. Cena 260000 - super
widoki na góry. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
411456. Mieszkanie 3 pokojowe, dwupoziomowe - ok. Małej Poczty w bloku
- 70 m2 (po podłodze) - cena 190000
zł Rychlewski Nieruchomości Numer
licencji 9549 - 602 732 135
411299. Mieszkanie 34 m2 w centrum
- po kapitalnym remoncie niedaleko
ścisłego Centrum, dwa pokoje, łazienka,
drewniane podłogi. Całość wykonana
z wysokiej jakości materiałów. Numer
licencji 5524 N.City - 662 112 344
410941. Mieszkanie 4 pokoje na Zabobrzu III - 86, V piętro, 4 pokoje, 2 piwnice,
duży balkon i wnęka do zabudowy przy
windzie, wymaga tylko wymiany okien,
do wprowadzenia Kodex Nieruchomości.
Numer licencji 10491 - 513 059 468
410586. Mieszkanie 49 m2 za 130 000
- 2 pokojowe, parter dwupiętrowego
budynku, w spokojnej dzielnicy Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
410153. Mieszkanie 50,47 m2 - 2
pokoje, po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku, na przedmieściach
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Numer
licencji - 667 219 752
410629. Mieszkanie 54 m2 115000 ładne zadbane i słoneczne mieszkanie
2 pokojów w Wojcieszowie. Garaż,
piwnica oraz mały ogródek. Polecam.
Numer licencji 13225 - 605 079 790
411420. Mieszkanie 54 m2 za 115000
zł - 2 pokojowe po remoncie w urokliwym
budynku na pogórzach Kaczawskich.
Oferta godna uwagi! Polecam. Numer
licencji 13225 - 605 079 790
410147. Mieszkanie 59 m2 za 135 000
zł - 3 pokojowe, trzecie piętro w bloku,
przedmieścia Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
409759. Mieszkanie 59 m2 za 140 000
zł - mieszkanie, 3 pokoje, trzecie piętro
w bloku, Jelenia Góra. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
410513. Mieszkanie 60 m2 - w centrum
miasta. Cena 120000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy. Numer licencji 998 - 509
156 552
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410527. Mieszkanie 70 m2 - w kamienicy na drugim piętrze w Jeleniej Górze.
Nieruchomości Żebrowscy Numer licencji 998 - 509 156 552
410126. Mieszkanie 80 m2 w centrum - 3
pokoje po kapitalnym remoncie. 299.000
zł. Numer licencji 1749 - 790 683 088
410498. Mieszkanie 85 m2 - mieszkanie w Centrum, trzypokojowe bardzo
atrakcyjna cena, Numer licencji 5524
N.City - 662 112 344
411302. Mieszkanie 85 m2 centrum! - 85
m2 trzypokojowe rozkładowe bardzo
słoneczne mieszkanie na parterze,
ogrzewanie z pieca centralnego znajdującego się w piwnicy, nowe okna PCV,
bardzo atrakcyjna cena. Numer licencji
5524 - 662 112 344
410946. Mieszkanie atrakcyjne M3 w trzypokojowe, rozkładowe na wysokim
parterze, po generalnym remoncie z
dużą piwnicą. Jeldom. Numer licencji nr
14557 - 602 727 242
411028. Mieszkanie blisko centrum
Cieplic - 57 m2 do remontu 1 piętro w
kamienicy 130.000. Numer licencji 5877
- 500 122 446
410509. Mieszkanie Cieplice 50m2 na parterze z ogrodem. Cena 120000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Numer
licencji 998 - 509 156 552
409119. Mieszkanie czteropokojowe
z ogrodem - w bloku. Okolice ul. Hofmana, I piętro, 65 m2. Działka 700 m2,
zadbane. Cena 220000 zł. Numer licencji 9549, Rychlewski Nieruchomości.
Warto - 602 732 135
410665. Mieszkanie dwupokojowe oryginalne i przytulne mieszkanie poddaszowe w Jeleniej Górze po kapitalnym
remoncie, wspólny ogródek, wiata na
samochód. Nieruchomości Otti. Numer
licencji13225 - 603 491 335
410930. Mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu I - 44 m2 na parterze, salon
z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka z WC, loggia, piwnica. Cena
144 300 zł KODEX. Numer licencji
10491 - 513 059 468
409120. Mieszkanie komfortowe 2
pokojowe - Zabobrze II. Po solidnym
remoncie, 52 m2, IV piętro bloku z
windą. Cena 175000 zł. Rychlewski
Nieruchomości, Numer licencji 9549.
Warto - 602 732 135
411352. Mieszkanie M2 Kiepury - tanio 2 pokojowe 37 m2, duży balkon, piwnica,
kuchnia w zabudowie. Cena 133000 zł.
Numer licencji 13225 - 605 079 790
410041. Mieszkanie na lokal - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry z możliwością
przeznaczenia na lokal usługowy - 697
397 297, 75 75 22 980
411435. Mieszkanie Piechowice - trzypokojowe - 67 m2 na parterze, 150000
zł Nieruchomości PARTNER. Numer
licencji 4917 - 604 508 308
409125. Mieszkanie trzypokojowe centrum - na drugim piętrze kamienicy
w ścisłym centrum 71 m2, cena 186 000.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
409118. Mieszkanie trzypokojowe
Matejki - w Kamienicy w centrum, II
piętro 58,2 cena 198 000.zł. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549 602 732 135
410495. Mieszkanie Ul. Kochanowskiego - piękne 113 m2, ładny rozkład,
słoneczne w zadbanej kamienicy, drugie
piętro, w cenie mieszkania zabudowa
kuchenna, Numer licencji 5524 - 662
112 344
410107. Mieszkanie w Cieplic - na Placu
Piastowskim 68 m2 na pierwszym piętrze Numer licencji 5877 - 515 285 788
409113. Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe. 50,5 m2, II piętro w kamienicy,
po remoncie, zadbane. Cena 143000
zł, Rychlewski Nieruchomości, Numer
licencji 9549 - 602 732 135
409733. Mieszkanie willowe z ogrodem - Cieplice. atrakcyjne mieszkanie
z kominkiem stanowiące całe piętro
willi koło Parku Zdrojowego. 75 m2 z
ogródkiem. Rychlewski Nieruchomości.
Numer licencji 9549 - 501 736 644
409753. Mieszkanie Wojcieszów, 54
m2, tanio - dwa pokoje, duża kuchnia,
po remoncie, z garażem.125000 zł do
negocjacji. Nieruchomości Żebrowscy.
Numer licencji 998 - 697 707 401
409111. Mieszkanie, 3 - pokojowe - Kiepury - 63,5 m2 wieżowiec VII piętro, trzy
pokoje. Cena 195000 zł. Numer licencji
9549 Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
409083. Mieszkanie, 3 pokojowe Mała
Poczta - bardzo ładne, komfortowe 3
pokojowe 50 m2, na II piętrze bloku
w okolicy małej poczty, mieszkanie
rozkładowe, po generalnym remoncie.
Zapraszam na prezentację. CON. Siofer.
Numer licencji 12470 - 691 081 247
409064. Mieszkanie, 62 m2 135000
zł centrum - 2 pokojowe położone na
pierwszym piętrze na obrzeżach centrum Jeleniej Góry. NPindyk. Numer
licencji 96 - 75 75 23 505; 607 270 989
409635. Mieszkanie, Ul. Kolberga - 40
m2 po kapitalnym remoncie, słoneczne,
duży balkon, atrakcyjna cena. Numer
licencji 5524 - 662 112 344

og£oszenia
410531. Mieszkanie; ul. 1 Maja - po
remoncie, 1 piętro, 80 m2, idealne na
biuro, gabinet lub kancelarię. Miejsca
parkingowe. Marcin Chaszczewicz.
Numer licencji 14414 - 660 359 500
409636. Nowy dom Jeżów Sudecki bardzo ładny dom w stanie deweloperskim 138 m2, działka 1000 m2, Numer
licencji 5524 - 662 112 344
410922. Parter domu - 4 pokojowe
mieszkanie 88 m2 w spokojnej dzielnicy,
niedaleko centrum miasta z działką 350
m2. Mieszkanie jest w bardzo dobrym
stanie. 260.000 zł. Numer licencji 5524
- 503 111 466
411419. Poniemiecki dom w Jeżowie
Sudeckim - położony na 30 ar. Działki
budowlanej, przynależące 80 ar - działka
rolna. Numer licencji 13225 - 605 079
790
409112. Pół bliźniaka - Cieplice. Solidny,
piętrowy ok. 220 m2, mieszkalna ok.110
m2 działka 362 m2, 5 pokoi. Cena
490000 zł. Rychlewski Nieruchomości.
Numer licencji 9549 - 602 732 135
410291. Pół domu - 105 m2: kuchnia z
jadalnią, spiżarka, 4 pokoje, łazienka,
WC, przedpokój. Do mieszkania przynależy ok. 60 m2 piwnica, strych, weranda
oraz 500 m2 ogrodu. CONSiofer. Numer
licencji 12470 - 669 714 707
409143. Stan surowy zamknięty środkowy segment, spokojne osiedle
w Kowarach, powierzchnia całkowita
ok. 250 m2. Piętrowy, wysoki parter,
6 pokoi, cena 255000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549 602 732 135
409715. Śliczny domek - w zabudowie
szeregowej, 100 m2, 3 pokoje plus jeden
na poddaszu, 500 m2 działki, przytulny,
ładnie zagospodarowany. 360 000 zł - 4
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
408956. Willowe Cieplice - atrakcyjne
mieszkanie z kominkiem stanowiące
całe piętro willi koło Parku Zdrojowego.
75 m2 z ogródkiem. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 501
736 644
410508. Willowe z ogrodem - Cieplice - atrakcyjne mieszkanie z kominkiem stanowiące całe piętro willi koło
Parku Zdrojowego. 75 m2 z ogródkiem.
Rychlewski Nieruchomości - Numer
licencji 9549 - 501 736 644
1/2 bliźniaka w Cieplicach powierzchnia
mieszkalna 107m2, duży taras bardzo
dobra lokalizacja. Numer licencji 5877
- 500 122 447
1/2 domu w zabudowie bliźniaczej do
zamieszkania atrakcyjna cena 350000
zł. Numer licencji 5124 - 601 551 213
Bliźniak stan surowy - dom wolnostojący w zabudowie bliźniaczej w stanie
surowym otwartym. Właściciel dodaje
całą stolarkę. Wojanów. Numer licencji
7027 - 785 511 606
Cieplice z ogrodem - Mieszkanie 3
pokojowe, piętro domu z ogrodem, po
solidnym remoncie. Nieopodal Parku
Zdrojowego, spokojna zielona dzielnica.
Rychlewski Nieruchomości Numer licencji 9549 - 501 736 644
Dom + budynek na działalność gospodarczą. Sprzedaż lub wynajem. W Łomnicy, 7 minut do centrum. Godne uwagi.
Bezpośrednio - 504 924 825
Dom 100 m2 - 1/2 domu ( zabudowa
bliźniacza) 360000 zł. Numer licencji
5124 - 601 551 213
Dom 6 rodzinny - w Niemczech (ok. 400
m2) z częścią gospodarcza (160 m2), z
działka o powierzchni 550 m2, lezący w
Meuselwitz - 604 133 390
Dom do remontu - na dużej działce 603 954 845
Dom do wykończenia - na działce 1011
m2, 199 000, okolice Jeleniej Góry.
Celdom. Numer licencji 7792 - 601
773 793
Dom jednorodzinny (120 m2), wolnostojący na działce 900 m2, gmina Mysłakowice - bez pośredników, cena - 570000
PLN - 697 090 301
Dom Jeżów Sudecki - 199 m2, działka
1005 m2 - 650 000 PLN Polecamy.
Numer licencji 7027 - 785 511 606
Dom letniskowy Brenno - Sprzedam
dom wolnostojący mogący pełnić funkcje
mieszkalną jak i usługową w Brennie o
powierzchni 104 m2 oddalony 300 m od
jeziora Białe. Polecamy. Numer licencji
7027 - 785 511 606
Dom nowy - 240 m2 - 6 pokoi, 900 m2
działki, z pięknymi widokami w podgórskiej miejscowości 14 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Dom poniemiecki z zabudowaniami
- działka 1448 m2. Dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi położony
w Jeleniej Górze, niedaleko Zabobrza.
Jeldom Numer licencji 14557 - 666
830 830
Dom w Komarnie - piękny, nowy dom
na dużej działce. Jeldom. Numer licencji
3059 - 600 434 800
Dom w Miłkowie - po remoncie z pokojami do wynajęcia na działce 2500 m2.
Numer licencji 4917 - 604 869 172

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dom w Piechowicach - nowy, do
zamieszkania. Spokojna okolica. 280
m2. Bez pośredników - 514 395 194
Dom w Podgórzynie o powierzchni 121
m2, salon, 3 sypialnie, kuchnia, łazienka
z dużą działką. Numer licencji 5877 - 500
122 447
Dom, 100 m2 z zabudowaniem gospodarczym. Piękny ogród 800 m2. Osiedle
pomorskie w Jeleniej Górze. Dom do
zamieszkania. Cena do negocjacji - 516
137 342
Dom, nowy - parterowy w Wierzchosławicach koło Bolkowa z widokiem na
zamek. Dom ocieplony. Działka 0.5ha.
Nie wymaga wkładu finansowego - 721
125 105
Działka 924 m2 - zabudowana,
wszystkie media Karpacz - 601 790
570
Działka budowlana 25 arów w Olszynie Lubańskiej sprzedam po bardzo
atrakcyjnej cenie. Pośrednikom dziękuję
- 693 018 087
Działka budowlana 45.000 zł - 785 m2,
media (prąd woda-studnia), ogrodzona.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
Działka budowlana 6 km do centrum.
Piękna i spokojna okolica. 75 zł - 607
703 421
Działka budowlana 87 000 zł - 906
m2, z dostępem do mediów, w pobliżu
centrum Jeżowa Sudeckiego. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Działka budowlana 906 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, blisko centrum,
dobry dojazd. 87 000 zł do negocjacji.
N. Rychlewski. Numer licencji - 667
219 752
Działka budowlana Podgórzyn - 2500
m2. numer licencji 4917 - 604 869 172
Działka budowlana w Dąbrowicy 2700 m2 - 601 554 392
Działka budowlana w Wojcieszycach
- 4271 m2. Piękny widok, dojazd asfaltowy do działki. Tanio i bez pośredników
- 608 810 644
Działki budowlane w Górzyńcu - 12
arów, media obok - 608 744 453
Działki budowlane z warunkami zabudowy w Komarnie - 792 434 657
Działki budowlane z warunkami
zabudowy, z dostępem do mediów, w
Łomnicy. Bardzo nasłonecznione, z
pięknym widokiem na Śnieżkę i panoramę Karkonoszy. Okolica Pałaców
- 504 924 825
Działki rolne nadające się pod KRUS
okolice Jeleniej Góry - 792 434 657
Działki siedliskowe Mirsk i okolice 792 434 657
Garaż murowany w centrum. Cena
13900 zł - 691 081 217
Kamienica centrum zadbana 500 m2,
dobra cena. Numer licencji 1749 - 790
683 088
Karpacz Miłków - stary młyn na
skrzyżowaniu - parking, media, widok
panorama - 511 932 475
Kawalerka blisko centrum. 30 m2,
na I piętrze w stylowej kamienicy. Niski
czynsz. Atrakcyjna lokalizacja. N. City
Numer licencji 5524 - 510 671 660
Kawalerka na poddaszu - ul. Morcinka, po obrysie 51 m2. Bardzo ładne,
słoneczne. Parking. Cena 130000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy, Numer licencji 998. Filip Biegański - 500 666 828
Kawalerka na VIII-piętrze wieżowca
na Zabobrzu III - 28 m2. Z pokoju wyjście
na balkon, kuchnia połączona z przedpokojem. Kawalerka środkowa, słoneczna,
ciepła. Czynsz 196 zł/m-c. Numer licencji
2400 - 669 620 071
Kawalerka na Zabobrzu - 28 m2
na II piętrze. Numer licencji 5877 - 500
122 447
Kawalerka na Zabobrzu - 29 m2 na
parterze w bloku po termomodernizacji
przy ul. Różyckiego. Mieszkanie jest ciepłe i słoneczne, wymienione okna i drzwi
wejściowe, reszta wymaga remontu.
95000 zł do negocjacji, Numer licencji
5524 - 503 111 466
Kawalerka na Zabobrzu - Kawalerka
na Zabobrzu - 791 126 676
Kawalerka na Zabobrzu - Okazja
26 m2, IIp. Mieszkanie środkowe. Cena
86000 do negocjacji. Numer licencji
10728 - 501 181 875
Kawalerka po remoncie. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Jeldom Numer
licencji 14557 - 602 727 242
Kawalerka w Świerzawie - o
powierzchni 27 m2, I piętro, atrakcyjne
położenie. Spółdzielnia mieszkaniowa,
niskie opłaty. Cena 68000 zł do negocjacji - 661 177 350
Kawalerka 26 m2 budynek z 2001
r. ul. Wańkowicza. Pokój z aneksem. II
piętro. Czynsz 300 zł. Cena 115000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji 998. Filip Biegański - 500 666 828
Kwiaciarnia - mała 12 m2 - w Cieplicach- niski koszt utrzymania - tylko
200 zł miesięcznie przy głównej drodze
- 663 136 720

