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Paweł Trybalski
artysta malarz

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich Paweł
Trybalski znalazł się wśród dziesięciu artystów, którzy
zostali uhonorowani medalami „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”. Przyznał je minister kultury i dziedzictwa
narodowego. Uroczysta ceremonia wręczenia odznaczeń resortu kultury
miała miejsce w Warszawie.
Medale, w imieniu Bogdana
Zdrojewskiego, wręczył artystom podsekretarz stanu
w MKiDN Jacek Weksler.
Paweł Trybalski uhonorowany został brązową
„Glorią”. Kojarzony z polskim
surrealizmem i
malarstwem
metafo-

rycznym
malarz, który mieszka i
tworzy w Michałowicach, był obecny na ceremonii
i odebrał medal osobiście. Artysta jest uczestnikiem
wielu międzynarodowych plenerów malarskich. To
laureat licznych nagród i stypendiów. Jego prace
wystawiane były na ok. 300 wystawach sztuki polskiej
w kraju i za granicą.
(tejo)
FOT. ARCHIWUM

SUKCES TYGODNIA
Szymon Stęchły
uczeń Szkoły Podstawowej nr 11

Młody jeleniogórzanin wygrał eliminacje wojewódzkie
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół
Podstawowych zorganizowane przez Wałbrzyski Oddział
PTTK. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz informatory, mapy i foldery. Opiekunowie otrzymali
podziękowania, zaś najlepsi uczniowie nagrody rzeczowe. W
przerwie konkursu odbył się poczęstunek. Sukces cieszy tym
bardziej, że do rywalizacji stanęło w tym roku wyjątkowo
wielu uczniów różnych szkół. Szymon Stęchły z
humorem opowiadał legendę o złotej kuli Ducha
Gór. Uczeń z SP nr 11 brał udział w wielu
konkursach recytatorskich, ma także za
sobą debiut sceniczny podczas tegorocznej edycji warsztatów „Lato w teatrze”.
Opiekunami uczniów były Jadwiga
Chałupka i Grażyna Więznowska.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Ukradła w Niemczech luksusowe limuzyny?
Policjanci – na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez prokuraturę w Dusseldorfie – zatrzymali kobietę, która wraz ze wspólnikami miała ukraść w
Niemczech trzy samochody marki Bentley.
Bentley o wartości 410 tysięcy
euro. Auta skradziono z jednego z salonów samochodowych. Do przestępstwa
doszło dwa lata temu.
22-latka została zatrzymana w domu. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
zdecydował, że najbliższe
dwa miesiące zatrzymana
spędzi za kratami aresztu.
(tejo)

Zatrzymana to 22-letnia mieszkanka
jednej z miejscowości w pobliżu Jeleniej Góry. Kobieta
podejrzewana jest o
kradzież wraz z
innymi osobami
trzech samochodów
marki

Wybory do rady Cieplic

w marcu przyszłego roku
Nie w styczniu, ale 20 marca
2011 roku odbędą się wybory
do rady jednostki pomocniczej Uzdrowisko
Cieplice – tak zdecydowali na ostatniej
sesji radni miejscy.
Argumentem za przeniesieniem daty wyborów
był fakt, że w pierwotnym terminie
przypadają akurat ferie zimowe, co
mogłoby utrudnić wielu mieszkańcom

Cieplic udział w wyborach. – W marcu
ferii nie ma i będzie już cieplej, co na
pewno ułatwi przeprowadzenie całego
wydarzenia – powiedział Krzysztof
Mróz, przewodniczący
komisji statutowo-organizacyjnej.
Radni zdecydowali
także o wynagrodzeniu
dla przewodniczących
i członków komisji. Ci
pierwsi zarobią 150 złotych, drudzy
– 100 złotych.
(tejo)

Trzynaście dziewcząt w muzealnej radzie

Ślubowanie
z odciskiem palca
Miniony
czwartek był wyjątkowym dniem dla pierwszaków,
którzy złożyli ślubowanie i zostali
przyjęci do grona uczniów Szkoły
707 w Karpaczu. Nowo przyjęci
członkowie społeczności szkolnej
złożyli odcisk swojego palca na
stosownym certyfikacie. Najstarsi
uczniowie szkoły przyjęli pierwszoklasistów do grona uczniów

i obdarowali je
pomysłowymi upominkami. Niespodzianką ze strony
rodziców były ogromne rożki
wypełnione słodyczami, zwane
też tytami. Pierwszoklasistom
życzymy sukcesów w dalszych
etapach edukacji.
(ML)
FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

ŚMIECHY Z ANDRUSEM
W Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej
Górze widzów rozśmieszył artysta kabaretowy Artura Andrus, znany konferansjer, dziennikarz, poeta oraz autor wielu
tekstów piosenek. Występ kabareciarza
odbył się w ramach spotkań „Jeleniogórska Scena Kabaretowa” organizowanych
w ostatni poniedziałek miesiąca przez
Agencję Koncertowo–Wydawniczą
„Solo”. Publiczność tak była zachwycona
występem bohatera wieczoru, że A.
Andrus musiał bisować aż dwa razy. Na
koniec dodał z uśmiechem: „Na fotele
opadł już kurz, dziękuję bardzo, idźcie
sobie już”.
(Agrafka)
FOT. COOLAZOOCH

Będą mogli za darmo
zwiedzać wystawy, ale
w zamian zadbają o
wizerunek placówki
i będą stały na straży
ochrony zabytków.
Mowa o trzynastu uczennicach Szkoły Podstawowej nr 11, które w miniony
piątek odebrały zalakowane
certyfikaty przynależności do
Młodzieżowej Rady Muzeum
Karkonoskiego.

umiem, świadomie wybieram” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Jednym z zadań była współpraca z
Muzeum Karkonoskim. Podjęła się tego
grupa dziewcząt pod opieką Grażyny
Więznowskiej.
– Przystępując do współpracy z
Muzeum Karkonoskim będziecie mogły
obcować z eksponatami bez zapłaty za
wstęp. Poznacie też historię jeleniogórskich zbiorów. O swojej pracy opowiedzą wam specjaliści pracujący u nas
– powiedziała do dziewcząt Gabriela
Zawiła. Będą też wycieczki do jeleniogórskich zabytków, a także edukacyjne
spacery po mieście. Młodzieżowa Rada
Muzeum Karkonoskiego będzie odwiedzała placówkę raz w miesiącu.
Jednak te profity to jedna strona
medalu. Poprzez członkowstwo w
radzie uczennice zobowiązały się także
do dbania o zabytki i o dobre imię Muzeum Karkonoskiego. Gabriela Zawiła
uczulała dziewczęta na reagowanie w

Ewa Tucholska, Magdalena Semenowicz, Magdalena Pakuła, Aleksandra Łużna, Aleksandra Jędrzejewska,
Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Łukaszewska, Nikola Byczko, Marta Dębska,
Kamila Baszak, Klaudia Battisti, Klaudia
Bajduk oraz Weronika Wojtunik – oto
członkinie Młodzieżowej Rady Muzeum Karkonoskiego. Przedstawicielki dziewcząt (nie
wszystkie mogły
przyjść) odebrały
29 X z rąk Gabrieli
Zawiły, dyrektor
MK, certyfikaty
potwierdzające
przynależność do
rady.
Młode sympatyczki Muzeum
Karkonoskiego
na co dzień są
uczennicami klasy
czwartej, piątej i
szóstej Szkoły Podstawowej nr 11 im.
F. Chopina na Za- Uczennice z certyﬁkatami w Chacie
bobrzu. Placówka Karkonoskiej, ekspozycji stałej Muzeum
jest beneficjentem Karkonoskiego.
projektu „Wiem,

W spotkaniu, poprzedzonym krótkimi
odwiedzinami poszczególnych działów
Muzeum Karkonoskiego, uczestniczyli –
prócz Gabrieli Zawiły i kierowniczki działu
edukacyjnego Anety Firszt – pracownicy
MK. Dyrektorka placówki zapowiedziała
także konkurs dla młodzieży na wizję wnętrz
muzeum po remoncie i rozbudowie, która
trwa na muzealnym dziedzińcu.
przypadku zauważenia dewastacji starych budynków, czy też niszczenia ich.
Wyraziła też nadzieję, że współpraca z
Muzeum poszerzy wiedzę młodzieży
na temat regionu i jego atrakcji, a przy
okazji będzie okolicznością do promocji
placówki.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
O Muzeum Karkonoskim czytaj
także na stronie 11
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W jesiennych wyborach
głosuję na...
- Na pewno wybiorę Ciepło
Systemowe – mówi Pan
Zbigniew z Jeleniej Góry. Wiem, że zawsze mogę na
nim polegać i nigdy mnie
nie zawiedzie. Jest blisko i
dba o bezpieczeństwo moje
i moich najbliższych.
Rok 2010 jest rokiem trudnych
wyborów. Przed kandydatami
wiele problemów do rozwiązania:
bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, podnoszenie poziomu
życia, poprawa stanu powietrza
w mieście, ekologia, edukacja
i drożejące życie. Szczególnie
opłaty za prąd, węgiel czy gaz
wciąż coraz bardziej nadwyrężają
każdy rodzinny budżet.
- Jesienią 2010r. ludzie wybiorą
Ciepło Systemowe – typują eksperci. Jednak kandydatów jest
wielu i jak w każdych wyborach
obiecują dużo. Dlatego postanowiliśmy zapytać mieszkańców

Jeleniej Góry jaki będzie ich wybór w tej najważniejszej sprawie
przed sezonem zimowym.
Również w sondażach wygrywa Ciepło Systemowe. To dlatego,
że Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Jeleniej Górze każdego
roku przyłącza nowych odbiorów zwiększając tym samym
możliwość korzystania z Ciepła
Systemowego - bezpiecznego
ogrzewania, bez zbędnych pieców, problemów i dodatkowej
pracy. To jedyna opcja zapewniająca poza ogrzewaniem Ciepłą
Wodę Systemową, eliminując
dodatkowe urządzenia grzewcze
jak piecyki gazowe czy elektryczne podgrzewacze. Program tego
kandydata jest jasny: „Ciepło dla
wszystkich”. Oczywiście, jak za
każde ogrzewanie trzeba będzie
zapłacić, ale jest ono konkurencyjne cenowo w stosunku do
innych kandydatów jak gaz czy
prąd. Poza tym, czy warto palić

samemu w piecu centralnego
ogrzewania lub martwić się bezustannie o bezpieczeństwo jeżeli
Ciepło Systemowe jest tak blisko?
Niewątpliwie spokój, oszczędność
i wygoda są największymi zaletami tego kandydata.
- Z doświadczenia wiem, że
to dobry wybór. Nie straszne mi
najsroższe zimy kiedy grzejniki
są ciepłe. Zwłaszcza, że żona jest
strasznym zmarzluchem – mówi
Robert. - Właśnie urodziła mi się
córeczka i teraz jeszcze bardziej
się cieszę, że mamy Ciepło Systemowe. Jestem pewna, że całą
zimę będzie jej ciepło i nie zachoruje, a ja będę mogła poświęcić jej
tyle czasu ile potrzebuje – cieszy
się Urszula, mama małej Julki.
Ciepło Systemowe jest najlepszym rozwiązaniem również dla
firm. Kiedy na dworze jest coraz
chłodniej i szybciej robi się ciemno, warto zadbać o dobre samopoczucie pracowników zapewniając

Maja Włoszczowska trafiła na policję
Nie, nic niezgodnego z
prawem nie zrobiła, tylko
przyjęła zaproszenie komendanta miejskiego insp.
Zbigniewa Ciosmaka. Celem
spotkania było omówienie
możliwości wsparcia działań prewencyjnych policji
jeleniogórskiej przez mistrzynię świata MTB.

całej Polsce, w tym
także w Jeleniej
Górze.
M a j a
Włoszczowska wyraziła chęć
udziału w
realizacji
program ów p re wencyjnych,

Policjanci pragną, aby kolarka
MISTRZYNI ŚWIATA ZGODZIŁA
promowała bezSIĘ RÓWNIEŻ NA SWÓJ
pieczne zachoUDZIAŁ W KALENDARZU
wania na drodze
PREWENCYJNYM
wśród dzieci i
które mają na
OPRACOWYWANYM
młodzieży. Micelu ochronę
OD KILKU LAT PRZEZ
strzyni świata JELENIOGÓRSKĄ POLICJĘ. własności, ale
w ko l a r s t w i e
również promogórskim od lat
wanie bezpieczwspiera i aktywnie bierze udział w nych zachowań na drodze. – Chodzi
działaniach społecznych na rzecz zwłaszcza o jazdę na rowerze w
bezpieczeństwa najmłodszych w kasku z wykorzystaniem na ubio-

rze elementów
odblaskowych. Działania te będą dotyczyły również
szerzenia bezpiecznych zachowań
wśród pieszych – informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji
jeleniogórskiej.
(tejo)
FOT. POLICJA

Zamiast „pijackiego” skwerku – kamieniczka
Trwają prace przy zabudowie kolejnej wyrwy w tkance miejskiej śródmieścia Jeleniej
Góry. Nowy budynek powstanie na rogu ulic Klonowica i 1 Maja.
Miejsce to ma złą renomę: od spotkań mieszkańców z marginesu
dawna kojarzone jest społecznego.
Publiczz punktem
ne libacje
były tu na
porządk u
dziennym
przed wprowadzeniem
monitoringu. Od kiedy kamery
„pilnują”
porządku, jego

zakłócenia zdarzają się rzadziej.
Jest nadzieja, że ten zakątek wypięknieje dzięki prowadzonej tam
inwestycji.
Za ogrodzonym dawnym skwerkiem, skąd wycięto drzewa, trwają
intensywne prace budowlane.
Kamienica będzie miała przeznaczenie mieszkalno-usługowe
i zamknie placyk od strony południowo-zachodniej.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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im komfortowe warunki pracy. spółdzielni i wspólnot o przy- Zaś na www.pecjg.pl można
Zadowolony pracownik pracuje łączenie się do Ciepła Syste- sprawdzić orientacyjną odmowego. Więcej informacji ległość swojego budynku od
przecież efektywniej.
Jak wskazują badania, w okre- można uzyskać pod numerem sieci cieplnej.
ts
sie jesienno – zimowym spada telefonu 75 64 69 115/116.
energia i poziom aktywności, stajemy się
apatyczni i niezado- Uwaga!
woleni. Z wszelkimi Nadeszła jesień.
planami czekamy do Jeżeli posiadasz indywidualne źródło ogrzewania,
wiosny, kiedy zrobi pamiętaj o przeglądzie.
się cieplej. Nie rezy- Jeśli korzystasz z Ciepła Systemowego…
gnuj z przyjemności
Gratulujemy.
tylko dlatego, że na
dworze jest zimno. Masz ciepło. I już!
Tej jesieni zaufaj Cie- www.cieplosystemowe.pl
płu Systemowemu i www.pecjg.pl
podgrzej atmosferę
w swoim domu. Tam
zawsze będzie ciepło i
bezpiecznie.
Przez całą jesień
i zimę PEC Jelenia
G ó ra ( w k r ó t c e
ECO Jelenia Góra)
przyjmuje wnioski

4
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KSON nie chce przeprowadzki na warunkach miasta
Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych przeprowadzi się do nowej siedziby przy Osiedlu Robotniczym
tylko wtedy, jeśli ten obiekt
zostanie mu przekazany
w formie dzierżawy. Miasto chce sejmikowi i innym
organizacjom wynająć ten
obiekt.
O przenosinach Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
mówił się od kilku miesięcy. Zgodnie z deklaracją, którą podpisały
władze miasta, remont nowego
lokum KSON- u miał się zakończyć
z końcem sierpnia , a do końca
września sejmik i stowarzyszeń,
które przy nim działają, miały
już być na nowym. Tymczasem w
dalszym ciągu działają przy ulicy
Grabowskiego 7.

– Od pewnego czasu miasto czyni górski oddział Polskiego Związku
starania o przekazanie Karkono- Głuchych.
– Wykonaliśmy już remont wszystskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych obiektu przy Osiedlu kich części wspólnych tego obiektu,
przedstawiliśmy
Robotniczym po
projekt umowy
byłej spółdzielni
OBECNĄ SIEDZIBĘ
najmu. Chcemy
lekarskiej Vita.
KSON JUŻ WYSTAWIONO
by tym obiektem
Obiekt przy ul.
DO SPRZEDAŻY.
zarządzał Zakład
Grabowskiego
Gospodarki Lo7 uchwałą rady
kalowej, który
miejskiej został
wystawiony do sprzedaży – mówi będzie odpowiedzialny za zawieranie
Marek Obrebalski, prezydent miasta umów najmu i za ich rozliczanie, i by
wszystkie organizacje osób niepełnoJelenia Góra.
Prezydent dodaje, że budynek sprawnych były traktowane na równi
przy ul. Grabowskiego 7 znajduje – dodaje Marek Obrębalski.
Jerzy Lenard, zastępca prezydenta
się w nie najlepszym stanie, dlatego
proponując nową siedzibę miasto Jeleniej Góry podkreśla, że elementem
chciało zapewnić jak najlepsze wa- spornym jest fakt, że miasto chce
runki organizacjom zrzeszającym przekazać budynek pod wynajem, a
osoby niepełnosprawne i to nie tylko nie pod dzierżawę. – Kiedy zarządcą
KSON- owi, bo starania o ulokowaniu budynku będzie Zakład Gospodarki
swoich siedzib podjęły również inne Lokalowej, wszystkie organizacje dziaorganizacje w tym m.in. jelenio- łające dzisiaj przy ulicy Grabowskiego

będą traktowane na równi. Poza tym
w projekcie umowy zawarliśmy zapis,
że za część pomieszczeń, które KSON
chce wykorzystywać do prowadzenia
działalności komercyjnej (rehabilitacja), będą inne stawki czynszu
– mówi Jerzy Lenard. Zaznacza, że
to nie wymysł miasta, ale
wymogi przepisów.
– Sejmik chciał być
zarządcą budynku
i mieć umowę
dzierżawy, by
móc podnajmować pomieszczenia
organizacjom
przy nim zrzeszonym, jednak tak
być nie może – mówi
Jerzy Lenard.
(Angela)
FOT. ANGELA

Zimę przetrwamy, potem
zobaczymy
Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze (na zdjęciu), ripostuje, że nie takie były obietnice
władz miasta i nie takie zasady zamiany lokalu zostały podpisane
w deklaracji. Zarzuca władzom niedotrzymywanie słowa i
zapewnia, że na takich warunkach KSON nigdzie się nie
przeprowadzi. Prezes mówi, że obecnie w obiekcie jest
zimno, a od listopada sejmik ograniczy działalność
do trzech dni w tygodniu: poniedziałku, wtorku i
czwartku.
– Nie wiemy, na jakich zasadach mielibyśmy
funkcjonować w nowej siedzibie oraz ile mielibyśmy
płacić czynszu. Do tej pory organizacje przy nas
zrzeszone nie płaciły za czynsz. Koszty eksploatacji pokrywał
KSON z pieniędzy z różnych programów. Innych organizacji
nie było i nie będzie na to stać. Na takich warunkach nigdzie
się nie wyprowadzimy, jakoś przetrwamy zimę i zobaczymy,
co będzie dalej – mówi Stanisław Schubert.

Automaty zamiast ludzi
Z końcem października jeleniogórscy parkingowi stracili pracę. Na bruk trafiło 25 osób. Zastąpiły ich automaty. Od dziś
(wtorek, 2 listopada) zaczną działać 34 urządzenia, które w minionym tygodniu zostały ustawione w strefie płatnego
parkowania. Na początek kontrolerzy będą pouczać kierowców, którzy nie zapłacą postojowego. Później nieuczciwych
lub zapominalskich zaczną karać.
zastąpiły ludzi, uruchomione
zostały już wczoraj (poniedziałek). Dziś będzie można w nich
nabyć pierwsze bilety parkingowe.
Parkomaty są dobrze oznakowane i stoją w
rozszerzonej

Miniony piętek był dla około 30
parkingowych ostatnim dniem
pracy. Pięciu z nich zostało zatrudnionych jako
kontrolerzy biletów parkingowych, pozostali
trafili na bruk. – Po tylu
latach pracy staliśmy
się bezrobotnymi. To
jest straszne, gdzie ja
teraz znajdę pracę? Jak
ja mam teraz żyć, czy
ktoś o tym pomyślał?
Nawet żadnej zapomogi
teraz nie dostanę – mó-

Na automacie zamontowano instrukcję obsługi w trzech
językach (polski, angielski, niemiecki), a
także taryfikator opłat
oraz adres siedziby
Projekt Parking, Biura
Strefy Płatnego Parkowania, które znajduje
się przy ulicy Piłsudskiego 6. Dodano też
pouczającą notkę, że
w przypadku awarii
parkomatu, należy
skorzystać z innego
urządzenia.
wił jeden z
inkasentów,
który prosił
o anonimowo ś ć . Pa rkingowi nie
mieli kom-

Urządzenie zamontowane przy ul. Norwida
wzbudziło ciekawość przechodniów.
pleksowych osłon socjalnych,
bo byli zatrudnieni jedynie na
umowę zlecenie, a nie
na czas określony

czy też
nieokreślony.
Trzydzieści cztery parkomaty, które

Obawa przed wandalami
Czy parkomaty, będące częścią infrastruktury miasta, spodobają
się jeleniogórzanom i ułatwią pobieranie postojowego? Pokaże
przyszłość. Pozostaje mieć nadzieję, że nie nowe urządzenia
nie staną się obiektem ataku wandali i złodziei. Na marginesie
dodajmy, że w Jeleniej Górze już były parkomaty na dawne
monety 2 i 5 złotych: stanęły pod koniec lat 70. XX wieku na
dawnej al. 15 Grudnia i ul. 22 Lipca (Bankowa i Piłsudskiego),
ale z powodu inflacji i szybkiego spadku wartości złotówki zostały
zdemontowane.

o ulice od Modrzejewskiej do Nor- by pokazać kierowcom, gdzie są
wida strefie płatnego parkowania. ustawione parkometry i jak je obNad uczciwością parkujących co- sługiwać. Co ważne, kontrolerzy
nie będą pobiedziennie będzie
rali, ani rozmieczuwać pięciu
KIEDY SPADŁ ŚNIEG, TO
kontrolerów – PARKINGOWI NAJCZĘŚCIEJ n i a l i ż a d nyc h
byłych inkasen- ODGARNIALI BIAŁY PUCH Z pieniędzy. Biletów.
PARKINGÓW ULICZNYCH. KTO ty będzie można
– Wszystko BĘDZIE TO ROBIŁ PODCZAS k upić w urządzeniach albo w
jest gotowe do
ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ ZIMY?
naszym biurze
uruchomienia
mieszczącym się
Strefy Płatnego
Parkowania w Jeleniej Górze – po- przy ul. Piłsudskiego 6 na I piętrze.
wiedziała nam w miniony piątek W razie jakiś kłopotów kierowcy
Beata Kwiatkowska, kierownik mogą tez do nas dzwonić pod nr
z firmy Projekt Parking, która tel. 75 64 246 99 – dodała kierowwygrała przetarg na budowę i nik B. Kwiatkowska.
Angela
obsługę SPP w Jeleniej Górze.
FOT. TEJO
– Drugiego listopada (dziś)
nasi kontrolerzy wyjdą na ulice,

Co się odwlecze…
Parkomaty pierwotnie miały trafić na jeleniogórskie ulice już w czerwcu, o czym wiosną
zdecydowali radni. Później kilkakrotnie wprowadzenie urządzeń odwlekano z powodu różnych
trudności formalnych. Były nawet głosy, że nowy system opłat ruszy dopiero od stycznia 2011.
Ostatecznie zostaje uruchomiony dziś.

Miniony piątek był ostatnim dniem pracy
jeleniogórskich parkingowych.
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Pasaż Grodzki: chętnych tłum,

5

a w środku pustawo

Po godz. 13 do Pasażu Grodzkiego rzucił się tłum chętnych klientów, którzy
liczyli na atrakcyjne zakupy i promocyjne bonusy. Wielu nie kryło rozczarowania, że jest jeszcze tyle wolnego miejsca. Gospodarze obiektu zapewniają
jednak, że rozruch pasażu trwa i stoisk będzie przybywało.

Najpierw ważne
osobistości, oficjalne
przemówienia i toasty, a później – natarcie setek klientów
żądnych zakupów w otwartej w miniony czwartek galerii
handlowej Pasaż Grodzki. Wewnątrz nie zagospodarowano
jeszcze wielu stoisk. Jednak – co ważne – miasto zyskało
na wizerunku dzięki nowemu budynkowi.
– Daliśmy słowo, że wybudujemy i
otworzymy Pasaż Grodzki w Jeleniej
Górze do końca października 2010
roku i słowa dotrzymaliśmy – po-

wiedział Jan Mroczka, prezes zarządu
Rank Progress S.A. dziękując podczas
otwarcia placówki samorządowcom,
wykonawcom oraz wszystkim, któ-

Przestrzeń dla sztuki
W Pasażu Grodzkim sporą powierzchnię poświęcono na wystawy dzieł różnych artystów.
Na początek swoją twórczość zaprezentowali twórcy skupieni w grupie Nowy Młyn, a także
absolwenci Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych

rzy przyczynili się do powstania
galerii.
Prezydent miasta Marek Obrębalski przypomniał historię powstania
galerii dodając, że nie odbyło się
nie bez sporych problemów m.in. z
uchwalaniem planu zagospodarowa-

Fragmencik alei dla rowerzystów
Trwają prace na chodnikach
przy alei Jana Pawła II. Na
odcinku od ul. Różyckiego
do ul. Noskowskiego Kółko
Rolnicze Siedlęcin dostosowuje chodniki do potrzeb
rowerzystów.
Sto tysięcy zł, które w tym roku
znalazły się w budżecie miasta na
rozwój dróg rowerowych, to kropla
w morzu potrzeb. Niestety, poza
wkładem własnym na budowę drogi
rowerowej Zabobrze – Grabarów,

W kolejnych latach będziemy dostosowywać do ruchu rowerowego kolejne odcinki
chodników – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze.

więcej pieniędzy w budżecie
nie znaleziono.
Ta kwota wystarczy zaledwie
na modernizację jednego z fragmentów Al. Jana Pawła II od ul.
Różyckiego do ul. Noskowskiego.
Dwa lata temu zmodernizowano
odcinek Al. Jana Pawła II od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Różyckiego.
Dzięki tegorocznym pracom zmodernizowane odcinki będą łączyć
się z budowaną drogą rowerową
Zabobrze – Grabarów. Całość prac
ma się zakończyć przed grudniem.
(Angela)

nia, jak i decyzjami
wojewody.
Poseł Marcin Zawiła przypomniał, że
historyczne początki
miasta są nierozerwalnie związane
z kupcami, którzy
przyczynili się do rozwoju Jeleniej Góry.
Mieszkańcom życzył
udanych zakupów,
inwestorom – wysokich zysków, a miastu – czerpania z
inwestycji wysokich podatków.
Pasaż poświęcił ks. proboszcz Bogdan Żygadło z parafii św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Władze Rank
Progress podczas otwarcia przekazały

też gry PlayStation, konsole oraz skuter i telefon
dla piątki nieuleczalnie
chorych dzieci z Fundacji Dziecięce Fantazje.
Po przecięciu uroczystej wstęgi otwarcia, goście zostali
zaproszeni najpierw do zakupów i
oglądania obiektu, a następnie na poczęstunek przygotowany na najwyższej
oszklonej kondygnacji w restauracji
3Naj. Do pełnego blasku otwarcia
Pasażu Grodzkiego zabrakło tylko...
otwartych sklepów, ponieważ jak się
okazało około 50 procent powierzchni
galerii jeszcze nie została zagospodarowana.
(Angela)
FOT. ANGELA/ PIOTR

SUPERKANDYDAT 2010
Bawimy się w typowanie osoby, która – Waszym zdaniem – najlepiej spełniłaby misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej
kadencji. Robert Prystrom ze 125 głosami zdecydowanie lideruje naszej zabawie. Marcin Zawiła (66 kuponów) jest drugi.
Trzecią lokatę zajmuje Marek Obrębalski (50 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)

Od
średniowiecza
Pasaż Grodzki powstał wskutek rekonstrukcji wyburzonego w latach 60/70. XX wieku
kwartału kamienic. Z kolei ulica Jasna jest
jednym z najstarszych traktów jeleniogórskich. Zabudowania istniały tu od początku
dziejów miasta, co udowodniły prowadzone
w 1007 i 2008 roku wykopaliska nadzoru
archeologicznego.

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

.......................................
...........................
..........................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
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I stopnia przy ul.
Staromiejskiej.
Uczniowie
uświetnili
sp otk a nie
występami. Karolina i Ola
– uczennice szóstej
klasy – jako
pierwsze
oczarowały
wszystkich grą
na fortepianie, wyz repertukonując „Walca z Suity
aru Joe DasDziecięcej” oraz Poloneza
sin’a oraz „When I’m
g-moll Fryderyka Chopina (wydaPaństwowa Szkoła Muzycz- zajmują studenci broniący prac dy- nie pośmiertnie). Następnie zagrał sixty four” Johna Lennona i Paula
na I st. im. Janiny Garści w plomowych. Ostatecznie wszyscy zespół smyczkowy, który wykonał Mc Cartneya.
(Coolazooch)
Jeleniej Górze przygoto- zgromadzeni przeszli do auli PSM m. in. utwory: „Champs Elysées”
FOT. COOLAZOOCH

wa ł a p i ę k ny
koncert z okazji wręczenia
dokumentu
„Europass
Mobilności”
uczestnikom
unijnego projektu Leonardo da Vinci
2010.

Całe wydarzenie
miało się odbyć
w Sali Błękitnej
Pałacu Schaffgotschów (Politechnika Wrocławska),
jednak niespodziewanie okazało się,
że pomieszczenie

Po udanym koncercie dyrektor szkoły Anna Pietrzak wręczyła uczniom, biorącym udział w
projekcie, dokument „Europass Mobilności” (Projekt LdV daje uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają
doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.) oraz przekazała im
stypendium ufundowane przez Unię Europejską.

Fot. Konrad Przezdzięk

Muzyczne paszporty mobilności

Mistrzowie zagrali
Młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Jeleniej Górze miała w
miniony czwartek okazję
przekonać się, w jakiej formie estradowej są jej nauczyciele.
Niecodzienny koncert,
w którym jako soliści
wystąpili pedagodzy,
zgromadził nadkomplet
publiczności w sali kameralnej Filharmonii
Dolnośląskiej.
Wystąpiła
flecistka Marta
Fender. Rodzinny duet obojowo-skrzypcowy
(Irena Maciejewska
z synem Maciejem)
popisowo wykonał
pierwszą część znanego Koncertu na obój
i skrzypce Jana Sebastiana Bacha. Zagrał też waltornista
Maciej Rajkowski. Popis
swoich możliwości dała wo-

kalistka Marta Mokrzycka (alt). Annie
Swaczynie (na zdjęciu) towarzyszyła
pianistka Barbara Sas.
Swoje pięć minut mieli także
świetni pianiści akompaniatorzy,
którzy wystąpili w solowych utworach: Artur Rulewski i Krzysztof
Gotartowski. Ten znakomity pedagog
i instrumentalista, włączył do
programu kolejnego nauczyciela PSM II stopnia, znanego
kompozytora Sławomira
Kupczaka. Artysta wykonał
„Non stop na fortepian”.
Na koniec mocnym akcentem popisał się Zespół
wokalno-perkusyjny
(Grzegorz Szymański,
Tomasz Kujawa, Mateusz Popis oraz Eliza Kurowska), który wykonał „Fugę
geograficzną na
czterogłosowy
chór mieszany”,
Dzieło to bardzo
się publiczność
spodobało i zabrzmiało na bis.
(tejo)

Cukier trzcinowy – z czym to się je?

Włoskie duety

Do Europy wiadomość o istnieniu
trzciny
„rodzącej
miód” dotarła dopiero po podboju
Indii przez Aleksandra Macedońskiego
(327 r. p.n.e.). Przez
całe średniowiecze
cukier trzcinowy był
ekskluzywnym środkiem dla elit, stosowanym głównie w
celach medycznych
– jako lekarstwo na
ból głowy i przeziębienia. Stopniowo zdobywał coraz większą popularność. Popularny przesąd mówił także, że
jest doskonałym środkiem na popęd seksualny. Choć obecnie produkcja cukru trzcinowego
stanowi ok. 70% produkcji cukru, w Polsce bywa on oferowany jako coś specjalnego.

Pierwsze, co przychodzi na myśl to pizza z sosem pomidorowym,
jednak nie wolno zapominać nam o innych smakowitych duetach.
Jednym z nich jest tuńczyk oraz oliwa z oliwek. Zarówno pierwszy
jak i drugi produkt spożywany jest przez Włochów niezwykle często. Oliwa jako dodatek niemal do wszystkiego, tuńczyk natomiast
wzbogaca makarony, zapiekanki, sałatki i wiele innych dań. Oba
produkty są też niezwykle zdrowe: mięso tuńczyka zawiera drogocenne kwasy omega – 3, które wywierają ogromny wpływ na
nasz układ krwionośny: obniżają poziom cholesterolu, zapobiegają
zakrzepom i arytmii. Dodatkowo chronią nas przed nowotworami, a także chorobą Alzheimera. Podczas gdy świeży tuńczyk jest
produktem o średnim stopniu dostępności oraz wysokiej cenie,
ryba w puszce to wybór względnie tani oraz zdrowy. Wybierając
spośród dostępnych na rynku konserw zwróćmy uwagę na stopień rozdrobnienia ryby oraz jej zalewę.
Najbardziej pożywny i smaczny jest tuńczyk w całości zatopiony w oliwie z oliwek (np. tuńczyk Rio
Mare). Oliwa z oliwek zwalcza choroby gastryczne, jest lekkostrawna oraz przyczynia się do obniżenia
złego cholesterolu LDL. Pod warunkiem jednak, że jest to oliwa Extra Vergine, czyli z pierwszego tłoczenia. Oznacza to, że zawartość butelki to stuprocentowy sok z oliwek, niepoddawany termicznym
obróbkom ani działaniom konserwantów, jak np. oliwa z oliwek Olitalia.
Kolejnym zgranym włoskim duetem są makaron i pomidory. Nie trzeba nikomu udowadniać, że Włosi
kochają makarony i wiedzą o nich dosłownie wszystko. Pierwsza zasada: makaron nie tuczy. 100 g ugotowanych nitek zawiera jedynie 350 kcal. Jednak nie kojarzmy Włochów jedynie ze spaghetti. Kuchnia
włoska to cała gama przeróżnych kształtów, które nie tylko cieszą oko różnorodnością, ale posiadają
specjalne zastosowania. Kokardki dodaje się do sałatek na zimno, świderki serwuje się w sałatkach na ciepło. Muszelki komponują się idealnie z wszelakimi sosami, a niteczki z cytrusami lub selerem naciowym.
Ogólnie makarony długie i cienkie podawać powinno się z delikatnymi sosami oliwnymi i śmietankowymi,
grubsze formy, np. rurki czy świderki nadają się do sosów gęstszych, np. serowych, a makarony z dziurkami i zagięciami tworzą idealną kompozycję z sosami jarzynowymi lub mięsnymi. Aby jednak móc być
w pełni usatysfakcjonowanymi jakością makaronu, wybierajmy te, wytwarzane z pszenicy twardej, czyli
durum. Tego typu makarony, jak np. makarony Arrighi, nie rozgotowują się i pozostają zawsze ‘al dente’.
Pozostały jeszcze pomidory; ich walorów zarówno zdrowotnych, jak i smakowych nie trzeba nikomu
rekomendować. Idealnie komponują się z makaronem, tworząc z dodatkiem mięsa legendarne i najpopularniejsze włoskie danie – spaghetti al ragu’ znane w Polsce pod nazwą spaghetti po bolońsku. Na
szczęście po zakończeniu jesiennej pory nie musimy czekać do następnego lata, aby przyrządzić coś z
tych czerwonych cudeniek natury. Pomidory w puszce, już obrane czy rozdrobnione doskonale zastępują
swoje surowe odpowiedniki.
A jeśli są jeszcze dostępne w wersjach ,,smakowych”, czyli z czosnkiem, bazylią lub ziołami, tak jak pomidory Valfrutta, bez wątpienia pomogą nam stać się prawdziwymi mistrzami włoskiej kuchni i stworzyć
kolejny zgrany duet: my plus książka kucharska.

Cukier trzcinowy powraca do łask! Choć jego historia ma już ponad pięć tysięcy
lat, to właśnie teraz, głównie za sprawą zainteresowania ze strony rolnictwa ekologicznego, zdobywa coraz szersze grono zwolenników.

Dlaczego cukier trzcinowy?
Pozytywne opinie na temat cukru trzcinowego górują nad spostrzeżeniami dotyczącymi
tradycyjnego cukru białego. To przede wszystkim zasługa delikatnego i pełniejszego smaku,
który idealnie komponuje się z kawą, herbatą oraz słodkimi wypiekami. W porównaniu
do cukru białego, cukier trzcinowy cechuje się także zawartością składników odżywczych:
zawiera (choć w niewielkich ilościach) żelazo, wapń, fosfor, potas i magnez. Jeśli dobrze
przeszukamy ofertę producentów, odnajdziemy co najmniej 3 różne odmiany cukru trzcinowego: jasny (bardzo drobny, łatwo rozpuszczalny, dobry do tofﬁ, tiramisu czy lodów),
brązowy Demerara (chrupkie kryształki o miodowo-karmelowym, wyraﬁnowanym smaku)
oraz brązowy Rapadura (do słodzenia ciepłych i zimnych napojów, ciast i deserów). Niestety pamiętajmy, że nie zawsze brązowy kolor cukru gwarantuje, że mamy do czynienia
właśnie z cukrem trzcinowym.
Oryginalny cukier trzcinowy jest cukrem nieraﬁnowanym, czyli nie jest poddany oczyszczaniu, podczas którego usuwa się m.in. składniki odżywcze – mówi Tomasz Czubachowski,
Brand Manager marki Bio Raj, specjalizującej się w oferowaniu produktów rolnictwa ekologicznego. Niestety często zdarza się, że producenci lub dystrybutorzy zwyczajnego cukru
białego, wykorzystując modę na produkty eko i zdrowy styl życia, najzwyczajniej barwią
biały produkt melasą lub karmelem i sprzedają pod szyldem „cukru brązowego”.

Do wygrania dwa zestawy produktów ekologicznych Bio Raj: wytnij kupon i
przyjdz 02.11.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy
ul. M.C Skłodowskiej 13/2

Dante i Beatrycze, Romeo i Julia, Dolce & Gabbana, … – to tylko niektóre z włoskich duetów,
które zapisały się w naszej świadomości. Takie połączenia jednak nie występują jedynie w literaturze czy świecie show - businessu. Co więcej, o wiele bardziej popularne są … w kuchni.

Do wygrania dwa zestawy produktów ﬁrmy Index Food, dystrybutora włoskich
pyszności: wytnij kupon i przyjdż 02.11.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.
com, mieszczącej sie przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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W godzinach przedpołudniowych odbyła się uroczystość
ślubowania pierwszoklasistów z gimnazjum. Ich starsi
koledzy mieli ten zaszczyt o godz. 13. Wcześniej zastępca
dyrektora ds. gimnazjum w ZSO nr 1 Grzegorz Lustyk dokonał obrzędu pasowania potężnym piórem, które znalazło
się na ramieniu każdego z uczniów czterech pierwszych
klas gimnazjalnych.
Nat alia Świerad,
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum
ż yc z y ł a m ł o d s z y m
kolegom, aby nadchodzące trzy lata były dla nich
pełne dobr ych doświad-

czeń. Zaleciła, aby nie przejmowali
się też niepowodzeniami,
bo co to za

uczeń bez jedynki.
gimnazjum miało jeden poczet). sołe otrzęsiny
Grzegorz Lustyk podziękował Zapowiedział także ogłoszenie p i e r w s z o gimnazjalistom
konkursu na hymn gimnazjali- k l a s i s t ó w
za wyznaczestów.
nie uczniów do
W nieoficjalnej części uropocztu sztanczystości nastąpiły wed a rowe g o
(do tej
pory zarówno
liceum
jak i

zwane także
koceniem. Były konkursy
w rozmaitych konkurencjach, często związanych z
ogólnym pojęciem „kota”,
choćby picie mleka na

BIAŁY ORLIK PRZY DAWNEJ „BUDOWLANCE”

Biały Orlik o wymiarach 17x31m
stanie przy dawnej „Budowlance”,
obecnie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w ramach pilotażowego programu Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Miasto czekało
ponad miesiąc na pisemną akceptację wskazanej lokalizacji.
Ogłoszono już przetarg i rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.
Ministerialny program ma dofinansować inwestycję do 50 procent
kosztów kwalifikowanych. Koszt
łączny to niewiele ponad 700 tys. zł.
W budżecie na wkład własny zabezpieczono 420 tys. Na wybudowanie

białego Orlika i rozliczenie inwestycji
miasto będzie miało czas do końca
roku. Do pilotażowego programu
„Białych Orlików” z Dolnego Śląska
poza Jelenią Górą zgłosiła się tylko
jedna gmina: Brzeg Dolny.
Administracją i obsługą lodo-

czas. Dziewczęta
musiały także
ucharakteryzować chłopców
tak, aby upodobnić
ich do wizerunku
Stefana Żeromskiego, który wisi w
szkolnej auli. Każdej
konkurencji towarzyszyły salwy śmiechu,
doping i oklaski.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Kto ukradł blachę

ze Świątyni Łaski

– Myślę, że to będzie dobra inwestycja
zarówno dla naszych uczniów, jak i społeczności Zabobrza i nie tylko. Młodzież będzie
mogła bowiem skorzystać z lodowiska na
lekcjach wychowania fizycznego, a dzięki
temu, że teren jest oświetlony i monitorowany, Biały Orlik będzie mógł czynny dłużej
– dodaje dyrektor B. Kiser.

wiska zajmie się
szkoła. – Lodowisko
ma powstać na części
wielofunkcyjnej istniejącego boiska. Mamy
obecnie jeden etat dla
animatora zajęć spor-
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Kocenie w „Żeromie”, czyli święto pierwszaka

Odbyło się też ślubowanie wychowawczyń. Małgorzata Krynicka, Joanna Skórecka oraz Julia
Wadowska, a także Aldona Mierzwa w zastępstwie za nieobecną Magdalenę Zielińską ślubowały
z przymrużeniem oka, na przykład, że będą święcić Dzień Wagarowicza i nie stawiać jedynek.
Grzegorz Lustyk dokonał także pasowania nauczycielek na wychowawczynie. Uroczystość
zwieńczyły występy artystyczne uczniów ZSO nr 1.

Miasto ogłosiło przetarg na
dostawę i montaż składanego sztucznego lodowiska.
Biały Orlik stanie przy istniejącym kompleksie boisk
w ZSOiT w al. Jana Pawła II
25. Wyłoniony wykonawca
będzie miał czas na zamontowanie urządzeń do 17
grudnia.

2 listopada 2010 r.

towych, który organizuje
zajęcia na
Orliku oraz
pół etatu dla
pracownika gospodarczego.
Jeśli będzie
t aka potrzeba wys t ą p i my
do urzędu
miasta o jeszcze jeden dodatkowy
etat do obsługi lodowiska – mówi
Bożena Kiser, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA
FOT. TEJO

bramy pozoZłodzieje
stają otwarukradli
te przez całą
blachę
dobę. Nie
miedziajest jednak
ną z częwykluczości pokryne, że złocia dachu
dzieje działali
z a k r ys t i i
w biały dzień,
oraz znad
a przechodnie
dwóch wejść
– widząc drabinę
– nie sądzili, że to
do Kościoła Łaprzestępcy, tylko, na
ski pod Krzyżem
przykład, ekipa konserwatoChrystusa. Choć łup był
spory, nikt przestępcom nie rów. To jednak tylko hipoteza. Plac
przeszkodził.
Blachę skradziono przed końcem
trzeciego tygodnia października. W
ubiegłyn tygodniu policjanci wraz z
proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego prowadzili czynności na miejscu kradzieży. – Złodzieje
musieli być dobrze przygotowani. Na
pewno mieli drabinę i transport –
mówi ksiądz płk Andrzej Bokiej.
Nie wiadomo, kiedy dokonano
przestępstwa. Najpewniej stało się to
pod osłoną nocy. Choć – teoretycznie
– teren wokół świątyni po zapadnięciu
zmroku powinien być zamykany –

wokół Kościoła Łaski nie jest jeszcze
monitorowany. Kamery mają zostać
tam zainstalowane dopiero po zakończeniu rewitalizacji byłego cmentarza
i kaplic nagrobnych.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie i ostrzega właścicieli punktów skupu, że
zakupienie miedzi pochodzącej z kradzieży
będzie uznane jako paserstwo.
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Gorąco rozpoczęła się w ostatni wtorek października sesja
rady miasta: rajcy nie zgodzili
się na poszerzenie porządku
obrad o punkt tyczący zgody
na zawarcie długoterminowych umów z kupcami. Ci
ostrymi słowami zrugali radę.
Oklaskiwano za to prezydenta, który obiecał, że podpisze
z handlowcami umowę na
trzy lata. Miał to uczynić w miniony piątek, jednak sprawa
przeciągnie się do początku
listopada.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Radni nas oszukali!
Stanisław Sudoł dodał też, że targowiska to istotny element infrastruktury
i kolorytu miasta. Prezesi podkreślili,
że to przede wszystkim miejsca pracy
dla setek osób. J. Sudoł zaznaczył, że
działalność handlowa na Zabobrzu
dobrze się bilansuje. Prezesi zaapelowali
do radnych, aby dobrze przemyśleli
swoje postępowanie, a Jan Gniadzik
nie ukrywał, że postawa rajców ma
podtekst polityczny. – Nawet ci, co
wstrzymali się od głosu, tak naprawdę
głosowali przeciw i dobrze wiedzieli, co
robią – dodał.

