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O NIEJ SIĘ MÓWI
Zofia Czernow
zastępczyni prezydenta miasta

Była prezydentem miasta, przewodniczącą
rady miejskiej, radną, dwukrotnie zastępczynią szefa Jeleniej Góry (aktualnie jest),
dyrektorką oddziału banku, prezesem dużej
firmy (Anilux, notabene już nie istnieje). W
swojej karierze zawodowej ma także epizod
osoby bezrobotnej. Nie była posłanką. I taka
perspektywa przed Zofią Czernow rysuje się
w związku z jesiennymi wyborami do Parlamentu. Związana z Platformą Obywatelską
wystartuje z czwartego miejsca listy PO i ma
spore szanse na mandat posła. W urzędzie już
spekulują, kto zastąpi Zofię Czernow na stołku
wiceszefa Jeleniej Góry.
(RED)
FOT. RED

Lepsza jakość torowiska
Jeszcze w tym roku
Wrocławski Oddział
Centrum Realizacji Inwestycji PKP
Polskich Linii Kolejowych rozpocznie
remonty na trasie
Szklarska Poręba –
Jelenia Góra.

dołoży Unia Europejska. Jak informuje rzecznik prasowy wrocławskiego
oddziału PKP Polskie Linie Kolejowe
Modernizacja trasy będzie kosz- Mirosław Siemieniec, wyremontowatować 35,6 mln. zł, z czego 21 proc. na została również linia Szklarska

Zginął
pod kołami
pociągu

W minioną środę około godz.
21.30 pomiędzy Łomnicą a Jelenią
Górą 58- letni jeleniogórzanin został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Jelenia Góra – Wrocław.
Zdaniem świadków, mężczyzna
świadomie wszedł pod koła nadjeżdżającego pociągu, maszynista
nie miał szans wyhamowania. Do
tragedii doszło około 300 metrów
od przejazdu kolejowego przy ul.
Łomnickiej. W tej sprawie toczy
się postępowanie policji i prokuratury, które ma ustalić przyczyny
tragedii. Najprawdopodobniej było
to samobójstwo.
(Angela)

Tadeusz Siwek
dziennikarz

A w zasadzie człowiek orkiestra, który tym razem dał
poznać swoje talenty literackie
napisawszy teksty do piosenek najnowszego spektaklu
Zdrojowego Teatru Animacji
pt. „Szopka jeleniogórska”.
Teksty to frywolne, celne i
mocno satyryczne wbijające
szpilę nie tylko w historyczne
anegdotki, powiastki i legendy,
lecz także niosące przesłanie
ponadczasowe skierowane
ku czasom współczesnym. T.
Siwek jest także piosenkarzem
oraz filmowcem dokumentalistą, który nakręcił, między
innymi, cykl filmów o zjawach,
duchach i innych paranormalnych zjawiskach związanych z
Ziemią Jeleniogórską.
(RED)
FOT. RED

Nowa fontanna do

Poręba ku granicy państwa, a stopniowej poprawie ulega trasa Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra.
Według opracowywanej dokumentacji projektowej remont linii Jelenia
Góra - Szklarska Poręba obejmie
modernizację peronów Jelenia Góra
Zachodnia, Piechowice i Szklarska
Poręba Górna oraz torów na odcinku
Piechowice - Szklarska Poręba Górna. Aktualnie pociągi jeżdżą tam z
prędkością 20-30 km/h. Po remoncie
mają docelowo przyspieszyć do ok.
60 km/h.
Na dobre rozpoczęły się pra(Accipiter)
FOT. RED ce przy urządzaniu skweru

końca sierpnia

Wolontariusz nie ma wakacji

Ryszard Kiełek, znany jeleniogórski i wolontariusz
Kawaler Orderu Uśmiechu,
który swoje życie poświęcił
dzieciom, nie odstąpił latem od
swojej
charytatywnej.

NA TOPIE

Przez cały czas czyta w przedszkolach, które są czynne również
w okresie wakacyjnym. Odwiedza
też dzieci w ośrodkach kolonijnych
w całym regionie. Ostatnio był w
Akademii Malucha „HAPPY KIDS”.
Dyrekcje wszystkich ośrodków są
bardzo wdzięczne za jego działania,
a jego mali słuchacze nie mogą się
doczekać kolejnych spotkań.
Ryszard Kiełek od lat promuje m.in.
ogólnopolską akcje „Cała Polska czyta
dzieciom” i sam czyta najmłodszym
najpiękniejsze polskie i regionalne
wiersze oraz bajki. Opowiada też o
wolontariacie i zachęca najmłodszych do włączenia się do działania
na rzecz innych, bo jak mówi „dobro
zawsze powraca”.
(Angela)
FOT. ORGANIZATOR

u zbiegu al. Wojska Polskiego i ulicy Wolności w Jeleniej
Górze.

Miejsce znane z charakterystycznej
pochodzącej z lat 70. XX wieku fontanny, którą – z powodu fatalnego stanu
technicznego – rozebrano wiosną,
zyska nowe oblicze. Będzie tu nowy,
mniejszy wodotrysk oraz zieleń i mała
architektura. Przez kilka tygodni na
placu budowy niewiele się działo. Teraz
prace będą bardziej zaawansowane.
Zgodnie z deklaracjami nowa
fontanna i cały skwer mają być
gotowe jeszcze przed końcem
wakacji. Prace mają kosztować 700 tysięcy złotych, które
radni przesunęli z wydatków
pierwotnie planowanych na
potrzeby Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego.
(RED)
FOT.
RED

Wyszła z ośrodka i nie wróciła
Kamiennogórska policja
prowadzi poszukiwania pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie
(powiat kamiennogórski),
która w dniu 24 lipca br., w
godzinach rannych, opuściła
teren placówki i oddaliła się
w nieznanym kierunku.
Kontakt z zaginioną jest niezwykle utrudniony, z uwagi na znaczny
stopień jej upośledzenia umysłowego.
Kobieta ma 32 lata, z wyglądu około 40,
jest szczupła, ma około 160 cm wzrostu,
krótkie, czarne włosy. W dniu zaginięcia miała na sobie czerwoną bluzę
polarową z krótkim zamkiem, (bluzę
może mieć przewiązaną na wysokości
bioder). Pod bluzą miała body koloru
fioletowego oraz zielone spodnie. Przy
sobie może nieść ciemną torbę

Czołowo na Sobieszowskiej

foliową w kwiaty. Kobieta poruszając
się, przez cały czas ma skrzyżowane
ręce na wysokości klatki piersiowej. –
Zwracamy się z apelem do lokalnej społeczności o zwrócenie uwagi na osoby
o podanym rysopisie i informowanie
policji o jakichkolwiek sygnałach i spostrzeżeniach – mówi nadkom. Tomasz
Kościcki z KPP w Kamiennej Górze.
(Angela)

W miniony wtorek
około godziny 9.00 na skrzyżowaniu ulic Sobieszowskiej
i Zjednoczenia Narodowego
doszło do groźnie wyglądającej stłuczki. Były utrudnienia
w ruchu.
– Kierujący pojazdem BMW wyjeżdżając z ulicy Zjednoczenia Narodowego
chciał włączyć się do ruchu na ulicy
Sobieszowskiej i uderzył w pojazd marki
Ford, który jechał z Cieplic w kierunku
centrum Jeleniej Góry – poinformowała
posterunkowa Maria Kościsz z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Kierowca uskarżał się na ból głowy i został
przewieziony do szpitala. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Prowadzący
oba pojazdy byli trzeźwi. Miejsce, gdzie
doszło do zdarzenia, ma złą sławę wśród
zmotoryzowanych jeleniogórzan.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
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Zorka z IKEĄ ramię w ramię
Zakończono budowę trzeciego zakładu firmy Zorka w
rejonie ul. Objazdowej w Jeleniej Górze, w którym pracę
docelowo znajdzie około
120 osób. Nowy obiekt wraz
z wyposażeniem kosztował
35 mln zł, z czego 3,5 mln
euro na całe wyposażenie
wyłożyła firma IKEA, z którą
Zorka podpisała pięcioletnią
umowę na dostawę mebli.

Rzeczywiście będziemy potrzebowali
tu więcej inżynierów mechaników,
informatyków i automatyków niż
stolarzy – tłumaczy Jerzy Chałaj,
prezes zarządu spółki Zorka w Jeleniej Górze.
– Technologia, która została zainstalowana, jest niezwykle nowoczesna, neutralna dla środowiska,
używamy bowiem
farb ekologicznych. Obróbka
maszynowa
odbywa się
na cenW minioną środę w siedzibie
trach obnowego zakładu produkcyjnego
róbczych.
Zorki odbyła się konferencja
prasowa z udziałem prezesa zarządu spółki Jerzego
Chałaja, wiceprezesa Janusza Urzędowskiego
oraz władz miasta: prezydenta Marcina Zawiły
i jego zastępcy Huberta
Papaja. Podczas spotkania podsumowano proces
budowy nowego zakładu,
mówiono o historii firmy
i prezentowano całą halę
produkcyjną.

Wyposażenie skredytowała IKEA
zgodnie z umową: Zorka buduje
halę, a IKEA pożycza nam pieniądze
na maszyny, dzięki czemu będziemy
mogli dostarczać jej dwa razy więcej
towarów niż obecnie. Wszystkie
maszyny kosztowały 3,5 mln euro.
To była propozycja nie do odrzucenia
– dodał prezes Chałaj.
Teraz Zorka kończy montaż maszyn, przeprowadza próby technologiczne. Pierwsza produkcja,
która będzie uruchamiana etapami, rozpocznie
się w tym tygodniu. –
Po kolei będziemy uruchamiać poszczególne
maszyny. W międzyczasie będziemy
przenosić wyroby, które obecnie
produkujemy w
starych zakła-

– Kiedy w 1945 roku pracownik sklepu z zabawkami
z Warszawy, pan Maliszewski, przejmował małą hurtownię nazywając ją Zorka, która
miała produkować zabawki i
pamiątki, pewnie nawet mu się
nie śniło, że ten zakład dojdzie
do tego poziomu technologicznego – powiedział Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
Rzeczywiście poziom technologiczny robi wrażenie.
Niemal wszystkie prace związane z produkcją mebli będą
wykonywać nowoczesne urządzenia. – Wszystkie maszyny
mają bardzo dużą wydajność
i są sterowane komputerowo.

Test syren

Dzisiaj (1
sier pnia)
upamiętniamy 67.
rocznicę
wybuchu
Powstania
War szawskiego.

W celu uczczenia
pamięci poległych Powstańców i wszystkich ofiar
największej bitwy miejskiej II Wojny
Światowej, o godzinie 17. zostanie przeprowadzony test systemu
alarmowego przy wykorzystaniu
akustycznego systemu ostrzegania i

Potrzebni pracownicy

Pełną parą produkcja ma ruszyć
nie wcześniej niż za dwa, trzy
miesiące, a wytworzone meble
trafią do sklepów IKEA na całym
świecie. Nie będą jednak oznakowane nazwą firmy Zorka, ale
określonym kodem dostawcy.
Pierwszych piętnastu pracowników już przyjęto na próbę, 1
sierpnia br. przedstawiciele Zorki
spotkają się z potencjalnymi kandydatami na giełdzie w urzędzie
pracy w Jeleniej Górze.
– Docelowo, kiedy produkcja
ruszy pełną parą, potrzebne będzie
120 osób, począwszy od sprząta-

czek, ogrodnika, operatorów wózków widłowych, ludzi do odbioru
materiałów na liniach lakierniczych, operatorów, a skończywszy
na ludziach z większa wiedzą np.
do obsługi centrów obróbczych
itp. – zapowiada Jerzy Chałaj.
Decyzja o lokalizacji nowego
zakładu, którego sercem jest nowoczesna
lakiernia,
zapadła w
2010 rok u.

Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku. Prezes Zorki
podkreślał, że inwestycja była
realizowana niezwykle szybko,
w czym pomogło miasto, które
przeprowadziło procedurę wydania
pozwolenia na budowę, nie w ciągu
900 dni, jak to odbywa się w różnych
miastach w Polce, ale w ciągu trzech
miesięcy.
Angela
FOT. ANGELA

Zorka ma obecnie trzy zakłady, w Cieplicach, Sobieszowie
i nowowybudowany w rejonie ul. Objazdowej. Firma
zatrudnia 250 osób. Z firmą IKEA współpracuje od 1980
roku. Jak zapewniają prezesi ma dobą kondycję finansową i nie ma żadnych zaległości. Roczna wartość sprzedaży
w tej firmie to około 44,5 mln zł. W 2010 roku firma
wyprodukowała ok. 282 tys. sztuk mebli, dziennie zakład
opuszczało więc 1120 sztuk gotowych wyrobów.
Jako niewielki, prywatny zakład powstała w 1946 roku.
Po negocjacjach w 1950 roku została przekształcona
w spółdzielnię i nosiła zawsze to samo miano „Zorka”,
które nadał jej pierwszy właściciel nawiązując do imienia
swojej żony. W 2007 roku firma została przekształcona
w spółkę, a wszyscy członkowie spółdzielni objęli w niej
udziały. W ostatniej dekadzie sprzedaż wyrobów Zorki
zwiększyła się z 4,6 mln (w 2000 roku) do 44,5 mln
zł (w 2010 roku).

Nawet się nie śniło

W ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

dach. Jesteśmy w trakcie negocjacji
z firmą IKEA trzech wyrobów w
dużych seriach: łóżka, szafki i rozkładanego stołu do salonu – mówi
prezes Zorki.