Lokal na działalność - 49 m2, na
parterze, wejście z ulicy. Zabobrze III,
ul. Kiepury 59, na wprost ZUS-u. Bardzo
atrakcyjny i prestiżowy - 601 954 165
Lokal użytkowy 61 m2 - na działalność
handlową/usługową w centrum Jeleniej
Góry - Hotel EUROPA wejście obok
sklepu ŻABKA - składanie ofert i dodatkowe informacje w sekretariacie hotelu
- 75 76 47 235, 75 75 23 352
Lokal użytkowy na parterze z miejscem parkingowym, blisko centrum.
Numer licencji 4917 - 604 869 172
Łąka 1.92h przy drodze asfaltowej w
Janówku, 18 km od Jeleniej Góry - niedrogo - 603 139 918
M3, 65 m2 parter, po remoncie - 609
655 488
Mieszkania nowe - w stanie deweloperskim w okolicy centrum Jeleniej Góry.
2 i 3 pokojowe od 26 do 87 m2 już od
2.500 zł/m2. Zapraszam do obejrzenia.
Numer licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie 100 m2 - w Jeleniej
Górze, ul. Wrocławska. Komfortowe.
Kuchnia, łazienka, salon, 2 pokoje,
garaż. Po remoncie. Blisko przystanek
autobusowy. Cena 340000 zł - 662
358 052
Mieszkanie 113 m2 - bardzo ładne ul.
Kochanowskiego N.City. Numer licencji
5524 - 662 112 344
Mieszkanie 145000 zł - 40m2 na
Zabobrzu III, drugie piętro. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji 998
- 509 156 552
Mieszkanie 2 pokojowe - 40 m2,
Zabobrze II, do odświeżenia. W cenie
zabudowa kuchni. Bardzo ciepłe, czynsz
z ogrzewaniem 160 z. Cena 137000 zł
do negocjacji. Bez pośredników - 509
503 333
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
II, po generalnym remoncie, z AGD i
meblami, do zamieszkania od zaraz.
Kontakt po godz. 15:00 - 795 614 687
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu. 41 m2. Słoneczne. III piętro. Cena
135000 zł. Bez pośredników - 609
906 679
Mieszkanie 2 pokojowe - po solidnym
remoncie, gładź, deska barlinecka,
umeblowana kuchnia, nowe instalacje
i wysokiej klasy okna. Tylko 175000.
Zabobrze. Lic 9549 - 501 736 644
Mieszkanie 2 pokojowe - tanie, na
Zabobrzu. Słoneczne, z balkonem.
Możliwość zrobienia 3 pokoju. Numer
licencji 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Matejki,
po kapitalnym remoncie.73 m2. Bardzo
wysoki standard. Cena 230000 zł. Nieruchomości Żebrowscy, Numer licencji
998. Kontakt: Filip Biegański - 500
666 828
Mieszkanie 2 pokojowe - w Lipsku
(Niemcy), o powierzchni 51 m2, na parterze. Cena 25000 EUR do negocjacji
- 604 133 390
Mieszkanie 2 pokojowe - wyjątkowo
ładne mieszkanie 50 m2, dwa ustawne
pokoje duża kuchnia i łazienka, oraz
śliczny słoneczny balkon. Numer licencji
11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem
38 m2 na Zabobrzu, cieple i słoneczne,
dobra lokalizacja, tanio - telefon po 18 502 135 092
Mieszkanie 2 poziomowe - 3 pokojowe o 87m2 w centrum Cieplic za jedyne
2250 m2 mieszkanie z kominkiem bardzo przytulne i ciepłe. Polecamy. Numer
licencji 7027 - 785 511 606
Mieszkanie 201 000 zł - w stanie
deweloperskim 69,31 m2 położone na
pierwszym piętrze w nowo odrestaurowanym domku kilkurodzinnym (2010 r.)
w Jeleniej górze NPindyk licencja 96 - 75
75 23 505, 607 270 989
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m. 10
metrów od Kolegium Karkonoskiego.
10 min. do Tesco i szkoły podstawowej.
Cena 105000 zł - 500 454 936
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 - 65 m2,
w Kowarach. Cena do uzgodnienia.
Pośrednikom dziękuję - 609 749 301
Mieszkanie 3 pokojowe - 80 m2, I piętro, blisko centrum miasta, po kapitalnym
remoncie - 600 219 019
Mieszkanie 3 pokojowe - okazja
w Podgórzynie 61,3 m2 na parterze,
kuchnia, łazienka, ogród. Tanie ogrzewanie koksowo-węglowe. Cena 59 000
zł - 660 328 184
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie,
z tarasem, ogrodem i garażem - 90 m2
+ lokal użytkowy 50 m2 wynajmowany
pod sklep w Sosnówce. Cena 240000
zł - 607 644 684
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie.
57,4 m2, I piętro. Nowe wszystkie instalacje, ogródek, piwnica. Mała Poczta.
Cena 189000 zł - 697 980 001
Mieszkanie 34 m2, 98000 zł - w
Podgórzynie. Po remoncie. Dwa pokoje.
Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji 998 - 697 707 401

Mieszkanie 35 m2, 60000 zł - blisko
centrum.2 pokoje, kuchnia z łazienką,
garaż N.Ż Numer licencji 998 - 697
707 401
Mieszkanie 39,40 m2 - po remoncie,
2 pokoje, słoneczne i zadbane - 607
486 645
Mieszkanie 4 pokojowe - 1p.,120
m2, kamienica, rozkładowe, atrakcyjne,
umeblowane, co gaz, kominek, piec
antyczny, stiuk itp. Czynsz 110 zł. - Pilnie
- 601 822 396
Mieszkanie 4 pokojowe w Wojanowie
- 73 m2, parter, duży ogród. Cena do
uzgodnienia. Numer licencji 5627 - 508
240 823
Mieszkanie 46 m2, parter, 115000
zł, okna PCV, ogródek. Nieruchomości
Jeldom. Numer licencji 14557 - 602
727 242
Mieszkanie 49 m2 za 130 000 zł - 2
pokoje na parterze do remontu, budynek
dwupiętrowy, w okolicach Małej Poczty,
Jelenie Góra. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 49 m2 za 130 000 zł mieszkanie, 2 pokoje do remontu, parter
dwupiętrowego budynku w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 50 m2 - 2 pokojowe w
Sobieszowie, 139 000. Celdom. Numer
licencji 7792 - 601 773 793
Mieszkanie 50 m2 - niedaleko centrum, 2 pokoje, kuchnia, łazienka w
kamienicy. Ogrzewanie CO - koszty
niewielkie - ul. Świętojańska - 606
493 620
Mieszkanie 50 m2 - ul. Nowowiejska,
dwupokojowe. Numer licencji 5124 - 601
551 213
Mieszkanie 52 m2 Zabobrze - 2
pokoje IV piętro. Numer licencji 5877 500 122 445
Mieszkanie 53,7 m2 - 3 pokojowe,
III piętro z balkonem, Zabobrze II, 160
000. Celdom. Numer licencji 7792. - 601
773 793
Mieszkanie 55 m2 115.000 zł - 3 pokojowe, wspólnota mieszkaniowa. Numer
licencji 1749 - 500 256 864
Mieszkanie 59 m2 - 3 pokojowe, III
piętro z balkonem, obrzeża centrum,
135 000. Celdom. Numer licencji 7792
- 601 773 793
Mieszkanie 64 m2 Kiepury - 3 pokojowe do odświeżenia. 189.000 zł. Numer
licencji 1749 - 790 683 088
Mieszkanie 68 m2 - z ogródkiem, w
centrum. 3 pokoje z aneksem kuchennym, z kominkiem. W bardzo dobrym
stanie. Niski czynsz. Cena do uzgodnienia - 791 026 290
Mieszkanie 70 m2 Noskowskiego
- piękne mieszkanie po remoncie, zabudowana, kuchnia, w sypialni i przedpokoju szafy. Wysoki parter. Jeldom Numer
licencji 3059 - 600 434 800
Mieszkanie 71 m2 - 3 pokojowe w
centrum, 186 000. Celdom. Numer
licencji 7792 - 601 773 793
Mieszkanie 72 m2 - na Zabobrzu.
Pośrednikom dziękuję - 669 569 669
Mieszkanie 80 m2 - sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze Jeldom. Numer
licencji 3059 - 600 434 800
Mieszkanie 85 m2 - okazja w centrum
trzypokojowe tylko 179000 zł N.City.
Numer licencji 5524 - 662 112 344
Mieszkanie 86 m2 - 3 pokoje. Cena
230000 zł. Właściciel - 607 728 957
Mieszkanie 90 m2 ok. Małej Poczty
- 4-pokojowe mieszkanie na I piętrze,
ogród. Jeldom. Numer licencji 3059 600 434 800
Mieszkanie bez pośredników - Zabobrze II, 54 m2, wyremontowane, 2
pokoje, 5 piętro, balkon, widok na góry,
winda, garaż podziemny, 230000 możliwość kupna bez garażu - 515 115 032
Mieszkanie Cieplice - 2-pokojowe na
II piętrze, 44m2 z garażem NM5877 500 122 447
Mieszkanie Cieplice - na I piętrze
w bloku do remontu NM5877 - 500
122 447
Mieszkanie Cieplice 3 pokojowe po
remoncie - 61 m2, 3 pokoje, kuchnia
łazienka, ogródek, garaż. Nieruchomości
Żebrowscy. Numer licencji 998 - 697
707 401
Mieszkanie dwupokojowe - 35 m2
na parterze, blisko centrum. Cena tylko
60000 zł. Nieruchomości Żebrowscy.
Numer licencji 998 - 509 156 552
Mieszkanie Kiepury - 3-pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Jeldom.
Numer licencji 3059 - 600 434 800
Mieszkanie Kiepury - śliczne mieszkanie, 40 m2. Jeldom. Numer licencji
3059 - 600 434 800
Mieszkanie Kiepury - tanio - dwupokojowe 40 m2. Drugie piętro z balkonem.
Do wprowadzenia. Tylko 145000zł. Nieruchomości Żebrowscy Numer licencji
998 - 509 156 552
Mieszkanie Kiepury 40 m2 - śliczne
2-pokojowe na IV piętrze we wspólnocie
mieszkaniowej. Jeldom. Numer licencji
3059 - 600 434 800

Mieszkanie M3 Zabobrze - 3 pokojowe 70 m2, wyremontowane pod klucz
z balkonem. Numer licencji 7027 - 785
511 606
Mieszkanie na Kiepury - 2 pokojowe,
2 piętro, po remoncie. 145000. Numer
licencji 7453 - 601 869 663
Mieszkanie na parterze - 38 m2,
Wojska Polskiego, idealne na lokal
usługowo- handlowy sprzedamy EuroDom - 601 540 292
Mieszkanie na Placu Ratuszowym 80 m2, 3 piętro, balkon, wysoki standard,
słoneczne. Tanio sprzedam lub zamienię
na dom - 692 712 710
Mieszkanie na Zabobrzu - 693 261
761
Mieszkanie na Zabobrzu II - 63,2 m2
powierzchni mieszkalnej, 3 pokoje, VII
piętro, 2 piwnice - 728 803 587
Mieszkanie na Zabobrzu III - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, 37 m2.
Czynsz około 190 zł - 509 146 280
Mieszkanie o powierzchni 50,80 m2,
2 pokoje na I piętrze w kamienicy. Numer
licencji 5877 - 500 122 447
Mieszkanie Ok. Małej Poczty - 2
pokojowe mieszkanie 39 m2 na I piętrze. Jeldom. Numer licencji 3059 - 600
434 800
Mieszkanie Szklarska Poręba - 2
pokojowe mieszkanie z tarasem i garażem. Jeldom. Numer licencji 3059 - 600
434 800
Mieszkanie Szklarska Poręba - 3
pokojowe z widokiem na góry. Jeldom.
Numer licencji3059 - 600 434 800
Mieszkanie Szklarska Poręba 227000
- przestronne mieszkanie 3 pokojowe
108,45 m2 położone na pierwszym piętrze w miejscowości Szklarska Poręba
NPindyk Numer licencji 96 - 75 75 23
505; 607 270 989
Mieszkanie Szklarska Poręba Średnia - 3 pokojowe, dwupoziomowe na
I piętrze. Jeldom. Numer licencji 3059
- 600 434 800
Mieszkanie ul. 1 Maja - 2 pokojowe,
widok na deptak. Miejsce parkingowe.
Czynsz 270 zł. Cena 120000 zł. Nieruchomości Żebrowscy, Numer licencji
998. Kontakt: Filip Biegański - 500
666 828
Mieszkanie Ul. Wyczółkowskiego - 50
m2, 2 pokojowe na 3 piętrze w bloku
czteropiętrowym. Numer licencji 5877
- 515 285 788
Mieszkanie w Bukowcu - czteropokojowe po remoncie kapitalnym 85m2.
Numer licencji 4917 - 604 869 172
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 4
pokojowe, 105 m2, piętro w domu 2
rodzinnym. Garaż, działka 362 m2,
garaż - 693 059 344
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 samym centrum Cieplic - 60 m2, za jedyne 135000 zł N. Z.
Numer licencji 998 - 507 078 827
Mieszkanie Zabobrze - 2 pokojowe
o powierzchni 40 m2 po kapitalnym
remoncie. Numer licencji 5877 - 500
122 447
Mieszkanie Zabobrze - 2 pokojowe.
Numer licencji 5877 - 500 122 447
Mieszkanie Zabobrze - atrakcyjne
64 m2, 3 pokoje. Numer licencji 11965
- 509 949 961
Nieruchomość 101 m2 centrum świetnie nadająca się pod gabinety, kancelarię, doskonała lokalizacja, 1 piętro.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
Parking przy stoku - Łysa Góra
bez pośredników - 603 954 845Trzypokojowe w centrum - Jeleniej Góry,
powierzchnia całkowita 92 m2, wysoki
standard - 270000 zł N.Ż Numer licencji998 - 697 707 401
Pensjonat Szklarska Poręba - nowy
w centrum miasta. Numer licencji 4917
- 604 869 172
Willa ok. Żeroma - dom wolnostojący
w okolicach Żeroma 274 m2 w bardzo
malowniczej okolicy z widokiem na góry.
Dom dla klienta z klasą. Polecamy.
Numer licencji 7027 - 785 511 606
Willa w Janowicach - 200 m2 na
osiedlu domów jednorodzinnych, działka
1500 m2. Polecam N.City. Numer licencji
5524 - 510 671 660

