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Zaraza znieczulicy
Z PIERWSZEJ STRONY

Nadanie godności i tytułu
Bazyliki Mniejszej farze świętych
Erazma i Pankracego to wydarzenie rangi nie tylko religijnej.
Ze sferą sacrum ściśle wiąże się
wątek profanum. Czwartkowe
poświęcenie ołtarza stałego przez
biskupa legnickiego Stefana Cichego staje się jednocześnie wyrazem podziękowania za ćwierć
wieku kapłaństwa miejscowemu
proboszczowi, rektorowi bazyliki, ks. Bogdanowi Żygadło.
Wczorajsze uroczystości główne
pod przewodnictwem księdza
kardynała Antonia Canízaresa
Llovera nagłośniły wieści z naszego miasta na cały kraj, a pewnie i
dalej. Nie przegapmy tej szansy,
jaką grodowi Krzywoustego
dała Opatrzność i dzieje, z których wyrosła wielkość miejskiej
świątyni.
Konrad Przezdzięk

Do tragedii przez strach,
obojętność i brak umiejętności
udzielenia pier wszej pomocy
str. 8

Namieszał z targowiskiem

str. 14
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NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
ksiądz biskup Stefan Cichy
ordynariusz Diecezji Legnickiej

Ewa Kopsik
pisarka

To za sprawą JE bpa Stefana Cichego, honorowego
obywatela Jeleniej Góry, kościół farny pw. świętych Erazma
i Pankracego zyskał godność i rangę bazyliki mniejszej.
Związane z tym uroczystości zakończyły się
wczoraj (niedziela), ale zabiegi o doprowadzenie do skutku tych wydarzeń
zaczęły się znacznie wcześniej,
właśnie dzięki staraniom duszpasterza legnickiego, który
wniósł do papieża Benedykta
XVI o nadanie bazylikowej
rangi jeleniogórskiej farze.
Ks. bp Stefan Cichy jest
ordynariuszem Diecezji
Legnickiej od 2005 roku. W
miniony czwartek uroczyście poświęcił ołtarz stały
w świątyni parafialnej.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
więcej o uroczystościach – na str. 11

Pochodząca z Jagniątkowa literatka, która
od ponad 20 lat mieszka i tworzy w Wiedniu,
spotkała się w miniony piątek z młodymi i starszymi czytelnikami w Książnicy Karkonoskiej.
Ewa Kopsik jest autorką kilku opowiadań,
licznych przekładów oraz powieści „Uciec
przed cieniem”. Podstawą narracji są doświadczenia własne pisarki pochodzące
z czasów przełomu w jej życiu, czyli
opuszczenia Polski (Wrocławia, gdzie
mieszkała) i zderzenia się z rzeczywistością Wie dnia. Wszystko w drugiej
połowie lat 80. XX wieku.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Kara do dwóch lat pozbawienia wolności grozi kobiecie,
która kierowała samochodem
w stanie nietrzeźwości i spowodowała kolizję drogową. Była
pijana, nie miała uprawnień
i jechała autem bez ważnych
badań technicznych, ani ubezpieczenia.

Około godziny pierwszej w nocy z
czwartku na piątek na ulicy Rejtana w
Kowarach policjanci zauważyli pojazd
marki VW Golf, którego kierowca na ich
widok gwałtownie przyspieszył. Jechali
w przeciwnym kierunku i zawrócili,

aby sprawdzić
przyczynę takiego zachowania
kierowcy. Ten kilka metrów dalej wyhamował i zatrzymał się uderzywszy
w drzewo.
Kierującą okazała się 35-letnia mieszkanka Kowar .W trakcie rozmowy policjanci wyczuli od niej wyraźny zapach
alkoholu (badanie wykazało blisko
trzy promile). Nie posiada uprawnień
do kierowania, a pojazdowi brakowało
ważnych badań technicznych i ubezpieczenia. Kobieta tłumaczyła, że wyjechała
„potrenować” jazdę. Pojazd został odholowany na parking. Za ten incydent
sprawczyni odpowie przed sądem.
(KMP)

„Jaśko”– wspaniała postać,
bez której trudno będzie
nam funkcjonować i żyć –
tak o swoim koledze i społecznym działaczu mówią
ci, którzy go znali. Śp. Jan
Zagrobelny zmarł dziewiątego maja. W minioną sobotę
został pochowany na starym
cmentarzu przy ulicy Sudeckiej.
Miał 61 lat. Działał w Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
i w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
„Przyjaciele”. Jan Zagrobelny zmarł
REKLAMA

Trening na dwóch gazach

Odszedł Jan Zagrobelny
nagle. Nie wytrzymało
serce. Od 2000 r. związany był z grupą wsparcia
osób niepełnosprawnych,
które przekształciło się
w Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
„Przyjaciele”.
– Janek był duszą tej
organizacji, która dzisiaj
liczy już ponad 70 osób.
Był też członkiem Zarządu
Sejmiku i właściwie to
dzięki niemu funkcjonowały urzą- pokoju.
dzenia techniczne w poprzedniej

siedzibie KSON przy ul.
Grabowskiego 7. Bez jego
pomocy trudno było by
urządzić nową siedzibę
Sejmiku przy ul. Osiedle
Robotnicze. Odszedł od
nas serdeczny kolega,
niezastąpiony wolontariusz i przyjazny, uczynny
człowiek – wspominają
koleżanki, koledzy współpracownicy, wolontariusze i przyjaciele.
Niech spoczywa w
(Angela)

Z odzysku na plus
Przeszło 80 mieszkań zostało odzyskanych dla nowych lokatorów w
zasobach komunalnych Jeleniej Góry
w pierwszych czterech miesiącach tego
roku. Przez cały ubiegły rok udało się to
w przypadku 105 mieszkań, co oznacza
– przy utrzymaniu tempa tego procesu
– że wynik tegoroczny będzie zapewne
dwa razy lepszy. W praktyce ruch na
tym rynku zaowocuje lepszym tempem
windykacji należności z tytułu opłat
czynszowych i zaspokojeniem potrzeb
mieszkaniowych relatywnie niemałej
grupy mieszkańców oczekujących na
komunalne lokum.
(RED)
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PRZEZ PROBLEMY PRACY I KŁOPOTY ZDROWOTNE

Noc niedoszłych samobójców
Do dwóch prób targnięcia
się na życie doszło w minioną środę. Na szczęście skuteczną interwencję podjęli
policjanci.

otrzymał telefoniczne zgłoszenie,
od jeleniogórzanina, który powiadomił o podejrzeniu zamiaru
popełnienia samobójstwa przez
mężczyznę, którego zauważył w
jednym z jeleniogórskich parków.
W minioną środę około godziny Desperat miał w ręku sznur oraz
22.45 roku oficer dyżurny Komen- szukał drzewa, na którym chciał
dy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze się powiesić.

Zmiany w Poczcie Polskiej wciąż w zawieszeniu
W marcu pojawiły się pogłoski o planowanym zamknięciu oddziału poczty m.in.
przy ul. Sygietyńskiego w
Jeleniej Górze oraz związanymi z nim zwolnieniami.
Tymczasem jak zapewnia
rzecznik prasowy Poczty
Polskiej, aktualnie nie ma
planów przekształceń placówek w naszym mieście.
Podkreśla jednak, że żadne
decyzje jeszcze nie zapadły,
bo cały czas trwa analiza
ekonomiczna firmy.
– Z końcem kwietnia zakończyła
się analiza 669 placówek w miastach
i w miejscowościach na poziomie
gmin, które pierwotnie były planowane do przekształcenia. Jerzy

Jóźkowiak, nowy prezes PP, chciał
sprawdzić, czy ta decyzja miała
uzasadnienie biznesowe. Po zebraniu wszystkich danych z placówek
okazało się, że w przypadku ok. 12
procent urzędów przekształcilibyśmy
dobrze działające placówki – pisze w
odpowiedzi na nasze zapytanie Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy
Poczty Polskiej S.A.
– Pozostałe 23 procent będą dalej prześwietlane, bo analiza nie
dała jednoznacznej odpowiedzi.
Dwie trzecie z nich mogłoby ulec
przekształceniu po wypracowaniu
ostatecznego modelu sieci. Jednak
proces przekształceń placówek na
poziomie gmin oraz w miastach jest
nadal wstrzymany. Konkretny plan
działania dotyczący sieci, powstanie
dopiero po przeprowadzeniu szerszej
analizy – dodaje Z. Baranowski.
(Angela)

okazał się 66-letni jeleniogórzanin.
Mężczyzna przyznał się, że zamierzał
odebrać sobie życie z powodów zdrowotnych. Na potwierdzenie swoich
słów pokazał napisany wcześniej list
pożegnalny – poinformowała podinspektor Edyta Bagrowska.
Kilkadziesiąt minut później na numer alarmowy policji jeleniogórskiej

Sklep z akcesoriami okolicznościowymi czy odzieżą
alternatywną, przedszkole
integracyjne, mycie parą,
skatepark i wiele innych
ciekawych pomysłów zaprezentowali w miniony piątek
studenci jeleniogórskiego
Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu podczas Giełdy
Pomysłów.

Z pomysłem na biznes w Jeleniej Górze

Na dzień poświęcony projektowi
„Giełda Pomysłów – Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu na
rzecz rozwoju Jeleniej Góry” przybyło
wielu gości, w tym wykładowcy
innych uczelni, a także przedstawiciele urzędu miasta, w tym zastępca
prezydenta Hubert Papaj.
Podczas spotkania prezentowano
m.in. wyniki badań realizowanych

w ramach GRANTU
Katedry Zarządzania Strategicznego
i Logistyki, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej
Szkoły Biznesu w
Gorzowie, pt. „Logistyka a jakość życia
mieszkańców miasta Jelenia Góra”,
które przedstawili
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, dr
Krzysztof Witkowski, dr Maja Kiba
oraz mgr Tomasz

Kto uderzył w mur i uciekł
Nieznany kierowca samochodu marki Renault 5 w minioną środę około godz. 16.00 jechał z nadmierną prędkości i przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze i stracił panowanie
nad kierownicą. Skutek: zderzenie z przydrożnym budynkiem. Sprawca oddalił się.

Dialogi samorządowe

prowadzenia i jazdy samochodem.
Czekamy na relację wszystkich świadków, którzy mają potwierdzić lub
wykluczyć, że w zdarzeniu udział
brały zatrzymane przez nas osoby. Zatrzymani byli trzeźwi – poinformował
sierż. Jacek Drytko z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.

podobnego do tego z opisu. Okazało
się, że jest to poszukiwany przez
nich, pijany 24-latek (blisko 2,7
promile alkoholu w organizmie).
Desperat wyznał policjantom, że
chciał odebrać sobie życie, bo miał
problemy w pracy. Jak wiadomo
nieoficjalnie – właśnie z powodów
„alkoholowych”. Został umieszczony w policyjnym areszcie do
wytrzeźwienia.
(KMP)

Oficer dyżurny o zdarzeniu powiadomił patrol policji oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Policjanci
pojechali do parku i rozpoczęli poszukiwanie mężczyzny. Pod jednym z drzew
zauważyli go. – Mężczyzna siedział na
ziemi, a nad nim wsiał sznur z przygotowaną pętlą. Na szczęście policjanci
zdążyli z pomocą na czas. Desperatem

Innymi pomysłami było przedszkole
integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, park rozrywki, kręgielnia czy hurtownia dziczyzny, ryb
owoców morza i ryb słodkowodnych.
Zdecydowanym zrealizować własne
pomysły życzymy powodzenia!

– Około godziny 16.00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Karola Miarki w filar zakładu po byłej
Celwiskozie uderzył pojazd marki
Renault, a uczestnicy
tego zdarzenia zbiegli.
Jeden z kilku świadków
twierdzi, że były to trzy
młode osoby. Spenetrowaliśmy pobliski teren
i zatrzymaliśmy trzech
młodych mężczyzn
w wieku około 20
lat, którzy nie
przyznają się do

zadzwoniła kobieta i powiadomiła,
że jej syn prawdopodobnie chce
popełnić samobójstwo: próbował powiesić się na klatce schodowej. Kiedy
matka to zauważyła, mężczyzna
wybiegł z domu. Był pijany. Kobieta
obawiała się, że może on ponownie
targnąć się na swoje życie.
Dyżurny niezwłocznie przekazał
informację wszystkim patrolom.
Podał rysopis poszukiwanego. Około
godziny po zgłoszeniu funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę

Sprawcą nie był właściciel pojazdu
– tak wynika ze wstępnych informacji.
Za spowodowanie kolizji drogowej i
ucieczkę grozi sprawa sądowa. Osoba,
która spowodowała to zdarzenie,
będzie tez musiała pokryć szkody,
powstałe w wyniku uderzenia.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

W piątek, 13 maja, do Jeleniej
Gór y przy jechali wiceprezydenci Zielonej Góry i Gorzowa.
Uczestniczyli m.in. w studenckiej „Giełdzie Pomysłów”, organizowanej na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Jeleniej Górze.
Prezydent Marcin Zawiła spotkał
się ze wspomnianymi samorządowcami. – Z różnych powodów
zarówno Zielona Góra, jak i
Gorzów są dla nas bardzo ważne
– powiedział. – Oba te miasta, a
w dalszej kolejności – Szczecin,
to główny kierunek turystyki do
Kotliny Jeleniogórskiej z różnych
części Polski. Istotna dla nas
jest także wymiana informacji
gospodarczych i nawiązywanie
kontaktów z samorządami tego
obszaru.
(RED)

Kołakowski. Z badań wynikało m.in.,
że największym problemem większości mieszkańców jest brak pracy i
możliwości zarabiania pieniędzy.
Pojawiły się również prezentacje
zatytułowane „Kierunki rozwoju
miasta Jelenia Góra – ocena na
podstawie najlepszych praktyk”
oraz „Park Przemysłowy w Jeleniej
Górze – perspektywy”, które przedstawili studenci kół naukowych
LoGRiT, AKT.
Na korytarzu uniwersytetu studenci prezentowali własne pomysły
firmy, które mogłyby wypełnić
rynkową nisze w Jeleniej Górze.
Dagmara Dyrga i Łukasz Sikorski
przygotowali nie tylko prezentacje,
ale i szereg dokumentów, które w
przyszłości mają zamiar wykorzystać
do rzeczywistego założenia firmy na
naszym terenie. Ich pomysłem jest
internetowy sklep z alternatywną
odzieżą, jakich na terenie całej Polski
znaleźć można zaledwie pięć.
Aleksandra Kret i Michał Adamski
pomysłów na biznes mają wiele.
Jednym z nich jest otwarcie firmy
trudniącej się w mobilnym myciu parowym i wielu innych usługach. Poza
dobrym pomysłem wiedzą jak zdobyć
pieniądze na start i zamierzają z tej
wiedzy skorzystać. Kaja Chowaniak
wraz ze swoimi koleżankami wymy-

śliła reaktywację upadłego zakładu
produkcji ryb przy wykorzystaniu
licytacji komorniczej.
- Badaliśmy rynek i sprawdzaliśmy jakich przedsięwzięć i przedsiębiorstw brakuje w Jeleniej Górze.
Po tych badaniach okazało się, że nie
ma na naszym terenie gospodarstwa
rybnego, które produkuje hurtowe
ilości ryb – mówi Kaja.
(Angela)
FOT. ANGELA

Byłeś świadkiem wypadku? Zadzwoń

Sprawcy tego
zdarzenia oddalili
się w nieznanym
kierunku.

Jeleniogórska policja poszukuje
świadków wypadku drogowego,
do którego doszło 28 kwietnia
2011 roku około godziny 15.00
w Karpaczu od ulicy Konstytucji
3 Maja na wysokości posesji 78.
Kierujący srebrnym BMW o nieustalonych numerach rejestracyjnych
potrącił stojącą na moście w grupie
młodzieży 14-letnią dziewczynę. W
związku z powyższym wszystkie

osoby, które widziały przebieg tego
wypadku lub posiadają jakiekolwiek
informacje na jego temat, proszone
są o kontakt z funkcjonariuszem z
Wydziału Kryminalnego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
przy ul. Armii Krajowej 22 pokój nr
11 osobiście lub telefonicznie pod
nr tel. 75/7520312 lub 75/7520231
(sekretariat).
(KMP)
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Wieża Zamkowa już bez rusztowań

W minionym tygodniu zdjęto
rusztowania z Wieży Zamkowej, która – zgodnie z
zapewnieniami samorządu – jeszcze w maju zostanie udostępniona gościom
i mieszkańcom Jeleniej
Góry.

którym do początku XIX wieku istniała średniowieczna brama zamkowa.
Nazwa wywodzi się od kierunku, prowadzącego ku Wzgórzu Zamkowym
(Hausberg, nazywanym po 1945 roku
Wzgórzem Krzywoustego), gdzie w
dawnych latach wznosił się rozebrany
przez mieszczan zamek.
Do 1911 roku wieża pełniła funkcję
Zakończył się pierwszy i zasadniczy punktu widokowego, ale 100 lat temu
etap remontu zabytku będącego relik- zamknięto ją, kiedy na wspomnianym
tem dawnych murów obronnych, przy wzgórzu wzniesiono wieżę wilhel-

Koszt modernizacji wieży szacowano
na 855 tysięcy złotych, z czego 589
tysięcy pochodzi z kasy Unii Europejskiej w ramach polsko-czeskiego
projektu „Zobaczyć krajobraz – dotknąć
przeszłość” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego.
mowską (popularny „grzybek”) jako
pamiątkę 800-lecia miasta. Po stu
latach zabytek zostanie na powrót
oddany społeczeństwu w użytkowanie. Zanim jednak to nastąpi, zostanie
zamontowana ażurowa konstrukcja,
która ułatwi wchodzenie i wychodzenie z wieży. W trakcie pierwszego
etapu usunięto zagrożenia dla bezpieczeństwa, uzupełniono ubytki i przystosowano do potrzeb zwiedzających
górną galerię na szczycie.
Kiedy będzie można tam wejść?
Na ostatniej konferencji prasowej,
kiedy pokazano odkryte w kapsule
czasu zabytkowe dokumenty z XIX
wieku, prezydent Marcin Zawiła i
Bogusław Trafikowski, kierownik
budowy, zapewnili, że jeszcze w
maju. Przed otwarciem wieży na
szczycie jej masztu umieszczona
zostanie kapsuła czasu z pamiątkami
ze współczesności.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Skarby

zeskanowane
Zapadła decyzja o przeznaczeniu dokumentów, odkrytych w trakcie remontu
Baszty Bramy Zamkowej. Przypominamy, że ujawniono w
znakomicie zabezpieczonym
tubusie met alowym dok umenty miasta, pochodzące z
dłuższego okresu, od lat 30tych XIX w., aż do lat 30-tych
XX w. Prezydent zwrócił się
z prośbą do redakcji, by na
nośnikach papierowych (ale
także – cyfrowych) przekazali
swoje wydania gazet, audycji
radiowych, czy telewizyjnych,
jako dok ument epoki. Zostanie też tam zamieszony
skrócony budżet Jeleniej Góry
na 2011 rok, aktualny skład
rady miejskiej i drobne dokumenty codzienności. Z kolei
dokument y odnalezione w
tubusie zostały skanowane w
Książnicy Karkonoskiej i każdy
zainteresowany będzie je mógł
oglądać, nawet nie ruszając się
z domu, na stronach internetowych Jeleniogórskiej Biblioteki
Cyfrowej.
(RED)
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Nie tylko promocja festiwalem światła
W Pile odbyła się konferencja, podczas której koncern
Philips podkreślał rangę,
jaką przypisuje Karkonoskiemu Festiwalowi Światła.
Promocja tyczy Karkonoskiego
Festiwalu Światła, który w tym roku
w Cieplicach miał już swoją trzecią
edycję. W wydarzeniu czynnie bierze
udział międzynarodowy koncern
Philips. – Właśnie dla niego nasz
Festiwal staje się powoli jednym z
najważniejszych wydarzeń promocyjnych, nie tylko w Polsce, ale i w
całym regionie tej części Europy.
Będziemy wspomagać Festiwal,
głównie ze względu na korzyści dla

Jeleniej Góry, m.in. przez organizację
w tym czasie (festiwal odbędzie się
tradycyjnie w styczniu) konferencji
naukowej specjalistów w dziedzinie
oświetlenia miast, organizowanej
przy współudziale Politechniki Wrocławskiej – zapowiada prezydent
Marcin Zawiła.
Korzyści Jeleniej Góry są nie tylko
promocyjne. Miasto stara się, by
najnowocześniejsze, wręcz eksperymentalne inicjatywy urbanistów w
tym zakresie pokazywać na przykładzie Jeleniej Góry. Czynione są także
zabiegi, aby dzięki specjalistom od
oświetlenia przestrzeni miejskiej,
udoskonalać istniejący już system.
(RED)
FOT. TEJO

Ulica Długa
wieczorem

KTO NA POSŁA I SENATORA Z JELENIEJ GÓRY I REGIONU

Kolejka po mandaty
Zofia Czernow, zastępca prezydenta Jeleniej Góry i Jerzy Łużniak z zarządu Województwa
Dolnośląskiego to jeleniogórscy kandydaci Platformy Obywatelskiej do parlamentu RP.
W Prawie i Sprawiedliwości mówi się o kandydaturze Tadeusza Lewandowskiego, a z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w jesiennych wyborach wystartują: Elżbieta Zakrzewska,
Grażyna Malczuk i Józef Kusiak.
Oficjalnie listy kandydatów na
posłów i senatorów mają być znane
do końca maja br. Jak podkreśla Jerzy
Łużniak, jak na razie są to tylko propozycje kandydatur na posłów zgłoszone przez zarząd
powiatu

jeleniogórskiego. Jerzy Łużniak dodaje jednak, że nie spodziewa się, by
do czasu oficjalnego zatwierdzenia
kandydatur przez wyższe organy
partyjne coś uległo
zmianie.
– Te kandydatury muszą

Zoﬁa Czernow i Józef Kusiak.
W latach 1994 – 1998 razem
rządzili Jelenią Górą.

startu w wyborach Huberta Papaja,
zastępcy szefa Jeleniej Góry. Gdyby
Z. Czernow znalazła się w Sejmie,
prezydent Marcin Zawiła musiałby
poszukać innego zastępcy.
Krzysztof Mróz z
zostać zatwierdzone przez radę
Prawa i Sprawiekrajową i samego przewodnicządliwości mówi,
cego PO Donalda Tuska – mówi
że jak na razie
Jerzy Łużniak. Kandydatury wiPiS nie ma jeszcemarszałka województwa oraz
cze oficjalnych
zastępczyni prezydenta miasta
propozycji,
Zofii Czernow ucinają tymczasem
choć
spekulacje co do

Dla Jerzego Łużniaka będzie to debiut
w wyborach do parlamentu. Elżbieta
Zakrzewska startowała cztery lata temu
bez sukcesu. Do Sejmu weszła po
śmierci posła Jerzego Szmajdzińskiego.

Czy Marzena
Machałek
może liczyć
na powtórkę
sprzed
czterech lat i
mandat?

Według wstępnych zapowiedzi Krajowej Rady Platformy Obywatelskiej, wybory do
Sejmu i Senatu mają się odbyć 23 października br. Zarządza je jednak Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego oficjalną datę wyborów parlamentarnych 2011 roku
poznamy dopiero po decyzji Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Termin
wyborów musi być ogłoszony w dzień wolny od pracy, nie później niż na 90 dni przed
upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Wybory mogą się odbyć natomiast
przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
Realne są więc tylko dwie daty – 16 lub 23 października br.
mówi się o kandydaturze Tadeusza
Lewandowskiego. Nie wiadomo jednak czy będzie on startował do sejmu
czy senatu. Z okręgu jeleniogórsko-legnickiego z pewnością mają się pojawić kandydatury Adama Lipińskiego,
Marzeny Machałek (Kamienna Góra)
i Elżbiety Witek (Jawor).
– Konkretne propozycje powinny
się w tej sprawie pojawić za dwa
– trzy tygodnie – mówi Krzysztof
Mróz.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
propozycje kandydatur już ma, ale
nie ustalił jeszcze z których miejsc
będą startować

Marek Obrębalski
startował bez
powodzenia w roku
1995. Czy tym razem się
uda? Szanse są spore.

poszczególni polit ycy. Wiadomo natomiast, że w najbliższych
wyborach parlamentarnych z
Jeleniej Góry wystartują Elżbieta
Zakrzewska, Grażyna Malczuk i
Józef Kusiak. Z Wałbrzycha ma
wystartować Marek Szewczyk, z
Legnicy Ignacy Bochenek, a ze
Zgorzelca – Bogat yni Dariusz
Dorosz. Ze Stowarzyszenia Razem
dla Dolnego Śląska o mandat posła
– według jeszcze nieoficjalnych
wieści – ma ubiegać się Marek Obrębalski, były prezydent miasta.
(Angela)
FOT. TEJO

Grażyna Malczuk dba o
swój wizerunek: plakatowe
życzenia z okazji Święta
Pracy.
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WIECZNA CHWAŁA OFIARNIE PRZELANEJ KRWI

Nigdy więcej wojny!

Coraz mniej liczni kombatanci frontów II Wojny Światowej
wzięli udział w ceremonii z
okazji 66. rocznicy zakończenia tego najbardziej krwawego doświadczenia XX wieku.
Uroczystości odbyły się 9
maja w scenerii Skansenu
Uzbrojenia Wojska Polskiego
przy ulicy Sudeckiej.

REKLAMA

Wspólne zdjęcie odznaczonych krzyżem weterańskim.

Wszystko w palącym majowym słońcu, które mocno
przygrzewało zebranym na
tej podniosłej patriotycznej
uroczystości. Przybyły poczty sztandarowe, zarówno
związków kombatanckich,
a także instytucji oraz szkół
jeleniogórskich i z dawnego
województwa jeleniogórskiego. Pojawili się politycy:
posłanka Marzena Machałek,
wicemarszałek województwa Jerzy Łużniak, radny
wojewódzki Marek Obrębalski,
starosta powiatu
jeleniogórskiego
Jacek Włodyga
i jego lwówecki
odpowiednik Stanisław Mrówka.
Władze Jeleniej

Góry reprezentowali prezydent miasta
Marcin Zawiła wraz z zastępczynią Zofią
Czernow oraz przewodniczącym rady
miejskiej Jerzym Lenardem. Dotarli liczni radni a także samorządowcy z gmin
powiatu jeleniogórskiego. Capstrzyk
prowadził ppłk Marek Gołębiowski,
który przywitał także duchownych:
księdza prałata Józefa Steca, duszpasterza środowisk kombatanckich, ks. płk
Andrzeja Bokieja, proboszcza parafii
garnizonowej pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, a także ks. Bogdana Żygadło,
dziekana jeleniogórskiego.
Szczególnie ciepło i serdecznie witano jednak bohaterów tego wydarzenia:
byłych żołnierzy różnych frontów II
Wojny Światowej, którzy – choć coraz
mniej licznie – aktywnie biorą udział w
ceremonii rocznicowej. Przybyły także
wdowy po wojskowych, którzy odeszli
na wieczną wartę. Licznie stawiła się
młodzież ze szkół jeleniogórskich.
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry, podziękował weteranom
za ofiarność i podziękował im, że
wciąż jeszcze są i dają świadectwo
historii. – Tobie, krwi ofiarna,
niech będzie wieczna chwała! –
zacytował w swoim wystąpieniu
słowa H. Sienkiewicza płk w st.
spoczynku Edward Jakubowski,

Po dźwiękach Roty – odegranej przez Orkiestrę Dętą działającą przy Filharmonii
Dolnośląskiej (która zapewniła oprawę muzyczną całej uroczystości), pod pomnikiem
pamięci złożono wieńce i kwiaty. Płk Jakubowski zaprosił na tradycyjną grochówkę
a także na obchody majowej rocznicy wiktorii za rok, do Parku Zdrojowego, pod
cieplickie Miecze Piastowskie.

lider weteranów jeleniogórskich.
Prezes Zarządu Okręgowego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych przypomniał zmarginalizowanie roli naszego narodu podczas
końca działań wojennych. Wezwał też
do uczczenia chwilą ciszy pamięci
poległych za wolność Ojczyzny. Ksiądz
prałat Józef Stec w swoim wystąpieniu
analizował pojęcie wolności, której
znaczenie w czasach współczesnych
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bywa opacznie pojmowane jako cel
sam w sobie.
Tradycyjnie wręczono krzyż kombatancki jednej ze szkół, która dba o
patriotyczne wychowanie młodzieży.
Tym razem płk Jakubowski udekorował
sztandar Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
Odznaczenie otrzymała także szefowa
placówki Joanna Marczewska. Wśród
udekorowanych krzyżami kombatanckimi była także zastępczyni prezydenta
Zofia Czernow, ppłk Marek Gołębiowski
oraz pan Józef Wojtunik, który w latach
80. XX wieku pomagał wznieść w Jeleniej Górze Dom Kombatanta.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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STRACH, OBOJĘTNOŚĆ I BRAK UMIEJĘTNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY
W minionym tygodniu przy
ul. Noskowskiego przez
kilka godzin umierał 48 –
letni Zygmunt P. Nikt mu
nie pomógł. Po karetkę
zadzwoniono dopiero przed
godz. 15.00, ale na pomoc
było za późno. Kilka miesięcy temu pomocy wzywała
też leżąca w podziemnym
przejściu pobita kobieta.
Jej też nie chciano pomóc.
Znieczulica, strach i brak
umiejętności, nawet tak
podstawowych, jak sprawdzenie funkcji życiowych
– to przyczyny dla jakich
ludzie nie reagują nawet na
widok człowieka leżącego w
miejscu publicznym.
Śmierć na oczach
kilkunastu osób

Środa, 11 maja. Parny i gorący
dzień. Jedno z największych osiedli
Jeleniej Góry. Na trawniku pod
blokiem od wczesnych godzin porannych leży mężczyzna. Nie rusza
się, nic nie mówi, nie daje żadnych
oznak życia. Widzą go okoliczni
mieszkańcy, przechodnie, rodzice
bawiących się nieopodal dzieci. Nikt
nie reaguje.
Tłum gapiów zainteresował się
48 – letnim Zygmuntem P. z Jeleniej
Góry dopiero po tym, jak lekarz
pogotowia ratunkowego stwierdził
zgon, a policja włożyła mężczyznę
do czarnego worka. Wcześniej nikt
nie zwracał na niego uwagi.
- Widziałem tego człowieka kiedy szedłem do szkoły. Leżał obok
krzaków. Było około godziny 9.00.
Dlaczego nie zareagowałem? Bo
często na tych trawnikach leżą
pijaki. Kiedyś nawet podszedłem do
jednego z nich, to mnie wyzwał. Od
tego czasu nie podchodzę. Tak było
i tym razem. Uznałem, że to nic poważnego. Teraz nie mogę uwierzyć
w to, co się stało – mówił Bartek
mieszkający na osiedlu.
Oprócz Bartka, mężczyznę widzieli inni mieszkańcy bloków.
Świadkowie nie chcieli podawać

Akcja strażaków, który
wchodzą przez okno
do mieszkania zmarłej
staruszki, ul. Kiepury

Zaraza znieczulicy
swoich danych, ale przyznawali, że
patrzyli na mężczyznę z okien, widzieli go idąc na zakupy czy bawiąc
się z dziećmi na pobliskim placu
zabaw. Niewykluczone, że gdyby
ktoś wezwał pomoc wcześniej,
mężczyzna by żył.

Obojętni na samotność

Z końcem kwietnia br., pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych
w jednym z mieszkań przy ulicy
Kiepury w Jeleniej Górze znaleziono
zwłoki 74 – letniej lokatorki, która
mieszkała samotnie. Kobieta została
znaleziona kilka dni po tym, jak
sąsiedzi widzieli ją ostatni raz. W
końcu jej losem zaniepokoiła się
jedna z sąsiadek, która próbowała
nawoływać 74 – latkę przez drzwi, a
kiedy ta nie odpowiadała, wezwano
pogotowie i straż pożarną. I w tym
przypadku, na pomoc było już za
późno.

Nie pomogli pobitej
kobiecie

W styczniu br. w podziemnym przejściu przy Al. Jana Pawła II brutalnie
napadnięto i pobito jeleniogórzankę,
którą złodzieje kopnięciami powalili
na ziemię. Kiedy uciekli zakrwawiona
kobieta prosiła przechodzącą obok
parę o zgłoszenie sprawy na policję
i wezwanie karetki pogotowia. Przechodnie jednak nie pomogli jej. Odeszli omijając poszkodowaną z daleka.
Pomoc przyszła dopiero kilkanaście
minut później. Zareagował młody
mężczyzna, który przechodził obok.
Dzisiaj można tylko stawiać pytania: Jak to możliwe, że na jednym z
największych osiedli w mieście na
oczach kilkunastu osób umierał
człowiek i nikt nie zareagował?
Dlaczego stajemy się obojętni na
los innych, żyjących obok nas?
Dlaczego życie innych ludzi nie jest
już żadną wartością?

Zygmunt P. umierał pół dnia
na jednym z największych
osiedli w mieście. Mimo że
widziało go wielu, nikt mu nie
pomógł.
Znieczuleni niewiedzą

Jak mówi Maciej Gałęski ze Stowarzyszenia Gmin Karkonoskich
Euroregionu Nysa, które od 2003
roku poprzez konkursy i olimpiady bezpieczeństwa stara się
kształtować prawidłowe postawy
najmłodszych i młodzieży z Jeleniej
Góry i okolic, z badań Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze wynika, że jeleniogórzanie i mieszkańcy
regionu podejmują jakiekolwiek
czynności związane z udzieleniem
pierwszej pomocy tylko w ośmiu
procentach sytuacji, w których ktoś
realnie potrzebuje pomocy. W 92
procentach mieszkańcy ograniczają
się do telefonicznego zgłoszenia,
albo nie reagują wcale.
- Rzeczywiście poziom wiedzy
osób dorosłych na temat
pierwszej pomocy czy też
zasad działania w przypadku
kiedy widzimy ludzi leżących na trawniku, chodniku
itp. jest przerażająca. Nie
lepiej wygląda sytuacja w
lokalach czy mieszkaniach,
nawet jeśli chodzi o życie
osób najbliższych. Boimy
się reagować w jakikolwiek
sposób. Boimy się takich
ludzi dotykać, pytać. Zazwyczaj ludzie ograniczają się
do wezwania na miejsce
pogotowia ratunkowego.
Niejednokrotnie ratownicy
przyjeżdżają na miejsce i
widzą tłum ludzi, który stoi
i patrzy. Nie robi nic. W dalszym ciągu pokutuje w nas
przekonanie, że lepiej nic
nie robić by nie zaszkodzić.
Część ludzi tłumaczy, że ma
złe doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy,
że podejmując kiedyś taką
próbę, spotkało się z agresją
osób nietrzeźwych. Prawda
jest taka, że ludzie boją się
konsekwencji, bo nie mają
wiedzy na temat tego jak się
zachować – mówi Dariusz
Kłos, dyrektor Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej
Górze.