– Nic was nie obchodzimy! – krzyczeli
kupcy w korytarzu ratusza do radnych,
którzy chyłkiem opuszczali salę obrad.
Liczna reprezentacja handlowców ze
spółek „Zabobrze” i „Flora” przybyła do
ratusza przekonana, że rada zajmie się
umowami długoterminowymi z zarządcami targowisk i podejmie uchwałę o Głos sprzeciwu
Później na mównicę Hubert Papaj
ich bezprzetargowym przekazaniu na
20 lat. Radni nie zgodzili się jednak na zaprosił Bogusława Kępińskiego, któproponowane przez prezydenta Marka ry przedstawił się jako reprezentant
Stowarzyszenia
Obrębalskiego poszerzenie porządku
Kupców 2010.
obrad o ten punkt.
Były pracownik
– Dlaczego nas lekceważycie?! –
administratora
pytali kupcy radnej Grażyny Malczuk,
targowiska Zaktóra wyszła z sali. – Proszę się udać
bobrze zaznana targowisko w tych szpileczkach!
Danuta Wójcik w pełnej emocji rozmowie
czył, że zgadza
– pokrzykiwali. Radna Malczuk przekow kuluarach ratusza przedstawiała
się ze swoimi
nywała kupców, że rada odrzuciła ten
kupieckie racje.
przedmówcami
punkt, ponieważ nie miała okazji do
w
kwestii
ważzapoznania się z dokumentami, które
poważne wykroczenie, którym poności targowisk Łamie prawo!
wpłynęły – jej zdaniem – za późno.
winien zająć się urząd skarbowy –
Później
swoją
postawę
tłumaczyli
dla miasta i
mieszkańców. radni. Józef Sarzyński wytoczył ciężkie powiedział Sarzyński zarzucając M.
Obrębalski górą?
Uściślił jednak, argumenty: kupcom chodzi o przejęcie Obrębalskiemu ułatwienie pozyskiwaDo rozeźlonych kupców wyszedł Bogusław
że mówcy nie mienia miejskiego jak najmniejszym nia „nieuprawnionego dochodu” na
prezydent Marek Obrębalski. – Chcia- Kępiński
reprezentowali kosztem, a prezydent miasta popełnia gruncie miejskim.
Do głosu usprawiedliwienia dołączyli
łem dla państwa dobrze. Nic nie porasię także radni: Wiesław Tomera (szef
dzę na to, że radni odrzucili ten punkt
komisji rozwoju) oraz Zofia Czernow
– powiedział. Wytłumaczył też, że rada
(przewodnicząca komisji finansów).
dostała wszystkie dokumenty 19 paźRadny Tomera przytoczył całą historię
dziernika i miała dość czasu, aby się z
powstawania spółek kupieckich i donimi zapoznać. Kupcy chcieli wiedzieć,
kumentów, które otrzymywała rada.
czy jest jakaś szansa, aby długoterminoSedno: rajcy nie dostali wystarczającej
we umowy podpisać. Prezydent radził,
dokumentacji, aby zająć się sprawą
aby poczekać do końca sesji.
zgody na długoletnią dzierżawę targoW końcu zapewnił, że skorzysta ze
wisk miejskich , a sam projekt uchwały
swojego prawa i podpisze z kupcami
nie wystarczy. To samo wyraziła Zofia
umowy na trzy lata w okresie do
Czernow. W. Tomera zaznaczył także,
końca listopada. Nie trzeba na takie
że radni mogą zająć się tą sprawą, o ile
kontrakty zgody rady. Handlowcy
dostaną odpowiednie załączniki.
przekonywali prezydenta miasta, aby
uczynił to wcześniej, bo nie są spokojni
Oklaski dla Marka Obrębalskiego
o przyszłość swoich miejsc pracy i byt
Wyłączył mikrofony
rodzin. Marek Obrębalski w końcu
Przewodniczący Hubert Papaj powieustąpił: – Obiecuję, że jeżeli sytuacja całego środowiska kupców. – Panu Gniadział, że rozumie ciężką pracę kupców
nie ulegnie zmianie, do końca tygodnia dzikowi z Flory mogę pogratulować
i ich niepokoje. – Dlatego toczy się ta
podpiszę z państwem umowę na okres jedności handlowców, natomiast na
dyskusja, i dlatego państwo mieli możtrzyletni – oświadczył. Dostał brawa. Zabobrzu kupcy są skłóceni i poliwość wypowiedzieć się, aby była
pełna jasność sytuacji – dodał. Kiedy
dzieleni – powiedział Kępiński.
jednak Marek Obrębalski chciał
Dodał, że spółka Zabobrze
Wiec na sesji
zabrać głos, przewodniczący zaKupiecka sprawa wróciła jeszcze skupia jedynie 30 handlowkończył sesję. – Porządek obrad
pod koniec sesji. Nie zabrakło emocji ców, a pozostałych 90 czuje
został wyczerpany – powiedział
i klimatu wiecu. Przewodniczący Hu- się pokrzywdzonych, bo
H. Papaj i wyłączył mikrofony.
bert Papaj oddał głos prezesom spółek pracują na gorszych warunRadnych opuszczających salę
kupieckich: Stanisławowi Sudołowi kach. Podziękował też w ich
obrad żegnały wrogie spojrzenia
(Zabobrze) oraz Janowi Gniadzikowi imieniu radnym, którzy nie
kupców.
(Flora). Obydwaj zaznaczyli koniecz- dopuścili do porządku obrad
– Liczymy na pana, panie
ność modernizacji targowisk, która – wg niego – niekorzystnej
Józef Sarzyński:
prezydencie
– powiedzieli na
– z ekonomicznego i racjonalnego uchwały. Wystąpieniu Kępińprezydent złamał
dowidzenia Markowi Obrębalpunktu widzenia – może się najlepiej skiego towarzyszyły okrzyki i gesty
prawo
skiemu. – Możecie na mnie lii najskuteczniej dokonać rękoma dezaprobaty kupców zgromadzonych
czyć – odpowiedział prezydent.
w sali ratusza.
samych kupców.
Okazało się jednak, że nie ma
Tu będzie
takiej możliwości prawnej,

ładniej?
Część terenu targowiska Flora jest w
planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona pod zabudowę wielkopowierzchniową. To zostało wpisane przez
kupców w koncepcję rozwoju targowiska.
Dwa duże sklepy miałby powstać od
ul. Chrobrego. Handlowcy nie są temu
przeciwni. Targowisko będzie wówczas
funkcjonować w środku i zyska ładne
wejście. Jest też zgoda konserwatora
zabytków i architektów.

Kupcy w sali rajców
oklaskują Stanisława
Sudoła (zdjęcie wyżej)

aby umowy zostały podpisane już w
piątek. – Otrzymaliśmy projekty umów
i przekazaliśmy do nich swoje uwagi.
W najbliższą środę projekt umowy
ma być zatwierdzony na posiedzeniu
prezydenta – powiedział dwa dni po sesji
Stanisław Sudoł. W czwartek
(4 listopada) szef miasta
umowy podpisze.

Bez wielkich
inwestycji

Dodał, że taka sytuacja
niesie zawód dla kupców. –
Jeszcze kilka tygodni temu
obiecano nam umowę na co
najmniej 10 lat, a okazało się,
że otrzymamy umowy tylko
na trzy lata. Nie zamierzamy jednak załamywać rąk i
poddawać się. Przez te trzy
lata będziemy robić swoje.
Nie zrobimy inwestycji wymagających
większych nakładów finansowych, bo
z umową trzyletnią kupcy się na to z nie
zgodzą – powiedział.
Prezes Sudoł podkreślił jednak, że
handlowcy uporządkują i poprawią
estetykę stoisk z warzywami i owocami.
Postarają się też pokryć dachem ciągi
komunikacyjne w pozostałych częściach
targowiska. Nie będzie wymiany pawilonów, najwyżej malowanie. Większych
inwestycji można spodziewać się po oddaniu kupcom targowiska na dłużej.
W podobnym tonie wypowiedział się Jan Gniadzik, prezes
Flory.

– Nie mamy żalu do prezydenta, ale
do radnych, którzy na zapoznanie się z
dokumentami mieli ponad tydzień. Natomiast po brakujące dokumenty mogli
się zgłosić nawet do nas. Nie wierzymy
w to, że rada chce dbać o dobro miasta
i jego majątek, bo jeśli tak
by było, to gdzie byli radni
kiedy przez ostatnie dwadzieścia lat targowiskiem
zarządzał jeden zarządca
i nic się tam nie działo –
podkreślił.

Sporne wychodki

– Potwierdzeniem złej
woli radnych był fakt, że
nie chcieli oni przesunąć
przyznanych nam 35 tys.
zł, które pierwotnie były
przeznaczone na bieżące
naprawy kostki brukowej
i oświetlenia. My natomiast powiedzieliśmy, że najpilniejszą potrzebą
jest zakup nowych toalet, natomiast
chodniki i oświetlenie chcieliśmy wykonać z własnych pieniędzy. Na to się
nie zgodzono.
Jan Gniadzik zaznaczył, że trzy ostatnie miesiące poświęcone na opracowanie koncepcji zagospodarowania
targowiska Flora to okres stracony
Angela, tejo
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

ROZMAITOŒCI
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Najważniejsze
dla Dolnego Śląska
Nasza ulica nie będzie ładniejsza,
jeśli nie będzie rozwijała się cała
dzielnica. Dzielnica nie stanie się
atrakcyjniejsza bez dużych zmian
w mieście. Miasto nie może być
oderwane od spraw swojego regionu. Region jeleniogórski jest ważną
częścią województwa dolnośląskiego. Tylko współpracując uda się
coś zrobić dla regionu, miasta czy
naszej ulicy.
Wiem, że ciężko w to uwierzyć,
ale nasze województwo było w
ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających się w kraju. W
pewnych momentach lepsze od
nas było tylko Mazowsze (a tak
naprawdę to sama Warszawa,
bo większa cześć Mazowsza ma
podobne problemy jak tak zwana
„ściana wschodnia” i wiele się od
niej nie różni).
Jeszcze trudniej uwierzyć, że
wyprzedziliśmy Wielkopolskę oraz
Śląsk w dochodzie na jednego
mieszkańca. Jednak to statystyka.
Tego nie widać na ulicach. Czym
innym jest region wydobycia miedzi
i wszechwładzy KGHM oraz Wrocław, a czymś zupełnie innym Jelenia Góra czy chociażby Wałbrzych.
Sukces nie był wypracowany i nie
dzieli się po równo w całym województwie.
Ogromne dysproporcje i różnice
widać jeśli chodzi o bezrobocie. W
niektórych rejonach województwa
jest ono prawie pięciokrotnie wyższe niż we Wrocławiu i okolicach.
Cały czas wiele osób pracuje stale
lub czasowo za granicą, a po otwarciu rynku niemieckiego, ten efekt
się jeszcze pogłębi.
Czyli jesteśmy dynamicznym
regionem, w czołówce kraju a
jednocześnie na samym końcu.
Jak to możliwe? 70 procent Dolnoślązaków żyje w miastach. Te
różnią się znacznie. Mieszkaniec
Wrocławia ma inną sytuację niż
jeleniogórzanin. Ale to nie znaczy, że mieszkaniec wrocławskiej
dzielnicy Krzyki czy Psie Pole nie
zrozumie mieszkańca naszego
miasta czy Sobieszowa. To są po
prostu statystyki, a same liczby nie
mówią wszystkiego.
Do tego obrazu należy jeszcze
dołożyć sytuację na wsi. Z jednej
strony słyszany przerażające czę-

sto historie o warunkach życia
w byłych PGR-ach. O totalnym
braku perspektyw, o dziedziczeniu
biedy przez kolejnej pokolenia o
niemożliwości wyrwania się z tego
marazmu. A z drugiej o sukcesach
nowoczesny, wielkoobszarowych
gospodarstw rolnych, które rozwijają się w błyskawicznym tempie i
przynoszą wcale pokaźne zyski.
Jeśli dodamy jeszcze do tego sprawy związane z infrastrukturą, to
obraz zaczyna być wyraźny. Bogatsza północ z autostradą i rozwojem
wokół Wrocławia, i biedniejsze południe województwa z problemami
Wałbrzycha i Jeleniej Góry.
Każdy z nas, mieszkańców wie,
jak trudno z jednej strony o godnie
płatną pracę, a z drugiej o dobrego
pracownika. Wrocław, Berlin czy
Londyn kuszą i wysysają najaktywniejszych ludzi. Potrzebna jest spójna wizja harmonijnego rozwoju dla
całego subregionu.
Wrocław nie będzie się rozwijał
jeśli nie zadba o dalsze rejony. Jeśli
stanie się samotną kolorową wyspą
na morzu szarości to będzie też miał
kłopoty. To jest trochę, na zasadzie
analogii, dylemat jaki mieli Niemcy
przy przyjmowaniu do Unii Europejskiej państw z Europy Środkowej i
Wschodniej. Czy wydawać miliardy
na pomoc i środki unijne dla biedniejszych sąsiadów czy inwestować
wszystko tylko u siebie?
Postanowili się podzielić. Zrozumieli, że jeśli sąsiad będzie zadowolony z własnego życia, to nie
będzie, aż tak zazdrościł. A poza tym
jeśli będzie syty, to może coś kupi,
więc i tak pieniądze po pewnym
czasie się zwrócą. Wrocław chyba
to rozumie. Tylko poprawa i rozwój
całego województwa są szansą dla
nich samych na dalszy rozwój.
Jeśli chcemy rozwoju Jeleniej
Góry, poprawy warunków życia
czy lepszej pracy w naszym mieście,
to pamiętajmy, że sami tego nie
zrobimy. Musimy doprowadzić do
sytuacji, w której razem będziemy
zdobywać środki i je mądrze wydawać. Sukces jednego może być
korzystny dla wielu. Jeśli zwycięży u
nas taki sposób myślenia będę spokojna o przyszłość naszego regionu,
naszego miasta i mojej ulicy.
Barbara Marconi

PLOTKI
I FAKTY
Dostało się radnemu

Jak niepyszny opuszczał w
miniony wtorek mury ratusza
radny Zbigniew Ładziński. Niezbyt
przyjaznymi określeniami i wzrokiem potępienia pełnym żegnali
go kupcy po tym, jak rada miasta
nie zgodziła się na uzupełnienie
porządku obrad o punkt tyczący
długoterminowych kontraktów ze
spółkami kupieckimi. – To tak się
zachowuje przedsiębiorca wobec
przedsiębiorców? – ironizowali
handlowcy. Radny Ładziński,
mimo swojej niedźwiedziej postury, z gracją kozicy skaczącej
po skalnych występach zbiegał z
ratuszowych schodów, aby tylko
znaleźć się poza zasięgiem werbalnych batów. Oczywiście, czego
tłumaczyć chyba nie musimy, głosował przeciw. Radny ma pecha:
nie dość, że na sesje przychodził
rzadko, to jak w końcu przyszedł,
to musiał ratusz opuścić chyba w
kiepskim humorze.
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– Pani Grażynko! Mój partyjny
kolega

Władza i dymek

„Sport to zdrowie, póki tata się
nie dowie”… takie powiedzonko
w latach komuny krążyło wśród
nastoletniej młodzieży popalającej
po kątach najtańsze papierosy
marki nomen omen „Sporty”.
Dziś po fajeczki sportowcy sięgają często, a palenie stało się
na tyle społecznie nie rażące,
że chyba ojcowie już nie leją w
tyłek swoich pacholęć za dymka. W jego kłębach nałóg gnębi
także najlepszego samorządowca
wśród sportowców, czyli zastępcę
prezydenta miasta Miłosza Sajnoga. Choć jest on oddany całym
sercem sportom rowerowym,
płucami raczej poświęca się innej
dyscyplinie: ćmieniu papierosów.
Marki nie zauważyliśmy, ale chyba
to nie są sporty, które – po latach
nieobecności (zastąpione przez
popularne) wróciły jakiś czas
temu na półki kiosków.
(anzol)

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

– na nasz międzypartyjny ﬂirt

– w razie konieczności
przymknie oczy.

Grażyna Malczuk, radna SLD, Marcin Zawiła, poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat na
prezydenta miasta, Hubert Papaj (PO), przewodniczący rady miasta

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO

Demony
wokół nas
Otwarcie bram swobody wpuściło między ludzi także wichry nienawiści. Ci, którzy tęsknią za dawną
epoką sprzed 1989 roku, wkrótce
mogą się podzielić na dwa osoby:
pragnących powrotu komuny, lecz
także pałających nostalgią za jako
tako poukładanym porządkiem
społecznym. Ten dziś wydaje się do
góry nogami.
– Kiedy rozum śpi, budzą się
demony – to tytuł jednej ryciny z
legendarnej serii Francisco de Goyi
„Kaprysy”, która miała uświadomić
oglądaczom, jakie skutki może mieć
uwolnienie tkwiących w każdym
człowieku pokładów zła i głupoty.
I choć powstała w wieku XVIII,
aktualności nie traci do dziś.

Upiory budzą się w nas nie tylko
podczas tzw. halloween, kiedy straszydeł, wiedźm, strzyg, wampirów i
wilkołaków szukamy na siłę. Mamy
je na co dzień i to niekoniecznie
na ekranach kin w tandetnych
horrorach.
Upiór nienawiści wyskakuje zza
rogu ulicy. Widzimy go w oczach
atawistycznej bandy wygolonych
na łyso troglodytów osiłków, która – podnieciwszy resztki swoich
zmysłów alkoholem, narkotykami
lub dopalaczami – wali do przodu
kopiąc i niszcząc wszystko, co pod
but jej wpadnie. Na przykład niewidomego człowieka, który – z białą
laską w dłoni – szuka pomocnej ręki
ludzi dobrej woli.

Fantom hipokryzji zawłada zaDemon obłudy kładzie się cieniem za politykami, którzy lubią cietrzewionymi umysłami tych,
pokazać się na mszy świętej, a zaraz którzy plują jadem nienawiści na
po niej głosują za uchwaleniem pra- chrześcijan, a sami – w momencie
wa będącego w sprzeczności z na- krytycznym – szukają wsparcia
uką Kościoła. Panu Bogu świeczkę i i posługi księdza. Przecież, skoro
diabłu ogarek. Przed ołtarzem war- Kościół taki zły jest, to dlaczego
to się pokazać, bo przecież wybory się z niego nie wypiszą? Apostazja
jest u nas możliidą. A nic tak nie
wa! Nikt nikogo
legitymizuje –
PODSYCANY KAUSTYCZNYMI
nie zmusza do
podobno – jak
ARGUMENTAMI ŻAR
NEGATYWNYCH EMOCJI
praktyk religijskruszona mina
przed świętą fi- WYBUCHA NIEKONTROLOWANYM nych.
PŁOMIENIEM, KTÓRY
Duch fanagurą.
DOPROWADZA DO TRAGEDII.
tyzmu pęta
Duch fałszu
umysły urobioczai się – zwłaszcza w okresie przedwyborczym – w ne zarówno przez fałszywych
umysłach kandydatów, którzy – w czcicieli Stwórcy, jak i przez Jego
wielu przypadkach – gotowi są przeciwników. Dzieje się tak nie
obiecywać cuda na kiju, aby tylko tylko w krajach wojującego islamu,
zdobyć głosy. Zaciera się granica gdzie fanatyzm zbiera prawdziwie
między prawdą i kłamstwem, a na- okrutne żniwo. Odprysk mamy takginanie rzeczywistości do własnej że w Polsce. Co z takiego opętania
wizji i poglądów bywa bynajmniej wynika? Widać było podczas letnich
przepychanek przed Pałacem Nazjawiskiem nie jednostkowym.

miestnikowskim w Warszawie.
Tak na marginesie: budynku
nawiedzonym nie tylko przez duchy namiestników carskich, lecz
także – podobno – przez upiora
nazistowskiego oprawcy Franza
Kutschery, zabitego przez akowców
w okupowanej Warszawie. Trupowi
faszysty urządzono koszmarne zaślubiny, których nie zdążył dokonać
za życia. A działo się to właśnie w
salach wspomnianego pałacu przy
Krakowskim Przedmieściu.
Wyszydzaniem tych, którzy są
inni, objawia się w umysłach wielu bliźnich demon pogardy. Tak
zwani normalni mieszają z błotem
mniejszości seksualne. Ale i także
ich przedstawiciele, zwłaszcza
środowisk wojujących, zieją agresją
wobec swoich przeciwników.
Ten sam schemat powtarza się,
jeśli chodzi o antagonistycznie do
siebie nastawione nacje, czy też
ugrupowania polityczne. Podsyca-

ny kaustycznymi argumentami żar
negatywnych emocji wybucha niekontrolowanym płomieniem, który
doprowadza do tragedii. Przykład,
że nie są to czcze słowa, mieliśmy
ostatnio w Łodzi: zamordowanie
asystenta europosła. W tym samym
demonicznym schemacie zginął
zresztą w 1921 roku prezydent
Narutowicz, a roku 1963 głowa USA
John F. Kennedy.
Echa tych toksyczno-demonicznych zachowań mamy także i na
naszym poletku jeleniogórskim.
Szczęśliwie: jeszcze nikt do nikogo
kulami nie strzelał (słowami – i
owszem), ale od pomysłu do przemysłu droga niedaleka. Wprawdzie
– miejmy nadzieję – po wyborach
przynajmniej na czas jakiś niektóre
demony się wyciszą. Jednak nie
bądźmy też naiwni: upiory się rodzą nie tylko podczas snu rozumu.
Konrad Przezdzięk
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Otwartością w ksenofobię
Szczególnie uroczystą formę
miała środowa inauguracja IX edycji Festiwalu Rozdroża, których celem jest
przybliżenie mieszkańcom
regionu szeroko pojętej kultury Holandii. W obecności
ambasadora Królestwa Niderlandów oraz prezydenta
Jeleniej Góry zaśpiewał chór,
a także otwarto wystawę poświęconą Annie Frank.
Początek festiwalowi dali migranci
z Holandii, którzy 10 lat temu osiedlili
się w okolicach Starej Kamienicy,
głównie w Kopańcu, i założyli prężną Fundację Nemo. Ściągnęło ich
tu piękno krajobrazu i otwartość
mieszkańców. Kultywują jednak
swoje tradycje, a Dni Kultury Holenderskiej to okazja, aby dzielić się nimi
z Polakami, mieszkańcami regionu.
Impreza rośnie w siłę. Jej tegoroczna
edycja ma swoje areny w kilku miastach. 27 października rozpoczęła się
edycja jeleniogórska.
Część oficjalna dała możliwość
wypowiedzenia się wszystkim organizatorom oraz zaprezentowania widzom swoich działań. Gości
przywitała p.o. dyrektor Książnicy
Karkonoskiej Alicja Raczek. Prezes
Fundacji Nemo, Peter Spruijt zapewniał, jak bardzo cieszy się, że wszyscy,
zarówno Polacy, jak i Holendrzy mają
okazję się spotkać razem. Szczególne
podziękowania Spruijt przekazał
prezydentowi Markowi Obrębalskiemu, doc. dr. hab. Henrykowi Gradkowskiemu, rektorowi Kolegium
Karkonoskiego, oraz Jarosławowi
Gromadzkiemu, dyrektorowi Jeleniogórskiego Centrum Kultury, które
współorganizuje „Rozdroża”.
Do Książnicy Karkonoskiej przybył także ambasador Królestwa
Niderlandów Marcel Kurpershoek.
Dyplomata dziękował sponsorom,

Poseł Honorowy
Tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska przyznano
śp. Jerzemu Szmajdzińskiemu
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
W ten sposób Sejmik Województwa Dolnośląskiego uczcił
pamięć ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem. Honorowe tytuły
przyznaje się osobom, które
swoją postawą i pracą, wniosły
wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego
Śląska. Statuetki Civi Honorario
zostały odebrane przez rodziny
i znajomych ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem podczas
czwartkowej (28 X) uroczystej
sesji rady, w której uczestniczył
wojewoda Rafał Jurkowlaniec.
Jerzy Szmajdziński od 1991
roku zasiadał w Sejmie jako
jeden z posłów reprezentujący
ziemię jeleniogórską. Zginął
10 kwietnia w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M[3]
w Smoleńsku w wieku 58 lat.
20 kwietnia został pochowany
na cmentarzu w Wilanowie.
Pozostawił żonę Małgorzata Sekułę-Szmajdzińską oraz dwójkę
dzieci: córkę Agnieszkę i syna
Andrzeja.
(tejo)

wszystkim organizatorom, wolontariuszom oraz fundacji. Zwrócił też
uwagę na przesłanie takich spotkań.
– Reprezentujemy różne kultury,
ale prowadzimy dialog, bez udziału
ksenofobii – powiedział.
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, ciepło przywitał migrantów z Holandii. Podkreślił, że
ich dziesięcioletnia obecność w
regionie jeleniogórskim świadczy o
otwartości Polaków, a także i o tym,
że Holendrzy czują się u nas bardzo
dobrze. – To właśnie muzyka, poezja
i śpiew najbardziej łączą migrantów
w Europie – mówił prezydent nawiązując do muzycznej części Festiwalu
Rozdroża. Obiecał nawet, że za
rok – podczas X edycji
Dni Kultury Holenderskiej – sam
pokusi się o
zaśpiewanie
kilku zwrotek.
G ł o s
zabrał też
wójt gminy Stara
K amienica
Wojciech Poczynek. Podziękował Holendrom za
wkład w rozwój gminy
oraz za szerzenie swoich tradycji,
co niewątpliwie wzbogaca region i
stanowi zarazem jego promocję w
Niderlandach. Wójt Poczynek podarował ambasadorowi Kurpershoekowi
oraz Peterowi Spruijtowi pamiątkowe tabliczki na 10-lecie pobytu Holendrów na ziemi jeleniogórskiej. Goście
dostali także rzeźby Rubezahla, czyli
Ducha Gór. Holendrzy zrewanżowali
się upominkami.
Nie obyło się bez akcentów artystycznych. Zebrani oklaskiwali
występ 16-osobowego chóru „Kwajr”,
który zaśpiewał dwa utwory: holenderski hymn jednego z miast oraz

Chór Kwajr swoim śpiewem uświetnił
uroczystość otwarcia festiwalu Rozdroża

afrykański song pełen gorących rytmów.
Zaproszeni na spotkanie poeci,
którzy w środę przed południem brali
udział w warsztatach na Kolegium
Karkonoskim, recytowali swoje
wiersze (jeden zabrzmiał nawet z
akompaniamentem oryginalnego
instrumentu dętego).
Wszystko tłumaczyła Kamila Jeleńska z Kolegium Karkonoskiego.
Jednak Peter Spruijt, który z polskim
z roku na rok radzi sobie coraz lepiej,
sporą część wypowiedzi przedstawił
w naszym języku. Zaprosił też – po
polsku – do bufetu, gdzie czekała

degustacja holenderskich pierze mogę utrwalić wszystko, moje
smakołyków, w tym słyn- myśli, uczucia,
nych serów.
fantazje.”
Po części oficjalnej
zwiedzano wystawę
poświęconą Annie Frank. Obszerna i bardzo
bogata w zdjęcia
oraz fragmenty pamiętników ekspozycja
stanęła w Galerii Małych
Form KK. Dała możliwość
zapoznania się z faktami
historii prześladowań rasowych. Anna Frank napisała: „Czy zostanę dzienWojciech Poczynek, Peter Spruijt, Marcel
nikarką albo pisarką?
Kupershoek
Mam nadzieję, bo na pa-

Bohaterka ekspozycji, której pamiętniki odbiły
się głośnym echem na całym świecie, była niemiecką Żydówką (ur. 1929), która przeniosła
się z rodziną do Holandii po tym, jak w 1933
roku do władzy doszedł Adolf Hitler. W trakcie II
Wojny Światowej po zajęciu Niderlandów przez

nazistów i rozpoczęciu prześladowań Żydów w
tym kraju, Anna Frank ukrywała się przez dwa
lata kryjówce zorganizowanej przez jej ojca.
Na kilka miesięcy przed końcem wojny, po
donosie jednego z mieszkańców, ukrywających
się zdekonspirowano i zesłano do obozu

Odnowione wieże, ale bez pomysłu
Na wtorkowym posiedzeniu radni uchylili uchwałę,
którą przegłosowali na poprzedniej sesji. Dotyczyła
ona możliwości dzierżawy
Baszty Grodzkiej na czas do
20 lat.
Skąd pomysł na uchylenie już
przegłosowanej uchwały? – Przemyślałem sobie sprawę i trafiła do
mnie argumentacja, między innymi,

Co dalej? Po
wyborach!
Radni ostatecznie uchylili własną uchwałę.
Co dalej z Basztą Grodzką, zdecydują rajcy
kolejnej kadencji. Póki co wiadomo, że
zapewnienie gospodarzy zarówno remontowanej wieży zamkowej na Podwalu jak
i wyremontowanej wieży widokowej na
Wzgórzu Krzywoustego jest koniecznością.
Ta ostatnia jest jedynie otwierana na dzień i
zamykana na noc, a sam widok z góry to za
mało jak na atrakcję turystyczną. Jeśli nie
znajdzie się podmiot chętny do świadczenia
innych usług, podobny los czeka basztę
zamkową, której remont zakończy się
wiosną przyszłego roku.

radnego Krzysztofa Mroza, że zgoda
na długoletnią dzierżawę baszty jest
zbyt pochopna – powiedział Hubert
Papaj, przewodniczący rady miasta.
- Cieszę, że moje argumenty do pana
przewodniczącego dotarły, tylko szkoda, że tak późno. To tak jak niewierny
Tomasz, że musi najpierw włożyć ręce
do boku, a potem uwierzyć – odparł
radny Mróz.
Radni przez kilkanaście minut
dyskutowali nie tylko o baszcie, lecz
także o pozostałych tego typu obiektach. Cezary Wiklik wytknął władzom
miasta, że nie ma pomysłu na wieże
widokowe, choć o ich remoncie wiadomo było już od czterech lat. Dodał
też, że wieże na terenie miasta są wyjątkowo cennym zabytkiem i trzeba je
otoczyć tro-

ską. Radny Józef Zabrzański był
przekonany, że uchylenie uchwały nie
ma sensu, skoro jej przegłosowanie
było poprzedzone analizą możliwości
wykorzystania zabytku.
Radny Krzysztof Czerkasow podkreślił, że tylko długoletnia dzierżawa
jest w stanie wymóc na przyszłym
gospodarzu troskę o ten obiekt. Radna
Grażyna Malczuk, z kolei, oświadczyła, że nie ma sensu szukać gospodarza
wśród obcych podmiotów, bo zarówno Basztą Grodzką jak i pozostałymi
wieżami, mogłyby się zająć jeleniogórskie placówki kultury. Ten
pomysł z kolei skrytykował
Józef Sarzyński.

Baszta Zamkowa odzyska dawną
świetność wiosną przyszłego roku.

Zastępca prezydenta Miłosz Sajnog
przypomniał, że remonty baszty zamkowej i wieży widokowej na Wzgórzu
Krzywoustego zostały sfinansowane ze
środków unijnych. A to wyklucza przez
najbliższe pięć lat wykorzystanie tych
obiektów do działalności zarobkowej.
Miasto wpadło na pomysł, aby
w zamian za zorganizowanie w zabytkach

Na pewno byłaby
dziś dumna, że
tylu ludzi zna jej
twórczość.
(Aga)
FOT. TEJO

Bergen Belsen. Anna Frank zmarła tam na
tyfus. Wkrótce po jej śmierci obóz wyzwolili
brytyjscy żołnierze. Pisany w obozie pamiętnik
nastoletniej męczenniczki stał się bezcennym
dokumentem i zarazem świadectwem tamtej
epoki widzianej oczyma wrażliwego dziecka.
nieodpłatnych atrakcji dla turystów,
zaproponować operatorowi korzystanie
z Baszty Grodzkiej. – Byłoby to tańsze
niż przekazanie wież Fundacji Chudów
opiekującej się więżą książęcą w Siedlęcinie, której oferta była dla miasta za
droga – dodał M. Sajnog.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Co dalej z Basztą Grodzką? O tym zdecyduje
rada miasta wybrana 21 listopada.
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Rowerowy zawrót głowy w Teatrze im. Norwida
Czterdzieści spośród z 1470
fotografii z rowerem w roli
głównej można od minionej
soboty oglądać w Galerii Skene (hol Teatru im. Norwida).
To plon polsko-czeskiego
konkursu fotograficznego
„Bikeshot Festiwal 2010”.
Wygrał Zbyněk Cincibus z
Jablonca nad Nisou.
Sporo gości odwiedziło wernisaż tej wystawy, będącej rezultatem konkursu zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Magna Silesia

Janusz Jaremen, kurator wystawy oraz przedstawiciel Fundacji Magna Silesia, uściślił, że
pojęcie „fotografia rowerowa” jest nieco na wyrost, bo fotografia to po prostu fotografia.
Jednak – jak podkreślił – temat cyklizmu tworzy nowy nurt w całym tym zjawisku. Przekonali
się o tym organizatorzy, którzy otrzymali prawie pół tysiąca prac! Najlepsza czterdziestka wisi
w galerii, a wszystkie można oglądać na stronie www.bikeshot.pl
Czterdzieści spośród z 1470
fotografii z rowerem w roli
głównej można od minionej
soboty oglądać w Galerii Skene (hol Teatru im. Norwida).
To plon polsko-czeskiego
konkursu fotograficznego
„Bikeshot Festiwal 2010”.
Wygrał Zbyněk Cincibus z
Jablonca nad Nisou.
Sporo gości odwiedziło wernisaż tej
wystawy, będącej rezultatem konkursu
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Magna Silesia z Jeleniej Góry przy
wsparciu Euroregionu Nysa, a także
współudziale Czechów. „Rowerowe”
zdjęcia podziwiali, między innymi,
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry, poseł Marcin Zawiła oraz przewodniczący rady miasta w Szklarskiej
Porębie Grzegorz Sokoliński.
Był także reżyser Jacek Zembrzuski,
który do Teatru im. Norwida przyjechał, aby koordynować próby przed
sztuką „Drugie zwarcie”. – Dla mnie
rower to podstawa komunikacji. W

Urszula Liksztet
gratuluje laureatowi.
W tle Janusz
Jaremen.

z Jeleniej Góry przy wsparciu
Euroregionu Nysa, a także
współudziale Czechów.
„Rowerowe” zdjęcia
podziwiali, między
innymi, Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej
G ó r y, p o s e ł
Marcin Zawiła oraz przewodniczący
rady miasta w
Szklarskiej Porębie Grzegorz
Sokoliński.
Był także reżyser
Jacek Zembrzuski,
który do Teatru im.
Norwida przyjechał, aby
koordynować próby przed
sztuką „Drugie zwarcie”. – Dla
mnie rower to podstawa komunikacji. W Warszawie mieszkam w

Zabawy w niemieckich rycerzy
Warszawie mieszkam w Wilanowie,
do centrum jest
stamtąd około 20
km. Trasę tę pokonuję codziennie, a
czasem i częściej, na
rowerze. W autobusie się gubię – przyznał reżyser. Marcin
Zawiła opowiada, że
w tym roku dostał
rower w prezencie
od żony, ale szybko
mu jednoślad ukradli. – Szukałem na
tych zdjęciach. Może
komuś udało się go
sfotografować? Ale
nie znalazłem – żartował parlamentarzysta.
(tejo)
FOT. TEJO

Inscenizowany turniej rycerski na placu
Ratuszowym: wrzesień 2010.

Eko-konkurs smacznie przyprawiony
Uczniowie kilku jeleniogórskich podstawówek odwiedzili 25 X Muzeum Karkonoskie, aby odebrać torby
pełne nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr
8. Atrakcją były warsztaty,
podczas których tworzywem
do wykonania prac okazały
się… przyprawy.
Muzeum Karkonoskie objęło
patronatem organizowany przez
„ósemkę” tradycyjny konkurs, w którym uczestnicy mieli za zadanie w
wierszowanej formie wyrazić swoją
troskę o przyrodę i środowisko naturalne. Dziewczęta i chłopcy pisali
więc o czystych i cichych lasach, posprzątanych ulicach i życiu zgodnie
z naturą. Laureatów i wyróżnionych

na pokrytym klejem papierze,
a potem całość zamykali w
soczewki. Zabawa była
przednia. Ekologicznym
jeleniogórzanom gratulujemy sukcesu!
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

przywitała dziś dyrektor MK
Gabriela Zawiła.
- Cieszę się z waszej
wizyty i mam nadzieję,
że za rok – dzięki rozbudowie muzeum
– spotkamy się w
znacznie lepszych
warunkach – powiedziała G. Zawiła gratulując
jednocześnie
u c z n i o m e ko logicznej wrażliwości. Dodała
także, że obecna
wystawa poplenerowa „Eko-glass”
prezentuje dzieła
wykonane ze szkła
pochodzącego z odzysku.
Później Muzeum Karkonoskie zaprosiło dzieci na

Laureaci przeczytali swoje wiersze. Wśród osób nagrodzonych są: Luiza Karczewska i
Alicja Łagiewnicka (SP nr), Szymon Dworzycki (SP nr 10), Paweł Wasilewski (SP nr 8),
Katarzyna Kolbuch, Magdalena Wałęska i Hanna Stępień (wszystkie z „jedenastki”), oraz
Natalia Marczyńska (SP nr 15). Wyróżniono Paulinę Marczyńską i Patyka Głozaka (SP nr
15), Huberta Piątkowskiego (SP nr 11), Aleksandrę Kanior, Paulinę Krupilnicką i Nikolę Tabor
(SP nr 8), Fabia Proettiego z trójki oraz Monikę Nawrocką.

warsztaty, podczas których wykonywano przyciski do papieru
z… przypraw. Na stole znalazły
się kuchenne ingrediencje (sól,
pieprz, papryka, vegeta i rozmaite
zioła). Z nich uczestnicy konkursu
komponowali mozaiki, układali je

Wilanowie, do centrum jest stamtąd
około 20 km. Trasę tę pokonuję
codziennie, a czasem i częściej, na
rowerze. W autobusie się gubię –
przyznał reżyser. Marcin Zawiła
opowiada, że w tym roku dostał rower w prezencie od żony, ale szybko

mu jednoślad ukradli. – Szukałem na
tych zdjęciach. Może komuś udało się
go sfotografować? Ale nie znalazłem
– żartował parlamentarzysta.
(tejo)
FOT. TEJO

„Novecento” już w piątek!
– Monodram to forma, która
kojarzy się z wielką nudą –
przyznał Krzysztof Prus, reżyser najnowszej produkcji
Teatru im. Norwida. Jednak
po chwili dodał, że postara
się wraz z Jackiem Grondowym, aktorem placówki,
aby listopadowa premiera
„Novencento” zmieniła to
uprzedzenie.

Reżyser zwrócił uwagę, że dzieło
A. Baricco stoi w sprzeczności w aktualnymi tendencjami do brutalizacji
dzieła scenicznego. – To taka sztuka,
która w przenośni opowiada o ludzkiej drodze: od początku aż do końca
– powiedział. Wspomniał też o kreacji
Jacka Grondowego. – Wprawdzie
występuje on na scenie sam, ale wciela
się w wiele postaci. Czasem je liczę
przed snem, wychodzi mi około 200
– uśmiechnął się reżyser. Dodał przy
tym, że monodram wymaga
W minioną środę, w tym właśnie od aktora
pomieszczeniu z częścią już gotowych
elementów scenografii, miało miejsce
drugie z cyklu spotkań „Rozmowy
przed premierą”. Uczestniczył w nim
reżyser oraz Bogdan Koca, dyrektor
Teatru im. C. K. Norwida.
Urszula Liksztet, kierowniczka literacka
Teatru im. NorwiW spotkaniu uczestniczyła
da, usprawiedlinieliczna grupa młodzieży. Szkoda.
wiła nieobecność
głównego bohatera dzieła, czyli Jacka
Grondowego. Przypomniała, że mo- szczególnej wrażliwości, gdyż jedną
nodram rzadko gości na norwidow- kreacją musi zbudować całe dzieło
skich deskach. Ostatnio nasz teatr sceniczne trwające - w przypadku
przedstawił tę formę w sztuce „Wódka „Novecento” - ponad godzinę.
Czy premiera będzie udana? Ocenią
z rumem” z niezapomnianą kreacją
widzowie, którzy w piątek (5 listopaGrzegorza Cinkowskiego.
Krzysztof Prus zaznaczył, że wielu da) o godz. 19 zobaczą dzieło Alessanwidzom (i jemu także) monodram dro Baricco na Scenie Studyjnej Teatru
kojarzy się przede wszystkim z czymś im. Norwida (powtórka – w sobotę, 6
niesamowicie nudnym. I dlatego, listopada).
(tejo)
podczas pracy nad premierą, starał się
FOT. KONRAD
nadać całości taki kształt, aby widz poPRZEZDZIĘK
zbył się niepotrzebnych uprzedzeń.

Natalia i Paulina Marczyńskie podczas
warsztatów w Muzeum Karkonoskim
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Marzena Machałek: Miasto z klasą!

Kto w drużynie Prawa i Sprawiedliwości
Lekarze, społecznicy, nauczyciele oraz przedstawiciele wielu innych
środowisk znaleźli
się na listach PiS.
W okręgu nr 1
pierwsze miejsce
ma obecny radny
Wojciech Leszczyk. Z dwójką
Wojciech
startuje były
Spoczynek
zastępca dyrektora Muzeum
Karkonoskiego
Rafał Szymań-

Wspólna fotograﬁa części kandydatów PiS do władz samorządowych
Przyjazna, rozwijająca
się, elegancka, gościnna
i przedsiębiorcza: taka
ma być Jelenia Góra, jeśli
wybory na jej prezydenta
wygra kandydatka Prawa
i Sprawiedliwości Marzena
Machałek.
W przedostatnią niedzielę października w Hotelu Mercure lokalną liderkę PiS i jej drużynę
wsparli przyjaciele i zwolennicy
ugrupowania. Na krzesłach położono powitalną papierową chorągiewkę w barwach narodowych. Po
odśpiewaniu hymnu narodowego
zebrani chwilą ciszy uczcili pomięć
śp. Marka Rosiaka, działacza partii
zamordowanego w miniony wtorek w zamachu w Łodzi

Z pierwszego miejsca w wyborach do
Sejmiku Dolnośląskiego startuje Tadeusz Lewandowski, były poseł, senator,
ex-wiceprezydent Jeleniej Góry. Były szef
miejscowej „Solidarności” przejęzyczył
się mówiąc kilka razy o województwie
jeleniogórskim. Dodał później, że Jelenia
Góra bardzo dużo straciła po reformie
administracyjnej z 1999 roku i warto jej
pozycję odbudować. Wśród kandydatów
do sejmiku jest także Jacek Dziedziński,
zastępca przewodniczącego ZR NSZZ
„Solidarność”.

Wśród gości zasiedli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości:
Izabela Kloc, odpowiedzialna za
kampanię samorządową, Elżbieta
Witek, Piotr Cybulski oraz wiceszef PiS Adam Lipiński. Izabela
Kloc przedstawiła zarys programowy ugrupowania. Podkreśliła,
że Prawo i Sprawiedliwość – na
poziomie lokalnym – stawia na
otwartość i wsparcie przedsiębiorczości, co ma generować nowe
miejsca pracy. Była zachwycona
programem wyborczym Marzeny
Machałek.
Kandydatkę przedstawił Adam
Lipiński podkreślając liczne atuty
posłanki. Marzena Machałek, na
tle ekranu ze swoim wyborczym
hasłem „Miasto z klasą”, dziękowała swoim współpracownikom
za ofiarność i pomoc w sztabie
wyborczym. Zaznaczyła także, że
duże wsparcie dostała od mieszkańców, którzy – po części – są
autorami jej programu wyborczego. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości nie wskazuje w nim na
jakieś potężne inwestycje, ale na…
kulturę. Twierdzi, że na tym polu
w Jeleniej Górze jest wiele zaniedbań, zwłaszcza wobec młodych i
zdolnych ludzi, których potencjał
nie jest wykorzystany.
Marzena Machałek chce uczynić
z placu Ratuszowe i Piastowskiego
prawdziwe wizytówki miasta kultury z tętniącymi życiem imprezami i placówkami. W programie

Wspólne Miasto gotowe do wyborów
Najmłodszy kandydat ma
21 lat, najstarsza – 74.
Jest wśród nich 14 pań
i 29 panów. W sumie 43
osoby będzie reprezentowało Komitet Wyborczy
Wyborców Wspólne Miasto
w listopadowych wyborach
samorządowych.

Robert Prystrom, prezes WM,
który jest jednocześnie kandydatem na prezydenta miasta, startuje
z pierwszego miejsca w okręgu nr
1. Za nim na liście jest działacz
młodzieżowy Paweł Ćwiąkało. Z
„piątką” startuje Zbigniew Toś,
radny kadencji 2002 – 2006, z 12
– związany kiedyś z Unią Polityki
Realnej Wiesław Gierus.
W okręgu nr 2 pierwszy na
liście jest Mariusz Ceglarski, od
początku istnienia organizacji
mocno związany ze Wspólnym
Miastem. Drugie miejsce ma dawny
działacz Unii Pracy, radny kadencji
2002- 2006 Kazimierz Klimek.
Pierwsze miejsce w okręgu nr 3
ma Beata Kozyra, nauczycielka w
jeleniogórskiej „dwójce”. Za nią jest

szef Rady Młodych przy Wspólnym
Mieście Paweł Głuza. Piąte miejsce
ma Adolf Trzciński znany swego
czasu ze spektakularnych akcji blokowania obwodnicy przebiegającej
przez jego grunty. Siódemka należy
do radnego kadencji 1998 – 2002
Jerzego Libera związanego ze środowiskiem UPR. Ósemkę ma Paweł
Jujka, były koszykarz Spartakusa,
obecnie przedsiębiorca.
Leszek Karbowski, prezes oddziału jeleniogórskiego Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem
otwiera listę w okręgu nr cztery. Za
nim jest Zdzisław Wąs, trener piłki
ręcznej, a nr trzy ma Monika Filip,
radna mijającej kadencji, która
skład rady uzupełniła po objęciu
przez Miłosza Sajnoga fotela zastępcy prezydenta miasta. Z szóstką
startuje Jacek Niemiec, popularyzator sportów rowerowych.
Prezentacja kandydatów
Wspólnego Miasta ma dokonać
się podczas imprezy jubileuszowej
stowarzyszenia zaplanowanej na
pierwszą dekadę listopada.
(tejo)

Mirosław Łukaszewicz. W dalszej kolejności: Leszek Perwejnis, Kazimierz
Schmer (lekarz stomatolog), Bogdan
Sadowski, Adam Leśniak, Janusz
Olszewski, Filip Bekier, Tadeusz Witoszek, Krzysztof Zając oraz Marta
Tarkowska.
Lider lokalnego Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Łojek otwiera listę w
okręgu nr 2. Za nim są: Janina Ziętek,
Alicja Mikita, Robert Stachowski,
Renata Czesnowska, Krystian Karwas,
Ewa Majcher, Paweł Piotrowicz, Ewa
Basalska, Daniel Chęć, Andrzej Halama
i Andrzej Piętka.
Liście w okręgu numer trzy lideruje
Oliwer Kubicki W dalszej kolejności są:
Jolanta Studniarek, Anna Żelazowska,
Leopold Kaszuba, Bogusław Chrzan,
Włodzimierz Kołdej, Artur Wilimek,
Alicja Kurleto, Mirosław Ludorowski
W okręgu numer cztery jedynkę ma
Krzysztof Mróz Numer dwa ma Danuta
Sobińska, z trójką wystartuje Henryk
Jezierski, z czwórką – Jan Owczarek
(polonista, poeta i przewodnik). W
dalszej kolejności: Henryk Przywrzej
(ex-dyrektor szkoły społecznej w Sobieszowie), Piotr Kowalski, Beata Jaczun,
Dawid Moździerski, Izabela Skowrońska, Karolina Ligiżyńska, Grzegorz
Jakóbowski oraz Dariusz Pawłowski.
(tejo)
FOT. TEJO

wspomina o budowie Centrum
Spotkań i amfiteatru na terenie byłej Rakownicy. Duże
znaczenie przywiązuje też
do ułatwienia młodym i wykształconym ludziom startu
w Jeleniej Górze: praca bez
koneksji w otwartych dla absolwentów uczelni urzędach
i instytucjach. Stawia także
na tzw. rozwój zrównoważony, poprawę komunikacji,
dostosowanie ilości żłobków i
przedszkoli do potrzeb społeczeństwa, a także bezpieczeństwo w
sensie szeroko rozumianym. –
Najważniejszy jest
człowiek! – podŚpiewała Niemena
kreśliła posłanka
ski, z
Marzana Macha- Miting uświetniła muzyką utalentowana wokalistka Małgorzata
trójką – znałek. Kandydatka Rostoczyńska, zwyciężczyni telewizyjnego programu „Śpiewaj
ny ze zwalczania kozaprosiła też do i walcz” oraz zdobywczyni wyróżnienia na opolskim festiwalu
rupcji w ośrodkach
odwiedzin swojej piosenki.
ruchu drogowego
strony internetowej: www.marzenamachalek.pl i wnoszenia uwag (okręg nr 4). Podkreślono, że na
listach jest wielu ludzi młodych
do jej programu.
Przedstawiono listy kandyda- (24 lata najmłodszy). PiS wystaNa zdjęciach – liderzy list.
tów na radnych rady miejskiej. wił także najwięcej pań spośród
Nazwiska poszczególnych osób wszystkich komitetów.
(tejo)
wyczytywali liderzy list: Wojciech
FOT. KONRAD
Miłośniczka zwierząt do fotela prezydenta
Leszczyk (okręg nr 1), Ireneusz
PRZEZDZIĘK
Łojek (okręg nr 2), Oliwer Kubicki
(okręg nr 3) oraz Krzysztof Mróz
Elżbieta Matiasz z Komitetu Wy- wość), Marka Obrębalskiego (Raborczego Wyborców Wspólnota zem dla Jeleniej Góry), Roberta
Jeleniogórska, prezes okręgu jele- Prystroma (Wspólne Miasto), Sylniogórskiego Towarzystwa Opieki westera Urbańskiego (Sojusz Lewicy
nad Zwierzętami oraz inspekDemokratycznej) i Marcina Zawiły (Platforma
tor krajowy TonZ, to szósty
„All–ternatywa” to nazwa towi Prystromowi, który jako je- kandydat na prezydenta
Obywatelska), w gronie
Młodzieżowej Grupy Po- dyny pomógł nam w organizacji miasta Jelenia Góra.
kandydatów na prezyróżnych
imprez
–
mówi
Bartosz
parcia Roberta Prystroma,
W
minioną
środę
(27
denta Jeleniej Góry znaktóra ukonstytuowała się Rogalski. Dodaje, że wcześniej października) została
lazła się Elżbieta Matiasz
młodzi ludzie pukali do drzwi
w Jeleniej Górze. – Tylko różnych urzędów i instytucji, zamknięta lista kanreprezentująca Komitet
Wyborczy Wyborców
prezes Wspólnego Miasta ale tam zwodzono ich. Ludzie z dydatów na prezyWspólnota Jeleniochciał z nami współpraco- „all-ternatywy” są przekonani, dentów, wójtów
górska.
wać – mówią założyciele że spośród jeleniogórskich kan- i burmistrzów.
(tejo)
Obok
Marzegrupy.
dydatów tylko Robert Prystrom
FOT.
na poważnie myśli o młodzieży. ny Machałek
ANGELA
Są wśród nich ludzie w prze- – Rozumie nasze troski i potrzeby ( P r a w o i
Sprawiedlidziale wiekowym od 18 do 29 lat: – wyjaśnia Kamil Polikowski.
licealiści, studenci, osoby zaan– Robert Prystrom ma realny
gażowane w różne młodzieżowe plan budowy mieszkań komu61-letnia Elżbieta Matiasz jest mieszkanką Zabobrza. Powszechnie znana jako miłośnik zwierząt,
prądy w sztuce, wielu to aktywni nalnych na zasadzie partnerstwa
działacze Rady Młodych Wspól- publiczno-prywatnego. Daje też
na co dzień pełni funkcję prezesa jeleniogórskiego okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
nego Miasta, jedynej w Jeleniej wiążące obietnice poprawy na
oraz inspektora krajowego TonZ.
Górze tak prężnej organizacji rynku pracy – mówi Paweł Gluza.
skupiającej młodzież. Twierdzą, że
spośród wszystkich kandydatów
Podkreśla również, że
tylko Robert Prystrom ma wizję
pragnieniem młodzieJeleniej Góry z uwzględnieniem
ży jest stworzenie Młomłodzieży. Kilka osób z „all-terdzieżowego Centrum
natywy” startuje w listopadowych
Aktywności (na wzór
wyborach.
wrocławskiej „Zajezd„All-ternatywa” skierowała list
ni), a kandydat Wspólotwarty o grę fair play do wszystnego Miasta stworzy
kich kandydatów w listopadowym
odpowiedni grunt do
Młodzieżowa Grupy Poparcia Roberta
starciu przy urnach. Pod listem
powstania takiej plapodpisali się założyciele grupy: w
Prystroma „All-ternatywa” to - jak podkreślają
cówki.
sumie to 44 osoby. Są wśród nich
założyciele – ruch całkowicie oddolny. – R.
(tejo)
aktywiści Stowarzyszenia „Sztuka
FOT. TEJO
Prystrom nie wiedział, że powstaje, a jak się
Ulicy”. – Działamy dzięki Rober-

„Tak” młodych dla Prystroma

dowiedział, to wyraził radość – usłyszeliśmy.
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Ile jeszcze z UE?