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
409691. Apartament - komfortowy duże, 3 pokojowe mieszkanie 85m2 na 1
piętrze w nowym bloku w okolicy Wzgórza Kościuszki. Miejsce parkingowe w
podziemiach budynku. 1500 zł + media.
Numer licencji 5524 - 503 111 466
409596. Lokal w 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

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

410945. Lokal - okazja - 370 m2, w tym
93 m2 parter, 277 m2 piwnica Osobne
wejście od ulicy oraz duża witryna. Cena
30 PLN netto za 1 m2 - 697 397 297,
75 75 22 980
410627. Lokal użytkowy - 90 m2, po
kapitalnym remoncie, parter z oknem od
strony ruchliwej ulicy, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. 2440 zł plus liczniki. Nieruchomości Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
409714. Lokal użytkowy 90 m2 - w
pobliżu centrum, po remoncie, parter,
okno od strony głównej ulicy, Jelenie
Góra. 2440 zł brutto plus liczniki. Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
408947. Lokale użytkowe - bardzo
ładne lokale użytkowe na 1 i 2 piętrze
o powierzchni 170 i 140 m2, centrum
Jeleniej Góry. CON. Szofer. Numer
licencji 12470 - 691 081 247
408937. Lokale, centrum - 370 m2, w
tym 93 m2 parter - 80 zł netto za m2. 277
m2 piwnica - 24 zł netto za m2. Osobne
wejście od ulicy oraz duża witryna.
Można podzielić lub wynająć w całość
- 697 397 297, 75 75 22 980

410124. Mieszkanie 2 pokoje Kiepury - 2
pokoje z balkonem, 800 zł plus media.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
410624. Mieszkanie 54 m2 - 2 pokoje na
parterze, w wieżowcu na Zabobrzu II, w
pełni umeblowane. 1000 zł plus liczniki.
Nieruchomości Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
410043. Mieszkanie 54 m2 - 2 pokoje,
z balkonem, parter wieżowca na Zabobrzu II. W pełni umeblowane 700 zł
plus czynsz plus liczniki. Nieruchomości
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
409712. Mieszkanie za 700 zł - 2 pokoje
na parterze z balkonem 54 m2, w pełni
umeblowane na Zabobrzu II. 700 zł
plus liczniki. Nieruchomości Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
2 pokojowe ul. Słowackiego - czesciowo
umeblowane 900 zł + liczniki, ładne - 605
058 438
Atrakcyjne lokale - z parkingiem w
centrum Jeleniej Góry - 513 018 455
Atrakcyjny lokal użytkowy - 49 m2,
na parterze, wejście z ulicy. Zabobrze III,
ul. Kiepury 59 na wprost ZUS-u. 1430 zł
(w tym już czynsz z CO dla S-ni) - 601
954 165

Dom w Sobieszowie - 75 75 544 48
Działka ok 4 ar - ogrodzona z dostępem do siły w centrum Podgórzyna,
wydzierżawię m2 za 350 zł. - 511 910
018
Hala w Młkowie 800 m2 - na terenie
waga towarowa, widlak, ładowarka 600 023 416
Kawalerka - 660 670 990
Kawalerka - na Zabobrzu - 791
126 676
Kawalerka - nowa, w pełni umeblowana, w atrakcyjnej cenie, blisko KK. Do
wynajęcia od zaraz - 696 493 677
Kawalerka - nowoczesna - na
1 piętrze, po generalnym remoncie,
umeblowane, słoneczne, przytulne w
atrakcyjnej lokalizacji. Numer licencji
5524 - 503 111 466
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 - w centrum Jeleniej
Góry - 721 070 909

Kawalerka blisko Kolegium Karkonoskiego - w atrakcyjnej cenie - 665
890 547
Kawalerka dla 1 lub 2 dziewczyn
- świadczących usługi towarzyskie.
Umeblowana - 512 428 711
Kawalerka dla studentów - pokój,
kuchnia, duża łazienka. Umeblowana.
Widok Cieplice, przystanek 50 m, Tesco
obok - 512 207 160
Kawalerka na Zabobrzu - od zaraz,
umeblowana - 661 750 016
Kawalerka po remoncie - na Zabobrzu, w bloku, III piętrowym, 30 m2.
Czynsz 750 zł + liczniki i kaucja - 504
891 144
Kawalerka w centrum - nowa, umeblowana, parking. Kontakt tel. po godz.
11:00 - 691 266 299
Kawalerka w Piechowicach - jest
po generalnym remoncie, wyposażona
w sprzęt gospodarczy za 650 + liczniki
- 669 754 129
Kawalerka, ul. Kiepury - atrakcyjna, dużą, wyposażona. Wolna od
20.10.2010 r. 800 zł/m-c - 695 943 795
Kawalerka, ul. Różyckiego - umeblowana, zadbana. Budynek ocieplony.
600 zł i media - 604 750 162
Kawalerka-umeblowana - Internet, parking, spokojna dzielnica. 950 zł +
opłaty tylko za prąd - 516 218 935
Lokal - olbrzymi w ścisłym centrum
Jeleniej Góry - 697 397 297, 75 75
22 980
Lokal - w centrum Numer licencji 5627
- 508 240 823
Lokal 100 m2 na działalność - rekreacyjną w Hotelu EUROPA - po kapitalnym remoncie częściowo wyposażony w
sprzęt fitness i masujący. Inf. i składanie
ofert w sekretariacie hotelu. - 75 76 47
235, 75 75 23 352
Lokal 211 m2 na działalność - usługowo/handlowy - ścisłe centrum - Hotel
EUROPA - I piętro nad Salonem EMPiK.
Inf. i składanie ofert w sekretariacie
hotelu. - 75 76 47 235
Lokal 49 m2 - na parterze, wejście
z ulicy, Zabobrze III ul. Kiepury 59 na
wprost Zus-u - 601 954 165
Lokal 89 m2 - na gabinety, biura
Zabobrze przy markecie Jysk widoczny,
dużo witryn do adaptacji pod każdą działalność 3600 netto - 502 538 710
Lokal handlowo-usługowy - 53 m2,
parter, atrakcyjna lokalizacja - 601
636 650
Lokal na magazyn - duży lokal w ścisłym centrum Jeleniej Góry pod magazyn - 697 397 297, 75 75 22 980
Lokal użytkowy w centrum - obok
pasażu grodzkiego! Prawie 50 m2. Duża
witryna, doskonała lokalizacja. Numer
licencji 12181- 508 240 821
Lokal użytkowy, 50 m2 - z zapleczem,
na ul. Wolności, na przeciw Polbanku 509 623 820
Lokal w centrum - Plac Wyszyńskiego 46, 37 m2. Na działalność - 609
655 488
Lokal w J.G - (gastronomia) - 669
572 267
Lokal, 60 m2 - gastronomia, w Jeleniej
Górze - 669 572 267
Lokal, 89 m2 - na Zabobrzu, przy
markecie Jysk. Widoczny, dużo witryn,
do adaptacji pod każdą działalność.
3600 zł netto - 502 538 710
Lokale biurowe i handlowe - w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej (okolice
Biedronki i Urzędu Paszportowego).
Wynajmę lub sprzedam - 607 860 013

Miejsce w solarium - dla tipserki/
manicurzystki - 531 170 869
Mieszkania w Kowarach - nowe - 509
741 101
Mieszkania w Kowarach - nowe, 2 i 1
pokojowe - 507 482 167, 510 673 523
Mieszkanie - 2 pokojowe - od zaraz
małżeństwu nieumeblowane na Różyckiego. 800 zł plus media - 507 436 881
Mieszkanie - Kiepury 65 m2 - łazienka,
toaleta i kuchnia wyposażone, po remoncie, częściowo umeblowane, balkon,
piwnica, woda i ogrzewanie z ciepłowni
800 zł/m-c + opłat - 796 989 796
Mieszkanie 2 pokoje - 46 m2, po kapitalnym remoncie, w pełni wyposażone
na parterze dwupiętrowego budynku.
Blisko centrum Jeleniej Góry. Od 01 11
2010r. 1000 zł plus liczniki. Nieruchomości Rychlewski Numer licencji 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 40 m2 +
antresola. Kuchnia w zabudowie, ogrzewanie gazowe. Okolice 1 Maja. 600 zł +
opłaty - 662 526 367
Mieszkanie 2 pokojowe - 60 m2, ul.
Kiepury. 1300 zł + opłaty (bez czynszu)
- 603 196 698
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 - 75 m2,
umeblowane, w spokojnej dzielnicy
willowej w Cieplicach. 900 zł + liczniki i
kaucja - 728 961 030
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
III - Kiepury,II p., umeblowane, 600 zł +
czynsz i media - 695 250 581
Mieszkanie 2 pokojowe - ok. Małej
Poczty, po remoncie. 800 zł + opłaty 695 661 197
Mieszkanie 2 pokojowe - parter w
Cieplicach - 609 632 732
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury,
52 m2, umeblowane. 1150 zł + media 608 283 691
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach.
Umeblowane, bezczynszowe. Miejsce
parkingowe na terenie zamkniętym. 800
zł + kaucja i liczniki - 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
wyposażone - 663 161 330
Mieszkanie 3 pokoje - 1200 zł + opłaty
+ kaucja - 697 183 433
Mieszkanie 3 pokojowe - 1100 zł
+ kaucja. Numer licencji 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - 72 m2 - 606
412 235
Mieszkanie 3 pokojowe - duże,
niedaleko centrum Jeleniej Góry. Bez
pośredników. Cena do negocjacji - 691
596 024
Mieszkanie 3 pokojowe - studentom
- 607 728 957
Mieszkanie 35 m2 - i 35 m2, parter,
jeden pokój, widna kuchnia, łazienka
razem z WC, czynsz 800 zł + media.
KODEX. Numer licencji 10721 - 513
060 568
Mieszkanie 4 pokojowe - dwie łazienki
- os. Łomnickie.80 m2. 1000 zł + liczniki
- 601 797 875
Mieszkanie 40 m2 - do remontu, w
Cieplicach - 510 498 678
Mieszkanie 800 zł - 2 pokojowe blisko
centrum, nie umeblowane. Cena do
negocjacji - 790 683 088
Mieszkanie blisko centrum - ładne,
wyposażone. Od zaraz. Tanio - 508
127 543
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Mieszkanie dla studentów - 2 pokoje,
Internet - ul. Kiepury. 50 metrów do autobusu 6, 7, 17, 27. Tanio - 502 245 914
Mieszkanie dla studentów - duże,
samodzielne. Szukamy 2 osób - na
Ratuszu - 606 251 363
Mieszkanie na Placu Ratuszowym
- dwupoziomowe, dwa pokoje plus
poddasze - 509 203 503
Mieszkanie na Zabobrzu - 36 m2, ul.
Noskowskiego. 600 zł + opłaty. Najchętniej długoterminowo - 793 727 523
Mieszkanie na Zabobrzu - dwa pokoje
z kuchnią, 40 m2 - 500 złotych plus
opłaty - 508 114 518
Mieszkanie po remoncie - ładne. 2
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon. Zabobrze. Dla osoby kulturalnej, o stałych
dochodach - 609 637 845
Mieszkanie w Cieplicach - 2 pokojowe, z osobnym wejściem, dla poważnej, pracującej osoby lub pary. Parking
- 757 557 012
Mieszkanie w Nielestnie - (tv, internet)
koszt 300 zł plus media - 721 326 049
Mieszkanie, 3 pokojowe Zabobrze
- nowy dom za Kauflandem, wysoki
standard, widoki, winda. Dwie sypialnie
oraz salon z aneksem kuchennym.
Rychlewski Nieruchomości Numer
licencji 9549 - 501 736 644
Mieszkanie, 38 m2 - komfortowo, w
pełni umeblowane. 2 pokojowe z kuchnią
i spiżarką, AGD. 900 zł + liczniki - 793
510 519
Mieszkanie, 48 m2 - dla pary - ul.
Kadetów. 1200 zł + czynsz i media - 887
518 007
Mieszkanie, 51 m2 - od 1 grudnia
2010 r. Zabobrze III, I piętro, w pełni umeblowane, zadbane, cieple i słoneczne.
Mogą być studenci - 665 031 331
Mieszkanie, 51 m2 - WC, łazienka,
3 pokoje-ciepłe. Okolice Jeleniej Góry
(15 km). Cisza, spokój, daleko od drogi
głównej. 400 zł + opłaty (ogrzewanie
w czynszu)
Mieszkanie, Park Sudecki - 38 m2,
parter, 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon. 850 zł + czynsz. 10 min. spokojnej
drogi do Karpacza - 602 463 191
Mieszkanie, ul. Wiejska - 3 pokoje.
950 zł - 512 987 817
Obiekt - hala, garaże, pomieszczenia biurowo-magazynowe idealne
np: warsztat, hurtownie, magazyn do
działalności usługowo-handlowej dobra
lokalizacja przy drodze utwardzony plac,
ogrodzenie Łomnica - 698 633 201
Pijalnia piwa „Zorba” - Wiejska 4e 691 835 257
Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne
w Jeleniej Górze - blisko UE - 606
360 443
Pokój - do wynajęcia - 518 031 824
Pokój 1osobowy - od zaraz, w Cieplicach, dla studenta, osoby pracującej. 10
minut do centrum - 791 509 837
Pokój Cieplice - 794 312 592
Pokój dla studenta - dwom Studentom,
w mieszkaniu przy ul. Krótkiej. Centrum
Jeleniej Góry - 691 101 821
Pokój dla studentek - lub osoby pracującej. Na Zabobrzu, ul. Kiepury. Tanio
- 504 924 825, 756 420 766
Pokój dla studentek zaocznych - duży,
przytulny, w samym centrum Jeleniej
Góry. TV, DVD,Wi-Fi. Atrakcyjna cena
- 668 227 370
Pokój w centrum - niezależny, nowy
Internet, parking. Kontakt tel. po godz.
11:00 - 691 266 299
Pokój w Cieplicach - z dostępem do
Internetu, umeblowany. Okolice PMP
Poland - 604 569 719
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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