W miniony czwartek sprzed
Ratusza wyruszyła czteroosobowa ekipa, która na
skuterach zamierzała dojechać do Kołobrzegu i tym
samym zachwalać Jelenią
Górę. Śmiałkowie mieli do
przejechania ponad 500
km. Do celu dojechali szczęśliwie.

W podróży wzięli udział
Marcin Konras, Mirek Kochan, Łukasz Szutkowski oraz Łukasz Robel.
Trzech panów dosiadło
jednośladów, czwarty
jechał samochodem
alarmowania ludności. asekuracyjPrzez jedną minutę w mieście słyszeć nym. Do
będziemy głośny dźwięk ciągły.
Jeleniej
(Accipiter) Góry pla-

POJECHALI SKUTERAMI NAD BAŁTYK
miasta Kołobrzeg, z informacją, że
nowali wrócić wczoraj.
– Chcemy dojechać do Kołobrzegu i czekają na nas z niecierpliwością.
wymienić się flagami. Właśnie dzwo- Pomysł takiej podróży narodził się
bardzo spontanicznie. Chcemy
nili do nas przed chwilą
pokazać, ze skuter
przedstawiteż jest dociele
br y

na dalekie podróże, tym bardziej, że
bardzo mało zużywa paliwa. Pragniemy promować Jelenią Górę i okolice,
ponieważ mamy tu bardzo wiele
wspaniałych miejsc i atrakcji – powiedział w miniony czwartek Marcin
Konras, uczestnik wyprawy.
Ekspedycję ułatwili sponsorzy,
którzy dostarczyli gratisowe paliwo.
Zapaleńcy skuterów planują w
przyszłym roku promować Jelenią Górę w Krakowie
i Zakopanem.
(Agrafka)
FOT.
AGRAFKA

Dla lepszej komunikacji
Do 30 marca przyszłego roku
miasto chce mieć projekt budowlany
i wykonawczy odcinka ulicy Nowowiejskiej od wjazdu na Paulinum do
obwodnicy południowej. Jeśli znajdą
się pieniądze, odcinek tej drogi powstanie do końca 2012 roku. Projekt
ma zawierać rozwiązania komunikacyjne nie tylko dla samochodów, ale

również dla pieszych i rowerzystów.
Zaprojektowane zostaną też: oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz
przebudowa sieci wodociągowej.
Sporządzony zostanie też kosztorys.
Oferenci mogą się zgłaszać do czwartego sierpnia br.
(Angela)

Promocja gór na molo
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Platforma rozdała karty
W Jeleniej Górze kandydatem Platformy Obywatelskiej do
Senatu zupełnie nieoczekiwanie został Józef Pinior, legenda
podziemnej „Solidarności” i były europoseł Socjaldemokracji
Polskiej. Znane są także nazwiska kandydatów na
posłów.
Wcześniej zapowiadano, że miejscowa platforma
wystawi na liście
senackiej Zbigniewa Ładzińskiego,
radnego, który
startował z grona
Sojuszu Lewicy

Demokratycznej. Tak się jednak nie
stało, bo w okręgu wystartuje były
działacz podziemnej „Solidarności”
Józef Pinior.
Znane są też już listy działaczy PO
w wyborach do Sejmu RP. W okręgu
jeleniogórsko-legnickim do podziału jest
dwanaście mandatów poselskich. Listę
partii otwiera obecny marszałek Sejmu

Grzegorz Schetyna. Kolejne dwa miejsca
okupują: posłanka Ewa Drozd z Głogowa
i poseł z Lubina Norbert Wojnarowski.
Tuż za nimi na miejscu czwartym plasuje się aktualna wiceprezydent Jeleniej
Góry Zofia Czernow.
Na kolejnych miejscach znaleźli
się: legniczanin Robert Kropiwnicki,
kamiennogórzanka Iwona Krawczyk,
Dariusz Kwaśniewski z Bolesławca, Jarosław Lewków z Legnicy, mieszkaniec
gminy Polkowice Bogusław Godlewski
oraz radny Rady Miejskiej Jawora
Emilian Bera.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PRZED WYBORCZĄ JESIENNĄ POTYCZKĄ
Dalej na liście PO jest również burmistrz Prochowic Halina Kołodziejska,
zastępca burmistrza Opatowa Krzysztof
Wróblewski, Ali Jean Eric Alira z Chocianowa, Maria Niska z Lubania, Radosław
Kosmalski z Głogowa, Beata Solpa-Tertel

Józef Pinior pochodzi z Rybnika w województwie śląskim. Od roku 1980 na Dolnym Śląsku należał do „Solidarności”. Organizował liczne
akcje protestacyjne przeciw ówczesnym władzom, był wielokrotnie aresztowany i internowany. Po roku 1989 zaangażował się jednak
w struktury socjalistyczne. Na początku lat 90-tych był liderem trockistowskiego Socjalistycznego Ośrodka Politycznego. Niedługo
potem należał do Unii Pracy jako wiceprzewodniczący (1996-99). Następnie pełnił funkcję pełnomocnika wojewody dolnośląskiego
ds. referendum unijnego (2002-2003) oraz ds. europejskich (2003-2004), a w latach 2004-2009 był eurodeputowanym z ramienia
centrolewicowej partii - Socjaldemokracji Polskiej.

ZAPOWIADANA BUDOWA GALERII HANDLOWEJ WCIĄŻ JEST WIDMEM
Władze Jeleniej Góry wysłały pismo do firmy Parkridge,
która przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze miała wybudować
galerię handlową Focus Mall. Żądają wyjaśnienia, dlaczego
inwestycja w dalszym ciągu nie została rozpoczęta i grożą
zerwaniem umowy. Inwestor zapewnia, że nie wycofuje się z
budowy, ale kolejny raz z przyczyn wyjątkowych, przesuwa
ją w czasie.
Prezydent Marcin Zawiła wysto- ny raz nie dotrzymał terminów rozsował pismo do firmy Parkridge z poczęcia budowy i kiedy zamierza to
zapytaniem, dlaczego inwestor kolej- zrobić. Zaznacza też, że jeśli inwestycja nie będzie
postępować,
miasto Jelenia
Góra wycofa
się z umowy i
zażąda od Parkridge odszkodowania.
– Budowa
galerii determinuje też
inne działania
firmy Parkridge na terenie
Jeleniej Góry

Koniec
pobłażania?
Echa zbrodni
sprzed dworca
56-letni Zbigniew E., który
zakłuł nożem na przystanku przy ulicy 1 Maja
Sebastiana B., odpowie
przed sądem za zabójstwo.
Do tragicznego zdarzenia doszło 2 maja, w biały dzień przy
ulicy 1 Maja blisko dworca PKP.
Na przystanku autobusowym,
gdzie niepełnosprawny Sebastian B. wraz z konkubiną pili
alkohol, doszło do sprzeczki ze
Zbigniewem E., którego kobieta poprosiła o papierosa. Ten
odmówił i wulgarnie się do niej
odezwał. Sebastian B. zwrócił
mężczyźnie uwagę. E. wyjął nóż
z kieszeni, ugodził wymienionego
w szyję i odszedł. Poszkodowany
zmarł wskutek wykrwawienia się
i zachłystnięcia się krwią.
Zbigniew E. nie przyznał się
do zabójstwa i przedstawił swoją wersję zdarzeń. Prokurator
rejonowy w Jeleniej Górze skierował do sądu akt oskarżenia.
Zabójcy grozi kara od 8 do 25 lat
więzienia, a nawet dożywotnie
pozbawienie wolności.
(RED)

– uzupełnia Cezary Wiklik, rzecznik
ratusza.
Tymczasem Krzysztof Bębacz,
nowy dyrektor projektu Focus Mall
w Jeleniej Górze z firmy Parkridge
Holdings w rozmowie telefonicznej
zapewnił, że Parkridge nie zamierza
wycofywać się z realizacji zadania,
ale z przyczyn nadzwyczajnych
musiał przesunąć termin rozpoczęcia
budowy. Trwają jednak inne prace.
– Nasz podwykonawca, firma Ekomel, realizuje budowę mostu przez
Młynówkę. Nie wiem, czy roboty

z Bolesławca, Aldona Sienkiewicz, Alicja myka były wiceprezydent Jeleniej Góry,
Sokołowska z Grudziądza, Krystyna obecnie członek zarządu województwa
Radzieta z Jędrzychowic, radna gminy dolnośląskiego Jerzy Łużniak.
(Accipiter)
Radwanice Maria Sadowska i radna
FOT. WAŁBRZYSZEK.COM
gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka. A jako dwudziesty czwarty listę za-

fizycznie są realizowane na rzece, ale
Ekomel ma za zadanie zaprojektowanie i wykonanie projektu i zapewnia,
że prace są poważnie zaawansowane.
Te roboty powinny się zakończyć na
przełomie września i października
br. Nie znam natomiast konkretnego
terminu rozpoczęcia budowy galerii
Focus Mall – przyznał Krzysztof
Bębacz.
(Angela)
FOT. RED

Według harmonogramu roboty przy budowie galerii Focus Mall miały się rozpocząć w
połowie lutego br., a ich zakończenie było planowane na rok 2012. Wznoszenie obiektu
planowano na co najmniej 18 miesięcy. W minionym roku na terenie, gdzie ma stanąć
galeria , przełożone zostały wszystkie sieci telekomunikacyjne, elektryczne i wodne za
około 1,5 mln zł. W tym roku miała się rozpocząć budowa budynku za około 50 – 60
mln zł. W maju br. firma Parkridge zapewniała, że wyłoniła już wykonawcę tego zadania
i finalizuje rozmowy dotyczące kredytowania tej inwestycji, a prace miały się rozpocząć
najpóźniej w lipcu. Na razie – na placu budowy nie dzieje się nic.

Pożegnanie Henryka Szoki
23 lipca odszedł znany
dokumentalista i filmowiec
Henryk Szoka.
Pochowany został w miniony
czwartek na
cmentarzu
komunalnym
w Jeleniej Górze.
Od lat Henryk Szoka zajmował
się twórczością filmową i literacką,
a zainteresowania te wywodziły
się z dzieciństwa. W 1998 roku dla
potrzeb Telewizji Polskiej zrealizował
film krótkometrażowy „Wlastimil
Hofman”.
Filmował m.in. Międzynarodowe
Festiwale Teatru Ulicznego, w 39.
wydaniu Rocznika Jeleniogórskiego z roku 2007 znalazła się jego

publikacja „Z Melpomeną w świat. Wojaże
jeleniogórskiego teatru
w latach 1968-1980”
nawiązująca do czasów świetności Teatru
im. Cypriana Kamila
Norwida, którego przez
jakiś czas był wicedyrektorem. Wspólnie
z Tadeuszem Steciem
nakręcił film o opactwie Cystersów w Krzeszowie.
Jego bibliografia obejmuje,
m.in. takie książki jak „Opowieści
o Chojnowie” (1987), „Lubawka
monografia historyczna miasta”
(1991), „Krzeszowskie opowieści”
(1996), „Podróże do miejsc magicznych” (2001) i „Legendy Bolkowa”
(2005).
(Accipiter)
Niech spoczywa w pokoju!

BEZNADZIEJNE WARUNKI BYTOWE NA ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO

Żaby i szczury w piwnicy
Do tego rozpadające
się komórki, które
g r o ż ą z a wa l e n i e m . To
codzienność lokatorów
budynku komunalnego z ul.
Zjednoczenia Narodowego 5 w
Cieplicach. Pracownicy ZGKiM
już obejrzeli kamienicę i
zapewniają, że w najbliższym
czasie podjęte zostaną tam
„jakieś działania”.
W kamienicy przy ul. Zjednoczenia Narodowego 5 w Jeleniej Górze
mieszka osiem rodzin, w tym głównie osoby starsze i schorowane, które
nie mają już siły walczyć o lepszy byt.
Sprawą w ich imieniu zajął się jeden z

lokatorów, Marian Bielak.
– Regularnie płacimy
czynsze, tymczasem nasze
problemy trwają od kilku lat
i nikt nie chce nam pomóc.
Składaliśmy pisma do Zakładu Gospodarki Lokalowej
„Południe”, dzwoniliśmy, jednak nie było żadnej reakcji.
Ostatnie pisma zostały złożone
w maju i w czerwcu br., ale
nikt nam nawet nie odpisał. Od
kilku lat, po ostatniej powodzi,
nasze piwnice są całkowicie
zalane, po tym jak w 2007 roku
wdarła się do nich woda i częściowo
opadła nikt tego nie wyczyścił. Błoto
zalega do teraz, a woda wraz z poziomem rzeki podnosi się również w na-

szych piwnicach. Są tam żaby oraz
szczury – mówi Marian Bielak.
Lokatorzy skarżą się też na
tragiczny stan komórek, w których gromadzi się opał na zimę.
Do nich prowadzą spróchniałe i
niebezpieczne schody. – Po tych

schodach, które grożą zawaleniem,
starsze osoby wnoszą opał, bo muszą
go gdzieś trzymać. To grozi wypadkiem. Dodatkowo jeden z lokatorów
stworzył samowolną dobudówkę
i rości sobie prawo do kilkunastu
metrów, w momencie, kiedy pozostali lokatorzy mieszczą się na 2- 3
metrach – usłyszeliśmy.
(Angela)
FOT. RED