Niesienie pomocy
to obowiązek

Robert Pietryszyn z Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze podkreśla jednak, że kiedy widzimy
osobę leżącą na ulicy mamy wręcz
obowiązek sprawdzić czy ma ona
zachowane funkcje życiowe: czy
oddycha i czy jest przytomna.
- Taka czynności nie wymaga od
nas żadnych umiejętności, a może
wielu ludziom uratować życie. Niezależnie od tego czy jest to człowiek
pijany, czy trzeźwy, powinniśmy podejść do leżącego, lekko go potrząsnąć
za ramiona i zapytać co się stało. To
wystarczy by zorientować się czy ten
człowiek oddycha, czy jest przytomny,
czy ma zachowaną świadomość. Jeśli
nic nie odpowiada, nie rusza się, należy wezwać pogotowie ratunkowe –
mówi Robert Pietryszyn z Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Nadzieją młode pokolenia

Nadzieją na zmianę biernej postawy ludzi wobec takich sytuacji

są szkolenia najmłodszych, którzy właśnie podczas konkursów
i olimpiad najwięcej się uczą i
zapamiętują. Wyrabiają sobie też
poprawne reakcje na widok osób
leżących, potrzebujących pomocy.
Efekty takich działań, jak olimpiada
bezpieczeństwa organizowana co
roku przez Stowarzyszenie Gmin
Karkonoskich Euroregionu Nysa
zobaczymy jednak dopiero za kilka
lat.
- Szkolenia z zasad m.in. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinny być prowadzone w
każdym zakładzie pracy w ramach
szkolenia z zakresu BHP. Każdy

pracownik przeszkolony z zakresu
pierwszej pomocy, nie tylko w
zakładzie pracy, ale też na ulicy czy
w domu byłby potencjalnym ratującym życie innych – mówi Robert
Pietryszyn.
Niestety tylko nieliczne przedsiębiorstwa kładą nacisk na nauczeniu
konkretnych umiejętności. Najczęściej najważniejszy jest fakt, że
szkolenie zostało przeprowadzone.
Niewielu sprawdza efekty tych
działań.
Angelika Grzywacz –
Dudek
Fot. Agrafka

Na jednej ze stron internetowych psycholog Małgorzata Stępień, wyjaśnia dlaczego
ludzie są obojętni na innych i potwierdza to, co zostało już powiedziane przez dyrektora
Kłosa oraz Roberta Pietryszyna:
- U podłoża zobojętnienia leży lęk. Boimy się reagować, bo nie wiemy, co może nas spotkać. Do tego dochodzi poczucie, że jesteśmy bezsilni, że nasze działania nie przyniosą
skutku. Inni psychologowie dodają również szybkie tempo życia, pogoń za pieniędzmi,
w której nie ma czasu, ani miejsca dla innych, nawet potrzebujących pomocy.
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Papierosy z miętową kulką
No to po prostu w głowie się
nie mieści, by w społeczeństwie
neofitów i ludzi chorobliwie wręcz
potępiających palenie papierosów i
wyrobów papierosom podobnych
– bez względu na fakt, że i jedne,
i drugie są jak najbardziej legalne,
weszły w obieg (i się przyjęły) trendy „papierosy z miętową kulką”! A
jednak, czytelniku, a jednak.
Choć temat tego felietonu niektórym może wydać się błahy,
zaś refleksja związana z tymże
raczej mało interesująca, fenomen
„papierosów z miętową kulką” to
doskonały przykład na pewien paradoks, który cechuje „nas” w sensie
ogólnym. „Nas”, czyli Polaków,
jeleniogórzan także, miłujących
sprzeczności i rozumowanie logiczne, którego konsensus jest jednak
zwykle pozbawiony logiki. W tym
konkretnym przypadku – jakiejkolwiek logiki związanej z „walką z
paleniem” z jednej strony, z drugiej
natomiast z wprowadzaniem na
rynek polski papierosów trendy,
niczym gadżetów będących przykładem na kreatywność i patrzenie
w przyszłość ludzi XXI wieku, które
chciałby posiadać każdy. Papierosów
dwa w jednym, z „miętową kulką”,
do palenia palaczy zachęcających;
niezwykłych, bo o smaku tytoniu,
mięty lub tytoniu i mięty. A wszystko
na życzenie użytkownika.
„Papierosy z miętową kulką”,
które kilka miesięcy temu pojawiły
się w sklepach Polsce, a do Jeleniej
Góry dotarły z lekkim jedynie opóźnieniem, pomimo rosnących jak
grzyby po deszczu „zakazów palenia
w miejscach publicznych” oraz
„nakazów palenia” w miejscach
w tym celu wyznaczonych – co
znacznie uprzykrza życie (legalnie)
palącym i, jak twierdzą specjaliści,
do redukcji liczby palących się przyczynia, sprzedają się znakomicie.
Ba! Sprzedawców z regionu, o czym
mówią sami sprzedawcy, klienci
proszą o odłożenie jednej, dwóch, a
czasami i trzech paczek „fajek dwa w
jednym”, które wprost biją rekordy
popularności. W kraju, w którym
paradoksalnie za palenie biją na
alarm i palaczy nie lubią, i miejsca
dla palących likwidują w tempie
arytmetycznym. Ot, choćby tu, w Jeleniej Górze, w restauracji na Palcu
Ratuszowym miejsce dla palących

wydzielili, by za chwilę zlikwidować.
Na zasadzie zaczepki, albo inaczej,
irytującego paradoksu.
Tak czy owak, fenomen „papierosów z miętową kulką” wpisuje się w
klimat panujący w kraju niejednorodnym w negatywnym tego słowa
znaczeniu, w którym począwszy
od najwyższych, a na najniższych
skończywszy ludzie nie wiedzą,
czego tak naprawdę chcą. Palić?
A może nie palić? Oto jest pytanie,
choć o palenie w najmniejszym
stopniu tu chodzi. Czy o „papierosy
z miętową kulką”, które jedynie za
przykład tu służą ogólnospołecznej
tendencji do rozumienia i oceniania
sprzecznego. Wychodzenia z założenia A, będącego poprawnym i dochodzenia do wniosku A, czyniąc to
samo z założeniem B i wnioskiem B,
gdzie zarówno A, jak i B zakładamy i
wnioskujemy w tej samej sytuacji –
czyli sytuacji paradoksalnej.
Paradoksalna jest „moda na niepalenie”, albowiem żyjemy w Polsce,
której dochód w dużej mierze opiera
się na podatkach i akcyzach ściśle
związanych z towarami takimi jak
papierosy. Stąd, przeciwdziałamy
paleniu ze wszystkich sił swoich, a
jednocześnie do palenia zachęcamy
choćby sprowadzając „papierosy
z miętową kulką”, które miały się
sprzedać, i się sprzedają ku zadowoleniu potępiających palenie.
Idąc tym tropem, prócz „paradoksu
palenia” znajdzie się inny paradoks,
mianowicie, „picia”, który na podobnych zasadach funkcjonuje. Te
jednak nic nie znaczą w zestawieniu
z paradoksami „polityki”, która
li tylko na zasadzie sprzeczności
funkcjonuje – koalicji wiązania i
ich rozwiązywania, okłamywania
wyborców ze świadomością tego, że
się ich okłamuje tłumacząc jednak,
że chodzi o prawdę najszczerszą itp.,
czy „sraczki” medialnej z udziałem
polityków właśnie, polegającej na
tym, że wychodzi „rzadko”, a robi
się „często”. Paradoksów, które
po raz kolejny zdecydowałem się
ugryźć, tym razem jednak za sprawą
„papierosów z miętową kulką”. Bo
o paradoksach tych mówić trzeba
– tym bardziej, że z „polityką” i
„sraczką”, choć tego nie chcemy,
mamy do czynienia na co dzień.
Petr

Biskupie
staccato
Podczas uroczystości poświęcenia ołtarza stałego w
Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego, ksiądz
biskup Stefan Cichy, biskup
legnicki miał spore kłopoty
z p ł y n ny m o d c z y t a n i e m
s ł ów o ko l i c z n o ś c i owej i
stosunkowo rzadko wygłaszanej prefac ji. Po Mszy
Świętej usprawiedliwił się.
– Ćwiczyłem to czyt anie
kilka razy, ale w końcu nie
wziąłem właściwych okularów – powiedział duszpasterz – więc było staccato.
Wier ni roześmiali się, a
hierarcha dodał, że ksiądz
proboszcz Bogdan Żygadło
świetnie się sprawdził w
roli suf lera, bo biskupowi
podpowiadał poszczególne
słowa.
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– Nie rozumiem waszych
grobowych min!

– Przecież prezydent wyraźnie
dał do zrozumienia

Atrakcją
Andrzej Raj!
Prezydent Jeleniej Góry
M a rc i n Z aw ił a w sp ó l ni e
z K a rko n o sk i m Pa rk i e m
Narodowym chce ściągnąć
jak największą ilość turystów do stolicy Karkonoszy,
w t y m d o J a g n i ą t ko wa ,
Sobieszowa i Cieplic. Na
ostatniej konferencji prasowej prezentował liczne
atrakcje turystyczne, które
war to promować i pokazywać tur ystom. – Jedną
z nich jest z pewnością
Andrzej Raj, dyrektor KPN
– mówił Marcin Zawiła. To
wspaniały okaz, co więcej
KPN pokazuje go za darmo
– żartował Prezydent.

– że nie życzy sobie na tej sali
pesymistów i złośliwców!

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

Danuta Wójcik, radna Razem dla Jeleniej Góry, Oliwer Kubicki i Rafał Szymański, radni Prawa i
Sprawiedliwości

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Porażka

przedwyborcza
Trudno upatrywać szansy na
oczyszczenie politycznego grajdołka,
czemu okazję mogą dać jesienne wybory parlamentarne. O wydarzeniu
już jest głośno, ale ton komentarzy
od euforii daleki. Często sprowadza
się do tego, że koryto wciąż to samo,
a przychodzą i odchodzą osobnicy z
niego zażerający. Ale i oni ostatnio
nie zmieniają się. A personalne przetasowania nikogo nie przekonują, że
będzie lepiej.
Beznadziejna frekwencja podczas
ubiegłorocznego samorządowego
starcia nie napawa optymizmem
ufnych w moc demokracji. Wybory
parlamentarne są bowiem dla wielu
wyborców biernych abstrakcją. O

ile w kwestii samorządu kandydaci
mogą przyczynić się do załatwienia
spraw „tu, teraz i dla nas”, o tyle
w odniesieniu do parlamentu – w
przekonaniu ogólnym ludzkości –
chętni pchają się do sejmowych lub
senackich stołków czując bardzo
ogólną misję, najczęściej podśmiardującą prywatą.
Lud jest pewny, że stołki, a raczej
fotele są wygodne i nieźle płatne.
Zasiadanie w nich związane jest z
niewielką odpowiedzialnością za
wykonywaną „pracę” z immunitetem w kieszeni. W znacznej większości parlamentarne meble zajmują
przeciętniacy, którzy – jak machina
partyjna każe – wciskają przyciski

na „tak”, „nie” lub „wstrzymał się”. kolejnych wyborach? I co ciekawe:
Nie wychylając się przy tym za bar- ktoś ich wybiera, choć ten sam ktoś
dzo, aby czasem z tego wygodnictwa na boku szepcze, że „lepszych nie
nie wypaść, a arenę uczynić wolną było, a głosować trzeba”. Trzeba
– to prawda. I rzeczywiście, dla
dla polityków gwiazdorów.
Dla tych zaś polityczne show, py- tych, którzy wciąż wierzą w demoskówka, arogancja i pokazanie „kto kratyczną siłę sprawczą, dylemat
tu rządzi” są ważniejsze niż interes jest potworny. Jak bowiem zmusić
państwa. Mierni aktorzy tej sceny po- się do głosowania na kandydatów
litycznej często kipią nienawiścią do „stałych”, którzy – niczym pierwsi
sekretarze w lawszystkiego, do
tach PRL – mają
opozycji zwłaszNA PEWNE UKŁADY NIE MA
miejsce „zaklecza, a głaskani
RADY I SYSTEM, KTÓRY
pane”? A ich
przez usłużnych
MAMY, CHOĆ PEŁEN WAD I
wybór to tylko
im dziennikarzy NIEDOSKONAŁOŚCI,
JEST WCIĄŻ
– zniechęcają NAJLEPSZYM, JAKI WYMYŚLONO. czysta formalność, do której
ludzi myślących
spełnienia przydo zaufania politykom. I w konsekwencji burzą czyniają się naiwniacy?
Czy w polskiej polityce brakuje
całą istotę demokracji, która – jak
na to nie spojrzeć – na tym zaufaniu ludzi młodych, z siłą przebicia, nieskażonych politycznym szambem
właśnie polega.
Ale – jak tu ufać tym, którzy na- układów, lobbowania, preferencji
dzieje wyborców raz po raz zawo- i innych zawiłości, które rządzą
dzą, a z uporem maniaka startują w ekipami władającymi Polską od 20

lat? Nie. Jest wielu ambitnych, mądrych i przyszłościowych młodych
ludzi. Również takich, którzy praw
wyborczych jeszcze nie mają, ale
– gdy je nabędą – mogą na scenie
politycznej posprzątać po swojemu.
Zaś ci, którzy takie prawa mają,
często są marginalizowani przez
wyjadaczy, którzy przecież posadę
mieć muszą!
Bo jak tu zostawić zasłużonego
działacza bez żadnego stołka? Młody człowiek silnym jest i może dużo.
Może, na przykład, zasilić armię
bezrobotnych i czekać aż banda
starych pryków „coś tam” uczyni
„ku poprawie”. Wyjadacz – nie
może, bo wygodniej mu siedzieć i
jeździć. A raczej latać, bo przecież
do stolicy „jakoś” trzeba się dostać, a
czasy, kiedy parlamentarzyści tłukli
się osiem godzin w sypialnym, do
przeszłości należą. Teraz LOT-em
bliżej. Zwłaszcza, że za przeloty
płacą podatnicy.

Nie twierdzę, że w parlamencie
obecnym i wśród kandydatów do
przeszłego nie ma i nie będzie ludzi
światłych i mądrych. Nie jestem
anarchistą, aby być za zmianą
porządku świata tego. Na pewne
układy nie ma rady i system, który
mamy, choć pełen wad i niedoskonałości, jest wciąż najlepszym, jaki
wymyślono.
Warto jednak, aby aspirujący do
sejmowych i senackich mandatów
głęboko spojrzeli na siebie w lustro.
Taka analiza, o ile rzetelnie wykonana, powinna przynieść wielu
refleksję, czy rzeczywiście nie czas
już na wycofanie się ze sceny życia
politycznego ba? Tasowanie wciąż
tymi samymi nazwiskami nie zmieni wszak na korzyść rzeczywistości,
czego przykład mamy na lokalnym
podwórku.
Konrad Przezdzięk

10

16 maja 2011 r.

ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JAK Z JAGNIĄTKOWA UCZYNIĆ OAZĘ PROMOCJI JELENIEJ GÓRY

O miłości do przyrody, promocji i biznesie…
bezpiecznych tras
tur yst ycznych,
którymi mogliby
wrócić do Cieplic,
nie wchodząc w
ciągi komunikacyjne o dużym
natężeniu. Istnieje
szereg barier, które to uniemożliwiają, dlatego aby
połączyć atrakcje
turystyczne i kulturowe oraz zdynaW tym miejscu będzie znajdował się przystanek Kościół Łaski.
mizować ten ruch
turystyczny trzeba
wytyczyć szlaki i
Jelenia Góra chce wspólnie miasta, która zaczyna się w Jagniątpodjąć
działania
infrastrukturalne.
z Karkonoskim Parkiem Na- kowie, obejmuje Sobieszów i Cieplice Z naszej strony deklarujemy szereg
rodowym promować Jagniąt- generowała ruch turystyczny i wszystko działań, które umożliwią realizację
ków, Sobieszów i Cieplice i co za tym idzie: miejsca pracy i dochody tego przedsięwzięcia – mówi Andrzej
ściągnąć w te piękne zakątki dla mieszkańców Jeleniej Góry. Do zre- Raj, dyrektor KPN – u.
alizowania tej wizji potrzebne są jednak

jak największą grupę turystów. Jak chcą tego dokonać?
Mnożąc atrakcje turystyczne
w regionie.

atrakcje turystyczne. Jedną z nich jest
zamek Chojnik, który rocznie zwiedza
ponad 200 tysięcy osób. Zastanawialiśmy się jednak co zrobić by ci ludzie
poszli w głąb, m.in. do Jagniątkowa
Na początek owocnej współpracy – mówi Marcin Zawiła, prezydent
Prezydent Marcin Zawiła i dyrektor KPN Jelenie Góry.
Andrzej Raj podpisali porozumienie o
współpracy między miastem Jelenia Pomysł na pomyśle
Góra a Karkonoskim Parkiem NarodoEfektem tych przemyśleń jest wiele
wym. W jej ramach znalazło się m.in. pomysłów. Nowe atrakcje turystyczne
przekazanie w użyczenie łąki położonej mają powstać w samym Jagniątkowie,
pod Chojnikiem, gdzie KPN będzie jak i w Sobieszowie i Cieplicach. Cześć
uprawiał połacie rzadkich i atrakcyjnych z nich jest w fazie planów, a część już
roślin, w tym
w fazie realizacji. Jednym z pomysłów
m.in. krokujest ożywienie Czarnego Kotła w
sów.
Jagniątkowie, gdzie jeszcze w tym
- Chcemy
roku na wycieczki z przewodnikiem
by ta część
KPN będą wychodzili uczniowie jeleniogórskich szkół. Inne to wytyczenie
tras turystycznych.
– Pomysły na promocję Jagniątkowa, Sobieszowa i Cieplic w naszych
głowach rodziły się od lat i powstały
na bazie doświadczeń z turystami i
kuracjuszami, którzy po dojechaniu podmiejskimi autobusami do Jagniątkowa szukali

Sieć połączeń kolejowych
między Jelenią Górą a pobliskimi miejscowościami
oraz – przede wszystkim
– wdrożenie procesu projektowo–budowlanego systemu jeleniogórskiej Szybkiej Kolei Miejskiej – takie
tematy pojawiły się podczas
rozmów samorządowców z
przedstawicielem Polskich
Linii Kolejowych.
Prezydent Jeleniej Góry, Marcin
Zawiła i Hubert Papaj, zastępca
prezydenta, oraz Jerzy Łużniak z
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, spotkali się w Jeleniej Górze
omawiając ze Zbigniewem Gzikiem, zastępcą dyrektora Oddziału
Polskich Linii Kolejowych S.A.,
Zbigniewem Gzikiem całe spectrum
spraw związanych z komunikacją
szynową w aglomeracji Kotliny
Jeleniogórskiej.
– Interesuje nas sieć połączeń
kolejowych między Jelenią Górą i
pobliskimi miejscowościami, powiedzieli J. Łużniak i M. Zawiła – ale
najpilniejsza jest sprawa włączenia
w proces projektowo-budowlany
systemu jeleniogórskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. To najlepszy moment,
bo można włączyć się w cały proces
projektowania i budowy połączeń
kolejowych, przez co unikamy
podwójnych uzgodnień, tworzenia

Rośliny, motyle i ptaki i ssaki
na wyciągnięcie ręki

Największym realizowanym obecnie
zadaniem jest natomiast tworzenie
przez KPN Karkonoskiego Parku Genów, gdzie na bazie dawnej szkółki
leśnej tworzone jest archiwum genetyczne najrzadszych gatunków roślin
występujących w Karkonoszach. Jedna
część tej kolekcji będzie udostępniona
dla turystów i zwiedzających, z alejką,
opisem i objaśnieniami. Druga część
posłuży do rozmnażania, kolekcjonowana i odtwarzania ich w środowisku
naturalnym czyli w górach.
– Obecnie mamy 41 takich gatunków,
z czego niektóre z nich nie występują
nigdzie indziej na świecie, a spora
grupa to reliktu

Już się dzieje

Do tych już realizowanych należy
m.in. zmodernizowanie szlaków w rejonie Czarnego Kotła w Jagniątkowie
oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych
z tablicami informacyjnymi i przewodnikami. Kolejne to trzy wytyczone
trasy do uprawiania nordic walking
czyli chodu z kijkami.
– Dwie trasy już zostały oznakowane, trzecią znakujemy. Zaczynają się
one przy parkingu Domu Gerharda
Hauptmanna i są o różnej skali długości i trudności. Najkrótsza ma 4 km
700 km, a najdłuższa 7 km. Każda z
nich jest oznakowana. Chcemy ten
system rozwijać – mówi Andrzej Raj.
W rejonie Jagniątkowa wytyczone
zostały też trzy ścieżki edukacyjne, dwie po ekosystemach leśnych
zaczynające się przy Karkonoskim
Banku Genów oraz mała pętla wokół
Jagniątkowa przedstawiająca najciekawsze elementy środowiska przyrodniczego. Kolejna ścieżka ma być
wytyczona pomiędzy Sobieszowem i
Jagniątkowem.

polodowcowe,
które występują
tylko w tundrze
na dalekiej północy, a jedynym
miejscem występowania ich w
Europie są Karkonosze – mówi
Andrzej Raj.
Niebywałą atrakcją mają być też
pomieszczenia, w których turyści i
mieszkańcy będą mogli obserwować
rzadkie gatunki hodowanych przez KPN
zwierząt. Karkonoski Park Narodowy
chce stworzyć ośrodek do gromadzenia
zasobów genowych i rozmnażania
rzadkich gatunków zwierząt. Pierwszy
taki obiekt powstanie jeszcze w tym
roku i będzie przeznaczony dla motyla
„Niepylaka Apollo”.
- Jedno pomieszczenie będzie przeznaczone do rozmnażania motyli, a
drugie dla osób zwiedzających, gdzie

motyle będą przenoszone i
gdzie będzie można
ich obserwować, a
nawet dotknąć –
mówi Andrzej Raj.
KPN przygotował też projekt
hodowli głuszca,
zagrożonego w
całej Europie gatunku ptaka. Ostatniego
przedstawiciela tego ptaka w KPN
widziano w 2006 roku. Pierwsze 80 –
100 osobników KPN planuje wypuścić
do środowiska za około cztery lata. W
planach jest również hodowla drobnych ssaków: popielicy, orzesznicy czy
innych.
- Te hodowle będą kolejną atrakcją
turystyczną ponieważ planujemy stworzenie woliery pokazowej osobników
starszych, które będą umieszczone
w pomieszczeniu przedzielonym weneckim, wyciszonym
lustrem,
dzięki któremu będzie można
je oglądać.
Takie woliery już są
przygotowywane, efekty obecnie
prowadzonych prac będą widoczne już
niebawem– mówi Andrzej Raj.
Mówiono też o potencjale promocyjnym Chojnika w Sobieszowie, do którego niebawem ma być doprowadzona
woda i łącze kanalizacyjne. Modernizacji
poddana zostanie również czerwony
szlak drogi prowadzącej na Chojnik.
- Uzyskaliśmy dotację ponad 2 mln
zł na modernizację drogi na Chojnik,
natomiast właściciel zabytku, PTTK
Sudety Zachodnie, przygotowuje dokumenty i projekt doprowadzenia tam
wody i odprowadzenia ścieków – mówi
Andrzej Raj.

U podnóża Chojnika ma natomiast stanąć Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny.
Obecnie jest on na etapie
projektowania. Będzie
on poświęcony
problematyce
lasów z całym
procesem funkcjonowania ekosystemów. Wokół
pojawią się trasy spacerowe o charakterze edukacyjnym. Wokół Chojnika mają
powstać też dwie – trzy pętle ścieżek
edukacyjnych, w tym jednej ścieżki dla
osób niewidomych wyposażonych w
opisy językiem Braille’a możliwością
odsłuchania dźwięków wydawanych
przez ptaki czy inne zwierzęta tam
zamieszkujące.
KPN pochwalił się też sumą, jaką
udało się pozyskać na wykup gruntów
prywatnych graniczących z Chojnikiem,
które w przyszłości mają być wykorzystane m.in. do wytyczenia tras spacerowych i edukacyjnych. Miasto Jelenia
Góra wystąpiło natomiast z wnioskiem o
dofinansowanie w tym regionie budowy
trasy spacerowo-rekreacyjnej, w tym do
jeżdżenia na rolkach.
Inne atrakcje, o których mówiono, to wytyczenie ponad 40 km tras
biegnących po istniejących drogach
między Chojnikiem – Jagniątkowem
- Michałowicami i Przesieką, które
mogłyby być wykorzystane na potrzeby
narciarstwa.
Zarówno prezydent Marcin Zawiła,
jak i dyrektor Andrzej Raj podkreślali,
że jest to dopiero początek pomysłów
na promocję tej części miasta i już
zapowiedzieli, że będą kolejne. Podkreślali, że sporo pracy i zaangażowania
w promocję i tworzenie atrakcji turystycznych w tych miejscowościach
wkładają działające na tym terenie
stowarzyszenia.
Angelika Grzywacz – Dudek
Fot. Angela

Realna szybka kolej miejska
osobnych planów, itp.
Efektem spotkania były m.in.
szczegółowe ustalenia w sprawach
perspektyw budowy linii SKM,
polegające m.in. na udostępnieniu
przez PLK posiadanego studium
wykonalności, który będzie bazą do
aktualizacji studium, pozwalającej
na zaplanowanie nowych przystanków na linii kolejowej Jelenia Góra
– Piechowice. Wśród wniosków jest
także wskazanie przez miasto Jelenia Góra przystanków na tej linii,
zarówno nowych, jak i restauracji
istniejących, a niewykorzystywanych, bądź wykorzystywanych w
niewielkim stopniu.
Do nowych M. Zawiła zalicza
m.in. przystanek w rejonie estakady
na Zabobrzu, w rejonie Kolegium
Karkonoskiego, w rejonie Kościoła
Łaski. Istniejące trzeba zmodernizować. Wśród nich są: Jelenia Góra
Zachodnia, Cieplice, i in. Wskazania dotrą do PLK w przyszłym
tygodniu.
- Polskie Linie Kolejowe – powiedział J. Łużniak – przystępują
do prac, których wynikiem będzie
modernizacja linii kolejowej na
odcinku Piechowice – Szklarska
Poręba, ale poszerzymy zakres na

W spotkaniu, mającym charakter
odcinek Piechowice – Jelenia Góra
w takiej formule, by był on podstawą roboczych ustaleń, ze względu
dla uruchomienia jeleniogórskiego na konieczność podejmowania
bieżących i wiążących decyzji,
„tramwaju miejskiego”.

wzięli też udział inni reprezentanci wydziału transportu tego urzędu
Urzędu Marszałkowskiego, w tym Wojciech Świnder.
RED
Agnieszka Zakęś, dyrektor DepartaFot. UM
mentu Infrastruktury UM, oraz szef
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Kościół Erazma i Pankracego od wczoraj Bazyliką Mniejszą
Wczoraj, w kościele pw. świętych Erazma i Pankracego odbyły się uroczystości związane z nadaniem
świątyni Tytułu i Godności Bazyliki Mniejszej. Eucharystię, w której uczestniczyły tłumy wiernych prowadził JE Antonio Canízares Llovera, prefekt Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów.
Wczorajsze uroczystości związane z nadaniem kościołowi pw. świętych Erazma i Pankracego Tytułu
oraz Godności Bazyliki Mniejszej
rozpoczął przemarsz orkiestry dętej przy Filharmonii Dolnośląskiej
z Placu Ratuszowego do świątyni,
w której przy akompaniamencie
muzycznym nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej. O godzinie

18.00 do tłumnie przybyłych wiernych przemówił JE ksiądz kardynał
Antonio Canízares Llovera, prefekt
Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
który poprowadził eucharystię
będącą punktem kulminacyjnym
ceremonii obdarzenia kościoła
tytułem świadczącym o wzorowym
poziomie prowadzonego w nim

duszpasterstwa i jego wybitnych
walorach architektury, i sztuki.
Należy podkreślić, że choć kościół pw. świętych Erazma i Pankracego od wczoraj już oficjalnie
jest Bazyliką Mniejszą, cykl uroczystych wydarzeń przewidzianych w
tymże zamknie dopiero czerwcowe
święto ku czci św. Erazma, podczas
którego odbędzie się euchary-

stia połączona
z udzieleniem
sakramentu
dojrzałości
chrześcijańskiej.
Petr

Sekrety u Pana Boga. Po bazylice z przewodnikiem
Uroczystości i wydarzenia związane z przygotowaniami do tej wielkiej uroczystości
rozpoczęły się w miniony wtorek (10 maja) kiedy to farę jeleniogórską pw. świętych Erazma i Pankracego wraz z „zakamarkami” można było zwiedzać w grupach
oprowadzanych przez przewodnika. Ci, którzy skorzystali z tej okazji mogli zobaczyć ponad dwieście zabytków ruchomych, z których każdy nasączony epizodami
z przebogatej historii świątyni, detale, które umykają oku, gdy wnętrze kościoła
ogląda się pobieżnie.

W czwartek, 12 maja, odbyła się uroczystość odpustowa ku
czci patronów św. Erazma i Pankracego. Mszę świętą o godz.
18 celebrował ordynariusz diecezji legnickiej ksiądz biskup
Stefan Cichy. Odbyła się także uroczystość poświęcenia
ołtarza stałego. W ten dzień 25-lecie posługi kapłańskiej
obchodził także ksiądz Bogdan Żygadło, proboszcz parafii
oraz dziekan jeleniogórski.

W piątek, 13 maja, o godz. 10 w
Książnicy Karkonoskiej rozpoczęła
się konferencja naukowa zatytułowana „Parafialny kościół miejski w
Jeleniej Górze. Historia i teraźniejszość”. W ten sam dzień o godz.
19 w farze zabrzmiały koncerty

odbija się niemal w
każdym miejscu. Po
czasach protestanckich (przez sto lat
świątynia służyła
także ewangelikom)
pozostała ambona z
przebogatą symboliką biblijną (scena
pożarcia Jonasza
przez wieloryba).
Protestanci pozostawili też po sobie
zdobne epitafia w
murze świąt yni.
Lata inspiracji gotykiem widać w strukturze całej
świątyni, a zwłaszcza w emporach
mieszczańskich na kondygnacji w
prezbiterium. – Te pomieszczenia w
przyszłości także będą udostępnione
do zwiedzania, ale dokona się to po
odświeżeniu bazyliki – zapowiada
ksiądz Bogdan Żygadło.
Zgromadzeni poznali także dzieje
prospektu organowego, a także
ołtarzy bocznych, z których jeden
– świętego Józefa – jest obecnie w
konserwacji. Ksiądz Bogdan Żygadło
opowiedział także o współczesnym
uzupełnianiu dawnych zdobień
wskazując na trzy witraże, których
części znaleziono w pomieszczeniu
przy prezbiterium. Dzięki zabiegom konserwatorskim odtworzono
je. Aby zdobienia okien zobaczyć,

trzeba jednak mocno zadrzeć do
góry głowę.
Wiadomo, że wnętrze bazyliki
pierwotnie było pokryte freskami,
które w całości otynkowano i częściowo zamalowano. Nie ma jednak
możliwości, aby przywrócić taki
wystrój. Przeszkoda to finanse. Są
jedynie plany, aby bazylikę odświeżyć
nową warstwą farby. Z
pewnością pozwali to
jeszcze wyraźniej wyeksponować figury świętych
zdobiących nawę główną.
Wśród nich – święty Florian – patron strażaków
– z charakterystycznym
atrybutem: wiaderkiem.
Przewodniczka wskazała także na jeszcze
jedną charakterystyczną figurę: świętego Jana
Nepomucena, który zdobi barokowy
konfesjonał. Nepomucen, który był
kapłanem w Pradze, poniósł męczeńską śmierć stracony przez króla
Wacława IV, bo nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi jego żony Joanny.
Figura Jana Nepomucena znajduje się
także na placu Kościelnym. Wycieczkę zakończył spacer wokół kościoła,
podczas którego Natalia Dąsal opisała najbardziej charakterystyczne
elementy umieszczone w murach.
Uroczystości związane z nadaniem
farze jeleniogórskiej tytułu i godności

bazyliki mniejszej odbędą się w
nadchodzącą niedzielę (szczegółowy
plan w zakładce „Temat tygodnia”).
Aby zostać wyniesioną do tek rangi
świątynia musi spełnić kilka wymogów. Jeden z nich to dostępność
dla turystów i zwiedzających. Inny
– obecność ołtarza stałego. Ten zostanie zamontowany dziś: granitowy

stół eucharystyczny stanie w miejsce
dotychczasowego, drewnianego.
Zwiedzanie było możliwe również
w sobotę (14 maja).
Wycieczki są także swego rodzaju
próbą przed regularnymi tego typu
oprowadzeniami, które – w ramach
„obowiązków” wynikających z gospodarzenia bazyliką mniejszą – będzie
musiała zapewnić Parafia Świętych
Erazma i Pankracego.
Konrad Przezdzięk
Fot. Konrad Przezdzięk

Moc wydarzeń

w hołdzie Janowi Pawłowi II. Na
organach zagrała Marta Niedźwiecka. Można było także wysłuchać
Misterium „Ukryty ja” opartego
na tekstach Karola Wojtyły z mu- gregoriańskiego.
przy relikwiach świętych patrozyką Stanisława Fijałkowskiego.
W Wigilię zasadniczych uroczy- nów.
Kompozytor poprowadził Orkie- stości (sobota, 14 maja) o godz. 20
(tejo)
strę Filharmonii zaczęły się nieszpory i czuwanie
Dolnośląskiej.
Zaśpiewali: Lora
Szafran, Anna Serafińska, Marek
Bałata i Janusz
Szrom oraz Chór
Kameralny Senza
Rigore. Narracja
– Jacek Paruszyński. Od piątku do
niedzieli w Szkole Podstawowej
nr 2 w Jeleniej
Górze odbywały się warsztaty
muzyczne śpiewu

Fot. Konrad Przezdzięk

Tajemnice świątyni, której powstały jeszcze w średniowieczu, przybliżyła zainteresowanym przewodniczka
Natalia Dąsal.
Wycieczkowiczów przywitał
ksiądz proboszcz Bogdan Żygadło,
proboszcz parafii i dziekan jeleniogórski. Duchowny wyraził radość,
że – oprócz chwil skupienia i modlitwy, kiedy wierni raczej się na boki
nie rozglądają – teraz będzie można
zadrzeć głowę i dotrzeć wzrokiem do
rozmaitych detali. Tych we wnętrzu
kościoła jest mnóstwo. Znaczna większość z nich – z symboliką pozwala-

jącą określić kontekst
dziejowy, a także – w
wielu przypadkach – nawiązuje do wydarzeń z
Pisma Świętego.
– Kościół jeleniogórski pw. świętych Erazma
i Pankracego jest jedyną
świątynią o takich patronach w Polsce, a bardzo
prawdopodobne, że i na świecie –
powiedziała Natalia Dąsal. Przewodniczka przybliżyła zainteresowanym
żywoty świętych patronów i ich
męczeńską śmieć, która dokonała
się za czasów Cesarza Dioklecjana,
krwawo tępiącego chrześcijan imperatora Rzymu. Święty Pankracy
oddał ducha Panu w 12 maja roku
304. Miał wówczas 14 lat, więc do
dziś jego wyobrażenie stanowi nastoletni chłopiec, a jego atrybutami
są, między innymi, miecz i palma
– symbol męczeństwa. Uroczystości
święta patronalnego związanego

z dniem wspomnienia św.
Pankracego odbędą się w farze
jeleniogórskiej w nadchodzący
czwartek.
Przewodniczka bardzo szczegółowo opisała
ołtarz główny
świątyni zbudowany w pierwszym 20-leciu
XVIII wieku, a
ufundowany
przez ówczesnego proboszcza
Johannesa Panck’a, którego przepiękne barokowe
epitafium znajduje się w jednej
z zewnętrznych
kaplic kościoła.
Na trzykondygnacyjnym drewnianym i marmoryzowanym ołtarzu
(symbolizującym Trójcę Świętą)
znajdują się figury, między innymi,
świętych Ojców Kościoła, a także
– świętego Wojciecha z charakterystycznym wiosłem. Główna
ozdoba to olejny obraz ukazujący
Przemienienie Chrystusa. To w tamtych, barokowych czasach księdza
Pancka bazylika zyskała najwięcej
elementów wystroju w ramach
kontrreformacji, czyli próby dotarcia
do wiernych poprzez pobudzenie
zmysłów: wzroku (ozdoby), słuchu
(muzyka organowa) i węchu (kadzidło).
Zresztą w środku fary (która
jest kościołem orientowanym z
prezbiterium na wschód) historia
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Kto namieszał z targowiskiem
Obecnie wyjaśnian a j e s t s p r a wa
„tajemniczego stoiska” położonego
na Targowisku w
Cieplicach, którego
powierzchnia sześciu metrów kwadratowych została
wydzierżawiona
podwójnie – dwóm
różnym poddzierżawcom. Jeden z
nich otrzymał
umowę od urzędu
miasta, drugi, od
zarządcy – Automobilklubu Karkonoskiego. Kto ma
prawo korzystać ze
stoiska?
Pani Klaudia Ligiżyńska wraz ze swoim mężem Marcinem
pierwszego czerwca 2010 roku
wydzierżawiła stoisko położone na
Targowisku Cieplice przy ul. Mieszka
I na części działek 50, 6, 49 i 65. Od
tego czasu małżeństwo prowadziło

czytamy:
- „W związku wypowiedzeniem przez Urząd
Miasta Jelenia Góra terenu, na którym znajduje
się Pana stoisko, rozwiązanie umowy następuje
w trybie natychmiastowym”. ( …)
W tym samym czasie
na wypowiedzianym
stoisku pojawił się nowy
dzierżawca, który umowę na poddzierżawę
podpisał nie z zarządcą,
ale z urzędem miasta.
W ostatnich tygodniach
obaj poddzierżawcy walczyli więc o to samo
stoisko. Niejednokrotnie
interweniować musiała
policja.
- 28 kwietnia br. od
nowego poddzierżawcy
tego stoiska usłyszeliśmy, że mamy się stamtąd wynosić.
Pytamy jakim prawem ktoś nas
stamtąd wyrzuca i dlaczego? Umowa
wyraźnie mówi, że zarządca może
nam wypowiedzieć umowę jeśli nie
płacimy czynszu, nie dbamy o po-

tam jedno ze swoich stoisk sprzedaży
bielizny, klapek kąpielowych i innych
rzeczy. Pierwszego stycznia br. ten
sam zarządca targowiska, Automobilklub Karkonoski, przedłużył im
kończącą się umowę poddzierżawy
na okres trzech lat, do końca 2013

roku. Zgodnie z aneksem, warunki
umowy miały pozostać w pierwotnym brzmieniu. Z końcem kwietnia
br. Państwo Ligiżyńscy otrzymali
jednak od Automobilklubu Karkonoskiego wypowiedzenie umowy w
trybie natychmiastowym. W piśmie

nak zadowoleni. Okazuje się bowiem,
że system elektronicznego naboru,
który w tym roku został wprowadzony do przedszkoli zakwalifikował ich
dziecko do placówki odległej od miejsca zamieszkania, mimo, że w pobliżu
funkcjonują inne przedszkola.
- Mieszkamy w rejonie ulicy Nowowiejskiej, a najbliższe nam przedszkole to potocznie zwany „Okrąglaczek”,
gdzie chcieliśmy posłać córkę. Okazało
się jednak, że system przydzielił nam
przedszkole przy ul. Piłsudskiego.
Odległość niby nie jest aż tak duża, ale
mamy trójkę małych dzieci i czwarte
jest w drodze, dlatego dla nas ta sytuacja może być uciążliwa – mówi pani
Anna Popławska z Jeleniej Góry.
Podobne opinie pojawiły się na
naszym forum pod artykułem informującym o zakończeniu rekrutacji
do przedszkoli.
- Moja chrześnica nie została przy-

jęta do przedszkola „na górce” na
Zabobrzu, mimo że odpowiadało nam
i przedszkole i grupa. Ciekawe kto
z Zabobrza będzie woził dziecko do
Cieplic, gdzie być może utworzą dwie
nowe grupy? – pyta internautka.
Dane urzędu potwierdzają, że przez
to, że rodzicom nie odpowiadała
lokalizacja przedszkola lub grupa, do
jakiej przydzielono ich pociechy, 79
dzieci nie zostało zakwalifikowanych
do żadnej placówki.
Joanna Zając z Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej wyjaśnia,
że dzieci zostały zakwalifikowane
przez system elektronicznego naboru
według kryteriów ministerialnych
oraz dodatkowych, w tym: wiek
dziecka, wychowywanie dziecka w
niepełnej rodzinie (przez samotną
matkę, samotnego ojca), orzeczenie zastępczą. W kryteriach dodatkowych
niepełnosprawności rodziców czy brano pod uwagę m.in.. to, czy dziecko
wychowywanie dziecka przez rodzinę ma rodzeństwo w przedszkolu, do
którego rodzice chcą go zapisać, czy
kontynuuje pobyt w danej placówce
oraz czy rodzice pracują lub studiują
w systemie dziennym.

rządek czy bezpieczeństwo przeciwpożarowe. My wszystkie te warunki
spełnialiśmy. Ponadto wykonaliśmy
kosztowny remont tego stoiska. Co
więcej, zgodnie z zapisem w umowie
rozwiązanie jej w terminie wcześniejszym (przed upływem terminu, na
jaki została zawarta) wymaga przez
strony uprzedniego miesięcznego
wypowiedzenia. Natomiast nas wyrzuca się z targowiska jak zwierzęta,
bez żadnego tłumaczenia, bez przepraszam, bez okresu ochronnego.
Byliśmy u adwokata, który przyznał
nam rację. Złożymy pismo do urzędu miasta z prośbą o wyjaśnienie i
rozwiązanie tej sprawy. Kto jednak
zwróci nam koszty jakie ponieśliśmy?
– pyta pani Klaudia.
W wydziale obsługi mieszkańców
w referacie ewidencji podmiotów
gospodarczych, który zajmuje się
m.in. Targowiskiem w Cieplicach,
usłyszeliśmy, że Urząd Miasta żadnej
umowy Automobilklubowi Karkonoskiemu nie wypowiadał.
- W tym roku Automobilklub
Karkonoski przedłużał umowę z
urzędem miasta na zarządzanie Targowiskiem Cieplice , i żadne działki
nie zostały mu wypowiedziane. Poza

terminem obowiązywania, umowa
pozostała bez zmian. Obecnie wyjaśniamy tę sprawę. W najbliższym
czasie planujemy wizję lokalną tego
miejsca. Z wstępnych ustaleń wynika, że plac, na którym znajdowało
się stoisko tylko w części należał do
targowiska. Druga część należąca do
miasta znajdowała się poza terenem
targowiska i Automobil Klub korzystał z niej nielegalnie. Ten teren
miasta wydzierżawiliśmy innemu
najemcy. Wszystko jednak jeszcze
raz sprawdzimy – mówi Kamila
Baran, inspektor referatu ewidencji
podmiotów gospodarczych urzędu
miasta w Jeleniej Górze.
Próbowaliśmy się też skontaktować telefonicznie z Automobilklubem Karkonoskim, niestety mimo
kilku prób nie udało się nam. Nikt
bowiem nie odbierał telefonu.
Państwo Ligiżyńscy liczą na szybkie wyjaśnienie sprawy oraz na
chociażby minimalne zadośćuczynienie w formie poddzierżawienia
im innego stoiska, w równie atrakcyjnym miejscu.
Do sprawy powrócimy.
Angelika Grzywacz - Dudek

Zapisani do przedszkoli wbrew woli
Po wprowadzeniu w Jeleniej
Górze elektronicznego naboru do przedszkoli wielu
rodziców jest przerażonych.
Okazało się bowiem, że ich
pociechy zostały zakwalifikowane do placówki położnej
na drugim końcu miasta lub
znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania. Z czego to
wynika? Z kryteriów nałożonych przez ministerstwo oraz
ograniczonej liczby miejsc w
konkretnych placówkach.
W ostatnich dniach urząd miasta
informował, że wbrew pesymistycznym zapowiedziom, wszystkie jeleniogórskie przedszkolaki znalazły miejsce
w przedszkolach. W Jeleniej Górze
przygotowano 1239 miejsc, a przyjęto
1.151 dzieci. Nie wszyscy rodzice są jed-

Do końca sierpnia fontanna będzie jak nowa
Dwie nowe niecki, elementy małej architektury, nowe nasadzenia
i podświetlenie – to elementy, jakie do końca
sierpnia br. pojawią się
w miejscu niefunkcjonującej fontanny przy
zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wolności w Jeleniej Górze. Urząd miasta
ogłosił przetarg roboty
budowlane, w tym przebudowę i zagospodarowanie terenu wokół
fontanny.
Przedsiębiorcy mogą składać
oferty do 23 maja br. W ramach
prac wybudowane będą dwie niecki
żelbetonowe pokryte kostką betonową z 21 dyszami w każdej z
niecek. Tryskająca woda ma być
podświetlona. Rozbudowana zostanie skarpa w północno – wschodnim

Do 11 czerwca br. ma być jednak
ogłoszony nabór dodatkowy, podczas
którego okaże się czy część rodziców
nie zrezygnuje z korzystania z usług
konkretnej placówki. Jeśli pojawią się
wolne miejsca, dyrekcje przedszkoli
będą mogły przyjąć dzieci niezakwa-

lifikowane przez system. Pracownicy
wydziału edukacji przypominają też,
że rodzice mogą korzystać z usług
przedszkoli niepublicznych.
Angelika Grzywacz – Dudek
Fot. Angela

Gazociągi przebiegną przez Jelenią Górę
Od kilku tygodni na terenie
Jeleniej Góry prowadzone
są wykopy, które biegną
m.in. przez teren położony
za Carrefourem oraz powyżej Al. Jana Pawła II i ul.
Konstytucji 3 Maja. Dotyczą
one niemal 64 milionowej
inwestycji - budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
relacji Jeleniów-Dziwiszów
realizowanej przez GAZrejonie działki oraz istniejące murki będą przedzielone ciągiem pieszym SYSTEM S.A.
z granitu, które dodatkowo zostaną
zmodernizowane. Przebudowane
zostaną też istniejące, podziemne
urządzenia do uzdatniania wody
oraz instalacja elektryczna. Całość zostanie otoczona nowymi
nasadzeniami i oświetlona trzema
parkowymi lampami. Fontanny

o nawierzchni z kostki granitowej
poprzeplatanej kwietnikami oraz
utwardzonymi trawnikami.
O tym, kto zmieni oblicze fontanny
zadecyduje jedyne kryterium przetargowe – cena.
Angela

Jak czytamy w komunikacie prasowym inwestora, budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji JeleniówDziwiszów stanowi element wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu
do Polski i stworzenia technicznych
możliwości transportu gazu z innych

kierunków niż wschodni. Wraz z
pozostałymi gazociągami powstającymi na Dolnym Śląsku gazociąg Jeleniów–Dziwiszów umożliwi odbiór
zwiększonych ilości gazu z punktu
w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej.
Wykonaniem robót budowlanomontażowych dla gazociągu o średnicy 500 mm i długości 65 km zajmie
się wyłonione w drodze przetargu
konsorcjum firm, w skład którego
wchodzą: JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ZRUG TORUŃ S.A. z siedzibą
w Toruniu oraz NAFTA-GAZ-SERWIS
S.A. z siedzibą w Sanoku.
Realizacja projektu inwestycyjnego GAZ-SYSTEM S.A. na odcinku
Jeleniów-Dziwiszów, została dofinansowana kwotą 65,1 mln PLN z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ).