POKÓJ w domu jednorodzinnym dostęp do Internetu - 695 605 043, 757
521 595
POKÓJ z aneksem - kuchennym i
łazienką 20 m2 na 1-go Maja - 660
532 633
POŁOWA lokalu, 30 m2 - 1000 zł + VAT.
W centrum miasta. Najlepiej pod salon
fryzjerski, solarium - 695 081 694
POMIESZCZENIA garażowo - magazynowe - 111 m2 ul. Podchorążych - 601
571 241
POMIESZCZENIA na biura - 11, 12,
14,5, 15 m2 w centrum Jeleniej Góry
- hotel Europa II i III piętro. Informacje
w sekretariacie hotelu - 75 76 47 235,
75 75 23 352
POMIESZCZENIA w MEGA-MIX - biurowe, sklepowe, sale konferencyjne,
gabinety lekarskie do wynajęcia ul.
Krótka 24a - 792 507 220
POMIESZCZENIE, 20 m2 - ul. Okrzei,
na działalność gospodarczą - 609
172 300
SIEDZIBA własnej ﬁrmy - już od 50 zł
miesięcznie - 607 860 013
STANCJA dla studentek - blisko Kolegium Karkonoskiego. Warunki bardzo
dobre. 270 zł miesięcznie + Internet,
media i kaucja - 607 554 647
STANCJA dla studentek - dostęp do
Internetu - 512 325 771
SZUKAM współlokatorki - do mieszkania 2 pokojowego - ul. Kiepury - 693
665 810
SZUKAM współlokatorki - do pokoju 2
osobowego na Zabobrzu. Cena 300 zł
+ opłaty - 781 560 911
TEREN pod wypożyczalnie nart - 50 m
od wyciągu - 502 150 624
UMEBLOWANE 2 pokoje - I piętro, na
Zabobrzu - 600 219 019

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
MIESZKANIE - dla zdecydowanego
klienta 2,3 pokojowego mieszkania w
Jeleniej Górze, Numer licencji 1749 500 256 864
MIESZKANIE - tanio - najlepiej z centralnym ogrzewaniem i bez kaucji. Młoda,
spokojna para z niemowlęciem - 793
212 533
MIESZKANIE 2 pokojowe - o dobrym
standardzie najlepiej na Zabobrzu za
cenę 800 zł + liczniki - 781 560 911
MIESZKANIE 2 pokojowe - tanio, blisko
szkoły 11, nieumeblowane - proszę
dzwonić - 518 695 111
MIESZKANIE w Karpaczu - 2-3 pokoje,
na okres kilku lat. Małżeństwo z dwójka
dzieci. Cena do 1100 zł - 508 832 794
PARA wynajmie małe mieszkanie pokój do 400 zł - 781 957 491
PENSJONAT w Karpaczu - wezmę w
dzierżawę - 661 118 742
PLAC lub magazyn - szukam do wynajęcia plac z zabudowaniami lub bez - 793
240 653
POSZUKUJEMY lokali - 500-1000 m2
w Jeleniej Górze, Legnicy - na markety
odzieżowe. Kontakt: lokale3@op.pl 791 999 970
POSZUKUJĘ hali z placem - na terenie
Jeleniej Góry - 694 352 103
SZUKAM lokalu w Karpaczu - z wyposażeniem, pod restaurację, pub, dyskotekę
- 663 860 006
SZUKAM małego lokalu - na biuro, w
przystępnej cenie - 794 521 285

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
KAWALERKA 36 m2 - pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój na parterze na ul.
Drzymaly na 3 pokojowe mieszkanie 513 151 308
MIESZKANIE w centrum - komunalne
w centrum 100 m2 na kawalerkę wyremontowana z dopłatą. Numer licencji
7027 - 509 263 111
MIESZKANIE w centrum Cieplic - 21
m2, na mieszkanie lub lokal użytkowy.
Cena 800 zł + rachunki - 662 158 006
MIESZKANIE własnościowe - 68 m2,
2 pokojowe, w centrum Jeleniej góry.
Zamienię na domek w okolicach Jeleniej góry, może być do remontu - 722
080 464
MIESZKANIE, 80 m2 - w centrum
Cieplice, 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
Zadbane, gotowe do zamieszkania od
zaraz. Zamienię na stary wiejski dom,
może być do remontu - 669 416 368

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
22 latka zaprasza - dojrzałych panów
na dyskretne spotkania - godzinka
przyjemności ze mną to koszt 140 zł 796 996 055
30 latka - dla Ciebie - 794 525 327
34 latek pozna panią – samotną do stałego związku. SMS - 519 467 056

ALICJA, szczupła 24 latka - zaprosi do
siebie Panów - 506 836 227
ATRAKCYJNA para - razem lub osobno.
Warto - 795 389 104
DOŚWIADCZONA i namiętna - pupcia
zaspokoi najskrytsze Twoje pragnienia.
Dyskrecja. - 661 432 551
DWIE młode uzdolnione - zastąpią Ci
żonę - 504 444 967
GRECKA Oliwka zaprasza - na full
serwis - 728 790 015
INTYMNY masaż - gorącymi kamieniami
odstresuj się w niepowtarzalnym klimacie 45 min. kosztuje 120 zł. lub półtorej
godz. 200 zł. - 796 717 760
ŁADNE panie do 35 lat - do współpracy
w Hamburgu. Wysokie zarobki, mieszkanie, dowóz - pewne - 796 441 228
MALUTKA, zgrabniutka 23 latka - dojedzie, wypieści, wymasuje, super rozkosz
gwarantuje - bez dopłat - 787 644 276
MASAŻ - erotyczny połączony z sexem
francuskim dojeżdżam również do
klienta - 796 137 052
MASAŻ relaksacyjny i erotyczny - tylko
dla kobiet zapraszam - 662 036 721
MŁODY, gorący chłopak - dogodzi
paniom od A do Z. Pieszczoty, igraszki
itp. Dojeżdżam - 663 892 672
NAMIĘTNY pan szukam kobiety kochanki, mężatki - wiek bez ograniczenia, 100% dyskrecji i higieny - bez
sponsoringu, odpowiadam na SMS - 721
442 834
PAN z Niemiec - szuka piękną kobietę,
lat 30-40. Ja mam 42. Jesteś inteligentna, wesoła i zawsze szalona?
Jesteś bez nałogów jak alkohol i palenie? Pisz SMS - 605 928 505
POMOGĘ finansowo - atrakcyjnej i
dyskretnej Pani - 723 105 137
POZNAM dojrzałą kobietę. - jestem
młody i przystojny - 510 489 843
POZNAM dziewczynę, kobietę - w celu
spędzania miłego czasu ze sobą. Ja 25
lat, atrakcyjny brunet, 175 cm wzrostu.
Proszę o SMS, MMS i telefon - 722
267 733
POZNAM panią - miłą, zadbaną, fajną,
do miłych niezobowiązujących spotkań.
Na początek SMS z opisem - 609 389
743
POZNAM Panią - zadbaną, milą, dyskretną. Ja przed 50 kulturalny, miły.
SMS - 509 910 698
PRZYSTOJNY 30 latek - pozna przyjaciółkę. Kultura i anonimowość gwarantowana. Tylko SMS - 722 504 123
SŁODKIE i ponętne ciało - to nasza
wizytówka - 883 480 531
SYMPATYCZNA Ania - zaprasza Panów
do wspólnej zabawy - full serwis - 723
142 210
SZUKAM dyskretnej - z małym biustem
- Ja 33 lata wysoki ciemny blondyn - 791
181 584
SZUKASZ dyskrecji? - Szukasz higieny,
kultury? Zadzwoń - 796 849 950
ŚLICZNA i uzdolniona - 20 lat, blondyneczka zaprosi lub dojedzie - 782
535 408
UROCZA blondynka - z dużym biustem
o rubensowskich kształtach - 883 427
396
UROCZA blondynka - zaprosi do siebie
- 795 738 942
UROKLIWY brunet dla pań - postaram
się sprostać twoim oczekiwaniom. Tylko
SMS - 506 151 602
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
ZANIEDBYWANY 40 latek - dla dziewczyn, pań, par - każdy rodzaj sexu. Dyskrecja 100%. Tylko SMS i zdecydowane
bez $ - 660 707 657
ZASPONSORUJĘ dziewczynę - wiek,
wygląd bez znaczenia - 888 172 634

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 - układanie kostki
betonowej i granitowej (podjazdy, place,
parkingi i inne) - 757 514 321, 608
658 351
BRUKARSTWO - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
BUDOWLANE usługi - wykończenia
mieszkań, domów, biur i innych lokali.
Łazienki wg projektu - 500 199 232
CYKLINOWANIE - solidnie. Montaż
podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów.
Renowacja drzwi i mebli. Malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
DACHY - profesjonalnie - najnowsze
technologie, wszelkie pokrycia - 602
730 084

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) Atrakcyjne mieszkanie położone przy ul Tabaki w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, nieopodal Parku Zdrojowego,
Uzdrowiska oraz jego centrum. Wygodne i przestronne
stanowiące cale pierwsze piętro stylowej willi i niemal połowę
całego domu. Całość po gruntownym remoncie, ogrzewanie
gazowe wysokiej klasy oraz kominek. Mieszkanie posiada dwie
sypialnie, w tym jedną z garderobą typu Komandor, oraz przestronny salon z kominkiem połączony z werandą. Przytulne
i słoneczne ponieważ wszystkie okna werandy oświetlające
salon, skierowane na południe. To doskonałe miejsce do pracy
i odpoczynku. Ponadto umeblowana kuchnia oraz urządzona
łazienka. Do mieszkania przynależy niemal polowa piwnicy
domu: są to trzy pomieszczenia gospodarcze z wyjściem do
ogrodu, oraz strych. Wydzielona część ogrodu za domem daje
poczucie intymności i możliwość odpoczynku wśród zieleni.
320000 zł. Bardzo interesująca oferta, polecam i zapraszam
Remigiusz Rychlewski 501736644.
2) Ciekawe, duże mieszkanie w kamienicy obok centrum
Szklarskiej Poręby. Mieszkanie o pow. 108,45m2 na pierwszym
pietrze składa się z trzech dużych , przechodnich pokojów o
pow. 27 + 22,4 + 28,1m2 (z oknami na trzy strony z widokami
na góry) , kuchni, łazienki (kabina natryskowa,WC,umywalka
i miejsce na pralkę). Wejście do mieszkania bezpośrednio z
klatki schodowej poprzez podwójne drzwi.Z każdego pokoju
jak również z kuchni wejście na interesujące drewniane, przeszklone werandy (doskonała izolacja cieplna zimą).Mieszkanie
do remontu Ogrzewanie piecami kaﬂowymi. Czynsz 260zł./mies.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja obok centrum
miasta. Gorąco polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135
3) 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.Cena 135 000 zł. Serdecznie polecam. Kędziorek Anna Tel: 667 219 752
4) Bardzo ładny dom w zabudowie szeregowej, o powierzchni 100 m2, na ładnie zagospodarowanej działce
o powierzchni około 500 m2, w Jeżowie Sudeckim.
Dom budowany w 2000 roku murowano-szkieletowy
z silikatu, dach pokryty dachówką cementową. Parter
składa się z przedpokoju, pom. gospodarczego, wc z
kabiną prysznicową, oddzielnej kuchni w pełni wyposażonej i umeblowanej oraz salonu z wyjściem na taras od
strony ogrodu. Na piętro prowadzą ładne, zabiegowe
schody gdzie znajduje się pokój z dużą zabudowaną szafą, łazienka z wanną, dwoma,
umywalkami i wc oraz sypialnia z możliwością pozostawienia kompletu mebli. Dodatkowo
pokój w zagospodarowanej części strychu. W całym domu na podłogach ładne panele,
ściany gładkie pomalowane ciepłymi kolorami. Ogrzewanie elektryczne, dodatkowo,
ładny piec typu koza. ( w budynku nie ma gazu, ale jest możliwość podłączenia, z drogi
dojazdowej). Dom bardzo ładnie utrzymany i zagospodarowany. Idealna oferta dla ludzi
ceniących spokój i przytulne wnętrza. Doskonała lokalizacja, w pobliżu centrum.Cena
360 000 zł. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752
5) Czteropokojowe , zadbane mieszkanie z ogrodem w
bloku na niewielkim spokojnym osiedlu ( ok. ul.Hofmana). Mieszkanie o pow.użytkowej 65.62m2 położone na
pierwszym piętrze niewielkiego dwupiętrowego bloku.
Mieszkanie rozkładowe składa się z : ładnego salonu o
pow. ok.16m2 z niewielką loggią, sypialni, dwóch pokoi
mniejszych, dużej kuchni, łazienki z oknem, osobnego
WC z bidetem i umywalką, p.pokoju oraz piwnicy
ok.6m2. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Atrakcyjna lokalizacja w spokojnym , zielonym zakątku miasta a jednocześnie stosunkowo blisko centrum.
220000 zł. Interesująca propozycja – polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
6) Duży bliźniak obok centrum Świerzawy. Powierzchnia
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 Atrakcyjna cena i
lokalizacja obok centrum miasta. Z aneksem jadalnym
( pół pietra wyżej ) oraz łazienka, garderoba i p.pokój.
Kondygnację niżej dwa pokoje 16 i 9m2 , 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. Atrakcyjna cena i lokalizacja obok centrum miasta. Polecam Bogdan
Sondej tel.602 732 135.
7) LOKAL - Mieszkanie 2 pokojowe położne na parterze wielorodzinnego domu, składa się z przedpokoju,
przejściowej kuchni, pokoju oraz drugiego pokoju
przedzielonego ścianką działową.Mieszkanie odświeżone , gotowe do zamieszkania. Do lokalu przynależy
piwnica, w której znajduje się kocioł grzewczy (piec co)
stałopalny, typu Zębiec, na drewno, węgiel. Ekonomiczne-tanie ogrzewanie.
Niewielki czynsz , wygodna lokalizacja w bliskiej
okolicy Małej Poczty. Remigiusz Rychlewski lic 9549,
tel 501736644
8) Gospodarstwo rolne z zabudowaniami i gruntem
rolnym ok 12 ha przy budynku. Składa się z trzech
podstawowych budynków. Budynku mieszkalnego i
dwóch gospodarczych. Dom o solidnej konstrukcji,
z pomieszczeniami doskonale nadającymi się na
prowadzenie i agroturystyki. Obok przestronnej
części mieszkalnej znajduje się część gospodarcza z „klimatycznymi” łukowymi stropami. Dom
częściowo podpiwniczony. Ogromna przestrzeń
do zagospodarowania na poddaszu budynku. Dwa
budynki gospodarcze, z których jeden doskonale nadaje się do adaptacji na cele
mieszkalne lub jako pokoje do wynajęcia dla letników. Stodoła pełna pachnącego
siana dla skarmiania zwierząt. Idealne dla koni. Grunty przylegają do gospodarstwa
rozciągając się niemal kilometr od domu. Piękne malownicze wzgórza nieopodal
Lubomierza, lasy pełne grzybów. Niezwykła oferta w interesującej cenie 550000 zł.
Polecam Remigiusz Rychlewski.
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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

DEKARZ - blacharz - wykonam prace
dakarskie, obróbki komina, rynny, wstawianie okien dachowych i inne prace
dakarskie - 697 791 853
DIGGER Bud - prace ziemne - koparkoładowarka JCB, koparka gąsienicowa
3T, wozidło ład.3T, wywrotka, niwelator
laserowy, młot wyburzeniowy, zagęszczarka, pompa - 793 360 425
DOCIEPLENIA elewacji - zabudowa
poddasza, remonty, wykończenia - 667
106 084
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 Rem-Bud - z doświadczeniem
i renomą przyjmie zlecenia na prace 519 169 292
GŁADZIE na mokro - bez kurzu, szlifowanie-regipsy, malowanie, tapety.
Tanio, szybko i solidnie - 604 357 269,
wieczorem 75 71 304 64
HYDRAULIK - solary, ogrzewanie podłogowe, CO, stal, pex/alu, miedź, kanalizacja - 691 528 286, 667 689 012
HYDRAULIKA - tanio, szybko, solidnie
- woda, centralne, kanalizacja - jestem
dostępny 24 na dobę - 696 483 956

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!