Czy Jelenia Góra wystąpiła o
wszystkie dostępne pieniądze
unijne? Jakie środki i na co
można jeszcze pozyskać i jak
zabezpieczyć wkład własny?
Między innymi na te pytania
odpowiedzi szukali wczoraj na
konferencji prasowej w Orient
Expressie poseł Marcin Zawiła,
kandydat na prezydenta, oraz
marszałek Grzegorz Roman,
odpowiedzialny za rozliczanie
funduszy europejskich dla Dolnego Śląska. Stwierdzono, że
choć Jelenia Góra jest w czołówce jeśli chodzi o wykorzystanie
środków z UE, to sporo możliwości pozostało jeszcze do analizy i przedstawienia w postaci
wniosków o dofinansowanie z
funduszy unijnych.
(Angela)

Rozliczyli prezydenta

Piątkowa debata w ramach
akcji Masz Głos Masz Wybór
podsumowująca cztery lata
pracy prezydenta Jeleniej Góry
Marka Obrębalskiego przebiegła wyjątkowo spokojnie.
Zdaniem uczestników, którzy
zebrali się w Książnicy Karkonoskiej, była to merytoryczna,
dobra dyskusja. Nieliczni zarzucili szefowi miasta ogólniki.
Z oceny wycofał się natomiast
Hubert Papaj, przewodniczący
rady miejskiej. Masz Głos Masz
Wybór to akcja monitorująca
i profrekwencyjna kampanii
wyborczej do samorządów na
różnych szczeblach. Od 2006
roku prowadzi ją Karkonoska
Koalicja Organizacji Pozarządowych. Debaty przedwyborcze między mieszkańcami a
władzami samorządowymi, nie
są ukierunkowane na żadną
z partii.
(Angela)

Dyplomy dla Karpacza

Burmistrz Karpacza Bogdan
Malinowski zajął 10 miejsce
w rankingu Sukces Mijającej
Kadencji 2006–2010, ogłoszonego w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Jest
to podsumowanie czterech lat
zarządzania gminą w kategorii
małe miasta. Gmina Karpacz
uhonorowana została także
dyplomem za zajęcie VI miejsca
w ogólnopolskim rankingu
podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych
w latach 2004–2009, również w
kategorii małe miasta.
(Agrafka)

Nie zawsze te słowa znaczą, że można wszystko.
Sytuacja między lokatorami, a zarządcami nieruchomości bywa napięta, a o
kompromis – trudno. Właśnie taki spór ma miejsce
w Szklarskiej Porębie.
Mieszkanka budynku ulicy przy
ulicy Jedności Narodowej 34 pani
Janina Stanik uważa, że MZGL w
Szklarskiej Porębie nie zachowuje
się wobec niej uczciwie. Do głównych nieprawidłowości zalicza złe
zabezpieczenie budynku przed
woda opadową.
– Proszę zobaczyć jak duży jest

tu spad, gdy spadnie śnieg zacznie
zalewać mi mieszkanie – mówi
pani Janina. Obawia się zimy także
z innych powodów. Na wspólnym
korytarzu drzwi nie są dobrze
uszczelnione, co spowoduje utratę
ciepła. Lokatorka budynku uważa
również, że MZGL zabrał jej suszarnię, do której zawsze miała dostęp.
Dziś, drzwi są zamknięte – mówi.
Kobieta twierdzi, że instytucja nie
chce wysłuchać jej próśb, a już tym
bardziej rozwiązać problemu.
Druga strona wyjaśnia, że w

Zapis pamięci na jubileusz pod Śnieżką
Wspomnienia mieszkańców Karpacza uzupełnione
archiwalnymi fotografiami
spisane przez uczniów i
nauczycieli Gimnazjum im.
Ratowników Górskich w
Karpaczu oraz wydane pod
redakcją Doroty Andreasik
złożyły się książkę zatytułowaną „Zapis pamięci”.
– To wydawnictwo powstało
z okazji 50-lecia uzyskania praw
miejskich przez nasze miasto.
Przez prawie pół roku uczniowie
naszego gimnazjum pod kierun-

kiem nauczycieli zbierali wywiady
z najstarszymi mieszkańcami
Karpacza, które po opracowaniu

zostały wydane – poinformował Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza
Karpacza.
Podczas ostatniej sesji rady miasta uczniowie gimnazjum przekazali najstarszym
mieszkańcom Karpacza te książeczki.
Autorzy opowiadań
przyjechali pod
Śnieżkę w 1945 roku
i opisują początek polskiego osadnictwa na
tych terenach, a także
różne ciekawe przygody,
jakie im się przytrafiły.
To także cenne świadectwo historii: z kart
książek dowiadujemy się, jak
przed półwieczem wyglądał
Karpacz, jak się zmieniał
przez lata. – Wydawnictwo
zostało wzbogacone o zdjęcia Tadeusza Jakubika, fotografa, który po 1945 roku
fotografował Karpacz i dzięki
uprzejmości jego córki Ewy
zdjęcia znalazły się na kartach książki – mówi Ryszard
Rzepczyński.
Książeczka będzie rozdawana przy różnego rodzaju
uroczystościach miejskich, aż do
wyczerpania nakładu.
(Agrafka)

Kierowca ciężarówki z naczepą
jechał w stronę al. Wojska Polskiego,
chciał zmienić pas ruchu, by później
móc skręcić w stronę Wrocławia.
Nie zauważył jednak opla vivaro,
którego minął chwilę wcześniej, i zahaczył zderzak i przednią część jego

także kwestię suszarni: pani Stanik jest ostatnią lokatorką, pozostałe mieszkania są własnością
prywatną. To wspólnota w drodze
głosowania uregulowała udziały
części wspólnych. Poza tym, pani
Janina ma do swojej dyspozycji
piwnicę, w której składuje opał
na zimę. Miejmy nadzieję, że ta
kość niezgody niedługo zostanie
zakopana.
(Aga)

zeszłym roku elewacja została
całkowicie odnowiona. – Remont
przeprowadziła profesjonalna
firma ze wszystkimi uprawnieniami, a na koniec budynek odebrał
inspektor budowlany – mówi
zarządca nieruchomości Elżbieta
Błażejczak. Dodaje również, że
przed wodą budynek chronić będzie odpowiedniej wysokości próg
i system odwadniający.
Zarządczyni
tłumaczy

Ratownicy ćwiczyli sprawność
W minionym tygodniu zakończyły się trzydniowe manewry
ratownictwa medycznego pod
hasłem „Spóźniona majówka”
. Ćwiczenia miały odbyć się
pierwotnie w maju, ale ich
przeprowadzenie uniemożliwiła powódź w południowej
Polsce i zaangażowanie strażaków ratowników w pomoc
poszkodowanym w wyniku
kataklizmu. Z poślizgiem
manewry zaczęły się więc
25 października po południu.
Bazą była Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,
a teren działań pozorowanych
obejmował obszar powiatu jeleniogórskiego. Prócz zajęć praktycznych
uczestnicy manewrów mieli także szkolenia teoretyczne. Areną ćwiczeń był, między
innymi, Park Norweski w Cieplicach.
(RED)
FOT. UT

Remont komisariatu za unijne

Prawie 600 tysięcy złotych
kosztować będzie pełna modernizacja komisariatu policji placu znajdującego się za budynkiem w tym w Jeleniej Górze Cieplicach i
w Szklarskiej Porębie. Końca oraz wymiana bramy wjazdowej. Jak Szklarskiej Porębie.
Policjanci są przekonani, że odnoznalazły się fundusze na tak dużą
dobiega pierwszy etap prac.
inwestycję? To efekt udziału Komendy
Wzmocnienie dachu, położenie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w
dachówki ceramicznej oraz ocieplenie projekcie Unii Europejskiej, dzięki którecałego budynku – oto czynności, które mu trwają remonty w kilku jednostkach
policji na Dolnym Śląsku,
zostały wykonane. Jednak na tym nie
koniec. Już w grudniu, rozpocznie się
remont parteru komisariatu – mówi
komendant, Donat Pawłowski.
Planuje się utworzenie specjalnego
pokoju przyjęć interesantów oraz recepcji.
Kolejnym krokiem
będzie przebudowa

Fot. Tejo

CIĘŻARÓWKĄ W OPLA PRZEZ NIEUWAGĘ
Uszkodzeniem boku opla vivaro oraz mandatem i punktami karnymi dla kierowcy
ciężarówki marki Scania
skończyła się wtorkowa kolizja, do której doszło przy ul.
Matejki w Jeleniej Górze.
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Wolno-ć Tomku w swoim domku

pojazdu. Zarówno poszkodowany
jeleniogórzanin, jak i kierowca scanii
byli trzeźwi. – Fakt, że włączamy kierunkowskaz sygnalizując innym kierowcom, że zmieniamy pas ruchu lub

REKLAMA

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU

2 listopada 2010 r.

wiony komisariat stanie się wizytówką
kurortu pod Szrenicą, który jest miastem
nadgranicznym. Oprócz turystów z
innych województw, odwiedza nas
również wielu obcokrajowców. – Już
niedługo rozpocznie się sezon zimowy,
a zatem praca policji na pewno
będzie wzmożona – mówi komendant Donat Pawłowski.
(Aga)
FOT.
AGA

h

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

kierunek jazdy, nie
upoważnia nas do
tego by ten manewr
wykonać. Za każdym
razem kierowca ma
obowiązek upewnić

się, czy na pasie, na który zamierza
zjechać nikogo nie ma – mówi mł.
asp. Marcin Drozd z jeleniogórskiej
drogówki.
(Angela)
FOT. ANGELA

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Miejska Komisja Wyborcza
opublikowała ostateczne zamknięte listy kandydatów
ubiegających się o urząd w
gminach powiatu jeleniogórskiego: Wśród pretendentów
do stanowisk są zarówno
osoby, które wciąż piastują
wysokie urzędy, bądź już
mają doświadczenie samorządowe sprzed lat: były
wojewoda jeleniogórski, czy też dawni burmistrzowie. Niemal
pewny wyboru może
być kandydat na wójta
Starej Kamienicy: nie
ma konkurentów.
Urząd Gminy w Janowicach Wielkich ogłosił dwóch
kandydatów: wójta Jerzego
Grygorcewicza i radnego
Kamila Kowalskiego. W
Jeżowie Sudeckim kontrkandydatami obecnego

WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowicjusze i znane twarze w wyborczym starciu
wójta gminy Edwarda Dudka będą:
Zbigniew Góralski, Anna Ewa
Konieczyńska
z Platformy
Obywatelskiej,
Przemysław
Kwiecień, Bartłomiej Szyszka i Julian
Ziemba. Karpaczanie natomiast
mogą głosować
na Rafała Gerstena, twórcę
stowarzyszenia Karkonoskich
Drezyn
Ręcznych,
Adama
Władysława Łazanowskiego z KKW
Karpacz Odnowa

oraz popieranego przez Platformę
Obywatelską obecnego burmistrza
Bogdana Malinowskiego z KKW
Karpacz Wspólna Sprawa.
W Kowarach do fotela burmistrza kandydują: przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Cwynar, burmistrz Mirosław
Górecki, Zbigniew Jaros z
KWW Wspólne Kowary, radny powiatu Krzysztof Jan
Łubiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Marek Mikrut, były
wojewoda jeleniogórski Jerzy
Kazimierz Nalichowski oraz
przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Kowar - Jerzy
Wroński. Na liście kandydujących
do rady Mysłakowic znajdują się:
Danuta Chliwna, dyrektor Fundacji
Dolina Pałaców i Ogrodów - Krzysztof
Korzeń, lider Polskiego Stronnictwa
Ludowego założyciel Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli - Roman Kuty,

Babcia z trzema promilami
Kompletnie pijaną kobietę,
która „opiekowała się” trzyletnim wnukiem, zatrzymała w przedostatnią niedzielę października lwówecka
policja.
Stróże prawa otrzymali zgłoszenie
o libacji w jednym z mieszkań, gdzie
miało przebywać małe dziecko. Pod
wskazanym adresem policja zastała kobietę (48 lat) oraz trzylatka.
Przebywali w brudnym mieszkaniu:

na stole stały opróżnione butelki
po alkoholu. Lokatorka okazała się
babcią chłopca. Była bardzo pijana:
blisko 3.2 promila w organizmie.
Chłopiec decyzją sądu rodzinnego
został przekazany pod opiekę dalszej
rodzinie.
Jeżeli potwierdzi się, że sprawując
opiekę w takim stanie kobieta naraziła swojego wnuka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia, wówczas grozić jej może
kara nawet do trzech lat więzienia.
(tejo)

PUSTOSTANY W OGNIU
Co najmniej raz w tygodniu strażacy wyjeżdżają do płonących pustostanów w Kowarach. Jak mówią, jest
to wynik działań podpalaczy, którzy
najwidoczniej czują się bezkarnie. W
przedostatni weekend października
strażacy wyjeżdżali aż trzy razy,
w tym dwa razy, do tego samego

obiektu. W najbliższym czasie do
burmistrza Kowar ma wpłynąć pismo od straży pożarnej z prośbą o
zabezpieczenie pustostanów. Jeśli
policji i straży pożarnej uda się ustalić
sprawców podpalenia, grozić im
może nawet do 10 lat więzienia.
(Angela)

RADNEGO RACHUNEK SUMIENIA
Wojciech Leszczyk
radny Prawa i
Sprawiedliwości

pozwoliło to zaoszczędzić znaczne
środki w budżecie miasta oraz poprawić
estetykę tych placówek. Dbałem również
o wynagrodzenia nauczycieli i zawsze
proponowałem dla Nich maksymalne
Co się udało?
Na samym początku kadencji zło- stawki. Jako sukces mogę zaliczyć
żyłem wnioski na posiedzeniu Komisji poprawę bezpieczeństwa na drogach
Gospodarki Komunalnej w sprawie miejskich między innymi poprzez
montaż oświetlenia miejsc przejść dla
remontów ulic Wyczółkowpieszych oraz monitoringu, utrzyskiego, Głowackiego
manie dopłat do wody. Udało się
oraz Hoffmana. Ulice
wybudować Orlika 2012.
te od dawna wymagały remontów a ulica Wyczółkowskiego
remontu generalnego
łącznie z infrastrukturą
wodno-ściekową. Jako
przewodniczący
Komisji Oświaty
i Wychowania
jestem dumny
z faktu, iż udało
się przeprowadzić
program termomodernizacji szkół,

Weterani i młodzież:

w hołdzie poległym
W minioną środę na Cmentarzu Jeńców Wojennych w
Borowicach odbył się apel
poległych w hołdzie żołnierzom i wszystkim poległym
i zamordowanym za naszą
Ojczyznę.

mieli okazję, aby zobaczyć program
słowno-muzyczny przygotowany
przez uczniów Gimnazjum
Gminnego im. Janusza
Korczaka w Sosnówce.
O wojennych
losach wojska
polskiego – jak
Przybyłych gości powitała Anna zwykle przejmuLatto, wójt Podgórzyna. Zebrani

Rafał Gersten z Karpacza nie może być pewien
sukcesu, za to Wojciech Poczynek już może go
zacząć świętować: nie ma konkurencji.

jąco – opowiadał płk
w stanie spoczynku
Edward Jakubowski, prezes Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej
Górze. Weterani II
Wojny Świato-

Czego nie udało się zrobić?
Nie udało się zrealizować planu
budowy basenów
przyszkolnych
do nauki pływania. Zakładał
on, iż przy Szkole
Podstawowej Nr
10 oraz jednej z
cieplickich placówek powstaną
małe baseny do

Czas prezentów
wej, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji z terenu gminy,
harcerze, a przede wszystkim licznie
przybyła młodzież szkolna z wychowawcami oddali hołd bohaterom,
zapalając symboliczne znicze oraz
składając wiązanki kwiatów.
(RED)
FOT. ORGANIZATORZY

Jeśli wyborcy mnie wybiorą
ponownie, to...
Mocno zaangażuję się w pracę nad
przyciągnięciem inwestorów mogących stworzyć nowe miejsca pracy w
przedsiębiorstwach, a nie w centrach
handlowych. Postaram się o realizację
planu budowy basenów przyszkolnych
i większe wykorzystanie funduszy
europejskich na cele służące rozwojowi
naszego miasta. Na remonty czekają
kolejne ulice w Jeleniej Górze oraz tereny
na zagospodarowanie w formie parków
na dużych osiedlach.
Notowała Angela
FOT. TEJO

Liściany biznes

Leniwi bądź zapracowani mieszkańcy ulicy Słowackiego mogą
skorzystać z reklamowanych usług
oczyszczenia terenu z opadłych
liści i innych resztek. Jak widać,
na wspomnianej ulicy mieszkańcy
różnie podchodzą do tej propozycji.
Na wysokości niektórych posesji

Cmentarz kryje szczątki jeńców wojennych z Polski, ZSRR, Francji i Belgii, którzy
zmarli bądź zostali zabici podczas prac przymusowych przy budowie odcinka
Drogi Sudeckiej. To jedyna pozostałość po istniejącym w pobliżu obozie jenieckim
zniszczonym przez wycofujących się nazistów w 1945 roku.

nauki pływania już od pierwszych klas.
Bardzo blisko było już do przygotowania
dokumentacji pod budowę przy SP 10,
niestety część radnych nie zagłosowała
za budżetem miasta, który to przewidywał. Nie udało się zatrzymać wielu
mieszkańców, którzy wyjechali Jeleniej
Góry w poszukiwaniu pracy.

Zbliżają się wybory prezydenckie. Kolorowe billboardy
zdobią jeleniogórskie ściany
wieżowców. Przedwyborczy
św. Mikołaj odwiedził nawet
Komendą Miejską Policji przy
ul. Nowowiejskiej 43, zostawiając 150 tys. zł w formie
„drobnych upominków”. 6
grudnia przyszedł wcześniej!
Oj Marku, Marku. Powinniśmy się wstydzić. Były Prezes

liściasty dywan aż prosi się o sprzątnięcie. Przed innymi jest czyściutko.
Podobnie sytuacja ma się na innych
zadrzewionych ulicach naszego
miasta.
(tejo)
FOT. TEJO

wójt Zdzisław Pietrowski i ekonomista
Jarosław Michał Tarnowski. W Piechowicach zaś startują: burmistrz Zofia
Grabias-Baranowska, przedstawicielka
Urzędu Miasta - Gertruda Dechnik,
ex-burmistrz gminy Stanisław Ejnik,
radny Lech Rębisz, Witold Rudolf i
Piotr Szyszka.
Zgłoszeni kandydaci w Podgórzynie to: obecna burmistrz Anna
Latto i Zdzisław Jerzy Ratajski z
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jedynym kandydatem w Starej
Kamienicy jest dzisiejszy gospodarz
tego terenu - wójt gminy Wojciech
Poczynek z KWW Razem w 2010 Rok.
Natomiast oficjalnymi kandydatami
na liście na stanowisko burmistrza
Szklarskiej Poręby są: przewodniczący
rady miejskiej Grzegorz Sokoliński, szef
Platformy Obywatelskiej w Szklarskiej
Porębie - Mirosław Graf oraz Benedykt
Grzelązka z KWW Waszego Miasta.
(tejo)
FOT. ARCHIWUM

DO JELONKI NAPISALI
Wybory i przyroda!

Najlepsi do samorządów i
ochrony przyrody! Zbliżają
się wybory. Akces złożyło
wielu. Uczestniczmy w spotkaniach z kandydatami do
urzędu: prezydenta miasta,
rady gminnej, miejskiej i
powiatu. Weźmy udział w wyborach. Głosujmy na tych, których uznamy za najlepszych,
godnych urzędu. Co winien
prezentować kandydat do
urzędu: Stosowne wykształcenie predestynujące do stanowiska; doświadczenie w
realizowaniu zadań; wiedzę z zakresu ekologii oraz
świadomość konstytucyjnej
odpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego. W
2011 roku nasza społeczność
może się spotkać z: huraganami, trąbami powietrznymi,
pożarami, powodziami oraz
skażeniem powietrza, gleby
i wody. Głównym zadaniem
samorządów jest i będzie:
utrzymanie w pełnej gotowości służb i środków oraz
nieustający nadzór nad ich
gotowością do przeciwdziałania żywiołom.
W tej sytuacji, przed osobami ubiegającymi się o miejsce
w urzędzie jawią się trudne
i odpowiedzialne zadania.
Wśród wielu z nich, nie zapomnijmy chronić przyrodę.
Ona jest ostatnią barierą
osłaniającą nas przed żywiołami. Chrońmy lasy i wszelkie
drzewostany. One pochłaniają trucizny i dają tlen.
Czesław Henryk Urban

DO JELONKI NAPISALI
Banku Centralnego Leszek Balcerowicz, załamany długiem
publicznym przekraczającym
737 mld zł, montuje na warszawskim rynku zegary, a my
szalejemy w najlepsze. Żyjmy
chwilą. Pozostali pretendenci
obiecują - Jelenia w końcu
będzie GÓRĄ. Wyrastające
galerie potraktujmy jako przystawkę na deserowym talerzu
jeleniogórzan . W końcu nadchodzący śnieg zasłoni niena-

sycone potrzeby mieszkańców.
Debaty trwają. Te naświetliły
problemy szpitala miejskiego,
jego zadłużenia, komunistycznych kolejek oraz brak odpowiedniego sprzętu. Niektórzy
kandydaci chcą przemienić
wodę w wino. Kuszą pomysłami. Tylko skąd fundusze? - pyta
zaniepokojona jednostka utopijnych wydatków czekając na
realny pomysł.
Marcin Szafrański

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Za chwilę mężczyzna z dziewczyną
stali przy Starzeckim na obszernym
balkonie. Ratuszowy zegar miarowo
wybijał godzinę dziewiątą wieczorem. Zatopione w blasku purpury
odblasku słońca, które już schowało
się za horyzontem, miasto wydawało się jak odrealniona teatralna
dekoracja.
W Teodorze obudził się duch dawnego konspiratora i partyzanta. Jak
strzała przez myśl przeleciały mu
wspomnienia o łapankach w okupowanej Warszawie. Od razu
skojarzył fakty i domyślał się,
po co przyszli milicjanci. Starzecki chciał coś powiedzieć,
ale starszy człowiek położył
palec na swe usta.
– Cisza.
Milicjant przestał pukać do
drzwi. Również zamilkł. Może
uwierzył, że rzeczywiście nie
ma nikogo w domu? Nie. Za
chwilę dał się słyszeć chrobot
w zamku. Pasówka. Władza
postanowiła, że wejdzie do
mieszkania bez zbędnego
hałasu, a z zamkiem poradzi
sobie wytrychem. Starzecki
gestem pokazał drogę powrotną:
karkołomną! Jego ruch ręki był
niepewny. W jednej chwili zdał sobie
sprawę z beznadziei położenia. Jak
mógł nie przewidzieć, że starszy
facet i młodziutka dziewczyna to nie
są jego koledzy, z którymi co jesień
jeździ na skałki, aby tam – dla zabawy
– ryzykować życiem?
Groza w spojrzeniach lokatorów
mieszkania przy ulicy Kopernika
wystarczyła za komentarza. Inge
bezgłośnie poruszyła ustami. – Nie,
ja nie zejdę! Zostaję – wyszeptała.
Stary Drzewiecki spojrzał ponuro na
Starzeckiego i wnuczkę. Wtem błysk
światła przykuł ich uwagę. To sąsiad
po prawej stronie włączył lampę w
pokoju stołowym i z piskiem od dawna nie oliwionych zawiasów otworzył
balkonowe drzwi. Zarys łysawego
faceta z papierosem w zębach po

chwili pojawił się na sąsiednim balkonie. – To tylko pięć metrów – Starzecki
wskazał ruchem głowy jedyną drogę
rozsądnej ucieczki. Facet zaciągnął się
papierosem i wrócił do pokoju. Drzwi
pozostały otwarte.
Za kilka chwil Starzecki już tam
był. Zerknął do rozświetlonego pokoju. Sąsiada w nim nie było. Z pomieszczenia sączył się tylko charkot radia,
a w powietrzu wciąż jeszcze tliła się
woń tytoniowego dymu z tanich
papierosów. Starzeckiego raptem

wzięła chętka na camela. Nie palił
już od ponad pół godziny! Rozsądek
jednak szybko wziął górę. Raczenie
się tytoniem byłoby nie tylko nie na
miejscu, ale i bardzo niebezpieczne.
Skinął na Drzewieckiego. Starszy
pan, mimo karbu lat, z zadziwiającą
sprawnością doszedł do połowy
gzymsu. Cegły trzymały się mocno.
Na szczęście. Teraz czekali na Ingę.
Starzecki wrócił po dziewczynę i
wyciągnął do niej dłoń.
Zapadający zmrok nie pozwolił
dojrzeć malującego się na obliczu
Inge przerażenia, które – kiedy
okazało się, że nie ma już innego
wyjścia, tylko musi przejść – zmieniło
się w pewność, że to już koniec. Że za
chwilę spadnie, ale – zacznie machać
rękami – i niczym anielica poleci ku
ciemnemu niebu. Biała skrzydlata
postać na tle gasnącej purpury gorącego lipcowego wieczora. Gotowa
na wszystko mocno chwyciła dłoń
Starzeckiego. Krok po kroku. Szła.
Starzecki asekurował Ingę palcami
jednej ręki wczepiony w mur. Krok
po kroku.
Drzewieckiemu serce zaczęło bić z szybkością
karabinu

maszynowego. Dostał zawrotów
głowy i przez chwilę pomyślał, że
dostanie zawału i skończy tu, na
balkonie swojego sąsiada. Zamknął
oczy. Usłyszał chrzęst kruszącego się
muru. – To koniec! – bał się dopuścić
tej myśli. Za ułamek sekundy echo
rozbijającej się o posadzkę podwórka cegły wypełniło podwórkową
„studnię”. Nie chciał otworzyć oczu.
Zacisnął mocno powieki. Dopiero delikatna ręka Inge objęła jego szorstką
dłoń. – Już dobrze, dziadku, udało się!
– szepnęła dziewczyna, która stała
obok spoconego jak mysz i dyszącego
Drzewieckiego.
Cała trójka wpełzła do pokoju sąsiada. W ostatniej chwili. – Nie ma ich
tu! Ktoś ich ostrzegł! Cholera jasna!
Krempała mnie zabije! – donośnym
głosem pomstował milicjant w ich
mieszkaniu. – Zobacz, może się na
balkonie schowali! Chwila ciszy.
– Nie ma tam nikogo, towarzyszu sierżancie!
– służbowym
tonem zameldował drugi milicjant. – Musieli
uciec tuż przed
naszym przyjazdem! Woda jest
jeszcze gorąca
– dał się słyszeć
przytłumiony
odległością głos
pierwszego funkcjonariusza.
Przytuleni do siebie odruchowo
schowali się za potężną kanapą,
którą sąsiad, Rajmund Szlachcic, nie
wiedzieć czemu, ustawił na środku
wielkiego salonu. – To sąsiednia
kamienica! Nie przyjdzie im do głowy
szukać nas tutaj! – szepnął Drzewiecki do ucha Stefana Starzeckiego,
który właśnie milcząco analizował
położenie. – Pan zna tego faceta? –
spytał niemal bezgłośnie. – Znam, ale
i tak obawiam się jego reakcji, jak nas
zobaczy… – równie cicho odpowiedział starszy pan. Inge spoglądała to
na jednego, to na drugiego.
– La donna � mobileeeee, Qual
piuma al vento, Muta d’accentoooo
e di pensiero.
Sempre un amabileeeee – donośny
głos śpiewającego fałszywie arię z
Rigoletta mężczyzny wyrwał uciekinierów z tych dywagacji. Mimowolnie
uśmiechnęli się. Rajmund uwielbia
operę, niestety, Pan Bóg poskąpił
mu głosu i słuchu. – Śpiewa tylko
wtedy kiedy jest sam. I najczęściej
w wannie – powiedział Drzewiecki
tłumiąc wybuch wesołości.
Kiedy lokator, już na la, la, la (widać
nie znał reszty tekstu) ciągnął dalej
melodię arii Księcia Mantui, Starzecki
wymsknął się zza kanapy i rozejrzał się
po mieszkaniu. W żółtawym świetle
słabej żarówki majaczyła się zaparowana kuchnia i potężny
kocioł, w którym właściciel
mieszkania zapewne
zagotował sobie wodę
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Pech uciekinierów
– Milicja Obywatelska! Otwierać! – przytłumionemu
przez zamknięte drzwi stanowczemu głosowi funkcjonariusza akompaniowało głośne pukanie. Drzewiecki
stanął na chwilę jak sparaliżowany. Inge bezradnie
spoglądała to na niego, to na Starzeckiego robiącego
małpie miny za oknem. – Otwierać, bo wyważymy
drzwi! – ryknął milicjant. Teodor w mgnieniu oka
zdecydował.

2 listopada 2010 r.

na kąpiel. Czuć było zawieszony w
powietrzu smrodek charakterystyczny
dla mieszkań starych kawalerów: przypalonej cebuli, papierosów i niezbyt
świeżej bielizny. – Może wybiera się
na randkę, że się kąpie? – pomyślał
Starzecki na widok rozrzuconych
niedbale części spodniej garderoby
pana Rajmunda.
Spojrzał na drzwi zaopatrzone w
cztery potężne zamki, zasuwę oraz
łańcuch. Szlachcic albo cenił sobie
bezpieczeństwo dla zasady, albo miał
powody do tak solidnego zabezpieczenia mieszkania. – Ale zostawił na
oścież drzwi od balkonu – pomyślał
Starzecki dostrzegając w zachowaniu
lokatora poważną niekonsekwencję.
Z drugiej strony byli na czwartym
piętrze, więc pewnie pan Rajmund
nie przewidział, że może mieć nieproszonych gości…
Starzecki zafrasował się. Reakcja
mieszkańca na widok intruzów
może być gwałtowna, skoro siedzi
zamknięty na cztery spusty i jest
pewien, że nikt niepowołany do jego
królestwa nie wejdzie. Z łazienki wydobywało się już tylko romantyczne
murmurando, któremu towarzyszyło
bulgotanie i chlapanie wody. Stefan
wycofał się do salonu. – Nie możemy
stąd wyjść, przynajmniej na razie.
Na pewno obstawili całą Kopernika.
Pozostaje nam modlić się, żeby nie
przyszło im na myśl sprawdzać
kolejnych kamienic – powiedział
półszeptem do Drzewieckiego.
Starszy pan uspokoił się już, ale
wciąż był wewnętrznie rozdygotany
i martwił się o to, co może zdarzyć
się za chwile. Inge siedziała i patrzyła
nieobecnym wzrokiem na tykający
na ścianie zegar. Wskazywał pięć po
dziewiątej. – A gdzie Jerzy – zapytała
ledwie poruszając wargami. – Złapali
go? – dodała z przekonaniem, że
usłyszy odpowiedź potwierdzającą.
Starzecki pokręcił przecząca głową.
– Nie. Jest cały i zdrowy – szybko
odpowiedział dodając w myślach
nadzieję, że milicja go nie dorwała,
kiedy się rozdzielili. – Nie chciałem
ryzykować, aby szedł ze mną po
ścianie. Miał wrócić do hotelu i tam
ma nam zostawić wiadomość, gdzie
jest – uzupełnił widząc, jak w oczach
dziewczyny pojawił się blask ulgi.
– Wszystko będzie dobrze, panno
Inge! – na jego kwadratowej twarzy
zajaśniał cień uśmiechu.
Ten szybko jednak zgasł, kiedy z
łazienki zaczęły dochodzić wyraźne
odgłosy świadczące o tym, że Szlachcic właśnie dokonał wieczornych
ablucji. Śpiew ucichł zastąpiony
głuchym dźwiękiem wydawanym
przez balię, z której właśnie wychodził odświeżony lokator mieszkania.
– On padnie na serce, albo zacznie
wrzeszczeć na milicję, kiedy nas
zobaczy – mruknął Starzecki do
ucha Drzewieckiego. – Ano, raczej
na pewno się nas nie spodziewa.
Nikogo się nie spodziewa. Rajmund
to typowy stary kawaler. Rzadko

tu kogoś zaprasza. Ja tu bywam, bo
gram z nim w szachy. Odwiedzamy
się wzajemnie. Ale raczej teraz będzie
zdziwiony, kiedy mu powiem, że
wpadłem na partyjkę – uśmiechnął
się kwaśno pod nosem.
Przeraźliwie skrzypnęły drzwi od
łazienki wydając podobny odgłos
jak przed kilkoma minutami te
balkonowe. Szlachcic oszczędzał na
oliwie? Starzecki pomyślał, że lokator
mógł skrzypiące drzwi traktować
jak rodzaj alarmu. Ktokolwiek by po
mieszkaniu się poruszał, nie zdołałby
ich bezgłośnie otworzyć. Wyobraził
sobie, jaki jęk muszą wydawać główne
potężne drzwi zabezpieczone kilkoma
zamkami, skoblem i łańcuchem. Po
chwili zobaczył samego lokatora, który w niedbale zarzuconym na siebie
szlafroku człapał w łapciach. W ustach
trzymał niezapalonego papierosa.
Wyglądał odpychająco: dobiegający
pięćdziesiątki łysawy facet, raczej cherlawy, który rzeczywiście mógł zejść na
zawał w przypadku szoku.
Szlachcic podszedł do wielkiego
radioodbiornika, który wciąż charczał
strzępkami jakiejś audycji. Ujął w palce
gałkę, a z głośnika wydobyły się piski
i wycia obrazujące chaos radiowego
eteru tam, gdzie nie nadawała żadna
stacja. Lokator kilka dobrych sekund
szukał jakiejś stacji. W końcu znalazł.
Spiker zapowiedział wieczór z muzyką
klasyczną. Miał być Chopin. Perliste
dźwięki fortepianu zniekształcone
radiowym przekazem wypełniły po
chwili pomieszczenie. Szlachcic zapalił papierosa i mocno się zaciągnął.
Starzecki znów poczuł nikotynowy
głód. Instynktownie sprawdził, czy w
tylnej kieszeni spodni wciąż tkwiła
paczka z resztką cameli. Torbę oddał
Jerzemu, aby pozbyć się zbędnego
balastu przed wspinaczką. Wszyscy
w skupieniu patrzyli na Szlachcica,
choć – zapewne w innej sytuacji –
nawet by na niego nie zwrócili uwagi.
Teraz skupiali się na każdym ruchu
mężczyzny ukryci w cieniu zwalistej
kanapy.
Lokator z dymiącym papierosem
w ustach podszedł do drzwi balkonowych. Otworzył je szerzej, a przeraźliwy pisk zawiasów przyprawił o ciarki
Starzeckiego, który tak właśnie reagował na tego rodzaju odgłosy. Szlachcic
dopalił papierosa i wyrzucił niedopałek
sprytnie pstryknąwszy nim w czeluść
podwórka. Ziewnął głośno wydając z
siebie przeciągły skowyt zmęczonego
dniem podstarzałego wilka. Skierował
kroki ku kanapie.
Struchleli. Pstryk. Wyłączył światło
stojącej przy radioodbiorniku lampy.
Ciemność. Skrzypnięciu sprężyn
kanapy towarzyszył przeraźliwy, choć
bardzo krótki krzyk Starzeckiego. Nie
zorientował się, że podłożył palec w
przestrzeń między nierówną nóżką
mebla a podłogą. I obciążona masą
Szlachica kanapa przytrzasnęła mu
kciuk. – Rany boskie! Kto to!? – lokator zerwał się jak struna nie zdążywszy nawet dobrze lec na kanapie.

Darł się w niebogłosy szukając
niemal po omacku, jedynie w poświacie włączonego radia, włącznika
do lampki. Po drodze uderzył o
komodę i zwalił z niej wielki wazon
z przekwitłymi piwoniami, z których
gnilny smród uzupełnił galerię zapachów w mieszkaniu na Kopernika.
Niesamowity huk zmieszał się z
wrzaskiem Szlachcica. Milicjanci
musieli to usłyszeć.
Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy nastąpi
FOT. J. WIKLEDNT
FOT. WWW. 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. Postanawiają
zrobić nalot na mieszkanie Teodora, ale po
drodze zauważa ich dwóch mężczyzn: to
Jerzy i Stefan podążający na umówione
spotkanie z Drzewieckim. Starzecki postanawia ostrzec lokatorów.
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Believe
World Is Round

Formacja Mirka Gila, byłego gitarzysty legendarnej grupy Collage,
powraca z czwartym studyjnym albumem! Płyta, nad której produkcją
czuwał gitarzysta giganta polskiej
sceny blues-rockowej Breakout

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
O Ukrainie w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza
na projekcję filmu dokumentalnego
„Wyzwolenie Zachodniej Ukrainy” w
reżyserii Ołeksandra Dowżenko. Film
miał jedno zadanie do wypełnienia: pokazać jak Lwów, Stanisławów i okolice
cieszą się z powrotu do socjalistycznej
macierzy radzieckiej. Zadanie spełnił,
ale dla nas pozostał obrazem świata,
którego już nie ma - miast i miasteczek,
ludzi, krajobrazów. Projekcja dziś (2
listopada) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Bankowej
27 (cena biletu 10 zł, karnet 28 zł)

AKTUALNOŒCI

Winicjusz Chróst, zarejestrowana
została latem br. Na najnowszym
dziele zespołu pojawił się nowy
klawiszowiec Konrad Wantrych.
Nowa płyta to także debiut wokalisty Karola Wróblewskiego jako,
obok Roberta Sieradzkiego, autora
tekstów utworów. „World Is Round”
zawiera kompozycje, skłaniające

do metafizycznej
zadumy nad ludzkim życiem, jego
cyklicznością i ostatecznym sensem. –
Wszystko, co człowiek robi - dobre
i złe - powraca do
niego prędzej czy

Takiej ekspozycji w Biurze
Wystaw Artystycznych jeszcze nie było! Interaktywny
Plac Zabaw będzie z pewnością wielką atrakcją nie
tylko dla dzieci. Dotykanie
eksponatów jest wręcz wskazane, a wrażenia pozostaną
niezapomniane

światłu ściana galerii zamieni się w
barwną mozaikę, a poszczególnym
ruchom twórcy towarzyszyć będą
dźwięki. To tylko niektóre z atrakcji
dostępnych już od nadchodzącej środy w Biurze Wystaw Artystycznych
przy ulicy Długiej 1.
Interaktywny Plac Zabaw to projekt przygotowany przez WRO Art
Center, jego autorkami są
wrocławscy artyści: Patrycja
Mastej, Dominika Sobolewska,
Paweł Janicki oraz Zbigniew
Kupisz. Plac zabaw skierowany jest do dzieci, zwłaszcza
przedszkolnych, dzieci klas
młodszych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest
edukacja poprzez zabawę,
przygoto-

Środowe poranki czytanki

We wszystkie środy listopada Książnica Karkonoska zaprasza na poranki
– czytanki. To zajęcia dla najmłodszych
(gry, zabawy edukacyjne) wprowadzające w tematykę książki i zachęcające
przyszłych czytelników do odwiedzin
w bibliotece. Placówka zaprasza przedszkolaków i ich opiekunów w godz.
11.00-13.00 do Biblioteki DziecięcoMłodzieżowej przy ul. Bankowej 27
(wstęp wolny).

Kino sąsiadów w
Marysieńce

W nadchodzący czwartek i piątek
Kino Marysieńka będzie areną Międzynarodowego Festiwal Filmów Studenckich Ostrava – Picture. Impreza o
trzyletniej tradycji prezentuje najlepsze
filmy z twórczości studentów z Czech,
Słowacji i Polski. Projekcje odbywały
się w Ostrawie, Trencinie, Zilinie, a w
tym roku odbędą się również po raz
pierwszy w Polsce, w Jeleniej Górze.
W dniach 4-5 listopada będzie można
obejrzeć tegoroczne filmy konkursowe.
Wstęp wolny.

Wspólne brzmienia

W niedzielę o godz. 16 odbędzie się
w Filharmonii Dolnośląskiej koncert
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Janiny Garści w Jeleniej Górze w
ramach projektu Comenius. Zagra,
między innymi, Międzynarodowa
Orkiestra Szkolna. W programie,
wśród innych dzieł, Polonez z filmu
Pan Tadeusz i Walc z filmu Trędowata
Wojciecha Kilara.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

później – mówi wokalista grupy, Karol
Wróblewski. – Tak się
tworzy pewien cykl,
który ustala jego rytm
życia. Ten obieg ludzkich czynów i pragnień jest określony
przez prosty fakt, że

Cykl „Ślady” jest fotograficznym
przedstawieniem specyficznego sposobu zapamiętywania świata, jakie
podsuwa nam nasza
pamięć.
Spo-

blewski - wokal, Satomi - skrzypce,
Vlodi - perkusja, Przemas - gitara
basowa oraz Konrad Wantrych instrumenty klawiszowe.
Andrzej Patlewicz

WERNISAŻ WYSTAWY
W ŚRODĘ, 3 LISTOPADA
O GODZ. 13 W BWA
PRZY ULICY DŁUGIEJ 1

Zabawa na takim
placu pozwoli dzieciom odkryć własne
umiejętności kreacyjne,
da im możliwość rozwijania wyobraźni, otworzy je
na sztukę.
Ekspozycja przypomina laborawanie młodych odtorium zmysłów, składa się na nią
biorców do twórczego uczestnictwa pięć dostosowanych do dziecięcych
w kulturze – mówi Piotr Machłajew- standardów bezpieczeństwa aktywski, kurator ekspozycji.

ŚLADY ŚWIATŁEM ZAPISANE
Do 6 listopada w Galerii „Hall”
Osiedlowego Domu Kultury
można oglądać wystawę zdjęć
Andrzeja Kryszpina „Ślady” .

POP ROCK & JAZZ

Laboratorium
zmysłów
w BWA

Obraz
stworzony poprzez dotyk naturalnych elementów (kamienie, kora,
woda, para), które – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – uzupełniają kolorowankę. „Laserowe”
miecze, z których pomocą i dzięki

„Interaktywny Plac Zabaw” pokazywany był
w największych polskich centrach sztuki,
gdzie przyciągał tłumy zwiedzających
(całe rodziny). Projekt cieszył się ogromną
popularnością i osiągnął sukces (Centrum
Sztuki WRO we Wrocławiu, Gdański Park
Naukowo – Technologiczny, CSW Znaki
Czasu w Toruniu, Zachęta Narodowa Galeria
Sztuki w Warszawie, Biennale Sztuki dla
Dziecka w Poznaniu, Muzeum Narodowe
w Szczecinie).

świat jest okrągły,
stąd też tytuł „orld
is round”
Płyta dostępna
jest w dwóch wersjach: CD oraz
limitowanej edycji CD digipak
wzbogaconej o bonusowy utwór!
Aktualny skład zespołu:
Mirek Gil - gitary, Karol Wró-

Andrzej Kryszpin. Absolwent Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, student klasy
dyplomowej Wyższej Szkoły Fotografii
AFA we Wrocławiu. Fotografią zajmuje się
od najmłodszych lat, brał udział w kilku
zbiorowych wystawach fotografii, od roku
prowadzi pracownię fotograficzną w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze.

tykamy ludzi, przeżywamy emocje,
poznajemy nowe miejsca, a po
czasie, kiedy próbujemy przypomnieć sobie w szczegółach ten
fragment przeszłości, pojawiają
się pewne ślady - światło, kształt,
zapach, fragment melodii,
obrazy nieostre i niejednoznaczne. Właśnie te „ślady”
ze swojego życia, starał się
odnaleźć autor zdjęć, które
będzie można oglądać na wystawie.
(RED)
FOT. ORGANIZATOR

nych instalacji w całość ekspozycji i jej probleoraz mini kino. matykę.
(tejo)
– W ekspozycji
FOT. KONRAD
zastosowano
PRZEZDZIĘK
twórczo nowoczesne narzędzia medialne (kamera, komputer, detektory ruchu), Autorzy wystawy: Patrycja Mastej, Dominika
które oswajają najmłodszych ze Sobolewska, Paweł Janicki, Zbigniew Kupisz.
skomplikowanymi technologiami Realizacja w ramach projektu Przedszkole
– podają organizatorzy.
Wystawie będzie towarzyszyć Mediów oraz kuratoria Centrum Sztuki WRO
przegląd klasycznych unikatowych - Wrocław 2010. Wystawa zrealizowana przy
animacji dla dzieci z kolekcji Pol- pomocy Miasta Jelenia Góra, Przedsiębiorskiego Wydawnictwa Audiowizual- stwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp.z
nego - Antologii Polskiej Animacji. o.o. w Jeleniej Górze, TAURON Ekoenergia
Wybrane filmy wkomponują się

spółka z o.o.