Do 2014 roku GAZ-SYSTEM S.A.
planuje wybudowanie ponad 1000
km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i
środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek,
Świnoujście - Szczecin, Szczecin
– Gdańsk, Włocławek – Gdynia,
Rembelszczyzna – Gustorzyn, Gustorzyn - Odolanów) oraz na Dolnym
Śląsku. Obecnie budowany jest
ostatni odcinek gazociągu Włocławek – Gdynia. Pozostałe gazociągi
w północno-zachodniej i środkowej
Polsce są na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany i wykonawczy
wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Opracowanie dokumentacji
projektowej zostanie ukończone w
2011 roku.
Angela

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PROMOCJA ŚWIATŁEM
W Pile odbyła się konferencja, podczas której koncern Philips podkreślał
rangę, jaką pr zypisuje
Karkonoskiemu Festiwalowi Światła
- Konferencja w Pile była dla
Jeleniej Góry istotnym wydarzeniem promocyjnym – powiedział
Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej
Góry. Promocja tyczy Karkonoskiego Festiwalu Światła, który w
tym roku miał już swoją trzecią
edycję. W wydarzeniu czynnie
bierze udział międzynarodowy
koncern Philips.
– Właśnie dla
niego nasz Festi-

wal staje się powoli jednym z
najważniejszych wydarzeń promocyjnych, nie tylko w Polsce,
ale i w całym regionie tej części
Europy. Będziemy wspomagać
Festiwal, głównie ze względu na
korzyści dla Jeleniej Góry, m.in.
przez organizację w tym czasie
(Festiwal odbędzie się tradycyjnie
w styczniu) konferencji naukowej
specjalistów w dziedzinie oświetlenia miast, organizowanej przy
współudziale Politechniki Wrocławskiej – zapowiada prezydent
Marcin Zawiła.
Korzyści Jeleniej Góry są nie
tylko promocyjne. Miasto stara
się, by najnowocześniejsze, wręcz
eksperymentalne inicjatywy urbanistów w tym zakresie pokazywać
na przykładzie Jeleniej Gór y.
Czynione są także zabiegi, aby
dzięki specjalistom od oświetlenia
przestrzeni miejskiej, udoskonalać
istniejący już system.
RED

Kosmicznie
w Oriencie.

Wraz z rosnącymi chwastami i trawą, rośnie niezadowolenie mieszkańców
z wyglądu miasta, a szczególnie głównych ciągów komunikacyjnych. Trawa po
kolana pokazała się przy
drogach, na trawnikach
między budynkami i na terenach prywatnych. MPGK
zapewnia, że kosy już poszły w ruch. Na zarośnięte
tereny uwagę zwrócą również strażnicy miejscy.

mieszkańców zarośnięte trawniki
przy pasach drogowych przy Al. Jana
Pawła II, Ogińskiego, przy Podwalu
czy na terenie przy Osiedlu Robotniczym i wielu innych miejscach.
- Trawa przy głównych traktach
sięga już miejscami po pas. Co sobie
o naszym mieście pomyślą ludzie,
którzy przyjeżdżają z zewnątrz? Poczują się jak w buszu – ironizuje
pan Waldemar z Zabobrza.
Mieszkańcy bloków przy ul.
Kiepury 25, 27 i Paderewskiego 77
w Jeleniej Górze od dwóch lat proszą
o wykoszenie trawy na miejskim
terenie mieszczącym się między blokami. Odsyłani są jednak od Jonasza
do Kajfasza.
- Problem zaczął się dwa lata temu.

Mimo majowego akcentu zimowego trawa i chwasty pną się
w górę. Najbardziej kłują w oczy

na zły stan techniczny jego nawierzchni.
Choć w planach był jego remont, w
budżecie miasta nie znalazły się na ten
cel pieniądze.
Koszt jego modernizacji szacuje się
na 20 tys. zł. Obecnie przy tym obiekcie
realizowana jest przebudowa boiska w
ramach przygotowań do Euro 2012.
– Ten skate park został zamknięty
przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży. Wkrótce płyta boiska przy
ul. Złotniczej, jak i cały teren wokoło
będzie przebudowywany na centrum
Skate park przy ul. Złotniczej w treningowe dla drużyn biorących udział
Jeleniej Górze został zamknięty we w rozgrywkach Euro 2012. W ramach
wrześniu minionego roku ze względu tego zadania zaplanowany jest również

13

Jelenia Góra zarasta – kosy poszły w ruch
Wraz z rosnącymi chwastami i trawą, rośnie niezadowolenie mieszkańców z wyglądu miasta, a szczególnie
głównych ciągów komunikacyjnych. Trawa po kolana
pokazała się przy drogach,
na trawnikach między budynkami i na terenach prywatnych. MPGK zapewnia,
że kosy już poszły w ruch.
Na zarośnięte tereny uwagę
zwrócą również strażnicy
miejscy.
Mimo majowego akcentu zimowego trawa i chwasty pną się w górę.
Najbardziej kłują w oczy mieszkańców zarośnięte trawniki przy pasach
drogowych przy Al. Jana Pawła II,
Ogińskiego, przy Podwalu czy na
terenie przy Osiedlu Robotniczym i
wielu innych miejscach.
- Trawa przy głównych traktach
sięga już miejscami po pas. Co sobie
o naszym mieście pomyślą ludzie,
którzy przyjeżdżają z zewnątrz?
Poczują się jak w buszu – ironizuje
pan Waldemar z Zabobrza.
Mieszkańcy bloków przy ul. Kiepury 25, 27 i Paderewskiego 77 w
Jeleniej Górze od dwóch lat proszą
o wykoszenie trawy na miejskim

terenie mieszczącym się między blokami. Odsyłani są jednak od Jonasza
do Kajfasza.
- Problem zaczął się dwa lata temu.
Wcześniej ten teren był koszony przez
ZGL. Teraz ZGL oraz Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa wykasza
zieleń przy budynkach na szerokości
około trzech metrów. Pozostały
teren o szerokości około 15 metrów
i długości około 50 metrów stoi nie
wykoszony. Zgłosiłam tę sprawę do
ZGL – u, ale oni sądzą, że to nie ich
teren. Tymczasem chaszcze stoją już
drugi rok i nikt nie ma zamiaru tego
wykosić. W minionym roku na tym

terenie pojawiły się nawet żmije.
Sprawę w tym roku skierowałam do
rady miasta w Jeleniej Górze – mówi
Elżbieta Matiasz z Zabobrza.
MPGK, które w tym roku wygrało
przetarg na utrzymanie miejskiej zieleni, również w pasach drogowych,
zapewnia, że kosiarze już wyruszyli
do pracy w minionym tygodniu.
- Zielenie przy pasach drogowych
przy Al. Wojska Polskiego oraz przy
ul. Wolności już zostały wykoszone.
Teraz trawy będą koszone systematycznie w pozostałych częściach
miasta – mówi Michał Kasztelan,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej w Jeleniej
Górze.
Straż miejska natomiast zapowiada, że przyjrzy się terenom zielonym
oraz żywopłotom i zgłosi wszystkie
miejsca, w których trawa lub krzewy mogą ograniczać widoczność i
zagrażać bezpieczeństwu. W takich
sytuacjach strażnicy będą najpierw
pouczać, a następnie karać mandatami o wartości do 500 zł. Jeśli to
nie pomoże będą kierować sprawę
do sądu.
Angela
Fot. Maciej Gumny i Marcin
Rozkoszny

Finał konkursu dla dzieci niepełnosprawnych
Wcześniej ten teren
był koszony przez
ZGL. Teraz ZGL
oraz Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa wykasza
zieleń przy budynkach na szerokości około trzech
metrów. Pozostały
teren o szerokości około 15 metrów
i długości około 50 metrów stoi nie
wykoszony. Zgłosiłam tę sprawę do
ZGL – u, ale oni sądzą, że to nie ich
teren. Tymczasem chaszcze stoją już
drugi rok i nikt nie ma zamiaru tego
wykosić. W minionym roku na tym
terenie pojawiły się nawet żmije.
Sprawę w tym roku skierowałam do
rady miasta
w Jeleniej Górze – mówi
Elżbieta Matiasz z Zabobrza.
MPGK,
które w tym
roku wygrało
przetarg na
utrzymanie
miejskiej zieleni, również
w pasach

drogowych, zapewnia, że kosiarze już wyruszyli
do pracy w minionym tygodniu.
- Zielenie przy
pasach drogowych przy Al.
Wojska Polskiego
oraz przy ul. Wolności już zostały
wykoszone. Teraz trawy będą koszone systematycznie w pozostałych
częściach miasta – mówi Michał
Kasztelan, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Jeleniej Górze.
Straż miejska natomiast zapowiada, że przyjrzy się terenom
zielonym oraz żywopłotom i zgłosi
wszystkie miejsca, w których trawa lub krzewy mogą ograniczać
widoczność i zagrażać bezpieczeń-

Skate parki zamknięte na głucho
Młodzi jeleniogórzanie, których pasją jest jazda na deskorolkach i rolkach kolejny
raz apelują do władz miasta
o otworzenia chociażby jednego skate parku. Jeszcze w
minionym roku na terenie
miasta funkcjonowały dwa takie obiekty: przy ul. Złotniczej
w Jeleniej Górze oraz w Cieplicach. Obecnie są zamknięte.

16 maja 2011 r.

stwu. W takich sytuacjach
strażnicy będą najpierw
pouczać, a następnie
karać mandatami o
wartości do 500 zł.
Jeśli to nie pomoże
będą kierować sprawę do sądu.
Angela
Fot. Maciej
Gumny i Marcin
Rozkoszny
remont nawierzchni skate parku, ale
kiedy młodzież będzie mogła ponownie
korzystać z tego obiektu, nie wiadomo –
mówi Ireneusz Taraszkiewicz, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu w Jeleniej
Górze.
W ostatnim czasie zamknięty został
natomiast drugi ze skate parków, który
był zlokalizowany przy ulicy Cieplickiej w
Cieplicach. Na jego terenie prowadzone
są bowiem roboty budowlane dotyczące
modernizacji zespołu pocysterskiego. Na
teren skate parku wjechały koparki, a
urządzenia służące do zjeżdżania zostały
zdemontowane.
Władze miasta zapewniają, że miłośnicy deskorolek i rolek jeszcze tego roku
doczekają się na otwarcie skate parku.
Nie wiadomo jednak kiedy i gdzie.
– Podjęliśmy rozmowy z młodzieżą korzystającą z urządzeń w

Cieplicach – powiedział Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry. – Mają
wskazać propozycje terenów, które
są optymalne z ich punktu widzenia,
sprawdzimy, czy nie będzie to kolidowało z interesem mieszkańców
i planami miasta i wspólnie wybierzemy najbardziej kompromisowe
rozwiązanie, co nastąpi niebawem.
Podobną procedurę zastosujemy w
przypadku ul. Złotniczej. Dodatkową
trudnością jest fakt, że nie wszystkie
istniejące urządzenia wytrzymają demontaż i ponowny montaż i niektóre
z nich będą wymagać wymiany, a w
konsekwencji – dodatkowych pieniędzy. Będziemy szukać możliwości sfinansowania tych zadań, by w okresie
wakacji młodzież mogła korzystać z
obu tych miejsc.
Angela
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Rock komercyjny to ich przyszłość
W poprzednim wydaniu
papierowym Jelonki.com
ruszyliśmy z prezentacją
kapel z lokalnej estrady.
Zaczęliśmy „ostro”, od porno-metalowej formacji Don’t
Panic. Tym razem, o rocku
komercyjnym, graniu przed
Dodą i planach na przyszłość
z zespołem NESS rozmawia
Piotr Iwaniec.
Kiedy postało NEES, od jak
dawna gracie?
Gramy od dwóch lat. Założyliśmy
zespół w maju 2009 r. więc można
powiedzieć, że właśnie minęła nasza
rocznica. Od początku występujemy
w tym samym składzie i jak dotąd
gra nam się całkiem nieźle. Wszyscy
i każdy z osobna dbamy o to, by w
kapeli panowały jak najlepsze relacje, bo w innym razie mogłoby to
odbić się na muzyce, którą wspólnie
tworzymy. Na tym, co jest dla nas
najważniejsze.

A jaką muzykę tworzycie? Sklasyfikujcie się jakoś pod względem
gatunkowym.
NESS występuje pod hasłem rocka komercyjnego, czyli takiego,
który łączy w sobie i lekkie, i cięższe
brzmienia w zależności od tego dla
kogo, przed kim i na jakiej imprezie gramy. Mamy kawałki, które
doskonale pasują do posłuchania
w domu, w chwilach relaksu ale i
takie, które stworzyliśmy z myślą o
ludziach pragnących wyszaleć się
na koncertach. Tu, w Jeleniej Górze,
w Karpaczu – skąd pochodzimy,
w Szklarskiej Porębie i w ogóle w
regionie koncerty bywają różne.
My gramy na festynach, imprezach
miejskich gdzie ludzie przychodzą
z dziećmi przede wszystkim po to,
by posłuchać muzyki, ale i na koncertach dla „młodych”, gdzie trzeba
grać z czadem, ostro, mocno, innymi
słowy, rozkręcić klimat. NESS temu
właśnie służy, tak gra i to robi.

Osiągnęliście więc
całkiem sporo w ciągu
dwóch lat twórczości
artystycznej, biorąc
pod uwagę dokonania
większości tutejszych
Mówicie „mamy kawałki”. W kapel młodzieżowych.
głowach, w sercach, a może
udało Wam się coś
nagrać, coś, że tak
to ujmę, oficjalnego?
Mamy w głowach, w sercach –
bo gramy z serca,
mamy też „oficjalnie” (śmiech). Do
tej pory, udało nam
się nagrać singiel
oraz teledysk (do
oglądnięcia w serwisie fanów wideo:
youtube – przyp.
red.), w pełni proOwszem, też tak uważamy. Zreszfesjonalne, w które włożyliśmy mnóstwo pracy. tą, ideą NESS od początku było
Ale nie tylko, warto też „parcie na szkło”, ruszenie z kopyta
wspomnieć o innych i wypromowanie się w możliwie
osiągnięciach kapeli, z najkrótszym czasie. Zaczęliśmy grać,
których jesteśmy bardzo spotykać się jak najczęściej, próbodumni. W czerwcu 2010 wać i z czasem osiągnęliśmy naprawr. zaproszono nas do dę dobry poziom. Poziom, który daje
udziału w programie nam możliwość grania na żywo w
„Dzień dobry TVN”, któ- różnych miejscach i na rozmaitych,

Electro, dark i industrial.

electro w piątek w Orient
Expressie.
Zresztą, podobnych „smaczków”, jak określają to
sami organizatorzy imprezy, dostarczą
nam przed i po występie UNSINN sety
dj’s, też utrzymane w klimacie dark,
harsh electro, synth, gothic, powernoise,
future pop itp. Słowem, będzie elektronicznie, z energią i industrialem, i nie
tylko dla miłośników gatunku.
– Na „Dark Independent Night”
zapraszamy każdego, kto chciałby się
dobrze pobawić. Muza alternatywna tak
samo, albo i lepiej nadaje się do tańca,
jak dyskotekowa i my udowadniamy to
na naszych imprezach. A organizujemy
je przede wszystkim po to, żeby dać
ludziom jakąś opcję, aby mogli gdzieś
wyjść, posłuchać czegoś z zupełnie innej
beczki. Czegoś mocnego, ale i czegoś dla
wszystkich. W takim klimacie wszyscy
znajdą coś dla siebie – mówią nam
dMarek i Maniek, współorganizatorzy
imprezy.
W programie „Dark Independent
Night” przewidziano również nagrody
losowe ufundowane przez sklep Evildolls, oferujący „alter-ciuchy” firmy
Punk Rave, utrzymane w stylu lolita,
emo, punk oraz gothic. Start: godz.
20.00. Bilety w cenie 10 zł.
Petr

20 maja w Orient Expressie
W piątek, 20 maja w Orient
Expressie w Jeleniej Górze
odbędzie się energetyczna
impreza taneczna przy dźwiękach electro, dark i industrial
pt. „Dark Independent Night”.
W ramach projektu, przewidziano m.in. koncert zespołu
UNSINN, sety dj’s oraz nagrody
losowe dla wszystkich uczestników.
Formacja UNSINN, która według
naszych informacji wystąpi między
setami dj’s w wykonaniu dMarka i
Mańka (More Than A Party), Diaffa
(Wave Messenger), Maniaca (Inside:
Bunker / Wave Messenger), jak również gościa specjalnego Einara (z MordFabrik Wrocław), oscyluje w klimatach
dark, electro, ebm oraz industrial. Co
ważne, zespół ten już w początkach
swojej twórczości artystycznej został
okrzyknięty jednym z największych
odkryć jeleniogórskiej (i nie tylko)
sceny alternatywnej. Mocne, szybkie
bity, zniekształcone wokale; niekiedy
melodyjne, zaś innym razem agresywne linie syntezatorów – oto znak rozpoznawczy kapeli, która zagra dla fanów

ry akurat nagrywano w
Karpaczu, i w którym
dzięki władzom naszego
miasta wystąpiliśmy jako
kapela promująca miejscowość. Na żywo, pod
Świątynią Wang. Ponadto, jakiś czas temu graliśmy w Czechach, gdzie
spotkaliśmy się z bardzo
entuzjastycznym przyjęciem i oświadczeniem,
że zawsze NESS będzie
tam mile widziane; graliśmy również na Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej
Pomocy w Wojcieszowie
i kilku innych, dużych
imprezach w regionie.

jak już wspomnieliśmy, imprezach. NESS,
po prostu, jest
dobre (śmiech).
C h c e my g ra ć
wszędzie, pokazać się gdzie się
da. O! Zapomniałem zaznaczyć,
że wystąpiliśmy
j a ko s u p p o r t
przed Dodą w
Karpaczu.
Kapela rockowa jako support
przed Dodą???
A dlaczego nie? Dla młodych kapel
najważniejsza jest promocja, żeby
w ogóle istnieć, trzeba się dobrze
zareklamować. Bez względu na to,
czy ktoś lubi, czy nie lubi twórczości
Dody, jest to – z bliżej nieokreślonych powodów (śmiech), gwiazda
większego formatu. I my zagraliśmy

Na przełomie czerwca i lipca
przed nią jako support. Nie kto inny,
mamy zamiar wydać kolejnego
a właśnie NESS.
singla, później następnego i jeszcze
Wasze działania wydają się jednego (śmiech). Jesteśmy na dobrej
bardzo przemyślane. Nastawili- drodze do wydania pierwszej płyty,
ście się na sukces i nie ma innej utrzymanej w dobrym, rockowym
brzmieniu, na której każdy znajdzie
opcji, czy tak?
Oczywiście, że tak! Gramy przede coś dla siebie. To jest obecnie nasz cel
wszystkim dla siebie, lubimy robić główny, który musimy osiągnąć.
to, w czym jesteśmy dobrzy, ale jest
Ostatnie pytanie: Czy już teraz
to również ciężka praca, za którą
chcielibyśmy otrzymywać pieniądze. zarabiacie na koncertach?
Zarabiamy na utrzymanie zespołu.
Choćby po to, by rozwijać zespół,
zagwarantować mu ciągłość twórczą, Wszystkie środki uzyskane w ten spoaby kiedyś móc powiedzieć, że żyje- sób przeznaczamy na jego promocję.
my z muzyki. Każdy z nas, chciałby Oczywiście, sporo też dokładamy z
poświęcić się temu i tylko temu, własnej kieszeni ale to z czasem na
dlatego działamy szybko, z zapałem, pewno będzie procentować. O NESS
staramy się robić to, co się da z myślą jeszcze będzie głośno, tego możesz
o przyszłości NESS. Obraliśmy sobie być pewny (śmiech).
pewien kierunek i w tym kierunku
I tego Wam życzę. Dzięki za
konsekwentnie idziemy.
rozmowę.
Piotr Iwaniec
Co macie w planach w najbliższym czasie?

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O krok od zdrady
Wyszedł z ratusza prosto w
objęcia lipcowego słońca.
Łapczywie oddychał powietrzem – choć było wciąż
parne i burzowe. Jednak po
porcji zawiesistego dymu
tytoniowego, którego nawdychał się w stróżówce
Wacława, poczuł wyraźną
ulgę. Westchnął głęboko i
wsłuchał się w szum fontanny, na której cokole stał
posąg Neptuna.
Skąd władca mórz i oceanów w
środku największego miasta podgórskiej kotliny? Jerzy wyłapywał z
pamięci różne treści a to zasłyszane,
a to przeczytane, a Jeleniej Góry
tyczące. Obiło się w nich, że gród
dawnymi czasy żył z handlu płótna,
które eksportowano do krajów
zamorskich dzięki Związkowi Miast
Hanzeatyckich, do którego Jelenia
Góra należała i z tego powodu czerpała profity.
Neptun, który zamyślony stał
w Rynku dzierżąc w dłoni trójząb,
oparty na usłużnych granitowych
delfinach, był z całą pewnością
wspomnieniem tamtych czasów.
Woda kusząco szemrała w fontannie
opustoszałego Rynku. Jerzy pomyślał, że gdyby był małym chłopcem,
bez żenady wskoczyłby do niecki,
aby ochłodzić się z tego ciężkiego
upalnego dnia.
Odczuł raptem nużące zmęczenie

całą tą sytuacją, która wydawała
mu się nierealna. Bo jak z prostego
wyjazdu „na dokumentację” mogło
powstać coś tak niewyobrażalnie
nielogicznego? Milicja, zaginięcie
przyjaciela, który wraz z dziewczyną, co Jerzemu głęboko w oczy
zapadła, zapadli się dosłownie pod
ziemię. To wszystko wydawało się
jakimś snem na granicy koszmaru.
Raptem zaczął czuć skutki wcześniejszego „pijaństwa” z przewodnikiem
Rdestem.
Zakręciło mu się w głowie i aż
musiał usiąść na ławeczce w cieniu
kasztanów, aby ochłonąć i odzyskać
„równowagę”. Spojrzał w przesycone spokojem oblicze władcy mórz i
oceanów zazdroszcząc pomnikowi
tego stoickiego opanowania. Przez
chwilę pożałował, że nie nauczył
się palić papierosów. Może „dymek”
poprawiłby mu nastrój? Ale szybko
wypluł z siebie tę myśl przypominając sobie smolisty i śmierdzący
dym wydobywający się z bezzębnej
paszczy stróża Wacława. Skrzywił się
z obrzydzenia.
Z odrętwienia i kociokwiku myśli
rozbudził go rejwach wzniecany
przez zbliżającą się grupkę ludzi.
Oczami krótkowidza spojrzał na
miejsce, skąd dobywał się odgłos
ożywionej rozmowy. Stopniowo
obraz uzyskiwał ostrość. Aż w końcu
wyostrzył się na tyle, że Jerzy rozpoznał w przechodniach studentów,
którzy ze Starzeckim przybyli na
letni plener architektoniczny. Nie

pasowało mu się z nimi akurat teraz
zobaczyć, ale na ucieczkę było już
za późno. Pozostawała nadzieja, że
może go nie zauważą. Płonną się jednak okazała. Mężczyźni – widząc go
samotnego na ławce – przyspieszyli
gwałtownie kroku. Nie ukrywali
podniecenia.
Studenci zdawali sobie sprawę,
że minionego dnia wydali milicji
zarówno Starzeckiego jak i Jerzego.
Dlatego widok jednego z nich siedzącego na ławce w Rynku zdumiał
ich wielce. – Pan Jerzy! Pan Jerzy! Co
się z panem działo? – niemal chórem
zapytali Mirosław Znojny i Stanisław
Mleczak uświadamiając sobie, że za
późno już, aby odwrócić się na pięcie
i oddalić udając, że nie zauważyli
pana fotografa. Spojrzeli na siebie
porozumiewawczo.
– Cholera, patrz, jeszcze go nie
złapali? Coś słabo ta nasza milicja
działa! – zdał się mówić wzrok mężczyzn, którzy wyraźnie robili dobrą
minę do złej gry.
– A, witajcie panowie! Kopę lat!
Co tam u was? – zapytał Jerzy czując
swój sztuczny ton.
– To raczej co tam u pana? –
odpowiedział pytaniem Stanisław
Mleczak. – My się od dwóch dni
włóczymy po mieście, bo nam
wsiąkł kierownik. No i mamy kłopot – przekrzykiwali się jeden przez
drugiego.
– No właśnie, co się stało ze
Stefanem? Miał mi dać znać, kiedy
zaczynamy robotę – odparł Jerzy

czując, że nie potrafi
dobrze kłamać.
– A przepadł jak kamień w wodę! My przekonani, że on z panem
kolegą gdzieś przepadł
– rzucił Mleczak. – No i
z tą piękną blondynką!
– zagwizdał Znojny.
– No tak. Byliśmy
przez jakiś czas razem,
ale później, no – rozdzieliliśmy się – cedził
słowa Jerzy tak, aby
nie minąć się z prawdą,
ale też jednocześnie nie
powiedzieć jej całej.
– A my słyszeli, że wy
jakieś kłopoty mieliście
– wypalił ni stąd ni
zowąd Mleczak uśmiechając się chytrze.
Jerzy poczuł, że się
czerwieni jak mały
chłopiec. Postanowił jednak iść na
całość. – Kłopoty? Nic o tym nie
wiem. Zwiedzam miasto, robię
zdjęcia no i jak nic z tego naszego
przedsięwzięcia nie będzie, to się
stąd zabieram. Kończą mi się pieniądze, a tu nie ma szans, aby cokolwiek
zarobić – roześmiał się próbując
uczynić to szczerze.
– A my już myśleli, że pan nam po
piweczku postawisz – zarechotali
najbardziej wygadani ze studentów
wskazując na pobliską Gospodę
Rzemieślniczą. – Wiecie, chętnie, ale
innym razem – zmieszał się Jerzy. –
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Wrócę już do hotelu. Męczący dzień,
a sporo dziś chodziłem.
– A gdzieś to się, panie kolego,
zakwaterował? – zapytali ze źle

– uśmiechnął się Mleczak, a Znojny
zatarł ręce. – To i może na figo fago
jeszcze starczy, co? – zabulgotał. –
Poczekajcie tu na nas, załatwimy

ukrywaną ciekawością. – W „Europejskim”, na tyle, co mnie stać było
– rzucił na odchodne Jerzy. – To się
trzymajcie. Jak znajdziecie swojego
kierownika, to ja jeszcze jeden dzień
może w mieście zostanę. A jak nie, to
szukajcie mnie we Wrocławiu. Stefan
wie, gdzie mnie znaleźć – oznajmił
studentom oddalając się.
Kiedy cień Jerzego zniknął
w półmroku podcieni okalających
Rynek, dwaj studenci, liderzy grupy,
mrugnęli do siebie porozumiewawczo. – Jak dobrze pójdzie, to zaraz
zarobimy nie tylko na jedno piwko

sprawę i wracamy!
Czterech pozostałych młodzieńców, którzy – słowa nie wydukawszy
– stali i niemo obserwowali całą
sytuację odprowadziło wzrokiem
swoich kolegów. A Mleczak ze Znojnym przekomarzając się usiłowali
sobie przypomnieć, o jakiej kwocie
nagrody za wskazanie któregoś z
poszukiwanych mówił major Krempała, komendant milicji, kiedy maglował ich podczas przesłuchania.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy za tydzień.

Żmudne odnawianie perły baroku ZAKĄTEK Z PRZESZŁOŚCI

Pokryte grubą warstwą wieloletniego brudu zaniedbań
barokowe epitafia, rzeźby i
kaplice przy Kościele Łaski
pod Krzyżem Chrystusa odzyskują wreszcie dawny blask.
Roboty przy rewaloryzacji
tego cennego zakątka Jeleniej
Góry „idą” pełną parą.

Wiosna stała się impulsem do
zakrojonych na szeroką skalę prac
konserwatorskich, które prowadzone są w kaplicach nagrobnych.
To dziedzictwo kultury dawnej
Jeleniej Góry, pamiątka po ludziach,
którym miasto zawdzięcza swój
rozwój, powoli odzyskuje dawny
blask. Ekipy konsorcjum Wrobud
– Zabytki z pomocą odpowiednich

urządzeń usunęli
już patynę brudu
narosłego przez
setki lat. Wiele
kaplic pochodzących z XVIII wieku
nie było bowiem
remontowanych
od bardzo dawna, niektóre od
początku istnienia. Odnawiany
jest t akże mur
graniczny dawnego cmentarza od
strony północnej.
Prace prowadzone
są także wewnątrz obiektów.
Robot y są skomplikowane.
Epitafia i detale kamienne należy zdemontować, oczyścić z
nawar stwień met odami mechanicznymi i chemicznymi,
usunąć powłoki porowate,
zniszczyć mikroorganizmy
w porach kamienia metodą
chemiczną, trzy razy odsolić
kamień, wzmocnić jego
powierzchnię, uzupełnić ubytki, przenieść
zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez
firmę Ars Fortis. Końco-

wym elementem będzie scalanie
kolorystyczne.
Położono już kable pod system
oświetleniowy, który także da możliwość zainstalowania kamer monitorujących teren dawnego cmentarza przekształconego kilkadziesiąt
lat temu w park. Kaplice będą po
remoncie podświetlane ledowym
światłem. Efektami prowadzonych
robót będzie można nacieszyć oko
jesienią przyszłego roku.
Na wspomnianym terenie powstanie także lapidarium złożone
z epitafiów zwiezionych do Jeleniej Góry z miejscowości naszego
regionu. Całość mają promować
wydawnictwa w czterech językach
i odpowiednie tablice informacyjne.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej
Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” jest dofinansowany
środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Oś
priorytetowa 2; Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2; Kultura i
sztuka Działanie 3 ; Wspieranie Transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego.
Wartość ponad cztery miliony złotych.

Skwer na placu Kościuszki choć skwer nazywany Wilhelmplatz, a od
wizerunkiem znacznie odbiega od 1945 roku – plac Kościuszki.
(tejo)
tego sprzed lat – w sumie – wciąż
FOT. ARCHIWUM
stanowi urokliwe miejsce. Jednak
warto przypomnieć sobie,
jak wyglądał przed laty.
Jeszcze mniej więcej do
połowy XX wieku działała
tam jedna z kilku miejskich
fontann nadając temu
miejscu niepowtarzalności. Sam skwer powstał
przy wytyczeniu dzisiejszej alei Wojska Polskiego
(dawnej Wilhelmstrasse),
która jeszcze na
początk u XIX
wieku była nazywana w dosłownym tłumaczeniu
z niemieckiego
polną drogą
p a s t w i skow ą .
Boom budowlany „przeżyła” na
przełomie wieków i wtedy też
zagospodarowano i wytyczono
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Finałowy Open Air Ligi Rocka.

Już 21 maja przy Lubańskiej
W najbliższą sobotę, 21 maja
na Stadionie Miejskim przy
ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze – Cieplicach odbędzie
się długo oczekiwany przez
fanów ostrego brzmienia
Finałowy Open Air Ligi Rocka. W ramach imprezy, jako
gwiazda finału wystąpi legendarna kapela polskiej
sceny muzycznej – Oddział
Zamknięty.
Jeleniogórska Liga Rocka, czyli
polsko-niemieckie spotkania młodych muzyków organizowane celem
promocji tychże, a także zrzeszania
fanów mocnych, rockowych brzmień
i gitarowych riffów to jedna z najważniejszych imprez tego typu nie
tylko w regionie Dolnego Śląska,
lecz w całej Polsce. Wypracowana
przez lata „ligowa” formuła na
dzień dzisiejszy cieszy się wielką
popularnością wśród rozpoczynających karierę sceniczną artystów z
kraju i zagranicy, którzy z myślą o
miłośnikach „cięższej muzy” dają z
siebie wszystko grając na deskach
scenicznych w sali Nova Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Występują
dla nich, a jednocześnie z nadzieją
na sukces, albowiem każdego roku w
ramach konkursu międzynarodowe
jury wyłania najlepszą z formacji, na
którą czeka studio i szereg nagród
sprzętowych.
W tegorocznej edycji Ligi Rocka,
której wielki finał odbędzie się już

w sobotę 21 maja udział wzięły następujące polskie zespoły: ABSYNTH
(eksperimental rock/modern metal),
BAZA 1 L (hard rock/cross over),
GRUNBERG (punk rock), FUNK FICTION (funk rock), MAIGRA (metal),
ZESPÓŁ W YCHOWAWCZY (punk
rock), EdiTT (chilcore), DZL (hard
rock), PEOPLE OF THE HAZE (hard
i stoner rock/rock’n’roll), EMANACJA (progrock/artmetal), BOLILOL
(rock), COCKROACH (metal/crossover), MEPHARIS (trash/heavymetal),
FADE (progresive metal), ZGON
(punk/ska, grunge), CRIES IN VAIN
(alternative metal), PANCURNIK
(punk rock), WHORE LAUGH (groove
metal/trash metal), DON’T PANIC
(porno metal), INSULT (modern
metal). Gościnnie zagrały formacje
z Niemiec: A DEAD END SOCIETY
(metal core/deathmetal), HEMATOM
(skate punk), BRIMA (rock) oraz
PANGÄA (metal/hardcore).
Do koncertu finałowego międzynarodowe jury zakwalifikowało pięć
zespołów, w tym: BAZĘ 1 L z Poręby
na Górnym Śląsku, ABSYNTH z Tarnowskich Gór, PEOPLE OF THE HAZE
z Jeleniej Góry/Wrocławia, ZGON z
Wronek oraz INSULT z Wrocławia.
Podczas imprezy, poszczególne kapele będą oceniane w kategoriach
– najlepszy zespół, najlepszy gitarzysta, perkusista oraz basista; najlepszy
wokal. Główną nagrodą jest sesja
nagraniowa w TR Studio Tomasza
Roguli w Warszawie, z kolei nagrody
sprzętowe ufundowały firmy Gitary
Mayones, Arcade Audio, Fx Music

Group, Music Dealer, Box Electronics,
Roland Polska, Gewa Music (Laboga),
Music Info i Ragtime. Jako gwiazda
finału, przed którą jako support
wystąpi niemiecka THE SHME()GMA
z Saksonii, zagra legenda polskiego
rocka – Oddział Zamknięty.
– Jeszcze raz, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim
osobom i instytucjom, dzięki którym
tegoroczna edycja Ligi Rocka odbyła
się w tak niezwykłym klimacie. Tym
razem, było naprawdę wyjątkowo:
ostro, z muzyką na świetnym poziomie i równie świetnymi artystami.
W sposób szczególny dziękujemy
publiczności, która w liczbie kilku
tysięcy pojawiła się w tym roku w
Jeleniej Górze. To dzięki wam, Liga
Rocka 2011 była imprezą niepowtarzalną, o której nie da się zapomnieć
– mówi Andrzej Patlewicz, organizator, pracownik JCK.
Jeleniogórska Liga Rocka to projekt dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Partnerem JCK w Jeleniej Górze
jest Socjokulturalne Centrum Steinhaus.e.V. Bautzen. Koncert finałowy
tegorocznej edycji Ligi Rocka został
objęty patronatem Jelonki.com, Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia
– Radia Wrocław, Magazynu „Gitarzysta”, „Perkusista”, KarkonoszyPlay,
Gazety Wrocławskiej i muzycznego
portalu Info Music.
Petr

Moc atrakcji w Mysłakowicach

W miniony weekend Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach odbył się I Europejski Festyn Rodzinny pt: „My
Europejczycy”. Rozpoczął
się on, występem dziecięcej
grupy teatralnej Gzygzak,
pod kierownictwem Pana
Jacka Paruszyńskiego.

przedszkola, którzy to reprezentowali wybrane kraje Unii Europejskiej.
I tak, mogliśmy zobaczyć między
innymi wspaniałego „Krakowiaka”,
poznać włoskich artystów, nauczyć
się zdrowej niemieckiej kuchni oraz
wziąć udział w greckich igrzyskach
sportowych. Na wszystkie dzieci,
rodziców oraz zaproszonych gości
czekało mnóstwo atrakcji. Dzięki
hojności sponsorów, organizatorzy
Nie zabrakło również występów mogli przygotować bogate kąciki:
małych artystów z mysłakowickiego

Smakosza, Łasucha oraz Z niespodziankami.
-Chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom
indywidualnym, firmom oraz instytucjom państwowym, które wsparły
nas przy organizacji tego projektu.
Cieszymy się, iż mimo kryzysowych
czasów-jesteście Państwo uwrażliwieni na potrzeby dzieci-mówią
nam nauczycielki: Agata
Depciuch, Dorota Kuczaj
oraz Marta Gołdon.
Po występach i konkurencjach policjanci z Miejskiej Komendy Policji w
Jeleniej Górze pokazali tresurę psów, a
Pan Waldemar Leszczyński wytłumaczył
wszystkim jak należy się obchodzić
z psami, aby nie były
agresywne.
Festyn był doskonałą
okazją do wspólnego
spędzenia czasu z całą

rodziną, a także do lepszego
poznania się
rodziców dzieci
uczęszczających
do tego przedszkola.
- Dzięki wielu
atrakcjom, konkursom i zabawom, a także
oprawie festynu
udało się wyczarować wspaniałą, niesamowitą
atmosferę, która
na długo pozostanie w naszych
wspomnieniach
- zgodnie przyznały dzieci i
nauczycielki
Przedszkola.
Robert
Ignaciak
Fot. Robert
Ignaciak

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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30

00

RESTAURACJA HEXA 66

Góra Szybowcowa
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
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ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

MŁODZI WĘDROWCY PODBILI LWÓWEK ŚLĄSKI

MATEMATYCZNIE W PRZESIECE

Klub wędrowca ze Szkoły Podstawowej nr 707 z
Karpacza w minioną sobotę wyruszył na podbój
Lwówka Śląskiego.
W Przesiece zakończyła się czwarta
edycja Wiosennej Szkoły Matematycznej, której organizatorami – tradycyjnie
– byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Jeleniej Górze, Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Politechnika Wrocławska.

