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Czytaj w najnowszym wydaniu Jelonki.com dostę

pnej w kioskach

od lewej: Marzena Machałek Elżbieta Matiasz
Marek Obrębalski Robert Prystrom Marcin Zawiła
Sylwester Urbański

Prawo korzyści
Największą porażką polskiej demokracji nie są nietrafne wybory i źli
kandydaci. Klęską dotychczasowych
wyborczych doświadczeń jest mizerna
frekwencja i negatywne nastawienie
większości Polaków do możliwości
ustroju demokratycznego. To właśnie
te zjawiska tkwią u źródeł pozostałych

niepowodzeń związanych ze skutkami
wyborów, w tym samorządowych. Choć
w naszym kraju powtarza się to od 20
lat, a w świecie – od znacznie odleglejszych czasów – wciąż nie wierzymy, że
demokracja daje nam, mieszkańcom,
prawo wyboru ludzi, którzy będą decydować o przyszłości naszej (małej) ojczy-

zny i nas samych. Tu w Jeleniej Górze i
okolicach. Nie lekceważmy tej szansy
21 listopada 2010 roku. Przyjrzyjmy
się kandydatom i zagłosujmy na tych,
którzy – naszym zdaniem – sprostają
naszym wymaganiom i oczekiwaniom.
Jeśli skreślimy właściwe nazwiska, będą
z tego tylko korzyści.
Konrad Przezdzięk
redaktor naczelny
Jelonki.com
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Kto ile dostał na promocję miasta

mości samorządowe zainkasowała
W 34. numerze Nowin Jelenio117 120 złotych, a za kampanie
górskich w artykule zatytułowapromocyjno-reklamowe – 33 550
nym „Miasto trwoni pieniądze”
złotych. Z kolei Muzyczne Radio za
ukazała się nierzetelna i trącąca
Wiadomości Samorządowe dostało
manipulacją danymi wieść o
29 280 złotych, a za kampanie
kwotach, jakie jeleniogórski magistrat
promocyjno-reklamowe – 36 600
przekazał mediom na działania promo- formacji podanych we wspomnianym
cyjne. Nasz tygodnik otrzymał na ten źródle, życząc mu mniej wybiórczości, złotych.
Redakcja Jelonki.com
cel 24 400 złotych. W uzupełnieniu in- dodajmy, że Telewizja DAMI za wiado-
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Prawdy i mity na temat targowiska Flora
J G. Co do faktu, ze targowisko Może bardziej opłacalne dla miasta
koś dziwnie się złożyło, że największymi
przeciwnikami gospodarowania przez w obecnym stanie nie może funk- byłoby sprzedanie tych gruntów.
spółkę kupiecką na Florze jest radna cjonować chyba wszyscy są zgodni. W planie przestrzennego zagospoZofia Czernow i radny Józef Sarzyński. Natomiast nie słyszałem ze strony darowania na miejscu targowiska
Obie te osoby są wieloletnimi radnymi, radnych żadnej konkretnej propozycji zaplanowany jest obiekt wielko
sprawowały również urząd prezydenta co dalej z tym miejscem. Dlatego na powierzchniowy.
J.G. Dla miasta nie było żadnego
sygnał ze strony władz miasta o możliRedakcja. Ostatnio głośno było i wiceprezydenta Jeleniej Góry. W tym
wości zarządzania targowiskiem przez ryzyka, ze kupcy nie będą realizowali
czasie
funkcjonowało
targowisko
Flora,
o kupcach i ich proteście po tym jak
kupców oraz możliwości przeznaczenia inwestycji, gdyż umowa wieloletnia
uchwała o przekazanie spółkom i nieprzerwalnie przez 16 lat, zarządzała
ADMINISTRACJA
obligowała do realiTARGOWISKA
kupieckim targowisk na Florze
zacji przebudowy
i Zadobrzu w wieloletnie dzierżawy
wg harmonogramu,
nie trafiła po obrady rady miejskiej
WEJŚCIE GŁÓWNE
a w przypadku zaz powodu nie dostarczenia pełnej
niechania realizacji
dokumentacji radnym przez prenastępowałoby rozPLAC WEJŚCIOWY
zydenta.
wiązanie umowy. Co
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Wywiad z Janem Gniadzikiem
prezesem spółki kupieckiej
Flora, kandydatem na radnego
z listy Razem dla Jeleniej Góry
z okręgu wyborczego nr.1.
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R. Nie można dziwić się radnym,
ze nie chcieli dyskutować nad problemem nie znając dokumentacji,
w czym był problem aby dostarczyć
23 komplety dokumentów.
J G. Prawda jest trochę inna. Żadna
z komisji nie była zainteresowania spotkaniem z zarządem spółki i poznaniem
opracowań, nasze próby wproszenia
się na komisje były bezskuteczne. Wystarczyło zamiast rozgłosu medialnego
poprosić o komplet dokumentów,
potrzebna była jedynie dobra wola. A że
jej zabrakło świadczy chociażby fakt, że
nie padło ze strony radnych choć jedno
pytanie, co dalej z kupcami, a umowa
na dzierżawę targowiska przez spółkę
wygasa 30 listopada br. Można było
również zwołać do końca kadencji jeszcze jedno posiedzenie rady aby odnieść
się do problemu targowisk.
R. Wypowiedz radnego Józefa
Sarzyńskiego, że sprawy związane
z majątkiem gminnym powinny
być w pełni jawne i transparentne,
a spółce chodzi o to aby usiąść
na majątku gminnym z punktu
widzenia mieszkańców jest jak
najbardziej słuszna.
J G. Jesteśmy oczywiście za pełną
jasnością i transparentnością, wszakże
zasady te musza dotyczyć wszystkich. Ja-

strefa ha

recznego
ndlu od

ale mechanizmy pozostały bez zmian.
Dlatego lepiej przy podejmowaniu
decyzji kierować się pragmatyką niż
dyscypliną partyjną. A z komitetów
bezpartyjnych wybraliśmy Razem dla
Jeleniej Góry, ponieważ chcieliśmy
związać się z osobą, która pomaga
kupcom i ich popiera nie tylko na czas
wyborów. Nie mogę w tym miejscu
pominąć wielkich zasług Pana Jerzego
Lenarda – Zastępcy Prezydenta Jeleniej
Góry, od którego faktycznie zaczęła się
sprawa. W imieniu własnym i kupców
z Flory chciałbym serdecznie podziękować za zrozumienie problemów
tego środowiska, skuteczną prace
R. Miał Pan bardzo emocjonal- na rzecz jego skonsolidowania oraz
ne wystąpienie na ostatniej sesji wsparcie przy wytyczaniu kierunków
stan rzeczy nie mamy żadnego wpływu. Poprzedni dzierżawca twierdził,
ze jest właścicielem tych pawilonów,
nie potrafił jednak udokumentować
prawa własności. Efektem naszych
wezwań do podpisania umów były
oświadczenia o sprzedaży tych pawilonów najczęściej członkom rodziny,
które z kolei oświadczały o przekazaniu ich w celu organizacji bliżej
nieokreślonej spółki. To nie jedyne
złośliwości, ale nie ma sensu zagłębiać
się w te sprawy, zajmuje się nimi
prawnik i najprawdopodobniej będą
rozstrzygane przez sąd.
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ŚCIANA KURTYNOWA