Chopin rewolucyjnie

Na ciekawy koncer t
w ramach
obchodów 200.
Rocznicy Urodzin
Fryderyka Chopina
w Jeleniej Górze zaprasza w nadchodzący piątek Filharmonia
Dolnośląska. Jej orkies t r a symfoniczna wystąpi pod
dyrekcją Stanisława Fiałkowskiego.

Soliści: Anna Serafińska (vocal),
Zbigniew Namysłowski (saxofony), Jacek Namysłowski (puzon),
Paweł Tomaszewski (piano), Dariusz Ziółek (bass), Adam Buczek
(drums), Zespół Wokalny Voice
Faktory. Słowo Andrzej Więckowski.
W programie nietypowe aranżacje
dzieł Fryderyka Chopina. Początek
koncertu o godz. 19.
(RED)

Poranki z aktorami

Aktorka Teatru Maska Honorata
Magdeczko-Capote i Jacek Paruszyński,
aktor Teatru im. Norwida (oboje na
zdjęciu obok) poprowadzą kolejne
wydanie Niedzielnych Poranków
Muzycznych w Filharmonii Dolnośląskiej zatytułowane „Głosy natury”.
Wystąpią: Anna Patrys (śpiew), Róża
Wysocka (fortepian), Dominika
Bocheńska (klarnet). Początek w
nadchodzącą niedzielę o godz. 10.30 w
sali koncertowej przy ul. J. Piłsudskiego
60 (bilety w cenie 10 zł i 5 zł dzieci)
(tejo)
FOT. TEJO

PŁÓTNA NATURZE BLISKIE W MUZEUM PRZYRODNICZYM
ASP, oprócz obrazów tworzy formy z

Jeszcze do 7 listopada w Pawilonie Norwe- miedzi i srebra. Na swoim koncie ma
skim, siedzibie Muzeum Przyrodniczego, kilka wystaw, a jej obrazy określane
w Parku Norweskim w Cieplicach
są jako wizualna
można oglądać wystawę obrazów
poezja. Joanna
Ratajczak-KuroJoanny Ratajczak–Kurowickiej.
„Przedświty
przyrody” to zbiór
kilku płócien osadzonych w onirycznej
Honorata Magdeczko-Capote i
atmosferze poranków,
krajobrazów wyobraźni
Jacek Paruszyński
twórczyni wzbogaconych o szta-

POP ROCK & JAZZ
SBB
Blue Trance

25 października premierę miał
najnowszy album legendy polskiej
muzyki rockowej - SBB. Grupa
w składzie Józef Skrzek, Apostolis Anthimos, Gabor Nemetz

powróciła z nowym materiałem
zatytułowanym „Blue Trance”.
Produkcją najnowszej płyty zespołu zajął się Sebastian Witkowski w
lubrzańskim RecPublica Studios,
gdzie pracowali wcześniej grupa
Myslovitz, Raz Dwa Trzy, Martyna

Jakubowicz czy Katarzyna Groniec. O swoim najnowszym dziele
wokalista i multiinstrumentalista
zespołu SBB, Józef Skrzek, mówi,
że jest to „bajeczna opowieść na
bazie różnorodnych rytmów”. Płyta dostępna jest w dwóch wersjach
- CD oraz limitowanej edycji CD
digipak wzbogaconej o dwa bonu-

faż. Element ludzki w
tych pejzażach a to spaja
się z otoczeniem, a to
stanowi odrębny akcent
całości.
Autorka jest malarką,
absolwentką poznańskiej
sowe nagrania.
Poprzedni album
SBB - „Iron Curtain” okazał się
muzycznym wydarzeniem 2009
roku, zdobył
uznanie i bardzo
pozytywne opi-

wicka prowadzi
też działalność
warsztatową i
pedagogiczną.
(tejo)

nie wśród krytyki
jak i publiczności.
Tym razem z pewnością będzie nie
inaczej, a zespół
będzie miał okazję
potwierdzić swoją
formę na listopadowych koncertach

promujących najnowszy krążek.
Grupa SBB będzie również gościem specjalnym podczas polskich koncertów formacji Deep
Purple: 28.10 Rzeszów - Hala Podpromie, 30.10 Katowice - Spodek,
31.10 Wrocław - Hala Stulecia.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

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
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Montreal zdobyty,

siedem medali Polaków
Sześć złotych krążków i
jeden z najmniej cennego
kruszcu przewieźli do
naszego kraju polscy zawodnicy z odbywających
się w Kanadzie Mistrzostw
Świata Knockdown Karate. „Cegiełkę” dołożył
również jeleniogórzanin
Piotr Cieśliński, który
stanął na najwyższym
stopniu podium.
Mistrzostwa zorganizowała
Kanadyjska Unia Karate z sensei’em Denisem Cordeiro (4 dan)
na czele. Wzięli w nich udział
reprezentanci różnych organizacji karate kontaktowego z wielu
krajów Ameryki Północnej, Azji i
Europy. W zawodach startowało
około 250 zawodników w konkurencjach: kata, semi knockdown
i knockdown/full contact. W najbardziej prestiżowej konkurencji
knockdown Jeleniogórski Klub

Oyama, kierowany przez sensei’a
Rafała Majdę (4 dan) reprezentował
Piotr Cieśliński w kategorii lekkiej
do 72 kg.
– W pięknym stylu po złoty medal
sięgnął Piotrek Cieśliński. Nasz zawodnik wygrał cztery pojedynki, z
czego dwa efektownie przed czasem,
nokautując swoich rywali przez niskie
kopnięcie low kick na udo i hiza geri
jodan – kopnięcie kolanem w głowę.
Walki stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, tym bardziej cieszy
zatem zwycięstwo. Trudy pojedynków
potęgowała do tego różnica czasu
wynosząca 6 godzin pomiędzy Polską,
a Kanadą. Walki odbywały się bowiem
w nocy czasu polskiego – wyznaje
Rafał Majda, trener naszej kadry.
Doskonale spisali się również pozostali polscy zawodnicy Oyama PFK
zdobywając w sumie 7 medali w różnych konkurencjach, w tym 6 złotych
i jeden brązowy. Warto podkreślić, że
wszyscy nasi zawodnicy, to medaliści
takich zawodów jak: Mistrzostwa
Polski Oyama Karate, Puchar Polski

OYAMA TOP, Puchar Europy OYAMA
IKF, Mistrzostwa Europy IBK Kyokushin w Hadze, Puchar Świata, czy też
Mistrzostwa Świata Kanreikai Karate
w USA.
– Wyjazd za ocean tak licznej reprezentacji składającej się z dziewięciu
osób nie byłby możliwy bez olbrzymiej
pomocy ludzi oddanych Oyama Karate. Jak co roku, sensei Robert Małocha
(3 dan) z USA – Prezes Rady Sponsorów OYAMA IKF, udzielił daleko idącej
pomocy polskiej ekipie. Z Jeleniej
Góry wsparcie finansowe na wyjazd
otrzymał nasz klub dzięki firmie PM
POLAND - dodaje Rafał Majda.
Obecnie Jeleniogórski Klub Oyama
prowadzi cały czas nabór nowych
członków do swoich sekcji karate
i muay thai dzieci, młodzieży i dorosłych, a instruktorami są między
innymi aktualny mistrz świata Piotr
Cieśliński i sensei Rafał Majda. Szczegóły na stronie klubu www.oyama.
com.pl.
(MDvR)
Fot. archiwum

Samiec ratuje wynik
Sudety Jelenia Góra odniosły
w środę 5 zwycięstwo w sezonie. Podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza zwyciężyli na
wyjeździe z AZS KU Politechniki Opolskiej 79:73.
Koszykarze Sudetów objęli prowadzenie już na początku spotkania i
dalej kontrolowali przebieg meczu.
Niestety w trzeciej kwarcie gospodarzom udało się wyrównać i ostatnie
dziesięć minut zapowiadało się
bardzo nerwowo.
Jak podkreślił trener Ireneusz
Taraszkiewicz opolanom zabrakło
jednak zimnej krwi i kiedy myśleli, że
zwycięstwo jest w zasięgu ręki Sudety
odpowiedziały zabójczymi kontrami.
Dobrze w tej części spotkania zagrał
Krzysztof Samiec, który wziął na siebie ciężar gry i zdobył 10 punktów.

AZS KU Politechniki Opolskiej – Focus Mall
Sudety Jelenia Góra 73:79 (25:28, 14:17,
16:10, 18:24)
Sudety: Samiec 19, R. Niesobski 18, Czech
16, Wilusz 13, Urbaniak 8, Maryniewski
4, Czekański 1, Cierzniwski, Ł. Niesobski,
Kozak.

Mankamentem w zespole Sudetów były rzuty z dystansu. Jak
powiedział trener Taraszkiewicz jego
podopieczni oddali 7 rzutów za trzy
punkty, z czego trafili zaledwie jeden.
Rekompensatą była jednak dobra
gra wysokich zawodników, którzy
łącznie zdobyli 30 punktów. Trener
wyróżnił także Artura Czekańskiego
oraz Jarosława Wilusza.
(arec)
Fot. R. Ignaciak

„Śliwka”
najskuteczniejsza w
ekstraklasie

Rozgrywająca KPR Jelenia
Góra Marta Dąbrowska po znakomitym występie przeciwko KSS
Kielce awansowała na pierwsze
miejsce klasyfikacji strzelczyń
PGNiG Superligi. Popularna
„Śliwka” zdobyła aż 14 bramek i z
dorobkiem 53 trafień przesunęła
się na 1 miejsce klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek
w lidze.
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Derby w Pucharze Polski
W najbliższą środę w hali
im. Mariana Koczwary zostanie
rozegrany długo wyczekiwany
mecz koszykarzy w Pucharze
Polski. Do Jeleniej Góry przyjedzie Górnik Wałbrzych, a spotkania derbowe z wałbrzyszanami
od zawsze przyciągały rzesze
fanów. Jak zapowiedział Ireneusz Taraszkiewicz Sudety będą
walczyć o awans do kolejnych
rund rozgrywek. Jeleniogórzanie
mają handicap rywalizacji przed
własną publicznością i to obok
dobrej gry ma być kluczem do
awansu. – Marzy mi się, żeby do
Jeleniej Góry przyjechał zespół z
ekstraklasy – przyznał trener Sudetów. Spotkanie Sudetów Jelenia Góra z Górnikiem Wałbrzych
w I rundzie rozgrywek Pucharu
Polski odbędzie się w najbliższą
środę o godzinie 17.30.
(arec)

W rozegranym awansem meczu 5 kolejki rozgrywek III ligi
siatkarze KS Kolegium Karkonoskiego zmierzyli się na wyjeździe
z KKS Ren–But Złotoryja. Beniaminek rozgrywek musiał jednak
uznać wyższość lidera i spotkanie
zakończyło się zwycięstwem
gospodarzy 3:1. Jeleniogórzanie
z 1 punktem zajmują 9 miejsce
w tabeli, wyprzedzając jedynie
KS Pogoń Góra.
(arec)
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Judocy Jeleniogórskiej Gwardii wzięli udział w Otwartych
Mistrzostwa Szkolnego Związku
Sportowego w Judo. Zawody
odbyły się we Wrocławiu. Do
rywalizacji przystąpili zawodnicy
z kraju oraz goście ze Szwecji,
Austrii, Niemiec, Białorusi, Rosji,
Czech i Słowacji. Bardzo dobrze
spisał się judoka Gwardii Jelenia
Góra Michał Siedlecki, który
w kategorii wagowej +90 kg
wywalczył trzecie miejsce na
podium. - Walki stoczone na
mistrzostwach stały na wysokim
poziomie technicznym. Brązowy medal naszego zawodnika
dobrze zapowiada jego start na
kolejnych zawodach – ocenili
trenerzy Gwardii, Kazimierz
Piecuch i Adam Finster.
(arec)

Siatkarze zagrali z
liderem

Wyniki pozostałych spotkań rozgrywek 2
ligi w grupie B.
KK A-Bild Bytom – Stal Ostrów Wlkp.
68:79
Księżak Łowicz – WKK Wrocław 79:105
WKS Śląsk Wrocław – MKS Skierniewice
67:84
AZS Politechnika Poznań – UKS Alba
Chorzów 64:78
Doral Zetkama Nysa Kłodzko – KS Pogoń
Prudnik 89:85
AZS Politechnika Częstochowa – Pogoń
Ruda Śląska 72:88
GTK Fluor Britam Gliwice - Open Florentyna
Pleszew 65:87
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Judoka Gwardii trzeci na
turnieju we Wrocławiu

Z KRAKOWA NA TARCZY
Nie udał się wyjazd do stolicy Małopolski koszykarkom Finepharmu
Karkonoszy Jelenia Góra. Podopieczne Pauliny Jasek przegrały przed
tygodniem z Koroną Kraków 63:74.
– Bardzo szkoda tego meczu,
zawodniczki zagrały dobre spotkanie, zabrakło koncentracji w
ostatnich momentach stracia.

Pomimo, iż zespół przegrał 11
„oczkami”, to losy pojedynku
ważyły się do ostatnich sekund.
Dopiero na 2 min. przed ostatnią syreną rywalki po naszych
błędach w obronie odskoczyły na
znaczną przewagę – relacjonuje
Paulina Jasek, trenerka drużyny
jeleniogórskiej.

Od początku spotkania nasze dziewczyny grały poukładaną koszykówkę,
szczelna obrona i skuteczność na
tablicy przeciwniczek dały zwycięstwo
w pierwszej kwarcie 19:15. W drugiej
odsłonie gra cały czas była na styku,
rywalki zakończyły ją zwycięsko 19:18,
ale na przerwę jeleniogórzanki schodziły prowadząc 37:33.

– Na 2 min. przed końcem zawodów na tablicy
widniał wynik remisowy,
jak się później okazało oznaczał on
początek naszego końca. Przeciwniczki po naszych stratach wyprowadzały zabójcze kontry powiększając
stopniowo przewagę. Szkoda tego
spotkania, zabrakło niewiele – dodaje Paulina Jasek.
(MDvR)
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Komplet zwycięstw Finepharmu
Piłkarki ręczne Finepharmu Jelenia Góra przed tygodniem odniosły 4 zwycięstwo w sezonie. Tym
razem ograły AZS PWSZ „7”
Jarosław.
Łatwo jednak nie było. W pierwszej połowie przyjezdne postawiły
trudne warunki i po wyrównanym
początku w 12 minucie wyszły
na dwubramkowe prowadzenie.
Jeleniogórzanki miały problemy ze
sforsowaniem obrony rywalek, a w
bramce „Siódemki” bardzo dobrze
spisywała się Agnieszka Piechnik.
Nie wychodziły również rzuty
z drugiej linii. Dopiero kilka akcji
zakończonych skrzydłem pozwoliło
odblokować niemoc strzelecką Finepharmu. W 23 minucie podopiecznym Mirosława Urama udało się
wyrównać i jeszcze przed przerwą
wyjść na prowadzenie.
Po zmianie stron rywalkom starczyło sił jeszcze na kilka minut gry.
Później coraz większą przewagę
zyskiwał Finepharm. Kiedy w 55
minucie było już 29:20 nikt nie miał
wątpliwości, że również i dziś zespół
jeleniogórski dopisze 2 punkty do

swojego dorobku. Spotkanie ostatecznie zakończyło się rezultatem
32:23.
Po meczu trener Mirosław Uram
nie krył, że zespół obawiał się dzisiejszego pojedynku. W ubiegłym sezonie górą dwa razy była Siódemka.
– Ich styl gry nam nie pasuje.
W najbliższy weekend zespół jeleniogórski pojedzie do Gliwic gdzie
rozegra jedno z najważniejszych
spotkań w sezonie. SMS Gliwice obecnie prowadzi w tabeli z dorobkiem 8
punktów. Tyle samo ma Finepharm.
Jeleniogórzanki czeka więc mecz na
szczycie. - To są zawodniczki grające
w kadrze, wysokie dziewczyny, ale
myślę, że jesteśmy w stanie je ograć
– powiedział Mirosław Uram.
(arec)
Fot. R. Ignaciak

Finepahrm Jelenia Góra – AZS PWSZ „7”
Jarosław 32:23 (13:11)
Finepharm: Baranowska, Demiańczuk,
Pałysa – Stochaj 12, Konarzewska 5,
Pawliszak 4, Bielecka 3, Latuszek 3,
Skoczyńska 2, Ślusarczyk 1, Wasiucionek
1, Kosmala.

Tomaszczyk i Włoch na podium w Rajdzie Zamkowym
Jerzy Tomaszczyk i Łukasz Włoch podczas startu w Rajdzie Zamkowym
udowodnili, że ostatnie
dobre wyniki w Rajdzie
Dolnośląskim i Karkonoskim nie były dziełem
przypadku. Załoga z jeleniogórskim pilotem w
składzie zajęła drugie
miejsce w klasyfikacji
generalnej i pierwsze
w klasie A6 na odbywającym się w Zawierciu
Rajdzie Zamkowym.

Długodystansowcy otarli się o podium
Niestety nie udało się powrócić do Jeleniej Góry z
medalem Mistrzostw Polski w biegach na orientację
rozgrywanych w
Piotrkowie Trybunalskim. Najlepszy z zawodników
klubu MKS Paulinum Jelenia Góra
Rafał Matyja zajął
piątą lokatę.
Mistrzostwa rozpoczęły się dla nas od
szesnastej pozycji Mateusza Dzioby w kategorii
juniorów (M18). Wynik
o tyle dobry, że nasz
lekkoatleta na co dzień
startuje w niższej grupie
(M16), w której zawody
nie były rozgrywane.
W tej samej grupie na
dwudziestym miejscu
linię mety minął Kacper
Klimkiewicz.
– Kolejni na starcie
zameldowali się młodzieżowcy i tu liczyliśmy

mocno na medal, niestety się nie
udało. Na piątej pozycji przybiegł
Rafał Matyja, a siódmy był Łukasz
Mostek. Trasa w linii prostej liczyła
22,3 km, Rafał zrobił 26 km – komen-

tuje Damian Dutkiewicz, organizator do kadry Polski na Baltic Junior
Cup.
biegów.
(MDvR)
Ponadto dwóch jeleniogórskich
Fot. archiwum
zawodników – Maciej Nowak oraz
Mateusz Dzioba zostało powołanych

Co ciekawe zaraz po zakończeniu zmagań rajdowcy znajdowali się na 4 pozycji. Jednak
po posiedzeniu Zespołu Sędziów
Sportowych anulowano część kar
za potrącenie szykan i dzięki temu
udało się awansować na drugą
lokatę. Zawodnicy dowiedzieli się
o tym już w pokoju hotelowym.
Łukasz Włoch mówi, że jest
zadowolony z wyniku. – Przed
rajdem liczyliśmy na piąte miejsce w generalce i trzecie miejsce
w klasie.
Sam rajd nie układał się najłatwiej. Na początku zawodnicy
mieli problem z hamulcami i na

pierwszym OS-ie wypadli z trasy.
Drugi raz poza drogą znaleźli
się na drugim OS-ie na odcinku
szutrowym.
Sprawdziła się jednak taktyka
załogi, czyli podejmowanie ryzyka
na tych odcinkach gdzie można
pojechać bardzo szybko.
Pierwsze miejsce w Rajdzie Zamkowym zajął Aleksandra Zawada,
trzeci był Paweł Hankiewicz.
Ostatnią rundą Rajdowego Pucharu Polski będzie Cieszyńska
Barbórka 19 i 20 listopada.
(arec)
Fot. Łukasz Koziarski

Wichosie wracają do gry
W klubie UKS Wichoś przed
dwoma tygodniami odbyło się Walne Zebranie, na
którym dokonano wyboru
nowego prezesa stowarzyszenia. Jednogłośną decyzją
padło na Eugeniusza Srokę,
dyrektora SP 11 w Jeleniej
Górze. Teraz klub ogłosił
konkurs na logo zespołu.
Klub wznawia działalność po
blisko 6-letniej przerwie. Zmieniono
także jego siedzibę, obecnie jest
nią Szkoła Podstawowa nr 11 przy
ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze.
Zebrani członkowie klubu podjęli
również uchwałę o nadaniu godności Honorowego Prezesa UKS
Wichoś wieloletniej prezes Wiesławie Kozłowskiej.
Ponadto Eugeniusz Sroka zapowiedział, że klub zacznie od
szkolenia najmłodszych adeptek
koszkówki (kl. 2 i 3) pod kątem
dalszego szkolenia w klasach sportowych przy SP nr 11. Nowy prezes
nie wykluczył także, że już w sezonie
2011/2012 wystartuje zespół seniorek oparty na byłych wychowankach Wichosia i studentkach.

UKS Wichoś to klub z 33 letnią
historią, w którym pierwsze koszykarskie kroki stawiały m.in.
Elżbieta Trześniewska (mistrzyni
Europy z 1999 roku), Małgorzata
Babicka (brązowa medalistka uniwersjady z 2006 roku), Marta Jujka
(2-krotna mistrzyni Polski z 2009 i
2010 roku) i wiele innych.
Obecnie trwa konkurs na logo
klubu. Znak będzie wykorzystywany m.in. na strojach sportowych.
Klub ma barwy żółto niebieskie,
został założony w 1977 roku, a
wiodącą dyscypliną była i jest
koszykówka.
Propozycje konkursowe w dowolnym formacie (max A-4) należy przesyłać do 15 listopada na
adres: UKS Wichoś ul. Moniuszki
9 ,58-506 Jelenia Góra (SP nr 11
im. F.Chopina w Jeleniej Górze).
Do projektu należy załączyć dane
osobowe autora w dodatkowej,
zaklejonej kopercie.
- Każdy z uczestników ma prawo
do przedstawienia nieograniczonej
ilości wzorów. Na zwycięzcę czeka
nagroda. Wyniki opublikujemy 22
listopada– informuje prezes UKS
Wichoś, Eugeniusz Sroka.
(MDvR)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010.10.15 GODZ. 19:30 – 2010.10.29 GODZ. 18:10

OGŁOSZEŃ - 1340
DO prac pomocniczych - na produkcji poszukuję mężczyzny - 604 637 620

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 - chcesz taniej kupić dobre kosmetyki? Lubisz nowe wyzwania, prezenty oraz
potrzebujesz dodatkowych pieniędzy. Zgłoś
się. Pomogę. Prezent- 603 749 945
BEZPRUDERYJNE panie do współpracy
- w Hamburgu. Extra warunki, miła atmosfera, wysokie zarobki, mieszkanie, telefon,
dowóz, tłumacz. Umowa - Gewerbe - 796
441 228
BUDOWLAŃCÓW - murarzy, zbrojarzy,
cieśli, pomocników - 512 600 555
DLA emerytów, rencistów - i nie tylko.
Praca od zaraz. Wysokie wynagrodzenie
- 664 863 800

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
FIRMA zatrudni mężczyznę - do odśnieżania. Z autem osobowym. Kontakt w godz.
10:00-15:00 - 506 056 406
PIELĘGNIARKA do pracy w domu opieki
- dla osób starszych w Anglii. Znajomość
języka w mowie i piśmie. Zapewniamy
zakwaterowanie - 601 281 985
POSZUKUJEMY przedstawiciela handlowego - teren Jelenia Góra i okolice.
Wynagrodzenie 2000 zł + premia. Umowa
- 660 380 398
POSZUKUJĘ DJ na sylwestra - wynajmę
restaurację w Mysłakowicach - 603 749
934

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.

PRACA w Niemczech - zatrudnię izolatora.
Montaż blach. Wentylacje, kanały i piece - 607
228 778
SAMODZIELNY pomocnik do glazury - na
zimę - 723 958 492
SZKOŁA nauki jazdy - poszukuje wykładowcę z doświadczeniem kategorii A, B,
C, C+E - 500 060 742

JESTEM studentką - podejmę pracę w weekendy - 724 853 638
KOBIETA, 28 lat - podejmie pracę biurową,
w szkole itp. Nienaganna aparycja, wysoka
kultura osobista, wykształcenie wyższe. II grupa
niepełnosprawności - 517 265 199
LAKIERNIK z doświadczeniem - szuka pracy
- 601 429 858

ZATRUDNIĘ energiczną panią - do pracy
w sklepie spożywczym - 880 117 410

NAUCZYCIELKA chemii - szukam pracy jako
nauczycielka chemii - 664 459 936

ZATRUDNIĘ murarza - do przemurowania kominów - 692 712 710

PARKING, portiernia - wcześniejsza emerytura
- 504 476 123

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
DOŚWIADCZONY, dyspozycyjny i tani kierowca kat. B i C, książeczka sanepid
- szuka pracy stałej lub dorywczej. Trasy
kraj i zagranica - 794 360 682
ELEKTRYK - znajomość automatyki,
elektroniki SEP do 1kv - prawo jazdy,
doświadczenie szuka pracy - 723 880
028
EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny, bez
nałogów, z prawem jazdy - szuka zajęcia
- 793 657 899

PODEJMĘ każdą pracę - dyspozycyjność od
7-16 - 883 605 623
PODEJMĘ pracę - 695 133 584
PODEJMĘ współpracę - auto z gazem, 4x4,
z klimatyzacją. Pełna dyspozycyjność. 24h/
dobę - 782 779 997
POSZUKUJĘ pilnie pracy - znajomość w
handlu. Wykształcenie średnie. Jestem osobą
pracowitą zaradną, kompetentną. Zacznę od
zaraz - 723 159 527
REMONTY-WYKOŃCZENIA - tynki, gładzie,
regipsy, malowanie, tapety. Niepijący - 697
898 665
ROZKŁADANIE towaru - na produkcji, sprzątanie itp. - 726 392 808

EMERYT - podejmie pracę palacza CO.
Posiadam uprawnienia - 788 194 368

SAMOTNY, abstynent, godny zaufania - szuka
pracy i samotnej damy - 783 411 148

INŻYNIER elektronik - poszukuje stażu
lub pracy w zawodach technicznych.
Młody, pracowity. Uprawnienia elektryczne do 1 KV - 503 169 359

SZUKAM pracy - dodatkowej - 609 600 807

JAKO brukarz, pomocnik - pilnie - na
budowie lub na wózek widłowy z uprawnieniami - 514 075 924

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

JAKO opiekunka - osoby starszej - 514
440 463

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.

ZŁOTA rączka - drobne naprawy domowe 507 067 392

DOM do remontu - stary - w sąsiedztwie
Jeleniej Góry. NM. Numer licencji 13045 790 418 318
DOM wolnostojący - w Jeleniej Górze lub
bliskiej okolicy, najlepiej parterowy. Zdecydowana klientka z gotówką. N. Rychlewski,
numer licencji 9549 - 667 219 752
DOM, każdy - prestiż - 660 328 184
DOM, mieszkanie, działkę - w Jeleniej Górze,
okolicach - stan, rocznik obojętny, dom do
zamieszkania lub w surowym stanie albo do
remontu, mieszkanie może do remontu oraz
działkę budowlaną, płace gotówką, pośrednikom dziękuję - 604 899 303
DOM, połowa domu - w Jeleniej Górze,
bliskich okolicach, za gotówkę zdecydowana
klientka. N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
DZIAŁKA - pod budynek wielorodzinny w Jeleniej Górze. Bez pośredników - 512 144 131
KAWALERKA lub małe mieszkanie - 2
pokojowe. Centrum lub okolice, do 40 m2,
w dobrym stanie. Cena do 100000 zł - 791
860 817
KAWALERKA lub mieszkanie - 2 pokojowe,
w centrum Jeleniej Góry lub pobliskiej okolicy
- 693 967 231
KAWALERKA w centrum - tanio - 724 085
009
MIESZKANIE 2 lub 3 pokojowe w Jeleniej
Górze potrzebne dla zdecydowanego klienta
Partner. Numer licencji 3198 - 693 539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe - dla klienta z
gotówką w bliskiej okolicy Jeleniej Góry, mile
widziana Łomnica Mysłakowice, Wojanów.
N.Ż. Numer licencji 998 - 509 156 552
MIESZKANIE 2 pokojowe - do małego
remontu lub odświeżenia. Cena do 100000
zł, w Jeleniej Górze lub okolicach - 691
553 866
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu II,
może być do remontu. Pilne. Numer licencji
8151 - 600 258 703
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu,
ok. 40 m2 - 508 834 236
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Poszukuję dla Klienta mieszkanie na Zabobrzu, preferowane I lub II piętro, Celdom.
Numer licencji 7792 - 661 114 212
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Stan do wprowadzenia do 150000 zł. Numer
licencji 13225 - 605 079 790
MIESZKANIE 2 pokojowe - słoneczne,
poszukujemy dla Klienta z gotówką. N.Żebrowscy, numer licencji 998 - 505 074 854

MIESZKANIE 2 pokojowe - w Jeleniej
Górze, Zabobrze lub bliskiej okolicy za
gotówkę. Zdecydowany klient. N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752

WARSZTAT, stolarnia - lub hala murowana ok. 150 m2 lub więcej z działką od 1000 m2
w Jeleniej Górze lub pobliskiej miejscowości.
Chętnie w Łomnicy - 795 849 394

MIESZKANIE 2 pokojowe - z balkonem w
Jeleniej Górze dla poważnego klienta. Może
być do remontu. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

MIESZKANIE 3 pokojowe - najlepiej do
remontu. Najlepiej w Jeleniej Górze. Dla
zdecydowanego klienta. Numer licencji
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - ok. 45-65 m2
- Kamil Ż. Nieruchomości Partner. Numer
licencji 491 7 - 6 0 4 9 0 6 2 5 7
MIESZKANIE 3 pokojowe - w Jeleniej
Gó r z e , Za b o b r z e , w r o z są d n e j c e n i e .
Z d e c y d o w a n y k l i e n t . N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokojowe - w rozsądnej cenie. Bez pośredników - 792
611 950
MIESZKANIE 3 pokojowe mieszkanie na parterze Jelenia Góra lub Cieplice dla
klienta z gotówką. Numer licencji 13045.
Środecki Leszek - 790 418 318
MIESZKANIE dla klienta z gotówką w
Mysłakowicach, Łomnicy, Kostrzycy,
Wojanowie lub Dąbrowicy. Do wprowadzenia. Nieruchomości Żebrowscy,
numer licencji 998 - 697 707 401
MIESZKANIE na Kiepury - najlepiej do 2
piętra może być do remontu - NM, numer
licencji 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE w Jeleniej Górze - cena
do 120000 zł - 667 019 228
MIESZKANIE w kamienicy - bez pośredników mieszkanie 3 pokojowe w kamienicy o powierzchni od 60 m2. Do
zamieszkania bez potrzeby remontów,
w Jeleniej Górze lub okolicy - 663
328 163
MIESZKANIE w Łomnicy - niedaleko
szkoły - 795 849 394
MIESZKANIE z ogródkiem - 3 pokojowe
do pierwszego piętra, Jelenia Góra,
okolice. Dla zdecydowanej klientki za
gotówkę. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE, tanie - najchętniej w
Łomnicy. Może być do remontu. Bezpośrednio - 791 301 099

APARTAMENT w centrum - nieruchomość
wykończona jest w bardzo wysokim standardzie, wymieniono instalacje, na ścianach gładzie, podłoga drewniana/kaﬂe, okna. Numer
licencji 4917 - 721 185 158
BUDOWA domu w Jeżowie Sudeckim - pod
Jelenią Górą, do niewielkiego wykończenia.
Działka 13 arów, słoneczna, doskonała lokalizacja. Może być 2 pokoleniowy. Sprzedam
lub zamienię - 603 139 918
BUDYNEK - duży w Sobieszowie - ok. 480
m2 do remontu na działce 5793 m2 dla dużej
rodziny lub pod działalność. Cena 720000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549. - 602 732 135
DOM - 143 m2, w idealnym stanie, 25 km
od Jeleniej Góry. 415.000 zł. Numer licencji
1749 - 790 683 088
DOM - 150 m2, działka 2600 m2, garaż.
W rozliczeniu może być mieszkanie na
Zabobrzu, Ok. Morcinka lub Os. XX-lecia.
Marcin Chaszczewicz - numer licencji 14414.
Wynagrodzenie pośrednika opłaca sprzedający - 660 359 500
DOM - 240 m2 powierzchni, 6 pokoi, 900
m2 działki, w podgórskiej miejscowości. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219
752
DOM - Marczyce, nowatorski - parterowy, 120
m2, ogrzewanie - pompa cieplna, centralny
odkurzacz, trzyszybowe okna, wentylacja z
rekuperacją. Cena 670000 zł. Rychlewski
nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602
732 135
DOM - mieszkalno-usługowy we wsi Roztoka,
w samym centrum, koło Dobromierza 300
m2, do kapitalnego remontu, cena 120 000
zł - 603 863 296
DOM - Miłków 153 m2 - powierzchnia użytkowa 153 m2, 7 pokoi, 3 łazienki, kompletnie
umeblowany z zagospodarowana działką,
ogrodzony, do zamieszkania za 650.000,00
Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer
licencji 8236 - 692 094 962

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

Dom - nowo-wybudowany, nowoczesny, duży.
Wiele perspektyw zagospodarowania. Ogród.
Śródmieście miasta - 501 726 467
Dom - okazja - wolno stojący w okolicach Jeleniej
Góry 170 m2, numer licencji 7027 - 509 263 111
Dom - Os. Kosmonautów - 240 m2. Dobry układ.
CO - gaz. Kominek. Pełne podpiwniczenie - garaż.
Taras z wyjściem na ogród. Dach po remoncie.
Zobacz: Kamil Ż, nPartner. Numer licencji 4917
- 604 906 257
Dom - Piechowice 120 m2 - piękny dom w
Karkonoszach po kapitalnym remoncie wew. i
na zew. z najwyższej jakości materiałów. Niepowtarzalny klimat i lokalizacja za 559.000 zł.
Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer licencji
8236 - 692 094 962
Dom - przytulny, w zabudowie szeregowej,
100 m2, 3 pokoje plus czwarty na poddaszu,
na działce 500 m2, 4 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
Dom - 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
Dom - śliczny - 135 m2, 4 duże pokoje plus piąty
mniejszy, ładnie utrzymany i zagospodarowany,
na działce 1200 m2 6 km od Jeleniej Góry. 550
000 zł do negocjacji. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Dom - w Jeleniej Górze, lata 90-te, wolno stojący
z garażem 137 m2, stan do zamieszkania, nie
wymaga remontu. Świetna propozycja - cena
420000. Numer licencji 11965 - 509 949 961
Dom - w ok. Jeleniej Góry, garaż, działka 2600
m2. Cena 520 000. W rozliczeniu jedno lub dwa
mieszkania na Zabobrzu, Os. XX-lecia lub ok. ul.
Morcinka. Prowizję opłaca strona sprzedająca.
Numer licencji 14414 - 660 359 500

Dom w Jeleniej Górze - 140 m2 pow. użytkowej,
6 pokoi, garaż, piękny taras 32 m2. W spokojnej
dzielnicy. Cena 420000 zł. Nieruchomości
V&W Fankulewscy, Numer licencji 8236 - 692
094 962
Dom w Komarnie - piękny nowy dom z dużą
działką. Jeldom. Numer licencji 3059 - 600
434 800

Działka budowlana w Komarnie - 1330 m2 lub
z rozpoczętą budową o 1000 m2, przy drodze
asfaltowej z piękna panoramą na góry - 694
482 055

Dom w Piechowicach - nowy, atrakcyjny. Prestiż
- 502 769 096
Dom w Piechowicach - nowy, do zamieszkania.
Spokojna okolica. 280 m2. Bez pośredników 514 395 194
Dom w Podgórzynie - mały domek 121 m, 4
pokojowy na dużej działce. Atrakcyjna cena.
Numer licencji 5877 - 500 122 446
Dom w Sobieszowie - bardzo ładny, zadbany,
przestronny. Ładna działka. Atrakcyjna okolica.
Serdecznie Polecam, Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318

Dom 200 000 - 125 m2, 3 pokoje plus poddasze
do aranżacji. 605 m2 działki. Piechowice. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
Dom 330000 zł - w końcowej fazie remontu.
Nowa elewacja oraz odnowiona większość
powierzchni w środku. Bardzo atrakcyjna oferta.
Cisza i spokój blisko Jeleniej Góry. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790 418 318
Dom 350000 zł - do wprowadzenia, ok. 10 km od
Jeleniej Góry. Cena do negocjacji. Numer licencji
1749 - 790 683 088
Dom 350000 zł - do wykończenia wewnątrz.
Atrakcyjna lokalizacja. Rozprowadzony alarm.
167 m2. Serdecznie polecam, Nieruchomości
Marles, numer licencji 13045 - 790 418 318
Dom 400000 zł - okazja duży, może być dwupokoleniowy. Nieruchomość do odświeżenia lub do
prowadzenia od zaraz. Bardzo atrakcyjna oferta.
Polecam. Nieruchomości Marles, numer licencji
13045 - 790 418 318
Dom 420000 - Jelenia Góra okolice Intermarche.
Dom wolno stojący z garażem lata 80 - 160
m2, działka 450 m. Trzy kondygnacje. Stan
do zamieszkania. Numer licencji 11965 - 509
949 961
Dom 450000 zł Karpacz - bardzo ładny po
remoncie z dużym strychem do zagospodarowania według własnego uznania. Dom podzielony
na dwa apartamenty przeznaczone pod wynajem.
Polecam. Nieruchomości Marles, numer licencji
13045 - 790 418 318
Dom do remontu - duży poniemiecki dom do kapitalnego remontu na działce 6700 m2. Ciekawa
bryła. Ładna okolica. Dwa budynki gospodarcze.
Tanio. N.Z, numer licencji 998 - 697 707 401
Dom do wykończenia - atrakcyjna lokalizacja
oraz cena. Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles, numer licencji 13045 - 790 418 318
Dom Jeżów Sudecki - wolno stojący na działce
1005 m2 w Jeżowie Sudeckim 199 m2 dom
wykończony pod klucz gotowy do zamieszkania.
Polecamy, numer licencji 7027 - 785 511 606
Dom Maciejowa - ul. Wrocławska, dom do
remontu( z cegły) na działce 1103 m2, tereny
mieszkalni-usługowe 350000 zł licencja 5124
- 601 551 213
Dom mieszkalno-usługowy - 120 m2, parter 2
pokoje + aneks kuchenny, łazienka, hol, piętro: 2
pokoje kuchnia 240.000 - 693 539 968
Dom na sprzedaż - wolnostojacy z osobnym
garażem oraz budynkiem gospodarczym w
Bobowicku - Międzyrzecz, 167m2, działka 680
m2. Widok na jezioro 450.000 zł - 885 342 947
Dom na wsi - z zabudowaniami gospodarczymi
w Rząsinach w powiecie lwóweckim. Bez pośredników - 506 411 759
Dom stan surowy - w zabudowie bliźniaczej 550
m2 w stanie surowym otwartym w okolicach Jeleniej Góry położony na działce 7500 m2 Właściciel
dodaje kompletną stolarkę. 730 000 PLN, numer
licencji 7027 - 785 511 606
Dom w Cieplicach - do wykończenia blisko centrum i parków. 6 pokoi 450 m2 działki. Cena 360
000 zł. Numer licencji 5877 - 500 122 446
Dom w Cieplicach - duży do zamieszkania w
spokojnej okolicy. Powierzchnia 246 m2. Cena
520000 zł. Serdecznie Polecam. Nieruchomości
Marles, numer licencji 13045 - 790 418 318
Dom w Gierałtowie - gmina Nowogrodziec. Cena
110000 zł - 512 489 195

Działka budowlana w Cieplicach - piękna, 1113
m2 - 609 299 524

Działka budowlana, 45 zł/m2 - na płaskim
terenie, słoneczną, z dostępem do mediów, o
powierzchni 1596 m2, 6 km od Jeleniej Góry.
Okazja N Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Działka budowlana, Jeżów - 1331 m2 niedaleko Lotu, uzbrojona, widok na góry, okazja, 100
PLN/m2 - 662 001 657
Działka budowlano-usługowa - w centrum
Zabobrza. 738 m2 - 609 299 524
Działka Dziwiszów - piękna działka budowlana
1290 m2, tylko 60000 zł, numer licencji 5524
N.City - 662 112 344

Dom w Sobieszowie - stan surowy zamknięty.
Numer licencji 5877 - 500 122 445

Działka Michałowice - 1908 m2, budowlana 70
zł/m2. Numer licencji 5124 - 601 551 213

Dom w Szklarskiej Porębie - dom z pokojami
gościnnymi. Jeldom. Numer licencji 3059 - 600
434 800

Działka na Czarnym - położona na Os. Czarne
o powierzchni 1500 m2 w kształcie prostokąta.
Numer licencji 5877 - 500 122 470

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

Działka od Zabobrza - 1200 m2 budowlana,
z dostępem do mediów. Jeżów Sudecki. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752

Dom Wojcieszyce - nowy (pow. mieszkalna 90
m2) 4 pokoje, garaż, taras, piwnica całkowicie
wykończony do zamieszkania. Cena 428.000,
Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer licencji
8236 - 692 094 962

Dom 167 m2 - stan surowy zadaszony. Działka
1000 m2. Garaż na 2 auta. Jelenia Góra, os.
Czarne. Atrakcyjna cena - 887 095 840

Gospodarstwo rolne - idealne na agroturystykę. Zagrody, wypas. Piękna okolica. Pławna
Górna - 504 201 580

Dom w Marczycach - wykończony pod klucz w
bardzo atrakcyjnej cenie. Ogrzewanie za pomocą
pomp ciepła. Dom całkowicie nowy. Duża działka.
Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045 790 418 318

Dom - z 2002 roku w Podgórzynie 121 m2
powierzchni całkowitej, 1085 m2 działki NM.
Numer licencji 5877 - 500 122 447

Dom + budynek na działalność gospodarczą.
Sprzedaż lub wynajem. W Łomnicy, 7 minut
do centrum. Godne uwagi. Bezpośrednio - 504
924 825

Działka budowlana 25 zł/m2 - w Mniszkowie
k. Janowic Wlk. Pow. 5500, istnieje możliwość
wydzielenia mniejszej powierzchni. Oferta na
wyłączność. Marcin Chaszczewicz, numer licencji
14414 - 660 359 500
Działka budowlana 906 m2 - położona w
centrum Jeżowa Sudeckiego. N. Rychlewski,
numer licencji 9549 - 667 219 752

Dom wiejski, 500 m2 - na pięknej widokowo
działce 6044 m2, do remontu. 10 km od Jeleniej
Góry. Cena 250000 zł. Nieruchomości Pędziwiatr,
numer licencji 4450 - 693 539 962

Dom (pensjonat) w Karpaczu - z garażem. Stan
surowy zamknięty - 380 m2. Działka 600 m2, z
pięknym widokiem na panoramę Karkonoszy i
Śnieżkę - 692 018 674

Garaż murowany - w Cieplicach, ul. Dworcowa - naprzeciwko dworca. Cena 12800 zł do
negocjacji - 785 196 134

Dom w Komarnie - w stanie surowym otwartym
z dachem. Garaż na 2 auta. Pow. użytkowa 180
m2 działka 1011 m2, piękna okolica. Dojazd do
centrum tylko 5 min. 199000 zł. Numer licencji
5524 - 503 111 466

Dom - w Podgórzynie z 2002 roku, powierzchnia
121 m2 oferuje: salon, kuchnię, 3 sypialnie,
łazienkę, pomieszczenie gospodarcze NM,
numer licencji 5877 - 500 122 447

Dom - za 199 000 zł, stan surowy, zadaszony, na
działce 1011 m2, z pięknymi widokami na góry, 7
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski Numer licencji
9549 - 667 219 752

Działka budowlana - w Szklarskiej Porębie,
ul. Armii Czerwonej. 1500 m2- 150 zł/m2 - 512
144 131

Dom wolnostojący - w Jeleniej Górze 120 m2
do remontu z działką i garażem. Cena 260000
zł do negocjacji. N.Ż. Numer licencji 998 - 509
156 552
Dom wolnostojący Wleń - 250 m2 całkowitej,
działka 1094 m2, 5 pokoi, wysoki parter, garaż.
Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549
- 602 732 135

Działka przy ul. Wrocławskiej - duża, z domem
do remontu - 603 954 845
Działka rolna Czernica - 2,2 ha za cenę
48.000,00 blisko drogi głównej z widokiem na
góry. Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer
licencji 8236 - 692 094 962
Działka tylko 45 zł/m2 - pięknie położona
działka budowlana 1290 m2, numer licencji
5524 - 662 112 344
Działka w centrum Cieplic - pod budownictwo
wielorodzinne, pensjonat, hotel - 75 75 310 35
Działka w Dziwiszowie - pięknie położona,
budowlana, 1290 m2, Dogodny dojazd, piękne
widoki. Okazyjna cena. Numer licencji 5524 N.
City - 662 112 344
Działka w Jagniątkowie - media, ładna lokalizacja. Atrakcyjna cena - 506 190 702

Dom z dużą działką - 6700 m2 oraz dwoma
stodołami. 19 km od J.G. Cena 180000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji 998
- 509 156 552

Działka w Komarnie - w górnej części, 3.14
ha, w tym ok. 3000 m budowlana ( studium).
Marcin Chaszczewicz. Numer licencji 14414 660 359 500

Dom za 680000 zł - nowy, parterowy, o
powierzchni mieszkalnej 94 m2. Z garażem i
pomieszczeniem gospodarczym. Ogrzewanie,
pompa ciepła. Z widokiem na Śnieżkę. N. Żebrowscy, numer licencji 998 - 697 707 401

Działka w Mysłakowicach - 1100 m2, płaska,
nasłoneczniona z widokami, obok centrum.
Wszystkie media. Cena 95000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135

Dom za miastem, tani - do remontu. Wielkość
ok. 90 m2, działka 440 m2. Bliźniak. Więcej info:
Kamil Ż, nPartner. Numer licencji 491 7 - 604
906 257
Dom, nowy za 3500000 - w Podgórzynie 121
m2 + działka 1085 m2. Numer licencji 5877 515 285 788
Dom, nowy, piękny - Osiedle Czarne 175 m2,
działka 1000 m2, atrakcyjny projekt, wykończony,
z pięknym widokiem, do wprowadzenia. Numer
licencji 5524 - 503 111 466
Duża działka - przy ul. Wrocławskiej - 603
954 845
Duży dom + stodoła 0,70ha - przy trasie J. Góra,
Zgorzelec bez pośredników - 695 898 335
Działka - 90.000 - budowlana w Jeżowie.
Numer licencji 11965 - 509 949 961
Działka - Kostrzyca - 1000m2 z pięknym
widokiem na Karkonosze, dojazdem asfaltowym
w cenie 55.000. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Działka - Mysłakowice - 1100 m2, płaska,
nasłoneczniona z widokami, obok centrum.
Wszystkie media. Cena 95000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
Działka - okazja - 24000 m2 za Jedyne 160000
zł. Położona w Wojcieszycach. Atrakcyjne widoki.
Idealna pod inwestycję deweloperską. Niezalewowa. Nieruchomości Marles, numer licencji
13045 - 883 797 878
Działka - uroczo położona na wzgórzu. Z 3
stron las, 300 m2 od drogi. Powierzchnia 0,85h.
Mojesz koło Lwówka Śląskiego - 601 167 505
Działka 11 zł/m2 - w górnej części Kopańca,
rolna w trakcie zmiany przeznaczenia. Oferta
na wyłączność. Marcin Chaszczewicz numer
licencji14414 - 660 359 500