INSTALACJE - CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia. Wymiana
podgrzewaczy, kuchni, kotłów. Prace
ogólnobudowlane, wykończeniowe.
Nadzory budowlane - 781 465 274
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
KOMINKI - obudowy nowoczesne,
rustykalne, portale. Pod życzenie klienta
- 501 259 736
KOMPLEKSOWE remonty - i inne prace
budowlane - 723 796 222

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
MĄŻ na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MEBLOZABUDOWY, pawlacze - szafy,
garderoby itp. - 603 328 832
MIESZKANIA, łazienki-remonty regipsy, zabudowy, gładzie, malowanie,
podłogi i inne - 880 992 649

Już od teraz
E
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MINIKOPARKA - do wynajęcia Bobcat
z operatorem - 793 240 653
MINIKOPARKA - małe wykopy, przyłącza gazowe, wodne, kanalizacja, prąd
- 608 134 616
MINIKOPARKA Bobcat - z operatorem
- 793 240 653
NA każdą kieszeń – wykonujemy:
CO, kanalizacje, wodę, ogrzewanie
podłogowe, solary, elektryką, regipsy,
kafelki,panele UDZIELAMY GWARANCJI. Jesteśmy poważną ﬁrmą, lecz nie
drogą - 691 528 286,667 689 012
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
OGRZEWANIE C.O. - montaż centralnego ogrzewania wod.-kan., gaz.
Ogrzewanie podłogowe, kominki - tanio
szybko i solidnie - 696 484 516

PIECE C.O. tanio - montaż, sprzedaż
pieców c.o. Węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon a przyjadę i wycenie. Mam konkurencyjne ceny pieców i usług - 696
484 516
PŁYTKI, regipsy, gładzie - oraz prace
stolarskie. Dokładnie i tanio - 788 734
253
PODEJMĘ się pracy po południu - malowanie, gładzie, kafelki - 500 155 687
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
PRACE remontowo - budowlane - prace
remontowo-budowlane - 508 451 743
REMONT na każdą kieszeń - kompleksowo, solidnie, szybko i tanio- bezpłatne
porady bezpłatna wycena - 608 026
379
REMONTY - tanio - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie, płytki,
panele, regipsy, itp.) biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne
- 512 018 350
REMONTY i pokrycia dachowe - remonty
i pokrycia dachowe - 726 668 328
REMONTY i wykończenia - gładzie,
tynki, panele, malowanie, regipsy oraz
inne prace remontowo wykończeniowe.
Od zaraz. Przyjmę zlecenia na zimę 513 556 324
REMONTY kapitalne - panele, gładzie,
elewacje, tynki. Solidnie i tanio - 504
964 227
REMONTY łazienek, mieszkań, domów
- pełny profesjonalizm. Posiadamy referencje i konkurencyjne ceny na rynku
- 796 856 881
REMONTY mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe,
sufity podwieszane), panele ścienne
i podłogowe. Inne prace remontowe 691 936 900
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Remonty, przebudowy - prace wykończeniowe. Solidnie - 784 509 322
Renoma - ogólnobudowlane usługi remonty mieszkań, domów, docieplenia,
elewacje, budowy - 606 508 723
Roboty glazurnicze i wykończeniowe
- 20 lat doświadczenia - 530 725 729
Roboty ziemne - wykopy, równanie
terenu zbieranie humusu sprawnie i
fachowo - 785 535 629
Spawacz gazowy - rur do gazu, centralnego ogrzewania itp. Uprawnienia
- własny sprzęt Montaż inst.c.o. Wszelkiego rodzaju usługi, gdzie potrzebny
jest spawacz czy hydraulik - 696 484
516
Tania budowa domu - ogrodzenia.
Dachy. Remonty - 692 258 512
Układanie paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
Usługi budowlane i remontowe mieszkania i biura, budowa domów pod
klucz itp. Płytki, regipsy, tynki maszynowe, poddasza i ogólnobudowlane
- 663 747 793
Usługi budowlane i remontowe mieszkań i budowa domów pod klucz.
itp. Płytki, regipsy, tynki maszynowe,
poddasza, elewacje i ogólnobudowlane
- 663 747 793
Usługi budowlane i remontowe mieszkań i budowa domów pod klucz.
Itp. płytki, regipsy, tynki maszynowe,
poddasza i elewacje i ogólnobudowlane
- 663 747 793
Usługi hydrauliczne - usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką - z młotem,
wywrotka 15t, wykopy, niwelacje terenu,
rozbiórki, ziemia, piasek, żwir - 607
377 280
Usługi ogólnobudowlane - kompleksowe usługi budowlane. Remonty
mieszkań, biur, sklepów. Budowa od
podstaw - 509 565 541
Usługi remontowo budowlane - szeroki asortyment tanio i solidnie - doradzamy - 665 733 354
Wylewanie posadzek - betonowych
agregatem zacieranie mechaniczne 600 023 416
Wywrotka - do wynajęcia- transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw 793 240 653
Wywrotki - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813
Zarządca nieruchomości - profesjonalne zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi, bieżące rozliczenia,
obsługa prawna, księgowa i techniczna.
Pomoc w odejściu z ZGLu. Numer
licencji 18297 - 757 524 097

og£oszenia
Korepetycje z języka niemieckiego - doświadczona germanistka
udzieli korepetycji fachowo, solidnie.
Wszystkie poziomy zaawansowania 791 855 185
Korepetycje z języka niemieckiego
- z dojazdem do ucznia - 798 627 273
Korepetycje z matematyki - także
dla studentów - 697 814 556
Księgowy początkujący - Zapraszamy na kurs Księgowy Początkujący.
Bliższe informacje pod tel lub kursy.
plejada@wp.pl - 75 648 83 85
Kurs kadry i płace - Zapraszamy na
Kurs Kadry i Płace. Planowane rozpoczęcie w II połowie października. - 75
648 83 85
Masaż I i II stopnia - Zapraszamy
na kursy: Masaż I i II stopnia. Więcej
informacji pod tel. lub kursy.plejada@
wp.pl - 75 648 83 85
Matematyka & fizyka - korepetycje
z matematyki i fizyki - zakres szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz średniej
(w tym przygotowanie do matury i egzaminu gimnazjalnego) - 603 630 164
Matematyka i chemia - absolwentka
Politechniki Wrocławskiej udzieli lekcji
na każdym poziomie, przygotowanie do
egzaminów. Kilkuletni staż. Tanio - 25
zł/h - 693 696 245
Matematyka z dojazdem - korepetycje z dojazdem do ucznia. Duże
doświadczenie. Najskuteczniejsze
techniki nauczania. Polecam. - 509
503 125
Prezentacje maturalne - fachowa
pomoc absolwentki polonistyki. Prezentacja, konspekt, bibliografia. Tanio,
szybko i profesjonalnie - 501 237 824
Przedmioty ścisłe - korepetycje tanio i solidnie, szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum. Matematyka, fizyka
i chemia - 880 229 298
Udzielę korepetycji z języka niemieckiego - tanio - 509 478 506
Użytkowy angielski na codzień konwersacja na każdym poziomie,
prawidłowa wymowa. Niezbędna
komunikatywność podstawowa - 666
212 181

Prestiż - wesela, karaoke - specjalizacja: Wesela, Studniówki i imprezy
Karaoke. Wokal męski i żeński Najlepsze w okolicy nagłośnienie i oświetlenie
sceniczne. Działalność gospodarcza
Demo na naszej stronie - 517 900 425
Zespół muzyczny HEAVEN - obsługa
wesel, bankietów oraz imprez okolicznościowych, skład 4-osob. wokal
męsko-żeński oferujemy również usługi
DJ - zapraszamy do współpracy - 511
371 653
Zespół muzyczny R&A - studniówki,
wesela, dancingi. Cena do uzgodnienia
- 603 785 794
Zespół muzyczny Sunny Duo wesela, bankiety, studniówki. Videoclipy
na żywo w Internecie - 609 851 863

USŁUGI
OPIEKA
Dyspozycyjna emerytka - z Jeleniej
Góry zaopiekuje się dzieckiem - 691
137 900
Emerytka kochająca dzieci - zaopiekuje się dzieckiem. Tanio - 694 487
519
Niepaląca - zaopiekuje się troskliwie
osobą niepełnosprawną, chorą. Za pensję z zamieszkaniem. Dolnośląskie do
Zgorzelec i okolice - 725 150 039
Opiekunka do dziecka - wykształcenie pedagogiczne, młoda, niepaląca na
terenie Jeleniej Góry, Cieplic, Zabobrza
8 zł za godz. do uzgodnienia - 603
791 360

Firma Elektron Centrum Zabezpieczeń - wykona instalacje elektryczne,
alarmowe, telewizji przemysłowej - 506
391 204

Profesjonalna, dobra niania
- zaopiekuje się dzieckiem, również
niepełnosprawnym - 692 360 134
Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca
wieloletnia praktyka - 501 083 152
Zaopiekuję się dziećmi - od 3 lat, u
siebie w domu. Ula - 505 962 198
Zaopiekuję się starszą osobą. Ugotuję, posprzątam - 781 823 856

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

USŁUGI
RÓŻNE

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

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 i niemiecki - korepetycje,
niedrogo i z dojazdem do ucznia - 785
524 424
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 - tanio - matura, liceum, gimnazjum - 664 459 936
Fizyka - korepetycje zakres szkoły
średniej (w tym przygotowanie do
matury) oraz szkoły wyższej - 886
285 289
Język angielski - 25 lat w anglojęzycznym kraju. Korepetycje wszystkie
poziomy, konwersacje, tłumaczenia.
Posiadam dyplom CPE - 783 419 855
Język francuski - korepetycje - gimnazjum, liceum, gramatyka, konwersacje
- 606 505 009
Język polski - Pomoc w bieżącej
nauce z jeżyka polskiego, przygotowaniach do sprawdzianu szóstoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego. Solidnie i
niedrogo - 691 235 461
Korepetycje - z języka polskiego i
języka angielskiego. Przygotowanie do
sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc
w opanowaniu bieżącego materiału. 501 578 868
Korepetycje z chemii - przygotowanie do matury. Referencje uczniów
powyżej 80% z rozszerzonej. Pomoc
w nauce. 25 lat doświadczenia. Zapraszam - 728 647 562
Korepetycje z chemii - także w
domu ucznia - 793 443 004

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

AKL FOTA Fotografowanie ślubów
- chrztów, komunii. Makro i mikrofotografia. Fotografowanie zbiorów i
kolekcji. Fotografowanie w plenerze
- 509 185 464
Fotografia ślubna, artystyczna
- profesjonalnie, dwoje fotografów.
Fotoksiążki, obrazy, filmy. Niskie ceny.
Także okolicznościowa. Zapraszamy.
Dojazd do 100 km - 666 198 421
Tanie fotografowanie - sesje studio,
plener. Zdjęcia okolicznościowe. Śluby
od 400 zł - 726 395 866

USŁUGI
MUZYCZNE
Ave Maria na trąbce - w kościele na
ślubie - 609 299 524
Fotografia ślubna od 600 zł - pełen
profesjonalizm, fantastyczne pamiątki.
Obsługujemy również studniówki,
komunie oraz chrzty - 513 058 764

Alicja Kowalska - Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy,
posiadamy bardzo duże doświadczenie
w obsłudze księgowo-finansowej - 601
837 677
Anteny TV-SAT - montaż, serwis, ustawianie, naziemna telewizja. Telewizja na
kartę, Polsat, N, Cyfra + - 693 355 889
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
Certyfikaty energetyczne - 691
759 542
Cięcie drewna opałowego - do pieca
lub kominka. Wycinka drzew, rozłupywanie - 531 420 788
Elektryk A-Z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Gaz serwis - junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Hydraulik A-Z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Junkersy - serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń gazowych itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Kolektory - Pompy ciepła. Dopłaty.
Montaż kolektorów słonecznych i pomp
ciepła. Pomagamy w przygotowaniu
dokumentacji bankowej i odbiorze technicznym - 502 916 600
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
Księgowość - profesjonalnie poprowadzę książkę przychodów i rozchodów,
ryczałt, ZUS. Duże doświadczenie - 790
715 145
Kucharz dla Ciebie - imprezy
rodzinne, okolicznościowe w Twoim
domu. Spodziewasz się gości? Zadzwoń
- 695 856 652, 75 71 304 64

Montaż mebli - zmontujemy i zawiesimy każde meble. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Naprawa i renowacja chłodnic oraz
wężownic - 697 089 694
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
Opieka powypadkowa-bezpłatna dzwoń i pytaj. Poszkodowani i sprawcy.
Po 17:00. Region Dolnego Śląska - 505
143 037
Paznokcie menicure w domu - tipsy,
paznokcie żelowe, w twoim domu.
Przyjadę i zrobię. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny
- 508 269 908
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów,
wysoka jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Pogotowie komputerowe - systemy,
diagnostyka, pomoc przy zakupie - 888
3782 141
Poprowadzę księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Potnę i porąbie drewno - na zimę.
Szybko i tanio - 603 093 631
Pracownia reklamy oferuje - reklamy
na auto, billboardy, magnesy, banery,
wizytówki, rolupu, ulotki, neony świetlne,
koszulki reklamowe, okolicznościowe,
szablony - 607 470 483
Profesjonalnie przygotuję do
egzaminu - państwowego na kat. B
prawa jazdy - 667 315 675

58-500 Jelenia Góra,
58-560 Jelenia Góra
ul. Kubusia Puchatka 2
tel. 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.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia / reklama

25 października 2010 r.

27

28

25 października 2010 r.