W trakcie pięciodniowych warsztatów matematycznych uzdolnieni
gimnazjaliści z Jeleniej Góry, powiatu jeleniogórskiego a także z Lwówka Śląskiego, Porajowa i Węglińca,
którzy z swoją przyszłość wiążą z
matematyką właśnie, zajmowali

się teorią liczb oraz kodowaniem.
Ale nie tylko. Pobyt w Przesiece
służył integracji uczniów oraz wykładowców, którzy – wieczorami –
uczestniczyli w różnych konkursach
i zabawach.
Agrafka
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W Jeleniej Górze bez bramek
W 25. kolejce piłkarskiej IV–
ligi naprzeciw siebie stanęły
drużyny mające odmienne
cele w obecnych rozgrywkach. Walczące o utrzymanie
Karkonosze podejmowały
aspirującą do awansu Bielawiankę. Mecz zakończył się
bezbramkowym remisem,
ale emocji nie brakowało.
Spotkanie rozpoczęło się od walki
w środku pola, dopiero w 13 min.
pierwszą groźną akcję przeprowadzili gospodarze, ale Malarowski w
dogodnej sytuacji uderzył niecelnie.
Z minuty na minutę Karkonosze
rozkręcały się, w 27 min. do dośrodkowania Durlaka idealnie w
tempo wszedł Polak, ale strzał głową
efektownie wybronił Wierzbicki.
Podopieczni Artura Milewskiego

stwarzali sobie kolejne sytuacje
ze stałych fragmentów gry, przed
przerwą dwukrotnie głową uderzał
Krupa, ale piłka nie znalazła drogi
do bramki.
Po zmianie stron tempo gry spadło. Dopiero w 60 min. zagotowało
się w polu karnym gospodarzy. W
jednym ze starć na murawę pada
Boczkowski, który z rozpaczliwym
krzykiem sygnalizuje uraz. W kontrowersyjnej sytuacji piłkarze gości
domagali się rzutu karnego, ale sędzia główny spotkania nakazał grać
dalej. Po wybiciu piłki na aut przez
około 4 minuty lekarz drużyny gości
opatrywał kontuzjowanego napastnika. Wstępna diagnoza wskazuje na
zerwanie więzadła krzyżowego. Od
tego momentu gra się zaostrzyła, a
w 65 min. goście byli blisko objęcia
prowadzenia. Pięknym strzałem zza
pola karnego popisał się Chęciński,

ale refleksem wykazał się Główka,
ratując Karkonosze od utraty bramki.
W ostatnich 10 minutach atakowali
już tylko jeleniogórzanie. Najpierw
Krupa wykorzystał nieporozumienie
obrońców, wyłożył piłkę Malarow-

skiemu, ale doskonałą interwencją
popisał się Wierzbicki, chwilę później
kolejna próba Malarowskiego i ponownie na posterunku stał golkiper
gości. Mimo optycznej przewagi i
większej liczby dogodnych sytuacji

Karkonosze nie zdołały strzelić zwycięskiego gola i mecz zakończył się
bezbramkowym remisem.
Karkonosze Jelenia Góra - Bielawianka Bielawa 0:0
Karkonosze: Główka - Wawrzyniak, Bijan, Polak, Han, Wojtas,
Malarowski, Adamczyk, Wichowski,
Krupa, Durlak (58’ Kotarba).
Bielawianka: Wierzbicki - Rapacz,
Marszałek, Ulatowski, Świerzawski,
Zieliński, Chęciński, Rurarz, Cichacki, Owczarek, Boczkowski.
Wyniki 25. kolejki: GKS Kobierzyce
– MKS Szczawno Zdrój 0:1, Ślęza Wrocław – Konfeks Legnica 2:2, Karkonosze
Jelenia Góra – Bielawianka Bielawa 0:0,
Kuźnia Jawor – Chrobry II Głogów 3:2,
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Orkan
Szczedrzykowice 1:1, Prochowiczanka
Prochowice – Piast Zawidów 4:0.
(Przemo)
Fot: R. Ignaciak

Koszykarze amatorzy zakończyli pierwszą rundę rozgrywek
Ekipa Team Rio
zameldowała
się na pierwszej pozycji po
pierwszej fazie rozgrywek
MOS Sudetów
Basket Ligi. W
następnej rundzie zespoły
podzielone
będą na dwie
grupy: A o miejsca 1–5 i B o
miejsca 6–9.

9. kolejka
Thunder BT – GJK
20-0 walkower
Matadors – Team
Rio 48-55 (15-8,
8-18, 15-15, 1014)
Za Mały Rozpęd
– PSŻBJR 43-45
(16-10, 7-15, 1111, 9-9)
Zawodowcy z
MDK – Bartbud
39-41 (20-12,
3-10, 9-9, 7-10)

Wyniki

8. kolejka
Ekipa Pawlika – GJK 20-0 walkower
PSŻBJR – Bartbud 48-61 (14-12, 1217, 11-19, 11-13)
Thunder BT – Zawodowcy z MDK
43-55 (14-13, 11-13, 4-17, 14-12)
AŚ Amator – Team Rio 53-49 (8-8,
11-13, 18-20, 16-8)
Za Mały Rozpęd – Matadors 54-66
(7-18, 10-13, 14-13, 23-22)

W następnej
rundzie zespoły
zostają podzielone na 2 grupy – Grupę A o miejsca
1-5 i Grupę B o miejsca 6-9.
Na podstawie § 19 Regulaminu II
edycji MOS Sudety Basket Ligi 2011,
drużyna GJK została wycofana z
rozgrywek – wszystkie rozegrane
przez zespół GJK mecze zostają
zweryfikowane zgodnie z wynikami
osiągniętymi na boisku.
Na podstawie § 14 pkt. 6 Regulami-

Puchar Humberta trafił do Gimnazjum nr 3
30 dziewcząt i 42 chłopców
rywalizowało w lekkoatletycznych zawodach o Puchar
Humberta rozgrywanych 12
maja na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
przy ul. Lubańskiej. Zarówno w kategorii dziewcząt,
jak i chłopców triumfowało
Gimnazjum nr 3.
Klasyfikacja dziewcząt:

Klasyfikacja chłopców

1. Gimnazjum nr 3 (I) 462 pkt
2. Gimnazjum nr 3 (II) 332 pkt
3. Gimnazjum nr 4 293 pkt
4. Gim/ZSRZArt 288 pkt
5. Gimnazjum nr 2 193 pkt
6. Gim/ZSO nr 1 174 pkt
PK Gimnazjum nr 3 (III) 187 pkt
Skład zwycięzców: Michał Kanabrodzki, Michał Sługocki, Wojciech
Perkowski, Bartosz Gul, Kamil Piekarski, Radosław Paradowski.
(MDvR)

3".:
Serafin

REKLAMA

1. Gimnazjum nr 3 (I) 343 pkt
2. Gimnazjum nr 3 (II) 246 pkt 3. Gimnazjum nr 4 207 pkt
4. Gimnazjum nr 2 184 pkt
5. Gim/ZSO nr 1 146 pkt
PK Gimnazjum nr 3(III) 259 pkt

Skład zwycięskiego zespołu: Karolina Dul, Aleksandra Oleszczuk,
Aleksandra Majda, Aleksandra Jaworska, Paulina Górowska, Barbara
Barczyńska
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nu II edycji MOS Sudety Basket Ligi
2011, informuję, że zawodnik zespołu
Bartbud – PIOTR KOZYRA – nie jest
uprawniony do gry w 2 i 3 etapie
MSBL 2011

28.05.2011 so1. Team Rio		
bota
18.00 Zawodow- 2. AŚ Amator
cy z MDK – AŚ 3. Bartbud		
Amator
19.00 Team Rio – 4. Matadors		
5. Zawodowcy
Terminarz 2 i 3 etapu MSBL Bartbud
29.05.2011 nie- 6. Za Mały Rozpęd
2011
dziela
15.05.2011 niedziela
17.00 Ekipa Pawli- 7. PSŻBJR		
17.00 PSŻBJR – Thunder BT
18.00 Ekipa Pawlika – Za Mały ka – Thunder BT 8. Thunder BT
18.00 Za Mały 9. Ekipa Pawlika
Rozpęd
19.00 Matadors – Zawodowcy z Rozpęd – PSŻBJR 10. GJK		
19.00 Matadors –
MDK
Bartbud
20.00 AŚ Amator – Team Rio
20.00 Zawodow22.05.2011 niedziela
cy z MDK – Team Rio
17.00 PSŻBJR – Ekipa Pawlika
18.00 Thunder BT – Za Mały Roz- 05.06.2011 niedziela
18.00 Bartbud – Zawodowcy z
pęd
MDK
19.00 Team Rio – Matadors
19.00 AŚ Amator – Matadors
20.00 Bartbud – AŚ Amator
12.06.2011 niedziela FINAŁY

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

17
17
17
14
13
13
13
12
10
7

1,410
1,292
1,398
0,985
1,120
1,124
0,807
0,918
0,648
0,587

16.00 mecz o miejsca 7-8
17.15 mecz o miejsca 5-6
18.30 mecz o miejsca 3-4
19.45 FINAŁ

(MDvR)
Fot: R. Ignaciak

Zwycięzcy turniejów Orlik Basketmania
Basket Team Jedynka i Bolesławiec w kategorii chłopców, a także Bolesławiec
oraz SP 10 Jelenia Góra
wśród dziewcząt – to triumfatorzy turniejów Orlik Basketmania, organizowanych
przez Polski Związek Koszykówki.
Chłopcy
Wyniki kategoria 19961997

Jedynka Basket Team I – Jedynka
Basket Team II 21:16
Jedynka Basket Team I – Basket
Team Jedynka 7:14
Jedynka Basket Team I – Bolesławiec
13:7
Jedynka Basket Team II – Basket
Team Jedynka 14:13
Jedynka Basket Team I – Bolesławiec
12:22
Basket Team Jedynka – Bolesławiec
30:17

Kolejność końcowa

1. Basket Team Jedynka
2. Jedynka Basket Team I
3. Bolesławiec
4. Jedynka Basket Team II
Skład zwycięskiego zespołu: Mariusz Rozenek, Adrian Cabaj, Grzegorz Rakowski, Dawid Kolasiński,
Artur Starczyk, Wiktor Suder, opiekun zespołu: Artur Doliński

Skład zwycięskiego zespołu: Oliwia Budzińska, Monika Sondaj,
Kinga Ślusarczyk, Magda Kościuk,
Sudety Jelenia Góra – UKS Red Bulls Natalia Wolańska, Paulina Ilkowicz,
Kornelia Fabiańska, Iza Kręgiel, AgaJelenia Góra 28:8
Sudety Jelenia Góra – Bolesławiec ta Nastalska, Nikola Foltyn, opiekun
drużyny: Jarosław Leszczyński.
6:30

Wyniki kategoria 19981999

UKS Red Bulls Jelenia Góra – BoleWyniki kategoria 1998sławiec 3:42

1999

Tabela końcowa

1. Bolesławiec
2. Sudety Jelenia Góra
3. UKS Red Bulls Jelenia Góra
Skład zwycięzców: Maciej Leszczyński, Dawid Strojek, Sebastian
Wąsik, Kacper Kozłowski, Mateusz
Mikołajewski, Arek Leszczyński,
Norbert Małecki, Oskar Małecki,
Mateusz Krajewski, Szymon Małecki, opiekun zespołu Jarosław
Leszczyński

No Name Jelenia Góra – Bolesławiec
2:30
No Name Jelenia Góra – MKS MOS
Jelenia Góra 2:44
No Name Jelenia Góra – SP 10 Jelenia
Góra 16:26
Bolesławiec – MKS MOS Jelenia
Góra 7:15
Bolesławiec – SP 10 Jelenia Góra
4:9
MKS MOS Jelenia Góra – SP 10 Jelenia Góra 15:17

Tabela końcowa

1. SP 10 Jelenia Góra
2. MKS MOS Jelenia Góra
Wyniki kategoria 1996-1997
Bolesławiec – Finepharm Jelenia 3. Bolesławiec
4. No Name Jelenia Góra
Góra 15:11
Bolesławiec – Dzikie Koty 18:2
Skład zwyciężczyń: Celina
Finepharm Jelenia Góra – Dzikie
Kwiatoń, Natalia Kobus, Wiktoria
Koty 19:3
Szczepańska, Barbara Bernacka,
Ada Siemińska, Sara Minakowska,
Tabela końcowa
Patrycja Głozak, Karolina Stefań1. Bolesławiec
czyk, opiekun drużyny: Marcin
2. Finepharm Jelenia Góra
Markowicz.
3. Dzikie Koty
(MDvR)

Dziewczęta

Wieści różnej treści
MOS najlepszy w
zmaganiach piłkarskich

Ekipa Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu wygrała turniej piłkarski
rozgrywany w ramach Ligi MOS
Pracowników Oświaty. Dzięki temu
zwycięstwu zespół MOS–u umocnił
się pierwszej pozycji w tabeli rozgrywek. Na kolejnych miejscach
podium uplasowali się piłkarze
reprezentujący Gimnazjum nr
3 i Gimnazjum nr 1. Łącznie w
zawodach wzięło udział siedem
zespołów.

Młodziczki KPR-u na
najniższym stopniu
podium

Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się młodziczki KPR–u
Jelenia Góra na rozgrywanym w
Katowicach silnie obsadzonym
Turnieju Miast. Podopieczne Marty
Oreszczuk wywalczyły brązowe
medale. Wyniki zawodów: Katowice I (Kadra Śl.ZPR’96) - Jelenia
Góra (KPR) 19-14, Ruda Śląska
(KS Zgoda) - Katowice II (Kadra
Śl.ZPR’97) 14-12, Łódź (Kadra’96) Katowice II 16-20, Katowice I - Ruda
Śląska 17-20, Łódź - Jelenia Góra
14-15, Katowice I - Katowice II 20-17,
Ruda Śląska - Łódź 16-10, Katowice
II - Jelenia Góra 21-25, Katowice
I - Łódź 25-11, Ruda Śląska - Jelenia
Góra 20-16. Najlepszą zawodniczką
zawodów wybrano Aleksandrę
Oreszczuk z Jeleniej Góry, najlepszą
bramkarką Magdalenę Kołoczek z
Rudy Śląskiej, a najskuteczniejszą
okazała się Magdalena Draży (Katowice II) zdobywczyni 24 bramek.

Tomasz Czaplicki znów
najlepszy

Zawodnik Karkonoskiego Klubu
Kajakowego Jelenia Góra Tomasz
Czaplicki drugi raz z rzędu jest liderem odcinka w najnowszym show
TVN TURBO Ekstremalni. Tym
razem uczestnicy Ekstremalnych
musieli się zmierzyć z kajakarstwem górskim na torze kajakowym Wietrznice i wyczerpującą
wspinaczką po zaporze wodnej w
Niedzicy. Druga konkurencja była
szczególnie męcząca, bo oprócz biegu po śliskiej ścianie zapory, uczestnicy programu musieli przeciwstawiać się bardzo zimnej wodzie,
którą strażacy lali po zawodnikach
bez skrupułów. W obu tych konkurencjach Tomek zajął‚ pierwsze
miejsce i został liderem odcinka
zdobywając komplet 40 punktów.
Kolejny odcinek Ekstremalnych już
w najbliższy poniedziałek o 21:00
na TVN TURBO.

Brąz dla Arkadiusza
Słupka

Kolejny sukces jeleniogórskiego
badmintona, zawodnik Chojnika
Arkadiusz Słupek w parze z Kingą
Rogalską (UKS 2 Sobótka) wywalczyli brązowe medale podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
rozgrywanej w Suwałkach. Jest to
ogromny sukces naszego młodego
zawodnika, który od roku gra w
parze z Kingą. Jeleniogórski Chojnik
reprezentowali również Paulina
Kaczorowska, Klaudia Socha oraz
Jędrzej Nowak.
MDvR)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 maja 2011 r.

19

Trzy medale karateków Oyama
XVI Mistrzostwa Polski
seniorów Oyama Karate
rozegrane zostały 7 maja
w Białymstok u. W walkach pełno–kontaktowych
udział wzięło około 80
zawodników z 25 klubów
Oyama z całej Polski. Organizatorem zawodów był
Białostocki Klub Oyama
Karate kierowany przez
Shihan Witolda Choińskiego – 5 dan.
Z Jeleniogórskiego Klubu Oyama kierowanego przez sensei’a
Rafała Majdę (4 dan) wystawionych zostało troje zawodników:
Michał Popczyński w kat. średniej

do 80 kg oraz Kasia Starzyńska do
60 kg i Beata Bukofaj w kategorii
+ 60 kg.
W mocno obsadzonej kategorii
Michała startowało dużo, bo aż
13 zawodników. Aby dojść do
finału trzeba było zatem stoczyć
cztery pojedynki. Nasz zawodnik
po zaciętych i ciężkich trzech
starciach, wygrywając kolejno
dwie pierwsze walki, w trzeciej
musiał niestety uznać wyższość
zawodnika z Lubska plasując się
ostatecznie na trzecim miejscu z
brązowym medalem Mistrzostw
Polski. Warto nadmienić, iż jest
to dopiero drugi start Michała
w zawodach tej rangi i już tak
wysoki wynik, co bardzo dobrze
rokuje na kolejne starty.

seniorów. Trener i szef Jeleniogórskiego Klubu OYAMA,
sensei Rafał Majda oprócz trenerskiej pełnił także funkcję
sędziego maty w trakcie tych
prestiżowych zawodów.
Już w następny weekend
odbędą się w Estonii Mistrzostwa Europy OYAMA IKF z
udziałem naszego zawodnika Piotra Cieślińskiego
(kat. - 70 kg knockdown),
który w związku z przygotowaniami do Mistrzostw
Europy nie wziął udziału
w Mistrzostwach Polski w
Białymstoku.
(MDvR)
Fot: R. Dyduch

Nasze dziewczyny spisały
się równie dobrze – Beata
w kat. + 60 kg w metodyczny sposób pokonała swoje
przeciwniczki przegrywając
dopiero finałową walkę i
zdobywając srebrny medal.
Kasia natomiast po nieudanej walce w eliminacjach
później walczyła już zdecydowanie lepiej. Nie udało się
jej jednak wejść do finału i
ostatecznie musiała zadowolić się zdecydowanym
zwycięstwem w pojedynku
o brązowy medal.
Ostatecznie jeleniogórscy
karatecy Oyama przywieźli
1 srebrny i 2 brązowe medale XVI Mistrzostw Polski

Zacięta rywalizacja w turnieju Triobasketu
P i e r ws z e o f i cjalne mistrzostwa Szkoły
Podstawowej nr
8 w Triobasket
rozegrane zostały 12 maja.
Z awo d y p r z e prowadzone zostały w trzech
kategoriach
wiekowych: klas
czwartych, piątych i szóstych.
W składach drużyn
został zastosowany
parytet, gdzie w każdym zespole musiała
wziąć udział minimum jedna dziewczyna. Do zawodów
zgłosiło się 17 zespołów: 7 z klas czwartych, 7 z klas piątych
i 3 z klas szóstych.
Warto wspomnieć,
iż największym zaskoczeniem turnieju była jedyna
drużyna składająca się z samych
dziewcząt z klasy piątej o sympatycznej nazwie „Super Girls”. W
każdej kategorii rozegrano mecze
w dwóch grupach systemem „każdy
z każdym”, z których najlepsze dwa
zespoły awansowały do półfinałów,
które rozgrywano do 2 wygranych.
Następnie przegrane zespoły z

Końcowa klasyfikacja klas
szóstych:

1. Sudety (Bartek Nowacki, Przemysław Kędziora, Roksana Siring,
Mateusz Kukieła)
2. Lucek Team (Oskar Goziński,
Michał Mazurek, Magda Maniewska,
Maks Kasperek)
3. FC Basketball (Natalia Cetler, Jakub Szumski, Mateusz Wróblewski,
Damian Buczyński)
Zespoły, które zajęły miejsca I-III
zawiesiły na swoich szyjach odpowiednio złote, srebrne oraz brązowe
pamiątkowe medale. Turniej przebiegał bardzo sprawnie w bardzo
dobrej i miłej sportowej atmosferze.
Spotykamy się za rok na TRIOBASKET 2012. Zawody zorganizowali
nauczyciele wychowania fizycznego
SP8: Paweł Łukaszewicz i Andrzej
Skowroński.
(MDvR)
Fot: użyczone
półfinałów rozgrywały pojedynek
o trzecie miejsce, który toczył się
do 2 wygranych spotkań. Natomiast finałowe boje toczyły się do 3
wygranych. Podsumowując trzeba
przyznać, iż każdy pojedynek w
turnieju był bardzo zacięty, zespoły
potraktowały swoje turniejowe występy bardzo ambicjonalnie.

Klasyfikacja końcowa klas
czwartych:

trzak, Ada Jędrzejowski, Katarzyna
Bieńko, Wojciech Karpowicz)

1. Basket Sport (Kacper Kopecki,
Magda Walczak, Arek Wroński Kacper Aleksandrowicz)
2. Skoczkowie (Grzegorz Pająk,
Patryk Szpecht, Karolina Karpowicz,
Dawid Burkiewicz)
3. Los Angeles Lakers (Michał Pie-

Końcowa klasyfikacja klas
piątych:

Zbliżają się Amatorskie Mistrzostwa Polski
Pod koniec obecnego miesiąca, a dokładnie 28 maja
odbędą się w Mikrostacji
Sportów Zimowych i Letnich
Łysa Góra – Dziwiszów Mistrzostwa Województwa w
Kolarstwie Górskim, które
są jednocześnie eliminacjami do XVI Amatorskich
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup
2011.
Zawody rozgrywane będą w jednej konkurencji - wyścig terenowy
(cross country). Wyścigi odbywają
się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej. Z każdej eliminacji

2. WWE (Andrzej Śliwka, Michał Pabian, Emilia Baszak, Igor Rogala)
3. Super Girls (Emilia Szmeterowicz,
Agnieszka Damasiewicz, Aleksandra
Kanior, Natalia Ogórek)

do finału przechodzi pierwsze 6
osób z każdej kategorii oraz 6 najlepszych rodzin. Zapisy na eliminację
jeleniogórską są przyjmowane
przez SN i SKS AESCULAP (drogą
elektroniczną - poprzez e-mail) jak
również przez organizatora głównego poprzez formularz zgłoszeniowy
na stronie internetowej www.familycup.com.pl do godziny 16.00 dnia
poprzedzającego zawody.
Numery startowe wydawane będą
w dniu imprezy od godz. 9.00, w
biurze zawodów w schronisku na
Łysej Górze (obok znajduje się start
i meta). Pobierana będzie kaucja
za chip w wysokości 50 zł (ew.
dowód osobisty). Osoby nieletnie
mogą startować tylko po okazaniu
pisemnej zgody od rodziców. Każdy

zawodnik musi posiadać kask sztywny. Uczestnicy zawodów wystartują
w 14 kategoriach wiekowych. Start
pierwszej kategorii (dzieci 7 - 11 lat)
planowany jest na godz. 10.00.
Szczegółowy spis kategorii (i
inne szczegółowe informacje – w
regulaminie zawodów FAMILY CUP
na stronie www.familycup.com.pl).
Opłaty startowe: dzieci do lat 16 - 15
zł, dorośli - 25 zł. Organizatorem
regionalnym jest SN i SKS Aesculap,
a głównym organizatorem zawodów
jest Wydawnictwo Family Cup,
Stowarzyszenie Family Cup oraz
Redakcja portalu „Sportowy Styl”.
(MDvR)

1. Star Guards (Norbert Zaleszczyk,
Artur Wojas Maciej Szczesny, Kamila
Kosek)

Awaria załogi
Marciniak/Włoch
Wskutek awarii technicznej
jeleniogórski pilot Łukasz Włoch
wraz z Adamem Marciniakiem
jadący Peugeotem 206 RC zakończyli Rajd Mazowiecki zaliczany do
Rajdowego Pucharu Polski już na
drugim odcinku specjalnym.
– No cóż taki to jest sport,
całe przygotowania poszły na
marne. Pierwszy zdradliwy
oes Kozienice pojechaliśmy
spokojnie zajmując 13. pozycję,
planowaliśmy podkręcić tempo na następnych odcinkach
specjalnych, niestety do tego
nie doszło
– relacjonował na gorąco Łukasz Włoch, który przygotowuje się
do Rajdu Karkonoskiego zaplanowanego na 10-12 czerwca.
red

Odebrali nagrody z rąk mistrzyni świata
II Karkonoski Wyścig Integracyjny rozegrany został
w niedzielę 8 maja, w ramach imprezy miała miejsce pierwsza w tym roku
runda Kolarskiego Pucharu
Polski Niepełnosprawnych.
Na trasie półmaratonu rywalizowali zawodnicy we
wszystkich grupach startowych w klasyfikacji kolarzy
niepełnosprawnych.
Wspólnie z nimi do rywalizacji
stanęli biegacze, którzy mieli do
pokonania niespełna 5-cio kilometrowy odcinek. Wśród pań w biegu
triumfowała Marta Witke z Karpacza, zaś wśród mężczyzn najszybszy
okazał się Tomasz Kwiatkowski
reprezentujący AZS Politechniki
Wrocławskiej w Jeleniej Górze. Bieg
był włączony do projektu Gazety
Wyborczej „Polska Biega”. Zawody
były rozegrane na jednej z najbardziej malowniczych tras Kotliny
Jeleniogórskiej. Start miał miejsce
w Cieplicach – uzdrowiskowej
dzielnicy Jeleniej Góry, następnie
zawodnicy poruszali się w kierunku Podgórzyna gdzie biegacze

kończyli rywalizację, zaś kolarze
wjeżdżali na rundy wokół zalewu
Sosnówka. Na Placu Piastowskim w
Cieplicach skąd odbył się start i gdzie
miało miejsce również zakończenie
imprezy i dekoracja zwycięzców
licznie zgromadzona publiczność
mogła brać udział w szeregu imprez
towarzyszących, co dodatkowo urozmaiciło niedzielne popołudnie.
Wśród zaproszonych gości oprócz
miejscowych włodarzy była również
Maja Włoszczowska, która swoją
obecnością dodatkowo uświetniła
imprezę. Zawodnicy pełno i niepełnosprawni odebrali nagrody z
rąk mistrzyni świata w MTB. W poszczególnych kategoriach w klasyfikacji niepełnosprawnych, pierwsze
miejsca zajęli: Dariusz Beszczyński,
Ludwik Odrzywołek, Dariusz Sobczak. Kolejne zawody zaliczane do
klasyfikacji pucharowej odbędą się
w Bielsku-Białej (Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Niepełnosprawnych)
oraz Zakopanem (finał Pucharu,
zawodnicy niepełnosprawni wystartują przed zawodnikami podczas
jednego z etapów Tour de Pologne).
Zawodników i kibiców już teraz
serdecznie zapraszamy.
(MDvR)
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06.05.2011 godz. 17:00 – 13.05.2011 godz. 21:30
OGŁOSZEŃ 900
PRACA
DAM PRACĘ
JEŻELI myślisz, że praca
- na etacie jest jedynym
sposobem zarabiania na
życie, to nie dzwoń. Chyba,
że myślisz inaczej - 607
493 016
PRACA dla murarzy i zbrojarzy - Praca dla murarzy i
zbrojarzy - 609 028 990
PRACA w Niemczech dla
mechanika - samochodowego, kucharza, pokojowej, kelnerki i opiekunki do
osób starszych. Wymagana
znajomość języka niemieckiego - 602 422 376

PRZYJMĘ do pracy - kucharza, pomoc kuchenna,
pokojówki, kelnerki, recepcjonistkę - 606 214 905
PUNKT dystrybutorski
Fm GROUP - zaprasza
chętnych, oferujemy fajne
zarobki, możliwość zakupów wysokiej jakości chemii, perfum - ceny hurtowe
- 698 334 264
SOLIDNEMU wykonawcy
zlecę - położenie parapetów zewnętrznych z
kształtki klinkierowej - 794
373 187
SZUKAM pracownika
budowlanego - Szukam
pracownika budowlanego 509 924 523

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
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYT szuka zajęcia - prawo
jazdy, kulturalny, dyspozycyjny,
bez nałogów - 793 657 899
KIEROWCA - podejmę pracę na
stanowisku kierowcy kat. B. Aktualne badania psychotechniczne
i kurs na przewóz osób - 794
765 841
KIEROWCA A B C E + ADR podejmie pracę, własną działalność, duże doświadczenie - 723
529 370
KUCHARKA - w pensjonacie
samodzielna, dyspozycyjna - 516
048 953
MĘŻCZYZNA po kursie - opiekunów osób starszych plus język
niemiecki podejmie pracę w
Niemczech jako zmiennik - 608
853 596
NA portierni - sprzątanie biura lub
pomoc w kuchni - mam orzeczenie trzeciej grupy i jestem kobietą
- 798 531 938
PODEJMĘ pracę na umowę posiadam zarejestrowaną działalność, wyposażone pomieszczenie
w sprzęt biurowy, auto, prawo
jazdy, j. angielski, doświadczenie
- 664 125 232

SZUKAM pracy - abstynent prawo jazdy, godny zaufania - 783
411 148
W Niemczech - jako opiekunka 501 707 173
W Niemczech opieka - sprzątanie
- 724 329 982

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
CZĘŚCI - Seat Ibiza 1,4 Punto
1,1 VW Golf 3 - 1,6 1,8 Passat
b3 kombi 2,0 Opel Omega kombi
2,5 TDS - 693 245 008
CZĘŚCI do Fiata Punto - silnik
skrzynia biegów - klapa lampy i
inne - 508 764 585
CZĘŚCI Renault Laguna - 2.0
1997 wszystkie części z demontażu - 726 805 811
RENAULT Clio 1 - pojemność
1,2 - 1,4 posiadam wszystkie
części - 693 245 008

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

RÓŻNE części - do Galant 92
rok, Escort 93 rok, Fiesta 94 rok,
Swift 93 rok, Vectra 94 rok - 510
242 940
RÓŻNE części - VW Golf 2,
pojemność 1.8, 1.6 benzyna
1.6 diesel części mechaniczne,
blacharskie - wszystko - 693
245 008
SILNIKI - Charada 1.0 92 rok Mazda 626 2.0 94 rok. Fiesta 1.3
94 rok, Galant 1.8 92 rok, Vectra 2.0
16v 94 rok - 510 242 940
SZYBA czołowa do Golf 4 - nowa
oryginalna - 603 439 464
TŁUMIK do Trabant - kpl, oryginalny
- nowy, ﬁrma Walker 150 zł - 510
354 556
WSZYSTKIE części - z Suzuki Swift
sedan 1.3 - 97 rok - 609 769 204
WSZYSTKIE części Suzuki Swift
- sedan 1.3 - 1997 rok - 609 769
204
Z Suzuki Swift - sedan 1.3 97 rok 609 769 204

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
3 opony zimowe 175/70 r13 - para
plus 1 - stan bardzo dobry - cena
kpl.130 zł - 600 261 937
4 koła na alufelgach - 16 cali - 519
377 749
ALUFELGI - chrom - niemiecka
firma Keskin KT3 15cali, 4x100,
pasują do Opel, VW, Seat itd
PILNE, cena 850 - 510 354 556
ALUFELGI do T4 - cena 700 zł 782 436 733
ALUFELGI Ford Fiesta KA,14c.4x108 - pilnie 180 zł - 510
354 556
BORBET 5 ramienne - z lekkim rantem 17 cali , 8 cali szerokość 4x100
, et 35 500 zł - 723 546 466
CZTERY opony letnie - stan bdb.
dwie 175/70 R 13 i dwie 175/70 R
13 - 603 093 631
FELGI alu włoskiej ﬁrmy Toora - 16
czarno srebrne z oponami letnimi.
Rozstaw śrub 4x108 pasują do Peugeot, Citroen, jeździły w Peugeot
307 - 793 439 222
FELGI stalowe - do Galant, Escort,
Fiesta, Swift, Vectra, Colt, Mazda,
Charada. Ceny od 15 zł za szt. - 510
242 940
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
FORD Mondeo 16 alu Borbet 4x108
- ET40, 4 szt. stan bdb., dwie opony
letnie 205/50/16 stan db, pasują tez
do Focus, Escort, Scorpio. Cena
500 zł - 510 250 607
KOMPLET felg aluminiowe - 16 cali
z oponami Michelin 215/55/16 do
Forda Galaxy - 784 158 755
ŁADNE felgi - czternastki aluminiowe do Forda - cena 350 zł - 792
172 820
OPONY letnie Dunlop 205/65/16 stan dobry 450 zł - 691 200 886
OPONY letnie, felgi stalowe, aluminiowe - tanio - wulkanizacja, spawanie tłumików, mechanika 7 dni w
tygodniu - tanio - 693 245 008
OPONY nowe i używane. Sprzedaż,
montaż, naprawa. Niskie ceny - 757
893 651
OPONY TANIO 4X195/60 R14
0 - DOT 06/07, proﬁl ok.5 mm 150
zł - 510 354 556
OPONY używane, letnie - duży
wybór rozmiarów, w bardzo dobrym
stanie - 508 222 781
OPONY z felgami stalowymi komplet 4 sztuki 205/55R16 - są to
roczne opony - 663 403 095

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
VW Polo - w dobrym stanie - 91rok,
170 tys., ważne opłaty do 2011
zamienię na Lancera najlepiej z
opłatami - 691 212 463

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTA - chcesz pozbyć się niepotrzebnego auta? Dzwoń lub pisz gdy
nie odbieram, oddzwonię. Własny
odbiór - 609 769 204