Zdecyduje komisja

Jerzy Lenard, szef Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w miniony wtorek
wysłał na miejsce swoich pracowników, by wstępnie zbadali sprawę. W tym tygodniu
obiekt ma obejrzeć komisja, która ustali, jakie dalsze działania zostaną tam podjęte.
– Z wstępnych ustaleń wynika, że piwnice są zalewane przez wodę gruntową. Obecnie
jest jej za mało, by ją wypompować. Tymczasowo stworzona zostanie tam studzienka
chłonna, która umożliwi wypompowywanie wody z piwnic. W przyszłym tygodniu komisja
zapozna się ze stanem budynku, określi niezbędne prace, jakie trzeba tam wykonać i
skalkuluje koszty – podkreśla Jerzy Lenard.
Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół, Współpraca: Tomasz
Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Małgorzata Kowalska (ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Lena Aksanowa DTP: Dominik Pędziwol Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert
Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład: 10 tys. egz.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W miniony piątek w
Filharmonii Dolnośląskiej
policjanci z Jeleniej Góry
i regionu uroczyście
obchodzili swoje święto.
Były słowa podziękowania,
awa n s e i o d z n a c z e n i a
dla wyróżniających się
funkcjonariuszy. Laury
o d e b r a ł y t a k ż e o s o by
niezwiązane zawodowo z
policją.
– Zawód policjanta to trudna profesja, ale to także szlachetna przygoda
naznaczona poświęceniem i oddaniem
drugiemu człowiekowi – podkreślił
inspektor Zbigniew Ciosmak, komendant miejski policji, przypominając
przy okazji rys historyczny powołania
tej formacji oraz wydarzenia, w których stróże prawa w służbie ojczyźnie
stracili życie.
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry, zwrócił uwagę na rosnące zaufanie,
które policjanci budzą w społeczeństwie.
Przyczynia się także do tego zmiana
wizerunku stróżów prawa. – Dziękuję
wam za to, że jesteście w chwilach ekstremalnych, ale również za to, że dbacie o
bezpieczeństwo mieszkańców i turystów
każdego dnia – powiedział M. Zawiła.
Ilona Antoniszyn-Klik, wicewojewoda dolnośląski, dziękowała policjantom
za dobrą pracę, mówiła też, że władze
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DZIĘKOWALI MUNDUROWYM ZA POŚWIĘCENIE NA SŁUŻBIE
województwa, liczą na więcej. – Rok
ma swoje dni, doba swoje godziny, nikt
nie daje większej miłości od tego, kto
poświęca swoje życie za przyjaciela –
powiedział przewodniczący Sejmiku
Dolnośląskiego Jerzy Pokój. Jerzy Łużniak, członek zarządu województwa,
życzył natomiast wszystkim funkcjonariuszom by bezpiecznie wracali z każdej
służby. Posłanka Elżbieta Zakrzewska
prosiła o wybudowanie komisariatu
policji w Kowarach. Wręczyła też komendantowi Zbigniewowi Ciosmakowi
farbę, która ma być przeznaczona na
pomalowanie placówki.
W uroczystościach obchodów

Honory dla policji

Wyróżniający się policjanci garnizonu
jeleniogórskiego otrzymali medale,
nagrody i awanse.
92. rocznicy powołania policji udział wzięli: komendant wojewódzki policji nadinsp. Zbigniew

Honorowe odznaczenia odbierają Jerzy
Łużniak i ks. Jerzy Gniatczyk

naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego, a brązowym:
podinsp. Donata Pawłowskiego, komendanta komisariatu w Szklarskiej
Porębie i asp. szt. Wacława
Lesika, kierownika ogniwa
kryminalistyki. Złotym
Medalem Za Długoletnią
Służbę odznaczeni zostali: asp. szt. Stanisław
Burnos, asp. szt. Zdzisław Ważny, Wojciech
Winkler i Danuta Rumijewska. Brązowy medal odebrali podinsp. Adam Jyż, naczelnik
wydziału kryminalnego komisariatu I, podinsp.
Jarosław Baran,
z-ca naczelnika
wydziału prewencji oraz nadkom.
Piotr Małenda,
naczelnik wydziału nieletnich
i patologii.
Srebr ną Odznakę „Zasłużony
policjant” odebrał
podinsp. Piotr
Wałczyk, brązową
odznakę przyznano: podinsp.
Tomaszowi Szczurowskiemu, kom.
Dariuszowi Szkubielowi, nadkom.
Bogumiłowi Kotowskiemu. Złoty
Medal za zasługi dla policji wręczono
księdzu prałatowi Jerzemu Gniatczykowi – duszpasterzowi policji

Maciejewski,
samorządowcy z
miasta i powiatu
jeleniogórskiego,
ksiądz bisk up
St e f a n C i c hy,
ordynariusz Diecezji Legnickiej,
przedstawiciele
duchowieństwa,
zaprzy jaźnieni
policjanci z Liberca (Czechy),
przedstawiciele
sądu i prokuratury, a także lokalni
przedsiębiorcy.
(Angela)
FOT. ZYAVA

Insp. Zb. Ciosmak gratuluje swoim podwładnym.

jeleniogórskiej. Brązowy medal za Antoniewski. Młodszym aspirantem
zasługi dla policji odebrał też Jerzy policji mianowano: Ryszarda Figurę,
i Krzysztofa Pasińskiego, starszym
Łużniak z zarządu województwa.
sierżantem: Sławomira WoronecWielu policjantów zostało też mia- kiego, Artura Kudlewskiego, Daniela
nowanych na wyższe stopnie służbo- Dmyszewicza, Jerzego Czarneckiego,
we. Młodszym inspektorem policji Marcina Bajka i Iwonę Król. Sierzostał Andrzej Zygulski, podinspek- żantem mianowano: Małgorzatę
torem mianowano Bogusławę Nagel Witczak, Michała Rymera, Grzegorza
i Jarosława Barana. Nadkomisarzem Kuźmę, Dorotę Knychas, Roberta
został Dariusz Szkubiel, komisarzem Karnieckiego, Adama Guraka, Piotra
został Krzysztof Tuza, a aspirantem Dzieniaka i Marka Blata.
sztabowym: Paweł Zackiewicz i Jan
Uchwałą Zarządu Związku RzeBorysiewicz. Starszym aspirantem
mianowano: Bogusława Górnisie- miosła Polskiego insp. Zbiwicza i Andrzeja Dukowicza. Aspirantami zostali: Marcin

zasługi dla rzemiosła. Odznaczenia
dokonał Zbigniew Ładziński, prezes
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i
starszy Cechu Rzemiosł Różnych w
Jeleniej Górze i Radny Jeleniej Góry.
Odznaczenia przekazano też współpracującym z jeleniogórską policją,
funkcjonariuszom z Czech. Nagrody
dla jeleniogórskich policjantów
przyznali też Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry i Jacek Włodyga,
starosta jeleniogórski.

Odznaczenia, medale, awanse

Decyzją
Prezesa Zarządu
Głównego Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, za długoletnią, życzliwą działalność na
rzecz Związku udekorowany został
Sztandar Komendy Miejskiej Policji

w Jeleniej Górze. Dekoracji dokonał płk. Edward
Jakubowski, lider kombatantów.
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został mł. insp. Zbigniew
Markowski, zastępca komendanta
miejskiego policji, Srebrnym odznaczono podinsp. Macieja Dyjacha,

Zabiegło,
Jarosław Sus, Mariusz Sobolewski, Daniel Przychocki, Robert
Pietruszka, Grzegorz Grzonkowski, gniew Ciosmak
Michał Góźdź, Justyna Cejko-Marto- został też wyróżniony Złowicz, Maciej Adamczyk i Krzysztof tym Medalem im. Jana Kilińskiego za
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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
tel. 0 509 15 66 60

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

RECEPTĄ MIŁOŚĆ, WYROZUMIAŁOŚĆ I KOMPROMIS

Trwają razem od ponad pół wieku
W minioną środę w ratuszu
jeleniogórskim „Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odebrali Kazimiera Adrian z mężem Eugeniuszem
oraz Bogumiła Chłopeniuk
z mężem Marianem. Medal
otrzymała też Zofia Zawadzka, której mąż Franciszek nie
doczekał tej pięknej chwili,
zmarł kilka dni temu.
Słowa uznania do
jubilatów skierował
zarówno prezydent
miasta Marcin Zawiła, jak i kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Janusz
Milewski.

Mieszkańcy dzielnicy pod
Chojnikiem skarżą się, że
powrócił tam problem krzykliwych i awanturujących
się obywateli pochodzenia
romskiego. Co roku zjeżdżają latem do Sobieszowa
i są uciążliwi dla lokalnej
społeczności. W miniony
poniedziałek zrobili awanturę w jednym z autobusów
MZK.

– Państwa trwanie w małżeństwie
przez pięćdziesiąt lat jest czymś wymagającym większego poświęcenia.
Młodzi ludzie często są zapatrzeni
w siebie, a w związku małżeńskim
trzeba trochę z siebie zrezygnować.
Dlatego proszę byście przekazywali
im tę swoją mądrość. Byście ich przekonywali do tego, że bycie razem, posiadanie męża, żony – przyjaciela jest
podstawą do przeżeglowania przez to
wzburzone życie – gratulował Marcin
Zawiła.

Jedna z mieszkanek Sobieszowa
wybrała się ze swoją córką i wnuczkiem
po urodzinowy prezent dla pięciolatka.
Wsiedli do autobusu MZK nr 7 na
Podwalu około godz. 16.30. Razem z
nimi wsiadła też grupa ciemnoskórych cudzoziemców: kobiety, dzieci i
mężczyźni.
– W pewnym momencie mężczyźni
zaczęli się awanturować. Głośno kłócili
się ze sobą i krzyczeli. Mój wnuczek był
przerażony, zaczął płakać. Zwróciłam
im uwagę by się uspokoili, ale męż-

Pary zgodnie twierdziły, że przepisem na trwałość związku jest
wzajemny szacunek, troska o siebie,
zrozumienie, wyrozumiałość, miłość
i kompromis. Małżonkowie przyznali, że w każdym małżeństwie bywają
trudne chwile, zapewniali jednak, że
wspólnie można je przetrwać.
- Te pięćdziesiąt lat przeleciało
nam jak kilka dni. Naszym zdaniem
każde małżeństwo musi opierać się
na wzajemnej tolerancji i akceptacji, również wad, które
każdy z nas ma. Do
tego niezbędny jest
szacunek i miłość
– powiedzieli
państwo Bogumiła i Marian Chłopeniuk.
Na uroczystość
wręczenia

czyzna tylko spojrzał na mnie takim
przeraźliwym wzrokiem. Poczułam
od niego alkohol. Przestraszyłam się.
Razem z córką i wnuczkiem wysiedliśmy z autobusu koło małej poczty i
poczekaliśmy na kolejny kurs. Razem
z nami wysiadło tez kilka dziewczyn,
które też się przestraszyły. Pech chciał,
że w międzyczasie kierowca autobusu
wyrzucił awanturników z autobusu na
przystanku koło Urzędu Skarbowego,
gdzie wsiedli oni ponownie do autobusu, w którym jechaliśmy. W dalszym

medalu Państwu Adrian przybyła ich
wnuczka, Justyna Daniec, która
zdradza, że już teraz radzi
się dziadków w sprawach sercowych.
Mówi, że są
oni dla niej
wzorem. –
Bardzo podziwiam
m o i c h
d z i a d kó w
m.in. za to,
że cały czas tak
się kochają, szanują i sobie ufają. To
jest niezwykłe. Mam nadzieję, że
mi też się tak uda – usłyszeliśmy.
Pani Zofia Zawadzka na uroczystość dotarła sama. Jej mąż nie
doczekał uroczystości: niedawno
temu odszedł. – 1 kwietnia br.
minęło pięćdziesiąt lat naszego
małżeństwa. Bywało różnie, teraz
czuję ból i żal po stracie
męża. Czasami
się człowiek na
siebie złości,
ale zawsze jest
ten ktoś. Teraz
brakuje jego bliskości – mówiła
pani Zofia.
(Angela)
FOT. ANGELA

Pod szczęśliwą trzynastką

Szesnaście
zespołów
ludowych
w z i ę ł o
udział w Izerskiej Gali Folkloru. Gala nosiła numer
13, ale ta tradycyjna już impreza nie miała znamion pecha.
Publiczność dopisała, a zespoły w
większości traktowały ludową muzykę
jako inspirację, a nie tylko odtwórczo, co
okazało się ożywcze. Każdy zespół miał
szansę zaśpiewania tylko trzech utworów, co znakomicie wpływało na tempo
i rozmaitość prezentacji. Żywiołowości,
wigoru, pomysłowości mogą pozaz-

drościć młodzi muzycy, którzy również
występowali – w rapie, hip-hopie, itp.
Dla znawców – muzyka „Formacji Nieżywych Schabuff”, czy „Blue Cafe” Dla
miłośników rocka – formacja z Novego
Mesta. Dla degustatorów – pieczona
świnia, setki rodzajów pierogów, ciast,
ale i napitków, które nie zawsze były
obojętne dla poczucia równowagi. Dla
miłośników rzemiosła artystycznego,
lawendy, miodów, wyrobów z wosku
pszczelego – wszystko, czego można
zapragnąć. Dla wszystkich – dwa dni
znakomitej zabawy. Niech żałują ci,
którzy nie dotarli. Następna okazja
będzie za rok.
(ZOT)
FOT. ZOT

Do „Wodnika” inaczej
Z dniem 25 lipca 2011 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmieniło swoją siedzibę.
Nastąpiła więc zmiana adresu i
niektórych głównych numerów
telefonów. Nowe adresy i telefony,

to:- Dział Obsługi Klienta
- Plac Piastowski 21; tel. 75 73 03 500; Sekretariat: Plac Piastowski 21 tel. 75
73 03 501.
(RED)

Zatruwają życie sobieszowianom
ciągu krzyczeli. Znowu musieliśmy
wysiąść. Wracaliśmy więc do domu
trzema autobusami – mówi mieszkanka Sobieszowa.
Mieszkańcy Sobieszowa podkreślają,
że to nie pierwsze kłopoty, jakie sprawiają „goście”. Inny mieszkaniec Sobieszowa mówi, że problem z tymi ludźmi jest
od co najmniej pięciu lat. Cała grupa
cudzoziemców romskiego pochodzenia

zjeżdża tu bowiem na lato, zatrzymuje że w końcu zrobią komuś krzywdę –
się przy jednym z sobieszowskich hoteli, mówią mieszkańcy.
(Angela)
wieczorami urządza libacje i awantury.
W minionych latach powyrywali też
ławki z placu zabaw dla dzieci.
– Po naszych apelach do policji w
Sprawa została zgłoszona policji,
minionym roku było spokojnie. W
straży miejskiej i radnemu Januszowi
tym roku piekło zaczęło się od nowa.
Wojtasowi, reprezentującemu w
Nie jesteśmy rasistami, chcemy tylko
normalnie żyć, a nie w ciągłym strachu,
samorządzie sobieszowian.