części środków z dzierżawy
na fundusz remontowy zareagowaliśmy bardzo szybko.
Powołaliśmy spółkę z o.o.
w której udziałowcami jest
102 kupców, opracowaliśmy
harmonogram inwestycji
finansowany ze środków własnych kupców oraz spółki.
Rozwiązanie wydawało się
satysfakcjonujące obie strony. Miasto bez angażowania
środków budżetowych miałoby uporządkowany teren
a kupcy pewne miejsca pracy.
Aby to działanie było realne
oczywiście musiałyby zostać
podpisana wieloletnia umowa
na dzierżawę miedzy spółką a miastem, wania faktycznie potrzebna byłaby
bo tylko w tym czasie może nastąpić jego zmiana, ale stosowne uzgodnienia
zostały poczynione z wydziałem urbazwrot inwestycji.
nistyki. Sprzedaż tego placu na pewno
R. Docierały do nas sygnały, że przyniosłaby jednorazową korzyść, nalejest to jedynie wybieg kupców w celu ży jednak mieć na uwadze dużo szerszy
R. Targowisko w obecnym stanie pozyskania bardzo atrakcyjnych aspekt, chociażby blisko 150 miejsc pracy
nie może być wizytówką miasta, ani gruntów na okres 20 lat, a faktycz- a wraz z rodzinami to 300 osób. Wiem,
nie rokuje dobrze samym kupcom. nie nie zamierzają nic tam robić. że dla niektórych radnych to żaden
problem, ponieważ uważają, że powstające galerie
proponują powierzchnie pod
wynajem, tylko nie orientują
się jakie obowiązują tam
stawki. Ponadto wielu kupców pochodzi z targowiska
na ul. Kilińskiego i doskonale
pamięta co im obiecywano
i na czy się skończyło. Boją
się żeby nie powtórzył się
ten scenariusz, tym bardziej,
że wielu aktualnych rajców
było zwolennikami likwidacji tamtego targowiska,
a plac po nim stoi pusty do
dnia dzisiejszego.
R. Idąc na dzisiejszy
wywiad ulicą Chrobrego
zobaczyłem cały pasaż
pawilonów w opłakanym stanie, tylko w nielicznych prowadzona
jest działalność, czy nie
można o nie zadbać aby
przyciągały a nie straszyły swoim wyglądem.
J G. Przykro mi o tym
mówić, ale aktualnie na ten

nim FHU M.W. Wojciechowicz, która co
3 lata bez żadnych przetargów, otrzymywała w dzierżawę targowisko. I nie
był to jedyny majątek gminy na którym
,,siedziała ta firma.” I o dziwo w tym
przypadku wrażliwość o dobro gminne
nie zadziałała, czyżby ze względu na
koneksje rodzinno-partyjne, o czym
powszechnie się szepcze. Dla pełności
obrazu należy dodać, ze firma ta ma
duże zaległości z tytułu niezapłaconych
czynszów do budżetu miasta. Jak wielka jest niechęć do kupców świadczy
również fakt iż radni nie wyrazili zgody
na wydatkowanie kwoty przeznaczonej
na targowisko Flora , którą rok wcześniej
sami uchwalili i zapisali w budżecie.
Środki te miały być wykorzystane na
zakup toalety kontenerowej, gdyż ta
przejęta wraz z targowiskiem w zasadzie nie nadaje się do użytkowania,
racjonalnego uzasadnienia takiej decyzji
nie znajduje.
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rady miejskiej, przewodniczący
chciał panu odebrać głos za ocenianie pracy radnych.
J G. Nie potrafię mówić bez zaangażowania o problemach które są mi
bardzo bliskie a dotyczące przyszłości
wielu osób i ich rodzin. Hipokryzja
i obłuda są cechami których najbardziej nie lubię a z tą mieliśmy do
czynienia na tej sesji. Cenię i poważam każdego kto ma własne zdanie
i stanowisko i potrafi je uzasadnić. Nie
można twierdzić, że nie ma się nic do
ukrycia i nie pozwolić się wypowiedzieć osobom do których skierowano
zarzuty. Natomiast jako mieszkaniec
Jeleniej Góry od 50 lat, mam prawo
ocenić pracę radnych, a że uczyniłem
to wprost w oczy może nie wszystkim
się podobało, na pewno nie chciałem
nikogo urazić.
R. Może jako spółka popełniliście błąd angażując się w wybory,
Pan startuje z listy komitetu Razem
dla Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego.
J G. Długo się zastanawialiśmy na
zarządzie czy wystawić swojego kandydata i z jakiej listy. Odbyliśmy rozmowy
z wieloma komitetami, przeanalizowaliśmy oferty i podjęliśmy decyzje aby nie
angażować się w komitety partyjne.
Moje wieloletnie członkostwo i praca
w Stronnictwie Demokratycznym pozwoliły poznać zasady funkcjonowania
partii od wewnątrz, wprawdzie obecnie są zupełnie inne uwarunkowania

rozwoju. Dziękuje również radnym:
Filip Monice, Łojek Ireneuszowi, Mróz
Krzysztofowi, Wachowicz-Makieła
Bożenie oraz Zabrzański Józefowi za
poparcie kupców na ostatniej sesji
rady miejskiej.
Oddzielne podziękowania należą się
Panu Prezydentowi Markowi Obrębalskiemu, który był zawsze otwarty na
sprawy środowiska kupieckiego i dał
szansę na udowodnienie iż kupcy potrafią podjąć konkurencję z galeriami
handlowymi i stworzyć atrakcyjną
ofertę handlową dla mieszkańców.
R. Jaki plany na najbliższy
okres?
J G. Musimy przez 3 lata, na które
mamy podpisaną umowę dzierżawy
targowiska, przekonać wszystkich,
że jako kupcy potrafimy zarządzać
skutecznie targowiskiem, poprawić
jego wygląd, stworzyć parking dla
klientów, wydłużyć godziny handlu,
poszerzyć ofertę sprzedaży aby nowa
rada z większym zaufaniem podeszła
do wydzierżawienia targowiska na 20
letni okres i umożliwiła gruntowną
jego przebudowę.
R. Dziękuje za rozmowę.
J G. Ja również dziękuje i mam
nadzieję że choć trochę rozwiałem
wątpliwości i stereotypy dotyczące
kupców z targowiska Flora. Jesteśmy
otwarci na każdą formę merytorycznej
dyskusji.
ts
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Jak dostać 1 495 431,88 zł od przyjaciela?
Dla normalnego człowieka są to niewyobrażalne pieniądze. Dobrze jednak jak ma się przyjaciół, którzy chętnie oddadzą ci przysługę i załatwią kasę. A zwłaszcza, jeśli są to środki
publiczne. Skąd wziąć takich druhów? Wystarczy być w Platformie Obywatelskiej.
Pan Jerzy Pokój jest znanym
działaczem Platformy Obywatelskiej. Dzięki swoim wysoko
postawionym przyjaciołom pełni
funkcję przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego. Pan prze-