AUTO - całe, powypadkowe, uszkodzone i angliki. Posiadamy własny
transport - 531 750 531
AUTO - każde powypadkowe, całe
oraz rozebrane - odbiorę własnym
transportem - 796 482 853
AUTO za rozsądną cenę - każda
marka, stan obojętny, odbieram własnym transportem - 887 279 884
AUTOSKUP - bez przeglądu i OC
- odbieram własnym transportem 787 009 777
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
AUTOSKUP - wszystkie - powypadkowe, cale i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522 968
KAŻDE - dobrze płacę - skupuje
wszystkie auta całe i uszkodzone,
osobowe, dostawcze. Posiadam
własny transport (autolawety), płace
gotówką od ręki - 604 899 303/692
539 208
KAŻDE auto - całe i powypadkowe,
odbieram własnym transportem 693 828 283
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
KAŻDE auto - skup aut całych i
powypadkowych, odbieram własnym transportem - 693 828 283
KAŻDE auto - stan obojętny,
gotówka od ręki , odbieram własnym transportem - 511 209 408
KAŻDE auto - uszkodzone, powypadkowe i całe - odbieram własnym
transportem. Również angliki - 721
721 666
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie 603 465 659
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie 667 518 280
MAŁE auto - o maksymalnej pojemności 1.3 z automatyczną skrzynia
biegów - 669 599 165
POLONEZ - rocznik powyżej 1999 z
instalacją gazową - 502 661 955
RENAULT Megane Kombi - rocznik
2003-2007 diesel lub z LPG najchętniej w kolorze srebrnym - 697
866 500
SKUP aut - każda marka samochodu, stan obojętny, odbiór własnym transportem - 790 303 603
SKUP aut - każde auto na chodzie po wypadku oraz rozebrane
odbiorę w ten sam dzień auto - 796
482 853
SKUP aut do 5000 zł - gotówka
od ręki 7 dni w tygodniu - 697
104 455
SKUP aut za gotówkę - skupujemy
auta całe i uszkodzone, osobowe i
dostawcze z lat 1994 - 2011 zawsze
aktualne - 664 200 250
WSZYSTKIE samochody - auta
powypadkowe, uszkodzone i całe.
Również angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
APRILIA Scarabeo 49 ccm - badanie techniczne 2012, ubezpieczenie
2012. Bezwypadkowy na chodzie,
stan dobry, cena 1350 zł. Nie odp.
na sms-y - 535 662 910
AUDI 80 B4 - 1993 eok, automatik.
Cena 2800 zł do negocjacji - 782
229 264
AUDI A3 2007 - 1.9TDI przebieg
132 tys., serwisowany, bezwypadkowy, cena 49900, klimatyzacja
elektryka, ABS, ESP, skrzynia,
multitronic, DSG - 75 76 78 835
501 035 988
AUDI B3 Sedan 1989 rok 1,8 benzyna + gaz, przebieg 181 tys.,
bezwypadkowy, bordowy metalik, 2
kpl. opon, alufelgi, stan bdb. Cena
3600 zł - 664 112 723
BMW - 2003 - 2.0D 150KM, przebieg 160 tys., serwisowany, bezwypadkowy, cena 24900, klimatyzacja
elektryka, ABS, ESP, wspomaganie
stan idealny - 75 76 78 835 501
035 988
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BMW 316 E36, 1993 rok - czerwień
meksykańska, alu 15, el. szyby,
lusterka, zamek, szyberdach. Spoilery, lampy leksus, ubezpieczenie i
zarejestrowany, cena 2800 zł - 531
184 778
BMW 318i E46 - 1998 rok, po
liftingu, pełne wyposażenie, ksenony. Srebrny metalik. Panoramiczny dach. Cena 14000 zł - 782
229 264
BMW 320i + LPG - przebieg 190
000, pół skóry, alufelgi, elektryka.
Nowe sprężyny i amortyzatory, cena
16 900 zł - 604 906 257
BMW 320is Vanos - 150 KM, granatowy, pełne wyposażenie. Cena
3200 zł - 782 229 264
BMW 325 TDS - 1996 rok, mPakiet,
pełne wyposażenie, skóra, czerwony metalik. Cena 2800 zł - 782
229 264
BMW 525 TDS E39 - 1997 rok/1998
rok, hak, ksenony, pełne wyposażenie, srebrny. Cena 11500 zł - 782
229 264
BMW e36 318is - 140 koni + LPG
1997 rok, sedan, klimatronik, alu 16,
ładne i zadbane - 695 979 127
BMW X5 2004\2005 - X5 3.0D
218KM, przebieg 190 tys., serwisowany bezwypadkowy polski salon,
I właściciel, full opcja, nawigacja,
telewizja, skóra, pełna elektryka,
cena 75900 - 75 76 78 835 501
035 988
CHRYSLER Neon - 1996 rok,
elektryczne szyby, lusterka, klimatyzacja - 2700 zł do negocjacji - 608
666 028
CHRYSLER Stratus LX 2.5 i 24 V
- 1999 rok, full opcja, cabrio. Cena
8000 zł - 782 229 264
CITROEN AX - 1.0 granatowy, rok
1996, przebieg 120.000 km, stan
dobry - 880 661 938
CITROEN Berlingo - 2 osobowy, 1.9
diesel. 217 tys. km, rok 1999, radio
CD, hak - 506 199 307
CITROEN Berlingo multispace - rok
99. Oszklony, 5 osobowy. 1,9 diesel.
Ekonomiczny. Możliwa zamiana.
Cena 7000 - 793 199 383
CITROEN Saxo 1.1 - rok 1997,
kolor ceglasty, blachy ocynkowane,
stan bdb., zarejestrowany, cena
4700 zł - 602 643 670
CITROEN Xantia - 1999 rok – 2
litry hdi, na części lub w całości, po
wypadku lewego przedniego boku
- 503 092 379
CITROENA AX 1,0 benzyna - trzydrzwiowy, bezwypadkowy 1996
rok, nowe opony, reﬂektory i lampy
tylne , RO, ważne OC i przegląd.
Zadbane wnętrze, 1600 zł - 784
352 420
DAEWOO Lanos 1997 rok - 1.5
benzyna, gaz, po wymianie rozrządu, centralny zamek, aut światła
w ciągłej eksploatacji, cena 3500 do
negocjacji - 665 248 384
DAEWOO Matiz 1850 zł - zarejestrowany, opłacony - 693 828 283
DAEWOO Tico - 1996, stan dobry
za 1200 zł do negocjacji - 724
844 881
DAEWOO Tico 1999 rok - 800,
przegląd i OC aktualne, 1 właściciel
technicznie sprawny, 1000 zł - 693
675 187
FIAT 126 elx 98 rok - zielony przebieg 91 tys. zadbany ważne opłaty,
cena 700 zł - 692 671 278
FIAT 126p 1999rok, przebieg 120
tys. - stan techniczny dobry ważny
przegląd i OC 1200 zł do negocjacji
- 669 935 480
FIAT Brava 1996 rok - pojemność
1.6, benzyna, biały, cena 4,2 tys. 508 096 967
FIAT Coupe niebieski - auto sportowe 200 KM, gaz, skóra, klimatyzacja, zarejestrowany w PL,
nie wymaga wkładu jest bardzo
doinwestowany. Cena 11 tys. PLN
- 604 400 017
FIAT Seicento 1.1 - rok produkcji
2000, przebieg 105 500 - 669
511 973

FIATA CC - 700 - do wymiany
uszczelka, próg i poduszki pod silnikiem 1000 zł - 692 050 387
FIESTA 2009 1.6 TDCI - w idealnym
stanie, zadbany, bogato wyposażony, sprowadzony z Niemiec,
po opłatach, bardzo dynamiczny,
oszczędny silnik - polecam - 600
227 515
FORD Escort - ghia kombi 96 rok,
1,6 1500 zł - 535 226 633
FORD Escort 1,6 - EFI 1991rok,
ważny przegląd do 04.2012r. stan
dobry, alufelgi. 1500 zł do negocjacji
- 669 948 088
FORD Escort combi - turbodiesel 1.8, rok produkcji 1995, kolor
srebrny metalik, stan dobry, zero
korozji w ciągłej eksploatacji - 513
983 461
FORD Fiesta - rok produkcji 1994,
silnik w super stanie, benzyna, blacharka do remontu, zarejestrowany
po przeglądzie, ważne OC 800 zł
- 666 844 081
FORD Fiesta 2007 - 1.4 TDCI
przebieg 57 tys. serwisowany,
klimatyzacja, elektryka, ABS wspomaganie, cena 21900 - 75 76 78
835 501 035 988
FORD Fiesta z gazem 1991 rok przegląd do stycznia, ważne OC,
stan dobry 900 zł - 604 499 162
FORD Fiesta, czerwony - 1990 rok,
stan dobry, ubezpieczenie do listopada, przegląd do kwietnia 2012.
Cena 800 zł - 723 529 305
FORD Focus 1999 - 1.8 benzyna
115 KM, przebieg 160 tys. wspomaganie, elektryka ABS, 2 x poduszki,
cena 8900, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835
501 035 988
FORD Focus 2005 - 2,0 tdci 136
km, 6 airbag, klimatyzacja, ABS,
esp cena 23 500 - 692 265 128
FORD Focus 2007 - 1.8 TDCI 116
KM, przebieg 87 tys., serwisowany
cena 29900 w tym 23% VAT, klimatronic, pełna elektryka, ABS, ESP,
tempomat, stan idealny - 75 76 78
835 501 035 988
FORD Galaxy, 2004 rok 1.9 112000 km, pełna dokumentacja
serwisowa, sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela,
bezwypadkowy, zarejestrowany,
nie wymaga wkładu ﬁnansowego,
stan idealny - 603 799 852
FORD KA - pojemność 1300 - rok
1997, stan bardzo dobry, błękitny
metalik, zadbany, bez rdzy, cena
4400 zł - okazja - 791 734 752
FORD Ka rok 2002 - poj. 1300
przebieg 140 tys., ks. serwisowa
klimatyzacja, elektrycznie szyby,
ABS, zielony metalik, cena 8500 510 350 055
FORD Mondeo kombi - bagażnik,
hak do sprzedania - tanio - 510
354 556
FORD Mondeo Kombi 1.8 - 1997
rok, 115 km, ekstra klimatyzacja,
opony letnie + zimowe 4000 zł - 510
354 556
FORD Mondeo mk 2 - 1998 rok, 1.8
benzyna, zarejestrowany, opłaty na
rok, klimatyzacja, kolor zielony, stan
bdb., cena 4500 - 692 671 278
FORD Probe 2.2T - 1994 rok,
wersja USA. Cena 1500 zł - 782
229 264
FORD Tranzit 2.5 D - 1992 rok,
czerwony blaszak. Opłacony. Cena
1800 zł - 782 229 264
FORDA Fiesta 1,3 - standard 1997
rok, stan dobry, OC, przegląd, cena
2200 zł - 880 491 908
HONDA Civic 1.3 - czerwona, 1995
rok, 149 tys. km. 3100 zł - 505
764 122
HONDA Civic 1.5 - automat, 145000
km, rok 92, komplet kół zimowych,
stan dobry - 605 295 351
HONDA Civic 5d - 1998 rok, pierwszy właściciel, gaz - sekwencja
- 603 250 772
HYUNDAI i10 2009 - 1.1 CRDI,
przebieg 10 tys., serwisowany
gwarancja, fabryczna, klimatyzacja,
ABS, ESP, elektryka, cena 28900 75 76 78 835 501 035 988
HYUNDAI Lantra - pełne wyposażenie. Cena 1400 zł - 782 229 264
HYUNDAI Sonata 99 rok - auto
zadbane po wymianie rozrządu itp.
do obejrzenia w Piechowicach - 791
007 747

IVECO Eurocargo 80e18 - kontener, przebieg 77 tys.km. 1998 rok,
stan jak nowy, winda, na poduszkach, sprzedam z zabudową lub
bez - 502 245 444
MAZDA 323 - rok 1991 poj. 1,3.
Cena 800 zł. Dzwonić po 16. - 695
204 005
MAZDA 323 C - sprzedam lub
zamienię najlepiej jakiś Japończyk Corolla itp., stan dobry, rok produkcji
1996, cena 4000 zł do negocjacji
- 609 853 335
MAZDA 323 c - stan dobry, rok
produkcji 1996, kolor zielony, 4
alu, wspomaganie kierownicy, 2
poduszki powietrzne, centralny
zamek, cena 4000 zł do negocjacji.
Zadzwoń to się dogadamy - 609
853 335
MERCEDES W 210 3.0 19 - 1996,
automat bogate wyposażenie, stan
idealny kolor czarny, okazja - pilne
- 723 885 108
MIESZKANIE 3 pokojowe, 165 000
- ok. centrum, III p. Polska Giełda
Nieruchomości Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 - 660 359 500
MIESZKANIE Kiepury 61 m2 - 3
pokoje, gotowe do zamieszkania.
Wysokie piętro. Panorama Miasta i
Karkonoszy. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
NISSAN Almera - 2 l, diesel, 97
rok, ważne OC i przegląd, klimatyzacja, pełna elektryka 4200 - 609
674 241
OPEL Astra 1.6 - ważny przegląd
i ubezpieczenie, 800 zł - 793 311
393
OPEL Astra 1993 rok - ważny przegląd i ubezpieczenie wspomaganie,
centralny, szyber dach, 4-drzwi,
1300 zł - 883 587 613
OPEL Astra 2004 - 1.4 benzyna,
przebieg 84 tys., serwisowany,
bezwypadkowy, cena 24900, klimatyzacja, elektryka, ABS, wspomaganie, I właściciel - 75 76 78 835
501 035 988
OPEL Astra 2004 rok - 2.0 - DTI,
czarny, kombi, zadbany 145000
km sprowadzony z Niemiec, cena
14500 - 784 805 582
OPEL Astra 3 diesel 101 KM 2005
- 5 drzwi, klimatyzacja, elektryczne
szyby, 8 airbagów, błękitny metalik,
przebieg 113 tys., cena 26 900 plus
opłaty pomogę w formalnościach 601 940 871
OPEL Astra kombi - 1993 rok, nowy
przegląd, OC. Stan techniczny
dobry. Relingi dachowe. Cena 1700
zł do uzgodnienia - 698 858 688
OPEL Astra kombi 1,6 - benzyna,
kolor biały, szyber-dach, rok produkcji 1992, garażowany, drugi właściciel, stan b.dobry - 606 406 163
OPEL Astra kombi 1,6 - gaz 1000 zł.
OC i przegląd, spawanie tłumików,
wulkanizacja, tanio - 693 245 008
OPEL Calibra 2,0 - benzyna + LPG,
stan bardzo dobry, ważne opłaty
cena 2700 lub zamienię na skuter
- 506 060 449
OPEL Calibra 2,0 benzyna + LPG stan b.d., ważne opłaty, cena 3000
zł lub zamienię na skutera - 509
850 517
OPEL Corsa B JOY - 1.4 82 KM
93 rok, 2500 zł do negocjacji - 790
312 621
OPEL Omega kombi - 95 rok, 2,5
tdi, klimatyzacja, elektryczne szyby,
szyberdach, zielony, przegląd i
OC do końca roku, 3400 zł - 691
426 188
OPEL Vectra 1,9CDTI 2 - 2006 rok,
granatowy, bezwypadkowy, serwisowany, klimatyzacja, elektryczne
szyby, hak, zarejestrowany, 30. 000
zł - 607 083 100
OPEL Vectra 1.6- 1997 rok - niebieski sedan, zadbany. 4800 zł. - 663
943 061
OPEL Vectra 1.7 TD - hatchback
1995 rok. Posiada hak, centralny
zamek, szyberdach, zarejestrowany, aktualny przegląd. Cena
2200 zł do negocjacji - 663 719
399
OPEL Vectra 2.0DTI KOMBI 97 rok
- zarejestrowany w kraju, klimatyzacja, centralny, alarm, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby 4 x
airbag 5100 zł do negocjacji - 500
038 104

OPEL Vectra 2007 - 2.0 D4D
126KM, cena 44900 w tym 23%
VAT klimatronic, tempomat, pełna
elektryka, przebieg 94 tys., serwisowany, stan techniczny jak i
wizualny idealny - 75 76 78 835,
501 035 988
OPEL Vectra 92 rok 1.8 - benzyna,
nie wymaga wkładu 1300 zł - 608
671 137
OPEL Vectra II - 1996 rok - 1.8
16v, 4300 zł do negocjacji - 509
236 141
PASSAT sedan B5 1.8 20v - 109000
km, oryginalny przebieg, anglik, bez
prawa rejestracji, stan bdb. pilnie
3600 do negocjacji - 503 310 163
PEUGEOT 106 - 1.1, 1998 rok.
Roland Garrov. Sprawny, pierwszy
właściciel z salonu. Cena 5000 zł.
- 668 356 174
PEUGEOT Boxer - rok 1999, 2.5
tdi, 3-osobowy - blaszak+ opony
zimowe 9500 - 607 961 108
PORSCHE Carrera Targa - 80 rok,
oberżyna, cena 60 tys. i Porche
944 s2, 2,8 l, oba po 250 km - 600
258 703
RENAULT 19 - 1.4, rok 93 - 1500
zł, stan dobry - 781 050 728
RENAULT 19 1.4 - benzyna, 94 rok,
przegląd do 2012 stan dobry 1200
zł - 793 110 881
RENAULT 19 Chamade - poj. 1.4,
rok 91, bez wkładu ﬁnansowego 665 460 195
RENAULT Clio - ﬁoletowy 1993,
benzyna, ważne opłaty, cena 1800
- 512 306 869
RENAULT Laguna 1.8 - benzyna
+ gaz, 94 rok, szary metalik, cena
3500 zł - 661 226 864
RENAULT Megane - 2002 rok, benzyna + LPG, stan b. dobry, kolorśliwkowy granat cena - 11.000
zł - do rozmów + komplet opon
zimowych - 797 871 449
RENAULT Safrane - 1993 rok,
pojemność 2,2 benzyna, 4/5 drzwi,
elektryczne szyby, klimatyzacja,
ABS, centralny zamek, kol. srebrny,
cena 2000 zł - 500 062 371
RENAULT Twingo - rok produkcji
1998, kolor granatowy, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i
lusterka; po okazyjnej cenie - 2500
zł - 721 120 017
SEATA Toledo 1.9 TDI - 110 KM,
rok 1997, auto wyposażone w centralny zamek, 4 elektryczne szyby,
elektryczne lusterka klimatyzacja,
alufelgi, cena 7500 do uzgodnienia
- 603 236 610
SEICENTO rok 2002 - pojemność
900 przebieg 56 tys. km jeden właściciel, cena 4700 - 510 350 055
SKODA Favorit - cena 600 zł do
negocjacji. Silnik 1.3 benzyna na
łańcuchu, stan bdb. pali na dotyk 723 339 987
SKODA Felicia kombi - rok
prod.1996, cena 2.300 do negocjacji - 723 339 983
SKODA Felicja - 1996 rok na części
- 693 828 283
SUZUKI Baleno 1.3 16v - pełna
elektryka 1999 rok, 3900 zł - 609
674 241
TICO - wszystkie części z demontażu - 693 828 283
TOYOTA Avensis kombi - czarny,
2004 rok, d4d, 2000 diesel, 116
KM klimatronic, pełna elektryka, 27
tys. - 724 512 413
TOYOTA Carina - E 2l benzyna. 94
rok, 4 x elektryczne szyby, airbag,
ABS, 2 komplety opon Po wymianie
rozrządu, stan techniczny bdb do
poprawek lakierniczych, 3300 zł 665 099 219
TOYOTE Carina E - silnik 2l benzyna. 94 rok, 4 x elektryczne szyby,
airbag, ABS, 2 komplety opon. Po
wymianie rozrządu, stan techniczny
bdb. do poprawek lakierniczych 665 099 219
TRANSPORTER T4 - rocznik 1993,
cena 3. 500 - 607 049 474
VOLKSWAGEN Polo 1.0 - zarejestrowany, rok 95, pojemność
1000 benzyna, ubezpieczenie do
grudnia 2011, przegląd do lutego
2012, 2 x poduszka, radio, c-zamek,
ekonomiczny, cena 2700 - 604 899
303/692 539 208
VW Bora 1.9 TDI - 110 koni, rok
produkcji 1999, w bardzo dobrym
stanie, wyposażenie standardowe
- cena 13000 - 504 121 622

VW Fox 2007 - 1.2 benzyna, przebieg 17 tys., serwisowany 2 x
poduszka, wspomaganie, cena
21900, kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej - 75 76 78 835 501 035
988
VW Golf 2 - gaz 1,6, aktualne OC
i ubezpieczenie, 1500 zł do małej
negocjacji - 693 245 008
VW Golf 2 turbo diesel - stan dobry,
cena 1500 złotych - 604 491 620
VW Golf 3 1993 rok - brak korozji,
uszkodzony silnik, polecam 1200
zł - 512 672 791
VW Golf 4 - więcej informacji pod
telefonem - 512 966 433
VW Golf III 1,6 - benzyna 1996 rok,
2.800 - 510 209 560
VW Passat - 2003 rok 1,6 benzyna
i instalacja gazowa sekwencyjna
3,5 letnia. Przebieg 186 tys. km.
Samochód garażowany kupiony w
Polsce - 512 110 081
VW Passat - diesel 1,9TDI, 130 KM,
automat, 2004 rok, kombi Pilnie
sprzedam, cena do uzgodnienia 693 539 968
VW Passat - kombi, srebrny metalik,
1997 rok, poj. 1595, benzyna 74
kw, przebieg 180 tys., klimatronic,
4x airbag, ABS, pełna elektryka,
stan bardzo dobry, cena 7900 - 601
811 975
VW Passat 2002 - model 03 1.9 tdi
130KM Comfortline - 512 170 233
VW Passat B3 90 rok, kombi 1 1,8 benzyna + gaz przegląd i OC
ważne, cena 1600 oraz VW Golf 2
- 94 rok, 1,3benzyna przegląd i OC
do 2012, cena 1300 - 510 570 913
VW Passat B5 1,9 tdi 97/8 rok kombi po wymianie rozrządu, w
bdb. stanie, pełna opcja, klimatronic, grzane fotele itd. 9300 zł - 697
104 455
VW Passat b5 kombi 1.9 tdi 115KM
- 230 tkm, granatowa perła, serwis
(zawieszenie, układ napędowy,
klimatyzacja) 4 x elektryka, welur,
17 alu + 15 stal zima, do negocjacji
- 502 426 427
VW Polo automat tip-tronic - 1.4
benzyna 3d - 2004 rok, przebieg
51600 km hak, lusterka elektryczne,
ABS, wspomaganie książka, niezarejestrowany, sprowadzony, cena
16200 zł - 663 403 095
VW Transporter 1.9 td - rok produkcji 1993, 8-osobowy, cena do
uzgodnienia - 519 169 292
VW Transporter T4 - 93 rok, 2.4D,
stan dobry lub zamienię na Fronterę
w diesel lub Nissan Terano w diesel
- 795 562 360
WV Golf 3 1.9 TD - sprzedam lub
zamienię na inny - kombi rok 93/94
alufelgi, wspomaganie, zarejestrowany - 793 688 323

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE - w Podgórzynie
Górnym do remontu 73 m2 na pokój
z kuchnią na parterze z ogródkiem,
okolice Cieplic lub Podgórzyna 505 649 043
MIESZKANIE - własnościowe 44
m2 w Sobieszowie na mniejsze w
Jeleniej Górze - 725 335 835
MIESZKANIE 3 pokojowe - 110
metrów w centrum Jeleniej Góry na
mniejsze również 3 pokojowe - 691
738 517
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
Zabobrzu 2 na 2 pokoje na Zabobrzu - 693 775 663
MIESZKANIE komunalne - 39
m2, pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka, pod mieszkaniem garaż
20 m2 zamienię na większe - 781
562 674
MIESZKANIE własnościowe 3 pokojowe 50 m2 w centrum
Kamiennej Góry na podobne w
Jeleniej Górze - 669 082 174

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
APARTAMENT - komfortowy - w
ścisłym centrum 100 m2, umeblowany i wyposażony, od już. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 505 074 854
DOM - 5 pokoi, garaż, ogród blisko,
las Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 1740 - 75 64 36 052; 605
030 050
DOMEK - mały - 70 m2, ogród,
taras, 3 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, Jelenia Góra - 1000 zł Lic.
4566 - 695 999 449
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DOMEK w Trzcińsku 1500 zł - w tym
media - 781 902 010
DWA lokale - Cieplice - 110 i 120
m2 w stanie deweloperskim z możliwością wykończenia pod klienta.
Pierwszy miesiąc najmu gratis. Lic.
7867 - 508 240 831
GARAŻ w centrum - przy ulicy
Groszowej - 501 167 262
KAWALERKA - centrum, 40 m2,
taras, wyposażona, 800 + liczniki +
kaucja - 609 655 488
KAWALERKA - niedaleko centrum
z dogodnym dojazdem słoneczna
35 m2, po remoncie, w zielonej
okolicy, ciepła, umeblowana plus
AGD - 606 196 556
KAWALERKA - śliczna, umeblowana w Jeleniej Górze - 606 464
103
KAWALERKA - umeblowana Zabobrze, 600 zł plus media - 605
823 839
KAWALERKA - umeblowana,
ul. Kiepury, pierwsze piętro - 607
418 281
KAWALERKA - wyposażona, centrum, 650 + liczniki + kaucja - 609
655 488
KAWALERKA 37m2 - o wysokim
standardzie w centrum w JG - 601
090 156
KAWALERKA bez pośredników
- w pełni wyposażona w ścisłym
centrum J. Góry na II p. w nowej
kamienicy oraz box na samochód
osobowy w garażu podziemnym 513 557 756
KAWALERKA centrum - 40 m2,
taras, 800 + prąd + woda - 609
655 488
KAWALERKA mieszanie - 2 pokoje
słoneczne, 1 piętro, osobne wejście,
taras, balkon, 32 m2, Piechowice 535 540 222
KAWALERKA w centrum - atrakcyjna - nowa, własny parking, wyposażona. 800 zł + liczniki. Warto,
polecam - 791 268 850
KAWALERKA w centrum - II p,
nowy budynek, umeblowana, 36 m2
-700 zł plus opłaty. Iwona licencja
3198 NPartner - 693 539 968
KAWALERKA w centrum - umeblowana i wyposażona z balkonem
w nowej kamienicy ścisłe centrum.
Cena 900 zł w tym czynsz. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
KAWALERKA w Jeleniej Górze
- 850 zł + woda i prąd - 790 862
296
KAWALERKA w Piechowicach - w
centrum miasta 500 zł + rachunki
- kontakt po godz. 18.00 - 510
788 499
KAWALERKA w ścisłym centrum
- umeblowana i wyposażona 850
zł (w tym czynsz, ogrzewanie) +
media - 660 670 909
KAWALERKI w domku jednorodzinnym - trzy atrakcyjne, parking,
niezależne wejście Osiedle Czarne.
- 666 077 673
KWATERY dla pracowników - Nieruchomość okolice Jeleniej Góry,
możliwość zakwaterowania ok.
50 osób. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
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Lokal - w pełni wyposażony
pod pizzerię w Kowarach - 605
055 915
Lokal biurowy - w Cieplicach, 60
m2, WC, parking, Krośnieńska 13,
cena 600 zł - 602 195 714
Lokal użytkowy - 56 m2, parking,
woda, energia elektryczna, możliwość podłączenia tel. i Internetu.
Jelenia Góra-Grabarów. Czynsz
1100 zł - 790 249 437
Lokal w Jeleniej Górze - ok 40 m2
na parterze - centrum miasta, parking 2500 zł netto wraz z mediami
- 601 346 774
Lokal, parter na ul. Kiepury - użytkowy, 50 m2, wyposażone: system
alarmowy, siła, ogrzewanie miejskie
- 601 954 165
Lokale na Bankowej - Atrakcyjne
lokale na Bankowej - centrum,
parter, II i III piętro, klimatyzowane.
Ładna kamienica Lic. 10171 - 508
240 827
Miejsca reklamowe - dla pensjonatów, hoteli oraz wydzierżawię
miejsca do malej gastronomi lub
pamiątek przy szlaku turystycznym
na Zamek Chojnik - 609 806 055
Mieszkania dwupokojowe - kuchnia, łazienka, WC, przedpokój w
Jeleniej Górze - 608 013 985
Mieszkanie - 2 pokoje Park
Sudecki, komfortowe 60 m2, 900
zł + czynsz / miesięcznie - 503
086 125
Mieszkanie - 2 pokoje, 1p,
umeblowane, wyposażone, aneks
kuchenny, okolica Malej Poczty, 800
+ liczniki + kaucja - 608 404 586
Mieszkanie - 2 pokojowe 38
m2 na Zabobrzu, nieumeblowane.
Kaucja 800 zł. Koszt wynajmu 800
zł + liczniki - 502 740 038
Mieszkanie - 3 pokojowe w
Jeleniej Górze blisko centrum 65
m2 + balkon, 1000 + media - 697
632 439
Mieszkanie - 500 zł + opłaty 3
pokojowe ul. P. Skargi, ogrzewanie
piecowe lub sprzedam 150 tys.
do ewentualnego remontu - 608
480 218
Mieszkanie - dwu pokojowe na
Zabobrzu II, na pierwszym piętrze,
umeblowane - 792 847 861
Mieszkanie - ładne 2 pokojowe
mieszkanie w okolicach Carrefoura.
Studentom dziękuję - 607 685 959
Mieszkanie - na doby 30 zł w
Jeleniej Górze - 790 862 296
Mieszkanie - na Zabobrzu 50
m2 - 605 533 862
Mieszkanie - nie duże i nie
drogie dla spokojnej nie pijącej i
nie palącej, godnej zaufania pary.
Blisko centrum Jeleniej Góry. - 691
049 022
Mieszkanie - nowe - dwa pokoje,
świetnie wyposażona kuchnia i
łazienka atrakcyjna cena - 509
205 509
Mieszkanie - Park Sudecki komfortowe 2 pokoje 60 m2, 900
zł + czynsz / miesięcznie - 503
086 125
Mieszkanie - umeblowane, wyposażone, 1p w bloku, okolica Malej
Poczty, 850 + liczniki + kaucja - 608
404 586
Mieszkanie - w Miłkowie 45 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka. Po
remoncie, nowoczesne umeblowanie, ogrzewanie kominkowe, ogród,
komórka - 508 354 032
Mieszkanie 1 pokojowe - w
nowym bloku, centrum miasta , IIp,
37m, z balkonem, w pełni wyposażone 1000zł + opłaty licznikowe.
NPartner. Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokoje - komfortowe z tarasem i ogrodem. 1200 zł
plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 2 pokojowe - 2
pokojowe mieszkanie 67 m2, umeblowane, ładne ul. Kadetów 1000 zł
+ opłaty - 607 785 776
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2 w centrum Jeleniej Góry - 605
597 817
Mieszkanie 2 pokojowe - 64m 2
w Parku Sudeckim - ul. Sudecka za
1400 zł z mediami - 512 178 533
Mieszkanie 2 pokojowe - 950 +
liczniki + kaucja - 609 655 488
Mieszkanie 2 pokojowe - Karłowicza, 4 piętro, 850 zł + liczniki,
ogrzewanie gratis. Kaucja 850 zł
- 693 104 412

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokojowe - komfortowe wraz z miejscem parkingowym
- 650 + opłatami - 793 098 059
Mieszkanie 2 pokojowe - na słonecznym i cichym osiedlu Jeleniej
Góry 40 m2 w atrakcyjnej cenie
polecam. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie 2 pokojowe - na
ul. 1-go Maja , umeblowane, po
remoncie kapitalnym, umeblowane
cena 900 zł + opłaty licznikowe 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, IV piętro. Wynagrodzenie
pośrednika opłaca właściciel mieszkania. Lic. 14414 - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe, umeblowane, słoneczne,
centrum Pl. Ratuszowy do zamieszkania. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach umeblowane za 700 zł,
plus koszty eksploatacji i kaucja 692 689 538
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach, umeblowane, bezczynszowe, 800 zł + liczniki + kaucja
- 509 630 847
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
umeblowane i wyposażone - na
Zabobrzu. 900 zł . Czynsz i ogrzewanie już w cenie - 888 119 319
Mieszkanie 2 pokojowe - w starym budownictwie z ogrzewaniem
CO, WC, łazienką - 500 zł +media
- 600 093 158
Mieszkanie 2 pokojowe Pl. Ratuszowy - po remoncie, 58 m2, 2
pokoje, osobne łazienka i kuchnia,
umeblowane, 2 piętro (wysokie)
600 + czynsz i liczniki Lic. 7027 509 263 111
Mieszkanie 2 pokojowe w Cierpicach - 60 m2, umeblowane,
niedaleko Placu Piastowskiego. 2
pokoje kuchnia, łazienka, komórka,
piwnica, taras. Czynsz 1000 zł
+ rachunki wedle zużycia - 691
126 110
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu 1000 zł + media - 511
792 268
Mieszkanie 4 pokoje - salon,
kuchnia, aneks kuchenny, 2 łazienki,
balkon garaż w Jeleniej Górze,
Krótka - 608 013 985
Mieszkanie 52 m2 - 2 pokojowe
na Zabobrzu III. Umeblowane, cieple, słoneczne i zadbane. I piętro
- 665 031 331
Mieszkanie dwupokojowe - atrakcyjne ładne 40 m2 w ładnej okolicy
Jeleniej Góry. Serdecznie polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - w
cichym i słonecznym osiedlu Jeleniej Góry 40 m2. Atrakcyjna cena.
Serdecznie polecam Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe wynajmę lub sprzedam Zabobrze,
48 m2, balkon, po remoncie, 800 zł
+ media - 515 790 925
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze - umeblowane koszt 900 zł plus
liczniki - 662 112 344
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze - umeblowane mieszkanie na
czwartym piętrze, koszt 900 zł plus
liczniki -Lic. 5524, N. City - 662
112 344
Mieszkanie kawalerka - 600
zł plus media umeblowana - 605
823 839
Mieszkanie kawalerka - jedno
pokojowe taras w J. Górze - 601
346 774
Mieszkanie na Zabobrzu - na
Zabobrzu, 3 pokoje, ok 70 m2,
częściowo umeblowane Lic. 7867
- 514 600 107
Mieszkanie na Zabobrzu 1 - 45
m2, mieszkanie jest umeblowane
i po remoncie. 950 zł + liczniki,
media. Kaucja 1000 zł, umowa
na co najmniej 10 miesięcy - 508
058 163
Mieszkanie na Zabobrzu II - Od
lipca - umeblowane 2 pokoje, 50
m2, dla trzech studentek, cena 270
zł plus liczniki. Kaucja 1000 zł. - 664
996 398
Mieszkanie Plac Ratuszowy 700
zł - 2 pokojowe tylko 700 zł. Lic.
7867 - 514 600 107
Mieszkanie w nowym bloku - 2p
na ul. Złotniczej. Wyposażone,
umeblowane, odmalowane. Wolne
od zaraz. 900 plus rachunki - 785
881 494

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie Zabobrze - 3 pokojowe, 56 m2, idealne dla studentów
PGN Lic. 14414 - 663 312 488
Para wynajmie - tanio kawalerkę
- przy ul. Kadetów od lipca (koniec
czerwca) - 697 320 551
Pensjonat ok. Karpacza - sprzedam lub wydzierżawię obiekt na
100 osób - Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 - 75 64 36 052;
605 030 050
Pensjonat z restauracją - typu
karczma w Szklarskiej Porębie.
Obiekt po remoncie. Super lokalizacja - 784 482 765
Pokoje - jedno i dwuosobowe w
Cieplicach. Ładne, umeblowane,
atrakcyjna cena. Polecam - 782
586 558
Pokoje dla pracowników firm
- studentów, obiekty sportowe,
gabinet odnowy biologicznej, sale
wykładowe - 606 356 064
Pokoje dla studentek - warunki
bardzo dobre blisko UE - 880 117
410
Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokój - blisko centrum, domek,
Internet, media, spokój - 698 673
047
Pokój - w centrum Jeleniej Góry
przy Placu Ratuszowym - 508
469 168
Pokój - został już tylko duży
pokój w domku w Jeleniej Górze
z możliwością garażowania auta 693 901 999
Pokój 2-os - wolny od czerwca w
mieszkaniu studenckim w willi na
Zabobrzu. 200 zł plus media - 506
092 349
Pokój dla 2 lub 1 osoby - od zaraz
- 693 901 999
Pokój na Zabobrzu - studentce
lub osobie pracującej - 723 548
049
Pokój w mieszkaniu - w centrum
dla pracujących - 663 226 009
Zajazd, karczma 600 m2 - Szklarska Poręba, 3,5 mln - 784 482 765

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Lokal w centrum - poszukujmy
dla klienta małego lokalu w centrum
Jeleniej Góry do 1300 zł. Lic. 4566
Euro-Dom - 695 999 963
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Jeleniej Górze, pilnie dla zdecydowanego klienta. Lic. 14414 - 660
359 500
Mieszkanie Zabobrze III - 2
pokojowe umeblowanego dla zdecydowanego klienta. Polska Giełda
Nieruchomości Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 500
Młoda para - poszukuje niedrogiego mieszkania do wynajęcia w
Janowicach Wielkich od zaraz - 721
830 720
Para szuka mieszkania - z ogródkiem lub dużym tarasem do wynajęcia w Jeleniej G. lub okolicy do
800 zł. Prosimy o oferty z foto na
UllaAngel81@interia.pl - 608 392
558
Sklep/pawilon - długoterminowo w byłym woj. jeleniogórskim
o pow. sali sprzedaży 200-450 m2
w miejscowościach powyżej 1200
mieszkańców - 691 400 669

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - pilnie - w okolicach Jeleniej
Góry, może być do remontu, w
odległości do 25 km za gotówkę.
Zdecydowany klient Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 667
129 752
Dom Karpacz - dla klienta poszukujemy pilnie domu do 1200000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Dom, mieszkanie - finanse - różne
warianty, RnS, w PLN, Euro, z
marżą od 0,9% - 503 111 022
Kawalerka - parter - dla zdecydowanego klienta poszukujemy
kawalerki na parterze, najlepiej bez
schodów. Preferowane Piechowice i
okolice. Lic. 7027 - 509 263 111
Mały dom - w Karpaczu Dolnym,
pośrednikom dziękuję - 505 649
043

Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta - poszukujemy mieszkania z
ogrodem w Jeleniej Górze. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 505 074 854
Mieszkanie - małe - poszukujemy
dla klienta z gotówką małego mieszkania w centrum Jeleniej Góry. Do
wprowadzenia. Lic. 4566 - 695
999 963
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - w
centrum Jeleniej Góry lub na Zabobrzu - 695 748 564
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze, w dobrej cenie. Mile
widziany ogródek. NPartner Lic.
3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - Jelenia Góra, 2 pokojowe, do 155 tys.
zł. - pewny klient Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, w Cieplicach, w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy zdecydowany klient z gotówką. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - najlepiej z ogródkiem w Mysłakowicach,
Łomnica, Wojanów bez pośredników do 130 tysięcy złotych - 888
696 309
Mieszkanie 2 pokojowe - okolice
Łomnica, Mysłakowice najlepiej z
ogródkiem do 130 tys. złotych - 888
696 390
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum do 125 tys. - 725 503 896
Mieszkanie 2, 3 pokoje - pilnie
poszukujemy mieszkań w Jeleniej
Górze i okolicach dla klientów
naszego biura. Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze
- poszukuję dla klienta mieszkania
3 pokojowego. preferowane Zabobrze III, ale inne także. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Mieszkanie M2 z balkonem Zabobrze, ok 35-45 m2 - z dużym
balkonem. lic 4917 - dobre warunki
współpracy, konkretny klient. - 604
906 257
Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokojowe na Kiepury dla zdecydowanych klientów. Rychlewski Remigiusz. Lic. 9549 - 501 736 644
Mieszkanie z ogródkiem - min.
50 metrów, w cenie do 150.000
tys. - 518 472 058
Mieszkanie z ogródkiem - w
Jeleniej Górze lub pobliskiej okolicy
Lic. 7867 - 514 600 107
Mieszkanie Zabobrze III - poszukujemy dla zdecydowanego klienta
mieszkania - najchętniej I, II piętro.
Gotówka! lic. 4566 - 695 999 963
Poszukuję lokalu lub garażu - na
warsztat - najlepiej z kanałem w
Jeleniej Górze lub okolicach - 795
664 727
Sala gimnastyczna - 200-250 m2
w Jeleniej Górze lub obrębie Cieplic
NK Lic. 6327 - 502 045 638

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Bliźniak - Jelenia Góra - niewielki
, niedaleko centrum, całkowita
powierzchnia ok. 160 m2, działka
785 m2. Po gruntownej modernizacji, zadbany. Trzy pokoje, ładny
ogród. Cena 450 tys. zł. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732 135
Budowa domu w Jeżowie Sudeckim - sprzedam, zamienię - 100 m +
opcja użytkowego poddasza, może
być dwu pokoleniowy działka 13 ary,
garaż, dobra lokalizacja widok na
góry - 603 139 918
Budynek biurowo usługowy - 120
m2 na dwóch poziomach, parking,
doskonały do prowadzenia działalności z możliwością zamieszkania.
Cena 285.000 N. Partner Lic. 3198.
Prowizję biura pokrywa sprzedający. - 693 539 968
Budynek ok. 400 m2 - do remontu
położony na działce 1,86 ha w
Wojanowie (piękne widoki, super
lokalizacja). Posiadam projekt/
pozwolenie. Polecam - 696 565
665
Budynek typu stodoła - w Płoszczynie koło Jeleniej Góry na działce
900 m2. dojazd drogą asfaltową.
Cena 65000 zł. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Dom - 135 m2 powierzchni, 5
pokoi, kominek, taras, garaż na
działce 1200 m2 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752