Działka w Siedlęcinie 54000 zł - bardzo
ładnie położona, słoneczna i płaska. Bardzo
dobry dojazd. 1000 m2. Serdecznie Polecam.
Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045 790 418 318
Działka w Uboczu - koło Gryfowa Śląskiego
39000 m2, z bardzo starym domem i z pięknym widokiem na Izery. Cena 85000 zł - 604
253 942
Działka w Wojcieszycach - 4000 m 140000 zł.
Numer licencji 8151 - 600 258 703
Działki - 1500 m2 w Komarnie z pięknymi
widokami na góry. Media w drodze przy działce.
Jeldom, numer licencji 14557 - 666 830 830
Działki - atrakcyjne w Podgórzynie - widok na
zalew i góry - 604 620 100
Działki - bez pośredników z widokiem na
Śnieżkę, media - 606 802 005
Działki - na granicy Karpacza Ścięgien i
Kostrzycy - bardzo atrakcyjne. Świetne lokalizacje, extra ceny - 603 863 296
Działki - projektem 92 zł - atrakcyjne działki
budowlane z pozwoleniem na budowę i gotowym
projektem budowlanym. KODEX, numer licencji
10721 - 513 060 568
Działki budowlana - Wojcieszyce - cena od
34 zł/ m2 - Polecamy. Numer licencji 7027 - 785
511 606
Działki budowlane - 1463 m2 lub 1395 m2 w
Ścięgnach koło Karpacza - 692 496 481
Działki budowlane - działki w Jeżowie Sudeckim 93 zł/m2, 1200 m2, Siedlęcin 2276 m2,
131000 zł licencja 5124 - 601 551 213
Działki budowlane - Piękne działki budowlane
w planie zagospodarowania studium (min 15
arów) z cudownym, rozległym widokiem na
panoramę Karkonoszy Jeldom Numer licencji
14557 - 666 830 830

Działka 25 zł/m2 - urokliwa lokalizacja w
Rudawach Janowickich (Mniszków), pow. 5500
m z możliwością wydzielenia mniejszej. Marcin
Chaszczewicz. Numer licencji 14414 - 660
359 500

Działki budowlane - w Jeżowie Sudeckim
od 1000 m2 do 1860 m2, różne lokalizacje. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752

Działka 45 zł/m2 - działka w Dziwiszowie 1290
m2, położona pod lasem, piękny widok oraz
dogodny dojazd. Numer licencji 5524 N.City 662 112 344

Działki od 35 zł/m2 - w Wojcieszycach - N.Żebrowscy, numer licencji 998 - 505 074 854

Działka 46 ar - 15 km od Jeleniej Góry, na
stoku słonecznym, z widokiem na góry. W tym
plac przy drodze Jelenia Góra - Zgorzelec. Teren
bez zalewowy - 781 839 431
Działka 60000 - piękna działka budowlana w
Dziwiszowie 1290 m2, cena do negocjacji, numer
licencji 5524 N.City - 662 112 344
Działka budowlana - 6 km do centrum, piękna i
spokojna okolica. Cena 75 zł - 607 703 421
Działka budowlana - uzbrojoną w centrum
Ścięgien o pow. 1211 m2 z widokiem na Śnieżkę
i Karkonosze. Nieruchomości V&W Fankulewscy.
Numer licencji 8236 - 692 094 962
Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim.
Niedrogo. Media przy działce, nasłoneczniona,
widok na góry. Dobra lokalizacja. 1652 m2. Zdjęty
humus - 603 139 918
Działka budowlana - w Mysłakowicach. 0,1045
ha. Działka przepięknie położona, z widokiem na
całe pasmo górskie. Działka z pozwoleniem na
budowę - 662 065 668

Działki Komarno - z warunkami i decyzjami
zabudowy. Cena 150 000 - 792 434 657

Działki usługowe i budowlane - pośrednikom
dziękuję - 514 893 051
Działki w Mysłakowicach - bardzo ładnie
położone. Atrakcyjna powierzchnia oraz cena.
Polecam. Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
Działki z widokiem na Śnieżkę - w okolicach
Jeleniej Góry (pogranicze Staniszowa i Sosnówki)
- 782 586 558
Działki za 35 zł/m2 - pięknie położone od 1500
m2, do 2200 m2, prąd woda na granicy. 13 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Garaż do remontu - os. XX-lecia. Tanio - 668
677 841
Garaż murowany - do małego remontu. Wjazd
od ul. Ogińskiego / Moniuszki - 502 044 676
Garaż murowany - Stara Kamienica. Cena
7300 zł do negocjacji. Kontakt: po godz. 18:00
- 500 703 931
Garaż murowany - w centrum Jeleniej Góry - ul.
Zamenhofa - 510 124 844

Grunt pod zabudowę - działka przewidziana
w studium zagospodarowania przestrzennego
gminy Leśna jako nieruchomość pod budownictwo mieszkaniowe cena 20 zł/metr, pow. 1,42 ha
możliwość wydzielenia działki - 509 263 111
Grunt rolny Bystrzyca - 10,66 ha uprawiana
rolniczo, dopłaty górskie, ładne walory widokowe,
cena 250000 zł. - 509 263 111
Grunty w Dziwiszowie - przy stoku Łysa Góra.
Bez pośredników - 603 954 845
Hala szybkiego montażu - używana produkcji
duńskiej o w wymiarach długość 20 m wys. 5,0
m szer. u podstawy 10 m - 698 633 201
Kamienia w centrum - 700 m2, 2-3 kondygnacyjna, do kapitalnego remontu, cena tylko
330 000 zł Kodex nieruchomości, numer licencji
10491 - 513 059 468
Kamienica przy Pl. Wyszyńskiego - II piętra,
ok. 150 m2 + 40 m2 piwnica, po częściowym
remoncie. Cena 700000 zł - 603 747 306
Karpacz - Miłków - stary młyn na skrzyżowaniu - parking, media, widok panorama - 511
932 475
Kawalerka - 22 m2, centrum 90000, 32 m2,
Plac Ratuszowy - 149000, 36 m2, okolice Małej
Poczty - 128000 - KODEX numer licencji 10721
- 513 060 568
Kawalerka - 28 m2 na Zabobrzu II piętro,
polecam NM. Numer licencji 5877 - 500 122
447
Kawalerka - bardzo ładna - ul. Solna. Dobra
cena. 57 zł czynszu - zapytaj o szczegóły: Kamil
Ż. Nieruchomości Partner. Numer licencji 4917
- 604 906 257
Kawalerka - bardzo ładna na wysokim parterze 37 m2. Z dużego pokoju wyjście na balkon,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Blisko centrum. Ogrzewanie z sieci. Nieruchomości Szymkiewicz, numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - bardzo ładna w budynku wielorodzinnym 35,78 m2. Pokój i duża kuchnia po
remoncie. Cicha zielona okolica, blisko centrum.
Czynsz 36 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz,
numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - bardzo ładna, zadbana w kamienicy na 3 piętrze, 31,2 m2. Kuchnia osobna. Nowe
okna na podłogach panele. Ogrzewanie c.o.
gazowe. Dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - ciepła, przytulna kawalerka o
powierzchni 22 m2, wysoki parter, po remoncienowe okna i drzwi, czynsz 85 zł. Centrum miasta.
KODEX. Numer licencji 10721 - 513060568
Kawalerka - duża po remoncie, zadbana.
W spokojnej i zielonej okolicy. Gorąco polecam,
numer licencji 13225 - 605 079 790
Kawalerka - elegancka na wysokim parterze,
37 m2, w Jeleniej Górze. Nowy budynek wielorodzinny blisko centrum miasta. Ogrzewanie z sieci.
Zgoda na lokal użytkowy. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na I-piętrze w ładnej kamienicy
w centrum 30 m2. Duży ustawny pokój, osobna
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie
ciche i ciepłe. Czynsz 85 zł/m-c. N.Szymkiewicz,
numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na VIII piętrze wieżowca na
Zabobrzu III 28 m2. Z pokoju wyjście na balkon.
Mieszkanie środkowe, słoneczne, ciepłe. Winda
nowoczesna i cicha. Czynsz 196 zł/m-c. N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na wysokim parterze 25 m2. Blok
ocieplony blisko centrum. Cicha spokojna okolica
w pobliżu park. Klatka schodowa zadbana.
Czynsz 160 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na Zabobrzu III 28,60 m2
na 8 piętrze. Ogrzewanie oraz ciepła woda z
sieci. CON. Siofer. Numer licencji 12470 - 691
221 116
Kawalerka - po remoncie, elegancka 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
Kawalerka - przy ulicy Morcinka - w dobrej
cenie. Pilnie N.Żebrowscy, numer licencji 998
- 505 074 854
Kawalerka - Sobieszów - jeden pokój w
centrum, kuchnia, łazienka po remoncie 31 m2,
95000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Kawalerka - tania - słoneczna, po remoncie.
Niedroga w utrzymaniu. Numer licencji 13225
- 603 491 335
Kawalerka - w Cieplicach na IV piętrze w
bloku, 26,5 m2 w atrakcyjnej cenie NM. Numer
licencji 5877 - 500 122 447
Kawalerka - w Jeleniej Górze na I-piętrze w
ładnej kamienicy. 30 m2. Duży ustawny pokój,
osobna kuchnia, łazienka z WC i przedpokój.
Mieszkanie ciche i ciepłe. Czynsz 85 zł/m-c.
N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
Kawalerka - w Jeleniej Górze po remoncie,
elegancka 22,1 m2. Blok w centrum miasta w bardzo dobrej lokalizacji. Nowa łazienka i kuchnia w
zabudowie. Nowe okna i drzwi. Czynsz 85 zł/m-c.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - w Jeleniej Górze, bardzo ładna w
kamienicy na 3 piętrze. 31,2 m2. Kuchnia osobna.
Nowe okna na podłogach panele. Ogrzewanie
gazowe. Dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji2400 - 669 620 071
Kawalerka - w Piechowicach, 35 m2 na
parterze po kapitalnym remoncie z ogródkiem i
garażem, nowa cena - NM. Numer licencji 5877
- 500 122 447
Kawalerka 26,1 m2 - we Lwówku Śl. Własnościowa, spółdzielcza, z księgą wieczystą. Blok
ocieplony, wymienione okna - 794 094 917
Kawalerka 36,45 m2 za 128 000zł - poddasze, stan idealny, po remoncie, z pełnym
wyposażeniem, w cichej i spokojnej okolicy małej
poczty. KODEX - 513 059 468
Kawalerka 37 m2 - za 148000 zł nie wymaga
wkładu finansowego CON Szofer. Numer licencji
12470 - 603 561 516

Kawalerka 75000 zł - w Sobieszowie z
ogródkiem na parterze 35 m2. Do wprowadzenia. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji
998 - 509 156 552
Kawalerka do zamieszkania lub na biuro oraz
mieszkanie dwupokojowe, wejście do kamienicy
prosto z Placu Ratuszowego. Nieruchomości Otti,
numer licencji 13225 - 603 491 335
Kawalerka na Zabobrzu - II piętro. Cena
81000 zł - tanio - 501 181 875
Kawalerka na Zabobrzu - kuchnia z oknem,
słoneczna. Cena 86000 zł do negocjacji - numer
licencji 10750 - 691 210 677
Kawalerka na Zabobrzu - mieszkanie na
parterze w bloku po termomodernizacji. 30 m2,
wymienione okna. TYLKO 95000 zł do negocjacji.
Numer licencji 5524 - 503 111 466
Kawalerka na Zabobrzu - tylko 81000 zł.
Numer licencji 10750 - 691 210 677
Kawalerka w Cieplicach - piękna, kompletnie
wyposażona, słoneczna, niedawno wyremontowana kawalerka w Cieplicach w okolicy Parku
Norweskiego. 1 piętro, 33 m2, cena 135000 zł do
negocjacji, numer licencji 5524 - 503 111 466
Kawalerka w Jeleniej Górze - 27,5 m2, I
piętro. Słoneczna, komfortowa. Najchętniej z
umeblowaniem-nowoczesne. Cena 120000 zł.
Ważne do 20 listopada - 693 501 707
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Mieszkanie - Karłowicza 2 pokoje - na parterze
48 m2 dwa pokoje po częściowym kapitalnym
remoncie, cena 180.000. Spokojna, zielona
okolica. Nieruchomości V&W Fankulewscy.
Numer licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie - ładne, słoneczne trzypokojowe mieszkanie 62 m2 w spokojnej dzielnicy
Kowar. Wymienione okna i instalacje, gładzie
na ścianach. Miejsce parkingowe. Prestiż - 660
328 184
Mieszkanie - M3 Cieplice parter - 3 pokojowe
67 m2. Willowa dzielnica, do wprowadzenia Cena
280000 zł do negocjacji. Polecam, numer licencji
13225 - 605 079 790
Mieszkanie - M3, 65 m2 - parter, po remoncie
- 609 655 488
Mieszkanie - obniżka na 169000 zł - za 57 m2,
blisko centrum 3 pokojowe - CON. Numer licencji
12470 - 603 561 516
Mieszkanie - Okolice Akademii Ekonomicznej
- dwupokojowe własnościowe I piętro, 50 m2,
kuchnia, dwa niezależne pokoje, łazienka z toaleta( łazienka z oknem), 40 zł czynsz, wspólnota,
miejsce parkingowe, cena 250 000 zł - licencja
5124 - 601 551 213
Mieszkanie - Osiedle pomorskie - 2 pokojowe
po remoncie 50 m2 na parterze bardzo ładne.
Numer licencji 5877 - 500 122 446

Kawalerka w Sobieszowie - bardzo ładna
po kapitalnym remoncie I piętro w odnowionym
budynku. Numer licencji 5877 - 500 122 446

Mieszkanie - przytulne dwupokojowe - poddaszowe mieszkanie po remoncie za cenę 139000
zł, wspólny ogródek, wiata na auto. Nieruchomości Otti. Numer licencji 13225 - 603 491 335

Kawalerka Wojcieszyce - 32 m2 po remoncie,
gładź na ścianach okna PCV bardzo cicha i spokojna okolica. Cena jedyne 75.000 - Polecamy,
numer licencji 7027 - 785 511 606

Mieszkanie - słoneczne - piękne mieszkanie
do wynajęcia, położone na parterze w czterorodzinnym domu o powierzchni 68 m2 z tarasem i
niewielkim ogrodem. - 600 434 800

Kawalerka z wyposażeniem - 36,45 m2, na
poddaszu, oddzielna kuchnia, łazienka z WC,
mieszkanie słoneczne, ciepłe, z pełnym wyposażeniem, do wprowadzenia. Cena 128 000 zł,
Kodex Nieruchomości - 513 059 468
Kawalerka za 75000 zł - 35 m2, w Jeleniej
Górze, na parterze, z ogródkiem. Ogrzewanie
CO. Do wprowadzenia. Nieruchomości Żebrowscy, numer licencji 998 - 697 707 401
Kawalerka, duża - 30 m2 w centrum, przestronny pokój, kuchnia, łazienka z WC. Możliwość
zamieszkania bez konieczności remontu. Polecam N. City, numer licencji 5524 - 510 671 660
Kompleks hal - okazja - hala produkcyjna + 3
mniejsze produkcyjno - magazynowe. Dobry stan
techniczny. Dobra lokalizacja. Okolice Kamiennej
Góry. Cena 1650000 zł. Nieruchomości Karkonoskie, numer licencji 1740 - 503 021 047
Kwiaciarnia w Cieplicach - pod Koroną. Cena
do uzgodnienia - 663 136 720
Kwiaciarnia, 12 m2 - w Cieplicach pod
Koroną, przy głównej ruchliwej drodze, niedaleko
cmentarza. Cena 5000 zł - 663 136 720
Lokal dochodowy - Bardzo ładne dwupoziomowe mieszkanie w świetnej lokalizacji, w
Szklarskiej Porębie na parterze w sześciorodzinnej kamienicy. Jeldom Numer licencji 14557
- 666 830 830
Lokal gastronomiczny - 100 m2, w centrum
Jeleniej Góry - ul. Wolności. Sprzedam lub
wydzierżawię - 724 107 725
Lokal użytkowy 61 m2 - na działalność handlową/usługową w centrum Jeleniej Góry - Hotel
EUROPA wejście obok sklepu Żabka - składanie
ofert i szczegółowe inf. w sekretariacie hotelu - 75
76 472 35
Ładne i ciepłe pół domu - parter, w cichej dzielnicy Cieplic. 3 pokoje, łazienka, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, ogródek. Nie wymaga
remontu. Cena 350000 zł - 609 903 230
Łąka w Janówku - 1.92h - 15km za Jelenią Górą
niedrogo przy drodze asfaltowej - 603 139 918
M2 z duszą - jeżeli szukasz czegoś z duszą,
wyjątkowego to znaleźliście Państwo. Wojcieszów mieszkanie 2 pok. po remoncie, z pięknym
widokiem, garaż i ogród w cenie numer licencji
13225 - 605 079 790
Mieszkalno - usługowy - na skraju miasta
pow. ok. 400 m2. Działka 1303 m2, 12 pokoi, do
remontu. Cena 390 000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkania - apartamenty w centrum - nowe
- nowa inwestycja 1 Maja - Kubsza. Mieszkania oddawane do użytku we wrześniu 2011r
Roksanes Żukowski, numer licencji 7867 - 508
240 831
Mieszkania w centrum - nowe, tanie. Numer
licencji 8151 - 600 258 703
Mieszkania w nowo oddanym budynku - 29
- 54 m2 - cena 3500 zł/m2. CON Siofer Numer
licencji 12470 - 603 561 516
Mieszkania w trakcie budowy - w Cieplicach.5
0 m2, 57 m2 i dwupoziomowe 81 m2. Garaże,
piwnice, gazowe. Cena od 3300 zł brutto za m2.
Filip Biegański N.Z. Numer licencji 998 - 500
666 828
Mieszkania, 2 ostatnie centrum - okazyjnie w
ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ul. Krótkiej.
Cena od 2.800 PLN brutto za m2, metraż od 53,88
m2 - 697 397 297, 75 75 22 980
Mieszkanie - 38 m2 - ładne ustawne jednopokojowe mieszkanie do zamieszkania, pod
wynajem,lub na biuro/gabinet, wysoki parter,
niski czynsz, okolice Intermarche. Cena 100.000.
Numer licencji 11965 - 509 949 961
Mieszkanie - 39 m2, dwa pokoje, IV piętro do
zamieszkania od zaraz. Jeldom, numer licencji
14557 - 666 830 830
Mieszkanie - atrakcyjne - 70 m2, 3 pokoje po
kapitalnym remoncie na Zabobrzu NM Numer
licencji 5877 - 500 122 447
Mieszkanie - atrakcyjne z ogrodem - trzypokojowe w Cieplicach. Lokal 73 m2 wykończony
jest wysokiej jakości materiałami. Numer licencji
4917 - 721 185 158
Mieszkanie - blisko centrum - 57 m2, oryginalnie zaaranżowane z częściowym umeblowaniem,
3 pokoje, IV piętro, do zamieszkania za 175.000,
a Twoja propozycja? Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie - Cieplice - 2 pokojowe na II piętrze
w bloku NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie - dwupokojowe na Kiepury 37 m2
z balkonem. Cena 145000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy. Numer licencji 998 - 509 156 552

Mieszkanie - Sygietyńskiego 57 m2, Ip - 2
pokojowe, w bloku z cegły ogrzewanie podłogowe
wymagające własnego wykończenia za 189.000.
Cena do negocjacji. Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie - tylko 105.000 zł - za 183 m2
mieszkania plus 991 m2 działki budowlanej w
Piechowicach - Pakoszowie. N.Żebrowscy - Alicja
Żebrowska - 505 074 854
Mieszkanie - tylko 135.000 zł - za mieszkanie
dwupokojowe/przerobione z trzech pokoi/ przy
ulicy Karłowicza N.Żebrowscy - Alicja Żebrowska.
Numer licencji 998 - 505 074 854
Mieszkanie - tylko 25.000 zł - za lokal 45 m2 z
osobnym wejściem, z możliwością adaptacji na
cele mieszkalne. PILNA sprzedaż N.Żebrowscy
- Alicja Żebrowska - 505 074 854
Mieszkanie - w końcowej fazie remontu.
Powierzchnia ok. 63 m2. 140000 zł. Pierwsze
piętro. Ogródek. Miejsce parkingowe. Cisza i spokój. Serdecznie Polecam, Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie - w Mysłakowicach na 1 piętrze, z
balkonem 36 m2, ogrzewanie piecem na węgiel,
mieszkanie do wprowadzenia. 98000 zł. Numer
licencji 14557 - 602 727 242
Mieszkanie - w stanie deweloperskim z bardzo
ładnym widokiem na Panoramę Karkonoszy.
Osiedle zadbane, z miejscami parkingowymi.
Numer licencji 4917 - 721 185 158
Mieszkanie 100 m2 - piękne, z dużym tarasem,
bezczynszowe. Własna studnia, w II piętrowym
budynku. Dziwiszów. Cena do negocjacji. Pilnie
- 515 368 051
Mieszkanie 105 m2 w centrum - Trzy pokojowe
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie
położone na parterze, świetnie nadające się na
kancelarie, gabinety lekarskie, biura rachunkowe.
Do remontu Jeldom. Numer licencji 14557 - 666
830 830
Mieszkanie 110000 Zabobrze, parter - mieszkanie dwupokojowe. w cenie mieszkania całe
umeblowanie. Mieszkanie o powierzchni ok. 32
m2. Ciepłe i słoneczne. Nieruchomości Marles,
numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 110000 zł - w Kowarach, po
remoncie, 49 m2, ogrzewanie gazowe, ładnie
wykończone. Nieruchomości Żebrowscy. Numer
licencji 998 - 697 707 401
Mieszkanie 113 m2 ul. Kochanowskiego bardzo ładny rozkład, słoneczne w zadbanej
kamienicy, drugie piętro, w cenie mieszkania
zabudowa kuchenna, numer licencji 5524 - 662
112 344
Mieszkanie 117 m2 z balkonem - bardzo słoneczne, cztery duże pokoje, osobno kuchnia hol,
balkon. Numer licencji 4917 - 721 185 158
Mieszkanie 120.000 zł - w ścisłym centrum
, dwupokojowe, 60 m2 - N.Żebrowscy, numer
licencji 998 - 505 074 854
Mieszkanie 136000 zł - za mieszkanie po
kapitalnym remoncie dwupokojowe na wysokim
parterze 41 m2 z ogrodem. Mieszkanie bezczynszowe. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji
998 - 509 156 552
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Mieszkanie 154 m2 w centrum - róg Kochanowskiego i Bartka Zwycięzcy 4pokojowe mieszkanie/lokal na II piętrze w kamienicy. Idealnie
nadające się na biura. Jeldom. Numer licencji
14557 - 666 830 830
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - sprzedam - 695
989 948
Mieszkanie 2 pokojowe - 37 m2, na III piętrze
- ul. Kiepury. Balkon, kuchnia w zabudowie,
piwnica. Koszty miesięczne 188 zł. Cena 140000
zł. N.Z. Numer licencji 998. Filip Biegański - 500
666 828
Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2, na wysokim
parterze, z balkonem, Zabobrze II. 155 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2 UL. Bacewicz.
Parter, balkon, piwnica. Nowe okna. Budynek po
remoncie 155 000 - Nieruchomości Żebrowscy,
numer licencji 998 Filip Biegański - 516 412 333
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2 z dużym
balkonem, bardzo ładny układ i przyzwoita cena.
Numer licencji 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - 62 m2, w centrum, I
piętro. Sprzedam bądź zamienię na mniejsze do
40 m2, z dopłatą - 664 747 190
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne,
funkcjonalne 50 m2. Budynek wielorodzinny
2-piętrowy w cichej zielonej okolicy. Po remoncie,
wymienione wszystkie instalacje. N.Szymkiewicz,
numer licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum Jeleniej
Góry, 56 m2, parter, ogrzewanie gazowe, po
kapitalnym remoncie - 155.000 Partner. Numer
licencji 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - duże, w centrum.
Tanio. Numer licencji 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - dwupokojowe blisko
centrum o powierzchni 62 m2, na I piętrze.
Mieszkanie do remontu. 133 000 zł. Numer licencji
12470 CON. Siofer - 693 810 808
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
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne, przytulne, poddaszowe, na II piętrze, po remoncie, w budynku
kilkunastorodzinnym. Ogrodzona posesja, wiata
na samochód, wspólny ogród. Cena 139000 zł.
Nieruchomości Otti. Numer licencji 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - Mysłakowice - okazja
- 2 pokoje z aneksem kuchennym 58 m2. I piętro
w bloku. Ogrzewanie etażowe. Cena 90000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - na I-piętrze 54 m2 w
kamienicy blisko centrum. Mieszkanie po remoncie. Nowa ładna łazienka. Nowe okna i panele na
podłogach. Niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz, numer licencji 2400 - 669 620 071
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, III
piętro, po kapitalnym remoncie NM. Numer licencji
5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu. 41
m2. Słoneczne. III piętro. Cena 135000 zł. Bez
pośredników - 609 906 679
Mieszkanie 2 pokojowe - po gruntownym
remoncie 38,3 m2. Na II-piętrze w bloku
4-piętrowym na Zabobrzu. Środkowe, bardzo
słoneczne i ciche. Balkon duży. Czynsz 289
zł/m-c N.Szymkiewicz, numer licencji 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie 38,3 m2.
Na II-piętrze w bloku 4-piętrowym na Zabobrzu.
Środkowe, bardzo słoneczne i ciche. Elegancka
łazienka i kuchnia. Czynsz 289 zł/m-c. N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie, idealne,
bardzo ładne, na I piętrze. 44 m2, balkon. Polecam. Numer licencji 13225 - 605 079 790
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne 48 m2,
rozkładowe, środkowe. W bloku 4-piętrowym
ocieplonym z nowa ładną elewacją. Mieszkanie
słoneczne z nowymi oknami i panelami na
podłogach N.Szymkiewicz, numer licencji 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe, środkowe, 48 m2. Blok 4-piętrowy ocieplony z nową
elewacją. Mieszkanie słoneczne, nowe okna
i panele na podłogach. Czynsz 300 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - tanio - Sobieszów, z
ogródkiem. Numer licencji 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe - tanio, poddaszowe,
po remoncie w Jeleniej Górze, wiata na auto,
ogród, numer licencji 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Elsnera. 50
m2, IV piętro. Ciepła woda z PEC, ocieplony,
po remoncie. Bez pośredników. Cena 180000
zł - 793 766 323
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jeleniej Górze.
Bez pośredników. Nepol. Numer licencji 4795
- 512 144 131
Mieszkanie 2 pokojowe - w Kowarach - 600
050 720
Mieszkanie 2 pokojowe - za 98000 zł. Po
remoncie. Ładna okolica. Ogrzewanie C.O, 35
m2. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji
998 - 697 707 401
Mieszkanie 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
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze III, 54 m2,
środkowe, dodatkowo garderoba. Bez pośredników - 530 940 330
Mieszkanie 2 pokojowe na Karłowicza - II
p, po remoncie z balkonem pilnie sprzedam.
N.Partner. Numer licencji 3198, cena 145.000
- 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu - z
aneksem kuchennym na Zabobrzu I, 39 m2 na
2 piętrze. Mieszkanie z całym wyposażeniem.
Cena 145000 zł. Numer licencji 12470 CON
Siofer - 603 561 516

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokojowe os. Orle - IV piętro,130
000 do negocjacji. Numer licencji 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 2 pokojowe w centrum - 34 m2
po kapitalnym remoncie niedaleko ścisłego
Centrum, czynsz 40 zł, ogrzewanie własne
gazowe, atrakcyjna cena. Numer licencji 5524
N.City - 662 112 344
Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach - do
remontu na osiedlu Orlim. Numer licencji 5877
- 500 122 446
Mieszkanie 2 pokojowe z ogrodem w Łomnicy na parterze (58 m2) lub piętrze 62 m2 - po
podłodze) w niewielkim dwu mieszkaniowym,
nowym budynku. Cena 140 (piętro) oraz 170000
zł (parter). Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe z ogrodem w Łomnicy na parterze (58 m2) lub piętrze 62 m2 - po
podłodze) w niewielkim nowym budynku. Cena
140 (piętro) oraz 170000 zł - parter. Rychlewski
Nieruchomości Rychlewski. Numer licencji 9549
- 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 39 m2
z wyposażeniem, II piętro. Numer licencji 5877
- 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe, okazyjnie - ul.
Wyspiańskiego, I piętro, balkon, pilna sprzedaż,
zmiana ceny z 139.000 na 99.000, Celdom.
Numer licencji 7792 - 661 114 212
Mieszkanie 2 pokojowe, XX lecia - do odświeżenia. Słoneczne, rozkładowe. Dwa pokoje,
kuchnia i łazienka. Cicha i spokojna okolica. 40
m2 127 000 zł Polecam. Nieruchomości Marles,
numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 poziomowe - 3 pokojowe plus
antresola, dobra lokalizacja, cena 256000 zł.
Nieruchomości Otti, numer licencji 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 2 poziomowe - komfortowe, w
nowej willi 2 rodzinnej. Prestiż - 502 769 096
Mieszkanie 2 poziomowe - nowe, 81 m2, II
piętro. Piec gazowy 2 funkcyjny. Gładzie, okna
PCV, domofon, Internet, TV. Do wykończenia.
Filip Biegański N.Z. Numer licencji 998 - 500
666 828
Mieszkanie 3 pokojowe - 51 m2, okolice. Małej
Poczty, blok, 4 piętro, nowe okna, balkon, piwnica,
do remontu, okazja, 152000 - 662 001 657
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2. 10 metrów
od Kolegium Karkonoskiego. 10 minut do Tesco
i szkoły podstawowej. Cena 105000 zł - 500
454 936
Mieszkanie 3 pokojowe - 61 m2 po remoncie
z balkonem, wysoki parter lub dziewiąte piętro,
Zabobrze III. N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej Górze. 67
m2, rozkładowe, środkowe, centralne ogrzewanie,
nowe okna. Budynek z cegły, niski czynsz. Cena
160000 zł. Bez pośredników - 510 042 734
Mieszkanie 3 pokojowe - w Mysłakowicach.
IV piętro, w bloku, 61 m2, niewielki ogródek.
Zadbane, termomodernizacja. Cena 175000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - wyjątkowo ładne
mieszkanie, rozkładowe, przestronne, solidny
parkiet, mieszkanie ciepłe okna od strony południowej. Numer licencji 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe 70 m2 - tanie, blisko
centrum, do remontu - Nieruchomości Zebrowscy,
numer licencji 998 - 608 862 559
Mieszkanie 3 pokojowe Mysłakowice - IV
piętro w bloku 61 m2 niewielki ogródek, zadbane,
termomodernizacja. Cena 175000 Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokojowe na I-piętrze 65 m2.
Bardzo ładne, rozkładowe, środkowe w doskonałej lokalizacji. Pokoje przestronne, ogrzewanie z
sieci. Blok 4-piętrowy w pobliżu park. N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe po remoncie - mieszkanie położone na trzecim piętrze w bloku na
Zabobrzu II, 65 m2 w bardzo dobrym stanie technicznym sprzedawane razem z umeblowaniem.
Numer licencji 5524 N.City - 662 112 344
Mieszkanie 3 pokojowe w JG - na jednym
z osiedlu JG blisko centrum. Mieszkanie o
powierzchni ok. 60 m2. Po remoncie do odświeżenia. W mieszkaniu zostaje wyposażenie.
Nieruchomości Marles, numer licencji 13045
- 883 797 878
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
Mieszkanie 3 pokojowe w Szklarskiej Porębie 108,5 m2 na I piętrze w kamienicy obok centrum,
do remontu, cena 227 000zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe za - 160 000 zł, do
odświeżenia, drugie piętro w bloku, Zabobrze I. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe za 105000 zł - w okolicy Kolegium Karkonoskiego. Super lokalizacja,
polecam, numer licencji 13225 - 605 079 790
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze II - 72,5
m2, po remoncie, szóste ostatnie piętro w
bloku po termomodernizacji. Cena 225000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549
- 602 732 135

Mieszkanie 3 pokojowe - 65 m2, I piętro, okna
plastikowe, podłogi panele. Okolice ul. Ptasiej,
rewelacyjne położenie. Bez pośredników - 665
943 005

Mieszkanie 3 pokojowe, 115000 zł - W Jeleniej
Górze. Kamienica po remoncie. Mieszkanie
do odświeżenia. Istnieje możliwość adaptacji
strychu o pow. ok. 50 m2. Serdecznie polecam
Nieruchomości Marles, numer licencji 13045 790 418 318

Mieszkanie 3 pokojowe - 66 m2 - ładne, duże,
słoneczne mieszkanie, nowe okna, wysokiej
jakości parkiet, stan do wprowadzenia, budynek
z cegły. Cena 185000. Numer licencji 11965 509 949 961

Mieszkanie 3 pokojowe, blisko centrum - do
remontu położone w bloku blisko centrum Jeleniej
Góry - 58 m2, 155000 zł. Serdecznie Polecam,
Nieruchomości Marles, numer licencji 13045 790 418 318

Mieszkanie 3 pokojowe - 67 m2, w Jeleniej
Górze, do małego remontu - Nie Zabobrze.
Cena do uzgodnienia. Pośrednikom dziękuję
- 509 938 917

Mieszkanie 3 pokojowe, Cieplice - ładne
słoneczne 69 m2. Mieszkanie położone na
pierwszym piętrze. Bardzo atrakcyjna oferta.
Serdecznie Polecam, Nieruchomości Marles,
numer licencji 13045 - 790 418 318

Mieszkanie 3 pokojowe - 80 m2, I piętro,
blisko centrum miasta. Po kapitalnym remoncie
- 600 219 019
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne 59
m2. W bloku 4 piętrowym, ocieplonym w cichej
zielonej okolicy. Ciepłe, środkowe z balkonem.
Nowe okna. Klatka schodowa wyremontowana.
N.Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko centrum 57 m2.
Budynek 4-piętrowy ocieplony, blisko centrum.
Słoneczne, rozkładowe. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Czynsz 327 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - centrum - na drugim
piętrze kamienicy w ścisłym centrum 71 m2, cena
186 000.zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - eleganckie po remoncie 63,5 m2. Rozkładowe, środkowe, słoneczne z
balkonem. Mieszkanie zadbane, bardzo ładne na
Zabobrzu. Nieruchomości Szymkiewicz, numer
licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - Kiepury - 63,5 m2
wieżowiec VII piętro, trzy pokoje. Cena 195000 zł.
Numer licencji 9549. Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - Matejki - w Kamienicy w centrum, II piętro 58,2 cena 198 000 zł.
Rychlewski Nieruchomości, numer licencji 9549
- 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - na 3 piętrze w bloku
4-piętrowym na Zabobrzu. Rozkładowe o pow.
53,7 m2, słoneczne z dużym balkonem. Niski
czynsz. Cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669 620
071
Mieszkanie 3 pokojowe - na II piętrze 63 m2 w
budynku wielorodzinnym. Rozkładowe, ogrzewanie z sieci, duża szafa wnękowa. Meble kuchenne
na wymiar. Czynsz 290 zł/m-c. N. Szymkiewicz,
numer licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na II piętrze kamienicy, w ścisłym centrum. 71 m2. Cena 186000.
zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - na II piętrze, w
bloku wielorodzinnym, 63 m2. Rozkładowe,
ogrzewanie z sieci. Nowa kuchnia z meblami na
wymiar, duża szafa wnękowa. Do zamieszkania
od zaraz. N. Szymkiewicz. Numer licencji 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na parterze, blisko
centrum. Bez pośredników - 505 850 862
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu II. 63,2
m2. VII piętro. Bez pośredników - 728 803 587
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu III.
Rozkładowe, słoneczne. 63 m2. Mieszkanie
do odświeżenia według uznania. Nowe okna.
Nieruchomości Marles, numer licencji 13045 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach. 61
m2, po remoncie, z garażem i ogródkiem. Cena
180000 zł. Nieruchomości Żebrowscy. Numer
licencji 998 - 697 707 401

Mieszkanie 3 pokojowe, dwupoziomowe - ok.
M. Poczty w bloku - 70 m2 (po podłodze), ciekawie urządzone - cena 190000 zł Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe, dwupoziomowe w
Cieplicach po remoncie. Wyjście na ogródek. 52
m2. Słoneczne. Polecam. Nieruchomości Marles,
numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 34 m2 - w centrum. 2 pokojowe, po
kapitalnym remoncie. Niedaleko ścisłego centrum.
Czynsz tylko 40 zł, ogrzewanie własne gazowe.
Numer licencji 5524, N. City - 662 112 344
Mieszkanie 34,1 m2 - Gryfów Śląski - 783
585 871
Mieszkanie 35 m2 - dwupokojowe w wieżowcu
na IX piętrze, 134 000 zł. Numer licencji 5124 601 551 213
Mieszkanie 36 m2 - I piętro, w Mysłakowicach,
po remoncie. Do zamieszkania od zaraz. Cena
95000 zł do negocjacji - 607 422 284
Mieszkanie 36 m2 - za 145000 zł w okolicach
centrum. CON Numer licencji 12470 - 691
221 116
Mieszkanie 4 pokojowe - bezczynszowe.
Pośrednikom dziękuję - 514 893 051
Mieszkanie 4 pokojowe - Miłków. Z wyposażeniem, ogród, garaż, 265000 PLN. Numer licencji
5877 - 500 122 445
Mieszkanie 4 pokojowe 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
Mieszkanie 40 m2 - w centrum Jeleniej Góry
- 604 922 815
Mieszkanie 40 m2 na Kiepury - śliczne mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej. Jeldom.
Numer licencji 3059 - 600 434 800
Mieszkanie 40 m2, cena 139000 - 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze, po remoncie, wspólny
ogródek, wiata na samochód, ogrodzona posesja.
Nieruchomości Otti, numer licencji 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 43 m2 cena 134000 - 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu, słoneczne, z balkonem,
istnieje możliwość zrobienia trzeciego pokoju.
Nieruchomości Otti, numer licencji 13225 - 603
491 335

Mieszkanie 48 m2 za 75 000 zł - 3 pokoje,
kuchnia, wc, piętro kilkurodzinnego budynku w
Kowarach. Mieszkanie rozmieszczone po dwóch
stronach korytarza. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752

Mieszkanie dwupokojowe w centrum - na
parterze idealne dla starszych osób, z wyjściem
na ogrodzone podwórko, cena tylko 155.000
za 57 m2 N. Partner. Numer licencji 3198 - 693
539 968

Mieszkanie 49 m2 - parter, 3 pokoje. Cena
130000 zł. Numer licencji 8151 - 600 258 703

Mieszkanie dwupokojowe w centrum - pilnie
sprzedamy 57 m2, parter, ogrzewanie gazowe,
po remoncie. N.Partner. Numer licencji 3198 693 539 968

Mieszkanie 49 m2 za - 135000 zł w pobliżu
centrum, 2 pokoje. CON Szofer. Numer licencji
12470 - 603 561 516
Mieszkanie 49 m2 za 130 000 zł - mieszkanie,
2 pokoje, parter, dwupiętrowej kamienicy, w
spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 50 m2 - za 155000 zł. 2 pokoje. Po
remoncie, z balkonem, wysoki parter, Zabobrze
II. N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 50 m2 za 154 000 - słoneczne do
wprowadzenia się na parterze. Numer licencji
1749 - 500 256 864
Mieszkanie 50,47 m2 - 2 pokoje po kapitalnym
remoncie, parter kilkurodzinnego budynku, przedmieścia Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 53 m2 w centrum - po kapitalnym
remoncie w centrum Jeleniej Góry. Tylko 179
000 zł do negocjacji. KODEX, numer licencji
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 55 m2 za 130 000 - w centrum
Jeleniej Góry do remontu. Cena do negocjacji.
KODEX, numer licencji 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 58 m2, 89000 w Mysłakowicach, 2
pokojowe, pierwsze piętro, ogrzewanie etażowe,
piwnica, niski czynsz. Rychlewski Nieruchomości,
numer licencji 9549 - 501 736 644
Mieszkanie 59 m2 - za 135 000 zł. 3 pokoje,
trzecie piętro w bloku, Jelenia Góra. N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 60000 zł - dwa pokoje, kuchnia,
garaż i ogródek w centrum. N. Żebrowscy, numer
licencji 998 - 697 707 401
Mieszkanie 61 m2 - 3 pokojowe po remoncie, dziewiąte piętro w wieżowcu, z pięknymi
widokami. N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 61 m2 do remontu - I piętro, 2
duże pokoje, oddzielna kuchnia, do kapitalnego
remontu, cena tylko 133 000 zł, KODEX - 513
059 468
Mieszkanie 63 m2 - atrakcyjne, III piętro w
bloku, ul. Kiepury. Stan idealny. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 63 m2 - w centrum Szklarskiej
Poręby. Pilnie i tanio - 607 055 801
Mieszkanie 64 m2 - 3 pokoje, siódme piętro
w wieżowcu, na Zabobrzu III. 195 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 66 m2 - komfortowe 3 pokojowe w
ładnej okolicy. W bloku na II-piętrze Powierzchnia
obejmuje salon z aneksem kuchennym, dwie
sypialnie, przedpokój, łazienkę + pomieszczenie
gospodarcze 24 m2, numer licencji 5877 - 515
285 788
Mieszkanie 70 m2 za 236000 zł - 3 pokojowe
mieszkanie na Noskowskiego, cena do negocjacji
przy konkretnym kliencie. Nieruchomości Otti,
numer licencji 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 71,20 m2 - za 186000 zł. Okolice
centrum. CON. Numer licencji 12470 - 693
810 808
Mieszkanie 72 m2 - okazja cenowa w okolicy
Małej Poczty. Kuchnia, łazienka, strych, miejsce
parkingowe i piwnica. Bardzo niski czynsz. Prestiż
- 660 328 184
Mieszkanie 75000 - parter, ogródek, ładna
okolica. N. Żebrowscy, numer licencji 998 - 697
707 401
Mieszkanie 82 m2 - 2 poziomowe, III piętro,
centralne gazowe, w salonie kominek. 100 m od
uzdrowiska. Cena 195000 zł - 721 553 099
Mieszkanie 87 m2 - tanie, blisko do centrum,
do remontu - 506 094 004
Mieszkanie 98 m2 - z możliwością adaptacji
strychu również 98 m2. Nowy dach mieszkanie do
wprowadzenia. Cena 120000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy. Numer licencji 998 - 509 156 552
Mieszkanie bezczynszowe - tanio - po remoncie. 52,5 m2. 3 pokoje, 2 piwnice, strych i ogródek.
Spokojna część Mysłakowic. KODEX. Numer
licencji 10721 - 513 060 568
Mieszkanie bezczynszowe - z ogrodem, w
Cieplicach - 668 677 841
Mieszkanie blisko centrum - 169 000zł - trzypokojowe, zadbane-po remoncie, wyposażone,
57 m2, budynek z nową elewacją, zadbana
klatka schodowa. Ogrzewanie sieciowe. Więcej
info: Nieruchomości PARTNER. Numer licencji
4917 - 604 906 257
Mieszkanie Bogusławskiego 113 m2 - dwupoziomowe na III piętrze obok liceum S. Żeromskiego, 4 pokoje, kominek i antresola. Zachowane
stare belki. Nieruchomości V&W Fankulewscy.
Numer licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie Cieplice 36 m2 - na wysokim
parterze w cichej części miasta. Cena 109000
zł. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji
998 - 509 156 552
Mieszkanie Cieplice Podgórzyńska - 47,5 m2,
2 pokoje, II piętro przy parku norweskim. Cena
165.000 do negocjacji. Mieszkanie po remoncie,
ogrzewanie elektryczne. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie do remontu w Miłkowie, 50 m2
- 507 338 654

Mieszkanie 44 m2 na Zabobrzu I - 2 pokojowe
44 m2, parter, do niewielkiego remontu! Kodex
nieruchomości - 513 059 468

Mieszkanie Drzymały 140000 w dobrej
lokalizacji, nadające się na biuro lub gabinet,
rozkładowe, z dużym przedpokojem i bardzo
dużym salonem, ogrzewanie centralne, numer
licencji 5524 - 662 112 344

Mieszkanie 47 m2 centrum - lokal o powierzchni
47,50 m2 znajdujący się na 2 piętrze w 4 kondygnacyjnej kamienicy na Pl. Ratuszowym. Posiada
2 pokoje, łazienkę, przedpokój oraz kuchnię.
Numer licencji 4917 - 721 185 158

Mieszkanie duże M4 - przestronne mieszkanie
84 m2 na Małej Poczcie na 4 piętrze z pięknym
widokiem. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie z
2 balkonami. 220.000 do negocjacji, numer licencji
5524 - 503 111 466

Mieszkanie 48 m2 - 2 pokoje, drugie piętro w
czteropiętrowym bloku, Zabobrze I. 148 000 zł. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752

Mieszkanie dwupokojowe - 35 m2 na parterze
z garażem. Okolice centrum. Tylko 60000 zł. N.Ż.
Numer licencji 998 - 509 156 552

Mieszkanie 48 m2 - bardzo ładne, słoneczne.
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogródek,
strych, piwnica. Czynsz 100 zł. Cena 155000
zł - 604 253 942

Mieszkanie dwupokojowe 39 m2 - środkowe
na drugim piętrze z balkonem na Zabobrzu I.
Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji 998
- 509 156 552

Mieszkanie dwupoziomowe - po remoncie
- do ewentualnego odświeżenia. Słoneczne,
rozkładowe. Cieplice. Serdecznie Polecam
Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045 790 418 318
Mieszkanie Karłowicza 2 pokoje - 38 m2 na 4
piętrze przy ul. Karłowicza. Nowe okna, panele,
balkon. Okazja - tylko 123000 zł do negocjacji,
numer licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie Kiepury - 2 pokoje - na 3 piętrze w
bardzo spokojnej, bezpiecznej i zielonej okolicy.
Ciepłe, słoneczne, 37 m2, niski czynsz, cena
145000, numer licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie Kochanowskiego - piękne 105
m2 mieszkanie na I piętrze, trzypokojowe, obok
Żeroma, oddane w 2004 roku do użytkowania z
możliwością własnej aranżacji. Nieruchomości
V&W Fankulewscy. Numer licencji 8236 - 692
094 962
Mieszkanie Kolberga 3 pokoje - sprzedam
mieszkanie do remontu 65m2, II piętro, 3 pokoje,
słoneczne i ciepłe za 198.000 zł - zaproponuj
swoją cenę. Nieruchomości V&W Fankulewscy.
Numer licencji 8236 - 692094962
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
Mieszkanie M2 Karłowicza - 2 pokojowe
mieszkanie na 4 piętrze. Na podłodze panele,
wymienione okna 38 m2, niska cena. Tylko
125000 zł do negocjacji, numer licencji 5524 503 111 466
Mieszkanie M3 z ogrodem - bardzo ładne
dwupoziomowe mieszkanie w świetnej lokalizacji,
w Szklarskiej Porębie na parterze w sześciorodzinnej kamienicy. Atutem tego mieszkania
jest przepiękny ogród. Jeldom. Numer licencji
14557 - 666 830 830
Mieszkanie Miłków - 214 m2 (86 m po kapitalnym remoncie oraz 128 m do kap. remontu).
Bardzo wysoki standard. Nieruchomości V&W
Fankulewscy. Numer licencji 8236 - 692 094
962
Mieszkanie na biuro - lokal mieszkalny zlokalizowany w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej z
możliwością przeznaczenia go na lokal biurowy,
bądź gabinet lekarski, dentystyczny - 697 397
297, 75 75 229 80
Mieszkanie na Kiepury - 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, duży balkon i piwnica. Cena 139000
zł. Numer licencji 13225 - 605 079 790
Mieszkanie na lokal - na parterze, 38 m2
idealne na lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego - 601 540 292
Mieszkanie na lokal - w ścisłym centrum Jeleniej Góry z możliwością przeznaczenia na lokal
biurowy - 697 397 297, 75 75 229 80
Mieszkanie na Placu Ratuszowym - 80 m2, III
piętro. Balkon, wysoki standard, słoneczne. Tanio
sprzedam lub zamienię na dom - 692 712 710
Mieszkanie na Zabobrzu - 3 pokoje, ok. 64 m2.
Słoneczne i rozkładowe. Atrakcyjna cena. Mieszkanie do odświeżenia. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie na Zabobrzu II - 2 pokoje. Stan bardzo dobry, umeblowane. Duży balkon, widok na
góry. V piętro, winda. Cena 190000 zł. Możliwość
kupna z garażem podziemnym - 515 115 032
Mieszkanie od 60.000 zł - w Jeleniej Górze.
Polecamy, N. Żebrowscy, numer licencji 998 505 074 854
Mieszkanie ok. Małej Poczty - 40 m2 na I piętrze. Jeldom. Numer licencji 3059 - 600 434 800
Mieszkanie Piechowice - 45 m2 za 135000
zł, 2 pokoje. CON Siofer. Numer licencji 12470
- 603 561 516
Mieszkanie Piechowice, dwa pokoje - na osiedlu w Piechowicach, bliskie sąsiedztwo obiektów
użyteczności publicznej, 45 m2. Serdecznie
Polecam, Nieruchomości Marles, numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie Podgórzyn - 73 m2 w zamian za
dożywocia - 505 649 043
Mieszkanie Sobieskiego - 51 m2 - 2 pokojowe, bardzo atrakcyjne, zadbane mieszkanie.
Kompletnie umeblowane, słoneczne, środkowe.
165000 zł do negocjacji, numer licencji 5524 503 111 466
Mieszkanie w atrakcyjnej dzielnicy 73 m2 - w
Jeleniej Górze ok. Liceum im. Żeromskiego. Lokal
składa się z dużej kuchni połączonej z jadalnią,
dwóch sypialni, łazienki, WC. Numer licencji
4917 - 721 185 158
Mieszkanie w centrum - 3 pokoje, 83 m2 za
360000 zł po remoncie CON Siofer. Numer licencji
12470 - 603 561 516
Mieszkanie w centrum - duże 106 m2, trzypokojowe do kapitalnego remontu. I piętro w kamienicy. Cena 210000 zł. Rychlewski Nieruchomości.
Numer licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie w centrum - o powierzchni 47
m2 położone w centrum Jeleniej Góry. Lokal
położony jest na 3 piętrze w 4 kondygnacyjnej
kamienicy. Stan techniczny dobry, Numer licencji
4917 - 721 185 158
Mieszkanie w centrum Kowar - powierzchnia
37 m2, obejmuje kuchnię, dwa duże pokoje.
Wymienione okna na PCV. Świetna lokalizacja,
dobra inwestycja. Numer licencji 4917 - 721
185 158
Mieszkanie w Cieplicach - 60 m2, balkon,
ogrzewanie gazowe, idealne dla młodych, mieszkanie w 5 letnim bloku. Cena 210.000 N. Partner.
Numer licencji 3198 - 693 539 968
Mieszkanie w Cieplicach - 66 m2 za 229000 zł
z dużym ogródkiem CON Siofer. Numer licencji
12470 of nr 270/KS - 603 561 516
Mieszkanie w Janowicach Wielkich - 48 m2
- 601 341 514
Mieszkanie w Karpaczu - 3 pokoje, I piętro.
Cena 115000 zł, numer licencji 5627 - 662
009 700
Mieszkanie w Kowarach - 2 pokojowe. Tanio.
Nepol. Numer licencji 4795 - 512 144 131