Jerzy Pokój

wodniczący ma również hobby
– interesuje się dzikim zachodem
i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami od wielu lat prowadzi
pr ywatną firmę – znane nam
wszystkim Western City.
Interes się rozwija i pan przewodniczący postanowił wybudować nowy pensjonat. Ale jest
to przedsięwzięcie drogie. Wystąpił więc o przyznanie
sobie prawie półtora
miliona złot ych z
funduszy unijnych na ten projekt. I dostał je
od niezależnej
sejmikowej
komisji.
Pomógł
mu pan Jerzy Łużniak,
który jest wiceprzewodniczącym
s ej m i k u , a
pr ywatnie
przyjacielem naszego
Kowboja. To
on mianował
ekspertów do
niezależnej sejJerzy Łużniak
mikowej komisji
przyznającej dofinansowania. Prawchcemy aby tu był Dziki
nych przeciwwskazań
Zachód? Odpowiedź pozooczywiście nie ma, ale
stawiamy Państwu.
niesmak pozostaje. Czy chcemy
(ts)
takich przyjaciół u władzy? Czy
FOT. JELONKA.COM
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Wyzwania dla nowej władzy
W najbliższych tygodniach
poznamy ekipę samorządowców, którzy przez kolejne cztery lata będą gospodarzami naszego miasta.
Spośród bardzo rozległego
wachlarzu zadań, jakim
nowe władze będą musiały
stawić czoła, wybraliśmy
pięć najważniejszych.
Te okropne bazgroły

Na placu Ratuszowym czy cieplickich budynkach, kamienicach
starego miasta i w innych miejscach
widzimy wykonane na szybko barbarzyńskie bohomazy. To żadna twórczość czy kreatywność, a zwyczajny
wandalizm. – To plama
na pięknie
naszego
miasta –
mówi Alina
Obidniak,
wieloletnia
dyrektor
Te a t r u i m .
Norwida.
Cesarzowa
Teatrów Ulicznych opowiada,
że kiedy była w
Krakowie, w centrum nie widziała
bazgrołów na kamienicach. – To
skutek działań
władz miasta
wobec wandali. Postanowiono
ich wyłapać i surowo ukarać
poprzez
informację
jawną: opublikowanie
ich wizerunków i nazwisk
a także przesłanie wiadomości
do placówek
oświaty, gdzie się
uczą – usłyszeliśmy.
Poskutkowało. Centrum
miasta jest czyste. Za taką
dewastację miasta w wykonaniu
zazwyczaj młodych ludzi, niekiedy
jeszcze nieletnich, powinni odpowiadać rodzice. Materiał dowodowy jest
tak mocny, że wręcz niepodważalny.
Za udowodnione szkody można
domagać się od nich odszkodowania
w procesie cywilnym. Sąd może
nakazać naprawienie szkody lub
wypłacenie ekwiwalentu. Trzeba
obudzić w ludziach świadomość, że
bierna postawa wobec wandalizmu
prowadzi tylko do jego zwielokrotnienia.

Bajzel przestrzenny

Estetyka miasta to nie tylko czystość, choć ta wydaje się bardzo
ważna. To także pewien porządek
architektoniczno–urbanistyczny. W
Jeleniej Górze takowego brak. Zadaniem dla nowego prezydenta miasta
powinno być – wreszcie – zadbanie
o to, aby nasze miasto nie przypominało pstrokatej mozaiki bezguścia
i bałaganu. W miejscowym planie
urbanistycznym wciąż dominuje
niezły bałagan przestrzenny. Nie ma
zwartego systemu komunikacyjnego. Nie ma jednego generalnego pomysłu. Występuje zbytnia dowolność
środków i form zabudowy.
Właściciele lub najemcy placówek

miejskie, czyli – w pojęciu mieszkańców – niczyje. Do tej pory żadnemu
prezydentowi Jeleniej Góry nie udało
się zaprowadzić w tym względzie
porządku. Tymczasem w naszym
mieście na pewno istnieje kadra dobrych specjalistów urbanistycznych
(projektantów i architektów), która
zadbałaby o ład przestrzenny i ujednolicenie stylistyczne elementów
infrastruktury w mieście.

Brudne miasto

Walające się po trakcie śródmiejskim i nie tylko śmieci, góry
odpadków przy pojemnikach, dzikie
wysypiska już nie tylko na obrzeżach
Jeleniej Góry, lecz także coraz bliżej jej centrum. Zanieczyszczone
odzwierzęcymi nieczystościami
chodniki i ulice – taka jest
jeleniogórska codzienność.
Nie pomagają odkurzacze
odkupiacze, specjalne kosze
na śmieci z torebkami i łopatkami. Na nic zdają się
akcje uświadamiające. Nasze
miasto – widziane okiem
przybysza, który spojrzy
nań świeżym okiem
– jest brudne, co z
pewnością nie

państwach zachodnich, z pewnością Jelenia dziura
obniży koszty wywozu brudów i
Przejażdżka samochodem czy
odciąży składowiska, które są eko- rowerem po niektórych jeleniobombą.
górskich ulicach pozostawia niezapomnianie przykre wrażenia.
Wieczorami niebezpiecznie Idąc chodnikami łatwo skręcić
Spacer jeleniogórskimi ulicami, sobie nogę. Śródmiejskiej trakty są
zwłaszcza po zapadnięciu zmroku pełne dziur i wyrw, które corocznie
(wczesne jesienno-zimowe wieczo- prowizorycznie łatane asfaltem,
ry) należy do wyzwań dla ludzi o z nadejściem zimy i późniejszych
mocnych nerwach i silnych rękach. roztopów, coraz bardziej dają się we
Przypadki agresji wobec Bogu znaki użytkownikom dróg. Czy nie
ducha winnych przechodniów, lepiej by było odsłonić poniemiecki
nie tylko nocą, ale i za dnia, często bruk, który kryje się pod posiekatrafiają do policyjnych raportów. nym asfaltem? A może wystąpić
Monitoring wizyjny śródmieścia z – póki jeszcze można – o środki z
pewnością poprawił nieco poziom funduszy unijnych o kompleksowy
bezpieczeństwa, ale same maszyny remont jeleniogórskich ulic? Inny
na niewiele się zdadzą, jeśli w ślad problem z nimi związany to drożz ich uruchomieniem porządku w ność: system
mieście nie będą pilno-

Janusz Jachnicki

– Przede wszystkim budowa i rozwój
ścieżek rowerowych,
których w mieście brakuje. Nowy samorząd
powinien zagwarantować, bądź pomóc w
uzyskaniu kredytów, na rewitalizację
kamienic i budynków, zwłaszcza w
alei Wojska Polskiego.

Alicja Rzymieniewska

– Trzeba bardziej
zadbać o czystość
miasta. Jelenia Góra
jest miastem turystycznym i powinna
się dobrze prezentować”. Przydałoby się
też bardziej nagłaśniać wydarzenia kulturalne poprzez
większą ilość plakatów na słupach.
Nie wszyscy mają Internet, więc takie
rozwiązanie jest zasadne.