Dom - 6 km od Jeleniej Góry, 7
pokoi, nie wymaga remontu. Pow.
obejmuje 270 m2, w cenie pozostaje umeblowanie. Działka 2200
m2 - 509 626 989
Dom - bliźniak - 219 m2 powierzchni,
po kapitalnym remoncie, działka
800 m2 w Cieplicach. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Dom - bliźniak JG - JG Maciejowa
245 m2 - 608 013 985
Dom - do remontu 420 m2 + teren
wokoło 7600 m2, atrakcyjna cena.
Marles Lic. 13045 - 607 797 911
Dom - duże pół bliźniaka - idealny
na prowadzenie działalności gosp.
8 pokoi, 3 łazienki, super lokalizacja. Lic. 5877 - 500 122 445
Dom - duży, ładny, stary dom blisko
centrum. Podpiwniczony, 7 pokoi
wszystkie media stan do zamieszkania , działka 1400 z możliwością
budowy drugiego domu. Lic. 11965
- 509 949 961
Dom - Jeżów Sudecki - wolno
stojący 174 m2 w nowym budownictwie, wysoki standard, piękny
widok na panoramę gór. Nowa
cena: 592.000 PLN. Lic. 7027 - 785
511 606
Dom - Kostrzyca - stan surowy
zamknięty 168 m2, 5 pokoi, niepodpiwniczony, wszystkie media,
spokojne osiedle. Cena 350 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Dom - nowy - do wykończenia w
środku, duża działka, zagospodarowana, blisko Jeleniej Góry NPartner
Lic. 3198 - 693 539 968
Dom - Piechowice 310 tys. - ładny,
do zasiedlenia od zaraz domek,
salon z wyjściem na taras, kuchnia,
2 łazienki, 2 sypialnie, podpiwniczony. Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
Dom - piętrowy, podpiwniczony,
centrum Jeleniej, stan do zamieszkania, wszystkie media , działka
1600m. Polecam propozycja ceny
- 550.000. lic 11965 - 509 949 961
Dom - Wojcieszyce nowy - 91 m2,
3 pokojowe + salon z aneksem
kuchennym. Działka 1340 m2,
gotowy do zamieszkania. Panorama Karkonoszy. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021
047
Dom 158 m2 - do sprzedania lub
wynajęcia dom wolnostojący w
Piechowicach o powierzchni 158,5
m2. Na parterze 2 sypialnie, salon,
kuchnia, łazienka. 1 piętro nie
wykończone. Dobra cena! Kodex.
Lic. 10721 - 513 060 568
Dom 290000 - W Jeleniej Górze,
wymaga remontu ale można
zamieszkać. Blisko centrum. Lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości 501 736 644
Dom Cieplice - blisko centrum
z miejscem na działalność cena
590.000. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928
Dom Czarne 550 tys. - mały,
zadbany, nowy dom w zabudowie
szeregowej na os. Czarne Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Dom dla dużej rodziny - w Cieplicach przy ul. Pułaskiego, w
Siedlęcinie na dużej działce Lic.
9549 - 726 290 939
Dom do wykończenia - w Gryfowie
Śląskim, zielona dzielnica, wymaga
wykończenia. Atrakcyjna cena 220
tys. do negocjacji. Lic. 7453. Cztery
Kąty - 601 869 663
Dom Jeżów Sudecki - parterowy 4 pokoje garaż, stan surowy
zamknięty, działka1100, wszystkie
media. Opcja dokończenia budowy
przez tą samą firmę. Lic. 11965 509 949 961
Dom Miłków 153 m2 - piękny dom z
całkowitym wyposażeniem, wykończony, ogrodzony, zagospodarowany teren, urokliwa lokalizacja.
2 salony, 4 sypialnie, 3 łazienki,
garaż. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Dom na Os. Czarne - pośrednikom
dziękujemy. Dom w zabudowie bliźniaczej, nowy. Pilne - 888 199 230
Dom na wsi - (Pokrzywnik) okolice
Jeleniej Góry 140m 2, podwójny
garaż - powierzchnia działki 19ar,
cena 350000 - 601 532 337
Dom na wsi - 550 m², wyremontowany, działka 2700 m², idealny
na agroturystykę, prywatną klinikę,
pensjonat itp. Piękna okolica. 550
tys. zł Lic. 10171 - 508 240 827

Dom parterowy - 202 m2
powierzchni, 3 sypialnie, salon,
jadalnia, kuchnia, 2 garaże na
działce 1200 m2, dojazd 4 min. od
centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Dom piętrowy - podpiwniczony,
180 m2, centrum Jeleniej, stan do
zamieszkania, wszystkie media,
działka 1600 m. Możliwy podział w
pionie. Polecam propozycja ceny 550.000. Lic. 11965 - 509 949 961
Dom Podgórzyn - 135000 zł do
remontu GOLD HOUSE. Lic. 3454
- 693 539 967
Dom Sobieszów - w zabudowie
bliźniaczej w Sobieszowie 114 m2
wysoki standard cena: 380.000 zł
Lic. 7027 - 785 511 606
Dom w Jeleniej Górze - bardzo
ładnie położony dom w zabudowie
szeregowej, atrakcyjna cena, Lic.
5524 - 662 112 344
Dom w Jeleniej Górze - bardzo
ładny dom w zabudowie szeregowej, atrakcyjna cena, Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Dom w Jeleniej Górze 200 m2 nowy cena do negocjacji, 700000 zł,
polecam - Lic. 5627 - 662 009 700
Dom w Jeżowie Sudeckim - bardzo
ładny dom wolnostojący 179 m2,
garaż, bardzo atrakcyjna cena, Lic.
5524 N. City - 662 112 344
Dom w Karpaczu - pensjonat - stan
surowy zamknięty 320 m2, działka
600 m2, z pięknym widokiem na
panoramę Karkonoszy i Śnieżkę 692 018 674
Dom w Komarnie - na dużej działce
2900 m2 ładnie położony. Dom z
1997 roku. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom w Komarnie 150 m2 - cena
320000 zł, polecam, okazja Lic.
5627 - 662 009 700
Dom w okolicy Mirska - wolnostojący około 200 m2 na działce 2500
m2. Cena 126000 zł. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552

og£oszenia / reklama
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Dom w Podgórzynie - po remoncie
wewnątrz , powierzchnia całkowita
ok. 250 m2 5 pokoi, działka 467
m2. Duży garaż, dod. pomieszczenia. Atrakcyjna cena - 340 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski Lic.
9549 - 602 732 135
Dom w Siedlęcinie - 10 minut - do
Jeleniej Góry - 2300 zł za m2 - 604
609 208
Dom wiejski - 180 tys. ok Gryfowa
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 601 556 494,75 64 360 52
Dom wiejski - Cieplice - częściowo
zamieszkany. działka 1200 m2. Do
remontu. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
Dom wolnostojacy - w Piechowicach 158 m2 na działce 613 m2
z zagospodarowanym ogrodem w
cenie 460.000 bardzo ładnie położony - 793 235 456
Dom wolnostojący - 180 m2 na
działce 2500 m2. Do remontu
kapitalnego. Dobry dojazd drogą
asfaltową. Cena 126000 zł. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom wolnostojący - w Łomnicy
przepięknie położony o pow. 150
m2 na działce 515 m2. Do małego
wykończenia. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom z miejscem pracy - lub możliwość zamieszkania nawet dla
trzech rodzin, oferta w Piechowicach. Lic. 9549 - 726 290 939
Domy Miłków Wojcieszyce - Miłków 158 m2, 2 salony, 4 sypialnie,
3 łazienki. Wojcieszyce 120 m2,
salon, 3 sypialnie, łazienka i WC
na parterze. Domy kompletnie
wykończone, ogrodzone z zagosp.
terenem. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Dwa nowe lokale użytkowe - 80 i 86
m2, jeden wynajęty na 10 lat. Blisko
centrum JG. - 503 111 022
Działka - bardzo ładna w Jeżowie
Sudeckim z mediami, widok na góry
atrakcyjna cena. Lic. 5524 N. City
- 662 112 344
Działka - piękna - Mysłakowice,
835 m2, pod budownictwo jednorodzinne. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 - 601 556 494
Działka 1000 m2 - w Jeżowie
Sudeckim, w centrum, z dostępem
do mediów, dojazd drogą asfaltową.
Bez pośredników - 667 219 752
Działka 1540 m2 - pięknie położona, dostęp do mediów, dobry
dojazd w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219
752

Działka 1540 m2 - w Jeżowie
Sudeckim, na wzgórzu, z pięknymi
widokami na panoramę Karkonoszy, dostęp do mediów. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana - Cieplice
- 1681 m2,ul Łabska, otoczenie
willowe, starodrzew. Okazja - 502
045 638
Działka budowlana - Mysłakowice
MM2 10a. Wszystkie media przy
działce dojazd asfaltowy. Działka
w spokojnej okolicy z widokiem na
góry. Zapraszam - 500 038 104
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim - media, nasłoneczniona
16ary widok ma góry, dobra lokalizacja - 603 139 918
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, atrakcyjne miejsce blisko
Zabobrza, widok na góry. Działka
jest uzbrojona,12 arów. Zapraszam
do oglądania - 509 725 135
Działka budowlana - widokowa
działka na osiedlu domów jednorodzinnych, atrakcyjna cena, Lic.
5524 N. City - 662 112 344
Działka budowlana 1369 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem
do mediów, pięknymi widokami.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działka budowlana 52 000 zł
- 1500 m2, pięknie położona w
Radomierzu. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Działka budowlana Mysłakowice
- MM2 10a, wszystkie media przy
działce dojazd asfaltowy. Działka
w spokojnej okolicy z widokiem na
góry. Zapraszam - 500 038 104
Działka budowlana ok. 77 000
zł - 1600 m2, media przy granicy
Lic. 7867 - 514 600 107
Działka Cieplice 770 m2 - działka
budowlana w atrakcyjnej lokalizacji
przy ul. Hirszfelda, działka uzbrojona, cena 140000 zł do negocjacji
- 793 710 703
Działka Jeżów - od strony Zabobrza, 1500 m2, cena - 155.000 zł
- do rozmów, widokowa Lic. 4566
- 695 999 449
Działka Jeżów Sudecki - tylko
75 zł/m2 teren plaski, widokowy,
nasłoneczniony, media, dogodny
dojazd. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 501 736 644
Działka Jeżów Sudecki - widokowa, słoneczna, budowlana, z
mediami, dobry dojazd, wokół
nowe domy. 1297 m2. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644

Działka Jeżów Sudecki 75 - 1297
m2 ładny widok, media, dobry
dojazd, wokół nowe domy. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
Działka przed Karpaczem budowlana 1045 m2, media (gaz,
woda, prąd). Atrakcyjna cena
107.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Działka Przesieka - 1500 m2,
pozwolenie na budowę wraz z
projektem budowlanym, wszystkie media. Na działce budynek
gospodarczy. Piękna lokalizacja na
obrzeżach miasta. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Działka rolna - z możliwością
zabudowy 3 działki po 3ha każda
cena do ugadania -19 km od Jeleniej koło Świerzawy dzwoń - 693
246 771
Działka w Górzyńcu - duża
działka budowlana 2564 m2, płaska, słoneczna. Woda, prąd, gaz,
dogodny dojazd. Cena 135 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Działka widokowa Wojcieszyce
- 1450 m2, teren płaski, nasłoneczniony, w sąsiedztwie nowe domy, 3
km od Cieplic. - 500 599 159
Działki - 710 m2 w Jeżowie
Sudeckim, z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowę. atrakcyjna cena polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Działki - widokowe - w Podgórzynie, ok. 1000 m2 z wydanymi
warunkami zabudowy i uzbrojeniem. Atrakcyjna cena - GOLD
HOUSE. Lic. 10728 - 501 181 875
Działki budowlane - 20 arowe,
cicha spokojna okolica z widokiem
na Karkonosze, wodociąg, dojazd z
dwóch głównych ulic, blisko Jeleniej
Góry - 695 624 968
Działki budowlane - 924 m2, 937
m2, 933 m2, 906 m2, w Jeżowie
Sudeckim, w dobrej lokalizacji w
centrum. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Działki budowlane - atrakcyjnie
położone, koło Jeleniej Góry. Media,
drzewa, dogodny dojazd. Przystępna cena - 695 725 857
Działki budowlane - Sosnówka,
Podgórzyn, Siedlęcin, Maciejowa.
Lic. 9549 - 726 290 939
Działki budowlane - w miejscowościach: Mysłakowice, Łomnica,
Kostrzyca, Ścięgny, Piechowice,
Przesieka, Miłków, Dziwiszów,
Jeżów Sudecki, Wojcieszyce,
Trzcińsko od 1000 m2 za cenę od
50 zł/m2. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

Działki budowlane - w Miłkowie
ładnie położone na lekkim stoku,
uzbrojone - 504 699 338
Działki budowlane - w Siedlęcinie
przy ul Lwóweckiej - niedrogo - 606
777 522
Działki budowlane w Dziwiszowie
- widok na góry, media, 60 zł - 510
771 871
Działki i grunty budowlane Kowary - 697 713 678
Działki Łomnica - z decyzją
warunkach zabudowy wszystkie
media piękna lokalizacja 1778 m2 i
1995 m2. Dojazd z drogi asfaltowej.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Działki Os. Czarne - 1200 m²,
płaskie, słoneczne, media, Lic.
10171 - 508 240 827
Działki Podgórzyn - widokowe,
1000 m2 oraz większe, pełne
uzbrojenie, prąd, woda, kanalizacja,
Podgórzyn Dolny. Lic. 10728 - 501
181 875
Działki Szklarska Poręba - 3000
m2 idealna pod zabudowę przeznaczoną pod turystykę jak również pod
pięknie położony dom. Atrakcyjna
cena. Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Garaż murowany - w centrum
Jeleniej Góry ul. Zamenhofa - 510
124 844
Garaż własnościowy - po kapitalnym remoncie, nowe tynki, kafle
na podłodze. Media, akt notarialny,
cena do negocjacji - 725 331 339
Grunt pod inwestycje - 17800 m2
działki, w tym 8700 m2 pod zabudowę magazynowo - handlową.
W Jeżowie Sudeckim, blisko drogi
głównej. TYLKO 200.000 zł. Lic.
5524 - 503 111 466
Grunty - Czernica - tanio - 45
tys. grunty Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 75 64 36 052;
605 030 050
Grunty Pogórze Izerskie - Działki
pod zabudowę na Pogórzu Izerskim, niedaleko Gondoli w Świeradowie, szeroka oferta ceny od 10 do
30zł/metr. Czas oferty ograniczony
- 792 434 657
Kamienice w centrum - 370 m2,
stan surowy otwarty, cena 640 tys.
- 609 655 488
Kawalerka - 26 m2 - piętro 2,
Karłowicza, właściciel - 514 000
838
Kawalerka - 26 m2 na III-piętrze
w bloku IV-piętrowym na Zabobrzu.
Środkowa, bardzo ciepła. Klatka
schodowa po remoncie zadbana i
czysta. Niska cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071

Kawalerka - 26 m2, piętro 2,
Karłowicza właściciel - 514 000
838
Kawalerka - bardzo ładna, po
remoncie o pow. 26,5 m2 w bloku
IV-piętrowym. Blisko centrum,
środkowa, ciepła i słoneczna. Blok
ocieplony, zadbany. Czynsz 144 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - blisko centrum
- blisko w centrum miasta 35,6
m2. Pokój, przestronna kuchnia,
łazienka z WC. Budynek po kapitalnym remoncie. Opłaty 50 zł/
mies. 117 000 zł GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Kawalerka - centrum, 85 tys. 609 655 488
Kawalerka - funkcjonalna po
remoncie 35 m2 w zadbanym
budynku. Kuchnia duża z meblami
w zabudowie. Blisko do centrum
miasta. Czynsz 36 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - IV piętro, Różyckiego 24,70 m2, cena 95.000,Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 519-562-869
Kawalerka - ładna - po remoncie 26,5 m2 w bloku IV-piętrowym.
Blisko centrum, środkowa, ciepła i
słoneczna. Blok ocieplony, zadbany.
Cena 108000 zł. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620
071
Kawalerka - ładna - po remoncie na wysokim parterze w bloku
III-piętrowym 26 m2. Środkowa,
bardzo ciepła. Może być na biuro,
gabinet. Cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - nowa 110 tys. koło
Aldi - 790 862 296
Kawalerka - po generalnym
remoncie 27 m2. Nowa kuchnia z
meblami w zabudowie. Mieszkanie
ciepłe, środkowe. Okna nowe. Blok
IV-piętrowy na Zabobrzu. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie 21 m2 w kamienicy.
Blisko centrum. Na podłogach
panele i kafle. Czynsz 58 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - po remoncie 26,77
m2 na I-piętrze. Budynek wielorodzinny po remoncie, blisko centrum.
Spokojna cicha okolica. Ładna
kuchnia. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 – 669 620 071
Kawalerka - po remoncie 47 m2.
Na parterze budynku I-piętrowego.
W centrum miasta. Duża osobna
kuchnia. Klatka schodowa zadbana.
Czynsz 110 zł. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620
071
Kawalerka - przytulna 31,2 m2
w zadbanej kamienicy, blisko centrum. Kuchnia osobna. Okna nowe.
Na podłogach panele. Ogrzewanie
co gazowe. Czynsz 130 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
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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
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Kawalerka - w centrum jeleniej
Góry, 28m2 z umeblowaniem NM.
Lic. 5877 - 500 122 447
Kawalerka 105 000 - w centrum,
stan bardzo dobry. Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 - 660 359 500
Kawalerka 26 m2 - na drugim
piętrze do wprowadzenia. Budynek
po termomodernizacji. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Kawalerka 26,5 m2 - po remoncie, nowe okna, panele i drzwi. W
bloku ocieplonym IV-piętrowym,
blisko centrum. Środkowa, bardzo
ciepła i słoneczna. Czynsz 144 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka 35,6 m2 M. Poczta
- Kawalerka po kapitalny remoncie,
kompletnie wykończona, Pokój
18 m2, kuchnia 14 m2. Blok z
2008 roku, docieplony z elew.
zewnętrzną. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerka 35.5 m2 - nowa koło
Aldi bez pośredników 110 tys. - 883
798 499
Kawalerka 46 m2 - blisko
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Jeleniej Górze. II- piętro w bloku,
rozkładowa, słoneczna. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Kawalerka 95000 zł - na drugim
piętrze po remoncie, słoneczna
środkowa. Do wprowadzenia. N.
Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Kawalerka Cieplice - 26 m2 po
remoncie na 2-piętrze 87 000 tys.
Lic. 5877 - 515 285 788
Kawalerka Głowackiego - 34,5
m2, duża ustawna. Duża kuchnia
i balkon. Bardzo słoneczna. Przy
parku. Nieruchomości Karkonoskie.
Lic. 1740 - 503 021 047
Kawalerka Głowackiego - 34,5
m2, po remoncie. Przy parku. 115
tys. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740. - 503 021 047
Kawalerka Jelenia Góra - II
p. 27 m2 po kapitalnym remoncie
Karłowicza cena 93.000 zł. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740
- 519-562-869
Kawalerka ładna - po remoncie 26,5 zł w bloku IV-piętrowym.
Blisko centrum, środkowa, ciepła.
Nowe okna, panele i drzwi. Blok
ocieplony, zadbany. Cena 108000
zł. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka ładna - po remoncie 35 m2 w zadbanym budynku
wielorodzinnym. Kuchnia duża
z meblami w zabudowie. Blisko
do centrum miasta. Czynsz 36
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka Sobieszów - na I
piętrze lub na parterze ok. 30 m2
Lic. 5877 - 500 122 445
Kawalerka w Cieplicach oferujemy Państwu przytulną
kawalerkę o powierzchni 23 m2,
położoną na 2 piętrze w bloku
na Dwudziestolecia, nowo wyremontowanej łazienki z kabiną
prysznicową 87 000 - polecam
Lic. 5877 - 515 285 788
Kawalerka za 85000 zł - parter na Osiedlu Robotniczym 22
m2, słoneczne, bardzo dobrze
zaaranżowana przestrzeń, pozostaje kompletne wyposażenie.
Niskie koszty utrzymania, polecam. Lic. 5524 - 503 111 466
Kawalerka, centrum - 3 piętro,
85 tys. - 609 655 488
Kiepury 3 pokoje 63 m2 - II
piętro 3 pokoje, salon po kap
remoncie, łazienka do remontu,
reszta do odświeżenia. CO I ciepła woda miejska. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Komfortowa szeregówka Cieplice - 246 m2, 6 pokoi działka
430 m2 efektownie wykończonych. cena 495 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Lokal - parter na ul. Kiepury użytkowy, 50 m2, wyposażone:
system alarmowy, siła, ogrzewanie miejskie. Dla zainteresowanych opis i zdjęcia - 601
954 165
Lokal handlowy - sprzedam
lub wynajmę w Jeleniej Górze
Sobieszowie 22 m2, atrakcyjna
cena - 508 534 079
Lokal usługowy - parter, 56
m2, miejsca parkingowe, blisko
centrum N. Partner Lic. 3198 693 539 968
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. DZIAŁKA SZKLARSKA PORĘBA – 3000m2 !
MAR-GS-12319 Bardzo ładna duża działka w Szklarskiej Porębie
o powierzchni 3000m2. Słoneczna, lekko pochyła. Idealna pod
zabudowę przeznaczoną pod turystykę jak również pod pięknie położony dom. Działka ta może być świetną inwestycją na przyszłość.
Doprowadzone wszystkie media. Dojazd drogą asfaltową. Działka
osłonięta pięknymi drzewami co oddziela ją od drogi i zapewnia ciszę
i spokój. Bardzo atrakcyjna oferta pod względem ceny . Możliwość
dokupienia większego areału działki w wielkości 3000m2 lub więcej cena podlega negocjacji.
Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318
2. MIESZKANIE 3 POKOJE – SOBIESZÓW !
MAR-MS-12111 Bardzo ładne mieszkanie położone na pierwszym
piętrze domu dwurodzinnego. Mieszkanie zajmuje całe pierwsze piętro.
Lokal składa się ze słonecznego salonu, dwóch mniejszych pokoi,
zabudowanej kuchni, łazienki z prysznicem i wc oraz korytarza. Do
mieszkania przynależy strych. W mieszkaniu na podłogach panele, w
kuchni wykładzina PCV. Na ścianach tapeta typu raufaza do malowania.
Mieszkanie zadbane, czyste i przytulne. Lokal ogrzewany za pomocą
pieca dwu-funkcyjnego(nowy), nowe instalacje. Do mieszkania przynależy działka oraz duży garaż. Okna we wszystkich pomieszczeniach z
wyjątkiem kuchni nowe plastikowe w kuchni- okno drewniane. Z małego
pokoju wyjść na balkon. Mieszkanie godne polecenia. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
3. 63m2 – ZABOBRZE III ! OKAZJA 190 000zł!
MAR-MS-12244 Mieszkanie 3 pokojowe na czwartym piętrze
w bloku 10-piętrowym na Zabobrzu III (ul. Kiepury). Mieszkanie
rozkładowe, środkowe , słoneczne i ciepłe składa się z : salonu
ok.22m2 z dużym balkonem , pokoju 14m2 , pokoju ok.12m2 ,
kuchni ok.5,20m2 , łazienki z wanną ok.3,75m2, osobne wc , dużego
przedpokoju ok. 5,30m2 (z zabudowaną szafą typu KOMANDOR)
i przynależnej piwnicy.Okna nowe PCV jedynie do wymiany w
pokoju dziennym. Na podłogach deska barlińska a w łazience płytki
ceramiczne. Na ścianach tapety. Ogrzewanie sieciowe , ciepła woda
również z sieci. Gotowanie - kuchenka gazowa.Parkowanie przed
budynkiem. Lokal wykupiony na własność.Mieszkanie nadaje się
do natychmiastowego zamieszkanie ew. odświeżenia. Zarządza
wspólnota - czynsz miesięczny 365zł. w tym: c.o. podgrzanie
c.w.winda , opł. eksploatacyjne i f.remontowy.Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu pełna
infrastruktura komunikacyjna , handlowa , oświatowa , zdrowotna. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318.
4. ZABOBRZE III – PARTER 63m2 !
MAR-MS-12217 Duże, trzypokojowe mieszkanie za Zabobrzu III.
Lokal znajduje się na wysokim parterze bloku i składa się z dużego
salonu z wyjściem na balkon, dwóch mniejszych pokoi, dość dużej
kuchni z oknem, łazienki z wanną, osobnego wc oraz korytarza.
Mieszkanie czyste i zadbane. Na podłogach panele na ścianach
w pokojach gładzie gipsowe. W przedpokoju na ścinach panele. W
łazience glazura nowego typu. Lokal rozkładowy i ciepły. W mieszkaniu wymienione okna na nowe PCV, nowe instalacje. Bardzo dobra lokalizacja. Blisko
obiektów użyteczności publicznej. Czysta i zadbana klatka schodowa. Miejsce parkingowe
przed blokiem. Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. OKAZJA! DOM W OKOLICACH JELENIEJ GÓRY ! 300 000zł !
MAR-DS-12312 Do sprzedania dom w małej miejscowości w okolicy
Jeleniej Góry o pow. 420m2 wraz z działką o pow. 7600m2. Położony
w pięknym miejscu, z którego rozciąga się wspaniały widok na lasy,
pola i inne zabudowania. Prowadzi do niego droga asfaltowa, wjazd
na posesję drogą polną. Dom nadaje się do kapitalnego remontu.
Dom jest podpiwniczony. Piwnica ma ok. 150m2. Parter domu przeznaczony do remontu w całości. W domu znajduje się garaż. Piętro
domu po odświeżeniu, nadaje się do zamieszkania. Znajduje się tam duży pokój o pow. ok.
20m2, sypialnia, kuchnia, łazienka z natryskiem oraz wc. Z jednej strony domu rosną drzewa,
po zagospodarowaniu można stworzyć piękny park wraz ze stawem według własnego uznania. Dom wraz z działką ma bardzo duży potencjał. Urokliwa lokalizacja oraz kilka adaptacji
mogą przekształcić całść w dobrze prosperujące gospodarstwo agroturystyczne.. Niedaleko
domu znajduje się stok narciarski, jasknia „Walońska”, las,rezerwat „Buczyna storczykowa
na Białych Skałach”, punkt widokowy na starym kościele niedaleko domu, wspaniały pałac,
największa i najlepiej zachowana rezydencja w Górach Kaczawskich.Wspaniała inwestycja
która może posłużyć jako niezapomniana baza noclegowa dla odwiedzających nasze strony
turystów. Serdecznie polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
6. DOM W WOJCIESZYCACH - BARDZO ŁADNY !
MAR-DS-12316 Do sprzedania bardzo ładny dom w zabudowie
bliźniaczej w bliskim sąsiedztwie Jeleniej Góry. Dom jest dwupoziomowy. Na parterze domu znajduje się duży salon z wyjściem
na taras i ogród, kuchnia, łazienka z natryskiem i wc, oraz mały
pokój. W salonie znajduje się piękny stylowy kominek z płaszczem
wodnym, ogrzewający dom. Dodatkowym atutem domu są solary
umieszczone na dachu domu, podgrzewające wodę. Na pietrze
domu znajduje się drugi pokój, sypialnia, łazienka z wanną narożną i duży korytarz. Pięknie zagospodarowany ogród, z dużymi oczkami wodnymi, altaną na grilla, dużym kojcem
dla psa, garaż dwu-stanowiskowy przy wjeździe na posesje. Teren domu jest ogrodzony,
ozdobnym betonowym ogrodzeniem. Piękne widoki na panoramę gór zachęcające do
odpoczynku latem. Serdecznie polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. 54m2 – 160 000zł ! ZABOBRZE !
MAR-MS-12308 Do sprzedania mieszkanie w bloku, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry. Lokal znajduje się na
ostatnim pietrze czteropiętrowego bloku. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni łazienki razem z wc.
Powierzchnia całkowita mieszkania to 54,24m2. Do
mieszkania przynależy też piwnica o pow. 6,34m2. Z
salonu jest wyjście na balkon, z którego rozpościera
się ładny widok na pasmo gór. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Własna aranżacja
pozwoli na uzyskanie przytulnego mieszkania. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911.
8. MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA – 1000zł – OKAZJA !
MAR-MW-12309 Piękne mieszkanie do wynajęcia na cichym i
słonecznym osiedlu Jeleniej Góry. Powierzchnia nieruchomości
to ok. 40m2, składa się na nią: salon połączony z aneksem kuchennym, w którym znajduje się piękna zabudowa kuchenna oraz
wyjściem na balkon, sypialnia, łazienka z natryskiem i wc oraz
korytarz. Mieszkanie całkowicie nowe, puste brak umeblowania. Mieszkanie czyste i
zadbane. Na wyposażeniu mieszkania jest: kuchenka, lodówka, zmywarka. Doskonała
lokalizacja, dookoła otacza piękny park. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
9. ATRAKCYJNE MIESZKANIE NA SPOKOJNYM OSIEDLU !
MAR-MS-12310 Bardzo ładne mieszkanie na cichym i spokojnym osiedlu Jeleniej Góry. Powierzchnia nieruchomości to ok.
54m2, składa się z: salonu z wejściem na balkon połączonego
z aneksem kuchennym, w którym znajduje się piękna zabudowa
kuchenna, sypialni, łazienki z wc oraz korytarza. Mieszkanie
nowe, nowocześnie umeblowane. Mieszkanie czyste i zadbane.
Bardzo ładne podłogi. Na ścianach gładzie gipsowe. W łazience
glazura nowego typu. Okna nowe drewniane. W budynku jest
winda. Teren osiedla ogrodzony. Bliskie sąsiedztwo centrum
miasta. Cena do negocjacji. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
10. MIESZKANIE W CENTRUM JELENIEJ GÓRY ! 145
000zł !
MAR-MS-12256 Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe w kamienicy blisko centrum Jeleniej Góry po kapitalnym remoncie
o powierzchni całkowitej 53,7m2. Na powierzchnię mieszkalną
składają się słoneczne dwa pokoje w tym jeden połączony
z kuchnią bez zabudowy, ładna łazienka z wc oraz kabiną
natryskową. Mieszkanie bardzo przytulne, ciepłe i ustawne.
Na podłogach panele, a na ścianach gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego
typu i gres. Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny. Okna nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. Lokal wykupiony na własność. Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego
zamieszkania. Czynsz miesięczny to 60zł w tym fundusz remontowy. Do mieszkania
przynależy strych, ogródek oraz miejsce parkingowe. W pobliżu pełna infrastruktura
komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878

LOKALE - dwa nowe 80 i 86 m2,
jeden wynajęty na 10 lat za 4 tys.
m-cznie. Drugi idealnie na usługi
np. fryzjerskie, handlowe. Działka
600 m2 z miejscami do parkowania
- 503 111 022
LOKALE w centrum - na atrakcyjnych warunkach sprzedam lokale
handlowo-usługowe zlokalizowane
w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Promocyjna cena już od 2.500,00
PLN netto/1 m2 - 697 397 297, 75
75 22 980
M2 62 m2 w kamienicy - położone
na parterze w kamienicy koło Małej
Poczty. Do zamieszkania. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
M2 na Kiepury 69 - w stanie deweloperskim 67 m2 na 2 piętrze z
widokiem na Górę Szybowcową
i panoramę okolicy. 230.000zł z
miejscem garażowym w budynku.
Lic. 5524 - 503 111 466
M2 w Mysłakowicach - ładne
zadbane 51 m2 mieszkanie z balkonem w bloku po termomodernizacji.
Lic. 4917 - 604 869 172
M3 przy ul. Sudeckiej - 3 pokoje, do
generalnego remontu, zachowane
w dobrym stanie drzwi oraz futryny.
105 m2/ 215 000zł. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
M3 za 150000 zł. - mieszkanie
położone na wysokim parterze
bloku w Mysłakowicach. Lic. 4917
- 604 869 172
MIESZKANIA - tanie i atrakcyjne
- lokale użytkowe blisko centrum
Jeleniej Góry. Sprzedaż bez pośredników. Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe
- 510 124 844
MIESZKANIA - Zielone Tarasy rozpoczynamy sprzedaż w trzecim
budynku. Mieszkania od 42 do 59
m2 z tarasami i balkonami. Budynek
z windą, wieodomofonem, monitoringiem. Lic. 7867 - 508 240 831
MIESZKANIA Cieplice - nowe dla wymagających, przy Termach
Cieplickich obok Biedronki Pod
Koroną, ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, duże
balkony, Internet, parki. 7-11 okien
w mieszkaniu- info@dom-pol.com
- 782 566 823
MIESZKANIA deweloperskie - 2 i
3 pokojowe z balkonami i tarasami.
Budynek z windą. Oddanie czerwiec 2011. Roksanes Żukowski. Lic.
7867 - 508 240 831
MIESZKANIA deweloperskie Jelenia Góra, nowy dom, plac
ogrodzony z bramą wjazdową, Ip i
parter. Mieszkania 49 m2, 2 pokoje
oraz kawalerka 29 m2. Ogrzewanie
gazowe. Drzwi wewnętrzne, kaloryfery. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIA deweloperskie zamknięte osiedle, parking do
każdego mieszkania. Mieszkania
na Ip i parterze - 29 (kawalerka) i
49 m2 (2pokoje) stan developerski z
drzwiami wewnętrznymi. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIA ulica Głowackiego nowe - w Jeleniej Górze, cena od
3300 za m2, polecam. Lic. 5627
- 662 009 700
MIESZKANIE - 2 pokojowe
Noskowskiego - 51,7 m2 na 11- tym
piętrze. Mieszkanie zadbane, ciepłe
słoneczne z widokami na góry.
Dobra cena 150 tys. zł. do negocjacji. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE - 3 pokoje centrum
- 112 m2 III piętro widok na Karkonosze, 260 tys. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 6327 - 502 045
638,75 64 360 52
MIESZKANIE - 3 pokoje Cieplice
- dobra cena, polecam. Lic. 5877 500 122 445
MIESZKANIE - 3 pokojowe - Zabobrze - 65,60, czynsz 300 zł, piętro II,
stan do zamieszkania, słoneczne z
balkonem, cena 220.000. Lic. 11965
- 509 949 961

MIESZKANIE - 3 pokojowe w
Cieplicach na parterze z małym
ogródkiem NM. Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE - 3 pokojowe, parter
Piechowice przy ul. Żymierskiego.
Dobry stan techniczny, własne
ogrzewanie. Lic. 9549 - 726 290
939
MIESZKANIE - 46 m2 - Mała
Poczta mieszkanie po remoncie
jednopokojowe z możliwością 2
pokoi. Cena propozycja 145.000
do negocjacji. Lic. 11965 - 509
949 961
MIESZKANIE - 46 m2 - Mała
Poczta, 2 piętro, propozycja ceny
145.000, czynsz 60 zł, zadbane otoczenie. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE - 50 m2, bez pośredników ul Świętojańska - 606 493
620
MIESZKANIE - bez pośredników,
ładne, zadbane, 56 m2, lll.p, 2
pokoje - 601 560 853
MIESZKANIE - blisko centrum - dla
singla, 36 m2, cena 122.000,- Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327
- 501-090-928
MIESZKANIE - duże 2 pokojowe
- 82 m2 z możliwością zrobienia
trzeciego pokoju, klasyczne mieszkanie, słoneczne, w dobrym stanie,
w zacisznym miejscu i dobrej cenie.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE - dwupokojowe na
I piętrze, 50 m2 w świetnej cenie
110000 zł do negocjacji NM. Lic.
5877 - 500 122 447
MIESZKANIE - Jeżów Sudecki ładne dwupokojowe ze skosami
60 m2. Bardzo atrakcyjna cena.
Roksanes Żukowski. Lic. 7867 508 240 831
MIESZKANIE - koło Castoramy
44.5 m2 za 128 tys., bez pośredników - 790 862 296
MIESZKANIE - Moniuszki 47 m2,
nowe - nowy blok, 2 pokoje, wykończone. Parking dla mieszkańców.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740. - 503 021 047
MIESZKANIE - Mysłakowice - 2
pokoje z aneksem kuchennym, 58
m2. I piętro w bloku. Ogrzewanie
etażowe z t.zw. podkowy. Cena
tylko 85 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE - na I piętrze o
powierzchni 50 m2, cena 120000 zł
do negocjacji NM. Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE - nowe w stanie
deweloperskim 42 m2 na II piętrze
z balkonem, Zabobrze NM. Lic.
5877 - 500 122 447
MIESZKANIE - piękne M2 - 2
pokoje, 54 m2, I piętro w spokojnej i zielonej okolicy Jeleniej
Góry. Mieszkanie po generalnym
remoncie. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
MIESZKANIE - w ścisłym centrum, 1 piętro, 44 m2, co gazowe,
cena 175000 zł. Lic. 8151 - 600
258 703
MIESZKANIE - Zabobrze 2, 3
pokoje, 65 m2, cena 179000 zł.
Polecam. Lic. 5627 - 662 009 700
MIESZKANIE - Zabobrze, 2 pokoje,
54 m2, atrakcyjna cena Polska
Giełda Nieruchomości. Lic. 14414
- 663 312 488
MIESZKANIE - zadbane wyposażone M-3 - na III piętrze, po
gruntownym remoncie gustownie
wykończone, niedaleko szkoły 11.
Nieruchomości Partner. Lic. 4917
- 604 508 308
MIESZKANIE 1 pokojowe w
centrum - na parterze 47 m2 w
kamienicy w dobrym stanie. Ogrzewanie piecowe. Nadaje się na
biuro lub usługi. Możliwa adaptacja
na 2-pokojowe. Cena 129000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135