WYDARZENIA
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LOKATORZY SĄ WINNI MIASTU OGROMNE PIENIĄDZE

Praca sposobem na długi
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniej Górze wychodzi
dłużnikom naprzeciw i daje
im szansę na spłacenie wierzytelności pracą. Osoby,
które nie wykażą zainteresowania, muszą liczyć się z
eksmisją.

można wycenić i nie wymagają
one nakładów na sprzęt. Dzięki
temu nie będziemy musieli zlecać
tych prac firmom czy osobom z
zewnątrz, a dłużnicy będą zmniejszali swoje zobowiązania – mówi
Jerzy Lenard, dyrektor ZGKiM w
Jeleniej Górze.
Co ważne, projekt „odpracowywania długów” nie będzie formą

dochodów dłużników, które mogłoby ich pozbawić możliwości
korzystania z różnego rodzaju
zasiłków, zapomóg, dodatków czy
świadczeń MOPS.
ZGKiM takie prace w pierwszej
kolejności powierzy chętnym,
którzy sami zgłoszą się do zakładu. Kilku zainteresowanych już
jest. – Mamy już orzeczenie urzędu

Do realizacji programu w ZGKiM
Będzie ostro!
ma zostać powołana specjalna
Zaostrzone działania ZGKiM zapowiada natomiast wobec tzw. dłużników „z wyboru”.
komórka złożona z kilku pracowników.
– Ci, którzy nie podejmą żadnych kroków rozłożenia zadłużenia na raty czy odpraco– Dotychczas nie było możliwowania długów muszą się liczyć z eksmisjami. Zaostrzymy rozpoczęte w minionym roku
ści „odpracowania długów”, były
działania dotyczące eksmitowania osób, które nie płacą przez całe życie za czynsz i
roboty publiczne czy prace interżyją na koszt uczciwych lokatorów. Będą oni przenoszeni do lokali zastępczych czy
wencyjne, ale odbywały się one na
zupełnie innych zasadach. Mam
pomieszczeń tymczasowych o niższych standardach - mówi szef ZGKiM.
nadzieję, że z czasem ten projekt
rozwinie się na skalę masową.
Dłużnicy, szczególnie ci z mniej- zatrudnienia, ale świadczenia skarbowego, wzór umowy, obecnie
szym zadłużeniem czy krótszym ekwiwalentnego, zamiennego. przygotowujemy harmonogram
okresem zadłużenia, będą mogli
Dzięki temu nie rzeczowo – finansowy czyli wycenę
spłacić dług w formie prac przy
będzie podno- i zakres czynności. Pierwsze osoby
porządkowaniu klatek, podwórzy,
sił wysokości już się zgłaszają. Robimy ich wykaz
remontach odzyskanych mieszi po zamknięciu tych wszystkich
kań itp. Takie zadania są tzw.
ustaleń i formalności będziemy
pracami samodzielnymi, które
podpisywać z nimi umowy na

i, a obecnego ZGKiM jest ogromna.
Co najmniej kilkuset dłużników ma
zaległości w kwotach od kilku tysięcy wzwyż. – Dłużników mamy bardzo wielu i bardzo różnych. Część
osób nie płaci chwilowo ze względu

za czynsz i media, ale nie robi tego
„dla zasady” – mówi szef ZGKiM.
Wobec osób, których zadłużenie
wynika z realnych problemów finansowych, miasto chce efektywniej
prowadzić system zamian mieszkań.
Dzięki temu osoby, które nie są w stanie opłacać czynszu za duże metraże,
trafią do mniejszych lokali.
– Z osobami, które wykażą dobrą
wolę, chcemy też zawierać ugody,
rozkładać zadłużenia na raty czy
nawet częściowo je umarzać – dodaje Jerzy Lenard.
Angela
na jakieś zdarzenia losowe. Inna
FOT. MT
część nie płaci, bo nie ma z czego.
FOT. ANGELA
Jest też spora grupa, która
mogłaby na bieżąco regulować
swoje zobowiązania

Hotel Gołębiewski jak magnes dla turystów

Kiedy w nowojorskiej dzielnicy Queens zakończył się IX
Festiwal Gry Na Pile, do Pałacu
w Wojanowie zjechali artyści
z Francji, Japonii, Niemiec,
Polski i Szwecji.
W przedostatni weekend lipca trwały
tam mistrzostwa świata w grze na pile
organizowane przez Fundację Doliny
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Imprezę z pewnością należy
zaliczyć do największych wydarzeń
artystycznych. Były to pierwsze tego
rodzaju zawody w Polsce. Poprzednie
odbyły się przed dziesięcioma laty w
Czechach i wtedy wygrał Wojciech
Suchań, Polak, który do Wojanowa
zajechał jako juror.
Znany aktor filmowy i teatralny Emilian Kamiński, który
także gra na pile, prowadził mistrzostwa.
Zdradził publiczności
technikę gry na tym
nietypowym instrumencie. – Piłę wystarczy wygiąć tak, aby
tworzyła literę S i można już z niej wydobyć
dźwięk. Najbliższe mu
jest brzmienie strun
głosowych wydobywany przez damę
o barwie głosu mezzosopran – powiedział Emilian Kamiński.
Mistrzostwa otworzył koncert Wojciecha Suchania. Ten dolnośląski
akordeonista i trębacz, absolwent
Państwowej Szkole Muzycznej I-go
stopnia im. Karola Szymanowskiego
w Bystrzycy Kłodzkiej, w swoim repertuarze ma wiązankę transkrypcji hitów
muzyki klasycznej. Artysta prezentował
swój kunszt przy akompaniamencie jeleniogórskiego kwartetu smyczkowego
w składzie: Ewa Mutkowska, Marta
Mutkowska, Janusz Nykiel i Bartosz
Kolendo.
Dzień potem, w sobotnie popołudnie,
konkurs muzyczny o miano mistrza

świadczenia
zamienne –
wyjaśnia Jerzy
Lenard.
Skala zadłużenia lokatorów wobec
byłych ZGL-

Działa dopiero pierwszy
sezon a już przyciąga wypoczywających w Karkonoszach czyniąc z Karpacza cel wielu letników,
którzy tu właśnie znajdują
najwięcej atrakcji.

Na
pile
po mistrzowsku

Mowa o Hotelu Gołębiewski, który
– choć budził i zapewne budzi kontrowersje co do wyglądu – wrósł w pełni
w krajobraz kurortu pod Śnieżką.
Do tego stopnia, że na ogromnych
parkingach trudno znaleźć wolne
miejsce, aby zostawić auto pośród
innych pojazdów z rejestracjami z
całego kraju, a także z regionu.

Około 70 motocykli różnych
marek zaparkowało w minioną środę na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Przyjechali nimi lekarze z całej
Polski i zagranicy zrzeszeni
w łódzkim klubie Doctorriders. Uczestniczyli w rajdzie
„Poznaj swój kraj. Zamki
otworzył emerytowany nauczyciel z Dolnego Śląska”.
Żywca w województwie śląskim Jacenty
Ignatowicz grając na trombicie i na…
liściu. W otwartym konkursie muzycznym wzięło udział piętnastu reprezentantów Francji, Japonii, Niemiec, Polski
i Szwecji. Jego uczestnicy zagrali utwory
skomponowane specjalnie na piłę.
Wszystkie występy nagradzano
gromkimi brawami. Po obradach Jury,
które spośród uczestników wyłoniło
pięciu finalistów, Mistrzem Świata w
grze na pile muzycznej ostatecznie
została Gladys Hulot z ChampagneArdenne (Francja).
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
FOT. ARCHIWUM

Finał imprezy uświetnił występ zespołu Cocotier, Doroty Miśkiewicz z udziałem grającego na pile Wojciecha Suchania i Marka Napiórkowskiego. W niedzielę natomiast
miał miejsce mistrzowski koncert finałowy Wojciecha Suchania i Gladys Hulot z
towarzyszeniem Big Bandu i kwartetu smyczkowego Filharmonii Dolnośląskiej.

Branżowy Klub Doctorriders funkcjonuje
od siedmiu lat i powstał
przy Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Łodzi.
Należy do niego około
300 lekarzy motocyklistów. – Jednym z cyklicznie
organizowanych rajdów jest wyprawa pod nazwą „Poznaj swój kraj”.

W jeleniogórskim Rynku rajdowcy
spotkali się z Marcinem Zawiłą, prezydentem Jeleniej Góry, któremu
Grzegorz Krzyżanowski, prezes klubu,
przekazał książkę o klubie Doctorriders,
wyprawach i zlotach. Uczestnicy rajdu
w ramach cyklu rajdów „Poznaj swój
kraj” zwiedzili już Mazury, Bieszczady
i kilka innych zakątków Polski.

Ogromny hotel to nie tylko
miejsca noclegowe, lecz również
bardzo bogata oferta spędzania
wolnego czasu, zwłaszcza podczas
kapryśnej aury, która towarzyszy nam w ostatnich dniach. W
środku czeka basen z atrakcjami,
kręgielnia, salony gier, pomieszczenia, w których mogą wyszaleć
się najmłodsi.
Co ciekawe –
te wszystkie
atrakc je dostępne są dla
wszystkich,
nie tylko hotelowych gości.
Ostatnio – na

przykład
– często
odwiedzają Gołębiew skiego rozmaite
wycieczki, w tym zagraniczne.
(Agrafka)
FOT. RED

Inna sprawa to porządek na rynku
pracy. Hotel Gołębiewski bowiem
przyciągnął personel zarobkami i
legalnością statusu zatrudnienia.
Zmusiło to pobliskich gestorów turystyki do poszukiwania pracowników
i zapewnienia im lepszych warunków
płacy, a cała sytuacja przyczyniła
się do obniżenia stopy bezrobocia w
kurorcie pod Śnieżką.

Doktorzy na motorach

W tym roku
uczestnicy dotarli do
„Zamków Dolnego Śląska” – mówi
Bartosz Espenschied z Kowar, organizator tegorocznego zlotu.
W rajdzie jako pasażerka udział
wzięła m.in. Danuta Kruzilczyk z
Włodzimierzowa. Jej przygoda z jazdą
na motocyklach rozpoczęła się kilka
lat temu. – To jest pasja mojego męża,
do której dałam się przekonać. Na początku miałam opory, ale przełamałam się. To jest zarówno spora dawka
adrenaliny, jak i czasami stresu, szczególnie podczas niezbyt sprzyjającej

Starszy
sierżant Robert
Grządziel z jeleniogórskiej drogówki, który
na terenie Jeleniej Góry zabezpieczał motocyklistów,
potwierdza: na drogach
kierowcy samochodów i
motocykliści, szczególnie
ci młodzi, nie wypracowali jeszcze wspólnej kultury

pogody.
W rajdzie pojechał też Robert Zając, ginekolog ze Szwajcarii. – Taka
jazda sprawia mi dużo przyjemności,
ale czasami jest też stresująca, bo
wielu kierowców samochodów traktuje motocyklistów, jak kierowców
drugiej kategorii – usłyszeliśmy.

jazdy.
– Receptą na tę sytuację jest na
pewno zmniejszenie prędkości oraz
zerkanie w lusterka. Takie rajdy
jak ten uczą motocyklistów pewnej
kultury, dyscypliny. Przede wszystkim pokazują, że nie wszyscy motocykliści, to tzw. dawcy, czyli osoby
jeżdżące na granicy bezpieczeństwa
– powiedział policjant.
(Angela)
FOT. ANGELA
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Rafał C. z Komarna, który 13
września 2010 roku na swoim przydomowym ogrodzie,
dla kaprysu uśmiercił psa
okienną ramą, nie pozostanie bezkarny. Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze uznał,
że było to działanie ze
szczególnym okrucieństwem i wymierzył sprawcy karę
dwóch miesięcy
pozbawienia wolności.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dwa miesiące więzienia za zabicie psa

Górze niech będzie przestrogą
dla tych, którzy
znęcają się nad
zwierzętami i czują się przy tym
bezkarni. Takie sprawy są trudne:
zwierzę nie może się poskarżyć na
swój los, a ludzie, którzy zgłaszają
cierpienie zwierzęcia, muszą mieć
niepodważalne dowody. I nawet te
w wielu przypadkach nie przekonują
sędziów do surowego karania sprawców. Większość wyroków orzekana
jest bowiem w zawieszeniu.
W marcu br. Sąd Rejonowy w
Jeleniej Górze sąd uznał winę Rafała
Wyrok Sądu Okrę- C., który początkowo próbował
gowego w Jeleniej tłumaczyć, że zabił psa w obronie
swojego wuja, które-

Dręczyciel narozrabiał
Dantejskie sceny miały miejsce w Cieplicach pod koniec
trzeciego tygodnia lipca.
32-latek upił się i wszczął awanturę, podczas której pobił swoją
partnerkę, zwyzywał ją i wyrzucił z
domu. Agresor w ten sposób traktował kobietę od kilku lat. Tym razem
poszkodowana zadzwoniła na policję. Awanturnik zamknął się jednak
w mieszkaniu i z okna znajdującego
się na drugim piętrze zaczął wyrzucać na ulicę różne przedmioty, w tym
meble. Nie chciał wpuścić nikogo do
środka i zagroził, że jeżeli ktoś się do
niego zbliży popełni samobójstwo.