Marta Melnyk

handlowych
swoje szyldy opracowują i montują
na zasadzie „wolnej amerykanki”.
Ileż w mieście jest zaniedbanych
terenów ziejących pustką lub rażącym bałaganem? Fakt – wiele z nich
to grunty prywatne, a obowiązujące
instrumenty prawne nie są skuteczne i nie mobilizują właścicieli do
dbania o porządek. To samo tyczy się
wielu podwórek, które – de facto – są

– Nowi radni i
prezydent powinni
tworzyć klimat sprzyjający ciekawym
wydarzeniom kulturalnym. Oby było ich
więcej! Warto by także
pomóc studentom w poszukiwaniu
pracy, może poprzez powołanie jakiejś
agencji lub organizacji?

stanowi
zachęcającej wizytówki.
Może zastosować
metodę kija i marchewki? Organizować konkursy
z cennymi nagrodami za estetykę
obejścia, a przykładnie i dotkliwie
karać za zanieczyszczenie? Może
uregulować wciąż skomplikowaną
kwestię utylizacji nieczystości? Ekologiczna spalarnia, model przyjęty w

Nie są to wyzwania nowe. Nie są też
jedyne – bo przecież – kiedy przyjrzeć się
problemom Jeleniej Góry – jest ich znacznie
więcej. Tyle tylko, że żadna poprzednia ekipa samorządowców nie potrafiła załatwić
sprawy tak, abyśmy nie musieli obecnie o
tym pisać. Czy jest to niewykonalne? Czy
rzeczywiście są obiektywne trudności, które
uniemożliwiają uczynienie z naszego miasta
ośrodka przyjaznego, czystego i bezpiecznego? Dla nowej władzy będzie to swego
rodzaju egzamin. Obietnic przedwyborczych
jest wiele. Jak będzie wyglądała Jelenia
Góra za cztery lata? Obyśmy my lub inne
medium znów nie napisali o tym samym…
Konrad Przezdzięk

Ewa Ociepka

– Ktokolwiek
zostałby nowym
prezydentem Jeleniej Góry, powinien
spełnić swoje obietnice i zabrać się za
realizację programu. Często bywa, że
po wyborze ludzie władzy spoczywają
na laurach zamiast od razu wziąć się
do roboty.

Halina Kowalska
wały wzmocnione patrole policji.
Sytuacja nie zmieni się, jeśli sądy
nie będą wyciągały surowych konsekwencji wobec sprawców pobić i
miejskich awantur. Tylko radykalne
metody mogą przynieść poprawę
sytuacji. Prewencja – oczywiście
– jest potrzebna, ale w sytuacji
narastającego spadku poczucia
bezpieczeństwa – z pewnością to
tylko półśrodek.

dróg miejskich jest nieproporcjonalny w stosunku do ilości samochodów, których wciąż przybywa.
Obwodnica tylko częściowo odciąży
miasto. Warto pomyśleć o nowych
rozwiązaniach drogowych na bazie
ulic, które już istnieją.
Opracowali dziennikarze
Jelonki.com
FOT. TEJO

– Jelenia Góra to
nie tylko centrum.
Powinno się bardziej
zadbać o obszary
poza śródmieściem.
Peryferyjne dzielnice, np. w okolicach
stadionu czy małej poczty wymagają
troski i solidnych remontów.
(notowała AGA)
FOT. AGA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dwie i pół godziny trwała debata
w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, w której 8 listopada zmierzyło
się wszystkich sześciu kandydatów
na urząd prezydenta miasta. Atmosfera była gorąca. Jednego mężczyznę
obsługa musiała wyprowadzić z sali
koncertowej Filharmonii Dolnośląskiej. Marzena Machałek (Prawo i
Sprawiedliwość), Elżbieta Matiasz
(Wspólnota Jeleniogórska), Marek
Obrębalski (Razem dla Jeleniej
Góry), Robert Prystrom, (Wspólne
Miasto), Sylwester Urbański (Sojusz
Lewicy Demokratycznej) i Marcin
Zawiła (Platforma Obywatelska)
stanęli oko w oko z publicznością,
która niemal w całości wypełniła
wielkie pomieszczenie. O debacie
napiszemy w poniedziałkowym
wydaniu Jelonki.com. Czytaj też –
www.jelonka.com
(tejo)
FOT. UT
FOT. TEJO

Ostatni przed wyborami sondaż wyborczy dla Jelonki

ŁAMY DLA DAMY

Marconi głosuje!
Znowu kogoś wyrzucili, znowu
ktoś odszedł ze swojej patii. Znów
w Warszawie kłócili się, znów sobie
grozili i się obrażali. Teatr, a właściwie telewizyjna telenowela trwa
codziennie na ekranach naszych
telewizorów. Te same twarze, te
same słowa, tylko emocje wywoływane ciągle na nowo, aby zmusić
nas do śledzenia losów bohaterów
tego spektaklu. A ja mam tego
już dość!
Dwadzieścia lat temu stworzono
samorząd, bo ludzie lepiej umieją
zadbać o swoje. Nie pierwszy sekretarz partii miał decydować, ale
mieszkańcy osiedla o tym czego
potrzebują. Przez następne lata dokładno obowiązków samorządom
nie zawsze dając pieniądze. Były
reformy administracji terytorialnej,
zmieniał się sposób wybierania
radnych. I wyglądała na to, że dziś
już bez samorządu nie umiemy
żyć. Że się przyzwyczailiśmy, już
nauczyliśmy się jak z samorządem
współpracować. Samorząd stał
się częścią naszego życia i rzeczywistości.
Niestety każde kolejne wybory
pokazują, że coraz więcej jest wśród
kandydatów list partyjnych. Te
listy tworzą się w Warszawie. Tam
w zależności od tego jakie kto ma
„plecy” i kto koga zna jeden lub
drugi ważny polityk decyzje kto ma
być reprezentantem na przykład
osiedla na Zabobrzu. A przecież
z całym szacunkiem do liderów
partyjnych, oni w życiu nie byli na
tym osiedlu, nie chodzili uliczkami
Sobieszowa, nie znają problemów
Jagniątkowa. Nigdy tam nie mieszkali. Maja za to władzę nad swoimi
partami i z niej korzystają.
Może w przyszłości powinniśmy
wprowadzić zakaz wystawania
przez partię list do samorządów?
Niech startują tylko kandydaci z
niedużych okręgów, takich, aby
dało się ich poznać osobiście. Aby
nie byli anonimowymi nazwiskami
na listach. Przecież to miały być
funkcje społeczne a nie partyjne
synekury. Nie chcę, aby Warszawa
decydował za mnie.
W najbliższych wyborach pójdę
glosować. Uważam to za mój
obowiązek i chcę to zrobić, bo