Regeneracja amortyzatorów udzielamy rocznej gwarancji - 790
577 292
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na okna
dachowe, moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
Serwis anten CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT - wszystkie platformy,
ustawienia, anteny naziemne, instalacje
zbiorcze. Szybko i z gwarancją - 792
859 985
Strony internetowe - ulotki, foldery
itp. Profesjonalnie, niedrogo, f-ry VAT.
GINGER ART - 601 904 412
Strony WWW - Profesjonalne strony
internetowe w atrakcyjnej cenie - 504
120 752
Studio Tatuażu „DARKSTAR” - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra Zapraszamy Pn.-Pt. 11.00-17.30 - miła
i profesjonalna obsługa, rabaty do 30%
- 691 187 420
Szybka pożyczka gotówkowa - Bankowe Towarzystwo Finansowe - ul.
Konopnickiej 14/2, I piętro - 510 171
225
Ścinka drzew - w trudnych warunkach
za pomocą technik alpinistycznych lub
podnośnika koszowego, karczowanie
i frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia - 605
326 223
Świadectwa charakterystyki energetycznej - dla budynków i lokali
mieszkalnych oraz usługowych, audyty
energetyczne. Tanio i szybko - 660
408 360
Usługi księgowe - zasady ogólne,
ryczalt, kadry i płace, pelna księgowość.
Posiadam certyfikat księgowego. Tanio i
solidnie! 1 m-c gratis - 695 449 389
Usługi powypadkowe-bezpłatne dzwoń i pytaj. Poszkodowani i sprawcy.
Po 17:00. Region Dolnego Śląska - 505
143 037
Warsztat samochodowy - zajmuję się
diagnostyką i naprawą aut: amerykańskich, japońskich i europejskich - ul. 1
Maja 86, Jelenia Góra - 790 577 292
WEMM Komputery, serwis - naprawa,
konserwacja. Zgrywanie VHS na DVD.
Odzyskiwanie danych. Grafika komputerowa. Wizytówki, ulotki, itp. Wystawiam rachunki - 798 468 007
W o d omierze i l e g a l i z a c j a wymiana, montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z
wszystkich formalności. Szybko,
tanio i solidnie. Pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Wynajem biura-lokalu - z obsługą
korespondencji przychodzącej, fax
-ów, itp. Nowość - 607 860 013
Wywóz śmieci na telefon - oraz
prace porządkowe - 798 428 031
Z a b ezpiecz s w o j e m i e n i e alarmy, monitoring, kamery, domofony - 607 421 168
Złota rączka - naprawimy wszystko
w domu i zagrodzie. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Zwrot podatku z Holandii - do
5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia - 695
133 584

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Karcher - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa 756 420 315, 609 600 807
Sprzątanie - biur, mieszkań,
domów - 883 605 623
Sprzątanie - tanio - biur, mieszkań, domów. Szybko, TANIO i profesjonalnie - 795 356 880
Sprzątanie biur - mieszkań,
domów - 883 605 623
Sprzątanie grobów - profesjonalne usługi sprzątania grobu i
otoczenia- mycie nagrobka. Fotograficzna dokumentacja usługi
przesyłana e-mailem - 795 356
880
Umyję okna w mieszkaniach - dysponuję czasem - 609 494 710
Wywóz śmieci na telefon i inne
usługi na telefon - 798 428 031

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

Autotransport - kraj i zagranica.
Sprowadzanie aut na zamówienie.
Pomoc w formalnościach - 788 839
064
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice 075 75 182 55, 607 222 369
Bus 1T z miłym uczynnym kierowcą
przewiezie szybko i niedrogo - 607
232 258
Bus 8 osobowy - transport - 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
Kierowca z własnym busem - towarowo-osobowym przyjmie zlecenia. Mogę
wystawić faktruę - 512 428 711
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Niemcy - przewozy osobowe – super
ceny, co trzeci przejazd gratis - 075 75
182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
Przeprowadzk - Transport PL- UE soboty i niedziele rabat - 660 468 908
Przeprowadzki - transport – kraj
- zagranica. Mercedes Sprinter Meblowóz 25 m3, Iveco 18 m3. Ekipa do
załadunku. Faktura VAT. Tanio i solidnie
- 509 211 282
Przeprowadzki - w weekend taniej
- 531 999 180
Przeprowadzki kompleksowe kraj, zagranica. Transport przedmiotów
nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76
73 971, 516 146 075
Przewozy do Niemiec - Norymberga,
Augsburg, Monachium i okolice - 663
226 009

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

USŁUGI
TRANSPORTOWE

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

Przewozy do Niemiec - Stuttgart,
Freiberg i okolice - 663 226 009
Przewóz osób - Mercedes Vito
V-klasa 8-osobowy, skóra, klimatyzacja,
DVD. Wesela, wycieczki, konferencje,
przewóz osób na terenie kraju i zagranicą - 509 211 282
Transport - bus 8 osobowy i laweta
- 601 573 558
Transport - przeprowadzki - Usługi
transportowe, przeprowadzki kompleksowe na terenie kraju i zagranicą - 666
125 261
Transport - tanio i profesjonalnie.
Bus Maxi, 12 m3 - 1,5t. Kraj, zagranica.
Faktura VAT - 503 027 361
Transport oraz przeprowadzki szybko, tanio i solidnie. Doświadczenie.
Transport zwierząt. Faktury VAT - 692
314 428
Transport osobowy - lotniska,
wycieczki, konferencje, imprezy okolicznościowe, itp. Bus-8 osób. Faktura
VAT - 602 120 624
Zabiorę 8 osób do m. Rostock wyjazd w dniu 15.10.2010 r. Zapraszam
- 609 086 821

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Fotodepilacja i fotoodmładzanie to
trwała, szybka i bezbolesna metoda za
jedyne 99 zł „KAŻDA CZĘŚĆ CIAŁA”
NO+VELLO Jelenia Góra-Cieplice
UL.Wolności237 k ORLENU - 75 75
52 420
Gabinet, ul. Wolności 7, I piętro oferuje szeroki zakres zabiegów na
twarz, szyję, dekolt, ręce, stopy. Kwasy,
oczyszczanie, parafina, depilacja, makijaże, kolczyki i henna - 501 624 719
Masaż odchudzający i relaksacyjny
- tylko dla kobiet. Zapraszam - 662
036 721
Paznokcie żelowe - 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
Rehabilitacja w Twoim domu pomoc w wielu schorzeniach, masaż,
indywidualne plany treningowe. Zadbaj
o to co najcenniejsze-zdrowie - 697
957 175
Rehabilitacja, masaż - odchudzający i ujędrniający. Komputerowe
wyszczuplanie i modelowanie ciała,
sauna, rehabilitacja, fizjoterapia,l aser,
DD, magnetoterapia - 600 106 329
Rehabilitacja-masaż - w domu
pacjenta. Rehabilitacja po: udarach,
zawałach, wypadkach, złamaniach
oraz masaże lecznicze. Konkurencyjne
ceny - 791 188 728
Solarium Luxor - nowe lampy - o
9 opalanie 10 minut gratis. Masaż
klasyczny, antycellit - atrakcyjne ceny.
1 Maja 61, obok centrum ogrodniczego
- 664 125 232
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 - metodą
żelową - atrakcyjna cena - 609 173
057

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 niedrogo - 50 zł
ze zdobieniem, młodzież 20% rabatu.
Ul. Wolności 2, Jelenia Góra. Zapraszam - 500 052 695
Vacu - bieżnia i rower - rewelacyjne
efekty 4 razy szybciej niż podczas klasycznego treningu: eliminacja cellulitu,
redukcja tkanki tłuszczowej, przyspieszenie przemiany materii. Pierwsza
wizyta gratis! Zabobrze, Kiepury 57
- 504 018 881

ZA DARMO
ODDAM
Oddam małego kotka - w dobre ręce.
Dzwonić wieczorem - 511 843 418
Oddam segment - pokojowy - 723
229 447
Oddam Star szlaki - z małą domieszką
gruzu. Okolice Karpacza transport
gratis - 886 219 258

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych
sprzętów AGD lub innych części metalowych, uszkodzonych lub całych aut
do 300 zł? Odbiór własnym transportem
- 605 726 890
Gruz - Kaczorów - 607 609 642
Przyjmę drewno rozbiórkowe - wszelkiego rodzaju - 607 609 642
Przyjmę meblościankę - meble
kuchenne, łóżko, stół, krzesła, lodówkę
- 665 943 313
Przyjmę używane meble, dywany
i sprzęt RTV i AGD. Odbiór własnym
transportem. Dla potrzebującej rodziny
- 510 488 064

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Angliki - skup - skup aut całych i
powypadkowych. Jelenia Góra i okolice.
Odbieram własnym transportem - 531
588 345
Auta całe i powypadkowe - skup aut
całych i uszkodzonych do 10000 zł.
Jelenia Góra i okolice - 531 588 345
Auto do 300 zł - stan obojętny - 885
775 445
Auto do 300 zł - stan obojętny - 887
279 884
Autoskup, powypadkowe, całe - również angliki. Posiadam własny transport
- 507 736 710
Fiat Seicento - 2000 rok, stan bdb. 796 103 758
Kaźde auto - gotówka od ręki - 796
160 678
Każde auto - 607 509 762

Każde auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
Każde auto - uszkodzone, powypadkowe i całe. Odbieram własnym
transportem. Również angliki - 721
721 666
Każde auto - w rozsądnej cenie - przyjadę - 723 879 996
Każde auto - w rozsądnej cenie bez
ważnego oc i przeglądu - 511 209 408
Każde auto do remontu - uszkodzone,
bez opłat. Płatne gotówką - 727 227
917
Każde sprawne auto - najlepsze ceny
w mieście - 607 730 188
Motocykl - mz etz 251 lub 150
ewentualnie 250 zarejestrowany - 501
297 754
Motor, auto, motorower - do roku produkcji 1970 - polskie lub zagraniczne,
może być do remontu najlepiej w całości
lub częściach - 698 633 201
Nadkole do Mitsubishi Colt - prawe
przednie. 1998 rok - 790 603 402
Powypadkowe - skup - również całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
Skup - powypadkowe i całe - odbieram
własnym transportem. Również angliki
- 721 721 666
Skup aut za gotówkę - z lat 1993-2010
osobowe i dostawcze cale i powypadkowe zawsze aktualne - 664 200 250
Skup całe i powypadkowe - skup
całe i powypadkowe, również angliki,
odbieram własnym transportem - 693
828 283
Tanie auta - bez OC i przeglądu w
rozsądnej cenie - 790 303 603
Zarejestrowany samochód - w
cenie do 3000 - punto, fiesta, corsa,
clio, polo lub inny - 603 182 814

MOTORYZACJA
CZĘŚCI
SPRZEDAM
Daewoo Tico - wszystkie części z
demontażu - 693 828 283
Matiz - skrzynia biegów, rozrusznik,
alternator, lampy przód/tył, drzwi,
chłodnica, szyba przód, elementy
wnętrza - 790 577 292
Mondeo - zderzaki silniki, szyby,
elementy blacharskie, wnętrze i inne
części z rozbiórki - 724 989 953
Opel Kadet 1,4 - w całości lub na
części - 693 828 283
Silnik do Renault Megane 1.4 16V bez osprzętu, do remontu. Tanio - 75
755 32 10
VW Passat B4 1.9 TDI - 90 KM. Wszystkie części - 505 083 787

MOTORYZACJA
OPONY – FELGI
SPRZEDAM
4 koła z oponami zimowymi 185/65R14. Felgi pasują do VW. Cena
300 zł. Opony po jednym sezonie - 503
175 618
4 opony zimowe185/60/R14 - jeżdżone
3m-ce, bieżnik 8 mm jeszcze widać
„cycki” cena 350, foto ewentualnie na
maila - 603 893 953
Alufelgi 15 do Audi - opony letnie,
4x108, stan bdb. 4 szt. Dobra cena 507 055 419
Dunlop zimowe - Sprzedam 4 opony
zimowe DUNLOP SPORT. 195/65/15.
Profil ok.5 mm. Cena 150,-.Okolice
Bolkowa - 665 339 020
Felgi 15 do BMW - rozstaw śrub
5x120 et 13 7j. Stan bardzo dobry. Cena
600 zł - 784 924 914
Felgi stalowe - VW, Audi i Seata - tanio
- 795 356 880
Felgi stalowe 13 - 2 szt. Pasują do
VW Golf III, Polo. Stan idealny. Cena
80 zł - 601 940 871
Felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
Nowe 4 opony zimowe - 185x60x14
Targum Snow Ice. Wzór Goodyear UG
6. Okazja, cena 400 zł - 515 128 304
Nowe, nieużywane zimowe opony Michelin Alpin 4x4, 205/70/R15. Dwie
sztuki - cena 600 zł - 601 450 454
Opony nowe i używane - 757 893
651
Opony prosto z Niemiec - firmowe,
nowe. Okazja, tylko 120 zł/szt. Używane
do 70 zł/szt. Montaż gratis. Zapraszam
- 515 291 992
Opony z felgami - STALOWYMI Rozmiar 145/80R13 - 511 858 653
Opony zimowe - 175/65/14 - 4 szt.
Cena 200 zł. Stan bardzo dobry - 601
940 871
Opony zimowe - 2 szt. 13x155x70
Wanll i 2 szt.13x145x80 Barum. Głęboki
bieżnik. Polecam - 606 104 186
Opony zimowe 13 i 14 - tanio. Posiadam też felgi stalowe, aluminiowe i
opony letnie - 693 245 008
Opony zimowe 175x80 - z felgami
stalowymi 14. Cena 250 zł. Stan dobry
- 501 485 535
Opony zimowe z felgami - 185/65/15,
6mm bieżnika. Cena 800 zł - 691 081
217
Serwis i sprzedaż opon - nowe i
używane - tanio, montaż gratis szybko
profesjonalnie i bez kolejek. Stara
Kamienica 176 Zapraszam - 697
151 978

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
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM
AUDI 80 1,8 + gaz - opłaty do 2011 stan dobry, tanio - 697 259 086
AUDI 80 B3 1.8 - 1991 rok, benzyna,
brązowy metalik. Opłaty do 08.2011 r.
Stan bdb + komplet opon zimowych.
Cena 1650 zł - 794 373 778
AUDI 80 B3 1.8 - 1991/1996 rok,
benzyna + gaz oraz Mazda 626 2.0
TDI kombi - 1998 rok. Okazja - 502
101 448
AUDI A3 1.9 TDI - 2003 rok, 105 KM,
5 drzwiowe, bogate wyposażenie,
skórzana tapicerka, reﬂektory soczewkowe, 4 poduszki powietrzne. Kolor
szary metalik - 695 426 089
AUDI A3 2002 rok - 1.6 benzyna, klimatronic, elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie ABS, ESP, wystawiamy
fakturę VAT - MARŻA kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 22900, stan
idealny - 501 035 988, 75 76 78 835
AUDI A4 - 1997 rok - 1.6 benzyna
klimatronic, 2 x poduszki, elektryczne
szyby i lusterka stan bardzo dobry,
przygotowany do rejestracji cena
13900 kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej - 501 035 988, 75 76 788
35
AUDI A4 Avant 1,9 TDI - 101 KM,
rok produkcji 2003, kolor czarny
metalik, pierwszy właściciel w kraju,
serwisowany, garażowany, właściciel
niepalący, cena 33000 zł - 75 76 430
50, 605 881 985, 601 739 000
BMW 318 1.8 - benzyna bez gazu, 115
KM. Cena 3200 zł do negocjacji - 723
924 278
BMW 320d - 2003 rok - klimatyzacja,
wspomaganie, ABS, ASR, elektryczne
szyby i lusterka, tiptronic 150 KM - cena
29900 wystawiamy fakturę VAT MARŻA
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 501 03 5988 75 76 78 835
BMW TDS 318 - 1998 rok, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek, airbag. Zarejestrowane
i zadbane. Nowa pompa wtryskowa.
Cena 8700 zł - 507 211 397