Na miejsce dojechali strażacy,
którzy rozłożyli skokochron, powiadomiono też pogotowie ratunkowe
oraz policyjnych negocjatorów.
Sprawca jednak nie reagował na polecenia i nie chciał nikogo wpuścić.
W tej sytuacji policjanci wykorzystali
odpowiedni moment i wyważyli
drzwi. Mężczyzna, który miał promil
alkoholu w organizmie, został zatrzymany w policyjnym areszcie.
Za znęcanie się nad kobietą grozi
mu kara do pięciu lat pozbawienia
wolności.
(KMP)

go zwierzę miało dotkliwie pogryźć.
W obronie Rafała C. z Komarna
stanęła też rodzina, w tym rzekomo
pogryziony wuj.
Na ostatniej rozprawie świadek
przekazał jednak amatorskie nagranie, na którym widać, że biały przyjazny zwierzak nikogo nie pogryzł.
Został zabity podczas alkoholowej
libacji, bo krzątał się między nogami
swojego oprawcy, od którego oczekiwał pieszczot. Zwierzak ufał właścicielowi, merdał ogonem, wyraźnie
chciał zwrócić na siebie jego uwagę. W
zamian dostał kilka uderzeń po całym

ciele drewnianą ramą okienną.
Sprawca bił czworonoga z całej
siły tak długo, aż zwierzak upadł na
trawnik. Kiedy po chwili zaczął się
czołgać w kierunku swojego kojca,
C. zaatakował go kolejny raz. Tym
razem zabił zwierzę, po czym zakopał
je i poszedł do domu oglądać telewizję. Całe zdarzenie widział jeden z
członków rodziny, i jak się okazało w
trakcie postępowania – sąsiad Rafała
C., który sfilmował część okrutnego
postępowania.
(Angela)
FOT. ANGELA

i innym użytko w n i ko m
dróg sporo
k ł o p ot ów.
Ich auta
nie zawsze
mieszczą się
w licznych
w regionie
przejazdach pod
wiaduktami.
Tak było w
miniony czwartek, kiedy ciężarówki z lubuskiego o mało
Kierowcy ciężaronie utknęły w
wych samochodów, zwłaszcza Marciszowie, gdzie jest ograniczespoza regionu, mogą narobić sobie nie wysokości pojazdów do 2,9 me-

tra. Przejazd aut pod wiaduktem
okazał się możliwy, ale niełatwy.
W końcu „kolosom” udało się
pokonać ten trudny odcinek „na
styk”. Podobne kłopoty miewają
tego typu pojazdy w okolicy Bolkowa, a także w samej Jeleniej
Górze. Tu, przypomnijmy, doszło
do „kolizji” auta ciężarowego z
konstrukcją wiaduktu przy ulicy
Drzymały. Aby uniknąć tego typu
zdarzeń potrzebne jest doświadczenie i znajomość terenu oraz
dokładne mapy, nie na wszystkich
bowiem są szczegółowe oznaczenia wysokości przejazdu pod
wiaduktami.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Uwaga

na wysokość!

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wymierzył C. karę roku ograniczenia wolności
z obowiązkiem wykonywania prac na
cele społeczne w wymiarze 30 godzin
miesięcznie oraz 500 zł na rzecz
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami. Od tego wyroku odwołał
się jednak prokurator, który dla Rafała
C. żądał półtora roku więzienia.
Wpadła pod ciężarówkę
Przy skrzyżowaniu ulic Lubańskiej i Sobieszowskiej kierowca ciężarówki uderzył w przechodzącą przez pasy 61-letnią
jeleniogórzankę. – Twierdził,
że nie zauważył pieszej. Dostał
mandat i sześć punktów karnych – powiedział sierż. sztab.
Piotr Saniuk z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Policja
apeluje do kierujących i pieszych
o zachowanie szczególnej uwagi
na pasach nawet tam, gdzie działa
sygnalizacja świetlna, jak jest przy
wspomnianej krzyżówce.
(Angela)

OSZUŚCI KUSZĄ CENĄ OFERTY ZMIANY OPERATORA TELEFONII. NIE BĄDŹCIE NAIWNI!

Pułapka w słuchawce
Coraz więcej osób z terenu
całej Polski pada ofiarą naciągaczy, którzy wyłudzają
podpisy uprawniające do
przeniesienia numeru telefonu z TP SA do operatora
o bliżej nieokreślonej proweniencji. I nie inaczej jest
również w Jeleniej Górze, w
której liczba poszkodowanych rośnie z tygodnia na
tydzień.

się przez osoby z zewnątrz za pracowników TP SA lub powoływanie
się na współpracę z największym
polskim operatorem sieci stacjonarnych. Podstawowym argumentem,
który
skłania
abonentów TP
SA do
złożenia
pod-

3".:
Serafin

REKLAMA

Od 2008 r. systematycznie jest
coraz więcej skarg i zażaleń
zgłaszanych przez abonentów TP SA w związku z
nieuczciwością przedstawicieli innych operatorów. Zwykle dotyczą
one małych firm starających się przełamać
monopol i pozyskać
jak największą liczbę
klientów, niestety, często
z zamiarem wyłudzenia
pieniędzy.
Co charakterystyczne,
najbardziej popularnym
sposobem na zawarcie
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Pani Helena nie dała się nabrać
jest podawanie
na obietnice oszustów.
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pisu na podsuniętym przez innego
usługodawcę dokumencie jest, oczywiście, magiczne zdanie: „Obniżenie
kosztów za telefon”.
Procedura postępowania przedstawicieli firm, które podają się za pracowników albo osoby współpracujące z TP SA celem pozyskania klienta
i wyłudzenia od niego pieniędzy jest
bardzo prosta.
– Przedstawiciele firm świadczących usługi telekomunikacyjne
dzwonią do wybranych osób i przedstawiają się jako pracownicy TP SA
nie mając z tą firmą nic wspólnego.
Często rozmowa przebiega według
utartego schematu: dzwoniący
oferuje swojemu rozmówcy to,
na co może go „złapać” czyli
upusty abonamentowe, dodatkowe pakiety bezpłatnych
minut itp., po czym wysyła do
zainteresowanego kuriera z
rzekomym aneksem do umowy
zawartej z TP SA. Co ważne, w
trakcie rozmowy telefonicznej
z przedstawicielem jakiejś
firmy telekomunikacyjnej na
powtarzane pytanie: „Czy aby
na pewno dzwoni Pan/Pani
do mnie z TP SA” przedstawiciel odpowiada:
tak – mówi Jadwiga
Reder-Sadowska,
miejska rzeczniczka konsumentów w
Jeleniej Górze.
Najczęściej ofiarami oszustwa padają osoby starsze,
choć zdarzają się również
ludzie młodzi, którzy pozornie
nigdy nie daliby się „nabić w
butelkę”, w tym także prawnicy.
Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to,
że w chwili podpisywania rzeko-

mego aneksu do umowy z TP SA
naprawdę podpisujemy umowę o
świadczenie usług telefonicznych z
innym operatorem, orientując się w
sytuacji po fakcie. I wtedy zaczyna
się problem.
– W sytuacji wyłudzenia podpisu
ludzie zazwyczaj nie wiedzą, z kim
zawarli umowę. Wysyłani przez daną
firmę kurierzy na ogół nie zostawiają
żadnych kopii, stąd, poszkodowane
osoby dzwonią do TP SA aby dowiedzieć się, o co chodzi. Co dzieje
się dalej? Od pracownika TP SA poszkodowani otrzymują informację,
że podpisali umowę z jakąś inną
firmą upoważniając ją jednocześnie
do przeniesienia do niej ich numeru
telefonu. Co gorsze, jeżeli dana osoba
chce wrócić do TP SA, zgodnie z
nieświadomie, czy może raczej mało
roztropnie zawartą umową musi ona
ponieść karę związaną z rezygnacją
ze świadczonych usług. I
na tym właśnie bazują
oszuści, wspomniane kary stanowią
ich podstawowe do-

Jadwiga
RederSadowska

– Do TP SA docierają coraz liczniejsze sygnały od zaniepokojonych klientów, którzy
często są wprowadzani w błąd przez przedstawicieli innych operatorów podających
się za osoby, które pracują w firmie lub są jej współpracownikami. W związku z tym,
TP SA uruchomiła specjalną bezpłatną linię informacyjną 800 500 005. Jeśli będą
Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy osoba, która nakłania Państwa do podpisania nowej umowy na telefon rzeczywiście jest reprezentantem TP SA, prosimy o
kontakt. Nasi doradcy na bieżąco są do Państwa dyspozycji – informuje Maria Piskier,
szefowa Śląskiego Biura Prasowego Grupy TP z Wrocławia.
I dodaje: – Pamiętajmy również, aby w przypadku bezpośredniego kontaktu z pracownikiem TP SA poprosić go o identyfikator, który posiadają wszyscy w naszej firmie.
Identyfikator ten jest podpisany przez dyrektora konkretnej siedziby firmy i wystawiony
imiennie dla każdego z pracowników – zawiera jego dane: imię i nazwisko, a także
nr dowodu osobistego i nr ID.
chody – tłumaczy J. Reder-Sadowska.
– Jakiś czas temu zadzwonił do
mnie pan, który poinformował, że
jest z TP SA i ma dla mnie bardzo
korzystną ofertę. Wysłuchałam go,
zgodziłam się i według instrukcji
oczekiwałam na kuriera. W międzyczasie coś mnie jednak tknęło i
stwierdziłam, że mimo wszystko nie
wezmę usługi zaproponowanej mi
przez ww. pana. Przyjechał kurier,
myślałam, że podpisuję jedynie pokwitowanie. Jak się później okazało
podpisałam umowę o przeniesienie
numeru do innego operatora – mówi
pani Halina z Jeleniej Góry.
Co zrobić, by ustrzec się przed
niechcianą zmianą usługodawcy telekomunikacyjnego? Przede wszystkim, nie składajmy podpisów pod
dokumentami, których nie przeczytaliśmy uważnie. Szanujmy dane
osobowe, a jeżeli już dojdzie do
sytuacji, w której ktoś wyłudzi
od nas podpis pod czymś, czego nie chcemy czym prędzej
z tego zrezygnujmy.
Należy pamiętać, że
zgodnie z obowiązującym
prawem „każda umowa
zawarta poza siedzibą danego przedsiębiorstwa, np. w

domu klienta może zostać wypowiedziana w ciągu 10 dni od daty
jej podpisania”. Klient – konsument
może od niej odstąpić bez podawania
konkretnych przyczyn i nie ponosząc
żadnych konsekwencji. W przypadku
oszustwa telekomunikacyjnego,
pismo z wypowiedzeniem umowy trzeba wysłać do właściwego
operatora, a nie do TP SA. W tym
przypadku ta nie jest bowiem stroną
w sprawie.
Piotr Iwaniec
FOT. ZYAVA
FOT. RED
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Lekcje z Utoya i Oslo
22 lipca Anders Behring Breivik, zwykły obywatel, rolnik
utrzymujący się z uprawy
warzyw, syn pielęgniarki
i pracownika ambasady
norweskiej w Londynie, a
potem w Paryżu z zimną
krwią zabił 77 osób – 69 w
strzelaninie na wyspie Utoya
i 8 w zamachu bombowym w
Oslo. Dając tym samym „lekcje” na temat współczesnego
terroryzmu.
Kilkanaście godzin przed strzelaniną w Utoya i zamachem bombowym
w Oslo Anders Behring Breivik,
człowiek jakich wielu na swoim
facebookowym koncie napisał, że
lubi polowania, gry komputerowe,
filmy „Gladiator” i „300”, i muzykę
klasyczną. Po czym dał się poznać
całemu światu jako bezwzględny
terrorysta odpowiedzialny za śmierć
kilkudziesięciu osób – w tym w
zdecydowanej większości dzieci i
młodzieży z Norweskiej Partii Pracy.
Po okropnej i wstrząsającej zbrodni Breivika na forum światowym
szybko rozgorzała dyskusja na temat
oblicza współczesnego terroryzmu,
zaostrzenia przepisów i restrykcji
związanych z wydawaniem pozwoleń na broń osobom fizycznym,
subsumowania „kogoś”, czy też
„czegoś” do kategorii „potencjalnego
zagrożenia” itp. Co zresztą wcale
nie dziwi biorąc pod uwagę to, że
ni z gruszki, ni z pietruszki Breivik
przełamał stereotyp terrorysty i
ataku terrorystycznego, do których
przyzwyczaiły nas zachodnie media
wspierane ideologicznie przez USA
czy innych partnerów wojennobiznesowych.
Co więcej, haniebny czyn Breivika
ujawnił przy okazji – jak trafnie
określił to jeden z moich kolegów,
ogromne złoża nienawiści tzw.
cywilizacji zachodniej do Islamu,
muzułmanów oraz Arabów, którzy w
opinii tejże „powinni” odpowiadać za
każdy zamach terrorystyczny i każdy
wybuch bomby, do których dochodzi
(niestety) i będzie dochodzić w świecie współczesnym.
Wskutek wydarzeń z 11 września
2001 r., które miały miejsce na
terytorium USA wśród wielu osób –
chciałoby się rzec, „cywilizowanych”,
doszło przewartościowania poglą-