jestem odpowiedzialna za swoje
miasto i województwo. Chce mieć
wpływ na to, kto nami rządzi i jak
są wydawane nasze pieniądze. Gdy
słucham niektórych kandydatów,
to jestem przerażona. Nie dość, że
piszą jakieś banały, a często po prostu bzdury w swoich ulotkach, to
jeszcze do tego nie umieją liczyć.
Niewielu z nich pracowało na
własny rachunek i może się pochwalić sukcesami. My potrzebujemy ludzi sukcesu, ludzi, którzy będą
potrafili zadbać o nas wszystkich.
Ludzi obytych w świecie, z kontaktami ale jednocześnie zakorzenionych tutaj, w naszej kotlinie.
Przypomnę jeszcze Państwu na
łamach tygodnika o paru sprawach. W tych wyborach wybieramy przedstawicieli do kilku szczebli
samorządów. Przede wszystkim
do rady miasta Jeleniej Góry, to
oni będą pilnować wydawania
pieniędzy przez prezydenta. Wybieramy też bezpośrednio prezydenta
miasta, to musi być człowiek z
wizją, ktoś kto poprowadzi nasze
miasto przez następne cztery lata.
Głosujemy też do w wyborach
do sejmiku wojewódzkiego, tutaj
potrzebujemy ludzi, którzy będą
potrafili załatwić dla nas, mieszkańców Jeleniej Góry i okolic
środki unijne, którymi zarządza
Sejmik. Ludzi, którzy potrafią
budować a nie burzyć.
Nie będę ukrywać, że mój Syn,
Wiktor Marconi, kandyduje w tych
wyborach do sejmiku wojewódzkiego. Uważam, że to dobrze, bo
wiem, że ma on wizję i pomysły
jak poprawić sytuację w naszym
regionie. Wierzę, że dokonana
tego, co mówi, bo ja wierzę w ludzi
a nie szyldy. Znam jego odpowiedzialność i pracowitość.
Przed nami ostatnie lata korzystania z tak dużych środków unijnych. W następnej perspektywie po
roku 2013 będzie ich zdecydowanie
mniej. Musimy teraz przyspieszyć,
bo inaczej zostaniemy, jako miasto
i region z tyłu. A ja wierzę w Jelenią
Górę. Wierzę w mądrość jej mieszkańców. Wybierzmy ludzi, których
znamy, a nie partie!
Barbara Marconi

Będzie druga tura!
Specjalnie dla Czytelników Jelonki
Inst ytut Badań Społecznych
przeprowadził badanie poparcia kandydatów wśród
mieszkańców naszego miasta.
Niektóre wyniki są naprawdę
zaskakujące. Zapowiada się
ostra walka o fotel prezydenta
Jeleniej Góry.
W niedzielę, 21 listopada do urn chce
się udać ponad 57 procent respondentów. Urzędujący obecnie prezydent Marek Obrębalski minimalnie prowadzi z
kandydatem Platformy Obywatelskiej
Marcinem Zawiłą. Prezydent ma 29
procent poparcia, z kandydat Platformy
28 procent. Za ich plecami toczy się
gorąca walka, której wyniki również
nie są jeszcze rozstrzygnięte. Na trzecim
miejscu z takim samym poparciem 12%
respondentów Marzena Machałek z

Prawa i Sprawiedliwości oraz Sylwester
Urbański z SLD. W tych wyborach Robert Prystrom, lider Wspólnego Miasta,
może liczyć wg sondażu na razie tylko
na 5%.(infografika 1).
Zapytaliśmy Państwa też, o wynik
ewentualnej drugiej tury. I tak, Pre-

zydent Obrębalski wygrywa w niej ze
wszystkimi. Z tym tylko, że o ile w starciu
z na przykład Marzeną Machałek czy
Robertem Prystromem robi to w sposób
zdecydowany (21 i 22 procent do 60) ,
to w przypadku spotkania z Marcinem

Zawiłą prowadzi już znacznie
mniejszą przewagą, to jest 44%
do 41%. (infografika 2). A to
oznacza, że nie możemy jeszcze
podać z całkowitą pewnością
nazwiska nowego prezydenta
Jeleniej Góry.
Ciekawie też zapowiada się
sytuacja, z kim nowo wybrany
prezydent będzie współpracował w
nowej radzie miejskiej. Platforma Obywatelska może liczyć na poparcie 39%
mieszkańców, kandydatów SLD chce
poprzeć 18%, a PiS 17% mieszkańców.
Komitet Wspólne miasto może liczyć na

Razem możemy więcej
Z Wiktorem Marconim,
współwydawcą Tygodnika
Jelonka.com i bezpartyjnym
kandydatem do Sejmiku
Wojewódzkiego rozmawia
Konrad Przezdzięk.
– Wiktorze, pierwsze pytanie
samo się nasuwa. Dlaczego kandydujesz?
Wiktor Marconi: – To proste. Zawsze byłem człowiekiem aktywnym.
Jak widzę problemy, to nie uciekam
od nich. Potrafię i lubię się z nimi
zmierzyć. Kiedy dostałem telefon z
propozycją znalezienia się na liście
do Sejmiku Wojewódzkiego, idealnie
trafiła ona w moją potrzebę zrobienia
czegoś pożytecznego.
– A jakie masz doświadczenie
w pracy publicznej i społecznej?
– Od pewnego czasu patrząc na to
jak wygląda nasza polityka, zwłaszcza ta lokalna, czuję do niej dużą
niechęć. Ale, trzeba iść do przodu.
Wierzę, że potrzebni są ludzie ze
świeżym spojrzeniem, ludzie sukcesu, którzy potrafią rozwiązywać
realne problemy. Z pewnym doświadczeniem i dorobkiem życiowym,
ale nie uwikłani w lokalne spory i
sitwy. Od wielu lat działam na polu

–Nie boisz się, że wchodząc do
polityki nie będziesz miał powrotu już do dziennikarstwa?
– Tylko, że ja nie zostaje zawodowym politykiem. Nie jestem i nie
byłem nigdy członkiem żadnej
partii politycznej. Startuję z listy
lokalnych samorządowców,
stworzonej przez prezydentów

Badanie CATI, przeprowadzone w dniach
8-11.10 na reprezentatywnej grupie 500
mieszkańców Jeleniej Góry.

ROZMOWA JELONKI

największych miast Dolnego Śląska na czele z prezydentem
Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.
Osoby na naszej liście mają się zająć
ciężką pracą na rzecz wyborców,
a nie polityką w Warszawie. Niech
tym zajmują się partie polityczne.
– Wspominasz często o ro- My zrobimy porządek na Dolnym
dzinie.
Śląsku!
– Tak, bo to dla mnie bardzo
ważne. Tak jak cała moja rodzina,
– Wiesz już, czym bękochamy to miejsce, w którym ży- dziesz się zajmował w
jemy. Chcę by było ono coraz lepsze, Sejmiku?
nie dla mnie, ale dla moich dzieci.
– Jest wiele spraw do
Potrzebujemy w Kotlinie Jelenio- natychmiastowego zagórskiej, dobrej edukacji, sprawnej łatwienia. Z racji swoich
komunikacji z resztą Polski, musimy umiejętności i doświaddbać o to miejsce w szczególności. czenia, w końcu jestem
Edukacja, praca, bezpieczeństwo, przedsiębiorcą od wielu
również to dotyczące służby zdrowia lat, chcę się skupić na
to są priorytety. Ja będę pracował w tematach gospodarczych.
Sejmiku, aby tutaj żyło się lepiej. Żeby Od środków unijnych
tutaj była praca, żeby nie trzeba było po właściwe
stąd wyjeżdżać.
społecznym. Czy jako dziennikarz,
czy w radzie rodziców przy szkole
moich dzieci, czy w organizacjach
społecznych. Wystarczy tam zapytać
o mnie.