CHRYSLER Voyager - rok produkcji
91 - pojemność 2.5 benzyna, gaz,
manualna skrzynia biegów 7 osobowy
2 - air bag, klimatyzacja, zadbany,
nowy przegląd i ubezpieczenie - 609
765 913
CITROEN AX 10 - po kapitalnym
remoncie - 662 446 166
DAEWOO Espero 2.0 + gaz - 1995
rok, centralny zamek na pilota, alarm,
alufelgi, elektryczne szyby i lusterka,
automat. Opłaty na rok. Cena 1600 zł
do negocjacji - 794 373 778
FIAT Marea Weekend - 20V, 1998
rok, niebieski metalik, zarejestrowany.
Tanio - 502 399 096
FIAT Punto 2004 gaz - 2004 rok, salon
Polska, 101000 km, przegląd 04/2011,
wspomaganie, 2 poduszki, elektryczne
szyby, stan idealny. Super cena: 11000
zł. Wystawiamy fakturę, kupujący zwolniony z 2% - 790 524 539
FIAT Siena 99 rok - czerwony, pojemność 1.4 opłaty ważne do 02.11 roku,
po wymianie paska, tłumika, świec itp.
zadbany, sprawny bez korozji. Cena
4500 zł do negocjacji - 792 828 484
FIAT Siena HL 1.6 16V - 101 KM,
benzyna, przegląd i ubezpieczeni do
lipca 2011 r. Serwisowany, bezwypadkowy. Cena 3300 zł do negocjacji - 792
572 812
FIAT Uno - rok 99, przebieg 103000,
garażowany, kolor wiśniowy metalik.
Komplet kół zimowych, cena 4000 503 862 901
FORD Escort - gaz -700 zł - 92 rok
- poj.1,3, ważne opłaty w ciągłej eksploatacji - 698 741 719
FORD Escort 1.8 TD kombi - 1998 rok.
W dobrej cenie - 693 873 515
FORD Escort kombi 1.6 - na części.
1991 rok, benzyna + gaz. Cena do
uzgodnienia - 721 009 695
FORD Escort z gazem - tanio - 1992
rok, 1,6, ważne opłaty, akumulator do
wymiany. Cena 700 zł. - 694 729 194
FORD Fiesta - 1997 rok, ABS, wspomaganie kierownicy, opony zimowe.
Badanie techniczne i polisa OC do
08.2011 r. Nie wymaga wkładu. Cena
4000 zł - 507 211 397
FORD Fiesta 1.1 - na chodzie. Ma OC,
brak przeglądu. Sprawna. Cena 800
zł - 510 242 940
FORD Focus - 99 rok - 1.8 benzyna,
klimatyzacja wspomaganie elektryczne
szyby i lusterka - cena 11900 - 501 035
988, 75 76 78 835
FORD Focus kombi 1.8 D - 2000 rok,
szary metalik. Cena 12500 zł - 502
740 041
FORD Fusion 1.4 - 2004 rok, 80 KM,
benzyna, metalik. Salonowy, pierwszy
właściciel. Przebieg 117000 km. Cena
17500 zł - 605 948 026
FORD Mondeo - 98 rok, 1.8, benzyna,
stan techniczny bardzo dobry, opłaty
ważne do 09.2011, cena 8.000 PLN
- 781 500 333

FORD Mondeo 1.8 kombi - 1993
rok, stan bdb. Opłaty do 2011 roku.
2 poduszki, szyberdach. Cena 1500
zł - 794 373 778
FORD Mondeo 2007 - 2.0TDCI 130KM
klimatronic, 6x poduszki, wspomaganie
ESP tempomat, pełna elektryka 29900
w tym pełen 22 % VAT - 501 035 988,
75 76 788 35
FORD Mondeo kombi 1.8 TD - po
wymianie kompletu sprzęgła w tym
ze pękł pasek rozrządu. Cena, jaka
mnie interesuje to 700 zł, za to auto
zarejestrowane - 603 040 088
FORD Scorpio 2.4 V6 + gaz - kolor
wiśniowy. Ważne OC i przegląd. W
ciągłej eksploatacji. Cena do uzgodnienia - 666 074 093
HONDA Civic 1.4 - 1998 rok, 3 drzwi,
klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, alufelgi 15 + komplet kół
zimowych. Obniżona, zadbana i serwisowana. Cena 7900 zł + opłaty - 531
740 704
HONDA Civic coupe 1.5 - 1994 rok,
benzyna. Fioletowy perłowy + czarny
mat. Cena 9200 zł - 603 221 399
HONDA Civic coupe 1.6 Vtec - 125 KM,
1995 rok, 2 poduszki powietrzne, elektryczne szyby, szyberdach, lusterka,
wspomaganie, alufelgi, czarny środek.
Przerysowany tylny błotnik. Cena 5300
zł - 793 589 984
HONDA Prelude 2.0 - 1991 rok, elektryczne szyby, szyberdach, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
alufelgi. Ładna, zadbana. Cena 2000
zł - 781 050 611
HYUNDAI Coupe 2.0 - 2000 rok,
przebieg 131000 km, 143 KM, klimatyzacja, ABS, CD Sony, alufelgi. Srebrny.
Rejestracja do 08.2011 r. Nowe opony,
elektryczne szyby i lusterka - 693
525 777
KIA Clarus 1.8 sport edytion - 1996
rok, żółty, 125 KM, nowe opłaty. Komputer, elektryczne szyby, elektryczny
bagażnik. Stan bdb. Cena 2900 zł - 794
373 778
KOMPUTER pokładowy - wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
szyberdach, podgrzewane lusterka.
Przebieg 205000 km. Kolor szary. Cena
2900 zł - 519 878 812
LANCIA Y 1.2 - 1996 rok, benzyna,
automat, elektryczne szyby, airbag.
Cena do uzgodnienia - 792 950 574
MAZDA 323 F - rok 1991, 1,6, 16
V, benzyna, nowy tłumik, półroczny
akumulator, alufelgi, po wymianie
hamulców (klocki, szczęki, linki, płyn)
nowe amortyzatory i sprężyny z tyłu,
radioodtwarzacz, szyberdach - 662
880 004
MAZDA 626 1.8 - 1996 rok, 90 KM,
elektryczne lusterka i szyby, centralny
zamek, klimatyzacja, ABS, poduszka
powietrzna, wspomaganie kierownicy.
Zadbana. Cena 3000 zł do negocjacji
- 517 263 198
MERCEDES 208 skrzynia - z plandeką
rok 1978 stan b dobry - 693 828 283
MERCEDES A klasa 1.7 CDI - 2000 rok,
tiptronik, klimatyzacja, czarny metalik,
alufelgi. Atrakcyjny wygląd, zadbany.
Cena 15500 zł - 781 269 850
MERCEDES C180 - kompresor coupe
z salonu w JG, i właściciel, bezwypadkowy, październik 2006, przebieg 58
000 - 143 km, benzyna, graﬁtowy metalik - cena 53 000 - 601 450 454
MERCEDES Okular klasa E 2.2 D 1996 rok. Auto w stanie bdb. Alufelgi +
zimówki, elektryczne szyby, lusterka i
szyberdach - 503 110 897
MERCEDES W123 240D - zadbany,
stan techniczny jak i zewnętrzny bardzo dobry. Opony zimowe w idealnym
stanie. Cena 3500 zł do negocjacji - 660
328 184
MOTOROWER Yamaha TZR - z 2003
roku, pojemność 50 ccm, cena 3500
zł. - 606 873 077

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 1 listopada 2010 a od 2 listopada 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.

NISSAN Almera 2200 diesel - sprowadzony 2 lata temu, 198000 km, bez
wypadku, klimatyzacja, 4 poduszki,
ABS, wspomaganie, ro cd sterowane
przy kierownicy. Pompa wtryskowa po
kompletnej regeneracji (faktura 4000 zł)
10900 zł - 790 524 539
NISSAN Almera Tino 1800 - 2001 rok,
sprowadzony, 128000 km, przegląd
01/2011, ABS, 4 poduszki, alufelgi, ro
cd, po wymianie oleju i ﬁltrów, klimatyzacja nabita, 2 komplety opon (zimowe
nowe)stan idealny. 13900 zł, faktura
VAT - 790 524 539
OPEL Astra 2 - rok 98, srebrny, 3
drzwiowy, 1,7 TD, 68 km, przebieg
220000, elektryczne szyby, 2 poduszki,
alufelgi, cena 8800 do negocjacji - 509
784 122
OPEL Astra 2004 - 1.4 benzyna, 90 KM,
klimatyzacja wspomaganie kontrola
trakcji, elektryczne szyby i lusterka,
bezwypadkowy, serwisowany, pełna
dokumentacja - cena 27900, przygotowany do rejestracji - 501 035 988,
75 76 78 835
OPEL Astra 3 kombi diesel - 2006 rok,
pełna opcja wyposażenia. Super stan.
Cena 28500 zł - 511 699 191
OPEL Calibra 2.0 - 1991 rok, graﬁtowy
metalik, ospoilerowany, atrakcyjny
wygląd. Cena 6200 zł - 697 316 775
OPEL Corsa 1.2 - rok produkcji 1996,
niebieski - cena 3200 zł - proszę dzwonić po godzinie 15 - 791 730 467
OPEL Corsa A 1.0 - 1991 rok, stan
dobry. Przegląd ważny. Dobra cena 723 163 759
OPEL Corsa po stłuczce - z papierami.
Tanio - 792 231 058
OPEL Kadett - 1988 rok, ubezpieczony,
na chodzie. Silnik - 1995 rok. Cena do
uzgodnienia - 502 846 536
OPEL Vectra - 1998 rok, benzyna + gaz,
klimatronik, komputer - 793 450 912
OPEL Vectra A 1.6 + gaz - 1995
rok, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, szyberdach. Przegląd
do 08.2011 r. Aktualne OC. Cena do
uzgodnienia - 517 337 804
OPEL Vectra kombi 1.8 - 1998 rok,
benzyna, klimatyzacja, elektryka, 2
komplety kół. Cena 7500 zł - 792
950 574
OPEL Vectra kombi 1.8 - 1998 rok,
benzyna, klimatyzacja, elektryka, dwa
komplety kół. Cena do uzgodnienia
lub możliwa zamiana na tańszy - 792
950 574
PASSAT B5 kombi 1.9 TDI - 1998 rok.
Alufelgi 17, gwint, zawieszenie. Sprowadzony, zarejestrowany. Tempomat,
pełna elektryka, RO MP3, hak. Stan
bardzo dobry. Cena 10900 zł - 604
269 441
PORSCHE Cayenne S - 2004 rok.
Prestiżowe auto. Niedrogo. Full opcja
- 512 207 160
PRZYCZEPA samochodowa - przyczepa samochodowa - 691 142 843
RENAULT 19 16V cabrio - po malowaniu, wymieniona głowica, rozrząd,
płyny, nowe amortyzatory, kable,
świece. Druga w częściach, Cena
3000 zł lub zamienię na diesel - 507
016 745
RENAULT Clio - zarejestrowany, rok
96, pojemność 1.2 benzyna, centralny
zamek + alarm, opłaty ważne do
września 2011, ekonomiczny, cena 900
zł - 604 899 303/698 707 299
RENAULT Kangoo 1.4 - 1999 rok,
benzyna. Cena do uzgodnienia. Wersja
Pampa, wzmocnione zawieszenie 510 175 522
RENAULT Megane 1.6 - 1996 rok, benzyna, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy. Cena do uzgodnienia - 517
979 980
RENAULT Scenic - sprzedam lub
zamienię na dostawczy - 603 184
016
RENAULT Scenic 2007 rok - 1.5DCI
150TYS serwisowany bezwypadkowy,
bogate wyposażenie, cena29900 w
tym 22% VAT kupujący zwolniony z
opłaty celnej - 501 035 988, 75 76
788 35

ROVER - 97 rok, 214i benzyna,
czerwony, 5 drzwiowy, 2 poduszki,
centralny zamek, immobiliser, szyby
elektryczne, zadbany, cena do negocjacji 6.800 zł - 501 394 197
SEATA Ibiza 2000 rok - 1,9 TDI, moc
150 km 170000 km, stan bardzo dobry,
atrakcyjny wygląd, zarejestrowany cena 13 500 - 663 931 667
SIMSON s53/70 - do małego remontu.
Motor na chodzie - 506 356 703
SKODA Felicia 2000 rok - 1.3 MPI
benzyna, kombi, cena 3000 do bdb.
negocjacji - 506 060 449
SKODA Felicja 1.6 - 1997 rok, pełny
wtrysk, alarm, centralny zamek na
pilota, poduszka powietrzna. Stan
bdb. Opłaty na rok. Cena 2100 zł - 794
373 778
SKODA Felicja 1.6 - stan bardzo dobry,
białe zegary, centralny zamek, alarm.
Opłaty do 24.09.2011 r. Cena 2100
zł - 794 373 778
SKODA Felicja z gazem - rok produkcji
1995, pojemność 1,3, butla z gazem
w kole zapasowym, dwa komplety kół,
ważne opłaty w ciągłej eksploatacji.
Stan dobry. Cena 1700 zł. do negocjacji
- 604 753 342
SKODA Octavia - 2001 rok, zielony
metalik. Przebieg 214000 km, W najbogatszej wersji. Do auta dołączam
komplet kół zimowych - 665 248 350
SKUTER z 2009 r. - sprzedam lub
zamienię na Cinquecento - 781 145
968
SPROWADZĘ z zagranicy każde auto
- pomoc w formalnościach, autoholowanie - 788 839 064
SUBARU Legacy 4WD 2.0 kombi
- 1997 rok, pełna elektryka, ABS, airbag, wspomaganie kierownicy, blokada
mostów. Karta serwisowa. Felgi aluminiowe. Stan bardzo dobry. Cena 6700
zł - 507 211 397
SUZUKI Maruti 800 - stan bardzo dobry.
1994 rok. Cena 1600 zł do negocjacji 783 747 053
SUZUKI Swift - cena 2000 zł do negocjacji - 663 250 560
TOYOTA Avensis hatchback - 1998
rok, klimatyzacja, elektryczne szyby,
centralny zamek, radio MP3, alufelgi,
blokada skrzyni. Cena 13500 zł - 793
731 224
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
95000 km, kolor biały. Ważne OC i
przegląd. Cena do uzgodnienia - 757
644 043
UAZ rocznik 1987 - cena 2500 zł - 695
496 410
VOLKSWAGEN Multivan - 1992 rok
- diesel pierwszy właściciel w kraju
bezwypadkowy, hak, wspomaganie
kierownicy - 885 775 445
VOLVO V 40 1.9 TDI - 1997 rok, stan
dobry, ważne opłaty. Opony zimowe,
bogate wyposażenie. Cena 6500 zł - 782
186 090
VW Golf II - rok produkcji 1990 rok, kolor
biały. Stan techniczny bardzo dobry.
Karoseria wymaga drobnych napraw
lakierniczych - 603 585 706
VW Golf II 1.8 - benzyna + gaz, 3
drzwiowy, niebieski. Opłaty do 24.10.2010
r. Cena 1300 zł - 508 524 809
VW Golf II rok produkcji 1990 - biały, stan
techniczny b. dobry, posiada ważne badania techniczny do 04/2011 i ubezpieczenia
- 609 443 350
VW Golf II z gazem - nie wymaga wkładu
ﬁnansowego. Koła letnie i zimowe. Cena
900 zł - 519 174 620
VW Golf III - 1996 rok, pełna elektryka,
klimatyzacja, ABS, airbag, wspomaganie kierownicy, alarm, radio CD, opony
zimowe. Zarejestrowany i opłacony. Cena
do uzgodnienia - 607 668 778
VW Golf III 1.4 + gaz - 1993 rok oraz dużo
części - 787 008 679
VW Golf IV rok produkcji 1997 - kolor
srebrny, pojemność silnika 1.9 TDI,
klimatyzacja, opony zimowe, felgi. Cena
do uzgodnienia - 531 674 133
VW Polo 1.4 - 1995 rok - 505 245 465
VW Polo 1.9 D - 1997 rok - 667 700 021
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VW Polo 96 rok, 1400 - LPG sekwencyjny.
Cena do uzgodnienia - 883 900 614
VW T4 - 1993 rok, 6 osobowy, częściowo
oszklony, alufelgi + koła zimowe, hak.
Przegląd i OC do 10.2011 r. Cena 7500
zł - 693 896 701