dów na temat tego, „kto”, „gdzie” i
„w jaki sposób” może zagrażać. Albo
inaczej, do monopolizacji ataków
terrorystycznych i wybuchów bombowych jako domeny islamskich
fundamentalistów, którzy chcą zastraszyć zachodni świat i zmusić go
do przejścia na Islam. Ludzi w turbanach, z brodą, którzy – także zdaniem Europejczyków, z uśmiechem
podchodzą do dziecka podczas gdy za
plecami ściskają w dłoni kindżał. Aż
tu nagle, trochę ponad tydzień temu
okazało się – czego przykładem jest
właśnie Breivik, że trudno o bardziej
mylne uogólnienie.
Oto bowiem, zwykły „facet” z
Norwegii tak samo jak każdego dnia
wyszedł z domu do miasta i podobnie
jak robił to do tej pory, pozdrowił
przed wyjściem swoich bliskich. W
mieście tym, zachował się jednak
inaczej – w jednej z największych
dzielnic rządowych podłożył bomby, które zbudował wykorzystując
nawóz azotowy ogólnodostępny
w branży rolniczej, po czym dwie
godziny później wybrał się na wyspę
Utoya uznawaną przez Norwegów za
„raj na ziemi” i tam otworzył ogień do
uczestników zjazdu młodzieżówki
Norweskiej Partii Pracy. Do blisko
560 osób, z których zabił 69. Słuchając jednocześnie soundtracku z
„Władcy Pierścieni”.
O ile to, co zrobił Breivik jest zbrodnią największą i moim zdaniem
bardziej niż na terroryzm zasługuje
na miano masowego ludobójstwa, i
zasługuje przy tym na karę w wielu
państwach zniesioną, a nie na 21 lat
pozbawienia wolności, o tyle lekcje z
tej zbrodni płynące uważam za godne
odrobienia i głębszej nad nimi refleksji. Jak ustaliła norweska policja, Breivik należał do ugrupowania, którego
członkowie: „biorą udział w promocji
dobroczynności, pokoju i ładu w
społeczeństwie wielokulturowym”.
Ugrupowaniu rozumiejącym historię
i naukę płynącą z dotychczasowych,
globalnych doświadczeń związanych
z ekstremizmem oraz radykalizmem.
Czego bynajmniej nie rozumie i nie
chce zrozumieć Breivik, i co podkreślił na przesłuchaniu. I takich jak on
jest całe mnóstwo wśród reprezentantów każdej z kultur i wyznawców
każdej z religii. O tym powinniśmy
pamiętać, a nie generalizować.
Piotr Iwaniec

Podatki, podatki

W „ S z o p c e j e l e n i o g ó rskiej”, najnowszej premierze Zdrojowego Teatru
Animacji, jeden epizod
poświęcony jest podatkom,
a raczej (nad)gorliwości
urzędów tyczącej ich pobierania. Mowa jest nie tylko
o podatku od noszenia
p e r u k , k t ó r y by ł – j e ś l i
wierzyć przekazom – faktem w historii, lecz także o
innych prawdopodobnych
zobowiązaniach wobec
f i sk u s a . J e go ni e o gra ni czona pomysłowość może
sprawić, że ręka poborcy
wyciągnie się do łysych,
blondynów, rudych i szat ynów. Premierę oglądał
prezydent miasta Marcin
Zawiła i z całą pewnością
uśmiechnął się pod wąsem.
A może by tak podatek od
noszenia… zarostu?
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– W sumie to wychodzi
na to,

Zagrają na ulicy

Przed Międzynarodowym
Festiwalem Teatrów Wędrujących doszły nas wieści,
że podobno swój spektakl
chcieli pokazać ratuszowi
urzędnicy, z których jeden
– przypomnijmy – jest zawodowym aktorem i sztuka
sceniczna nie jest mu obca.
Chęci były szczere, ale
zamiar rozbił się o pomysł
na scenariusz. Nikt bowiem
za bardzo nie wiedział, o
czym takie przedstawienie
mogłoby być. Złośliwi dodają, że w ratuszu różne
widowiska są na co dzień
i nie trzeba do tego teatru.
Złośliwsi mawiają, że najlepszy byłby cyrk, ten jest
jednak poza formułą teatru
ulicznego.
(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.

– że im na kolei gorzej

– tym dla polityków lepiej!

Marzena Machałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości

Redakcja

(anzol)
FOT. JELONKA.COM
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Nasza
stołeczność
Utarło się powiedzenie, że Jelenia Góra jest „stolicą Karkonoszy”.
Czy ten status najważniejszego
miasta w regionie naszemu się
należy? Zdania są podzielone,
a opinie, że gród Krzywoustego
stacza się ku miałkiej prowincjonalności, są coraz częstsze.
Jelenia Góra – jeśli chodzi o moc
administracyjną – najlepsze czasy
ma już za sobą. Kiedy pogrzebano
województwo jeleniogórskie w
ramach reformy administracji w
1998 roku, zakopano jednocześnie
te możliwości, które takie centra
mają. Kompetencje decyzyjne
głównie, ale także większe możliwości finansowe i znacznie bardziej realne szanse na przyciągnię-

cie inwestorów, którzy najpierw
przyjeżdżają do najważniejszego
miasta, a dopiero później – na
zabitą dechami wieś.
Po tamtym administracyjnym
cięciu, odebranym jako jedna z
największych porażek naszego
miasta w najnowszych jego dziejach, rany już się zagoiły, ale blizna
pozostała. Jelenia Góra wciąż tęskni za tamtym statusem i marzy o
lokalnej potędze, a rzeczywistość z
tych marzycieli sobie drwi.
Nieubłagana demografia wskazuje, że jeleniogórzan ubywa i to
nie z powodów „naturalnych”.
Po prostu wyjeżdżają z miasta
szukać szczęścia gdzie indziej. Czy
je znajdują? To już inna sprawa.

Często łudzeni wizją, że „wszędzie raczej sytuacja ogólna, która wydobrze, gdzie nas nie ma”, zderzają pchała na pierwsze miejsce hałaślisię z jeszcze większymi kłopota- we spędy dla tłumu, spychając na
mi w odniesieniu upragnionego plan dalszy ambitniejsze imprezy
sukcesu. Ale mimo wszystko do zmuszające do refleksji. Niemniej
Jeleniej Góry nie wracają wybie- jednak „stolica Karkonoszy” nie
rając rozmach życia w większych jest już kultowym ośrodkiem
teatru ulicy.
centrach.
Wycieczki wydają się przemieSpada też ranga miasta w znaczeniu miejsca, do którego warto rzać Jelenią Górę błyskawicznie.
Spacer znaną
latem przy jewszystkim trachać, bo tu się
TRUDNO ZBUDOWAĆ LEPSZĄ
są, może jakaś
coś dzieje. Otóż:
PRZYSZŁOŚĆ NARZEKANIEM,
kawa, czasami
dzieje się mało.
ALE LEPIEJ SPOJRZEĆ NA
Wprawdzie w NASZE MIASTO REALNIE A NIE obiad – i daZ POZYCJI Z CZASÓW, KIEDY
lej w drogę.
sierpniu magnePOLSKA ROSŁA W SIŁĘ, A
Chciałoby się,
sem będzie Festiwal Teatrów LUDZIOM SIĘ ŻYŁO DOSTATNIEJ. by przyjezdni
poświęcili naWędr ujących,
ale nawet entuzjaści tej imprezy szemu miastu więcej czasu, jedtwierdzą, że obecne jej edycje to nak – sami przyznacie – tylko dla
już nie ten klimat, co przed laty, bardzo dociekliwych turystów jest
kiedy do magicznej Jeleniej Góry, tu coś więcej do zobaczenia niż
na teatry, zjeżdżała cała Polska. tylko śródmiejski trakt i piękne,
Oczywiście wpływ na to ma nie aczkolwiek wyświechtane w fol„gorszy” status naszego miasta, a derach zabytki.

Turysta przeciętny nie zatrzyma
się w naszej „stolicy” na dłużej, bo
nie ma po co. Wybierze Karpacz
z potężnym – jak ktoś zauważył:
przypominającym Pałac Kultury i
Nauki w Warszawie – Hotelem Gołębiewskiego. Może się ten moloch
komuś nie podobać, ale nie zmienia to faktu, że na parkingu przed
ogromnym gmachem trudno o
wolne miejsce. A przecież hotel
ten działa ledwie od kilku miesięcy
i nie uruchomił jeszcze wszystkich
swoich atrakcji. Tak czy inaczej –
letnik mając taką alternatywę, na
„stolicę Karkonoszy” prychnie. I
wybierze pławienie się w rozrywkach pod Śnieżką, gdzie także
przecież gości kusi Sandra.
Ciężko będzie więc miała obecna ekipa samorządowa, która w
programach wyborczych stawiała
na turystykę jako atut Jeleniej
Góry. Nawet po otwarciu Term
Cieplickich, Parku Zdrojowego,
cysterskich obiektów poklasz-

tornych i iluś tam (w większości
będących w fazie planów) galerii
handlowych, ściągnąć tu turystę
na dłużej będzie zadaniem trudno
wykonalnym.
Czy zatem nasze miasto jest
skazane na stoczenie się po równi
pochyłej? Status stołeczności, który
– jakby na otarcie łez funkcjonuje
na poziomie mowy potocznej – od
dawna już jest czystą iluzją. Miałka
prowincjonalność przepycha się
łokciami na różnych poziomach
codzienności. Szkoły wyższe zdają
się robić dobrą minę do złej gry, bo
z pozyskaniem studentów ciężko.
Oczywiście: trudno zbudować
lepszą przyszłość narzekaniem, ale
lepiej spojrzeć na nasze miasto realnie a nie z pozycji marzycielskich
zakorzenionych w czasach, kiedy
Polska rosła w siłę, a ludziom się
żyło dostatniej.
Wasz Redaktor
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Karkonosze wciąż nie zachwycają
IV-ligowe jeleniogórskie
Karkonosze przygotowujące się do startu ligowych
rozgr ywek rozegrały w
minionym tygodniu ostatnie mecze kontrolne. Podopieczni Artura Milewskiego w środę pokonali 1:0
Lotnika Jeżów Sudecki, w
sobotę zremisowali 1:1 z
Łużycami Lubań.

kibicom Karkonoszy
Maciej Wojtas, ale podobnie jak pozostali
koledzy z drużyny,
musiał uznać wyższość IV-ligowców z
Jeleniej Góry.

Lotnikiem minimalną przewagę
mieli gospodarze z Jeleniej Góry,
ale brakowało czystych sytuacji. W
19 min. Gałuszka nie wykorzystał
rzutu wolnego, uderzając z 17
metrów prosto w mur. Trzy minuty
później strzałem z dystansu popisał
się Kurzelewski, ale efektownie i
co najważniejsze dla miejscowych
- efektywnie interweniował Dubiel.
Tuż przed przerwą Gałuszka próbował otworzyć wynik spotkania
strzałem z 20 metrów, ale golkiper
gości również popisał się udaną paradą. Po zmianie stron Karkonosze
ruszyły do ataku, czego efektem był
jedyny gol w tym spotkaniu, którego zdobył Jurkowski w 60 min.. Pięć
minut później szansę na wyrównanie miał dobrze dysponowany tego
dnia Leszek Kurzelewski, ale jego
kolejny strzał z dystansu wybronił
Winogrodzki, który wszedł na
boisko w drugiej połowie. Do końcowego gwizdka piłkarze obu ekip
nieskutecznie próbowali zmienić
rezultat, Karkonosze pokonały
ostatecznie Lotnika 1:0. W zespole
gości wystąpił doskonale znany

Karkonosze: Dubiel, Winogrodzki,
Walczak, Jurkowski,
Wawrzyniak, Bijan,
Gałuszka, Krakówka,
Micek, Rudnicki, Krupa, Klin Chodzamkulov, Bednarczyk,
Gęca, Kik, Marek
Lotnik: Maćkowski, Hałka, Palimąka,
Hamowski, Kraiński,
Zwierzyński, Gołąb,
M. Wojtas, Suchanecki, Kurzelewski,
Jurczyk, Kocot, Gurgul, Zieliński,
Macur, K. Wojtas
Podopieczni Artura Milewskiego, dla któr ych był to ostatni
sprawdzian przed startem nowego
sezonu przeważali przez większość
spotkania z Łużycami Lubań, ale
nie potrafili udokumentować przewagi. Przez pierwszy kwadrans
piłkarze obu ekip zmagali się z
trudnymi warunkami atmosferycznymi, przy obfitych opadach
deszczu brakowało dokładności,
a co za tym idzie sytuacji podbramkowych. W dalszej części

WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI
Tomasz Kołodziejski
podwójnym mistrzem
Polski

Karkonosze
Jelenia Góra Lotnik Jeżów
Sudecki 1:0
W pierwszej połowie meczu z (0:0)

gry przestało padać, ale śliska
murawa utrudniała wykonywanie
założeń taktycznych, a na przerwę
zawodnicy schodzili przy bezbramkowym remisie. W drugich 45
minutach do zmasowanego ataku
ruszyły Karkonosze, ale na efekty
musieliśmy poczekać do 70 minuty.
Wtedy na listę strzelców wpisał się
Karkówka, który zdecydował się na
strzał z linii pola karnego. Z upływem czasu warunki do gry były
coraz trudniejsze, ale gospodarze
nie rezygnowali z podwyższenia
prowadzenia. Mimo kilku groźnych

sytuacji biało-niebiescy nie zdołali
wbić futbolówki do siatki przeciwnika i potwierdziła się zasada, że
niewykorzystane sytuacje się mszczą. W ostatnich minutach jeden z
nielicznych ataków gości przyniósł
wyrównanie. Do dośrodkowania na
długi słupek doszedł Szymański i z
bliska wpakował piłkę do bramki.
Mecz zakończył się wynikiem 1:1 i
był to ostatni egzamin Karkonoszy
przed nowym sezonem. Za tydzień,
7 sierpnia jeleniogórzanie zagrają
w Dziwiszowie w Pucharze Polski,
a rozgrywki ligowe rozpoczną

13/14 sierpnia spotkaniem przeciwko Strzeliniance Strzelin.