8% poparcia (infografika 3).
Pamiętajmy jednak, że sondaże
zawsze są tylko badaniem,
zapisem chwili a nie
ostatecznym wynikiem.
Obecnie trwa kampania,
odbywają się spotkania,
kandydacie uśmiechają się
do nas z plakatów. Prawdziwe wyniki ustalimy my,
idąc do urn 21 listopada.
Warto jeszcze nadmienić,
że gdy pytaliśmy w sondażu o spontaniczną rozpoznawalność kandydatów
to bardzo dobry wynik: 32% poparcie
otrzymał Wiktor Marconi kandydat do
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z listy Rafała Dutkiewicza.
Z niecierpliwością czekamy już na
ostateczne i oficjalne wyniki, które
przekaże nam Państwowa Komisja
Wyborcza.
(RED)

zarządzanie majątkiem. Sejmik ma
duże możliwości kreowania polityki
regionalnej. Dobrze, aby zajmował
się tym ktoś, kto umie zadbać o nasze
wspólne pieniądze.
– Życzę powodzenia i do zobaczenia w Sejmiku.
– Dziękuję. Jeszcze raz proszę
wszystkich mieszkańców o głos
poparcia. Jelenia Góra
musi mieć godnych
przedstawicieli w
Sejmiku. Ja ze swej
strony obiecuję
ciężką pracę na
rzecz całej Kotliny
i to nie jest hasło,
ja głęboko wierze,
że potrzeba nam
więcej pracy, mniej
polityki. Razem możemy i zrobimy
więcej.
(ts)
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Wywiad z Marzeną Machałek

– Honorowym Obywatelem Jeleniej Góry, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta.
„Jelenia Góra będzie miastem z klasą”
O.K. : Jest Pani posłem znanym
z działalności na rzecz miasta i
regionu, dlaczego zdecydowała
się Pani na start w wyborach
samorządowych?
Marzena Machałek: Z Jelenią
Górą jestem związana od wielu lat, to
miasto bliskie mojemu sercu. Wiążą
mnie z nim wspaniałe wspomnienia
praktyk studenckich, narodziny
mojego syna w cieplickim szpitalu,
czy praca w oświacie. Przykro mi, że
nasze miasto traci pozycję centrum
regionu. Nie mogę się na to zgodzić.
Jelenia Góra zasługuje na więcej!
- co ma pani na myśli?
Pamiętam czasy, gdy z synem
wypoczywaliśmy na basenie w Sobieszowie, na Rakownicy. Dziś te
miejsca są tylko smutnym wspomnieniem o mieście tętniącym życiem.
Pamiętam okres świetności teatrów
ulicznych i Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych. To tradycje do których
staramy się dziś nawiązywać, niestety

niezbyt skutecznie. Po utracie statusu
miasta wojewódzkiego Jelenia Góra
jest spychana na peryferie Dolnego
Śląska, sami mieszkańcy mówią o
niej, że jest przystankiem w drodze
do miejscowości turystycznych w
Karkonoszach. Uważam, że należy
się temu przeciwstawić. Będzie to
priorytet mojej prezydentury.
- zaproponowała pani nowy
sposób prowadzenia kampanii
wyborczej oparty o dyskusję nad
programami kandydatów. Jak
odpowiedzieli na to pani główni
konkurenci?
Uważam, że prowadzenie sporów
jakie toczą moi główni konkurenci
nie służy mieszkańcom. Konflikt
w gronie jeleniogórskiej Platformy
Obywatelskiej jest zupełnie niezrozumiały i nie odnosi się do głównych
problemów naszego miasta – braku
mieszkań, bezrobocia, problemów komunikacyjnych. Podstawą rozmowy
w kampanii samorządowej powinien

być program. Mam wrażenie, że moi
oponenci zupełnie o tym zapomnieli.
Ograniczają się do haseł, bądź ogólników. Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do wyborów samorządowych
bardziej odpowiedzialnie.
- jaki jest więc pani program
wyborczy?
To program napisany wspólnie
mieszkańcami, przedstawicielami
organizacji pozarządowych i współpracujących ze mną ekspertów. Jest
to projekt otwarty, nad którym wciąż
dyskutujemy. Do rozmowy o nim
zapraszam wszystkich jeleniogórzan.
Nasz program składa się z diagnozy sytuacji oraz propozycji rozwiązań. Jego
główny cel to długotrwały rozwój, który przyniesie polepszenie jakości życia
wszystkich mieszkańców. Szansą
Jeleniej Góry jest kultura w połączeniu z uzdrowiskowością i turystyką.
To wokół tych dziedzin powinna się
rozwijać lokalna przedsiębiorczość.
Pragnę by nasze miasto stało się kulturalną stolicą województwa.

- w Jeleniej Górze rośnie bezrobocie. Jaki jest pani pomysł na
tworzenie miejsc pracy?
Bezrobocie w Jeleniej Górze bardzo
mnie niepokoi. Dotyka ono bowiem
także ludzi młodych, wielu mieszkańców nie ma pracy od miesięcy.
W naszym mieście istnieją obszary,
o których rządzący niekiedy zapominają. Jako prezydent zaproponuję
rozwiązania, które odwrócą niekorzystne tendencje na rynku pracy i
proces wykluczenia najuboższych
mieszkańców.
- czy może pani podać jakieś
przykłady?
Oczywiście. Powstać musi lokalny
inkubator przedsiębiorczości dla
powracających absolwentów studiów
wyższych, Urząd Miasta powinien być
otwarty na zatrudnianie młodych
wykształconych ludzi. Ulgi dla przedsiębiorców muszą być skierowane, nie
do zagranicznych firm, ale lokalnego
biznesu. Zatroszczę się także o zmiany zasad udzielania pomocy przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
pomoc powinna trafiać do najbardziej potrzebujących. Pilnie należy
rozwiązać problem braku mieszkań
socjalnych. Miasto musi
je zacząć budować.
- jaka będzie prezydentura
Marzeny
Machałek?
W centrum zainteresowania władzy samorządowej powinien być
człowiek – to podstawowa zasada która
mi przyświeca.
Dlatego drzwi
do gabinetu
prezydenta będą
otwar te,
podob-

nie jak drzwi mojego biura poselskiego przy ulicy Długiej. Wprowadzę
też zasadę regularnych otwartych
spotkań z mieszkańcami, tak by nie
byli oni zaskakiwani decyzjami urzędników.
Jako prezydent będę
również prowadzić
politykę współpracy ze wszystkimi
siłami politycznymi – tego wymaga dobro naszego
miasta.
- dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Co udało się zrobić dla Jeleniej Góry.
Jako poseł ziemi jeleniogórskiej postawiłam przed sobą
dwa cele: walkę o sprawy
ważne dla wszystkich mieszkańców i wspieranie rozwoju
Jeleniej Góry.
Co udało się zrobić:
• pozyskać środki na jeleniogórskie zabytki
• uruchomić połączenie tur ystyczne z Trutnovem
• obronić połączenie kolejowe
Jelenia Góra – Warszawa
• zdobyć fundusze na remont linii
kolejowej do Wrocławia
• wesprzeć bezrobotnych w ich
staraniach o magazyn na żywność