Mieszkanie w Kowarach - bardzo ładne.
Atrakcyjna cena - 609 812 794
Mieszkanie w Mysłakowicach - 52,5 m2. 3
pokoje. Własnościowe, po remoncie, w cichej
okolicy, z ogródkiem. Pilnie sprzedam lub zamienię - 795 645 797
Mieszkanie w Mysłakowicach - okazja - 2
pokoje z aneksem kuchennym, 58 m2. I piętro
w bloku. Ogrzewanie etażowe. Cena 90000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
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
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 3 pokojowe.
108,5 m2, na I piętrze w kamienicy obok centrum.
Do remontu. Cena 227000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - Jeldom.
Numer licencji 3059 - 600 434 800
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - ul. Okrzei.
37,5 m2, ogrzewanie gazowe. Bezczynszowe
- 697 751 414
Mieszkanie w Wojcieszowie - bardzo ładne,
w wiekowym budynku z duszą. 2 pokoje, 54 m2,
garaż, ogródek. Zapraszam i polecam. Numer
licencji 13225 - 605 079 790
Mieszkanie willowe - blisko centrum, pod lasem
136 m2 z ogromnym potencjałem w cenie 2100
zł/m2. Dodatkowo wynagrodzenie biura pokrywa
sprzedający, numer licencji 4917 - 604 869 172
Mieszkanie willowe - całe piętro, 76 m2 (pół
willi, piętro). Ogród 124m2, 3 pokoje, kuchnia,
stan bardzo dobry. Numer licencji 4917 - 721
185 158
Mieszkanie willowe - w Cieplicach. Pół domu, I
piętro, z werandą i ogrodem - 693 539 967
Mieszkanie własnościowe - w centrum Świerzawy, 100 m2. Cena 200000 zł - 721 487 286
Mieszkanie Wyczółkowskiego 50 m2 - na 3
piętrze, Numer licencji 5877 - 515 285 788
Mieszkanie z ogrodem - 4 pokojowe, 135 m2 z
garażem, ogrzewanie gazowe, super lokalizacja,
okazyjna cena 280.000 Partner. Numer licencji
3198 - 693 539 968
Mieszkanie z ogrodem - super lokalizacja,
willowa dzielnica, działka 500 m, 3 pokoje, 88
m2 + 50 m pomieszczenia gospodarcze. Cena
200.000. Partner, licencja 3198 - 693 539 968
Mieszkanie Zabobrze - 3 pokojowe na parterze
po kapitalnym remoncie NM, numer licencji 5877
- 500 122 447
Mieszkanie Zabobrze 3 - 66 m2 na 2 piętrze,
numer licencji 5877 - 515 285 788
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, 2 pokoje 105000 zł - na parterze
na Zabobrzu. Do odświeżenia. W cenie pozostaje
umeblowanie. Polecam. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie, 2 pokoje 51 m2 - przy ul. Sobieskiego. Słoneczne, ciepłe, nie wymaga żadnej
inwestycji, gotowe do wprowadzenia. Bezpieczna,
zielona okolica, brama na pilota. 165000 zł.
Numer licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie, 2 pokoje w Piechowicach - ładne
słoneczne mieszkanie w Piechowicach. Blisko
szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej. W
cenie pozostaje umeblowanie. Nieruchomości
Marles, Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie, 2 pokoje, Cieplice - na parterze, do
odświeżenia. Blisko park oraz zaplecze handlowe.
Metraż ok. 37 m2. Polecam. Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie, 3 pokoje blisko centrum - do
odświeżenia, blisko centrum Jeleniej Góry. W
mieszkaniu szafy typu komandor. Ok. 60 m2.
Serdecznie Polecam. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie, 3 pokoje do remontu - położone
w bloku, blisko centrum Jeleniej Góry. Lokal
wymaga remontu. Powierzchnia ok. 60 m2.
Serdecznie Polecam. Nieruchomości Marles,
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie, 3 pokoje, Jelenia Góra - 67 m2.
Mieszkanie do odświeżenia. Blok z cegły. Słoneczne i rozkładowe. Polecam. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie, 48 m2 - w ładnej, spokojnej
dzielnicy, na I piętrze, w okolicy ul. Mickiewicza.
Nowe okna i instalacje. Niski czynsz. Prestiż 660 328 184
Mieszkanie, atrakcyjne 61 m2 - 3 pokoje po
remoncie, dziewiąte piętro w wieżowcu, z pięknymi widokami. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Mieszkanie, duże - Cieplice - 74 m2 po
kapitalnym remoncie, 3 pokoje, II piętro, bardzo
wysoki standard z zabudową kuchenną za cenę
289.000 - Nieruchomości V&W Fankulewscy.
Numer licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie, Kiepury 63 m2 - mieszkanie, w
oryginale 3 pokoje, obecnie 2 pokoje trzeci połączony z kuchnią, po kapitalnym remoncie, atrakcyjne, z balkonem, trzecie piętro. N. Rychlewski,
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie, komfortowe w Cieplicach - apartament w 5 letniej kamienicy z balkonem. 3 piętro 49
m2. Numer licencji 5877 - 500 122 446
Mieszkanie, ładne dwupokojowe - z miejscem
parkingowym przy ul. Nowowiejskiej, 50 m2, po
remoncie, I pi cena 250000 zł licencja 5124 601 551 213
Mieszkanie, M3, 86 m2, 266 600 - stan deweloperski, dwupoziomowe. Miejsce parkingowe.
Spokojna okolica. Zadbane otoczenie-plac
zabaw. N Partner. Numer licencji 4917 - 604
906 257
Mieszkanie, Morcinka, dwupoziomowe - bardzo ładne mieszkanie. Rozkładowe i słoneczne
o powierzchni ok. 70m2 po podłodze. Mieszkanie do niewielkiego odświeżenia. Serdecznie
Polecam, Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie, nowe 2999 zł/m2 - stan deweloperski, 105 m2. ogród. Cicha i spokojna okolica.
Prowizje pokrywa sprzedający. Więcej info Kamil
Ż, nPartner. Numer licencji 4917 - 604 906 257

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie, parter - 58 m2, do odświeżenia.
Dwa pokoje, łazienka z prysznicem i WC,
Aneks kuchenny. Miejsce parkingowe. Zadbany
budynek. Cisza i spokój. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318

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

Mieszkanie, ul. 1 Maja - idealne na biuro,
gabinety lub kancelarię; miejsca parkingowe. Po
remoncie, I piętro, 2 pokoje. Marcin Chaszczewicz. Numer licencji14414 - 660 359 500

Szeregówka, komfortowa - w Cieplicach,
środkowa, 246 m2. 6 pokoi. Działka 430 m2. Cena
520000 zł - warto, numer licencji 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135

Mieszkanie, ul. Bacewicz - Zabobrze II, na
parterze. 50 m2. Dwa przestronne pokoje,
wymienione okna, panele, glazura. Cena 155000
zł. Bez pośredników - 664 996 398
Mieszkanie, Zabobrze 2, 2 pokoje - do remontu
lub odświeżenia. Atrakcyjna lokalizacja, bliskie
sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej.
48 m2. Rozkładowe. Polecam. Nieruchomości
Marles, numer licencji 13045 - 790 418 318
Nowoczesny dom w Marczycach, parterowy,
120 m2, ogrzewanie - pompa cieplna, centralny
odkurzacz, trzyszybowe okna, wentylacja z
rekuperacją. Cena 670000 zł. Rychlewski nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602 732 135
Nowy bliźniak - Czarne - Cena 390000 zł, z
instalacjami, ogrzewaniem, roletami, ocieplony,
położony tynk. Partner. Numer licencji 4917 604 508 308
Nowy Dom okolice Jeleniej Góry - powierzchnia
mieszkalna 170 m2 działka 1360 m2 4 pokoje +
salon + jadalnia, kuchnia ze spiżarnią, kominek,
2 łazienki, garaż, piec na ekogroszek studnia,
ogrzewanie podłogowe dachówka cementowa.
Cena 520000 - 509 263 111
Nowy dom wolnostojący - blisko Jeleniej Góry,
parter 2 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, hol,
tani w utrzymaniu, duża działka. Partner Licencja
3198 - 693 539 968
Odstąpię punkt gastronomiczny - w Karpaczu
- 603 773 301
Park Sudecki 60 m2, nowe - Stan deweloperski.
Z balkonem. 3500 zł/m2. Nieruchomości Karkonoskie. Numer licencji 1740 - 503 021 047
Pensjonat - obiekt mieszkalno-usługowy
sprzedam lub zamienię na mieszkania w
Karpaczu, Wrocławiu lub inne propozycje - 505
649 043
Piętro domu - 18 km od Jeleniej Góry 114 m2
z dużym ogrodem i garażem. Nieruchomości
Żebrowscy. Numer licencji 998 - 509 156 552
Piętro domu za 200000 - 2 rodzinnego o
powierzchni 86 m2 do remontu. 4 duże pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka. Duży ogród.
KODEX, numer licencji 10721 - 513 060 568
Piętro willi - Cieplice - 105 m2 skł. się z 3
pokoi, kuchni, łazienki i werandy. Do lokalu należy
garaż oraz suterena (40 m2) z cenę 320.000 zł.
Nieruchomości V&W Fankulewscy Numer licencji
8236 - 692 094 962
Piętro willi cieplice - duże stylowe 5 pokojowe
mieszkanie 152 m2. Blisko parku Zdrojowego.
Numer licencji 5877 - 500 122 446
Połowa luksusowego domu - W Jeleniej Górze,
dwa poziomy, 90 m2, ogród, wyposażone, wysoki
standard, doskonała cena Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 667 219 752
Połowa wiejskiego domu - Łomnica ok. 90
m2 powierzchni użytkowej, trzy pokoje. Działka
ok. 400 m2 do remontu. Cena tylko 120000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
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
Pół bliźniaka - J. Góra - 110 m2 w spokojnej
części miasta z możliwością prowadzenia działalności usługowej, garażem i 700 m działką.
Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer licencji
8236 - 692 094 962

Śliczny domek - 135 m2. 5 pokoi, na ładnej
działce 1200 m2. 6 km od Jeleniej Góry. Atrakcyjna cena. N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
Tanie mieszkania i lokale użytkowe - blisko centrum Jeleniej Góry. Sprzedaż bez pośredników.
Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe - 510 124 844
Trzy działki budowlane - w Górzyńcu - obszar
Piechowic. Każda po 12 ar - 608 744 453
Warsztat Miłków - tanio, pomieszczenie
mieszkalno - warsztatowe 220 m2 za 130.000.
Można wziąć kredyt mieszkaniowy. Możliwość
przerobienia na mieszkanie. Nieruchomości
V&W Fankulewscy. Numer licencji 8236 - 692
094 962
Willa ok. Żeroma - piękny dom w willowej
dzielnicy Jeleniej Góry z ślicznym widokiem na
góry 274 m2. Dom dla zdecydowanego klienta
o podwyższonych wymaganiach. 1.250.000
PLN - 785 511 606
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

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Apartament 50 m2 - w centrum Jeleniej Góry.
Urządzony. 1800 zł/m-c - 607 287 654
Apartament w Cieplicach - 55 m2, umeblowany i wyposażony. Cena 1200 zł + media - 602
800 090
Apartamenty w centrum - nowe mieszkanie
2 pokojowe w ścisłym Centrum, 50 m2, garaż
podziemny, ogrodzone miejsce parkingowe,
budynek z windą. OKAZJA KODEX numer licencji
10721 - 513 060 568
Atrakcyjne lokale na gabinety - z parkingiem
w centrum Jeleniej Góry - 533 777 555
Atrakcyjne lokale z parkingiem - w centrum
Jeleniej Góry - 533 777 555
Atrakcyjny lokal - handlowo-usługowy, 60
m2, z witryną. Parter w centrum - 603 247 909

Kawalerka na Zabobrzu - od zaraz, atrakcyjna, wyposażona, duża na Kiepury - 695
943 795
Kawalerka na Zabobrzu - umeblowana. Od
zaraz. 650 zł + media - 502 206 565
Kawalerka od 01.11.2010 r. - 650 zł + kaucja
i liczniki - 507 487 397
Kawalerka po remoncie - na Zabobrzu, w
bloku. III piętro, 30 m2. Czynsz 750 zł + liczniki i
kaucja - 504 891 144
Kawalerka w centrum - Jeleniej Góry 680
PLN plus liczniki - 692 062 764
Kawalerka-umeblowana - Internet,
parking. Spokojna dzielnica. 950 zł + opłaty tylko
za prąd - 516 218 935
Kawalerki i mieszkanie 2 pokojowe - niedaleko centrum. Tanio - 603 832 828
Lokal - handlowy Społem PSS wynajmie przy
ul. 1 Maja 47a - 601 582 646
Lokal 100 m2 - na działalność rekreacyjną lub
inną - po kapitalnym remoncie w Hotelu EUROPA.
Informacje i składanie ofert w sekretariacie Hotelu
- 75 76 47 235
Lokal 120 m2 - obok Castoramy, na każdą
działalność. Z parkingiem - 504 165 873
Lokal 18 m2 - doskonała lokalizacja - Zabobrze. Wyremontowany. 700 zł. Od zaraz - 500
101 645
Lokal 49 m2 - na parterze. Wejście z ulicy.
Zabobrze III, ul. Kiepury 59 - na wprost ZUS-u.
Atrakcyjny, ładnie wykończony. Niedrogo - 601
954 165
Lokal 50 m2 - I piętro, pawilon Zabobrze. Dla
firmy do współpracy, pod biuro lub działalność
usługową. 2 pokoje do wykorzystania. Więcej
informacji pod tel. - 606 909 082
Lokal 89 m2 - blisko centrum. Duża sala obsługi
klienta. Serdecznie Polecam. Nieruchomości
Marles, numer licencji 13045 - 883 797 878
Lokal 89 m2 - na gabinety, biura. Zabobrze,
przy markecie Jysk. Widoczny, dużo witryn. Do
adaptacji pod każdą działalność. Cena 3600 zł
netto - 502 538 710
Lokal gastronomiczny - 100 m2, w centrum
Jeleniej Góry - ul. Wolności - 724 107 725
Lokal handlowo-usługowy - 40 m2, w centrum
Jeleniej Góry - ul. 1 Maja oficyna - 601 819 899
Lokal na działalność gospodarczą - 60 m2,
po remoncie - Pl. Wyszyńskiego, ok. 200 m
od pasażu Grodzkiego. 1500 zł netto - 603
747 306

Dom 100 m2 - w Karpaczu. Cena 1800 zł, do
rozmów. Bez pośredników - 512 144 131

Lokal na parterze - w centrum - Pl. Wyszyńskiego, 38 m2. 3400 zł + prąd - 609 655 488

Dom 65 m2 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras
95 m2, strych Dodatkowo do wynajęcia sala 75
m2. Ogrzewanie gazowe, ogród ocieplony - 514
951 345

Lokal ok. 100 m2 - 800 zł plus media. Pełna
infrastruktura teleinformatyczna. Miejsca parkingowe. Idealne pod biuro. Serdecznie Polecam
Nieruchomości Marles, numer licencji 13045
- 883 797 878

Dom jednorodzinny dla firmy - o wysokim standardzie. Strzeżony parking - 502 661 955
Duży plac z zapleczem - przy ul. Wrocławskiej
- 603 954 845
Garaż - 796 343 223
Garaż ul. Słowackiego - nowo wybudowany
z wysokiej klasy materiałów, brama otwierana z
pilota - 662 913 299
Hala 600 m2 - magazynowo-produkcyjna 600
m2, która stoi na terenie 3000 m2. Jeldom. Numer
licencji 14557 - 602 727 242
Hale i magazyny - w Podgórzynie - 601
582 601

Pół bliźniaka - w Jeleniej Górze -Cieplicach. 6
pokoi, garaż. Dobra lokalizacja. Działka 4 ary.
Balkon + duży taras. Może być 2 pokoleniowy
- 603 139 918

Kawalerka - ładna - Zabobrze 600 zł + liczniki+ kaucja, da pracujących - 880 019 195

Pół własnościowego domu - 50 m2,w Starej
Kamienicy, 2 pokoje, centralne, okna plastikowe.
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Jelenie
Górze - 721 631 548

Kawalerka dla pary - komfortowa, wysoki
standard. Atrakcyjna lokalizacja - 507 050 206

Centrum Cieplic - wynajmę lokal usługowy 30
m2, zlokalizowany w centrum Cieplic - 697 397
297, 75 75 229 80

Pół bliźniaka - w Cieplicach, w bardzo dobrej
lokalizacji. Działka 362 m2, do zamieszkania NM.
Numer licencji 5877 - 500 122 447

Pół domu Sobieszów - parter domu 129
m2 obniżone, ocieplone sufity, okna PCV po
remoncie. Polecamy, numer licencji 7027 - 785
511 606

Kawalerka centrum JG - Al. Armii Krajowej,
kilka kroków od ul. 1-go maja, 26 m2, pokój,
kuchnia, łazienka, miejsce parkingowe, 600 zł +
media - 693 503 602

Kawalerka - 660 670 990

Kawalerka - umeblowana. Nowe budownictwo, ogrzewanie C.O z sieci. 700 zł + media+ kaucja 1000 zł zwrotna po opuszczeniu mieszkania.
Kontakt po godz. 18:00 - 578 523 541
Kawalerka - w pobliżu centrum - 604 702
340
Kawalerka 39 m2 - ul. Kiepury. Umeblowana,
słoneczna. 550 zł najem + 500 zł opłaty + kaucja
- 695 348 928

Lokal użytkowy - 90 m2, parter wolnostojącego
budynku, w pobliżu centrum Jeleniej Góry, do
wykończenia według własnych potrzeb. 1900 zł
brutto plus liczniki. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Lokal użytkowy w centrum - obok Pasażu
grodzkiego! Prawie 50 m2. Duża witryna,
doskonała lokalizacja! Numer licencji 12181 508 240 821
Lokal w centrum - 90 m2, po remoncie. 2500
zł - 607 166 644
Lokal w centrum - duży 80 m2. Po remoncie.
Na parterze. Możliwość prowadzenia wszelkiego
rodzaju działalności. Nieruchomości Marles,
numer licencji 13045 - 883 797 878
Lokal za 1000 zł - 25 m2, 2 pomieszczenia
plus WC, po kapitalnym remoncie, parter z wejściem od strony ulicy Drzymały, Jelenia Góra. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752
Lokal, 60 m2 - gastronomia, w Jeleniej Górze
- 669 572 267
Mały domek - 35 m2. Kuchnia, łazienka,
przedpokój. Wyposażone. W Sobieszowie - 757
554 448
Mieszkania w Kowarach - nowe, 2 i 1 pokojowe
- 507 482 167, 510 673 523

Mieszkania, ul. Sobieskiego i Grunwaldzka ceny od 900 zł. Różne standardy - 607 083 098
Mieszkanie - ładne, wyposażone mieszkanie
3 pokojowe. Cena najmu 1500 zł z czynszem.
Prowizja dla biura 1000 zł. Podpisanie umowy na
warunkach „ Najmu okazjonalnego” PARTNER.
Numer licencji 4917 - 604 508 308
Mieszkanie - słoneczne - piękne mieszkanie
do wynajęcia, położone na parterze w czterorodzinnym domu o powierzchni 68 m2 z tarasem
i niewielkim ogródkiem. Jeldom. Numer licencji
14557 - 600 434 800
Mieszkanie - umeblowane - 2 pokoje + kuchnia
i łazienka. 43 m2, na os. Robotniczym w Jeleniej
Górze. Cena 700 zł + media - 665 839 199
Mieszkanie 100 m2 - umeblowane. Dla studentów - 601 798 039
Mieszkanie 2 pokojowe, Zabobrze - częściowo
umeblowane. Rozkładowe. Parter. 54 m2. 700
zł plus 300 zł czynsz plus media. Polecam.
Nieruchomości Marles, numer licencji 13045 883 797 878
Mieszkanie 2 pokojowe - 46 m2, po kapitalnym
remoncie, parter dwupiętrowej kamienicy, w pełni
umeblowane, blisko centrum Jeleniej Góry. 1000
zł plus liczniki. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2, duża kuchnia
- ul. Drzymały. 950 zł - 531 871 021
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2, na Zabobrzu
II, parter z balkonem, umeblowane, 900 zł plus
liczniki - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 60 m2. Na Zabobrzu.
1000 zł + opłaty rachunkowe - 665 208 206
Mieszkanie 2 pokojowe - 700 zł + opłaty i
kaucja - ul. Kiepury, całkowicie umeblowane. 51
m2 do wynajmu od zaraz - 502 399 088
Mieszkanie 2 pokojowe - 75 m2, umeblowane,
w spokojnej dzielnicy willowej w Cieplicach. 900
zł + liczniki i kaucja - 728 961 030
Mieszkanie 2 pokojowe - blisko centrum, po
remoncie. 800 zł + liczniki - 609 152 257
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, łazienka
- umeblowane. CO. Balkon. Ciepłe, ładne - 609
637 845
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, łazienka
- umeblowane. Parking. 7 km centrum - 605
209 637
Mieszkanie 2 pokojowe - na parterze w
wieżowcu, Zabobrze II w pełni umeblowane.
900 zł plus liczniki. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - na ul. Granicznej.
Komfortowe, umeblowane, wszystkie media,
pralka, zmywarka, TV, Internet. Widok na góry
- 669 560 592
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe, na I piętrze,
z balkonem. W centrum Jeleniej Góry. 900 zł +
opłaty i kaucja. Pilne - 535 205 705
Mieszkanie 2 pokojowe - od zaraz małżeństwu.
Nieumeblowane, po remoncie - ul. Różyckiego.
700 zł + media i kaucja - 507 436 881
Mieszkanie 2 pokojowe - plus ogródek.
W Jeżowie Sudeckim. 700 zł + liczniki - 691
229 508
Mieszkanie 2 pokojowe - przejściowe, jednoosobowe, z balkonem, częściowo umeblowane.
Opłaty 300 zł + niskie rachunki za gaz i prąd
- 781 287 666
Mieszkanie 2 pokojowe - świeżutkie, 45 m2 na
Zabobrzu - 509 663 183
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury. 52 m2,
umeblowane. 1150 zł + media - 608 283 691
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane - ul.
Daszyńskiego. 700 zł + czynsz 380 zł (w tym
jest już ciepła woda i ogrzewanie). Kaucja 1000
zł - 692 061 900
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane - ul.
Kiepury - 662 343 951
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, ładne ul. Kiepury. 900 zł + liczniki - 512 567 169
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, na
II piętrze, na Zabobrzu III, ul. Kiepury. 600 zł +
czynsz i media - 695 250 581
Mieszkanie 2 pokojowe - w bloku w Kowarach
- 503 984 663
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum - 603
247 909
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach.
Umeblowane. Miejsce parkingowe, na terenie
zamkniętym - 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni wyposażone
- 663 161 330
Mieszkanie 2 pokojowe - w Sobieszowie.
54 m2, ciepłe, słoneczne. 800 zł + liczniki - 668
151 851
Mieszkanie 2 pokojowe - wynajmę 3 studentką
w domku jednorodzinnym osobne wejście kuchnia, łazienka, WC, ogród - 664 465 333
Mieszkanie 211 m2 - w centrum Jeleniej Góry
- Hotel Europa I piętro nad salonem EMPiK - na
dział. handlową/usługową. Szczegółowe inf. w
sekretariacie hotelu. - 75 76 472 35
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Mieszkanie 3 pokojowe - duża kuchnia, duża
łazienka. Okolice uzdrowiska Cieplice. Ogrzewanie gazowe. 800 zł liczniki - 515 287 204
Mieszkanie 3 pokojowe - duże, niedaleko
centrum Jeleniej Góry. Bez pośredników. Cena
do negocjacji - 691 596 024
Mieszkanie 3 pokojowe - I piętro, wysoki
standard, wyposażone. Blisko centrum Jeleniej
Góry - 664 669 002
Mieszkanie 3 pokojowe - okolice Malej Poczty
- 792 930 047
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane, blisko
centrum. Mieszkanie z Internetem dla studentów
- 692 491 235
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum, 96 m2.
1100 zł + kaucja. Numer licencji 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej Górze, z
miejscami parkingowymi, umeblowane. Czynsz
600 zł + media i kaucja - 604 590 298
Mieszkanie 3 pokojowe - z ogrodem 800 zł +
media 8 km od JG - 603 130 438
Mieszkanie 38 m2 - bez pośredników. Piękne,
umeblowane, w IV piętrowym bloku, na II piętrze,
w najładniejszej części dzielnicy - Zabobrze III.
Doskonała lokalizacja - 603 959 954

Mieszkanie, ul. Drzymały - 2 pokojowe. Stan
bardzo dobry. Cena 900 zł (czynsz wliczony) +
media - 531 260 885

Mieszkanie 4 pokojowe - 2 łazienki. Około
100 m2, umeblowane. 1000 zł + media - 601
797 875

Obiekt - nadający się idealnie na hurtownie,
warsztat firmę produkcyjną Plac hala dwa garaże
poniszczenia warsztatowo-magazynowe - przy
głównej ulicy w Łomnicy - 698 633 201

Mieszkanie 40 m2 - do remontu, w Cieplicach
- 510 498 678
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokoje, parter wieżowca
na Zabobrzu II. W pełni umeblowane. 1000 zł
plus liczniki N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokojowe, balkon.
Zabobrze, I piętro. Wyposażone, po kapitalnym
remoncie. 1000 zł - 503 773 621
Mieszkanie 63 m2 - komfortowo wyposażone.
Bez pośredników - 500 011 665
Mieszkanie 68 m2 z tarasem - piękne mieszkanie na parterze 4-rodzinnego budynku. Oferta
skierowana do FIRM Jeldom. Numer licencji
3059 - 600 434 800
Mieszkanie 70 m2 - przy ul. Wiejskiej. Umeblowane, bezczynszowe, z ogrodem. 850 zł + kaucja
i media. Spokojna okolica - 512 987 817
Mieszkanie 76 m2 - komfortowe, umeblowane,
2 balkony. 1100 zł + gaz, prąd. Jelenia Góra-Zabobrze - 519 740 615
Mieszkanie 800 zł, 3 pokoje, 58 m2 - o
powierzchni 58 m2, 3 pokoje, 10 piętro, blok z
nową windą, piękny widok, w pełni umeblowane,
ciepłe, ciche. KODEX numer licencji 10721 - 513
060 568
Mieszkanie blisko centrum - od zaraz, bardzo
ładne, czyste, umeblowane. 55 m2. 700 zł +
media - 508 127 543
Mieszkanie dla pary - 48 m2. 1000 zł + opłaty
- 887 518 007
Mieszkanie dla studentów - 100 m2, umeblowane - 601 798 039
Mieszkanie dla studentów - samodzielne, na
Placu Ratuszowym - 606 251 363
Mieszkanie dwupokojowe - wysoki standard
w nowym budynku przy ulicy Kraszewskiego 601 566 508
Mieszkanie lub lokal użytkowy - w centrum
Cieplic, 21 m2. Cena 800 zł + rachunki - 662
158 006
Mieszkanie M1 na Kiepury - 39 m2 na 1 piętrze
w nowym budownictwie, po generalnym remoncie
w idealnym stanie. 1000 zł w tym ogrzewanie i
zużycie wody. Zapraszam do obejrzenia, numer
licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie na Krótkiej - nowe, 80 m2 do wynajęcia, od zaraz, 1400 zł - 602 359 045
Mieszkanie na Zabobrzu - tanio - 535 090
383
Mieszkanie studenckie - miejsce w pokoju przy
ul. Kraszewskiego w Jeleniej Górze. 50 m2, 100
m od UE - 607 311 363

Piętro wiejskiego domu - wynajmę agencji
towarzyskiej lub osobom indywidualnym - Mojesz
- 601 167 505
Pokoje 1 i 2 osobowe - Internet - 500 278 875,
756 431 743
Pokoje 1 i 2 osobowe - w Jeleniej Górze
(Cieplice) - 782 586 558
Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla
studentów, młodzieży, pracowników, turystów,
osoby indywidualne w Jeleniej Górze - blisko
UE - 606 360 443
Pokój dla niepalącego studenta - w centrum
Jeleniej Góry - 530 628 274
Pokój dla studentek - lub osoby pracującej.
Na Zabobrzu, ul. Kiepury. Tanio - 504 924 825,
756 420 766
Pokój dla studentki - blisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze - 888 364 511
Pokój dla studentki - na Zabobrzu - 723
548 049
Pokój dla uczennicy - za 550 zł - 603 852 233
Pokój jednoosobowy dla studentki - dostęp do
Internetu - 512 325 771
Pokój studencki - w nowym mieszkaniu, 100 m
od UE. 50 m2, w Jeleniej Górze - 607 311 363
Pokój w centrum - Jeleniej Góry, od 5 listopada
-tanio - 505 987 091
Pokój w centrum - niezależny. Nowy Internet.
Parking. Kontakt po godz.11:00 - 691 266 299
Pokój w centrum miasta - przy Placu Ratuszowym - 509 156 658
Pokój w Cieplicach - osobie niepalącej, z
dostępem do kuchni - 795 356 880
Pokój w domu jednorodzinnym - dostęp do
Internetu - 695 605 043, 757 521 595
Pokój w Łomnicy - w domu jednorodzinnym,
dla jednej osoby. 450 zł - 792 876 442
Pokój z aneksem kuchennym - i łazienką.
Pralka, lodówka, kuchenka - ul. Kadetów. Atrakcyjna cena - 795 650 571
Pokój z osobnym wejściem - kuchnia, łazienka
- 796 343 223
Pomieszczenia garażowo-magazynowe - 111
m2, ul. Podchorążych - 601 571 241
Pomieszczenia na biura - 11, 14,5, 15 m2
w centrum Jeleniej Góry - II i III piętro w Hotelu
EUROPA. Szczegółowe inf. w sekretariacie
hotelu. - 75 76 47 235
Pomieszczenia na biura - usługi w atrakcyjnej
lokalizacji i cenach - 500 060 742

Mieszkanie umeblowane - 2 pokoje 1 piętro na
Zabobrzu - 600 219 019

Pomieszczenie - 31 m2, I piętro, w centrum
- 757 526 536

Mieszkanie w Barcinku - 45 m2, nieumeblowane - 885 555 043

Pomieszczenie 80 m2 - na magazyn lub
garaż. Jelenia Góra, ul. Skowronków. 400 zł za
miesiąc - 502 535 929

Mieszkanie w centrum, piękne 95 m2 - 90
m2, 3 pokoje, duża słoneczna kuchnia z AGD,
łazienka, rok po remoncie, 4-te piętro w kamienicy
kilka kroków od ul. 1-go Maja, 1100 zł + media 693 503 602
Mieszkanie w Cieplicach - 2 pokojowe, z
osobnym wejściem, dla poważnej, pracującej
osoby lub pary. Parking - 757 557 012
Mieszkanie w Karpaczu - w centrum. 1
pokojowe, 40 m2, umeblowane, CO gazowe, od
zaraz - 691 503 580
Mieszkanie w Kowarach - lub Kostrzycy.
Pilne - 792 764 033
Mieszkanie 51 m2 - WC, łazienka, 3 pokojeciepłe. Okolice Jeleniej Góry (15 km). Cisza,
spokój, daleko od drogi głównej. 400 zł + opłaty
(ogrzewanie w czynszu)

Pomieszczenie 98 m2 - kanał, siła, WC - na
magazyn produkcyjny - 517 930 167
Powierzchnia biurowa - z wydzielonymi
lokalami biurowymi (7 biur) sala konferencyjna
oraz zaplecze sanitarne. Powierzchnia ok. 250
m - cena: 13 zł/m. Bardzo dobry stan, 1 piętro
- 602 727 242
Przestronny pokój z łazienką i balkonem - w
Cieplicach dla jednej lub dwóch osób pracujących,
spokojnych i niepijących. Cisza i spokój - 607
762 723
Stancja blisko UE - umeblowane 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - 663 232 354
Stancja dla studentek - blisko Kolegium Karkonoskiego. Warunki bardzo dobre. 270 zł miesięcznie + Internet, media i kaucja - 607 554 647
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

STANCJA dla studentki - w Cieplicach - 607
675 081
SZUKAM współlokatora/ki - do mieszkania 2
pokojowego na Zabobrzu, najlepiej studenci 783 032 822
TRZY pokoje - studentom - 607 728 957

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

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
KAWALERKA - bardzo tanio - pracuję, zapłacę
2 miesiące z góry - 724 085 009
KAWALERKA w Jeleniej Górze - lub okolicach.
Pozdrawiam Artur - 607 306 712
KAWALERKI lub mieszkania - w pełni umeblowanego za 70 zł dziennie na tak zwane usługi
towarzyskie w godz. 10-20. - 787 644 276
MIESZKANIE 2 pokojowe - lub kawalerka. Do
500 zł + opłaty. Może być nieumeblowane - 793
240 652
MIESZKANIE 2 pokojowe - na dłużej. Spokojne,
pracujące małżeństwo bez nałogów, szuka do
wynajęcia mieszkania w okolicy PKP lub Zabobrze I, częściowo umeblowane - 661 572 702
MIESZKANIE w centrum Cieplic - małe - 505
649 043
POSZUKUJĘ lokalu - min. 2 pokoje, maks. I
piętro. Dobry dojazd. Miejsca do zaparkowania.
Jelenia Góra, Cieplice - 607 122 636
SZUKAM lokalu w centrum - Jeleniej Góry, do 50
m2. Bez pośredników - 510 171 225
SZUKAM magazynu - 40-60 m2, w Jeleniej
Górze - 500 101 667

PANIE - bezpruderyjne panie do współpracy w
Hamburgu potrzebne. Extra warunki, mila atmosfera, wysokie zarobki, mieszkanie, telefon, dowóz,
tłumacz - umowa - gewerbe - 796 441 228
POSZUKUJĘ sponsora - kulturalnego i inteligentnego. Ja, studentka prawa - atrakcyjna i
miła. Czekam na Twojego SMS-a. Aleksandra
- 530 809 817
POZNAM dojrzałą kobietę - jestem młody i przystojny. Nie potrzebuję pieniędzy - 510 489 843
POZNAM dojrzałą panią - wiek 40-55 lat. 33 latek,
dyskretny, zadbany i przystojny - 692 268 125
POZNAM dziewczynę z Jeleniej Góry - kawaler,
34 lata, wyższe wykształcenie, 180 cm wzrostu
- 794 417 789
POZNAM galeriankę - młodą, szczupłą, atrakcyjną - 883 418 736
POZNAM poważnego Pana - wolnego, 45-60
lat, 176-180 cm wzrostu. Mile widziany medyk
lub prawnik. Pozostałe wyjaśnienia proponuję
telefonicznie. Jola - 75 76 46 153
PRZYSTOJNY - zadbane ciacho - tylko dla pań.
Możliwy striptiz - 667 022 745
PRZYSTOJNY 27 latek - pozna dojrzałą,
atrakcyjną kobietę 40+. Puszyste również mile
widziane. SMS - 669 686 179
PRZYSTOJNY 32 latek - pozna dojrzałą, zaniedbywaną kobietę do 50 lat, zdecydowaną na
spotkania bez sponsoringu - 798 391 436
ROZWIEDZIONY 34 latek - pozna panią do
stałego związku. Pani może być starsza ode mnie.
Chętnie pani z Kowar. Proszę o przemyślane
telefony lub SMS-y - 519 467 056

SZUKAM małego lokalu - w ścisłym centrum
Karpacza - na biuro - 661 217 474

SAMOTNY 42 latek - szczupły pozna panią.
Stały związek. Jelenia Góra i okolice. Buziaki 530 185 767

SZUKAM pokoju w Karpaczu - najchętniej z Internetem. W rozsądnej cenie - 784 226 525

SEKSOWNA pupcia - zrobi kompletnie wszystko
to, na co będziesz miał ochotę - 661 432 551

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE - pokój z kuchnia, 2 piętro w
centrum - piec kaﬂowy, niski czynsz po remoncie
- 726 392 808
MIESZKANIE 2 pokojowe - w centrum Jeleniej
Góry, 68 m2 na dom w okolicach Jeleniej Góry
do remontu - 722 080 464
MIESZKANIE 2 pokojowe - Zabobrze 49,7
zamienię na kawalerkę Zabobrze CON Numer
licencji 12470 - 693 810 808
MIESZKANIE w Karpaczu - 2 pokojowe, z
wygodami, werandą. 41 m2, I piętro. Zamienię na
równorzędne w Jeleniej Górze - 663 518 272

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
28 latek, szczupły, wysoki - bez brzuszka, szuka
kobiety w każdym wieku, w wiadomym celu. Bez
sponsoringu. 100% dyskrecji i zdrowie. Zgorzelec,
Lubań - 511 861 331
28 latka szuka Ciebie - jeżeli jesteś samotny, masz
max. 35 lat, szukasz czegoś więcej niż łóżko i sex,
napisz. Tylko przemyślane oferty - 794 501 715
33 latka, poznam pana - do stałego związku. Mam
dzieci w wieku 9 i 12 lat - 796 542 901
38 latek - 178/79/18 - pozna starszą, zamożną
panią, w celu spotkań i spełnianiu jej fantazji
erotycznych. Higiena i dyskrecja zapewniona.
Jestem żonaty - 787 342 158
45 latek - pozna Panią 20-60 lat, w celu intymnych
spotkań. 100% dyskrecji i higieny. Czekam na tel.
i SMS - 794 360 682
CHŁOPAK dla Panów - pełna dyskrecja. Zrobię
wszystko - 514 244 578
DAWID, 32 lata - szuka kobiety do dobrej zabawy.
Bez sponsoringu. 100% dyskrecji i higieny. Odp
na SMS - 531 301 812
DEMONICZNA, słodka 23 lat - spełni Twoje
najdziksze fantazje - 782 535 408
DLA dojrzałych Panów z klasą - francuz w samochodzie - 795 738 942
DOJRZAŁA z dużym, fajnym biustem - o
zaokrąglonych kształtach, zaprasza starszych
panów - 667 424 672
DWIE młode uzdolnione - zastąpią Ci żonę - 504
444 967
MĘŻCZYZNA, 37 lat - pozna zadbaną kobietę,
mężatkę lub samotną. Bez sponsoringu. Higiena i
dyskrecja gwarantowana - 795 628 806
MIŁY i sympatyczny 30 latek - poszukuje również miłej i zadbanej przyjaciółki do bliższego
poznania i nie tylko. 100% dyskrecji. Tylko SMS
- 722 504 123
MŁODY, 23 lata - poszukuje starszej pani, która
mnie zasponsoruje ﬁnansowo. W wieku od 30 do
60 lat. Czekam na kontakt - 605 855 159
MŁODY, 28 lat, przystojny brunet - poznam
dziewczynę do spotkań, w zamian za sponsoring.
Możliwość zamieszkania - 793 383 565
NAMIĘTNY seksik u rozkosznej pupci. Full
serwisik. Zapraszam - 661 432 551
NIEZAPOMNIANE chwile - z uroczą blondynką,
w zaciszu małego hoteliku. Dyskretnie wieczory
i noce - 795 738 942
ODDAM się pani - w zamian za pomoc ﬁnansową. Szczegóły przez SMS - nie zawsze mogę
rozmawiać - 724 259 985
ON po 30, spotka się - ze zdecydowanymi
Paniami, bez zobowiązań. Proszę o SMS - 519
365 245
OPALONY brunet - gorący i namiętny dla kobiet.
100% dyskrecji. Odpowiadam na SMS - 723
757 946
PAN 33 lat, miły - szuka kobiety, kochanki lub
mężatki. Wiek bez ograniczeń. Bez sponsoringu.
100 % dyskrecji i higieny - 603 650 362
PAN 37 lat, miły - szuka kobiety, kochanki lub
mężatki. Wiek bez ograniczenia. Bez sponsoringu. 100 % dyskrecji i higieny. Odp. na SMS
- 531 301 812
PAN 39/176/18 cm - pozna pary, panie. Stały
układ, bez sponsoringu. Tylko dobra zabawa 725 067 397
PAN dla panów - pan dla panów - 696 512 416

SEKSOWNA, gotowa na wszystko - da Ci to o
czym marzysz - 661 432 551
SŁODKA Maja, lat 23 - rozbudzi Twoje fantazje
- 782 535 408
SŁODKA, młoda, 2? lat - ﬁligranowa blondynka
zaprosi lub dojedzie - 883 480 531
SPOTKANIA w samochodzie - tylko wieczory
- 795 738 942
SZCZUPŁA brunetka, 26 lat - dojedzie do Pana
- 886 284 492
SZUKAM dziewczyny - fajny, dyskretny, wysoki,
zmotoryzowany, z mieszkaniem - dyskretnie
umówi się w nim z dziewczyną - higiena i dyskrecja zachowana - 661278 586
ŚLICZNA blondyneczka - młoda, ﬁligranowa
zaprosi lub dojedzie - 883 480 531
UROCZA cycatka - z seksowną pupcią da Ci
rozkoszne chwile. Full serwis - 661 432 551
WOLNY, 37 lat, niebrzydki - pozna panią do sex
spotkań bez sponsoringu - 692 425 609
ZAPŁACĘ chętnej pani - za francuza w moim
aucie, jestem fajnym 30 letnim facetem, proszę
o SMS - 722 161 430
ZASPONSORUJĘ szczupłą dziewczynę - z
możliwością zamieszkania. Wysoki sponsoring
- 667 022 745
ZASTĄPIĘ ci męża - wiek bez ograniczenia.
100% dyskrecji i higieny. Odp. ma SMS - 531
301 812
ZGRABNIUTKA brunetka, 23 latka - zaprasza na
rozkoszną jazdę 200h, miłość francuską i grecką.
Bez dopłat. Od 18pm - 9am - 787 644 276
ŻONA na godziny - dyskretna, zrównoważona dla Panów 40+. Mile widziany stały układ - 724
281 495

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
BAJECZNE kominki - tynki, gładzie, malowanie,
piękne łazienki, panele. Serdecznie zapraszam
- 500 011 540
BRUKARSTWO - mury oporowe, aranżacje
ogrodowe, systemy nawadniające, trawa z rolek
- 606 404 710

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

Brukarstwo - podjazdy, chodniki, place,
parkingi, kostka betonowa, granit, roboty ziemne
- 792 668 584
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
Cyklinowanie podłóg i parkietów - naprawy
stolarskie. Kładzenie paneli, podłóg, parkietów.
Odnawianie schodów - 691 385 780
Cyklinowanie, układanie parkietu - mozaiki i
podłóg, renowacja starych podłóg. Profesjonalnie
- 601 313 541
Dachy - oferujemy usługi: dekarskie, blacharskie, ciesielskie, ogólnobudowlane, elewacje i
docieplenia - 500 062 371
Dachy, rynny, obróbki blacharskie - kominy,
własny podnośnik koszowy. Niskie ceny. Krótkie
terminy - 692 712 710
Dekarz - blacharz - wykonam prace dekarskie,
opierzenie komina, montaż rynny, wstawienie
okien dachowych itp. - 697 791 853
Digger Bud - prace ziemne - koparko-ładowarka JCB, koparka gąsienicowa 3T, wozidło ład.
3T, wywrotka, niwelator laserowy, młot wyburzeniowy, zagęszczarka, pompa - 793 360 425
Firma ogólnobudowlana Marko - wykończenia
wnętrz, elewacje. Wieloletnie doświadczenie w
branży - 603 090 155
Fundamenty - Izolacje i wzmacnianie starych
fundamentów - 515 346 278
Gładzie na mokro - bez kurzu, szlifowania-regipsy, malowanie, tapety. Tanio, szybko i solidnie
- 604 357 269, wieczorem 75 71 304 64
Gładzie, regipsy, malowanie - panele, kafelkowanie - 697 200 025
Hydraulik C.O. - montaż centralnego ogrzewania wod.-kan., gaz. Ogrzewanie podłogowe,
kominki - tanio szybko i solidnie - 696 484 516
Hydraulika - nowoczesne systemy grzewcze,
instalacje gazowe wodne i sanitarne, ogrzewanie
podłogowe. Naprawy junkersów, pieców, kuchenek tanio-szybko- solidnie - 790 345 456

Hydraulika i remonty - wykonamy ogrzewanie
C.O. od podstaw lub częściowo, ogrzewanie
podłogowe, solary, kanalizacja, regipsy, gładzie,
ścianki działowe, panele - 691 528 286

Konkurencyjne ceny - gładzie, tynki,
panele, malowanie, regipsy oraz inne prace
remontowo wykończeniowe. Od zaraz. Przyjmę
zlecenia na zimę - 513 556 324

Hydraulika od a do z - montaż pieców,
kominków - instalacji grzewczych, sanitarnych,
gazowych - ogrzewania podłogowego. Podłączenia kuchenek i junkersów. Usuwanie awarii
- profesjonalista - 603 237 605