Karkonosze Jelenia Góra Łużyce Lubań 1:1 (0:0)
Karkonosze: Winogrodzki - Walczak, Jurkowski, Wawrzyniak,
Bijan, Gałuszka, Krakówka, Khodzamkulov, Marek, Gęca, Kik,
Gajewski, Karmelita
(Przemo)
Fot: T. Raczyński

Miasto pomoże Sudetom

KPR lepszy od wicemistrza Czech
W piątkowym meczu sparingowym, który był zakończeniem pierwszego
obozu siłowego, KPR Jelenia Góra pokonał wicemistrza Czech, Slavię Praga
29:26.
Spotkanie to rozegrano w stolicy Czech, systemem 3x20 minut.
Sparingowa pot yczka z ubiegłorocznym uczestnikiem Ligi
Mistrzyń, była doskonałym przetarciem przed serią sparingów,
które są planowane na początek
sierpnia. W trakcie dzisiejszego
meczu zagrały niemal wszyst-

Mateusz Bubin niepokonany w MMA
Jakubowo koło Mrągowa
stało się 24 lipca areną zawodów MMA, w których po
raz kolejny z bardzo dobrej
strony pokazał się Mateusz
Bubin. Zawodnik Rio Grappling Clubu wygrał w kategorii do 93 kg.
Zawody organizowane przez Federację KSW w trakcie trwania VI
obozu KSW przyciągnęły na start
ponad 100 zawodników. Mateusz
Bubin w pierwszej walce trafił wolny
los, w drugiej walczył ze zdobywcą
trzeciego miejsca, którą wygrał po
dogrywce decyzją sędziów. W finale
Bubin również nie znalazł pogromcy.
Bardzo dobrze przygotowany siłowo
zawodnik z Dąbrowy Górniczej poległ

przed czasem (TKO) po serii uderzeń
na głowę z dosiadu. 20-letni sportowiec z Jeleniej Góry, który na Mazurach reprezentował Rio Grappling
Club (brazylijskie jiu-jitsu), a także
Red Fighters Jelenia Góra (boks) po
raz drugi walczył w zawodach MMA
, wcześniej wygrał na Ring XF w
kategorii do 84 kg. Życzymy dalszych
sukcesów Mateuszowi, którego bilans
walk wynosi: 6 zwycięstw, 0 porażek.
Nasz zawodnik małymi krokami
zbliża się do zawodowstwa.
– Nie były to pierwsze zawody,
w których uczestniczyłem i muszę
przyznać, że tym razem organizatorzy się postarali. Zawody były dopięte
na ostatni guzik, wszystkie walki
toczyły się w takim tempie jakim
zakładali, nie było żadnego opóźnienia, naprawdę nawet jak bym chciał

nie mam się do czego przyczepić.
Zmieniłem swoją kategorie wagową
i przyznaję, że muszę popracować
jeszcze trochę na sali, mimo to myślę,
że i tak zdobyłem niezbędne doświadczenie, które z całą pewnością
pomoże mi w przyszłych startach.
Na razie przyznam że muszę trochę
odpocząć, zregenerować siły, zrobić
sobie w końcu krótkie wakacje, by z
pełną siłą wrócić do nowego sezonu.
Chciałbym zaprosić wszystkich na
treningi do Rio Grappling Club Jelenia Góra - www.bjjcrew.pl i do klubu,
z którym ściśle współpracujemy Red
Fighters Jelenia Góra (www.redfighters.pl) - podsumował Mateusz
Bubin, wiceprezes Stowarzyszenia
Sportowego Rio Grappling Club
Jelenia Góra.
(Przemo)

kie szczypiornistki, które będzie
miała do dyspozycji Małgorzata
Jędrzejczak w sezonie 2011/2012.
Z dobrej strony pokazały się nowe
jeleniogórzanki, Beata Skalska i
Aleksandra Uzar. Zabrakło Emilii
Galińskiej, która przygotowuje się
do Mistrzostw Europy w Holandii
oraz Karoliny Muras i Natalii
Tórz, które pomału wracają do
pełnej dyspozycji po przebytych
kontuzjach.
– Jestem bardzo zadowolona
z dzisiejszego pojedynku, dziewczyny pokazały się z dobrej strony,
lecz czeka nas jeszcze dużo ciężkiej
pracy, jeżeli chcemy dojść do

optymalnej formy. Taki mecz kontrolny był nam bardzo potrzebny,
uwydatnił to, nad czym musimy
popracować w trakcie drugiego
obozu – skomentowała trener
KPR-u, Małgorzata Jędrzejczak.
DHC Slavia Praga - KPR Jelenia
Góra 26:29 (7:7, 15:17)
KPR Jelenia Góra: Szalek, Kozłowska - Buklarewicz (8), Dąbrowska (5), Załoga (5), Odrowska (4), Konsur (2), Fursewicz
(2), Uzar (2), Skalska (1), Rykaczewska, Marceluk, Popielarz,
Kubicka
(red.)
Fot: archiwum

Dzika karta przyznana
Koszykarki MKS-u MOS-u
Karkonoszy Jelenia Góra
w przyszłym sezonie zagrają w I–lidze centralnej
kobiet. W środę przyszło
oficjalne pismo z Polskiego Związku Koszykówki
informujące o przyznaniu
nam dzikiej karty w sezonie
2011/2012.
– Spełniliśmy wszystkie warunki, co do przyznania nam dzikiej
karty na grę w I-lidze kobiet. Zapłaciliśmy kaucję w wysokości 20
tysięcy złotych, a także spełniliśmy
wszelkie mniejsze wymogi. Wciąż
będziemy zatem występować
na parkietach I-ligi. Koszykarki
rozpoczną przygotowania do

Za nami XVII Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży, która była
jednocześnie Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych w lekkoatletyce. Świetnie zaprezentował
się zawodnik MKL 12 Jelenia Góra
Tomasz Kołodziejski zdobywając
dwa złote krążki. Życiówka Tomasza Kołodziejskiego przed finałem
biegu na 400m/ppł. wynosiła
54.75. W walce o medale Tomek
poprawił swój rekord życiowy
uzyskując 52.74. W bieżącym roku
w Europie tylko Rosjanin Igor
Kuzniecow, mistrz świata U-18
i Francuz Benjamin Debruge są
szybsi. Pomimo świetnego rezultatu nasz płotkarz musiał walczyć
do samego końca o złoto. Drugi na
mecie Paweł Walczuk z Warszawy
uzyskał 52,83 również poprawiając swoją życiówkę. Trzeci na
mecie zameldował się lekkoatleta
UKS 19 Bojary Białystok Marcin
Jabłoński – 54,82. Przed startem
na 110m/ppł. rekord życiowy
Tomka Kołodziejskiego wynosił
14,07. Podobnie jak w biegu na dystansie 400m/ppł został on pobity.
W finale nasz zawodnik uzyskał
13,78, wyprzedzając Pawła Moczydłowskiego (UKS Kusy Warszawa)
– 14,08 i Kacpra Szuberta (Echo
Twardogóra) – 14,22.

sezonu 12 sierpnia, cały okres
przygotowawczy spędzimy tu na
miejscu w Jeleniej Górze. W dniach
9-11 września odbędzie się organizowany przez nasz klub turniej
Polska Basket, w którym zagrają
takie ekipy jak: Ruzomberok (Słowacja), Kara Trutnov (Czechy),
Halle (Niemcy), Artego Bydgoszcz,
AZS Inea Poznań, MUKS Poznań,
Odra Breg, a także MKS MOS
Karkonosze Jelenia Góra. W nadchodzących rozgrywkach zespół
poprowadzi Iwona Olesiewicz, w
dalszym ciągu stawiać będziemy
na młodzież, nie będziemy raczej
szli w kierunku ściągania zawodniczek – wyznaje Jerzy Gadzimski,
prezes klubu.
(MDvR)

W siedzibie Urzędu Miasta
odbyło się w minioną środę spotkanie, w którym wzięli udział
wiceprezydent Jeleniej Góry
Zofia Czernow, prezes KS Sudety
Jelenia Góra Daniel Sadowski,
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Paweł Domagała
oraz pracownice tego wydziału
Joanna Lugowska i Monika Trojan. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie udziału
koszykarzy Sudetów w rozgrywkach I-ligi mężczyzn w sezonie
2011/2012. Prezes Sadowski
zapoznał wiceprezydent Zofię
Czernow o sytuacji panującej w
klubie. Prezes Daniel Sadowski
został zapewniony, że Miasto
Jelenia Góra dołoży wszelkich starań, by pomóc klubowi. Zastępca
prezydenta miasta osobiście zaangażowała się w tą sprawę i do
końca przyszłego tygodnia wiele
kwestii zostanie wyjaśnionych,
jednocześnie została zaproszona
na Walne Zebranie Członków
KS Sudety, które odbędzie się 5
sierpnia w siedzibie klubu.

KKS wznawia treningi

Po wakacyjnej, lipcowej przerwie Karkonoski Klub Sportowy
„Jelenia Góra” rozpoczyna treningi wszystkich grup wiekowych
na stadionie w Parku Paulinum.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki o 10.00.
W treningach mogą brać udział,
oprócz zawodników KKS-u, także
osoby niezrzeszone w klubie.
Włodarze klubu zapraszają zatem
wszystkich chętnych do przybycia. Trenerem prowadzącym
jest Krzysztof Pietrzyk - tel. 509
445 130.
(MDvR)

KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ARIEL RAMIREZ TANGO
QUARTET – “ Aires ”
wydawnictwo: Iberia
Records

silne, płynące z serca uczucie.
W Europie wszyscy znają Astora
Piazzollę, a tango od 2009 roku
jest wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Popularyzatorem tej muzyki w naszym
Tango to wyjątkowa muzyka, kraju jest w ostatnich latach
bardzo trudna do interpretacji i Ariel Ramirez, bandeonista z
oprócz techniki ważne jest w niej Argentyny, który spokrewniony

jest z innym Arielem
Ramirezem, słynnym
kompozytorem i pianistą autorem m.in.
„Mszy kreolskiej”. W
Polsce zagrał kilka
koncertów z kubańskim wokalist ą El
Muso ( Buena Vista

Social Club). Poznał tu muzyków,
z którymi nagrał
dla wrocławskiej
wytwórni Iberia
Records płytę
„Aires”. Całość
otwiera kompozycja Gerardo Mato-

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Rowerowe Letnie Kino

Teatralne wędrowanie

Do Noblisty

W nadchodzący piątek
w Jeleniej
Górze startuje Festiwal
Teatrów Wędr ujących.
Potr wa do
następnego
poniedziałku.

Pokaz filmów nagrodzonych na
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach kina niezależnego
zacznie się 5 sierpnia o godz. 21.00
na dziedzińcu ODK przy ul. KomedyTrzcińskiego 12.
6 sierpnia od godz. 9.00-18.00 w
muzeum przy ulicy Michałowickiej
32 będzie trwał Dzień Otwarty w
Muzeum Miejskim „Dom Gerharda
Hauptmana”. Organizatorzy zaplanowali nie tylko zwiedzanie muzeum, ale także wiele niespodzianek
i atrakcji w parku.

Moc organów

Na kolejnej imprezie w ramach
Cieplickich Koncertów Organowych
7 sierpnia o 19.15 w Kościele Zbawiciela przy Placu Piastowskim wystąpi Maria Erdman z Warszawy.

Dla moto-fanów

5 sierpnia o 15.00 w Szklarskiej Porębie w Agroturystyce „U
Rumcajsa” przy ul. Żeromskiego
odbędzie się 22. Zlot Motocykli
zorganizowany przez Klub Motocyklowy „Sokole Oko”. Impreza jest
otwarta dla wszystkich posiadaczy
motocykli.

Słońce w Mieście

Dziś rusza akcja „Słońce w Mieście”, czyli nieodpłatne warsztaty dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które
prowadzone będą w godzinach
od 9.00 do 15.00. Osiedlowy Dom
Kultury, przewidział zajęcia plastyczne, wycieczki, spacery, zajęcia
integracyjne, gry i zabawy.
(Agrafka)

To spadkobierca Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Ulicznych, którego początki
sięgają 1983 roku, a którego pomysłodawczynią jest Alina Obidniak,
ówczesna dyrektor Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze.
W formułę Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych wpisuje
się tegoroczny Festiwal Teatrów
Wędrujących. W jego ramach artyści z różnych krajów zaprezentują
spektakle większych i mniejszych
rozmiarów z bardzo bogatą choreografią w wykonaniu
żonglerów, mistrzów
ognia, mimów, a
także szczudlarzy.
Niektórym z
widowisk
to-

Teatrów Wędrujących został
wpisany w kalendarz Krajowego Programu Kulturalnego
Polskiej Prezydencji 2011.
Petr
warzyszą niezwykła oprawa
muzyczna oraz
scenografia
– osobliwe machiny, olbrzymie
kukły itp.
W tym roku
Festiwal Teatrów
Wę d r u j ą c yc h
odbędzie się w
Jeleniej Górze,
Gryfowie Śląskim,
oraz LwówLubaniu, Wleniu
ku Śląskim. Organizatorem jest
Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej
Górze. Projekt ten jest
współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
i budżetu miasta
Jeleniej Góry. Ponadto, Festiwal

Hardcore pierwsza klasa
25 lipca w Orient Expressie w
Jeleniej Górze odbył się koncert holenderskiej kapeli
hardcore’owej –
Striking Justice.