Sprzeciwiam się:
• złej prywatyzacji Uzdrowiska
Cieplice
• marginalizacji Jeleniej Góry
• likwidacji w Jeleniej Górze: Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Wydziału Gospodarczego
Sądu Okręgowego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
Wojskowej Komendy Uzupełnień,
• szkodliwym zmianom w edukacji
Zabiegam o:
• wstrzymanie złej prywatyzacji
przedsiębiorstwa Dolfamex
• rekultywację terenów po dawnym
„Jelchemie”
• zwiększenie kontraktu dla dolnośląskiego NFZ
• środki dla Urzędu Pracy na or-

ganizację staży i
wsparcie młodych
przedsiębiorców
Działalność
biura
poselskiego:
• regularne dyżury
poselskie
• bezpłatne porady
radcy prawnego
• kilkaset podjętych
interwencji poselskich

Jelenia Góra musi być miastem, w którym będziemy mogli dobrze żyć.
Miastem, w którym nasze dzieci i wnuki będą
chciały mieszkać.

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Dlatego priorytetem są dla
mnie:
• atrakcyjne miejsca pracy
• nowe żłobki,
• miejsca parkingowe,
• komisariaty policji na Zabobrzu i
w Sobieszowie,
• budowa mieszkań socjalnych,
• pomoc wspólnotom mieszkaniowym w remoncie kamienic,
• ścieżki rowerowe,
• bezprzewodowy internet,
• wsparcie organizacji pozarządowych.

Jelenia Góra jest naszym
miastem.
Swoją prezydenturę oprę na:
• uczciwości,
• profesjonalizmie,
• bezstronności,
• dbałości o rzeczywiste interesy
mieszkańców.

Kontakt:
Biuro Poselskie, Długa 4/5
tel./fax: 75 75 222 99
Znajdziesz mnie także na:
www.marzenamachalek.pl
Facebooku i Blipie.

Tadeusz Lewandowski

– lider listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Wojewódzkiego.
Marzena Machałek – kandydat na Prezydenta Jeleniej
Góry, Poseł na Sejm RP:
„Tadeusz Lewandowski to człowiek, na którym można polegać.
Sprawdził się jako organizator
jeleniogórskiej opozycji antykomunistycznej, związkowiec i parlamentarzysta. Wielokrotnie współpracowaliśmy przy inicjatywach
dotyczących naszego regionu i
Jeleniej Góry. Wiem, że będzie Nas
godnie reprezentował i zabiegał
o zrównoważony rozwój naszego
regionu. Polecam Państwu jego
kandydaturę na Radnego Sejmiku
Wojewódzkiego”.
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3) Bardzo ładne, przytulne mieszkanie
o powierzchni 44 m2, usytuowane na
drugim piętrze w bloku Na Zabobrzu II.
Mieszkanie składa się z dużego pokoju
z balkonem, dwóch mniejszych pokoi,
kuchni wyposażonej i umeblowanej,
połączonej z dużym pokojem oknem podawczym, łazienki z kabiną natryskową,
umywalką, toaletą i miejscem na pralkę
oraz przedpokoju. Polecam Kędziorek
Anna tel: 667 219 752 Cena 150 000 zł

1) Przytulny, a zarazem przestronny dom
wolno stojący, położony 6 km od Jeleniej
Góry. Budowany w 2004 roku z suporexu,
ocieplony styropianem 10cm, z wykończoną elewacją, dach pokryty dachówką
cementową. Dwukondygnacyjny o powierzchni 135 m2 obejmuje. 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, w części połączona z salonem
z wyjściem na ładny drewniany taras oraz
kominkiem z płaszczem wodnym i pokój sypialnia. Na piętro prowadzą zabiegowe
sosnowe schody, gdzie znajduje się hall, dwa duże pokoje, jeden mniejszy i łazienka
z wanną, umywalką, toaletą oraz miejscem na kabinę natryskową.Dodatkowo garaż
i kotłownia gdzie znajduje się piec z podajnikiem na eko-groszek Okna pcv,na parterze
szyby antywłamaniowe, na podłogach częściowo glazura, częściowo panele. Całość
zadbana ładnie utrzymana. Przy domu ładny zagospodarowany ogród i dodatkowo
wiata. Atrakcyjna lokalizacja. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752
Cena 550 000 zł
2) Luksusowe piętro domu dwurodzinnego,
o powierzchni 90 m2, w spokojnej części
miasta Jelenia Góra. Dwupoziomowe,
w nowym domu z 2009r, budowanego
z porotermu, ocieplonego styropianem
12cm, dach pokryty dachówką ceramiczną.
Parter obejmuje niewielki przedsionek,
dalej przedpokój z zabudowaną szafą
z którego prowadzą pięknie wykonane
i podświetlone schody na piętro gdzie
znajduje się hall, dwa odrębne pokoje,
salon z ciekawie zabudowanym kominkiem, wyjściem na słoneczny taras,
połączony z gustownie zabudowaną
kuchnią, z częścią jadalną wyposażoną,
w zlewozmywak, zmywarkę, płytę ceramiczną, okap, lodówkę, piekarnik i mikrofalówkę.
Na tym poziomie znajduje się również ładnie zagospodarowana łazienka z umywalką,
wanną , wc i miejscem na pralkę. Na poddasze prowadzą zabiegowe schody drewniane,
gdzie na całości przestrzeni znajduje się pokój i łazienka z umywalką i wc. Nowe okna
pcv, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Podłogi wyłożone panelami i wysokiej jakości
gresem. Rozprowadzenia tv, telefoniczne,alarm. Ogrzewanie gazowe lub kominkiem
z rozprowadzeniami. Opłaty to tylko 100 zł podatku od nieruchomości rocznie. Całość
komfortowo urządzona, podkreślona ciekawym oświetleniem, zadbana, do zamieszkania
bez konieczności odświeżania. Przy budynku około170 m2 własnego zielonego terenu,
wiata na samochód i komórka. Całość ogrodzona ozdobnym płotem z kutego żelaza,
z zamontowanym przy bramce domofonem. Nieruchomość zaprojektowana luksusowo
dla osób ceniących komfort i wygodę. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752Cena 430 000 zł