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

Instalacje - CO, wodno-kanalizacyjne,
gazowe. Uzgodnienia. Wymiana podgrzewaczy,
kuchni, kotłów. Prace ogólnobudowlane, wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781 465 274
Instalator C.O - montaż centralnego ogrzewania wod.-kan., gaz, tanio i profesjonalnie - 696
484 516
Junkersy naprawy- serwis - Naprawa wszystkich modeli junkersów - pieców! Przeglądy naprawy pogwarancyjne - serwis, zadzwoń, nic
nie tracisz i możesz tyko zyskać - 603 237 605
Kafelkarz - gres, kamień, terakota, ceramika, szkło. Wysoka jakość. 10 lat. Łazienki,
kuchnie, tarasy, baseny. Doświadczenie - 607
858 433
Klepka - cyklinowanie bezpyłowe - wszelkich
podłóg drewnianych, nawet pomalowanych
farbą olejną. Maszyny niemieckie 220V - 692
679 891
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny kolektorów
słonecznych do ciepłej wody - szybko, tanio i
solidnie. Nowość! Ruszyły dotacje można uzyskać 44% dotacji na inwestycje - 696 484 516
Kominki - obudowy nowoczesne, rustykalne,
portale. Pod życzenie klienta - 501 259 736
Kominki - wkłady kominowe - montaż kominków i wkładów kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kominki, wykończenia - obudowy kominkowe
rustykalne-nowoczesne kompleksowe wykańczanie pomieszczeń - 782 846 106
Kominki, zabudowy, wentylacje - wkłady
kominowe, frezowanie kominów, murowanie
kominów z klinkieru, kominy wolnostojące - 691
466 704
Kompleksowe budowanie - z powierzonego
lub własnego materiału - 606 805 957
Kompleksowe remonty - mieszkań i domów.
Gładzie bezpyłowe, glazura - 507 408 229
Kompleksowe remonty - pomieszczeń i inne
prace budowlane wykonam - 723 796 222

Łazienki, remonty mieszkania - wykończenia
wnętrz, gładzie, regipsy, podłogi, malowanie i
wiele innych. Szybko i solidnie - 880 992 649
Minikoparka Bobcat - z operatorem - 793
240 653
Mury oporowe - z kamieni, granitu. Ogrodzenia,
podjazdy, posesje - 507 408 229
Ogólnobudowlane - glazura, panele,
hydraulika oraz inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury VAT - 502 068 070
Panele podłogowe - duże doświadczenie 609 299 500
Piece CO - 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
Podejmę się remontu mieszkania - malowanie,
tapetowanie, panele i glazura - 601 881 276
Pogotowie dekarskie - 24h - 790 527 021
Prace brukarskie - wszystko z kamienia. Podjazdy, ścieżki, schody, ogrodzenia. Wieloletnie
doświadczenie - 698 909 897
Prace remontowo - budowlane - prace remontowo - budowlane - 508 451 743

Remonty - mieszkań, biur oraz sklepów od A
do Z - 664 307 825
Remonty - tanio - kompleksowe wykończenia
wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy itp.),
biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania
i wodne - 512 018 350
Remonty i wykończenia - gładzie, tynki,
panele, malowanie, regipsy oraz inne prace
remontowo-wykończeniowe. Od zaraz. Przyjmę
zlecenia na zimę - 513 556 324

Usługi budowlane - Remonty mieszkań, biur,
pomieszczeń. Gładzie, panele, regipsy, kafelki,
ścianki działowe, malowanie - 691 528 286,
667 689 012
Usługi budowlane i remontowe - mieszkań i
budowa domów pod klucz. itp. Płytki, regipsy,
tynki maszynowe, poddasza i elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793
Usługi budowlane od A do Zet - gwarancja
jakości - 665 944 830

Remonty i wykończenia - gładzie, tynki, płytki,
panele, regipsy, instalacje wodno-kanalizacyjne,
montaż drzwi i okien - 518 854 126

Usługi ogólnobudowlane - Kompleksowe
usługi budowlane. Remonty mieszkań, biur,
sklepów. Budowa od podstaw - 509 565 541

Remonty i wykończenia - ściany działowe,
sufity podwieszane, gładzie, tynki, układanie kafli
i paneli. Montaż drzwi i okien. Konkurencyjne
ceny - 515 565 653

Usługi remontowo-budowlane - malowanie,
tynki, gładzie, płytki i regipsy - 507 408 229

Remonty kapitalne - panele, gładzie, elewacje,
tynki. Solidnie i tanio - 504 964 227
Remonty kompleksowe - szybko, tanio i
solidnie - 698 056 197
Remonty kompleksowe - tanio i solidnie 698 056 197
Remonty mieszkań - gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, terakota - 509 529 965
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie,
regipsy (ścianki działowe, sufity podwieszane),
panele ścienne i podłogowe. Inne prace remontowe - 691 936 900
Remonty mieszkań - solidnie - 722 148 770
Remonty mieszkań - szybko, tanio i solidnie
- 886 174 031

Prace remontowo - budowlane - remonty
mieszkań, domów, glazura, gładzie, tynki, malowanie, ceny do negocjacji - 796 856 881

Remonty mieszkań, pensjonatów, hoteli kafelki, gładzie, regipsy, panele itd. od a do
z, szybko, profesjonalnie, faktura VAT - 727
655 028

Prace remontowo - wykończeniowe - płytki,
panele, gładzie. Tanio, szybko, fachowo - 698
909 897

Remonty-renowacje - remonty mieszkań,
biur, klatek. Renowacje drzwi, schodów, okien
- 505 765 895

Prace remontowo-budowlane - prace remontowo-budowlane - 508 451 743

Roboty ziemne - wykopy równanie terenu
- 785 535 629

Profesjonalne wykończenia - suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itd. Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787 210 943 lub
511 545 064

Roboty ziemne wykopy - pod fundamenty,
równanie terenu zbieranie humusu - 785
535 629

Regipsy, sufity podwieszane - gładź szpachlowa, malowanie, panele itp. - 516 666 638

Stolarstwo - ciesielstwo - wieloletnie
doświadczenie przy domach szachulcowych pruski mur - 510 285 082

Remontujesz, wykańczasz? - Gładzie, tynki,
panele, malowanie, regipsy oraz inne prace
remontowo wykończeniowe. Od zaraz. Przyjmę
zlecenia na zimę - 513 556 324

Tanie piece - kotły - węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek - tanio, montaż - sprzedaż
- serwis, Zadzwoń nic nie tracisz możesz tylko
zyskać - 603 237 605

Usługi remontowo-budowlane - układanie
glazury, regipsy, gładzie gipsowe, malowanie,
montaż drzwi i okien. Gwarancja. Faktura VAT
- 607 720 825
Usługi remontowo-budowlane - wykończenia
wnętrz, szeroki zakres robót. Tanio i solidnie.
Doświadczenie. Doradzamy - 665 733 354
Usługi ślusarskie i spawalnicze - montaż,
regeneracja, renowacja, konserwacja. Schody,
ogrodzenia, balustrady, kraty przyczepy itp. 512 428 700
Wkłady kominowe - kominki - montaż kominków i wkładów kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Wykonamy gładzie - na mokro, bez szlifowania. Efekt lustra. Multi Finish - 791 623 495
Wykonuję prace przy marmurze - granicie,
mozaice, porcelanie. Łazienki i kuchnie kompleksowo. 100% satysfakcja gwarantowana.
Serdecznie zapraszam - 669 317 786
Wykończenia wnętrz - remonty. Tanio i
profesjonalnie - 889 897 143
Wynajem kontenerów - na gruz, śmieci,
odpady budowlane, komunalne. Wywóz gruzu.
Zsypy budowlane. Bardzo konkurencyjne ceny
- 511 508 841

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Angielski - gratis pierwsza godzina i materiały.
Wszystkie poziomy, certyfikaty TOEIC z j.ang.,
WiDaF z j.niem., TFI z j. francuskiego, tłumaczenia. A&A Solutions - 721 220 320
Angielski - korepetycje - wieloletnie doświadczenie. Wszystkie poziomy zaawansowania,
matura. Możliwy dojazd. Atrakcyjna cena - 668
227 370
Anglik-English alive - przygotowanie do
matury, konwersacje. Dzieci uczone real English
przez poezję i śpiew. Możliwość nauki w grupach
- 506 209 866
Chemia - korepetycje - tanio - 664 459 936
Fizyka - korepetycje - zakres szkoły podstawowej, gimnazjum oraz średniej (w tym przygotowanie do matury i egzaminu gimnazjalnego)
- 603 630 164
Język angielski - korepetycje - 25 zł/h - tanio i
efektywnie. Różne poziomy-dobre przygotowanie
do matury czy testów. Przekonaj się. Dzwoń po
godz. 16:00 - 663 334 143
Język angielski - korepetycje - Studentka I roku
filologii angielskiej udzieli korepetycji na poziomie
podstawowym. Uczniowie podstawówki i gimnazjów. 20 zł/godzina - 661 059 861
Język angielski - lekcje indywidualne - dla
uczniów. Centrum miasta. 25 zł/60 min. - 603
560 897
Język francuski - korepetycje - doświadczony
nauczyciel. Dojeżdżam do ucznia - 691 688 237
Język niemiecki - dodatkowe lekcje - przygotowanie do egzaminów, nauka od podstaw - 669
948 061
Język polski - korepetycje - przygotowanie do
sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc w opanowaniu bieżącego materiału - 501 578 868
Język polski - korepetycje - udzieli mgr filologii
polskiej - 608 613 593
Korepetycje z języka niemieckiego doświadczona germanistka udzieli korepetycji
fachowo, solidnie. Wszystkie poziomy zaawansowania - 791 855 185
Kursy dla opiekunek - osób starszych oraz
opiekunek do dzieci w Niemczech. W tym nauka
języka niemieckiego - 600 153 322
Matematyka - korepetycje - dla dzieci.
Gimnazjum, szkoła średnia. Dojazd do ucznia
- 608 241 112
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Matematyka - korepetycje - na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej.
Najtaniej - ceny od 15 zł/godz. zegarową.
Duże doświadczenie poparte wynikami - 723
894 222
Matematyka - korepetycje - Nauczyciel
matematyki - na poziomie podstawowym i
gimnazjum - 663 664 335
Matematyka - korepetycje - prowadzi absolwent UWr. Liceum, przygotowanie do matury,
studia wyższe - 697 164 349
Matematyka - korepetycje - także dla studentów - 697 814 556
Matematyka - korepetycje - udzielę korepetycji - 663 328 163
Matematyka - korepetycje - w centrum
Jeleniej Góry. Wszystkie poziomy do matury
włącznie. Miła atmosfera. Zapraszam - 500
101 667
Matematyka - korepetycje - w Cieplicach.
Możliwy dojazd. Na poziomie podstawowym i
gimnazjum. Miła atmosfera - 518 562 049
Matematyka - korepetycje - z dojazdem do
ucznia - udzieli inżynier. Duże doświadczenie.
Najskuteczniejsze techniki nauczania. Polecam
- 509 503 125
Matematyka - korepetycje - zakres szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz średniej (w tym
przygotowanie do matury i egzaminu gimnazjalnego) - 603 630 164
Matematyka, fizyka, chemia - korepetycje także matura i egzamin gimnazjalny. Dojeżdżam
- Jelenia Góra i okolice. Doświadczenie w szkole
i jako korepetytor - 695 192 929
Nauczycielka języka angielskiego - profesjonalne przygotowanie do testów gimnazjalnych,
matury. Indywidualnie i grupowo - 663 369 045
Prezentacje maturalne - pomoc absolwentki
polonistyki. Prezentacja, konspekt, bibliografia.
Tanio, szybko i profesjonalnie - 501 237 824
Prezentacje maturalne - wykwalifikowany
nauczyciel języka polskiego. Koszt: 150 zł,
w cenie konspekt, biblioteka, praca, pytania,
pomoce dydaktyczne. Szybko - 663 359 461
Przedmioty ścisłe - korepetycje - wszystkie
poziomy. Tanio, solidnie, w miłej atmosferze.
Doświadczony korepetytor. Cieplice - 880
229 298
Tłumacz języka niemieckiego - Potrzebujesz
nawiązać kontakt z klientem z Niemiec? Nie
znasz języka? Potrzebujesz nas! Prowadzimy
negocjacje z kontrahentami niemieckojęzycznymi! - 795 356 880
Wszystkie przedmioty - korepetycje - od
szkoły podstawowej po studia, kursy maturalne.
Centrum Korepetycji Platu. Jelenia Góra - 600
153 322

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk a-z - awarie montaże usterki
naprawy modernizacje itp. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny!
- 500 505 002
Instalacje elektryczne - szybko i solidnie
- 607 339 582

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

og£oszenia
Wesela, imprezy, sylwester - muzyka instrumentalno-wokalna, akordeonowa. Różny
repertuar, nagłośnienie, oświetlenie. Muzyk
orkiestra - 757 533 921, 692 046 727

Student III roku filologii angielskiej - udzieli
korepetycji, wykona tłumaczenia. Tanio - 781
747 457
Ścinka drzew, wycinki krzaków - koszenie,
cięcie drewna opałowego itp. - 516 666 638

Zespół Merkury - z Jeleniej Góry to rzetelny,
doświadczony czteroosobowy zespół - 609
299 524

Ślusarstwo - ślusarstwo - 663 393 415
Torty na zamówienie - 15 smaków. Specjalne
torty dla dzieci: auto, boisko do piłki, szkatuła,
kwiat - 505 290 710

Zespół Music Party - zaprasza do czadowej
zabawy na weselach i bankietach - 605 450
117

Usługi rachunkowe - profesjonalnie poprowadzę księgowość - podatkowa książka przychodów
i rozchodów, ryczałt, ZUS. Pomoc w założeniu
firmy - 790 715 145

Zespół muzyczny 2 osobowy - wesela,
imprezy okolicznościowe, zabawy dla dzieci 691 590 576
Zespół muzyczny Elear - 3 osobowy skład.
Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych konkursów
- 606 778 341

WEMM Komputery, serwis - naprawa, konserwacja. Zgrywanie VHS na DVD. Odzyskiwanie
danych. Grafika komputerowa. Wizytówki, ulotki,
itp. Wystawiam rachunki - 798 468 007

Zespół muzyczny New Romantic - zaprasza
do wyśmienitej zabawy na weselach, balach,
bankietach. Akordeon, saksofon, język niemiecki
- 505 906 325

Wesela i inne imprezy okolicznościowe - w
malowniczym i cichym miejscu - 693 116 410
Wesela w Karpaczu od 100 zł - piękna sala,
profesjonalna obsługa - 698 693 098

Zespół muzyczny R&A - studniówki, wesela,
dancingi. Cena do uzgodnienia - 603 785 794

Wideofilmowanie wszelkich imprez - okolicznościowych. Profesjonalna, cyfrowa jakość.
Solidne wykonanie, przystępne ceny - 796
478 667

Zespół muzyczny Sunny Duo - wesela,
bankiety, studniówki. Videoclipy na żywo w
Internecie - 609 851 863
Zespół Pieszczochy - wesela, zabawy,
dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty
repertuar - 604 186 987

USŁUGI
OPIEKA
Dyspozycyjna do opieki - nad dziećmi lub
starszymi osobami na terenie Jeleniej Góry lub
za granicą - 694 977 361
Jestem gotowa na wyjazd - jednorazowy do
Niemiec, w charakterze opiekunki w okresie
świąt. Potrzebujesz wolne na święta? Zadzwoń
- 665 099 176
Mama zaopiekuje się dzieckiem - u siebie w
domu (centrum miasta). 4 zł. na godz. Przy
dwójce cena do uzgodnienia. Zapewniam
zabawę, wyżywienie, spacery - 604 416 289
Niepaląca - zaopiekuję się troskliwie osobą
niepełnosprawną, chorą. Za pensję z zamieszkaniem. Dolnośląskie do Zgorzelec i okolice
- 725 150 039
Opieka dzieci - weekendy - 603 710 026
Super opiekunka - dla osoby starszej lub
dziecka - 530 810 259
Zajmę się starszą osobą - zajmę się starszą
osobą - 663 638 451
Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca,
wieloletnia praktyka - 501 083 152
Zaopiekuję się starszą osobą - posiadam
kwalifikacje i doświadczenie - 667 138 290

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska - Biuro Rachunkowe
KOALA - pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY, pomoc w otwarciu działalności i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT - alakow@onet.
eu - 601 837 677
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

Anteny TV-SAT - montaż, serwis, ustawianie.
Naziemna telewizja, telewizja na kartę, Polsat,
N, Cyfra+. Gwarancja - 693 355 889
Anteny TV-SAT - montaż, serwis, ustawianie.
Naziemna telewizja, telewizja na kartę. Polsat,
N, Cyfra+. Gwarancja - 504 503 183
Atrakcyjne kredyty dla firm - Bankowe
Towarzystwo Finansowe - ul. Konopnickiej
14/2, I piętro - 510 171 225
Biuro Rachunkowe - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - 601 837 677

Fotografia dziecięca - Plener i tło fot. Portrety. Tanio - 663 664 335

Strony WWW - profesjonalne strony internetowe, w atrakcyjnej cenie - 504 120 752

Zespół Fantastic - zabawy, wesela, dancingi
- 606 302 931

Anteny satelitarne - montaż, usterki. Platformy - 781 957 491

Fotografia ślubna, artystyczna - profesjonalnie, dwoje fotografów. Fotoksiążki, obrazy,
filmy. Niskie ceny. Także okolicznościowa. Zapraszamy. Dojazd do 100 KM - 666 198 421

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość
firmy, posiadamy bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej – 782 020 635
Biuro Rachunkowe - tanio - 605 248 272
Certyfikaty (świadectwa) energetyczne budynków - tanio, szybko, solidnie. Dojazd do
klienta gratis - 661 449 398
Certyfikaty energetyczne - 691 759 542
Gaz - serwis - junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Tanio, szybko i solidnie Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 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
Kancelaria podatkowa Tax - pełny zakres
usług księgowych i podatkowych, szkolenia BHP
gratis - 510 243 264
Keer-myjki Karcher - sprzedaż-serwis - 512
600 444
Kontener obornicki do wynajęcia - 30 m2, z
ladami, lustrami i półkami. W centrum Piechowic
- 693 226 445
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
Meblozabudowy - szafy, garderoby itp. 603 328 832
Montaż mebli - zmontujemy i zawiesimy każde
meble Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Naprawię każdy stary zegar ścienny - profesjonalnie i niedrogo. Duży serwis części. Kontakt
wieczorem - 757 462 223
Odśnieżanie - posesji i dachów - 666 198
421
PC Serwis-Naprawa - komputerów i laptopów.
Instalacja i konfiguracja oprogramowania. Sieci
komputerowe. Odzyskiwanie danych. Doradztwo.
Dojazd do klienta - 501 737 088
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Pomoc w pisaniu prac - licencjackich, magisterskich, inżynierskich. Szybko, tanio, profesjonalnie.
Proszę o poważne oferty - 663 359 461
Poprowadzę księgowość - solidnie, rzetelnie,
bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
Pracownia Reklamy oferuje - reklamy na
auto, billboardy, magnesy, banery, wizytówki,
rolupu, ulotki, neony świetlne, koszulki reklamowe,
okolicznościowe, pieczątki - 607 470 483
Przepisywanie oraz korekta prac - dyplomowych, licencjackich, magisterskich, wypracowań.
Pomoc w pisaniu - 783 102 105
Przycinanie drzew - kopanie jesienne, pomoc
w ogrodzie i przy domu - 518 815 444
Pyszne pierogi - 5 zł/10 szt. - ok. 1 kg. Ładne,
duże domowe pierożki - ruskie i z mięskiem. Dużo
farszu, sterylnie wykonane. Poza Jelenią Górą
dowóz + 10 zł - 883 943 511
Regeneracja alternatorów - do wszystkich
aut. Faktura VAT. Atrakcyjne ceny - 605 186 086
Regeneracja rozruszników - do wszystkich
aut. Faktura VAT. Atrakcyjne ceny - 605 186 086
Renowacja mebli - tapicerstwo - 504 476
123
Restauracja pod Złotym Łukiem - w Cieplicach. Jedyna w swoim rodzaju - 665 110 971
Restauracja Przycup w Dolinie - serdeczne
zaprasza na bal sylwestrowy 2010/20110. Szczegóły pod tel. - 606 699 923
Roletki materiałowe, kasetowe - rzymskie,
vertikale, żaluzje, moskitiery. Sprzedaż, montaż,
serwis - 607 720 825

USŁUGI
MUZYCZNE
Atrakcyjny DJ Prezenter - własny
sprzęt, dojazd. Imprezy okolicznościowe,
bale, festyny, prywatki, bankiety, urodziny,
dyskoteki dla starszych, młodszych - 516
146 073
DJ, poprowadzę każdą imprezę - mój staż - 20
lat - 724 297 578
Pogotowie muzyczne - pogotowie
muzyczne - 609 299 524

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
Serwis okien, regulacja - konserwacja i
naprawa okuć. Wymiana uszczelek, szyb. Montaż
nawiewników, zatrzasków balkonowych. Gwarancja. Faktura VAT - 607 720 825
Serwis RTV/SAT - domowe naprawy telewizorów oraz montaż anten satelitarnych. Dojazd
i diagnoza gratis. Gwarancja oraz niskie ceny.
Zapraszamy - 721 009 695

Wodomierze i legalizacja - wymiana, montaż,
przeróbki. Plombujemy, legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Szybko tanio i solidnie,
pewni jakości i dobrej ceny - 500 505 002
WUKO Szambo - czyszczenie kanalizacji specjalistycznym sprzętem WUKO, udrażnianie rur
kanalizacyjnych. Wywóz nieczystości płynnych
szamba. Zapraszamy - 500 766 817
WUKO Szambo - czyszczenie kanalizacji specjalistycznym sprzętem WUKO. Udrażnianie rur
kanalizacyjnych. Wywóz nieczystości płynnych,
szamba - 511 508 841
Wycinka drzew - sprzątanie posesji, porządki,
rąbanie drzewa - 507 408 229
Wynajem kontenerów - na gruz, śmieci,
odpady budowlane, komunalne. Wywóz gruzu,
papy. Zsypy budowlane. Konkurencyjne ceny
- 500 766 817
Wypełnię wnioski do Urzędu Pracy - solidnie,
skutecznie i tanio. Kontakt po godz. 16:00 - 692
132 334
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
Firma sprzątająca - poszukuje obiektów do
sprzątania. Atrakcyjne ceny - 508 519 024
Firma sprzątająca - sprzątanie klatek schodowych, biur, mieszkań, odśnieżanie, koszenie
trawy, przycinanie żywopłotów - 500 141 827
Karcher - podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa - 756 420 315, 609 600 807
Kompleksowe sprzątanie grobów - mycie,
sprzątanie wokół, odmalowywanie itd. Tanio i
solidnie. Zaprasza. Jelenia Góra - 782 779 997
Posprzątam mieszkanie - umyje okna itp.
Jestem osobą odpowiedzialną i uczciwą - 608
583 137
Posprzątamy mieszkanie, dom - udekorujemy stosownie do okoliczności, zrobimy zakupy.
Smacznie ugotujemy i podamy. Posprzątamy po
przyjęciu - 510 117 309
Pranie dywanów, wykładzin - oraz tapicerki
meblowej i samochodowej. Najtaniej w mieście. Dojazd gratis. Środki firmy Karcher - 600
224 431
Sprzątanie - kompleksowo - kompleksowe
sprzątanie mieszkań, domów, posesji, zimą
odśnieżanie, sprzątamy po remontach i pracach
budowlanych - 604 569 719
Sprzątanie - mieszkań, domów, biur - 883
605 623
Sprzątanie - tanio - profesjonalne kompleksowe. Mieszkań, domów, biur, wspólnot
mieszkaniowych, również sprzątanie nagrobków
całoroczne - 795 356 880
Sprzątanie grobów - szybko, tanio, solidnie
- 782 779 997
Sprzątanie mieszkań, biur - klatek, nagrobków
- 505 765 895
Sprzątnę gałęzie, konary - zalegające na
posesji. Praca przy użyciu rębaka/rozdrabniacza
oraz pił motorowych. Kompleksowo w każdym
terenie - 693 373 443
Tanie i solidne sprzątanie - mieszkań, biur oraz
mycie okien - 604 133 390

USŁUGI
TRANSPORTOWE

1. Nr oferty ZEB-2009 Nowy dom parterowy niepodpiwniczony w okolicach Jeleniej
Góry o pow. całk. 160m2 na działce
1200m2. Kuchnia ze spiżarnią, duży salon,
dwie sypialnie, łazienka z WC, dwa pom.
gosp. i garaż. Ogrzewanie pompą ciepła.
Energooszczędny i ciepły. Cena 680 000zł.
Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński tel.697-707-401
2.Nr oferty ZEB-1976 Mieszkanie po
remoncie o pow. 54m2 w kamienicy
w centrum Wojcieszowa. Składa się z
przedsionka, dużej kuchni z jadalnią,
przestronnego salonu, sypialni i łazienki
z WC. Do mieszkania przynależy duża
piwnica i garaż przy kamienicy. Ogrzewanie piecem kaflowym na węgiel. Cena 125
000zł do negocjacji. Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński
tel.697-707-401
3.Nr oferty ZEB–1992 Piętro domu o pow.
114 m2 18 km od Jeleniej Góry z dużym
ogrodem i garażem. Cena 130.000 zł. Anna
Roziel tel. 509 156 552
4.Nr oferty ZEB2028 Mieszkanie w Kowarach po remoncie
o pow. 49m2 składa się z przestronnego
pokoju z aneksem kuchennym, dużej
garderoby, łazienki z WC i przedpokoju.
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej
przestrzeni 20m2. Ogrzewanie piecem
dwufunkcyjnym gazowym. Cena tylko
110 000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński tel.697707-401
5. Nr oferty ZEB-1674 Dom wolnostojący
w Jeleniej Górze o powierzchni 120 m2
na działce 1500 m2. Dodatkowo pomieszczenia murowane gospodarcze idealnie
nadające się pod działalność plus garaż.
Zapraszam na prezentację. Cena tylko
260.000 zł. Anna Roziel tel. 509 156 552
6.Nr oferty ZEB-2006 Mieszkanie w Cieplicach dwupokojowe 36 m2 na wysokim
parterze z ogrodem. Bardzo niskie koszty
utrzymania. Cena tylko 109.000 zł. Zapraszam na prezentację. Monika Biesaga tel.
602 631 396
7. Nr oferty ZEB-1933 PILNA SPRZEDAŻ!!!
Duże mieszkanie o powierzchni 183 m2 na
parterze dwurodzinnego domu z osobnym
wejściem w cichej dzielnicy Piechowic. Do
mieszkania przynależy działka budowlana
o powierzchni 921 m2. Cena 110.000 zł do
negocjacji. Alicja Żebrowska tel. 505 074 854
8.Nr oferty ZEB-2023 Sprzedam mieszkanie w stanie deweloperskim 2-poziomowe
blisko centrum, 94 m2. Cena 285.000 zł.
Więcej informacji tel. 695 534 000
9. Nr oferty
ZEB-2024 Pilnie
sprzedam mieszkanie czteropokojowe w
Dziwiszowie, I piętro, powierzchnia 96 m2,
duży taras, mieszkanie bezczynszowe.
Cena 290.000 zł do negocjacji. Więcej
informacji tel. 695 534 000
10.Nr oferty ZEB-2015 Mieszkania w trakcie budowy. Inwestycja deweloperska w
uzdrowiskowej części miasta. Mieszkania
z balkonami, garażem podziemnym. Mieszkania wykonane z bardzo wysokiej klasy
materiałów. Filip Biegański 500 666 828
11. Nr oferty ZEB-2032 Mieszkanie usytuowane na parterze czteropiętrowego
budynku w bardzo dobrej lokalizacji
Karpacza. Mieszkanie dwupokojowe z
aneksem kuchennym i dużym tarasem.
Zapraszam na prezentację. Filip Biegański
500 666 828

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Berlin, Hamburg, Bremem i okolice - 075 75
182 55, 607 222 369
Bus 1t z kierowcą - miłym i uczynnym - przewiezie szybko i niedrogo - 607 232 258
Bus 8-osobowy i laweta - bus 8-osobowy i
laweta - 601 573 558
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe Niemcy środkowe
- Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice super ceny - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe - Niemcy południowe - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe, Niemcy północne
- 075 75 182 55, 607 222 369

og£oszenia
Przedłużanie paznokci - metodą żelową i
akrylem. Z dojazdem. Polecam, od 45 zł. Zapraszam - 604 201 659
Rehabilitacja - w bólach kręgosłupa i innych
dysfunkcjach narządu ruchu. Terapia manualna,
igłoterapia. Mgr Eryk Olszak - 697 885 631,
756 137 428
Rehabilitacja i masaż - magister rehabilitacji
pomoże wrócić do sprawności. Wykonuję kinezyterapię i masaż leczniczy. Dojazd do pacjenta.
Polecam - 505 895 999
Rehabilitacja, masaż - odchudzający i ujędrniający. Komputerowe wyszczuplanie i modelowanie ciała, sauna, rehabilitacja, fizjoterapia, laser,
DD, magnetoterapia - 600 106 329

Kierowca z busem - osobowym i towarowym
- do wynajęcia - 507 487 728

Rollmasaż w podczerwieni. Aktywacja układu
limfatycznego. Poprawa przemiany materii.
Zapobieganie depresji. Wspomaganie procesu
odchudzania SLIM Studio, ul Kiepury 57, Zaprasza! Pierwsza wizyta gratis! - 504 018 881

Lotniska - transport - Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków, Lipsk,
Warszawa. Klimatyzacja. Faktura VAT. Zapraszam - 602 120 624

Stylizacja paznokci - tipsy żelowe w dobrej
cenie, profesjonalnie. Pazurki na każdą okazję.
Bogate zdobiennictwo. Dłonie, stopy. Zapraszam
- 661 305 201

Lotniska przewozy - Praga, Berlin, Drezno,
Wrocław, Poznań, Katowice. Faktura VAT - door
to door - 607 763 204

Stylizacja paznokci-certyfikat - paznokcie jak
marzenie u stylistki z certyfikatem. Wygodnie, z
dojazdem, po korzystnej cenie. Dzwoń teraz,
umów termin - 660 533 460

Heilbronn - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369

Niemcy - przewozy osobowe - super ceny,
co trzeci przejazd gratis - 075 75 182 55, 607
222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
Przeprowadzki - transport - kraj-zagranica.
Mercedes Sprinter Meblowóz 25 m3, Iveco 18
m3. Ekipa do załadunku. Faktura VAT. Tanio i
solidnie - 509 211 282
Przeprowadzki kompleksowe - kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76 73 971, 516 146 075
Przeprowadzki-transport - PL-UE. W
soboty-niedziele rabat - 660 468 908
Przewiozę, zawiozę - Fordem Galaxy sześć
osób lub po wyjęciu foteli - spore gabaryty - 603
328 832
Przewozy do Berlina - niedziela, wyjazd 6 rano,
powrót godz. 16:30 - 663 226 009
Przewozy do Niemiec - Monachium, Stuttgart
- 663 226 009
Przewozy do Niemiec - Norymberga, Monachium 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
Samochodem ciężarowym - 7t. Z HDS 3t 507 576 765
Tanio przewiozę - 800 kg - 601 881 276
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

Termomasaż - uśmierzający ból kamieniami
nefrytowymi: chiropraktyka masaż akupresura
termopunktura Jelenia Góra ul Mostowa 5
a - 511 560 440
Tipsy - profesjonalnie i niedrogo - w salonie.
Henna, regulacja brwi - 500 052 695
Tipsy za 30 zł-młodzież - przedłużanie wraz
ze zdobieniem na tipsie żelem. 10 lat praktyki.
Promocyjna cena dla młodzieży i studentów.
Również dojadę - 883 943 511
Urządzenie medyczne Ceragem - do regeneracji i leczenia kręgosłupa. Cena 9000 zł - 511
560 440

ZA DARMO
ODDAM
Gruz (beton) - po likwidacji podjazdu do garażu ok. 1 kontenera. Jelenia Góra - 796 501 767
Oddam narożnik - z pojemnikiem na pościel, 2
fotele, ławę - 692 003 920

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
Drewno rozbiórkowe - wszelkiego rodzaju 607 609 642
Gruz lub zwietrzelinę - około 20 ton - 605
857 016

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Skup wszystkich aut - skup aut całych i uszkodzonych, osobowych, dostawczych, ciężarowych,
rolniczych. Odbieram własnym transportem, płacę
gotówką od ręki. Laweta całodobowo. Prowadzę
również naprawy powypadkowe - 604 899
303,698 707 299
Skup-powypadkowe i całe - odbieram
własnym transportem. Również angliki - 721
721 666

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 100 - benzyna + gaz, komplet opon
zimowych. Opłacone OC i przegląd do maja
2011 r. Stan bdb. Cena 2500 zł do negocjacji 691 552 861
Audi 100 2.0 - 1983 rok, benzyna + gaz. Na
chodzie, opłacony przegląd i OC + komplet
opon zimowych Cena 1400 zł do negocjacji 691 552 861
Audi 80 B3 - z gazem. Cena 1800 zł - 792
307 700
Audi 80 B3 1.8 - 1991 rok. Stan techniczny bdb.
Opłaty do 08.2011 roku. Zadbane wnętrze. Cena
1500 zł. Nie wymaga wkładu - 794 373 778
Audi 80 B4 - 1993 rok, benzyna + LPG, sprawne,
mały defekt na drzwiach od strony kierowcy. Cena
5500 zł, do niewielkiej negocjacji - 784 584 688

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

Audi A3 1.9 TDI - 2003 rok, 5 drzwiowy, bogato
wyposażony, tapicerka skórzana, 105 KM.
Garażowany. Kierowca niepalący. Atrakcyjna
cena - 695 426 089
Audi A3 2002 - A3 1.6 benzyna, przebieg
190000, klimatyzacja, 4 x poduszki, elektryczne
szyby i lusterka, ABS, ESP, cena 22900, wystawiamy fakturę VAT- marża - 75 76 788 35 501
035 988
Audi A3 97 rok, 1.9tdi - klimatyzacja elektryczne
szyby i lusterka, ABS alufelgi, przebieg 190000,
przyjmujemy auta w rozliczeniu wystawiamy
fakturę VAT - marża, cena 12900 - 75 76 788
35 501 035 988
Audi A4 97 rok, 1.6 benzyna - przebieg 140000,
bezwypadkowa, stan idealny przygotowana do
rejestracji, cena 13900 przyjmujemy auta w rozliczeniu, wystawiamy fakturę VAT - MARŻA - 75
76 788 35 501 035 988
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
Audi A4 rok TDI - 1999 rok, po liftingu. Stan
bardzo dobry. Pełne wyposażenie, alufelgi. Tanio
- 13290 zł - 696 448 064

Transport oraz przeprowadzki - szybko, tanio
i solidnie. Doświadczenie. Transport zwierząt.
Faktury VAT - 692 314 428

Angliki - skup - aut całych i powypadkowych.
Jelenia Góra i okolice. Odbieram własnym transportem - 531 588 345

Transport osobowy - lotniska, wycieczki,
konferencje, imprezy okolicznościowe, itp. Bus-8
osób. Faktura VAT. - 602 120 624

Auta całe i powypadkowe - skup aut całych
i uszkodzonych do 10000 zł. Jelenia Góra i
okolice - 531 588 345

Audi A6 2.5 TDI 12 - 1998 rok, model 1999
rok, 2 komplety kół z alufelgami. Garażowana,
zadbana - 601 734 994

Usługi transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10% taniej - 601 561 366

Auto - stan obojętny - 790 303 603

Audi A6 Avant 2.5 TDI - 150 PS - 668 016 400

USŁUGI
ZDROWIE URODA
50% rabatu na pierwszy zabieg - przyprowadź
drugą osobę do naszego salonu a otrzymasz
rabat. To trwała, szybka i bezbolesna metoda.
Każda część ciała za 99 zł. Jelenia Góra-Cieplice,
ul. Wolności 237 - 757 552 420
Fizjoterapeuta - rehabilitacja, masaż dojazd do pacjenta - 664 773 801
Fotodepilacja - Przyprowadź drugą osobę
do naszego salonu, a otrzymasz rabat. To trwała,
szybka i bezbolesna metoda. Każda część ciała
za 99 zł. Jelenia Góra-Cieplice, ul. Wolności
237 - 75 75 52 420
Kolczykowanie ciała - centrum - profesjonalnie, bezpiecznie. Licencja. Również dojadę.
Pępki, język, brwi, brody, sutki, gorsety. Każdy
zakres piercingu. Anna - 883 943 511
Masaż relaksacyjny i erotyczny - dla kobiet.
Możliwość dojazdu. Tanio i ekskluzywnie wykonuje młody brunet - 793 383 565
Masaże - wizyty domowe - masaż relaksacyjny
oraz leczniczy: bóle kręgosłupa - 508 519 024
Menicure w domu - manicure tipsy paznokcie
żelowe, w twoim domu, przyjadę i zrobię Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
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
Paznokcie - super jakość - Profesjonalna
stylizacja paznokci. Nowe wzory i kolory. Super
jakość. Materiały najwyższej jakości. - 513
099 494
Paznokcie w domu - tipsy paznokcie żelowe,
w twoim domu, przyjadę i zrobię Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny!
- 500 505 002
Pijawki - Hirudoterapia - 510 052 404
Poważna choroba XX w. - stres - jest na to
sposób - relaksoterapia. Masaż, kolory, muzyka,
taniec. Wizyty domowe. Posiadam wymagane
certyfikaty - 510 460 369
Pozbądź się cellulitu - Pozbądź się cellulitu,
popraw swoją sylwetkę, kondycję i samopoczucie!
SLIMStudio, ul. Kiepury 57 oferuje VACU- bieżnia
i rower w podciśnieniu, platformy wibracyjne,
rollmasaż w podczerwieni - 504 018 881
Przedłużanie i zagęszczanie włosów - profesjonalnie, różne metody. Atrakcyjne ceny. Pasma
z cyrkoniami - 793 469 303

Auto do 300 - stan obojętny, własny transport
- 888 696 309
Auto skup - każde auto. Gotówka natychmiast
- 727 227 917
Auto za rozsądna cenę - stan obojętny - 511
209 408
Autoskup - powypadkowe, całe - uszkodzone.
Również angliki. Posiadam własny transport 507 736 710
Gotówka od ręki - skup aut całych i uszkodzonych, osobowych, dostawczych, ciężarowych,
rolniczych. Odbieram własnym transportem, płacę
gotówką od ręki. Kontakt w godzinach od 8 do 19
- od 8 do 19 - 604 899 303, 698 707 299
Każde auto - bez oc i przeglądu w rozsądnej
cenie własny transport - 511 209 408
Każde auto - całe lub uszkodzone. Płatne
gotówką - 727 227 917
Każde auto - gotówka od ręki - 796 160 678
Każde auto - powypadkowe, całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
Każde auto - uszkodzone, powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
Każde auto do 1000 zł - całe lub uszkodzone,
ewentualnie angliki. Pieniądze od ręki. Własny
transport - 722 128 501
Każde auto do 700 zł - całe, na części, uszkodzone. Wszystkie formalności do wyrejestrowania
- 609 962 206
Każde auto w rozsądnej cenie - również skutery.
Przyjadę osobiście - 723 879 996
Każde auto z gazem - do 500 zł - 604 753 342
Powypadkowe - skup - również całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
Punto, Fiesta, Clio, Polo - lub inny zarejestrowany samochód w cenie do 5000 zł - 603
182 814
Samochody powypadkowe, uszkodzone - i
całe - każde auto. Również angliki. Posiadam
własny transport - 507 736 710
Skup aut - do 5000 zł - 697 104 455
Skup aut - wszystkie auta - 790 303 603
Skup aut za gotówkę - z lat 1993-2010. Osobowe, dostawcze. Całe i powypadkowe. Zawsze
aktualne - 664 200 250
Skup całe i powypadkowe - skup całe i powypadkowe, odbieram własnym transportem również
angliki - 693 828 283

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

Audi A3 1.6 - 2000/2001 rok pierwsza rejestracja.
Zadbana. Klimatyzacja, ABS, pełna elektryka.
Cena 16500 zł - 603 517 772

Audi A4, 1999 1.8 benzyna - bezwypadkowe,
serwisowane klimatronic, elektryczne szyby i
lusterka, ABS, ESP, cena 14900, przyjmujemy
auta w rozliczeniu wystawiamy fakturę VAT marża, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 75 76 788 35 501 035 988

Auto do 300 - stan obojętny, bez OC i przeglądu
- 885 775 445

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

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

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Zawiozę do ślubu - i różne imprezy - 601
561 366

Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Audi A3 - 1998 rok, elektryczne szyby, klimatronik, centralny zamek. Zarejestrowana.
Przyciemniane szyby, stuningowane światła tył
i przód, alufelgi - 505 223 708

Transport bus 8 osobowy - Transport bus 8
osobowy - 601 573 558

Auto do 300 - stan obojętny - 887 279 884

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

BMW 316 1.8 - 1991 rok, benzyna + gaz. Ważne
opłaty. Cena 2000 zł - 794 015 149
Bmw 316i - 1994 rok, grudzień 199000, 102
km niebieski. Tanio, tuba basowa, radio Sony
mp3 - 506 151 602
BMW 316i compact 7500 zł - 1997 rok, zadbany
195000 km, elektryczne: lusterka, szyby, centralny
zamek, klimatyzacja, jasnoniebieski metalik - 796
188 656
BMW 316i compakt 1.6 - 1997 rok, benzyna.
Czarny metalik. Stan idealny. Cena 8500 zł do
negocjacji. Radek - 667 019 217
Bmw 318 E-36 - 1992 rok, benzyna + gaz. Nowe
OC, przegląd. Do niewielkich poprawek. Stan
dobry. Cena do uzgodnienia - 723 879 996
Bmw 320D 2003 - 2.0D 150KM bezwypadkowy
serwisowany 160tys cena 29900, stan idealny
klimatyzacja elektryka ABS ESP, przyjmujemy
auta w rozliczeniu wystawiamy fakturę VAT marża - 75 76 788 35 501 035 988
Bmw 525 - 1992 rok, bordo metalik, benzyna +
gaz. 5 drzwi, elektryczne szyby, klimatyzacja, alufelgi, nowe opony zimowe. Zadbany, garażowany.
Cena 8000 zł - 601 695 364
BMW E36 - 1991 rok, pojemność 1.6, cena : 3500
zł - 883 640 776
BMW E36 316i - 1997 rok, benzyna + gaz, stan
bdb., elektryczne szyby, lusterka, szyberdach. Po
wymianie amortyzatorów p. i t. Zarejestrowany,
opłacony. Nie wymaga wkładu $ - 667 743 529

Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

Daewoo Kalos 1.4 - zarejestrowany, 2002 rok,
benzyna, wspomaganie kierownicy, elektryczne
4 szyby, 4 poduszki powietrzne ,klimatyzacja,
centralny zamek, ABS, radio. Auto ekonomiczne,
wnętrze zadbane, nie wymaga żadnego wkładu.
Cena 8200 zł. Podzespoły, silnik Opla - 604 899
303, 698 707 299
Daewoo Matiz - 1999 rok, przebieg 100 tys.
km. Wersja top czerwony. Dużo nowych części
eksploatacyjnych - 662 106 505
Daewoo Matiz - 1999 rok. Przegląd ważny
do września 2011 r. OC do września 2011 r.
Komplet opon zimowych, nowy akumulator 691 017 077
Daewoo Matiz - 2000 rok, czarny, wspomaganie kierownicy. Cena 3800 zł - 503 168 494
Daewoo Nexia - 1997 rok, opłacona, zarejestrowana. Cena 1550 zł. Do wymiany sworzeń
- 660 181 460
Daewoo Tico - 1998 rok, uszkodzone - 507
201 911
Daewoo Tico - 1998 rok, zadbany. Elektryczne
szyby, koła zimowe. Przegląd do 2011.10.21,
ubezpieczenie do kwietnia 2011. Cena 1500 zł
do negocjacji - 693 896 701
Daewoo Tico - 1998 rok, zarejestrowane.
Opłacone. Centralny zamek, alarm, radio. Nie
wymaga wkładu finansowego - do jazdy. Cena
1500 zł - 507 930 010
Fiat 126 - 1995 rok, bez papierów, uszkodzony
gaźnik, cena 250 zł - 785 524 378
Fiat 126 p - zarejestrowany, OC do 31 grudnia,
auto naprawdę zadbane po starszej osobie, radio,
cena 390 zł - 604 899 303/698 707 299
Fiat 126p - Maluch - 1997 rok, brak przeglądu,
OC do stycznia. Cena 350 zł - 510 242 940
Fiat Bravo 1.4 12V - 1996 rok. Cena do uzgodnienia - 501 131 263
Fiat CC 700 - 1994 rok. Ważne opłaty do stycznia - 518 840 387
Fiat CC 700 - 1996 rok, opłacony, zadbany 603 487 539
Fiat Cinquecento - 1994 rok. Sprawny, ważne
opłaty, zarejestrowany. Cena 780 zł - 607
162 320

Bus T4 Multiwan Alstar 1.9 TD - stan bardzo
dobry. Polecam - 693 295 845

Fiat Cinquecento 700 young - 1997 rok, I właściciel. 2 komplety opon + części. Ubezpieczenie do
28.02.2011 r. Przegląd do 29.07.11 r. Stan bdb.
Cena 1550 zł - 661 648 517

Citroen AX 10 - po kapitalnym remoncie - 662
446 166
Citroen Berlingo 1.9 D - 2001 rok, z homologacją. Cena 7500 zł - 607 662 939
Citroen BX 1.3 - 1988 rok, benzyna, biały.
Zadbany, sprawny. Cena 1000 zł - 697 109 868
Citroen BX 1.6 - 1990 rok, benzyna, kolor
czerwony. Ważny przegląd i opłaty. Stan dobry.
Cena 800 zł. Przebieg 183 tys. km. 5 drzwi - 757
141 150
Citroen C4 2007 - C4 2.0HDI 136KM przebieg
150000, serwisowany, bezwypadkowy, klimatronic, pełna elektryka ABS ESP, stan idealny, cena
34900 w tym 22% VAT przyjmujemy auta w
rozliczeniu - 75 76 788 35 501 035 988

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Fiat Cinquecento 700 - 1994 rok. Ważny przegląd. Cena 1500 zł - 662 212 072

Citroen AX 1.1 - 1995 rok, do remontu lub na
części. Szyberdach, ilość drzwi 4/5. Cena 1000
zł do negocjacji - 664 133 108

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji

Bmw E46 323 - fajne i wygodne, z 1999 roku
- 601 698 950

Ciągnik MTZ - 1982 rok. Przedni napęd,
układ kierowniczy przerobiony na siłownik - 601
857 342

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

Fiat Punto - 1996 rok, LPG + benzyna, 3
drzwiowy. Zadbany. Cena 4500 zł - 604 202
978
Fiat Punto 2004 - salon Polska, 101000 km,silnik
1200, przegląd 04/2011, OC 01/2011, wspomaganie, 2 poduszki, 2 komplety opon, stan BD. 10500
ZŁ - 790 524 539
Fiat Scudo 1.6 TD - 2007 MAXI, 1.6JDT, ciemna
czerwień, blaszak 3-osoby idealnie utrzymany
serwisowany FIAT, przejechane 135000 km, cena
do uzgodnienia - 698 633 201
Fiat Seicento 1.1 - 1999 rok. Lekko uszkodzone
błotniki i zderzak. Poza tym sprawny. Cena 3000
zł - 608 354 904
Fiat Uno - 1997 rok. Cena do uzgodnienia 607 372 636
Ford Courier- tanio - zarejestrowany, rok 95,
pojemność 1.3 benzyna, ważny przegląd, 2 x
poduszka, radio, cena 1150 - 604 899 303/698
707 299

Ford Escort 1.6 16V - 1994 rok, ważny przegląd
i ubezpieczenie OC. Jeśli nie odbieram, proszę
nagrać się na sekretarkę, oddzwonię - 513
271 578
Ford Escort 96 - tanio - zarejestrowany, ważne
OC, zadbany, czysty welurowa tapicerka, wspomaganie kierownicy, 2 x airbag, centralny zamek,
alarm, ABS, opony zimowe nowe, szyberdach,
hak. Cena 1650 zł - 604 899 303,698 707 299
Ford Escort Kabi 16V - 1995 rok, 2 poduszki
powietrzne, elektryka. Cena 1350 zł - 794
015 149
Ford Fiesta - 1996 rok, 3 drzwiowy. Cena 2000
zł. Gratis opony zimowe - 609 071 450
Ford Fiesta - 1997 rok, ważne opłaty. Cena
1200 zł - 793 166502
Ford Fiesta - tanio - 692 890 195
Ford Fiesta - tanio - zarejestrowana, rok 93,
pojemność 1.3 benzyna, cena 450 zł - 604 899
303/698 707 299
Ford Fiesta 1.1 - 1991 rok. OC do 02.2011 r.
Brak przeglądu. Stan dobry, na alufelgach. Cena
850 zł - 510 242 940