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) Odkryliśmy dla Państwa wygodny, zdrowy dom.
Sprawdzony, zamieszkany przez rodzinę od sześciu lat.
Ogrzewany gazem i kominkiem co pozwala zaoszczędzić
pieniądze gwarantując wysoki standard i przyjemność
mieszkania. Ładne, bezpieczne miejsce, optymalny układ
pomieszczeń i wiele innych zalet, które warto ocenić na
miejscu.
Szereg środkowy pow. użytkowa 160 m kw. garaż, żywotna
dachówka. Parter to salon z bezpośrednim dostępem do
ładnej kuchni /zabudowa wraz z wyposażeniem/ z kominkiem i wyjściem do ogrodu
oraz łazienka. Na piętrze przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża
łazienka.Wszystkie media. Gwarantowany wysoki standard i wygoda. Wyjątkowa
oferta, polecam i zapraszam. Tel. 726290939
2)Dom w Cieplicach pow.324 m kw. z zagospodarowaną działką pow.627 m kw. dla dużej rodziny
lub pokoje pod wynajem. Cena 520000 zł. Więcej
informacji tel. 726290939
3)Nieruchomość oferująca miejsce pracy i mieszkanie
pod jednym adresem. W
Piechowicach na działce
o pow. 1089 m kw. dwa
budynki z teraźniejszą funkcją mieszkalno-usługową i
gospodarczą, na przyszłość znakomite miejsce dla rodziny wielopokoleniowej lub rzemieślnika. Cena 670000
zł. Zapraszam. tel. 726290939
4)Przytulny, a zarazem przestronny dom wolno stojący,
położony 6 km od Jeleniej
Góry. Budowany w 2004 roku , ocieplony , z wykończoną elewacją i dachówką cementową. Dwukondygnacyjny o powierzchni 135 m.kw. Na parterze
znajduje się przedpokój z zabudowaną szafą, łazienka
z wc, umywalką i kabiną natryskową, kuchnia w pełni
umeblowana i wyposażona, również z zabudowaną
szafą, połączona z salonem z wyjściem na ładny
drewniany taras. Kominek z płaszczem wodnym i
pokój - sypialnia. Na piętro prowadzą zabiegowe
sosnowe schody, gdzie znajdują dwa duże pokoje,
jeden mniejszy i łazienka . Garaż i kotłownia na eko-groszek Okna pcv,na parterze szyby antywłamaniowe, na podłogach glazura i panele. Całość zadbana
ładnie utrzymana. Przy domu ładny zagospodarowany ogród i wiata. Atrakcyjna
lokalizacja. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752
5)Pragniemy zainteresować Państwa ciekawym domem piętrowym , podpiwniczonym, położonym bardzo
blisko Jeleniej Góry, w gwarantującej spokój części
Podgórzyna. Dom dla rodziny, wymagający właściwego podejścia i remontu. Gotowy do zamieszkania, w
sąsiedztwie lasu.
Na parterze ładny salon z miejscem na kominek i wyjściem na słoneczny taras, ponadto pokój , kuchnia z
wydzieloną częścią jadalną, łazienka (kab.natryskowa
, umywalka i WC). Na pietrze trzy wygodne pokoje z
dużym balkonem , druga łazienka garderoba i przedpokój z zabudowaną szafą
oraz niewielki strych.
W podpiwniczeniu duże pomieszczenie gospodarcze (warsztat,pralnia) , spiżarnia
, kotłownia i bardzo duży garaż.Z tyłu przylegający budynek gospodarczy. Ogrzewanie tradycyjnym piecem c.o oraz zamiennie kotłem gazowym . W pokojach
panele podłogowe a w sypialni wykładzina dywanowa. Ściany -gładzie gipsowe a
na piętrze częściowo w boazerii Okna nowe z PCV. Mieszkanie ładnie urządzone. Dach skośny kryty płytami falistymi Onduline na blasze ocynk i deskowaniu
(ocieplony). Ściany z cegły i pustaków. Całość w dobrym stanie , wymaga jednak
pracy co podniesie jego wartość. Ogrodzenie,ładnie utrzymany ogródek z miejscem na grilla z ozdobnymi krzewami. Komunikacja MPK z Jel.Górą. Całość ,a
zwłaszcza wnętrze, sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Ciekawa lokalizacja w
spokojnej okolicy w pobliżu szlaków turystycznych i gór. Polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135
6)Wygodny dom położony na malowniczym i nowoczesnym osiedlu domów jednorodzinnych w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Ładnie wykończony , świetnie
utrzymany, wyposażony, ekologiczny ( Kanadyjski) i
oszczędny w utrzymaniu.
Na parterze przestronny salon zintegrowany z częścią
kuchenną i jadalną. Duże szklane drzwi z wejściem
na taras i do ogródka. W rogu salonu kominek , który
jest nie tylko ozdobą ale także zmyślnie źródłem przyjemnego ciepła dla całego niemal domu, gwarantując
oszczędnosci na ogrzaniu domu. Na parterze znajduje się także łazienka z narożną
wanną oraz za ścianą duży garaż. Na piętro prowadzą nas ładne, drewniane
schody. Znajdziemy tu trzy sypialnie w tym jedną z balkonem od strony południowej.
Znajdziemy tu także dużą łazienkę z oknem. Poddasze po niewielkich pracach wykończeniowych będzie dodatkowym przestronnym pokojem , gdzie zainstalowano
dodatkowo kominek. Ponadto w bryle budynku przestronny garaż.
Efektowny i funkcjonalny dom. Wygodny układ pomieszczeń i ciepły, przytulny
sposób wykończenia zasługuje na szczególną uwagę.Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549
7)Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni
62 m2, usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z
windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego
pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki
oraz przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele
i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci. Opłaty miesięczne
wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia
gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna
z grzejnikiem wzbogaconym o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz.
Serdecznie polecam Kędziorek Anna 667 219 752
8)OSZCZĘDNOŚĆ I WYGODA. Mieszkanie na poddaszu ok 32m2 ( po podłodze) Mieszkanie składa się
z kuchni połączonej w jedna całość z p.pokojem i
wyjściem słoneczny taras. Z kuchni przechodzimy do
pokoju i sypialni. Po drugiej stronie korytarza znajduje
się łazienka z oknem. Ogrzewanie kominkiem. Okna
drewniane. Na podłogach panele.Budynek to secesyjna
kamienica w doskonałym stanie technicznym. Dobra
lokalizacja obok centrum. Kontakt tel.502 175 903.
9)Ładna , nasłoneczniona działka, z przepięknymi
widokami na panoramę Karkonoszy, w Komarnie obok
Jeleniej Góry. Działka o pow. 1000m2 w kształcie
prostokąta lekko nachylona na południe. W Studium
Uwarunkowań znajduje się w strefie terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.Prąd na
działce, sieć wodociągowa i kanalizacyjna w trakcie
realizacji.Atrakcyjna lokalizacja - do centrum jeleniej
Góry jedynie 8km. Polecam Remigiusz Rychlewski
tel.501 736 644

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 105 m2 z ogrodem
- nowe mieszkanie 4 pokojowe w
stanie deweloperskim, na obrzeżach Cieplic. Super cena! 265
000zł. Kupujący nie płaci prowizji
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie 105 m2 za 169 000
zł - parter oddzielnej części domu,
4 pokoje, 2 łazienki po częściowym
remoncie, niewielki ogródek w Miłkowie. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 114 000 zł - 53 m2, 3
pokoje, pierwsze piętro w kamienicy
w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 124000 PLN - na
Zabobrzu rozkładowe słoneczne
niskie koszty utrzymania, do
zamieszkania. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Mieszkanie 125 000 - 2 pokoje,
I piętro, kamienica. Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 164 tys. 67 m2, 3
pokoje - 3 piętro, rozkładowe, słoneczne, ogrzewanie gazowe, nowe
okna, blok z cegły - ul. Spółdzielcza
- Jelenia Góra - 510 042 734
Mieszkanie 2 pokoje - koło Uniwersytetu Ekonomicznego. 37 m2,
I piętro, balkon, po generalnym
remoncie, umeblowane. Cena:140
000 zł Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie 2 pokoje - zielona
okolica, kamienica, okazyjna cena
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 2 pokoje Jelenia
Góra - ul. Kiepury z widokiem na
pasmo Karkonoszy. Cena 160.000,Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
1740 - 519-562-869

Mieszkanie 2 pokoje Kiepury 1-sze piętro, 51 m2,165 tys. Pośrednikom odmawiam - 502 399 088
Mieszkanie 2 pokojowe - 109
tys. słoneczne , widoki na góry,
Zabobrze NK. Lic. 6327 - 501 090
928;75 64 360 52
Mieszkanie 2 pokojowe - 39,2
m2 na czwartym piętrze bloku
4-piętrowego blisko centrum Jeleniej Góry. Słoneczne, zadbane i
ciche atrakcyjna cena polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie 2 pokojowe - 48 m2
na I-piętrze wieżowca na Zabobrzu
III. Kuchnia osobna, balkon. Na
podłogach panele. Czynsz 300
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 51 m2
na Zabobrzu III. Na V-piętrze w
zadbanym wieżowcu. Środkowe,
rozkładowe, słoneczne z balkonem.
Niska cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 53 m2
słoneczne, ciche, po kapitalnym
remoncie w centrum Jeleniej Góry
w atrakcyjnej cenie serdecznie
polecam. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2 na 2 piętrze, słoneczne, okna
skierowane na południową stronę,
do zamieszkania od zaraz - 796
630 389
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne 60,32 m2. Na I-piętrze w
budynku II-piętrowym po kapitalnym remoncie. Klatka schodowa
zadbana. Posesja ogrodzona, parking. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe Moniuszki - 41,3 m2 na trzecim
piętrze w wieżowcu do niezbyt
dużego remontu, cena 127 tys. zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - Mysłakowice 64 m2, ogródek cena - 139
tys. zł - do rozmów Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe - na ul
Kiepury na 1 piętrze, 42 m2 z dużym
balkonom - 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe - na
wysokim parterze 42,8 m2 w
budynku wielorodzinnym, blisko
centrum. Mieszkanie po remoncie.
Ogrzewanie co gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
wysokim parterze 50 m2 w budynku
wielorodzinnym. Funkcjonalne,
zadbane z balkonem. Po remoncie,
nowe okna i podłogi. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu rozkładowe, słoneczne
do zamieszkania atrakcyjna cena.
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, do małego remontu 54
m2, cena 160 tys. zł. Marles Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe,
ok. Kauflandu, słoneczne, wykończone, balkon, winda IV piętro
NK. Lic. 1740 - 503 021 047; 75
64 360 52
Mieszkanie 2 pokojowe - po gruntownym remoncie 44 m2 w budynku
wielorodzinnym. Atrakcyjna dzielnica. Rozkładowe, słoneczne,
ciepłe. Czynsz 160 zł. Niska cena.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po kapitalnym remoncie 53 m2 na II-piętrze.
W budynku wielorodzinnym, blisko
centrum. Ogrzewanie co-gazowe.
Czynsz 53 zł. Do wprowadzenia.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, z tarasem i ogródkiem na
parterze, Zabobrze III. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Wyczółkowskiego w niewielkim
bloku na parterze 39 m2 do niewielkiego remontu. Piec c.o. w
piwnicy. Cena 115 tys. zł. Warto.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum IIp., 53 m2 ogrzewanie
gazowe po remoncie kapitalnym,
cena 145.000 NPartner Lic. 3198.
Prowizję biura pokrywa w całości
sprzedający - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Piechowicach rozkładowe w bloku
niskie opłaty do zamieszkania atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles.
Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe Karłowicza - 48 m2, balkon, do wprowadzenia cena 159 tys. zł Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 2 pokojowe
Moniuszki - zadbane choć wymagające odświeżenia 3 piętro 39 m2
+ piwnica + balkon, czynsz z c.o.
257 zł blok ocieplony okna nowe
125 tys. Lic. 7027 - 509 263 111
Mieszkanie 2 pokojowe ok. M.
Poczty - 35 m2, po modernizacji
na II-gim piętrze w niewielkiej
kamienicy. Ogrzewanie gazowe.
Cena 128 tys. zł. Rychlewski. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe ul. 1
Maja - po remoncie, I piętro. PGN
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414.
Wynagrodzenie pośrednika opłaca
strona sprzedająca - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe w bloku ok. Wzg. G-Roweckiego. Po kapitalnym remoncie. Na niskim parterze
44 m2, ogrzewanie sieciowe, cena
148 tys. zł. Czynsz tylko 160 zł. z
ogrzewaniem. N. Rychlewski - Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2-pokoje Osiedle XX
Lecia - w Cieplicach rozkładowe z
balkonem po remoncie niskie opłaty
do zamieszkania. Nieruchomości
Marles Lic. 13045 - 790 418 318

Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Mieszkanie 3 pokoje 69 m2 odnowiona kamienica, 4 piętro, 210
000 zł do negocjacji, bardzo ładne
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 3 pokojowe - 53 m2
we Wleniu, bezczynszowe w b.
dobrym stanie - 609 318 226
Mieszkanie 3 pokojowe - 69,6
m2, na VII-piętrze w wieżowcu na
Zabobrzu III. Rozkładowe, środkowe, słoneczne z balkonem. Na
podłogach panele, okna nowe PCV.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - atrakcyjne 65,60 m2 słoneczne z balkonem II piętro. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - atrakcyjne w Jeżowie Sudeckim, 91m2,
1 piętro, ogród i możliwość postawienia garażu. 210 tys. Pilna sprzedaż. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
Mieszkanie 3 pokojowe - dwupoziomowe 78,7 m2 na II-piętrze. W
bloku okolice Morcinka. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej.
Spokojna dzielnica, dużo zieleni.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - ładne
w budynku z cegły wymagające
jedynie odświeżenia, kominek,
duża łazienka, cena 165 tys. zł.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 3 pokojowe - na III
piętrze w bloku IV piętrowym o pow.
65,6 m2. Rozkładowe, środkowe,
słoneczny balkon. Kuchnia osobna
z meblami na wymiar. Czynsz 360
zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na IV
piętrze na Grota Roweckiego 48,38
m2 za 145 tys. - 500 257 347
Mieszkanie 3 pokojowe - parter,
ul. Wolności, 205 tys. - 609 655
488
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Mieszkanie 3 pokojowe - po
gruntownym remoncie 75,8 m2 na
I-piętrze. W zadbanej kamienicy,
blisko centrum. Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz 70 zł. Niska cena.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po
znacznym remoncie 55,6 m2.
Na I-piętrze w bloku ocieplonym
IV-piętrowym na Zabobrzu. Rozkładowe, słoneczne. Czynsz 217zł/
m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - przy
ul. Noskowskiego, 206 000 zł. Polska Giełda Nieruchomości Marcin
Chaszczewicz Lic. 14414. Wynagrodzenie pośrednika opłaca strona
sprzedająca - 660 359 500
Mieszkanie 3 pokojowe - słoneczne mieszkanie 3 pokojowe 70
m2, po remoncie, I piętro, okolice
Kina Lot. Cena 199t ys. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 3 pokojowe - w Podgórzynie bardzo ładne rozkładowe
195000 zł, GOLD HOUSE. Lic.
3454 - 693 539 967
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Szklarskiej Porębie - obok centrum
w kamienicy, I piętro, 108,5 m2 z
werandami, do remontu. Cena 215
tys. zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - z
ogrodem w Jeżowie Sudeckim, 90
m2. 210 tys. Pilnie. Lic. 7453 - 601
869 663
Mieszkanie 3 pokojowe - za 165
000 PLN po remoncie słoneczne
rozkładowe do zamieszkania blisko
centrum. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe Karpacz
- 65 m2, I piętro. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 601-556494
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury środkowe, z balkonem, na I piętrze
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu II - 66 m2, IV piętro, 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie, z wyposażeniem, duży balkon, piwnica.
KODEX - 513 059 468
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Mieszkanie 3 pokojowe Orle Ładnie utrzymane, po remoncie,
w doskonałym miejscu koło przystanków i marketów. Balkon-loggia
od strony południowej z pięknym
widokiem na Karkonosze. Lic. 9549
- 501 736 644
Mieszkanie 3 pokojowe w Karpaczu - II piętro w bloku ul. Nadrzeczna, 63,1 m2, salon 28,4
m2 z balkonem i widokiem na
góry, zadbane, cena 260000 zł.
Rychlewski Nieruchomości Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe w Szklarskiej - 51 m2 położone na I piętrze
w bloku po termoizolacji. Lic. 4566
Euro-Dom - 601 540 292
Mieszkanie 3 pokojowe W. Pola
- ok. Kościoła Garnizonowego.
Na parterze w bloku 54 m2 do
remontu, ogrzewanie piecowe.
Cena 139 tys. zł. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe z ogrodem - 60 m2 z wyjściem do ogródka
2 km od Cieplic. 195 000zł do
negocjacji. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze - 53 m2, 143 tys. III piętro
NK. Lic. 6327 - 501 090 928;75
64 360 51
Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze III - w wieżowcu na 7-mym
piętrze, 63,5 m2, w dobrym stanie.
Cena 185 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski - Lic. 9549 - 602 732
135
Mieszkanie 37 m2, 140 tys. zł - 2
pokojowe w bloku z cegły, I piętro,
idealna lokalizacja, wymagające
jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 4 pokoje Cieplice
- na parterze, z ogródkiem, po
remoncie. Lic. 5877 - 500 122
445
Mieszkanie 4 pokoje na Zabobrzu III - 86 m2, V piętro, Zabobrze
III, do wprowadzenia, KODEX - 513
059 468
Mieszkanie 4 pokojowe ok. ul
Hofmana - 65,6 m2 na I piętrze w
bloku na niewielkim , kameralnym
osiedlu. Ogrzewanie sieciowe. Zielona okolica. Cena 200 tys. zł. do
negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 44 m2 - słoneczne,
Piechowice, 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, garaż, pomieszczenie
gospodarcze, piec C.O w piwnicy.
Miesięczny czynsz za mieszkanie
ok 110 zł. Cena100 tys. - możliwość
negocjacji - 665 943 608
Mieszkanie 48 m2 ul. Karłowicza - 2 pokoje, loggia, wymienione
okna, II p. Lic. 5877 - 500 122
445
Mieszkanie 51 m2 blisko centrum
- blok, nowocześnie urządzone po
remoncie, kuchnia pod zabudowę
w cenie. Bez pośredników, 160
tys. - 887 092 486
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokoje
łazienka z oknem, trzecie piętro na
Kiepury. N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Mieszkanie 54 m2 za 125 000
zł - 3 pokojowe, na parterze w
centrum Jeleniej Góry, blisko
1- go maja. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 56 m2 - pierwsze
piętro, dwa pokoje, cena 155000
zł, polecam, okazja Lic. 5627 662 009 700
Mieszkanie 61 m2 za 133 000
zł - I piętro, 2 duże pokoje, okolice
Drzymały, do kapitalnego remontu
- KODEX - 513 059 468
Mieszkanie 61 m2 za 133
000 zł - I piętro, 2 pokoje, do
kapitalnego remontu. okolice Os.
Robotniczego. cena tylko 133 000
zł. KODEX - 513 059 468
Mieszkanie 63 m2 - 124 000 - w
centrum, budynek wielorodzinny.
Lic. 14414 - 660 359 500
Mieszkanie 65 m2 165 tys. - 3
pokojowe (w akcie 55 m2) po kapitalnym remoncie, blisko centrum
z kominkiem i małym ogródkiem,
tylko 165 000 zł GOLD HOUSE
Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie 66 m2 w Cieplicach - wyremontowane, m-ce
parkingowe, ogród, weranda,
kamienica po remoncie. 240 tys.
zł Lic. 10171 - 508 240 827

og£oszenia
Mieszkanie 68 m2 - 2 pokoje
plus alkowa, na dziesiątym piętrze w wieżowcu, Zabobrze III.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 75 m2 w Cieplicach
- z werandą, I piętro, dwa ładne
pokoje ogródek - okolice parku
zdrojowego. Lic. 9549 - 726 290
939
Mieszkanie 82 m2 cena 220
tys. zł - ładne klasyczne mieszkanie w kilkurodzinnym budynku,
słoneczne, z widokiem na góry,
ogródek do własnej dyspozycji.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
Mieszkanie 84 m2 - działka
budowlana 860 m2 w Kowarach.
Ceny do uzgodnienia - 782 022
765
Mieszkanie Armii Krajowej - parter - 63 m2, po remoncie idealne
na gabinet, biuro. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604-508-308
Mieszkanie Cieplice - 2 pokojowe, 37 m2, do remontu, cena
98.000,- Nieruchomości Karkonoskie - 501-090-928
Mieszkanie do remontu - 3 pokojowe 54 m2, 7 piętro na Moniuszki.
Ustawne i słoneczne. Wymaga
remontu. Atrakcyjna cena 150
tys. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
Mieszkanie do remontu - w
Sobieszowie, ok. 80 m2 do kapitalnego remontu. Cena 105 tys.
Marles Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie duże 2 pokojowe
- 82 m2, klasyczne mieszkanie z
przepięknymi dużymi pokojami,
słoneczne, z widokiem na góry, w
zacisznej uliczce, z ogródkiem 400
m2, w dobrej cenie. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe atrakcyjne 39,2 m2 w bloku na
czwartym piętrze blisko centrum
Jeleniej Góry. Polecam atrakcyjna
cena. Marles. Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie dwupokojowe atrakcyjne w kamienicy po kapitalnym remoncie o pow. 53,7 m2.
Czynsz 60 zł. Serdecznie polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe atrakcyjne w kamienicy po kapitalnym remoncie 53,7 m2 blisko
centrum Jeleniej Góry Polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe - bardzo ładne luksusowe na cichym i
spokojnym osiedlu Jeleniej Góry 54
m2. Cena do negocjacji. Polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe 37
m2 - na wysokim parterze bardzo
ładne. Nieruchomości Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe 42 m2
- po kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze do wprowadzenia w
cenę wliczone są meble kuchenne.
Nieruchomości Grzywińscy. Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupoziomowe 83
m2 - z dużym tarasem i widokiem
na góry za 333000 w ścisłym
centrum Szklarskiej Poręby, ogrzewanie gazowe, czynsz tylko 90 zł
- 504 494 539
Mieszkanie Kiepury 2 pokoje
54 m2 - IV piętro w bloku, po częściowym remoncie (gładzie, glazura) wskazane położenie paneli i
ewentualna wymiana drewnianych
okien. Dobra cena. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 54 m2
- dwupokojowe mieszkanie w
jednym z najnowszych bloków
Zabobrzu III, atrakcyjna cena, Lic.
5524 - 662 112 344
Mieszkanie Kiepury 63 m2 3 pokoje, 3 piętro. Gotowe do
zamieszkania atrakcyjnie wykończone. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740 - 503 021 047
Mieszkanie Kiepury 63 m2
za 175.000 - M3 na 9 piętrze z
pięknym widokiem na panoramę
miasta. Pilnie sprzedam, cena tylko
175.000 zł do negocjacji, Lic. 5524
- 503 111 466
Mieszkanie koło Tesco - 130
tys. - 790 862 296
Mieszkanie komfortowe - o
powierzchni 75 m2, 3 pokoje,
parter, świetna lokalizacja NM. Lic.
5877 - 500 122 447

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie M1 po remoncie 27 m2, kawalerka po generalnym
remoncie. Ogrzewanie miejskie,
niski czynsz. Jeldom Lic. 14557 668 667 637
Mieszkanie M2 83 m2 w Cieplicach - 2 pokoje 83 m2 w Cieplicach
na parterze, spokojna i zielona okolica. Okna nowe PCV, na podłogach
panele. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 koło Małej Poczty
- o powierzchni 62 m2 położone na
parterze. Do zamieszkania. Tanio!
Serdecznie zapraszam. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 koło UE - koło
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2
pokoje, 37 m2, I piętro, po generalnym remoncie. Serdecznie zapraszam. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 okazja - 2 pokojowe na 2 piętrze, 53 m2, ogrzewanie gazowe, czynsz 53 zł. Blisko
centrum miasta. Cena 145 000 zł.
KODEX. Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie M2 w Kowarach - 2
pokoje, 54 m2 w centrum Kowar,
II piętro, mieszkanie po remoncie,
ogrzewanie piec dwu-funkcyjny
gazowy. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M2 w nowym bloku
- 2 pokoje 60 m2 w nowym bloku
koło Małej Poczty, podłoga: parkiet
bambusowy, nowa kuchnia, taras
12 m2. Cena: 230 000zł do negocjacji. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 119000 PLN - 3
pokojowe o powierzchni 63 m2, 1
piętro, ogrzewanie CO, 100m do
ul. 1go Maja. Okazyjna cena 119
000zł. KODEX. Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie M3 przy ul. Sudeckiej
- 3 pokojowe o powierzchni 105 m2
w kamienicy na II piętrze. Cena: 215
000 zł do negocjacji - 668 667 637
Mieszkanie M-4 na Zabobrzu III
- bardzo ładne, gustownie wykończone - 58 m2 położone na trzecim
piętrze. Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie M5 w Cieplicach - 5
pokoi, 120 m2, I piętro w Cieplicach. Spokojna i zielona okolica.
Przynależy do mieszkania garaż
oraz ogród. Do remontu. Jeldom
Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie Mała Poczta 61,60
m2 - 2 pokoje w bardzo dobrym
stanie, po częściowym remoncie z
ogrzewaniem gazowym. Wymaga
jedynie odświeżenia, bardzo dobra
cena do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Miłków - duże dwupokojowe prawie 60 m2 z ogródkiem. Roksanes Żukowski Lic. 7867
- 508 240 831
Mieszkanie Miłków 3 pokoje
50m2 - (16,107m2) po kap. remoncie, ogródek pod oknem(80m2)
budynek gospodarczy do przerobienia na garaż. Dobra cena do
negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Mysłakowice 2 i 3
pokoje - II piętro 2 pokoje, 33 m2
po kap. remoncie z kpl. wyposażeniem. Wysoki parter 3 pokoje 55 m2
mieszkanie po remoncie. Polecam
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokoje, do remontu, 36 m2. Cena
109.000,- Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie na Zabobrzu - 48+8
m2, dwa pokoje, 6 piętro. Cena 150
tys. - 603 152 499
Mieszkanie nowe M2 - o
powierzchni 60 m2 w nowym bloku
na I piętrze. W cenie mieszkania
kuchnia, piękna łazienka, na podłogach parkiet bambusowy. Cena
230 000 zł do negocjacji. Lic. 14557
- 668 667 637
Mieszkanie ok. Akademii Ekonomicznej - 2 pokojowe mieszkanie,
rozkładowe, 36,7 m2, z małym balkonikiem, I piętro, wymaga jedynie
odświeżenia. Nieruchomości Otti
Lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie Ok. Akademii Ekonomicznej - 2 pokojowe, rozkładowe,
po remoncie, I piętro, idealne do
zamieszkania i jako inwestycja pod
wynajem. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie Park Sudecki 50-60
m2 - deweloperskie lub podwyższony standard - 888 221 321

Mieszkanie Podgórzyńska 2
pokoje 47 m2 - po remoncie, 2
pokoje (23 i 11 m2) II piętro blisko
parku norweskiego. Pilna sprzedaż,
zaproponuj swoją cenę. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie przy Kiepury - 63 m2
na pierwszym piętrze z balkonem.
Nieruchomości Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie Sobieszów 64,5 m2
- do kapitalnego remontu za niewielkie pieniądze. II piętro strychowe,
mieszkanie + pomieszczenia strychowe na tym samym poziomie,
do adaptacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Sudecka 93 m2 3
pokoje - po kapitalnym remoncie,
doskonale zaaranżowane, doskonale wykończone, do końca Maja za
m2 tylko 2960 zł. Doskonała cena
za doskonałą jakość- sprawdź. N.
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie trzypokojowe - 90
m2 słoneczne, zadbane i ciche w
centrum Jeleniej Góry. Polecam.
Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie usytuowane - na 1p.,
na Zabobrzu 1, 52 m2, 3 pokoje,
słoneczne, niezwykle cieple, budynek zmodernizowany, w dobrym
punkcie osiedla - 796 635 171
Mieszkanie w Barcinku - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój - 784
045 627
Mieszkanie w Barcinku - 2
pokoje, łazienka, kuchnia i przedpokój 34 m2, sprzedam lub zamienię na kawalerkę w Jeleniej - 721
830 501
Mieszkanie w centrum 93 m2
- 273 000 zł - komfortowe 3 pokojowe(nierozkładowe) w centrum
miasta w kamienicy. Nowa cena
273 000 zł. Pilna sprzedaż GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie w Cieplicach - na
Osiedlu Orlim 66 m2 na trzecim piętrze i dużym balkonem z pięknymi
widokami na góry. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 793 704 307
Mieszkanie w Cieplicach wygodne 75 m2 z ogródkiem,
werandą, ciepłe 2 pokojowe na 1
piętrze - okolice parku zdrojowego
i norweskiego. Lic. 9549 - 726
290 939
Mieszkanie w kamienicy - lub
zamienię na mniejsze ok 83 m2,
po kapitalnym remoncie, w pełni
umeblowane, dwustronnie rozkładowe, balkon, I piętro, miejsce
parkingowe. Centrum Lic. 7867 514 600 107
Mieszkanie w Kowarach - 52
m2, 2 pokoje, drugie piętro w
budynku trzyrodzinnym, w centrum.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie w Podgórzynie - 42
m2,dwa pokoje, bez pośredników.
Cena 129 tys. - 512 269 845
Mieszkanie w Szklarskiej - 44 m2
położone na wysokim parterze w
centrum Szklarskiej Poręby. Blisko
wyciągu. Lic. 4566 Euro-Dom - 601
540 292
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - parter domu wielorodzinnego
osobne wejście, 56 m2, atrakcyjna
cena - 603 132 173
Mieszkanie w willowej dzielnicy Jeleniej Góry z ogrodem, miejscem
parkingowym blisko las i przedszkole, UE - 693 295 435
Mieszkanie własnościowe - 35
m2 dwupoziomowe w Szklarskiej
Porębie - 502 101 847
Mieszkanie własnościowe - 48
m2, zadbane, 2 pokoje, duża jasna
kuchnia w centrum Piechowic,
wysoki parter, 2 piwnice - 512
248 726
Mieszkanie z garażem - i ogródkiem działkowym w pobliżu, 54 m2,
2 pokoje po remoncie, pierwsze
piętro w zielonej części Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie z ogródkiem - Kowary,
79,20 m2, ogródek, garaż, cena 115
000 zł Lic.7867 - 514 600 107
Mieszkanie z tarasem i balkonem, 54 m2, 2 pokoje, parter w
bloku, Zabobrze III. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Zabobrze - 3 pokoje,
70 m2, cena 190 000 zł do negocjacji lub wynajmę za 1200 zł/m-c
Lic.7867 - 514 600 107

Zeb-2170.Oferujemy Państwu mieszkanie w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Cieplic o pow 80,52m2. Mieszkanie usytuowane
na pierwszym piętrze w kamienicy czterorodzinnej. Składające
się z dwóch dużych pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z
WC. Okna częściowo wymienione na PCV. Mieszkanie wysokie
3,20. Również stolarka drzwiowa jest oryginalna drewniana. Z
pokoi są wyjścia na balkon a z drugiego na taras gdzie można w
ciszy wypoczywać. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym.
Woda z sieci. Budynkiem zarządza wspólnota koszty miesięczne to 114zł w tym fundusz
remontowy. Mieszkanie wymaga nakładów finansowych. Do mieszkania przynależy
piwnica około 12m2. Cały teren ogrodzony blisko zieleni i lasu. Oferta godna polecenia.
Krzysztof Jagucki Tel. 606-822-694
Zeb-2113. Na sprzedaż duże mieszkanie o powierzchni 110m2
na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar. W skład
mieszkania wchodzą: pokój 24,3m2, salon z kominkiem 21,6m2,
sypialnia 19,7m2, sypialnia 14,4m2, kuchnia z zabudową kuchenną 9,9m2, łazienka, WC i duży hol. Mieszkanie rozkładowe,
zajmuje powierzchnią całe pierwsze piętro kamienicy dlatego
dostępne są okna od każdej strony budynku. Mieszkanie po
remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. W niektórych pomieszczeniach
obniżono sufit z oryginalnej wysokości 3,05m. Ogrzewanie centralne podłączone
pod kominek z płaszczem wodnym. Do mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż,
komórka i ogródek. Mieszkanie bardzo przestronne a jednocześnie przytulne. Duże
okna sprawiają, że jest bardzo jasno i słonecznie. Cena 240 000zł. Anna Grzywińska
Roziel Tel.509-156-552
Zeb-1877. Pilna sprzedaż. Piękny duży dom blisko Jeleniej Góry
o powierzchni użytkowej 230 m2 usytuowany na działce 2849
m2. Na parterze znajduje sie salon połączony z częścią jadalna
i kuchnią, cztery sypialnie (w tym trzy z własnymi łazienkami),
łazienka i holl. Z salonu wyjście na balkon, z którego widać
Śnieżkę. Na piętrze są dwie sypialnie, kuchnia, łazienka oraz
dwa strychy z możliwością zagospodarowania. Cały dom jest
podpiwniczony. Ogrzewanie na opał stały, możliwość zrobienia
kominka. Obecnie woda jest z własnej studni, w najbliższym
czasie planowane podłączenie wodociągów. Wszystkie instalacje nowe. Na podłogach kafle i panele. Dom ocieplony i zrobiony drenaż. Działka częściowo ogrodzona.
Serdecznie polecamy. Anna Grzywińska Roziel Tel.509-156-552
Zeb-1889.Dom o pw 150m2 użytkowej a 200m2 całkowitej.
Położony w malowniczej miejscowości 9km od Jeleniej Góry.
Powierzchnia działki 2000m2.Budynek wykonany z wysokiej
klasy materiałów.Ocieplony styropianem 20cm,Dach pokryty
dachówką ceramiczną,podbity drewnem wysokiej jakości.Ocieplenie dachu wełną mineralną i podbicie drewniane estetyczne.
Okna plastikowe koloru dab,drzwi tarasowe rozsówane.Instlacje
wodne i elektryczne zrobione.Jest również ekologiczna oczyszczalnia ściekowa.Dom
zbudowany jest na płycie betonowej. Do budynku przylega garaż jednostanowiskowy.
Cicha spokojna lokalizacja z widokami na góry. Serdecznie polecam. Anna Grzywińska
Roziel Tel.509-156-552
Zeb 2332. Oferujemy Państwu bardzo ładny dom wolnostojący w
Popielówku. Dom o powierzchni 160m2 . Usytuowany na dużej
bardzo ładnej działce o powierzchni 4500m2. Dom posiada
bardzo ładną architekturę zewnętrzną. Wnętrze zostało bardzo
funkcjonalnie zaprojektowane i z wielkim gustem wyposażone.
Na parterze znajduje się duży słoneczny salon z kominkiem i
wyjściem na taras, gabinet, łazienka z prysznicem i WC, oraz
duża kuchnia połączona z jadalnią w której znajduje się kuchnia węglowa ( czynna,
idealnie pasuje do całości wystroju) Jest również spiżarka. Na piętro prowadzą
schody bardzo ciekawie wykończone, nawiązujące do całego wystroju domu. Na
piętrze znajdują się cztery sypialnie, (z dwóch sypialni są wyjścia na tarasy) , hol
oraz duża łazienka z wanną i WC. Jest również małe poddasze. Stolarka okienna
PCV.Ogrzewanie na ekogroszek z podajnikiem oraz kominek. Woda z własnego
ujęcia. Szambo trzykomorowe. W cenę domu wliczone jest wyposażenie oraz
większość mebli. Cała posesja jest ogrodzona, brama wjazdowa na pilota. Garaż
dwustanowiskowy, jest ogrzewany. Jest również budynek typu stodoła w której mieści
się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Dach pokryty dachówką ceramiczną.
Obok domu na działce jest również staw. Ogród bardzo ładnie utrzymany. Miejsce o
niezwykłej urodzie i klimacie. Oferta dla klientów wymagających szukających ciszy,
zieleni oraz komfortu. Zapraszam na prezentacje. Alicja Grzywińska tel:505 074 854
Zeb-2146. Oferujemy Państwu domek wolnostojący z lokalizowany w cichej dzielnicy Jeleniej Góry.Powierzchnia użytkowa
wynosi 85 m2.Na parterze znajduję się łazienka,kuchnia ,dwa
pokoje.Na piętrze trzy pokoje.Piwnica 20 m2.W skład nieruchomości wchodzi budynek gospodarczy o powierzchni 45
m2,może być przeznaczony na osobne mieszkanie lub działalność gospodarczą.Działka o powierzchni 903 m2.Ogrzewanie
gazowe plus dwa piece kaflowe na piętrze.Budynek i pomieszczenia gospodarcze
nadają się do remontu.Zapraszam na prezentację. Cena 350 000zł. Krzysztof Jagucki
Tel. 606-822-694
Zeb-2314. Oferujemy Państwu piękne mieszkanie w kamienicy
secesyjnej w Centrum Jeleniej Góry. Okolica bardzo spokojna i
interesująca zabudowa. Mieszkanie o pow. 112 m2 na drugim
piętrze, rozkładowe - trzypokojowe z balkonem i piwnicą.
Mieszkanie posiada zadbane wnętrze i wykończenia stolarki
okiennej dsrewnianej. wspaniałe podłogi drewniane i drzwi z
futrynami drewnianymi. Jest możliwość rekonstrukcji drugiego balkonu który został
zdemontowany. Wspaniałe miejsce dla osób ceniących spokój a jednocześnie zabytki.
Polecam to mieszkanie również ze względu na cenę. Istnieje możliwość zamiany tego
mieszkania na mniejsze w Cieplicach . Zapraszam na prezentacje tego mieszkania.
Arkadiusz Lewandowski 665-335-324
Zeb-2229. Oferujemy Państwu dom wolnostojący w Centrum
Jeleniej Góry ale w rejonie bardzo spokojnym - w najbardziej
poszukiwanej dzielnicy miasta. Dom składa się z 6 sypialni, 2 salonów, 3 kuchni, 3 łazienek, 2 WC oraz 3 przedpokoi. W domu na
parterze jest ładny kominek w trakcie wykończenia. Jest również
na parterze pomieszczenie 40m2 i dwa małe o pow. 12m2 - można wykończyć pod zakład lub usługi. W budynku jest kotłownia
/ piec na eko groszek - możliwość zamontowania pieca gazowego dwufunkcyjnego/ i
pomieszczenie obok tzw. warsztat domowy. Zapraszam na prezentacje domu. Atrakcyjna lokalizacja oraz cena do negocjacji. Arkadiusz Lewandowski 665-335-324
Zeb 2251 Bardzo ładny, nowy dom wolnostojący w Wojanowie
-Bobrowie, z bardzo ładną lokalizacją na działce 3000m2. Dom
parterowy z poddaszem użytkowym. Na parterze jest przedsionek,
kotłownia, hol, łazienka z prysznicem ,kuchnia z jadalnią plus
salon oraz bardzo ładny pokój zimowy, na parterze jest także
niezależny pokój, który może pełnić funkcję gabinetu. W salonie
jest bardzo ładny kominek z rozprowadzeniem.Na poddaszu są
cztery sypialnie ( z dwóch sypialni są wyjścia na balkon, z którego rozciąga się przepiękna
panorama karkonoszy) i duża łazienka. Dom jest ogrzewany c.o na groszek ekologiczny
, piec z podajnikiem , na całym parterze i w górnej łazience jest ogrzewanie podłogowe.
Woda jest z wodociągów , kanaliza -szambo dwukomorowe. Dom budowany nowoczesną
technologią. Największym walorem tej oferty jest funkcjonalność pomieszczeń także
na dwie rodziny oraz sama lokalizacja wśród zieleni, która tworzy niewątpliwie oazę
ciszy , z jednoczesnym bliskim sąsiedztwem dojazdem do Jeleniej Góry- dom dla osób
wymagających.
Oferta godna polecenia Alicja Grzywińska 505 074 854
Zeb 2321.Oferujemy Państwu kawalerkę w Jeleniej Górze o pow.
27,01m2. Usytuowana na drugim piętrze w bloku czteropiętrowym
na Zabobrzu I. Mieszkanie jest bardzo słoneczne i ciepłe do
kosmetyki. Na podłogach parkiet i kafle. Okna nowe PCV, wszystkie instalacje wymienione Łazienka po kapitalnym remoncie z
wanną. Ciepła woda z junkersa gazowego. Drzwi wejściowe
nowe. Mieszkanie nie wymaga dużych nakładów finansowych.
Budynkiem zarządza wspólnota, blok jest po termomodernizacji.
Koszty miesięczne to 200zł w tym ogrzewanie i fundusz remontowy. Do mieszkania przynależy piwnica. Oferta godna polecenia.
Zapraszam na prezentacje. Anna Roziel tel.509 156 552