4) Bardzo ładne, rozkładowe mieszkanie o powierzchni 49,7 m2, na
Zabobrzu II. Usytuowane na wysokim parterze w wieżowcu, składa
się z przedpokoju, dużego pokoju
gościnnego z balkonem, drugiego
mniejszego pokoju, łazienki oraz
oddzielnej kuchni z oknem. Polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
Cena 155 000 zł
5) Interesujące dwupokojowe mieszkanie
w bloku w Mysłakowicach. Mieszkanie
w środkowej klatce , na pierwszym piętrze
słoneczne i bardzo ciepłe. Powierzchnie
całkowita to 58m2 a w tym duży pokój
ok.25m2 z oknami na południe ,pokój drugi
ok.20m2 z aneksem kuchennym ,łazienka i,
przedpokój i pom. gospodarcze. Ogrzewanie grzejnikami zasilanymi z t.zw. podkowy
w trzonie kuchennym .Mieszkanie zadbane
i utrzymane , Czynsz to 170 zł. w tym f.rem
70zł.Cena 90tyś.zł. polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135
6) Czteropokojowe , zadbane mieszkanie
w bloku na niewielkim spokojnym osiedlu
(ok. ul.Hofmana). Mieszkanie o pow.użytkowej 65.62m2 położone na pierwszym
piętrze niewielkiego dwupiętrowego bloku.
Mieszkanie rozkładowe składa się z: ładnego salonu o pow. ok.16m2 z niewielką
loggią, sypialni o pow. ok.12m2, dwóch pokoi mniejszych po ok. 10m2 , dużej kuchni
ok.8m2 , łazienki z oknem ok.4m2 ( wanna
, umywalka, miejsce na pralkę) osobnego
WC z bidetem i umywalką ok.1,6m2 ,
p.pokoju ok.4m2 oraz piwnicy ok.6m2.
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Mieszkanie
zadbane , czynsz 394zł. w tym ogrzewanie i ciepła woda. Obok duża działka ogrodoworekreacyjna. Cena 220tys.zł. Polecam Bogdan Sondej tel. 602 -732 135.
7) Bardzo ładny, nowy dom wolnostojący, o powierzchni 240 m2, na działce 900 m2, położony
w malowniczej, podgórskiej miejscowości, Kostrzycy. Wybudowany w 2007r, z cegły, dach pokryty
dachówką ceramiczną, ocieplony, przygotowany do
położenia pucu. Parter obejmuje przedpokój, łazienkę z kabiną natryskową, duży, przestronny salon
z kominkiem i wyjściem na taras, kuchnię w pełni
wyposażoną, zabudowaną i umeblowaną oraz gabinet. Na piętro prowadzą drewniane schody gdzie
znajduje się hall, cztery pokoje i łazienka z wanną
narożną. Anna Kędziorek tel.667219752

15 listopada 2010 r.

13

8) Duży bliźniak obok centrum Świerzawy.
Powierzchnia całkowita ok.220m2 .pow.użytkowa ok.180m2 , działka 589m2.Budynek trzykondygnacyjny z ciekawie zaprojektowanym
wnętrzem z t.zw. pólpoziomami zbudowanej
na dośc stromej działce. Na parterze piękny
, olbrzymi salon ok.40m2 o wys.3,6mz kominkiem i dużym balkonem połączony w jedną
przestrzeń z dużą kuchnią ok.25m2 z aneksem
jadalnym .Ogółem 6 pokoi. Ogrzewanie kotłem
na paliwo stałe.Atrakcyjna cena tylko330tys.zł.
i lokalizacja obok centrum miasta. Polecam
Bogdan Sondej
tel.602 732 135.
9) Ładna płaska , nasłoneczniona działka
obok centrum Mysłakowic. Działka o pow.
1100m2 w kształcie prostokąta o wymiarach
22 x 50m , krótszym bokiem przylega bezpośrednio do asfaltowej , osiedlowej drogi.
Wszystkie media
łącznie z siecią gazową. Częściowo ogrodzona , niezagospodarowana ( obecnie
łąka) z widokami na góry. Doskonała
lokalizacja blisko Urzędu Gminy ,Policji ,
sieci handlowo - usługowej , komunikacji
publicznej itp.Cena 95tys.zł. Polecam
Bogdan Sondej tel. 602 732 135.
10) Solidne pół bliźniaka na spokojnym osiedlu w Cieplicach.
Budynek piętrowy,podpiwniczony ( piwnice to w zasadzie parter)
, ocieplony stryropianem -tynk akrylowy , z dachem płaskim
ocieplonym i krytym papą w bardzo dobrym stanie technicznym
(odpowiednio konserwowany i remontowany).Powierzchnia
całkowita to ok. 220m2 w tym mieszkalna ok.110m2 na działce
o pow. 362m2. Na wysokim parterze : duży salon z kącikiem z kominkiem ( z otwartym paleniskiem) połączony w jedną przestrzeń
z dużym ok. 10m2 aneksem kuchennym ,ponadto łazienka (WC,
natrysk , umywalka) , ganek wejściowy i klatka schodowa.Na pietrze dwa duże pokoje i jeden
mniejszy ok.11m2, duża efektowna łazienka (wanna z hydromasażem,WC, umywalka, pralka
) oraz p.pokój. W przyziemiu, duży garaż, kotłownia z piecem dwufunkcyjnym . Cena 490tys.
zł.- warto. Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135
11) Ładny i zadbany środkowy segment w zabudowie szeregowej
, piętrowy,całkowicie podpiwniczony, z użytkowym poddaszem,
na spokojnym osiedlu w Cieplicach niedaleko centrum.Budynek
z 1998r. , ściany z bloczków MAX + 10cm. styropianu + tynk
szlachetny. Dach pokryty gontem bitumicznym. Na parterze :
salon ok.22m2 z balkonem i kominkiem (z kanałami grzewczymi
w pionie) połączony w jedną przestrzeń jadalnią ok.16m2 , aneksem kuchennym ok. 9,3m2. Ponadto na parterze hall ok.6m2
garderoba ok.8m2 z szafą KOMANDOR, łazienka ok.4,3m2 i weranda ok.13,6m2 .Na piętrze trzy sypialnie (15,6 + 13,5 + 9,9m2),
łazienka ok.8,9m2 ( wanna trójkątna, umywalka, WC i bidet). Na zaadaptowanym (strychu) ładny
, duży,otwarty pokój wys, 1,9m (z dużymi skosami) o pow. ok.26m2 ( po podłodze) z oknami
połaciowymi. W przyziemiu ( piwnicach ) duży dwustanowiskowy garaż . Pow.246m2 , działka
430m3.Cena 520 tys.zł. Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135.
12) Trzypokojowe mieszkanie w bloku w centrum Szklarskiej
Poręby.Mieszkanie rozkładowe , na trzecim , ostatnim pietrze
niewielkiego bloku z lat 80-tych na ładnym kameralnym
osiedlu w centrum miasta . Lokal o pow. całk. 66,62m2
w tym pow. użytkowa 62,3m2 składa się z salonu ok.24m2
z balkonem z przepięknymi widokami na Karkonosze, pokoju
średniego ok. 15m2 , pokoju małego ok.11m2 , stosunkowo
dużej kuchni ok.9m2, łazienki ok.4m2 , osobnego WC oraz
przedpokoju zabudowanego boazeria , szafą i pawlaczami .
Cena 260tys.zł . Bardzo atrakcyjna lokalizacja , fantastyczne
widoki. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
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