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
OPEL Astra kombi - 1996 rok, klimatyzacja, elektryczne i podgrzewane
lusterka, ABS, wspomaganie kierownicy
itp. Zamienię na dostawczy np. MB100
Transit T4 Ducato H100 Pregio itp. - 668
025 036

RÓŻNE
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe - bardzo dobra
cena. Gratis dowózka - 726 668 328
DREWNO kominkowe - pocięte, porąbane. Dowóz gratis - 607 509 762
ELEKTRYCZNY kocioł CO - moc maksymalna 12 kW, krajowy, stan bardzo
dobry. Cena 600 zł. Pompa gratis - 782
586 558
FOTEL kosmetyczny - na pilota pistolet do
przebijania uszu - nowy - 500 052 695
KOMPUTER PC + monitor - Philips 190C.
Procesor CoreDuo 2,13, galaxy 7900GS
256 MB, 1GB ram, dysk 150 GB. Cena
zestawu 950 zł. Dowóz gratis na terenie
Jeleniej Góry i okolic - 505 083 948
PIEC Stalopalny Bartek - żeliwny, stan
bardzo dobry, cena 250 zł. - 692 608
409
PRODUCENT z Bolkowa - kostka granitowa szara - 509 251 083

PSP 3004 z karta 4 GB - futerał, 2 gry,
kabel USB, ładowarka itp. Sprzedam
lub zamienię za telefon lub laptopa
ewentualnie coś dorzucę - 792 893
316
STARE meble - rzeźbione - 504
476 123
STÓŁ do piły krajzegi - ciężki, solidnie wykonany. Cena 200 zł - 691
837 144
SUKIENKA do chrztu - dla dziewczynki ﬁrmy Krasnal - 604 702 340
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
WÓZEK inwalidzki - 350 zł. Rower
górski - 250 zł. Kule inwalidzkie
- 2 komplety. Materac z pompką
2x2 m - wysoki, ocieplany. Okno
tarasowe 180x205 cm - plastikowe
- 791 836 017
WYPOSAŻENIE sklepu - oraz
odzież używana: damska, męska
i dziecięca, w bardzo dobrym stanie. Likwidacja sklepu. Pilnie - 665
790 618

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, porcelana, obrazy,
szkło, zegary i inne - 665 489 252,
757 542 057
KAŻDY klamocik do 1000 zł szybko i bez problemów. Gotówka
od ręki - 722 128 501
KSIĄŻKI stare i nowe - 609 627
742
NAMIOT ogrodowy - 609 627 742
SPRAWNĄ pralkę do 200 zł - 604
702 340
ZBOŻE, groch, rzepak - min. 20t.
Zapewniam transport oraz przedpłatę - 501 459 374
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Złote święto w „trójce”
ły przy ulicy Grunwaldzkiej. Wydarzenie
to miało miejsce w styczniu 1966 roku.
Wcześniej placówka mieściła się w
obecnej „Handlówce” przy ulicy 1 Maja,
gdzie zaczęła swoją działalność.
Był też pokaz sprawności grupy
szkolnych akrobatów oraz multimedialna prezentacja obrazująca najważniejsze osiągnięcia placówki, nazwiska
mistrzów, którzy są absolwentami
szkoły, tych nieco starszych, jak i tych
współczesnych: Dagmary Krzyżyńskiej,
Agnieszki Cyl, Jakuba Buziuka, Agnieszki Czyż i wielu innych.
Podczas koncertu życzeń, w którym wręczyło
piosenki wspólnie śpiewali nauczyciele związanym
z uczniami, dwoje gimnazjalistów ze szkołą go-

Pięćdziesiąt lat minęło od
utworzenia Szkoły Podstawowej nr 12 im. II Armii Wojska
Polskiego, która po reformie
oświaty kontynuuje misję edukacyjną jako Gimnazjum nr 3
im. Janusza Kusocińskiego.
Wzniosłym i wzruszającym chwilom obchodów
jubileuszu towarzyszyły
w miniony piątek wesołe
występy zarówno nauczycieli jak i uczniów.
Uroczystości zostały zainaugurowane mszą świętą celebrowaną w kościele św. św.
Erazma i Pankracego w intencji nauczycieli, uczniów, absolwentów i
pracowników szkoły. W ubiegły piątek
w siedzibie placówki miała miejsce
uroczystość jubileuszowa połączona z
przyznaniem szkole tytułu Zasłużony
dla Jeleniej Góry. Całość przebiegła pod
hasłem, cytatem z dzieł Taduesza
Kotarbiń-

skiego: Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.
Marek Przeorski, dyrektor Gimnazjum nr 3, przywitał gości święta: wicemarszałka dolnośląskiego Jerzego Łużniaka, prezydenta Marka Obrębalskiego, zastępców

ściom spotkania
po róży. Na ekranie
przewijały się archiwalne fotografie, nazwiska nauczycieli z
poszczególnych lat.
Uroczystość zwieńczył zabawny pokaz
teatrzyku ze współczesną inscenizacją
bajek o Śpiącej Królewnie, Królewnie
Śnieżce oraz Pinokio
z nauczycielami w
rolach głównych, a
na koniec wspólnie
zaśpiewano piosenkę.

Jubileusz
50-lecia
szkoły upamiętniono w okolicznościowym wydawnictwie, które
można było kupić za dowolną stawkę
u sympatycznych gimnazjalistek.
Tekst i zdjęcia Konrad
Przezdzięk

Wspominano poprzednich dyrektorów:
Wiesława Wtorka, Jerzego Gruszkę, Albina
Klupczyńskiego, Adolfa Sypkę, Stanisława
Czajewicza, Marię Biernacką, nieżyjącego
już Henryka Bilskiego, Lucynę Solarz oraz
Tomasza Bałutę. Wiele osób na sali miało
w oczach łzy wzruszenia. A nad całością
czuwał Marek Przeorski, obecny szef
„trójki” (na zdjęciu wyżej)

przewodniczącego rady: Józef a
Zabrzańskiego i Józefa Sarzyńskiego,
księdza dziekana Bogdana Żygadło,
radnych, nauczycieli byłych i obecnych,
dawnych dyrektorów, oraz liczne grono
absolwentów.
Marek Obrębalski życzył szkole
pomyślności i wręczył w prezencie czek na pięć tysięcy złotych.
Jerzy Łużniak odczytał list posła
Marcina Zawiły.
W ciekawie ułożonej części
artystycznej w konwencji parodii programu „Sekrety XX wieku” zaprezentowano historię
placówki. W rolę Bogusława
Wołoszańskiego wcielił się
miejscowy wuefista Andrzej
Szymański. Obejrzano także
fragment archiwalnego
filmu z otwarcia
siedziby szko-

Andrzej Szymański jako tajemniczy
Bogusław Wołoszański.
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Nazwa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jako partner o ustalonej renomie Grupa
Draexlmaier zajmuje od dawna wiodącą pozycję w międzynarodowym przemyśle motoryzacyjnym. Każdego dnia
ponad 38.000 pracowników na całym świecie opracowuje i wytwarza nowoczesne i ekskluzywne wyposażenie wnętrz
pojazdów. Jeśli chcecie Państwo do nas dołączyć- serdecznie witamy w ﬁrmie Draexlmaier.
Oferujemy pracę na stanowisku:
Automatyk
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Organizacja zabezpieczeń i napraw w obszarach
produkcyjnych
• Dozór nad magazynowaniem części zamiennych
• Prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń produkcyjnych
• Naprawy, konserwacja i remonty urządzeń
• Utrzymywanie najlepszych współczynników dla
urządzeń i maszyn
• Kontrola urządzeń pod względem BHP
• Stosowanie procedur i instrukcji zgodnie z zintegrowanym systemem zarządzania jakością w
Spółce.
• Przedkładanie sprawozdań i raportów dotyczących zagadnień inżynierii produkcji i utrzymania
ruchu
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe – kierunkowe – automatyka , robotyka , elektronika , elektryka
• Doświadczenie zawodowe minimum 3lata w
dziale utrzymania ruchu
• Znajomość automatyki i elektroniki
• Znajomość hydrauliki i pneumatyki
• Znajomość sterowników
• Znajomość przepisów Prawa Pracy, BHP i p.
poż., ochrony środowiska w zakresie pełnionej
funkcji
• Dodatkowym atutem będzie znajomość języków
obcych – język niemiecki lub język angielski

Operator
- ustawiacz form wtryskowych
Do Pana/ Pani zadań zależeć będzie:
- samodzielne ustawianie maszyn wtryskowych oraz
maszyn do nich przynależących
- ustawianie i optymalizacja procesów wtryskowych
- terminowa kontrola procesów produkcyjnych
- sporządzanie dokumentacji technicznej i produkcyjnej
- przestrzeganie planów produkcyjnych od strony
jakościowej i technicznej
- przestrzeganie warunków konserwacji maszyn i
urządzeń oraz prowadzenie odpowiednio dokumentacji
- bieżąca informacja o stopniu wydajności, jakości i
brakach produkcyjnych
- opracowywanie reklamacji, zlecanie napraw
- dbałość o bardzo dobrą organizację pracy podległego personelu
- sporządzanie raportów 8-D
- dbałość o przestrzeganie przepisów BHP
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenie średnie techniczne mechaniczne
- doświadczenie pracy na maszynach wtryskowych,
termoformatujacych, lub wytłaczarkach
- doświadczenie pracy w firmie produkcyjnej na
podobnym stanowisku
- zdolności manualne
- zaangażowanie, sumienność
- gotowość na szkolenie na terenie Niemiec przez
okres 12 miesięcy
- wymagana komunikatywna znajomość j. niemieckiego

Mechanik narzędziowni

Brygadzista w dziale wtryskarnii

Do Pana/ Pani zadań zależeć będzie:

Do Pana/ Pani zadań zależeć będzie:

- obsługa maszyn do wtrysku plastiku
- bieżąca kontrola narzędzi
- dbałość o bieżące zaopatrzenie parku maszynowego (narzędzia i przyrządy)
- konstruowanie nowych narzędzi
- konserwacja oraz modernizacja narzędzi i przyrządów
- tworzenie dokumentacji

- obsługa urządzeń do formatowania wyrobów z
tworzyw sztucznych
- obsługa maszyn termoformatujących
- terminowa kontrola procesów produkcyjnych
- sporządzanie dokumentacji technicznej i produkcyjnej
- przestrzeganie planów produkcyjnych od strony
jakościowej i technicznej
- przestrzeganie warunków konserwacji maszyn i
urządzeń oraz prowadzenie odpowiednio dokumentacji
- bieżąca informacja o stopniu wydajności, jakości i
brakach produkcyjnych
- opracowywanie reklamacji, zlecanie napraw
- sporządzanie raportów 8-D
- dbałość o przestrzeganie przepisów BHP

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
(preferowane inżynierskie)
- minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym
stanowisku
- znajomość zagadnień dotyczących obróbki plastycznej oraz metali
- umiejętność identyﬁkacji oraz rozwiązywania problemów technicznych
- proponowanie ulepszeń wykorzystywanych narzędzi
- doświadczenie w obsłudze systemów wspomagających
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
- znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego konieczna na poziomie komunukatywnym
- zaangażowanie, sumienność
- gotowość na szkolenie na terenie Niemiec przez
okres do 6 miesięcy

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenie średnie techniczne mechaniczne
- doświadczenie pracy na maszynach wtryskowych,
termoformatujących, lub wytłaczarkach
- doświadczenie pracy w ﬁrmie produkcyjnej na
podobnym stanowisku
- zdolności manualne
- zaangażowanie, sumienność
- gotowość na szkolenie na terenie Niemiec przez
okres 12 miesięcy
- wymagana komunikatywna znajomość j. niemieckiego

Jeśli macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz pracą w zespole do rozwoju zdrowego przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to będziemy się cieszyć z Państwa
przesłanych do nas dokumentów aplikacyjnych. Oferty prosimy składać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 45, 58-500 Jelenia Góra tel. 0-75 7538934, hlyn.katarzyna@draexlmaier.de

Operowo w filharmonii

KLUB WĘDROWCA NA CHOJNIKU

Po nieudanej premierze w
La Scali (1904) i naniesieniu korekt technicznych odniosła ogromny
sukces i w 1907 roku
trafiła do nowojorskiej
Metropolita Opera. Po
103 latach, w miniony
piątek, jej koncertowe
wykonanie zaprezentowano w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Mowa o jednym z najbardziej
znanych dzieł Giacomo Pucciniego,
operze „Madame Butterfly”, opartej
na żarliwym wątku miłosnym, który
połączył oficera amerykańskiego
Pinkertona z piękną Cio-Cio-San,

japońską gejszą z Nagasaki. Z racji technicznych w Jeleniej Górze
udało się jedynie zaprezentować
koncertową wersję opery. W rolę
narratora wcieliła się Elżbieta M.
Terlega. Partię sopranu zaśpiewała Izabela
Kłosińska (ceniona
artystka operowa,
laureatka tytułu Diva
Roku oraz nagrody
im. Hiolskiego za najlepszą rolę operową
sezonu 2000/2001
w – nomen omen –
„Madame Butterfly”),
a mezzosopranu –
Katarzyna Suska.
Wystąpili też Krzysztof Szmyt i Rafał Barmiński (tenor) oraz
Adam Kruszewski
(baryton). Orkiestra
Filharmonii Dolnośląskiej zagrała pod
batutą Sławka A. Wróblewskiego.
(Agrafka)
FOT. UT

Uczniowie Szkoły 707 w Karpacza zrzeszeni w Klubie Wędrowca,
kolejny weekend poświęcili na
zwiedzanie regionu i poznawanie
jego tajemnic. Tym razem udali się,
wraz z opiekunką Ireną Panowicz,
do ruin średniowiecznej fortecy,
zamku Chojnik. Trasę wiodącą na
szczyt sobieszowskiej góry urozmaiciła wycieczkowiczom ścieżka
dydaktyczna oraz informacje zawarte na tablicach poglądowych.
W ruinach dziewczęta i chłopcy
zapoznali się z legendą o księż-

niczce Kunegundzie. Zatrzymali się
także przed tablicą upamiętniającą
pobyt na zamku ks. Karola Wojtyły, przyszłego
papieża Jana Pawła
II. Młodzi krajoznawcy mają nadzieję, że
jeszcze w tym roku
aura dopisze i jeszcze udadzą się na
wycieczkę.
(RED)
FOT. MT/
ARCHIWUM
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