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE Zabobrze - o
powierzchni 86 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, przedpokój,
gotowe do zamieszkania NM. Lic.
5877 - 500 122 447
MIESZKANIE Zabobrze - trzypokojowe w wieżowcu na 10 piętrze,
51 m2 w dobrej cenie NM. Lic.
5877 - 500 122 447
MIESZKANIE Zabobrze 2 pokoje
- I piętro, 2 pokoje 48m2. Pokoje
po kap. remoncie, pozostałe
pomieszczenia wymagają odświeżenia. Mieszkanie słoneczne,
ogrzewanie i ciepła woda miejska.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE Zabobrze 64 m2 - 3
pokojowe na pierwszym piętrze.
Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE Zabobrze II - 3
pokoje, 54 m2, do remontu, cena
143.000 zł. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928
MIESZKANIE Zabobrze II - 3
pokojowe 54 m2 do remontu.
Cena 143.000,- Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 6327 - 501
090 928
MIESZKANIE Zabobrze III 50
m2 - II piętro, 2 pokoje w stanie
developerskim, w pięknej i zacisznej części osiedla Zabobrze III.
Możliwość własnej aranżacji wnętrza. Dobra cena. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE, ul. Kiepury - 2
pokoje, 50 m2, nowy budynek,
odsprzedam, 150 tys., dzwonić
po godzinie 16.00. - 787 547
096
MIESZKANIE3 pokojowe - 66
m2, II piętro, niski czynsz, słoneczne z balkonem, widok na
góry. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIEM4 na Zabobrzu
- 4 pokoje, 66 m2, III piętro w
bloku na Zabobrzu. Mieszkanie
do częściowego remontu. Okazja! Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
NA ratunek dla piękna - Szklarska Poręba, Kilińskiego. W
zabytkowym parku ciekawa
nieruchomość oczekuje na ludzi
z wizją i pasją. Lic. 9549 - 726
290 939

NIERUCHOMOŚĆ budowlana - o
powierzchni 3000 m2 na osiedlu
czarne w Jeleniej Górze za kościołem. Cena do negocjacji - 509
314 810
ODSTĄPIĘ sklep spożywczy wyposażony po remoncie - Cieplice
- 785 743 405
OFERTA dla inwestora - Ożywisz
region, dasz pracę - na trasie
Kowary-Karpacz obiekt na cele
turystyczne, ośrodek sportowy
lub rehabilitacyjny. Lic. 9549 - 726
290 939
PIĘKNA szeregówka - skrajna na
os. Czarne. Kominek, klimatyzacja, balkon, ogród. Lic. 4917 - 604
508 308
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PI Ę T R O w i l l i M a ł a P o c z t a Piętro willi 121 m2, 5 pokoi,
garaż, ogródek. Piętro willi 105
m2 4 pokoje, garaż ogródek.
Obydwa mieszkania po kapitalnym remoncie, bardzo wysoki
standard. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
PODWÓJNE zadaszone stoisko
- na giełdzie w Cieplicach - 667
099 200
PÓŁ willi Sobieszów - lub jako
2 mieszkania odrębne 130 m2,
działka 1000 m2 dzielnica willowa Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 502 045 638,75
64 360 52
PROPOZYCJA domów wolnostojących - w zabudowie bliźniaczej, ciekawych „szeregówek”
Lic. 9549 - 726 290 939

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Szeregówka - Czarne - piękna
skrajna 168 m2, dwa garaże, salon
3 sypialnie, całkowicie wykończony
dom z zagospodarowaniem terenem. Warty polecenia. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Szeregówka środkowa - ładnie położona szeregówka z 2001
roku z widokiem na góry, 90 m2.
Zadbana, nasłoneczniona. 5 minut
do miasta. Lic. 7453 Cztery Kąty 601 869 663
Szeregówka, ładny bliźniak Decyduj już teraz w dobrej cenie
na dzisiaj. Cieplice, Podgórzyn, Piechowice. Lic. 9549 - 726 290 939
Szeregówka, Zabobrze III - 85
m2 + 30 m2, poddasze użytkowe,
ogród, podjazd, 2010 rok, odbiór,
380.000 - tel. po 16.30. - 669 121
802
Widokowa działka - bardzo
ładna działka w Jeżowie Sudeckim,
media, piękne widoki, Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Willa - w okolicach LO Żerom dom wolno stojący z przepięknym
widokiem na panoramę gór. Lic.
7027 - 785-511-606
Zaproponuj cenę - 2 pokoje z
balkonem, po remoncie, zielona
okolica, z wyposażeniem. Lic. 5877
- 500 122 445
Ziemia - 35 zł/m - 505 010 632

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
19 latka w ciąży - zaprasza do siebie
miłych panów i pary - 721 514 312
30 facet - lubiący miłość francuską
i nie tylko gwarantuje rozkosz i mile
chwile. Wiek nie ma znaczenia.
Czekam - 794 189 046
40-latek pozna panią - dwie
panie, parę do sex spotkań - odp.
na SMS - 884 107 489
Abstynent, godny zaufania
- wysportowany, 40-latek szuka
samotnej i uczciwej, możliwy
poważny związek. Odpowiem na
każdy poważny SMS - 783 411
148
Blondynka - 34 latka zaprasza
całodobowo. Wrażenia i emocje
gwarantowane, 100% dyskrecji 797 770 372
Blondynka - z seksownym
tyłeczkiem, gotowa na wszystko.
Dyskrecja - 661 432 551
Dam kieszonkowe nastolatce - lub
nastolatkowi za mile spotkanie - ja
chłopak - 514 244 578
Dla puszystej - pani, dziewczyny
pan z dużym p... - 512 178 438
Kawaler, 34 lata - wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu
pozna dziewczynę z Jeleniej Góry
- 794 417 789
Kochanek 28 latek - dla pani
stały układ - 792 473 415
Kochanek. - 28 latek dla pani stały układ - 792 473 415
Masaże dla kobiet - dyskrecja
stały układ, zapraszam warto,
wiek bez znaczenia - tanio - 607
468 959
Miła pani koło 40 - zaprosi dyskretnie pana po 40-tce - 506 370 035
Miły 32 latek - pozna Miłe dziewczyny do spotkań towarzyskich bez
sponsoringu - 794 308 519
Miły chłopak pozna dziewczyny do 35 lat spragnionych seksu - 794
308 519
Miły średniolatek pozna n - małżeństwo z Panią Bi lub samą Panią
Bi. J. Góra - 607 495 461
Najlepsze dziewczyny w okolicy
- zapraszają na extra zabawę, warto
- 661 593 857
Namiętna blondynka - spełni
Twoje marzenia - dyskrecja - 661
432 551
On przystojny 28 lat - spotka się z
miłą i szczupłą dziewczyną - 789
174 490

og£oszenia
Pan 40 lat pozna panią - z okolic
Lubania śl w celu intymnych spotkań
w wieku 30 do 50 lat - 100 procent,
dyskrecji możliwa pomoc finansowa
odp na SMS - 886 386 833
Pan koło 40 - pozna panią w każdym wieku, bez zobowiązań - 515
823 262
Popiszę SMSy i zabiorę na
imprezę - dziewczyny do od 18 do
21 lat - 693 641 429
Poznam amatorkę - mocno zbudowanych blondynów. Wskazany
szacunek do faceta. Ja 33 lata - 693
347 146
Poznam panią w celu sex spotkań
- mile widziany stały układ, bez
sponsoringu, dojadę, wiek niema
znaczenia - 792 705 885
Przystojny po 30 stce - pozna
miłą dziewczynę - proszę o poważne
oferty tylko SMS - 782 087 733
Przystojny, wysoki - pomoże
finansowo młodej, szczupłej, atrakcyjnej lasce - 883 418 736
Seksowna utalentowana - blondyneczka zaprasza zdecydowanych
panów - 794 524 987
Striptiz dla pań - przystojny
brunecik - 695 568 236
Szatynka - domatorka pozna
panów w dowolnym wieku, która
lubi lody na patyku - 507 845 299
Szukam aktorki - modelki do filmu
erotycznego kontakt i foto na - eroticred@wp.pl - 796 932 198
Tygrysia - biust czwóreczka,
namiętna, lubiąca pieścić i spełniać
fantazje panów w dowolnym wieku.
Zaprasza całodobowo i prywatnie.
Dyskrecja i higiena 100 % - 797
770 372
Umilę czas Paniom - przystojny,
zadbany, delikatny zapełni wolny
czas znudzonym Paniom. Satysfakcja gwarantowana - 606 173 135
Wesprę lekko finansowo - dziewczynę, kobietę - wiek, wygląd bez
znaczenia - 884 261 734
Zaproszę do Cieplic - dojrzałych
panów na spotkanko do 20, jestem
atrakcyjną blondynką 34 lata, ładny
biust - 724 828 099
Zasponsoruję - stały układ 792 203 293

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - kostka granitowa i betonowa (place, podjazdy,
tarasy, ścieżki) - 757 514 321, 668
165 266
Brukarstwo - podjazdy, chodniki, ogrodzenia kamienne, mury
oporowe, grile i wędzarnie ogrodowe z kamienia - 501 804 857
Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Centralne ogrzewanie - montaż
centralnego ogrzewania wod.kan., gaz. Ogrzewanie podłogowe,
kominki-tanio szybko i solidnie - 696
484 516

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cyklinowanie - układanie parkietu mozaiki i podłóg, renowacja
starych podłóg - profesjonalnie 601 313 541
Dachy docieplenia - firma wykona
wymianę pokrycia dachowego,
docieplenie, remonty dachów - 603
300 365
Dekarstwo, ciesielstwo - zadaszenia, wiaty, kompleksowe pokrycia, obróbki, zadzwoń - 507 408
229
Docieplenia elewacji - termomodernizacja i kolorystyka elewacji
- 509 565 541
Elewacje - docieplenia, tynki tradycyjne, regipsy, podbitki, remonty
domów, mieszkań, prace wykończeniowe - 726 444 006
Elewacje, docieplenia budynków
- tanio, profesjonalnie, solidnie - 727
655 028
Elewacje, docieplenia budynków
- tynki maszynowe, konkurencyjne
ceny, profesjonalne wykonanie 781 974 255
Fachowiec wykona wszelkie
prace - remontowo budowlane - 517
120 810
Gładzie gipsowe, regipsy - sufity
podwieszane, glazura. Kompleksowe wykańczanie wnętrz - 607
414 173
Hydraulik - awarie-instalacjemontaż pieców, kominków- instalacji: san.-gaz.-co. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 695 929
873
Hydraulika - wybierz to co najlepsze - zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmie. Instalacje grzewcze,
sanitarne i gazowe. Ogrzewanie
podłogowe. Tanio, szybko, solidnie
- 695 929 873
Junkersy, piece - serwis - przeglądy, konserwacje, naprawy:
kotłów i junkersów. Montaż kotłów,
kuchenek i junkersów. Tanio-szybko
i profesjonalnie - 695 929 873
Kolektory słoneczne - montaż
centralnego ogrzewania wod.kan., gaz. Ogrzewanie podłogowe,
kominki - tanio szybko i solidnie
- 696 484 516
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
Kompleksowe usługi remontowo-budowlane, konkurencyjne ceny - 663 408 078
Kompleksowe wykończenie
wnętrz - płytki, regipsy, gładzie,
itp. duże doświadczenie, solidność, szybki termin realizacji.
- 781 703 769
Koparka - wywrotki kruszywa
wykonywanie przyłącza, place,
drogi - 508 269 894
Koparka Case od 70 zł za
godz. - ziemia, kamień, na
drogę budowlaną, zwietrzelina
- wywrotka 3 osiowa 15t, szybko
i tanio - 785 269 273
Koparko - ładowarka + młot
- i wywrotką do wynajęcia tanio
i solidnie - 793 240 653
K o pa r k o - ł a d o wa r k a roboty ziemne, wykopy sprawnie i fachowo - 785 535 629
Kostka brukowa - kostka
beton i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, drenaże, suche zabudowy, malowanie, tapetowanie
itp. profesjonalne doradztwo,
Faktura VAT. Szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943 lub 511
545 064
Minikoparka Bobcat - z operatorem - 793 240 653
Mini-ładowarka - do wynajęcia z operatorem - 793 240
653
Miniładowarka 2.8t - z operatorem - 793 240 653
Murarz i pomocnik - niedrogo,
faktura - 785 467 526
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury
VAT - 502 068 070
Parapety, schody, obudowy
- kominkowe z granitu - 512
600 552

Piece c.o. - tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o. węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon a przyjadę i
wycenie. Mam konkurencyjne ceny
pieców i usług - 696 484 516
Prace brukarskie - podjazdy,
ścieżki, place, mury, ogrodzenia itp.
Szybko i fachowo - 509 939 927
Prace remontowo-budowlane Prace remontowo-budowlane - 508
451 743
Przyłącza wodne - kanalizacyjne, budowa szamb i oczyszczalni
ścieków sprawnie i fachowo - 785
535 629
Remonty a-z - malowanie, tapetowanie, regipsy, elektryka, hydraulika, gaz - projekty, pomiary, odbiory.
itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Remonty mieszkań - regipsy,
gładzie, malowanie, panele itp.
wykonanie prac - 669 511 973
Remonty mieszkań - regipsy,
szpachlowanie, malowanie, panele
itp. prace szybko i solidnie - 669
511 973
Remonty mieszkań - regipsy,
szpachlowanie, malowanie, panele,
tynki MP75 szybko tanio i solidnie
5 - 508 764 998
Remonty mieszkań i domów kompleksowo - 697 269 145

Remonty od A do Z - mieszkań,
domów, sklepów - renowacje drzwi,
solidnie i niedrogo - 505 765 895
Remonty przebudowy - prace
wykończeniowe, nowe projekty 784 509 322
Rozbiórki i wyburzenia - firma
wykona szybko i fachowo - 793
240 653
Rozbiórki i wyburzenia - kucie
tynków i posadzek, demontaż konstrukcji stalowych - 605 676 178
Specjalistyczny montaż
chińskich drzwi - przez montera
przeszkolonego w Pekinie. Tanio i
solidnie - 607 720 825
Stany surowe - regipsy, wykończenia - 609 467 687
Stemple budowlane - wynajem 609 467 687
Sufity podwieszane - remonty
mieszkań, malowanie, faktura VAT
- 665 189 955
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - szybko - tanio - 665
125 410
Świadectwa Energetyczne
budynków - wszystkie typy budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali
użytkowych - 513 134 403

Tanie piece - kotły : gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe, ekogroszek - tanio - montaż, sprzedaż
- serwis. Zadzwoń. Nic nie tracisz,
możesz tylko zyskać - 695 929
873
Tanio budowa domu - ogrodzenia,
dachy, remonty - 784 768 300
Tapetowanie, malowanie - układanie glazury, wykończenia wnętrz
- 602 176 147
Tynki - maszynowe, gipsowe
i cementowo-wapienne. Tanio,
szybko i profesjonalnie. Wieloletnie
doświadczenie - 667 934 227
Układanie kostki bruki - granitowej, betonowej, stawianie murków
oporowych, wyklejanie granitem,
łupkiem, równanie kostki specjalnymi maszynami, porządkowanie
posesji i inne usługi - 667 701 333
Układanie paneli ściennych podłogowych - 513 194 392
Usługi hydrauliczne - usuwanie
awarii - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką - z
młotem pneumatycznym, prace
ziemne, wykopy, wywrotka 15t - 607
377 280
Usługi remontowe - tanio - kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

UTWARDZANIE placów - dróg
dojazdowych do posesji - 508 269
894
WYBUDUJĘ dom - szybko, solidnie
i bez zbędnych kosztów - referencje
- 692 453 918
WYKONAM kosztorysy - na podstawie przedmiarów. Przypilnuje
budowy, pracowników lub zajmę się
dostawą materiałów - 603 300 365
WYLEWKI posadzek - mixokret - 600
023 416
WYNAJEM rusztowań - do wynajęcia 2 rusztowania 100 m2 i 200 m2,
dowóz na terenie JG gratis - 509
263 111
WYNAJEM rusztowań elewacyjnych i stempli budowlanych - 519
169 292
WYWÓZ gruzu - kontenery - wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir),
wycinka drzew, kontenery, zsypy
budowlane - do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333
WYWROTKA - do wynajęcia transport ziemi, zwietrzeliny, piasku,
kruszyw - 793 240 653
WYWROTKA - transport ziemi,
zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653
ZDUN - wykonam piece, kuchnie,
kominki, dom od podstaw - 887
095 801
ZDUŃSTWO - budowa i przebudowa pieców kaﬂowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków i
pieców chlebowych. Przebudowa i
renowacja pieców zabytkowych - 789
312 781

USŁUGI
EDUKACJA
CHEMIA - udzielę korepetycji pomoc w zaliczeniu semestru - 793
443 004
CK Plejada-kadry i płace - zapraszamy na kursy: masaż I i II stopnia,
księgowy początkujący, bhp, wizaż,
manicure - pedicure, tipsy żelowe 756 488 385
CK Plejada-masażysta - Trwa nabór
do szkoły: masażysta, kosmetyczka,
fryzjer, administracja, opiekun
medyczny, bhp i wiele innych kierunków - 756 488 385
JĘZYK angielski - dla początkujących
i zaawansowanych - miła atmosfera,
wieloletnie doświadczenie, ciekawe
materiały, możliwy dojazd - 668
227 370
KOREPETYCJE - matematyka,
ﬁzyka, chemia - przygotowanie do
poprawek, dojeżdżam - Jelenia Góra
i okolice. Doświadczenie w szkole i
jako korepetytor - 695 192 929
KSIĘGOWY Początkujący - Centrum
Kształcenia Plejada zaprasza na
kursy: Masaż I i II stopnia, Kadry i
Płace, Wizaż, więcej info: www - 756
488 385
MASAŻYSTA, Kosmetyczka - Centrum Kształcenia Plejada zaprasza
na kierunki: masażystka, kosmetyczka, fryzjer, administracja, opiekun
medyczny, bhp - 075 648 83 85
NAPISZĘ prezentację maturalną absolwentka ﬁlologii polskiej napisze
prezentacje maturalna w jeden dzień.
Tanio - 667 556 916
NAUCZYCIELKA śpiewu - indywidualne lekcje, 40 zł/h, Jelenia Góra
- Cieplice - 512 844 981
NOWY klub bokserski Red Fighters
- zaprasza dzieci, młodzież oraz
dorosłych do dwóch grup wiekowych.
Zapisy, informacje telefonicznie - 693
630 807
PROFESJONALNE lekcje śpiewu
- Przygotowanie do egzaminów i
castingów. 40 zł/h Cieplice - 512
844 981
PRZYGOTUJĘ do egzaminu - z
matematyki - 697 814 556
TŁUMACZ przysięgły - języka niemieckiego, tanio i szybko, kontakt: kamilakolodziej@wp.pl, GG
5051447, udzielam również konwersacji 35 PLN/1h - 605 434 347

USŁUGI
MUZYCZNE
- FOTOGRAFICZNE
AVE Maria na ślubie w kościele - Ave
Maria na ślubie w kościele - 609
299 524
DJ lub zespół - na wesele, poprawiny,
bale, zabawy, wieczorki taneczne,
dancing, imprezy okolicznościowe
- wieloletnie doświadczenie - 791
295 324

FOTO ślubne 2011 - Fotograﬁa uczuć
i gestów, tak pracuję, niebanalnie
w miłej atmosferze, profesjonalnie i
kreatywnie, zapraszam serdecznie.
kontakt@kasianowak.eu - 601 904
412
FOTOGRAFIA wnętrz i architektury
- pensjonaty, hotele, restauracje,
nieruchomości. Foto na strony www
i do folderów. PixmillStudio - 609
884 627
OPRAWA muzyczna ślubu - muzyka
klasyczna na przyjęcia i eventy.
Śpiewaczka z dowolnym akompaniamentem - 512 844 981
ZESPÓŁ SUNNY DUO - wesela,
bankiety - prowadzenie, konkursy-doświadczenie - duży repertuar - demo
w Internecie - ceny łagodne - 609
851 863

USŁUGI
OPIEKA
NIEDROGO zaopiekuje się dzieckiem - posiadam długoletnie doświadczenie. Tylko rejon Zabobrza 1 lub u
mnie w domu - 515 175 747
PANI na emeryturze - weźmie dziecko
do pilnowania z dowozem do domu w
Cieplicach. dom z podwórzem - spokojna i cicha okolica - 603 688 870

USŁUGI
RÓŻNE
ALICJA Kowalska - Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres
usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych
- W. Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub 601
837 677
ANTENY tv-sat - cyfra, Polsat telewizja n montaż, ustawienie, serwis
sprzedaż telewizji nowej generacjin-super promocje, gwarancja - 693
355 889
BIURO dochodzenia odszkodowań
- oferuje pomoc prawna poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
przy pracy, gosp. rolnym chorobach
zawodowych, zniszczenia mienia,
bezpłatne konsultacje, opieka lekarzy
specjalistów, reprezentacja w sądzie
- 501 707 173
BIURO Rachunkowe - poprowadzi
księgowość ﬁrmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-ﬁnansowej - 601 837 677
DOMOWE ciasta - na każdą okazję
- 601 884 992
ELEKTRYK - Elektronik - Naprawa
RTV-AGD. Sterowniki do pieców
OC-CWU. Instalacje elektryczne.
Spawarki migomat maszyny przemysłowe - 605 858 742

FIRMA Campservice - wykonuje
kapitalne remonty, przeróbki, liftingi i
renowacje przyczep kempingowych,
kamperów - 519 169 292
FIRMA stolarska - wykona drewutnie
na drewno opałowe - 600 586 419
GAZ - serwis - instalacje, gaz, kontrola i przegląd - Junkersy, Kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy gwarancje, robimy przeglądy - 500 505 002
JUNKERSY - serwis - kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Teraz
przegląd-konserwacja 50 % taniej
Podbijamy książeczki gwarancyjne
- 500 505 002
KLIMATYZACJA - napełnianie,
odgrzybianie, naprawa. Promocje
napełniania od 100 zł - 757 893 651
KLIMATYZACJA samochodowa odgrzybianie serwis. Tanio - komplet
180 zł - 666 097 891
KOMPUTEROPISANIE - 501 707
173
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
NAPRAWA pralek i sprzętu AGD
- Dariusz Simoniuk. Zabobrze, ul.
Karłowicza 25. Zakład czynny: pn.-pt.
w godz. 10-17 i sobota w godz. 10-13
- 756 421 598, 603 835 483
NAPRAWY, serwis przyczep - Firma
Campservice przyjmie zlecenia na
remonty kapitalne, przeróbki, doposażenie, liftingi przyczep kempingowych i kamperów - 519 169 292
ODSZKODOWANIA, wypadki Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań,
analizy przebiegu wypadków. Biuro
Analiz Technicznych i odszkodowań
BATIO ul. Sobieskiego 56/58 (Budynek Biedronki I piętro) - bez opłat
wstępnych - 609 951 950
ORGANIZACJA imprez okolicznościowych - komunie, urodziny, jubileusze, bankiety, spotkania biznesowe!
Zapraszamy. Pub&Restauracja
Konstelacja - 533 550 009
PODŁĄCZENIA sprzętu AGD - profesjonalne, szybkie, solidne podłączenia do kuchenek (uprawnienia),
pralek, zmywarek. Dojazd do klienta
gratis! - 606 173 135
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny
- 782 020 635
PRACOWNIA tatuażu - Nowo
otwarta - TattooShop w Kowarach
zaprasza ul.1-maja 13a 58-530
Kowary - niskie ceny - super promocje - 508 091 587
PROWADZISZ działalność gospodarczą ? - koszty przewyższają twoje
możliwości? - przejdź na nowoczesna
formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia
pracowników - 501 707 173
PSI Trend - Salon pielęgnacji psów i
kotów. Ul. Kiepury 67a. Zapraszamy
- 605 637 942
REKLAMA, strony WWW - kompleksowo: strony i sklepy www, materiały
drukowane typu ulotki itd. (również
kolportaż). Wystawiamy f-ry VAT kontakt@gingerart.pl - 601 904 412
RENOWACJA mebli i tapicerstwo 504 476 123
SERWIS komputerowy z dojazdem do klienta 24h. Odzyskiwanie danych.
Strony WWW. Naprawa elektroniki.
Tusze do drukarek. ELEKTO-KOM
Jelenia Góra ul. Bacewicz 4 - 791
997 309
SERWIS RTV-SAT - domowe i warsztatowe naprawy telewizorów oraz
montaż anten satelitarnych. Solidnie,
tanio z gwarancja. Dojazd i diagnoza
gratis - 721 009 695
STUDIO Haft Komputerowy - ul.
Sobieszowska 10 - czapki, wyroby
gotowe, elementy, emblematy,
naszywki, aplikacje - 505 155 529
SZAFY, zabudowy wnęk - kuchnie
na wymiar, wykonam tanio i solidnie.
Projekt i doradztwo bezpłatne - 517
469 065
TRAK ostrzenie pił - trakowych - 693
245 008
UBEZPIECZENIA PZU: mieszkania
- domy, OC, AC, turystyczne - 793
732 141

WODOMIERZE i legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002

TRANSPORT, przeprowadzki tanio - solidnie, faktura VAT - 504
744 460
USŁUGI transportowe i przeprowadzki kompleksowe 10 % taniej
- 601 561 366
USŁUGI transportowe - przeprowadzki - tanio i solidnie - bus
maxi - 508 301 464
WYWROTKA 26 ton - transport
kruszywa, piasku, ziemi zwietrzeliny - 796 160 678

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
PRANIE dywanów, wykładzin - tapicerek meblowych i samochodowych.
Profesjonalnie podciśnieniowo środkami i urządzeniami ﬁrmy Karcher
- 601 566 508

USŁUGI
TRANSPORTOWE
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice
- 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182 55,
607 222 369
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
LOTNISKA - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław,
Poznań, Katowice, F-ra Vat, Door
to door - 607 763 204
NIEMCY - przewozy osobowe –
super ceny, co trzeci przejazd gratis
- 075 75 182 55, 607 222 369
NORYMBERGIA, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI-TRANS PL-UE. sb-nd. Rabat - 660 468
908
TANI transport mebli - przeprowadzki, atrakcyjne ceny - 511
160 252
TAXI - bagażowa - 601 527 714
TRANSPORT osobowy - Lotniska
- wycieczki, konferencje, imprezy
okolicznościowe, itp. Faktura VAT.
Klimatyzacja - 602 120 624
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RÓŻNE
SPRZEDAM

USŁUGI
SPRZĄTANIE
DYSPOZYCYJNA, uczciwa, pracowita - posprzątam, ugotuję, zrobię
zakupy - 664 266 036
KARCHER - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej.
Faktury VAT - 603 646 803, 75 76
72 773
KOSZENIE trawników - przycinanie
żywopłotów, grabienie liści - 502
030 735
POMOC domowa - sprzątanie,
gotowanie, zakupy, opieka, drobne
naprawy, zadzwoń na pewno pomożemy - 535 987 665
POSPRZĄTAM mieszkanie - umyję
okna, zajmę się dzieckiem, wyprowadzę psa itp. - 693 217 736
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DRĘCZY Twoje ciało - jakiś niż
baryczny? Umów się z Małgośką
na masaż klasyczny! Erotycznych
nie robię! - 887 442 552
FRYZJER w twoim domu - Profesjonalne usługi fryzjerskie Jelenia
Góra i okolice. Dojazd gratis - 604
617 771
MASAŻE - klasyczne i relaksacyjne - 606 424 970
MASZ brzydkie obgryzione
paznokcie - Masz dość odpadającego lakieru? Wstydzisz
się pokazując swoje dłonie? To
ogłoszenie jest dla Ciebie. Moim
priorytetem są Twoje zadbane
dłonie Paznokcie żelowe 60-70
zł Karpacz - 667 264 002
PROFESJONALNE przedłużanie włosów - w Jeleniej Górze i
Dziwiszowie, metoda na zgrzewa
keratyna, cena z włosami 5 zł od
pasemka zapraszam Justyna 506 193 150
PROMOCJA - schudnij - 4
masaże odchudzające +1 gratis.
Rezultaty gwarantowane. Rehabilitacja, fizykoterapia. Komputerowe odchudzanie, sauna - 600
106 329
REHABILITACJA - masaż laser,
u l t r a d ź w i ę k i , p r ą d y, j o n o f o reza, borowina. Masaż leczniczy, relaks. Najtaniej w mieście
Solidnie ul. Kiepury 67a - 513
769 991
STRES Cię zżera jak cholera?
- Nerwy ukoi masaż klasyczny
aromatyczny - 887 442 552

ZA DARMO
ODDAM
WÓZEK dla dziecka - gondola
plus spacerówka - 602 293 836

ZA DARMO
PRZYJMĘ
PRZYJMĘ niepotrzebny złom każdą ilość - 697 269 145
PRZYJMĘ rower - najlepiej damkę
w dobrym stanie - 505 764 122

AGREGAT prądotwórczy EP3000 Moc2700KVA nowy - 603 250 772
ANTENY - tv-sat Cyfra, Polsat telewizja N - montaż, ustawienie, serwis.
Sprzedaż telewizji nowej generacji
N - super promocje - gwarancja 693 355 889
BLACHA ocynk - 0,75 grubość,
falowana, malowana, w arkuszach
2 na 1. Tanio - 601 057 718
CEGŁA rozbiórkowa - 2000 szt. 10
gr./szt. - 728 895 353
DREWNIANY kiosk warzywniczy
- znajdujący się na ulicy Wyczółkowskiego z pełnym wyposażeniem
tj. waga, skrzynki, lodówka - 605
603 648
DREWNO lipy - zdrowe nadające
się na rzeźbę. Tarcice liściasta - dąb,
jesion, jawor, olcha - 791 662 903
DREWNO opałowe - pocięte, przerąbane, z dostawa do domu 110 zł/m
kominkowe 160 zł/m - 798 428 031
FOTELIK od 0-13 kg - z funkcją
kołyski - 782 690 601
FOTELIK z funkcją kołyski - 0-13
kg wkładka dla noworodka, budka
pokrowiec - wyślę foto na MMS nowe - 782 690 601
GAŁĘZIE - dębowe, bukowe, grabowe, jesionowe, na opał niepocięte
- 605 857 016
GEFORCE 8600GT 512 MB, 130
zł - pilne - 510 354 556
LABRADOR, suczka - koloru biszkoptowego, cena 250 zł - 691 076
362
LODÓWKA Elektroluks - 1,75 m,
cena 500 - 603 250 772
LODÓWKO-ZAMRAŻARKA Amika - 400 zł, komplet sypialniany
łóżko z materacem, szafa i szafki
850 zł. Stan rzeczy b. dobry jak
nowe - 609 651 620
MATA 3w1 - krokodylek posiada
zabawkę do nauki raczkowania foto
na MMS 50 zł - 782 690 601
MATA edukacyjna 3w1 krokodylek
- super zabawka, przewijak, zielony
nowy na łóżeczko, polecam foty na
MMS - 782 690 601
NOSIDEŁKO na szelkach - noszone
na plecach lub przodem 5-13 kg zielone - foty na MMS - 782 690 601

PARAPETY granitowe - Bianco
Crystal 13 szt. Wym. 153x20x3 cm.
Cena 85 zł/szt. - 728 895 353
SPRAWNY duży telewizor Samsung - CX-6844W tanio 100 zł - 510
354 556
SPRZEDAŻ kruszyw budowlanych
- Sprzedaż kruszyw budowlanych 508 269 894
SPRZĘT wędkarski - po likwidacji
sklepu - atrakcyjne ceny. Duży wybór
asortymentu - 510 042 794
SZAFKA RTV SALSA - wymiary
wys.46 szer.97.5 gl.56.5 - 880 661
938
SZAFY wnękowe w systemie Indeco
- zabudowy poddaszy, meble
hotelowe 5 lat gwarancji raty - 500
452 760
TANIO kocioł C.O - gazowy, 2
funkcyjny, używany, stan b. dobry,
Saunier Duval wersja Niedźwiedź,
800 zł - 505 865 407
WYPRZEDAŻ palm - ostatnie
sztuki – Nolina - stopa słonia,
palma Roebelini i Yucca. Ceny od
20 zł - zapraszam. Ofertę mogę
wysłać na maila - 601 699 872

RÓŻNE
KUPIĘ
DREWNO gałęzie - bukowe,
dębowe, grabowe, jesionowe na
opał, niepocięte - 605 857 016
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Było tłumniej niż w dzień!

„Noc Muzeów 2011” w Jeleniej Górze.

Skansenie Uzbroj e n i a Wo j s k a
Polskiego „Noc
Muzeów 2011”
rozpoczęła się
wcześniej, niż w
jeleniogórskim
BWA od tego należy zacząć. Punktualnie o 17.00, na
placu przy dawnej
jednostce wojskowej „ożyły” wozy
pancerne, armaty
i muzealne radiostacje, na których
z wielką radością
bawiły się dzieci pod czujnym
okiem rodziców
oraz pracowników skansenu,
którzy pełnili rolę
przewodników.
Hucznie, radośnie

– Jestem niezmiernie zadowolony z
tegorocznej „Nocy
Muzeów”. Impreza
się toczy, pogoda
dopisała, dzieciaki
szaleją, jest mnóstwo
ludzi, czego chcieć
więcej. Nie spodziewałem się, że będzie
aż taki tłok; że będziemy mieli trudności w ogarnięciu tego
wszystkiego. Graffiti,
gry i zabawy, a jednocześnie zwiedzanie
maszyn bojowych,
po prostu, nie wystarcza nam rąk! Jest
tłumniej niż w najbardziej udane dni
w naszym skansenie.
Winszuję sobie, by
tak było zawsze –
entuzjazmował się

W nocy, z soboty na niedzielę z 14 na 15 maja w muzeach w całej Europie odbył się szereg
imprez przygotowanych specjalnie z myślą o Nocnych Markach. I nie inaczej było w Jeleniej
Górze, gdzie w „Noc Muzeów 2011” tłumnie oblegano m.in. Biuro Wystaw Artystycznych
i Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego

i z dużym humorem
było też później, gdy
po konsumpcji wojskowej grochówki
Każdego roku, w miastach w ganizowane z myślą o Nocnych Tym razem mieszkańcy Jeleniej Góry starsi i młodzież
całej Europie „Noce muzeów” or- Markach biją rekordy popularności. tłumnie zjawili się m.in. w BWA przy przystąpili do malowania graffiti o
tematyce militarnej.
W międzyczasie, w skansenie
odbywały się liczne gry
i zabawy, z kolei na zakończenie imprezy odbyła się projekcja filmowa
komedii wojennych:
„Gdzie jest generał” oraz
„Giuseppe w
Warszawie”,
tr wająca
do godz.
24.00.

ul. Długiej i Skansenie Uzbrojenia
Wojska Polskiego, gdzie przywitały ich liczne atrakcje.
Z uwagi na
fakt, iż w
Dlaczego? Albowiem to właśnie
wtedy w klimacie innym,
niż zazwyczaj, wieczorową
porą lub już zupełnie w nocy,
w atmosferze tajemniczości
i emocji możemy zaspokoić
swoją ciekawość szeroko pojętą kulturą i sztuką podczas
najrozmaitszych, zazwyczaj
darmowych wernisaży, pokazów performance, projekcji
video i koncertów muzyki na żywo.

Stanisław Wilk, kierownik Skansenu
Uzbrojenia Wojska Polskiego.
W BWA w Jeleniej Górze „Noc Muzeów 2011” ruszyła o 21.00. Po „Scenach z teatru i życia”, czyli pokazie
multimedialnym z żywym planem,
w ramach imprezy odbyły się rewia
muzealna Teatru Cinema; pokaz
premierowy filmów video Zbigniewa
Szumskiego będących kompilacją
materiałów z fragmentami
spektakli teatralnych,
a tak-

że koncert muzyki na żywo. Od 23.00
można było oglądać performerskomuzyczną „solówkę” Włodzimierza
Kiniorskiego.
– Ci, którzy nie uczestniczyli w
tegorocznej „Nocy Muzeów” w BWA
w Jeleniej Górze powinni żałować.
Było warto, albowiem galeria pokazała swoje drugie oblicze, po trosze
fantastyczne, tajemnicze, inne od
tego, które widać za dnia. Żałować
powinni również dlatego, że
projekty, które tu zorganizowaliśmy połączyły ze sobą
sztuki plastyczne i teatralne
z muzyką na żywo, innymi słowy, było naprawdę
ciekawie – podsumowuje
Janina Hobgarska, dyrektor
BWA.
Petr
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„Mój tata dał mi psa”. XXXVI Wystawa Psów Rasowych w Cieplicach
Wczoraj, o godz. 10.00 w
rytm wdzięcznej piosenki
„Mój tata dał mi psa” Natalii
Kukulskiej na Stadionie Miejskim przy ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze - Cieplicach
zaprezentowały
się małe i duże,
temperamentne i
raczej ospałe, puszyste i szorstkowłose psiaki najróżniejszej maści
w ramach XXXVI
Wystawy Psów Rasowych.

w tym roku odbyła się już po raz
trzydziesty szósty, jest jeleniogórski
oddział Związku Kynologicznego.
Podczas imprezy, która pomimo
niekorzystnej aury
pogodowej przebiegła w atmosferze
uśmiechu i radosnych szczeknięć
pupilów i pupilek
ponad siedmiuset
hodowców, zaprezentowano psiaki
przeróżne – od
małych, po duże i
te największe; temperamentne, flegmatyczne, łowne i
ratownicze.
– Z Polą, moim owczarkiem, przyOrganizatorem wszystkich edycji chodzę tu od dziesięciu lat. WprawWystawy Psów Rasowych, która dzie nie uczestniczymy w sposób
czynny w wystawie, ale zawsze jest
to okazja do rzucenia okiem na inne

„rasowce”, na
kolegów i koleżanki Poli,
m e d a l i s t ów
i medalistki.
Cieplicka Wystawa Psów
Rasowych
to naprawdę
wspaniała
impreza dla
miłośników
właśnie tych
czworonogów
– mówił nam
Jacek Lipiński, jeden z
obecnych na
wczorajszej
imprezie.
Wdzięczne, a
przy tym można pogłaskać.
Petr
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