Ford Mondeo 1.8 TD kombi - 1995 rok, zarejestrowany, do poprawek. Cena 1700 zł - 660
181 460
Ford Mondeo 2002, 1.8 - auto przygotowane do
rejestracji, bezwypadkowe, serwisowane, cena
17900, klimatyzacja elektryczne szyby i lusterka
wystawiamy fakturę VAT marża przyjmujemy auta
w rozliczeniu przebieg 110000 - 75 76 78 835
Ford Mondeo 2007 - 2.0TDCI, 130KM, 29900
w tym 22% VAT bezwypadkowe, serwisowany
140000 km stan idealny, pełna dokumentacja,
wystawiamy fakturę VAT, przyjmujemy auta w
rozliczeniu - 75 76 788 35 501 035 988
Grand Vitara Leasing - do przejęcia umowa
leasingowa wraz z samochodem 1.9 deLuxe
2009 rok - 501 541 503
Honda Civic - benzyna + LPG, 5 drzwiowy, na
chodzie. W całości lub na części - 510 242 940
Honda Civic 1.4 - 1998 rok, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, alufelgi 14. Sprowadzony.
Cena 6999 zł + opłaty - 531 740 704
Honda Civic 1.4 - 1988 rok, powypadkowy.
Cena 1000 zł - 516 294 580

Ford Fiesta 1.1 - rok produkcji 1993, kolor
czerwony, 4/5 drzwi. Przegląd rej. do 08.06.2011
roku - 723 001 217

Honda Civic 1.5 16V - 1992 rok, benzyna +
LPG, 5 drzwiowa, na chodzie. W całości lub na
części - 603 265 722

Ford Fiesta 1.1c - 1997 rok. Opłaty ważne
do 2011.02.13 ubezpieczenie / 2011.04.09
przegląd. Sprzęgło do zrobienia. Cena 250
zł - 883 109 953

Honda Civic 1.5 LSi - 1995 rok, hatchback,
zadbany, wersja z pełną elektryką. Czarna tapicerka, szyberdach, alufelgi, koła zimowe. Kolor
zielony turkus. Cena 8100 zł - 603 407 210

Ford Fiesta 1.3 - 1998 rok, zadbany. Stan bdb.
Cena 5000 zł do negocjacji - 781 669 738
Ford Fiesta 1.3 - 2000 rok, benzyna, ABS, 4
poduszki, immobilizer. Czarny metalik. Komplet
opon, rejestracja w Polsce. Stan bardzo dobry.
Cena 6500 zł - 606 905 793
Ford Fiesta 1.4 - 1991 rok, 5 drzwiowy. Stan
dobry. Ważne opłaty do maja 2011 r. Elektryczne
szyby, instalacja gazowa zimowe koła. Cena 1000
zł do negocjacji - 721 451 199
Ford Fiesta bez rdzy - z rocznika 1995, auto
posiada silnik 1.1 benzyna, aluminiowe felgi i
nowe opony, 1500 zł - 608 382 458
Ford Focus 1.6 TDCI - 2006 rok. Przebieg
96000 km. Stan idealny, przygotowany do
rejestracji. Klimatyzacja, elektryka, ABS, wspomaganie kierownicy. Cena 24900 zł, w tym 22%
VAT. Przyjmujemy auta w rozliczeniu - 757 678
835, 501 035 988
Ford Focus 1.8 TDDI - 1999 rok, klimatyzacja.
Stan bardzo dobry. Cena 10900 zł do negocjacji
- 669 755 424
Ford Focus 1999 - 1.8 benzyna, klimatyzacja,
elektryka, przebieg 140000, bezwypadkowy
zarejestrowany, cena 11900 wystawiamy fakturę
VAT - MARŻA przyjmujemy auta w rozliczeniu - 75
76 788 35 501 035 988
Ford Focus 2004 - 1.6 benzyna, przebieg
160000, serwisowany, bezwypadkowy, polski salon, pierwszy właściciel, klimatyzacja
elektryczne szyby i lusterka, cena 19900,
wystawiamy fakturę VAT - marża - 75 76 788
35 501 035 988
Ford Focus 2006 - 1.6TDCI, 90 KM, przebieg
96000 km, cena 25900 w tym 22% VAT, klimatyzacja wspomaganie elektryczne szyby i lusterka,
przyjmujemy auta w rozliczeniu wystawiamy fakturę VAT - marża - 75 76 788 35 501 035 988
Ford Mondeo 1.6 - 1995 rok, benzyna. Przebieg
189000 km. Cena 3990 zł - 602 741 924

Honda Civic coupe 1.5 - 1994 rok, benzyna +
gaz, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy. Atrakcyjny wygląd. Cena
4600 zł do malej negocjacji - 723 924 278
Hyundai Pony - zarejestrowany, opłacony, cena
350 zł do negocjacji - 693 896 701
Kia Sportage - felgi + opony zimowe - 663
911 366
KTM SX 85 - po okazyjnej cenie - 515 291 992
Mazda 323F 1.6 16V - 1991 rok1, benzyna,
nowy tłumik, półroczny akumulator, alufelgi, po
wymianie hamulców( klocki, szczęki, linki, płyn)
nowe amortyzatory i sprężyny z tyłu,RO/CD,
szyberdach. Cena 2500 do negocjacji - 609
642 053
Mazda 323F 1.6 16V - 1993 rok. Stan auta bdb.
Ważne OC, nowy przegląd. Zadbana. Polecam.
Cena 2000 zł - 530 376 954
Mazda 6 2004 - bezwypadkowa, serwisowana,
75000 km, pełna dokumentacja, pierwszy
właściciel, stan techniczny idealny, klimatronic,
webasto, elektryczne szyby i lusterka, 6 x poduszek wystawiamy fakturę VAT - marża - 75 76 78
835, 501 035 988
Mazda 626 1.8 - 1996 rok, benzyna. Bordo
metalik. Elektryczne szyby, centralny zamek.
4 nowe opony zimowe gratis. Cena 4000 zł.
Bezwypadkowy - 515 737 191
Mercedes 210 2.2 D - E klasa. 1997 rok. Cena
12500 zł - 697 235 992
Mercedes Benz 207D - 6 osobowy, 1986 rok.
Zielony, stan dobry. Cena do negocjacji - 787
008 679
Mercedes Sprinter 311 maxi - 2000 rok, przebieg 290000 km, bardzo zadbany, po zaprawkach
lakierniczych. Cena 18900 zł - 603 747 306
Mercedes W124 300 D - 1993 rok, napęd 4x4,
klimatyzacja, skórzana tapicerka, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy, ABS. Cena 9000
zł. Świeradów Zdrój - 660 458 745

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mercedes W124 300 D - 1991 rok, czarny.
Cena 3200 zł lub zamienię na inny - 514
600 104

Opel Corsa 1.2 - 1997 rok. Przebieg 180
tys. Km, 2 komplety kół, szyberdach - 509
546 047

Mini Cooper 1.6 - bardzo ładny, 2005 rok, tylko
23000 zł - 600 258 703

Opel Corsa B 93 rok - pojemność 1.2 - wersja
city stan dobry ładny, czerwony lakier, opłaty
na rok, zadbana, cena 2700 zł do negocjacji
- 794 373 778

Mondeo TD - zarejestrowany, rok 95,
pojemność 1.8 TD, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, klimatyzacja, c-zamek, 2x
poduszka, welurowa tapicerka, zadbany, przegląd do maja 2011, ubezpieczenie, do kwietnia
2011, cena 2150 - 604 899 303/698 707 299
Motor Yamaha Drag - pali, jeździ, lecz jest
do skończenia. Cena do uzgodnienia - 693
308 745
MZ TS 150 - z dokumentami. Cena 800 zł 725 444 303
Nissan Almera diesel - 2000 rok, sprowadzony 2 lata temu, 198000 km, 2200 diesel,
3 d, klimatyzacja, wspomaganie, 4 poduszki,
alufelgi, po kompletnej regeneracji pompy wtryskowej (Faktura) 10900 zł - 790 524 539

Opel Kadett - w dobrym stanie. Ubezpieczony,
zarejestrowany, na chodzie. Opony zimowe z
felgami, radio. Cena 600 zł - 502 846 536
Opel Kadett 1.4 - 1991 rok, kolor bordo-perła.
Ważny przegląd, ubezpieczony. Cena 1200
zł - 790 598 318
Opel Omega 2.5 V6 - 1994 rok, benzyna +
gaz. Czarny, zadbany. Dzwonić po godz. 20:00.
Podgórki - 781 626 231
Opel Omega B - 1994 rok, 4 alufelgi, automat.
Cena 3500 zł do negocjacji - 519 853 586
Opel Tigra - stan bardzo dobry. Kolor czarny
- 795 225 512

Nissan Almera Tino 1800 - 2001 rok, sprowadzony, 127000 km, 1800 benzyna, przegląd
01/2011, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki, alufelgi, nowe hamulce, stan idealny, gotowy do
rejestracji 13900 zł - 790 524 539

Opel Vectra - zarejestrowany, rok 95, pojemność 1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy,
garażowany, c-zamek + alarm, pilot, ABS, szyberdach, zadbany, ubezpieczenie do kwietnia
2011, przegląd do września 2011, cena 1450
- 604 899 303/698 707 299

Nissan Micra K11 - tanio - rok 1997, pojemność 1,0 bardzo ekonomiczny, morski metalik,
radio, centralny zamek, nowe progi i akumulator, ważne OC. Cena 1900 zł - 604 899 303,698
707 299

Opel Vectra 97 rok - 1.6 16v niebieski metalik
sedan, ABS, elektryczne lusterka , 2 x air
bag, wspomaganie, centralny zamek + pilot,
zadbany, ważny przegląd i OC - 693 896 701

Nissan Sunny 1.7D - w całości lub na części.
Zarejestrowany - 609 272 704
Nissan Syrena mini van 1.6 - 7 osobowy,
benzyna, 1997 rok. Pełne wyposażenie oprócz
klimatyzacji. Sprzedam za 7800 zł lub zamienię
na kombi najlepiej z gazem - 663 895 104
Opel Ascona - benzyna. Stan idealny. Cena
do negocjacji - 516 089 272
Opel Astra - 1994 rok, srebrny metalik, ABS,
klimatyzacja, 2 poduszki. Cena 5500 zł - 608
269 508
Opel Astra 1.6 - Zarejestrowany, 1997 rok,
benzyna, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki
powietrzne, szyberdach. Czyste, zadbane
wnętrze. Radio, centralny zamek + pilot i
alarm. Cena 2150 zł do negocjacji - 604 899
303, 698 707 299
Opel Astra 1.8 - 1992 rok, centralny zamek,
szyberdach, wspomaganie kierownicy, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka. Kolor
szary. Cena 2900 zł - 510 241 027

Opel Vectra B 1.8 kombi - benzyna, klimatyzacja, alufelgi. Cena 7200 zł - 509 233 086
Peugeot 806 - 1.9D, 1995 rok oszklony, 5
siedzeń, kolor ciemnoniebieski, silnik 100Tkm
po wymianie w specjalistycznym serwisie.
Auto w dobrym stanie cena 6100 PLN - 698
633 201
Peugeot Partner 1.4 - 1998 rok, benzyna +
gaz. 2 miejsca, centralny zamek, szyby z filtrem,
bagażnik do przewozu płyt regipsowych. Cena
7000 zł - 601 881 276
Peugeot Partner 1.9 D - 1996 rok, kolor biały,
nie wymaga wkładu finansowego. Dodatkowo
opony zimowe. Zapraszam na jazdę próbną.
Polecam - 695 960 097
Przyczepa campingowa - Adria Corovan
duża, stan bdb., cena 6000 zł - 663 577 370
Renault 11 - pojemność 1.4, benzyna,
ubezpieczenie do kwietnia 2011rok, stan techniczny naprawdę dobry, blacharsko zadbany,
po starszej osobie, ekonomiczny, cena 680
zł - 604 899 303/698 707 299

Opel Astra 1996 - 1.6 benzyna przebieg
110000, serwisowany, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry przygotowana do rejestracji, cena
4900 wystawiamy fakturę VAT - MARŻA - 75 76
788 35 501 035 988

Renault Clio - tanio - pojemność 1,2 rok 1994
ważny przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji.
Cena 850 zł - 604 899 303,698 707 299

Opel Astra 2004 - 1.4 benzyna, przebieg
88000, serwisowany bezwypadkowa pierwszy
właściciel, stan idealny cena 26900 przyjmujemy auta w rozliczeniu wystawiamy fakturę
VAT - MARŻA - 75 76 788 35 501 035 988

Renault Clio 1.2 - 1993 rok, stan techniczny
bdb. Opłaty do 2011 r. Nie wymaga wkładu
finansowego. Cena 1700 zł do negocjacji 794 373 778

Opel Astra 900 zł - 1,6 czerwona, 4 drzwiowa
uszkodzony silnik 900 zł - 693 828 283
Opel Astra II 1.4 - 2008 rok, benzyna, granatowy. Stan idealny. Przebieg 22000 km. ABS,
centralny zamek, radio CD, komplet opon
zimowych - 603 228 180
Opel Astra II 1.7 TD - 1998 rok, srebrny, 3
drzwiowy, 68 KM, przebieg 220000 km, elektryczne szyby, 2 poduszki powietrzne. Cena
8000 zł - 509 784 122
Opel Astra kombi 1.6 - 1997 rok, benzyna
+ LPG. Do poprawek. Cena 1200 zł - 504
131 191
Opel Astra kombi 1.8 - sprzedam lub zamienię na skuter. Cena 2100 zł. 1993 rok - 728
995 684
Opel Corsa 1.0 - 1998 rok, 5 drzwi, niebieski,
bezwypadkowy. Przebieg 145000 zł. Centralny
zamek + pilot, CD, ABS, klimatyzacja, alufelgi,
wspomaganie kierownicy. Cena 5500 zł - 501
360 269
Opel Corsa 1.2 - 1997 rok, benzyna, przebieg
76500 km. 2 drzwiowy, wspomaganie kierownicy, szyberdach, radio CD. Zadbany. Opłaty
do 05.2011 r. Cena 5500 zł do negocjacji - 605
135 001

Renault Clio 1.2 - 1991 rok, benzyna + LPG.
Kolor biały. Cena 1900 zł - 886 863 670

Renault Clio 1.2 - 1993 rok, ubezpieczenie,
przegląd. Cena do uzgodnienia - 530 520 102
Renault Clio 1.2 - 1993 rok. Cena 1200
zł - 663 608 701
Renault Ekspress - zarejestrowany, rok 96,
pojemność 1.4 benzyna, zarejestrowany jako
ciężarowy, stylu kratka, 2-osobowy, uszczelka
pod głowica do wymiany, radio, otwierany dach
co umożliwia przewóz wyższych elementów,
cena 950 zł - 604 899 303/698 707 299
Renault Kangoo 1.4 - benzyna 2001 rok,
5 drzwiowy, 5 osobowy, ABS, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek z pilota, homologacja na ciężarowe, cena 7500 zł do negocjacji
- 666 074 093
Renault Kangoo 1.4 - 1999 rok, benzyna.
Cena do uzgodnienia. Wersja Pampa, wzmocnione zawieszenie - 510 175 522
Renault Megane - zarejestrowana, rok 98,
diesel, wspomaganie kierownicy, 2 x poduszka,
radio, sprowadzona w 98 rok, dwumiesięczna
do kraju, jeden właściciel w Polsce, oryginalny
przebieg 130000 - 604 899 303/698 707 299
Renault Megane coupe - zarejestrowany,
rok 96, poj 1.6 benzyna, zadbana, bez korozji,
c-zamek, 2 x poduszka, wspomaganie kierownicy, ABS, immobiliser, sterowanie radia przy
kierownicy, welurowa tapicerka, cena 5150
- 604 899 303/698 707 299
Renault Megane coupe 1.6 - LPG, granatowy, niski przebieg, sprowadzony, zarejestrowany. Cena 5200 zł do negocjacji. Kontakt po
godz. 18:00 - 516 089 364
Renault Safrane 2.2 - 1993 rok, benzyna,
4/5 drzwi, elektryczny szyby, klimatyzacja, ABS,
centralny zamek, kolor srebrny, opony zimowe.
Cena 3300 zł - 500 062 371
Renault Scenic - 1997 rok, benzyna. Stan
bardzo dobry + koła zimowe - 500 289 971
Renault Scenic 2007 - 1.5D CI bezwypadkowy serwisowany cena 29900 w tym 22%
VAT klimatyzacja, pełna elektryka, tempomat
- przyjmujemy auta w rozliczeniu - 75 76 788
35 501 035 988
Renault Twingo - uszkodzony, na chodzie.
Cena 1200 zł do negocjacji - 510 242 940

Renault Twngo - w całości lub na części.
Uszkodzone - 510 242 940
Seat Aroza 2002 - 1.0 benzyna, przebieg
107000, serwisowana, stan bardzo dobry,
2 x poduszki, elektryczne szyby i lusterka,
cena10900, przyjmujemy auta w rozliczeniu,
wystawiamy fakturę VAT - marża - 75 76 788
35 501 035 988
Seat Cordoba - 2003 rok, przebieg 39000 km.
I właściciel - kupiony w kraju w salonie. Bogate
wyposażenie: ABS, alarm, CD, elektrycznie
regulowane szyby i lusterka - 531 042 301
Seat Cordoba i inne - rok 94, pojemność 1.6
benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, po
niewielkich naprawach blacharsko lakierniczych. Cena 2250. Posiadamy jeszcze wiele
innych aut zarejestrowanych w cenie od 600
zł - 604 899 303/698 707 299
Skoda Favorit 1.4 - 1991 rok, benzyna +
gaz. Stan bardzo dobry. Cena 850 zł - 782
020 913
Skoda Favorit 1.4 - 1991 rok. Stan ogólny
dobry. Benzyna + gaz. Cena 750 zł - 518
219 235
Skoda Felicja 1.3 - 1998 rok, srebrna, gaz,
hak. Cena 3400 zł. Przebieg 141000 km - 724
828 097
Skoda Felicja 1.3 kombi - 2000 rok, benzyna.
Cena 2500 zł do negocjacji - 506 060 449
Skuter Longija - 2008 rok. Przebieg 700 km.
Cena 2000 zł - 600 625 156
Subaru Forester - 2000 rok, benzyna + nowe
LPG, po pełnym serwisie. Cena 23999 zł do
negocjacji - 782 779 997
Tanie samochody - zarejestrowane, na chodzie, różne marki i modele. Zapraszam codziennie od 9 do 18 - 604 899 303/698 707 299
Tico 98 - stan bdb. - pojemność 800, zielony,
przebieg 127000. Nowy akumulator Bosch,
wymieniony olej, filtry. Cena 2100 zł. - 883
943 511
Toyota Carina E 2.0 - 1994 rok, benzyna, 4
elektryczne szyby, ABS, airbag. Do poprawek
blacharsko lakierniczych. Stan techniczny
db. - 665 099 219
Toyota Corolla kombi - 2002 rok, silnik D4D,
super stan. Cena 19900 zł - 501 666 098
Trabant 1.1- 1991 rok, przebieg 95000 km,
kolor biały. Ważne OC i przegląd. Cena do
uzgodnienia - 757 644 043
Traktor SAM - z siłownikiem hydraulicznym.
Z silnikiem diesla. Plus kultywator i plug. Cena
2500 zł - 600 625 156
Volvo v70 2.4 AWD - skóra, elektryka pełna
opcja, 4x4, 2 komplety opon. Salon polska, ciężarowy, 194000 km. 18000 zł - 503 021 047
VW Golf 1.6 - 1990 rok, benzyna. W dobrym
stanie. Cena 1500 zł - 693 244 020
VW Golf 2001 - bezwypadkowy serwisowany
przebieg 75000, 1.4 benzyna, stan idealny,
klimatyzacja elektryczne szyby i lusterka, przyjmujemy auta w rozliczeniu wystawiamy fakturę
VAT - marża - 75 76 788 35 501 035 988
VW Golf II - 87 rok - 1.6 diesel w ciągłej eksploatacji, cena 800 zł - 516 845 158
VW Golf III - 1992 rok, alufelgi. Pełna elektryka,
wspomaganie. Ważne opłaty. Cena 2700
zł - 794 015 149
VW Golf III - zarejestrowany, ważne opłaty, rok
93, pojemność 1.8 benzyna, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyberdach, radio, nie
wymaga żadnego wkładu, wsiadać i jechać,
cena 2600 - 604 899 303/698 707 299
VW Golf III 1.4 - 1992 rok, benzyna. Cena 2500
zł - 605 624 269
VW Golf III 1.6 - 1994 rok, benzyna + instalacja
gazowa - 667 571 956
VW Golf III 1.6 - zadbany, 1994 rok, benzyna. 75
KM sprawny. OC i przegląd - 665 512 485
VW Golf III 1.8 - 1995 rok, benzyna, 3 drzwi,
centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka. 2
poduszki powietrzne. Atrakcyjny wygląd. Cena
4400 zł do negocjacji - 790 510 850
VW Golf III 1.9 TDI - 1997 rok, czarny,
110/90KM, alarm, centralny zamek, alufelgi,
szyberdach, zimówki. Opłaty ważne na rok.
Cena 7400 zł - 695 148 610
VW Passat B3 rok 1.9 D - 1990 rok, hak, zielony.
Zarejestrowany, ubezpieczony. Cena 2000
zł - 504 199 007
VW Passat B5 1.6 - benzyna + gaz sekwencyjny. 1999 rok, przebieg 146000 km. 4
poduszki powietrzne, wspomagane kierownicy,
klimatyzacja, 2 komplety opon, immobiliser,
centralny zamek. Cena 13500 zł. Pilne - 503
167 237
VW Polo - w stanie idealnym. 1995 rok,
zarejestrowany, opłacony. Cena 5300 zł do
negocjacji - 693 896 701
VW Polo 1.4 - 2006 rok, benzyna, 75 KM.
Przebieg 58000 km. Cena 26000 zł do negocjacji - 785 716 977
VW Polo coupe 1.3 - 1991 rok, benzyna, czarny.
Szyberdach, alufelgi + koła zimowe. Stan dobry.
Cena do uzgodnienia - 511 794 144

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 8 listopada 2010 a od 10 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.

VW T4 Doka 2.4 D - 1993 rok. Ważne opłaty.
Cena 3500 zł do bdb negocjacji - 506 060
449
VW Vento TDI - zielony metalik. Cena 5200
zł - 796 140 461
Włoski skuter Benelli 491 Sport - bardzo
szybki i zrywny. One posiadają silniki z Areoxa
‘’Minarelli’’. Cena 2300 zł - 727 412 522
Yamaha Grizzly 700 eps - 2007 rok, wyciągarka, grzane manetki, zarejestrowana, 20500
zł - 503 021 047

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Belka zawieszenia przedniego - Renault
Twingo, 1995 rok - 518 040 696
Blacharskie - części karoseryjne wszystkie
nowe w super cenach. Lampy, Błotniki, Zderzaki, Maski, Kierunkowskazy, Progi, Reperaturki do każdego auta - 509 231 320
Części blacharskie - Lampy, Błotniki, maski,
reperaturki, zderzaki, zapinki, klamki. Wszystkie części karoseryjne do twojego auta. - 509
231 320
Części do Bmw E34 - 665 775 268
Części do koparek i ładowarek - CAT, JCB
i inne. Faktura VAT. Atrakcyjne ceny - 605
186 086
Części do wielu aut - Posiadam części do
wielu marek i modeli: fiat, ford, mazda, citroen,
peugeot, volkswagen, daewoo, opel, audi,
rover, volvo, nissan, honda, mitsubishi, seat,
chrysler, chevrolet - od 8 do 19 - 604 899
303/698 707 299

Cegła rozbiórkowa - pełna, poniemiecka,
oczyszczona. 10000 sztuk. Cena 60 gr/szt. 607 609 642

Felgi 5x112 R15 - do VW, Audi, Seat, Skoda.
Rozstaw 5x112, rozmiar 15, szerokość J6,5 et
33 lub 45, z oponami zimowymi lub bez - 723
902 502

Dachówka - nowa - 504 129 317

Felgi stalowe - 4 szt. - 4x100, rozmiar 13.
Cena 120 zł - 506 851 765
Felgi stalowe 13 - 2 szt. Pasują do VW Golf III,
Polo. Stan idealny. Cena 80 zł - 601 940 871
Felgi stalowe 14 do Skody, VW - 5 otw. oraz
felgi 13 do Forda. Tanio - 502 166 030
Felgi stalowe 15 - DO BMW E34 15’’ 5 *120.
Cena 230 zł za 5 sztuk - 665 775 268
Felgi stalowe do BMW 5 - *120 15 cali praktycznie nowe proste, żadnej rysy. Cena 35 zł
sztuka - 605 400 055
Felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie i
sprzedaż - 757 893 651
Koła aluminiowe z oponami - Cooper Discover 265/75/16 cena 2000 zł Nissan Patrol itp.
- 663 577 370
Koła do Golfa, 3, Forda - z oponami zimowymi
- 783 032 842
Koła z zimówkami - felgi 14 z oponami zimowymi 175/65. Stan bdb. Mało używane - tanio
- 792 018 797
Koła zimowe 13 - 4 szt. - 888 603 804
Komplet zimowych opon - 195/65 r15
Continental na stalówkach do Mercedesa 400
zł - 693 245 008
Opony - okazja - jak nowe, z Niemiec. Różne
rozmiary. Montaż gratis. Mechanika i wulkanizacja. Zapraszam - 515 291 992

Drzwi do VW Golf III kombi - Mondeo, Corsa
B, Twingo. Oraz inne części - 510 242 940

Opony 205/55/16 - cena 120 zł za 4 szt. 510 242 940

Ford Escort 1.8 D - drzwi, skrzynia biegów,
rozrusznik, alternator, sprzęgło, lampy, spojler
itp. Tanio. Stan bdb. Komplet 300 zł - 665
099 219

Opony Goodyear 205/55/16 - używane,
bieżnik 6 mm, 2007 rok. Cena 350 zł za komplet - 889 840 169
Opony nowe i używane - 757 893 651

Ford Focus - sprężyny - Weitec, 4 szt. za 220
zł - 606 972 047

Opony wielosezonowe - dobry stan, ok. 6-7
mm, rozmiar 165/70 R13. Cena 100 zł - 603
313 601

Karoseria na kołach - VW Golf III + silnik
1.4 benzyna + dużo części, z kompletną dokumentacją - 787 008 679
Kompletny silnik - wraz ze skrzyniom biegów - 1.6, 90 KM. Cena 700 zł do negocjacji
- 726 817 958
Mercedes Vito 2.3 D - reflektory, kierunkowskazy, turbina i inne. 1996 rok - 661 431 049
Rama do Żuka - nowa - 796 343 223
Renault - części, rożne modele - z demontażu dot:5, 19, 21, Clio, Twingo, Megane, Scenic, Laguna, Safrane, Rapid - 510 522 968
Renault Twingo 1.2 - z demontażu. 1993
rok - 510 242 940
Silnik do Golfa 2 - diesel wraz ze skrzynią
- 607 662 930
Skrzynia biegów do VW Transit - oraz
kanapa 3 osobowa - 607 662 930
Swift 1.6 automat - wszystkie części z
rozbiórki: skrzynia biegów, Lampy, Webasto,
części wnętrza i inne - 509 231 320

FELGI – OPONY
SPRZEDAM
2 koła zimowe - 185x65x15 do Forda, bieżnik
8 mm. Cena 300 zł - 691 974 792
2 opony zimowe Good Year - 195/65R15,
bieżnik 7 mm. Cena 100 zł za szt. Możliwość
przesłania foto - 609 416 633
4 felgi stalowe z oponami do Mazdy - 14 cali,
5 otworów - tylko 60 zł. Kołpaki 15 cali - 5
szt. za 20 zł. Radioodtwarzacz Sony za 45
zł - 604 429 249
4 opony letnie 185/60 14 - jak nowe, przejechały
tylko 2500 km z alufelgami 5 ramienną gwiazdą
z deklami Opel. Opony kosztowały 250 zł/
szt. - 509 280 355
4 opony letnie Continental - 195/65 15 bieżnik
na dwa sezony - cena 120 zł za komplet - 695
212 075
4 opony zimowe - 205/60 R15 - 607 770 972
4 opony zimowe 195/65 R15 - używane, stan
bardzo dobry. Cena 110 zł za komplet - 692
062 764
4 sztuki zimowe opony z felgami - 185x65x14
Mazda, Toyota, Mitsubishi i 2 sztuki bez felg
- 608 235 385
Alufelgi 15 do BMW E36 - z oponami. Dwie
całoroczne 7 mm, dwie letnie 4 mm. Alufelgi
oryginalne stan bdb., ładne, proste. Cena 400
zł za komplet - 600 043 141
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Felgi - opony tanio - Duży wybór felg, duży
wybór opon zimowych w rozmiarach od 12” do
18” z możliwością montażu oraz wyważania
w naszej firmie. Kontakt w godzinach od 8 do
18 - 604 899 303/698 707 299

Drzwi - Sprinter - Drzwi tylne jak nowe, sprinter niski rocznik 95-06. Cena za komplet 1000
zł - 509 231 320

Honda Civic - silnik+skrzynia - 1994 rok,
1.5 16v 90 km. Cena za komplet 400 zł. - 509
231 320

2 listopada 2010 r.

Opony zimowe 13 + gratis - dobry stan,
bieżnik ok. 4 mm, 175/75 R13 z felgami, 4x100
rozstaw śrub. Gratis łańcuchy. Cena 200 zł. Nie
odpowiadam na SMS - 695 659 696

Chcesz podarować oryginalny prezent - ukochanej osobie? Zamów - 663 574 441
Drewno kominkowe - bardzo dobra cena.
Gratis dowózka - 726 668 328
Fotel kosmetyczny - na pilota. Pistolet do
przebijania uszu - nowy - 500 052 695
Fotel kosmetyczny na pilota - nowy pistolet
do przebijania uszu + kolczyki - 500 052 695
Fotelik samochodowy - Britax Romer King
0-20 kg. Stan dobry zadbany. Cena do negocjacji - 722 233 011
Handel materiałami budowlanymi - od
bloczka, przez beton, po więźbę. Najtaniej w
regionie - 606 805 957
Kanapa skórzana - stan idealny, czarna. Szer.
160 cm. Okazyjna cena - 507 055 422
Kątownik 40 mm - tanio - 606 360 443
Klasyczna suknia ślubna Ivory - rozmiar
36/38. Model 2010 z firmy Agnes - 607 238
042
Komody drewniane - kute zdobione i szklaną
witrynę na kluczyk - 693 331 560
Krajzegi 2 szt., kątówka z dociskiem - i
inne - 885 040 959
Kredens, komoda - okres międzywojenny
- 603 250 772
Krzesełko do karmienia - w bardzo dobrym
stanie. Cena 135 zł. Odbiór Kowary - 609
580 713
Książki z serii Żółty Tygrys - duże i małe
wydanie - ok. 300 szt. Cena 50 zł za cały zbiór
- 607 837 009
Kuchenka elektryczno-gazowa - Mastercook
z termoobiegiem. Cena 500 zł - 723 229 447
Ładne, niezniszczone ubranka - buty, kurtki,
czapki i krzesełko do karmienia - po synku, który
ma 2 latka - 609 903 230
Łóżeczko dla dziecka - nowe, nieużywane.
Tanio - 664 459 936
Łóżko piętrowe - trzy w jednym(biurko, szafa,
łóżko) tanio - 509 363 193
Meble używane - tanio. Stoły, krzesła, łóżka,
szafki nocne, szafy - 757 525 017
Nieużywana sofa - kupiona w IKEA rozkładana do spania na dwie osoby sprzedam za
połowę ceny - 507 055 422

Opony zimowe 14, 15 i 16 - używane,
pary, komplety: 14x165-175-185 15x185-195
16x205-215. Posiadam również felgi - 783
032 842

Nowoczesne wyposażenie sklepu - odzieżowego: meble, manekiny, lada, wieszaki, koła,
regały, stojaki, banery - 606 404 710

Opony zimowe 175/65/14 - 4 szt. Cena 200
zł. Stan bardzo dobry - 601 940 871

Oprawione miesięczniki - Wiadomości
wędkarskie”. Tanio. Kontakt tel. wieczorem 757 462 233

Opony zimowe 195/65 R15 - używane, 3 letnie. Cena 100 zł za 4 opony - 721 220 320
Opony zimowe firmy Falken - stan opon bardzo dobry, rozmiar 185/70/14, cena za komplet
to 250 zł, 4 sztuki - 698 672 943
Opony zimowe i letnie - tanio - sprowadzane.
Super bieżnik, różne rozmiary. Montaż gratis.
Mechanika i wulkanizacja - 515 291 992
Opony zimowe z felgami - stalowymi,
195/70/15 - do Busa - 607 162 320
Opony zimowe, felgi stalowe - do VW T4,
alufelgi z oponami do Jeep - komplet. Opony
zimowe 13, 14, 15, oraz tanie alufelgi - 693
245 008
Oryginalne felgi stalowe 15 - do bmw E34
- 665 775 268
Roczne opony zimowe - 185/65 R14. Cena
400 zł - 506 356 703
Zimowe opony 155/70 r13 - 80% bieżnika
- 781 024 198
Zimowe opony R13 - 40 zł - posiadam felgi
stalowe i alu - 693 245 008

FELGI – OPONY
KUPIĘ
Skup opon i felg - stalowych i aluminiowych
- 693 245 008

RÓŻNE
SPRZEDAM
12 worków wylewki - samopoziomującej po 15
zł za worek - 723 807 567
4 komplety drzwiczek piecowych + kafel
ozdobny - 722 080 464
Angielska odzież używana - w bardzo
dobrym stanie - 15 zł/kg. Możliwość oglądnięcia - 792 837 859
Balkonik - dla osoby z problemami przy
poruszaniu się. Stan bardzo dobry. Cena 80
zł - 605 316 770
Bojler 60 L - używany pół roku, sprawny.
Cena 300 zł, odbiór-Kowary - 609 580 713

Nowy stolik RTV - tanio - 664 459 936

Patera III piętrowa - do ciast. Tanio - 691
688 237
Piec Gaz „Terma” - 23 kW, 2 funkcyjny, używany, stan bardzo dobry - 607 737 034
Piec stałopalny Bartek - wydajność do 90 m2.
Stan bardzo dobry. Cena 250 zł. Nie jest to piec
do centralnego - 692 608 409
Roczne meble kuchenne - na zamówienie z
wyspą - do dużej kuchni - 663 664 335
Rower i łódka treningowa - tanio - 664
459 936
Segment pokojowy - 2,15x4 m. Odbiór we
własnym zakresie. Kowary - 669 017 693
Siemens C 75 - 40 zł i Samsung C300 cena
45 zł - oba bez sim locka - 509 850 805
Sofa Ikea Hagalund - za połowę ceny.
Pokrowiec gratis - 507 055 422
Solarium Ergoline 600 - cena 7000 zł 607 166 644
Stare meble - rzeźbione - 504 476 123
Stary zegar ścienny - w bardzo dobrym
stanie. Kontakt wieczorem - 757 462 233
Stolik RTV, rowerek, łódka treningowa tanio - 664 459 936
Stoły handlowe - dwa niskie, jeden duży
- 728 896 454
Sukienka sylwestrowa - rozmiar 40, kolor
niebieski oraz tuner do anteny satelitarnej z
pilotem - 691 688 237
Więźba dachowa - od 650 zł - 606 805
957
Wózek dziecięcy - marki Maked, w stanie
bardzo dobrym, kompletny. Gotowy by
zmienić właściciela. Wózek jest wielofunkcyjny. Możliwość zrobienia spacerówki - 722
233 011
Wyciągarka na 380V i dwuteowniki NP18
- 796 343 223
Wyposażenie sklepu - oraz odzież używana: damska, męska i dziecięca, w bardzo
dobrym stanie. Likwidacja sklepu. Pilnie
- 665 790 618
Za symboliczną złotówkę - łóżka z materacem, szafki nocne, szafy, stoliki, krzesła,
tapczany, żaluzje aluminiowe - 606 360 443

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki - meble, porcelana, obrazy, szkło,
zegary i inne - 665 489 252, 757 542 057
Zboże, rzepak, groch, mokra kukurydza
- min. 20t. Zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty - 501 459 374

RÓŻNE
ZAMIENIĘ
Solarium Ergoline, 3 łóżka - o wartości
łącznej około 15000 zł na auto. np. Renault
Scenic, Berlingo, Kangoo, VW T4 itp. - 504
098 289
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Od 65 lat kształcą elity

Nauczyciele i uczniowie razem zaśpiewali
szlagier zespołu Kombi
Była pierwszą polską placówką oświaty otwartą w 1945 roku w Jeleniej Górze, dokąd
– na tzw. ziemie odzyskane – przyjechali polscy osadnicy z różnych innych części zrujnowanego wojną kraju. Tu kształcili się pierwsi jeleniogórzanie.

Uroczystość dała okazję do
spotkania różnych pokoleń
absolwentów
Po 65 latach wspominano w
miniony piątek dawne chwile w Gimnazjum nr 1, które kontynuuje edukacyjne tradycje Szkoły Podstawowej
nr 1, popularnej „jedynki”. Z okazji
jubileuszu uczniowie przystroili szkołę w bardzo nietypową wystawę. Na
korytarzach i klatkach schodowych

wyróżnienia.
G ł ów n e u ro czystości miały
miejsce w sali
gimnastycznej,
dokąd gości prowadziły przemiłe gimnazjalistki
w strojach krakowskich.
Zebrali się
n a u c z yc i e l e , Marek Obrębalski jest
zarówno wciąż jednym z absolwentów
pracujący, jak i
emerytowani, „jedynki”.

zna lazł y si ę
tabliczki z różnymi ciekawostkami i danymi
z minionych 65
lat. Liczby, nazwiska nauczycieli,
szkolnych lekarzy,

przybyli absolwenci, dyrektorzy i nauczyciele z
innych szkół i placówek oświaty oraz
przedstawiciele władz miasta i duchowieństwa. W przypadku VIP-ów
tak się złożyło, że choć wiele ostatnio
Marka Obrębalskiego i Huberta Papaja podzieliło, to jednak prezydenta i
szefa rady miejskiej łączy fakt, że obaj
skończyli „jedynkę”. I obaj zasiedli
wśród gości święta. Wszystkich przywitała Jolanta Piasecka, dyrektor
Gimnazjum nr 1.
Marek Obrębalski przeniósł się
do roku 1964, kiedy to na boisku
szkolnym rozpoczął swoją podstawową edukację. Dodał, że przez te
wszystkie lata swojego kształcenia
podstawy, jakie zyskał właśnie w „jedynce” znacznie ułatwiły mu drogę
do wykształcenia. Z okazji jubileuszu
szef miasta wręczył szkole czek na
6500 złotych. Do upominków Hubert Papaj dołączył przyznany przez
radę miasta tytuł Zasłużonego dla
Jeleniej Góry. Przewodniczący rady
podziękował nauczycielom za cierpliwość do niego, bo – jak powiedział
– bywał uczniem niesfornym, choć
nigdy nie miał problemów z nauką.
Za prezenty podziękowała Jolanta

Joanna Warchoł i Alicja Sowa – byłe
dyrektorki „jedynki”

Piasecka. - Proszę się zastanowić
nad założeniem
jakiegoś stowarzyszenia absolwentów - zaproponował Hubert Papaj
dyrektor Joannie
Piaseckiej. W takiej organizacji na
pewno znalazłoby
się wielu byłych uczniów.
Głos zabrał także Marcin Zawiła,
poseł na Sejm RP, który życzył młodzieży, aby nie zapomniała o tym, że
młodość to najlepszy czas na realizację swoich pasji, a nie tylko okres
poświęcony na naukę. Najlepsze
życzenia „jedynce” przekazali także
Andrzej Grosicki, przewodniczący
oświatowej Solidarności, Marian Huebner, szef Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Jerzy Pleskot, szef Rady
Przyjaciół Szkoły, przedstawiciel
rady rodziców, a także Zygmunt
Korzeniewski, dyrektor DODN.
Jolanta Piasecka w sposób szczególny zwróciła się do swoich po-

przedniczek, które w
sentymentalnych przemówieniach
nawiązały do dawnych czasów. –
Powiedziano mi, że grono oświatowe
w SP nr 1 jest bardzo trudne – przyznała była szefowa „jedynki” Joanna
Warchoł, która do pracy w tej szkole
przyszła z małej „piątki”. Alicja Sowa,
która rządziła szkołą do 2004 roku,
także oddała się wspomnieniom. Te
utrwalił także pokaz multimedialny,
w którym wyświetlono różne fotografie obrazujące dzieje szkoły od jej
początków do współczesności.
Atrakcją uroczystości był też występ kółka teatralnego, które po-

Szkolne kółko teatralne
pokazało parodię „Dziadów”
i innych dzieł Adama
Mickiewicza

Przed 1945 rokiem w dzisiejszej „jedynce” mieściła się ewangelicka szkoła
powszechna, a sam budynek powstał pod
koniec XIX wieku ufundowany z kontrybucji
wojennych. Pod koniec II Wojny Światowej,
jak w większości tego typu placówek,
zorganizowano lazaret. Za polskich czasów
funkcjonowała tu szkoła Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, a od 2004 roku działa
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki.

kazało widowisko
„Dziady szkolne” będące zręczną
parodią dramatu Adama Mickiewicza. Na koniec wszyscy – dawni i
obecni nauczyciele – dostali po róży
i zaśpiewali razem szlagier zespołu
„Kombi” zaczynający się od słów:
„Każde pokolenie ma własny czas”.
Nie zabrakło też urodzinowego tortu
i rozmów, dla których okazją był
okolicznościowy poczęstunek.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Pamiętamy o tych, co odeszli
Tegoroczny październikowo-listopadowy długi
weekend dał nam czas do
przesłużonej zadumy nad
sensem życia i tajemnicą
przemijania. Na cmentarzach tłoczno było praktycznie już od minionej soboty. Po wczorajszym dniu
Wszystkich Świętych dziś
przypadają Zaduszki.

Janina Sołtanowicz
emerytowana polonistka

Według tradycji Kościoła katolickiego to właśnie dziś wspominamy
tych, których razem z nami już nie
ma. Nie tylko najbliższych z rodzin,
znajomych i przyjaciół, lecz także
wielu, których nie znaliśmy nawet
z widzenia. Odchodzą w różnych
okolicznościach, często w zapomnieniu, a często – w nagłośnionym
medialnie smutku. Tajemnica śmierci
stawia jednak znak równości pomiędzy wszystkimi, którzy – po latach

pielgrzymowania po
ziemi, lub też ledwie
po niewielu chwilach
tu spędzonych – przechodzą na drugą stronę życia. Wierzący są
pewni, że wiecznego.
Niewierzący? Różnie z
tym bywa. Jedno jest
pewne: ci, których
już wśród nas fizycznie nie ma, często
– paradoksalnie – pozostają
wśród nas. Im
więcej takich
ludzi, tym lepiej
świadczy to o
ich ziemskim
dziele. Warto
tymczasem dziś
– w zadumie –
udać się na groby. Poszukać nie
tylko tych znanych, lecz także
często anonimowych niegdysiejszych uczestników rzeczywistości. Zapomnianych przez
wszystkich naznaczonych
jedynie skromną mogiłą lub
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połamanym
krzyżem. I
zapalić ogień
pamięci.
Konrad
Przezdzięk

dyrektor SP nr 15 w Sobieszowie.
Znana przez wielu mieszkańców
dzielnicy pod Chojnikiem
nauczycielka zginęła tragicznie 13 października
2010 po wypadku, potrącona przez pijanego kierowcę
ciężarówki.

Andrzej Kempa
aktor

Nie zobaczymy już
Go przechadzającego
się po placu Ratuszowym. Uśmiechniętego i
wewnętrznie radosnego
mimo wszystko. Zmarł
4 kwietnia 2010 roku. W
Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego. Jednak pamięć o
Nim pozostanie na długo i to
nie tylko w sercach tych, którzy
Andrzeja Kempę widzieli na
deskach teatralnych. Związany
był zarówno z Teatrem im. Norwida
– Pani Janina najpierw uczyła (jeszcze jako Państwowym Teatrem
mnie języka polskiego, a późDolnośląskim), Jeleniogórskim
niej uczyła w szkole razem
Teatrem Animacji oraz – ostatnio
ze mną. To była miła,
z Teatrem Maska. Stworzył setki
sympatyczna i rzeczowa
niezapomnianych kreacji, ale
osoba. Jako koleżanka
przez całą swoją karierę zachował
była bardzo pomocna,
twarz Dobrego Człowieka. Interejako nauczycielka
sował się dziejami Jeleniej Góry.
– bardzo wymaCiepły, serdeczny, spokojny
gająca. Anga– takiego Andrzeja Kempę
żowała się w
zapamiętamy.
swoją pracę
i miała w
ks. Stanisław
niej spore
Pagieła
osiągnięcia. Kiedy
emerytowany
ja zoproboszcz z
stałem
Dąbrowicy
dyrek– Był nietypotorem
wym księdzem
z p owo ł a n i a ,
pełnym dobroci i
ciepła. Dla każdego znalazł
czas. Kochał tę parafię.
Poprzez swoje słowa potrafił
dotrzeć do ludzkiej psychiki
i poruszyć serca wielu osób.
Nie bał się mówić prawdy, co
szkoły, pani Janina
w czasach socjalizmu było nie
odeszła na emeryzawsze bezpieczne. Wszyscy
turę – wspomina
Go szanowali i, co ważniejsze,
Zbigniew Stępień,

Jerzy
Szmajdziński,
wicemarszałek
bardzo lubili. Był pełen humoru. niogórskiego Towarzystwa FotograZawsze trzymał się zasad Pisma ficznego, był członkiem Polskiego Sejmu, poseł Ziemi
Świętego. Za komuny nie bał się Związku Artystów Fotografików. Jeleniogórskiej
zarówno władz kościelnych, jak i
państwowych. Potajemnie chrzcił
dzieci ludzi mundurowych tych,
którzy należeli do PZPR i nie mogli
oficjalnie obnosić się ze swoją wiarą.
Odszedł we wrześniu 2010.

Jan Kotlarski
lekarz i
fotografik

Był człowiekiem,
którego fotograficzna
pasja rozsławiła w
całej Polsce i kilku
krajach Europy. Z zawodu lekarz chirurg
dzielił wykonywanie
zawodu medyka z
czynnym fotografowaniem i wieloma
sukcesami na tym
polu. Należał do Jele-

Robił zdjęcia rozmaite: zasłynął serią
reportaży z miejsca pracy, osobliwymi
aktami, wieloma fotografiami zabytków Ziemi Jeleniogórskiej. Był także
czynnym uczestnikiem życia Jeleniej
Góry: w latach 1998 - 2002 zasiadał w
radzie miasta w Klubie Radnych AWS.
Zmarł 22 marca 2010 roku.

Dzień po swoich 58. urodzinach
znalazł się na pokładzie rządowego Tupolewa, który 10 kwietnia
tego roku rozbił się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku
w Smoleńsku. Jerzy Szmajdziński
był wśród najważniejszych osób w
państwie Wszyscy zginęli. Jednak

było coś, co Pana Posła wyróżniało
spośród elit: otwarty dla każdego,
bliski zwykłym ludziom i ich
sprawom, a przede wszystkim
Jeleniej Górze oraz jej mieszkańcom. Mimo wielu obowiązków w
stolicy Karkonoszy bywał bardzo
często. Z szacunkiem odnosił się
do przeciwników. Jego odejście
było ciosem dla wielu jeleniogórzan, nie tylko tych związanych
z lewicą.
Reporterzy Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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