Hiszpanii. Trzon
Amaral to przede
AMARAL – „Gato Negro –
wszystkim wokalistka Eva Amaral
Dragon Rojo”
i gitarzysta Juan Aguirre. Ich
znajomość trwa od lat 90., kiedy
wydawnictwo: Iberia
to poznali się w Saragossie. ZdoRecords
Jest jednym z najpopularniej- bywali muzyczny rynek hiszpański
szych zespołów pop-rockowych w pierwszymi przebojami, które dość
często przewijały się po antenie

POP ROCK & JAZZ

Striking Justice pokazało się z jak
najlepszej strony. Charyzmatyczny wokalista nie oszczędzał strun
głosowych. – Przyjechaliśmy tu dla
was, a wy przyszliście tu dla nas.
Cieszę się, że możemy tu, w Jeleniej
Górze trochę razem poimprezować.
Nie jest was wielu, ale dajecie czadu.
Szacunek dla tego miasta, jest dobrze. Nie spodziewałem się aż
takiego klimatu – mówił do
publiczności Rens, wokalista Striking Justice. Jeleniogórska publiczność
pokazała, że potrafi się
bawić. Rozgrzana przez
formację Mepharis, która przygotowała grunt
sceniczny pod występ
Striking Justice z czasem
rozkręciła solidne pogo.
(Petr)
FOT. PETR

MTV Europe. Ich
ówczesny przebój „Sin ti no soy
nada” okrzyknięty został w Hiszpanii piosenką
roku otrzymując
w 2002 roku
hiszpańską na-

Słonecznie
z didżejami
5 sierpnia nad Jeziorem
Pilchowickim rozpocznie
się Sun Projekt, który potrwa do 7 sierpnia.
Na scenie rozłożonej przy tamie
wystąpią tacy artyści, jak m.in. DJ
Mario, DJ Kubas, „RE.VOL.VERSY”,
Edyta Nawrocka oraz DJ Mulat i
DJ Sabi.
5 sierpnia imprezę rozkręcą DJ
Mario i DJ Kubas, a 6 sierpnia od
godz. 14.00 będą trwać konkursy
i zabawy dla młodzieży. O godz.
17.00 rozpocznie się pokaz mody
z licytacją, a o 18.00 zagra zespół
hip-hopowy „RE.VOL.VERSY.” Dj
Mulat wykona beatbox show a DJ
Sabi zaprezentuje pokaz scratchy.
O 19.00 wystąpi Edyta Nawrocka,
która znana jest m.in. z utworu
„Watch Me”. O 20.00 ruszy Sun Projekt Party, czyli muzyka na żywo z
udziałem 11 DJ-ów. 7 sierpnia odbędzie się Sun Projekt After Party.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
Istnieje także możliwość rozbicia
namiotów bez opłat. Będzie można
zakupić potrawy z grilla, który ma
być czynny całą dobę.
(Agrafka)
grodę muzyczną
Ondas Awards.
Jednak za największe osiągnięcie uznaje
się ich piąt y i
zarazem najnowszy krążek
„Gato Negro –

sa Rodrigueza – „La Cumparsita”.
Wśród tych 11 utworów znalazła
się również autorska kompozycja
Ariela Ramireza poświecona Wrocławiowi a zatytułowana „Wrocław Gris”. Portugalski wokalista
Joao de Sousa nadaje momentami
utworom klimat portugalskiego
fado. Ramirez prezentuje muzy-
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kę na swój własny sposób. Jego
interpretacje tanga grane są na
jego koronnym instrumencie,
bandoneonie.
Andrzej Patlewicz

Program Festiwalu Teatrów Wędrujących
5 sierpnia (piątek)
godz. 20.00
Parada od Bramy Wojanowskiej do Placu
Ratuszowego
Teatr WAGABUNDA, Kraków
Teatralizacja czyli odrealnienie przestrzeni
z wykorzystaniem manekinów. Manekiny
opanują przestrzeń centrum.
Godz. 21.00
Uroczyste otwarcie festiwalu
plac Ratuszowy
Teatr „A”, Gliwice
Opera DAVID
Scenariusz spektaklu został oparty na
wątkach historii Króla Dawida (1 i 2 Księga
Samuela).
Godz. 23.00
Plac przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze za
hotelem Mercure
OPLAS w kooperacji z LA TERRA NUOVA,
Włochy
LA FORZA DELL’INVISIBILE/NIEWIDZIALNA
SIŁA
Spektakl przygotowany specjalnie na festiwal Med. Fest 2010 w Buccheri (Sycylia),
który jest dedykowany niepohamowanej
sile wiatru.
6 sierpnia (sobota)
Godz. 15.00
Plac Ratuszowy
Teatr WAGABUNDA, Kraków
PORT MAGICZNY – jedyne w swoim rodzaju teatralno-cyrkowe wesołe miasteczko.
Godz. 15.30
Plac Ratuszowy
Teatr CZTERY ŻYWIOŁY, Chojnice
ZAPOMNIANI PODRÓŻNI
Dwójka zapomnianych podróżnych (a
może to są duchy?) przeżywa najrozmaitsze
zdarzenia i bardzo dziwne przygody z pogranicza jawy oraz snu, na zapomnianym,
nieczynnym dworcu kolejowym.
Godz. 16.45
Plac Ratuszowy
LJUD GROUP, Słowenia
INWAZJA, czyli UFO zderzyło się z Ziemią
i dziwne, różowe stworzenia wylęgły na
ulice.
Godz. 18.00
Plac Ratuszowy
LES POLYAMIDE SISTERS, Francja
Grom z jasnego nieba, brzęk, wibracje, dwa
namioty pojawiają się na drodze?
Godz. 19.00
Plac Ratuszowy
WURRE - WURRE, Belgia
Belgijski duet zaprezentuje to, czym przez
ponad 15 lat zaraża różne części globu –
niezwykły flamandzki humor i mistrzostwo
absurdu zebrane w jedną, dość osobliwą
całość.
Godz. 20.30
Plac Ratuszowy
Teatr CZTERY ŻYWIOŁY, Chojnice
WZLECIEĆ, ULECIEĆ
Odwieczne ludzkie pragnienie latania,
uniesienia się w przestworza, szybowania
pospołu z ptakami i symboliczne wzloty do
krainy duchowego piękna.
Godz. 21.30
Plac Ratuszowy
Teatr FUZJA, Poznań
DYWIDENDA – teatralna odpowiedź na
wstrząsający światem kryzys ekonomiczny.
Godz. 22.45
Plac przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze za
hotelem Mercure
OPLAS w kooperacji z LA TERRA NUOVA,
Włochy
LA FORZA DELL’INVISIBILE/NIEWIDZIALNA
SIŁA
7 sierpnia (niedziela)
Godz. 16.00
Plac Ratuszowy
ZDROJOWY TEATR ANIMACJI, Jelenia Góra

Dragon Rojo”, który zdążył pokryć
się w samej Hiszpanii już podwójną
platyną. Album podzielony został
na dwie części jako „Gato Negro”/
Dragon Rojo”. Pierwszy krążek
składa się z 9 utworów otwiera go
fantastyczny utwór „Kamikaze”.
Drugi krążek wypełnia 10 piosenek począwszy od przebojowego

Ulrich Hub O ÓSMEJ NA ARCE
Spektakl w przekładzie Lili MorawińskiejLissewskiej w reżyserii Bogdana Nauki
opowiadający o przygodach pingwinów i ich
przyjaźni, wystawionej na poważną próbę.
Godz. 17.15
Plac Ratuszowy
Divadlo KVELB THEATRE, Czechy
INWAZJA
Holendersko-czeski spektakl, będący uliczną
inwazją na Wasze miasto w formie kilku
scen, mających wywołać atmosferę próby
„humanizowania” socjalizmu.
Godz. 19.00
Plac Ratuszowy
TERCJA PIKARDYJSKA, Ukraina
Męska grupa wokalna wykonująca utwory a
capella, utworzona przez sześciu absolwentów wydziału Dyrygentury konserwatorium
we Lwowie.
Godz. 21.00
Plac Ratuszowy
DIE ARTISTOKRATEN, Niemcy
SHOW BAROQUE
Niekonwencjonalna, współczesna, aczkolwiek utrzymana w barokowym klimacie
inscenizacja świata pełnego zabawy i
wesołości.
Godz. 22.45
Plac przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze za
hotelem Mercure
ANTAGON Theater AKtion-Teatro NUCLEO,
Niemcy/Włochy
ORLANDO FURIOSO/ORLAND SZALONY
Intrygujący spektakl pomyślany jako satyra
na branżę filmową.
8 sierpnia (poniedziałek)
godz. 15.00
Plac Ratuszowy
THE GARDEN – międzynarodowy projekt
OGRÓD jest teatrem klownady, ekspresji
fizycznej, rekwizytu i obrazu..
Godz. 16.00
Plac Ratuszowy
Teatr WAGABUNDA, Kraków
PORT MAGICZNY
Godz. 16.30
Plac Ratuszowy
GREGOR WOLLNY, Niemcy
BROT UND SPULE
Spektakl pozwalający poznać poglądy
artysty na dane tematy, w którym nic nie
jest z góry określone.
Godz. 17.15
Plac Ratuszowy
THE FOUR SHOPS, Niemcy
VOLL FUNK! Mobile Band
Spektakl wskrzeszający dawne czasy,
utrzymany w stylu retro, odbywający się
w szaleńczym tempie rytmów i dźwięków
wydobywanych z różnych instrumentów,
którymi wymieniają się artyści.
Godz. 18.00
Plac Ratuszowy
CIA CEBAS, Hiszpania
ACORDE, mozaika akrobatycznych scen
przepełnionych humorem, ukazujących
nam absurdy życia codziennego.
Godz. 19.00
Plac Ratuszowy
GREGOR WOLLNY, Niemcy
Godz. 21.00
Plac Ratuszowy
THE FOUR SHOPS, Niemcy
Godz. 21.00
Plac przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze za
hotelem Mercure
Teatr KTO, Kraków
ŚLEPCY
Duże plenerowe widowisko inspirowane
bestsellerem portugalskiego noblisty José
Saramago.
7 sierpnia prezentacje spektakli odbędą się
również w poszczególnych gminach: Wleń,
Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Lubań.

„Perdoname”. Dodatkowym atutem
tego podwójnego albumu jest znakomicie zilustrowana książeczka
z tekstami utworów. Wokalistka
śpiewa czystym kastylijskim akcentem, co jeszcze bardziej przykuwa
naszą uwagę.
Andrzej Patlewicz
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Praca sezonowa nad
morzem - dla dziewczyny
Wspólnota
przy sprzedaży róż - dobre
mieszkaniowa zleci
zarobki - 609 884 239
wykonanie śmietnika
O p i e k a n a d p s e m - Przyjmę koleżankę wg. wzoru. Prosimy
poszukuję kogoś kto się do współpracy - 885 319
o kontakt: Osiedle
zaopiekuje u siebie mło- 656
Park Sudecki - 697
dym wilczkiem bardzo Szukasz dodatkowej
228 330, e-mail:
łagodnym od 01-15.08. pracy - zostań konsult
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mskurniak@bracco.
Dam karmę i 100 zł wynaile możesz zarobić - 723
pl
grodzenia. - 883 943 511 529 222
Park Miniatur w Kowa- W g a s t r o n o m i - k o b i e t a
r a c h - z a t r u d n i m ł o d e - Zajazd Wabi - 502 552 Z a p r a s z a m P a n i e l u b
Panów - do współpracy o s o b y d o o b s ł u g i t u r y - 195
bardzo atrakcyjne warunki.
stów. Znajomość niemiecZapewniam lokum. Proszę
kiego mile widziana. - 609
dzwonić - 501 551 280
687 878
Zlecę wykonanie fundamentów - pod większą ilość
BIURO RACHUNKOWE
garaży - 884 289 818

PRACA
DAM PRACĘ

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

Abstynent, godny zaufania
- pracowity, uczciwy, prawo
jazdy kat. B - poszukuje pracy
najlepiej w charakterze kierowcy - 783 411 148

Kierowca B,C
- wiek 30 lat doświadczenie
w transporcie,
wszystkie wymagane
dokumenty szuka
pracy w transporcie
krajowym lub na
miejscu - 605 912 118
Student podejmie pracę na umowę o pracę, posiadam
prawo jazdy kat. B, doświadczenie w sprzedaży rtv i agd
- 663 903 235

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

Alufelgi 17 5x108 - Audi,
VW z oponami i 15 5x112 z
oponami - Mercedes - 501
361 459
Alufelgi z oponami - rozmiar 195/55/15 rozstaw śrub
4x100 - cena 300 zł - 500
219 604
BMW E36 Sedan - części z
demontażu - 663 023 982

Citroen ZX - kombi 1996
rok, 1.6i,w całość lub na części - 0788-710-555
Części nowe i używane
- posiadam wiele części z
demontażu i nowe do wielu,
wielu aut w różnych rocznikach daję gwarancję przy
montażu w moim warsztacie.
- 604 899 303/692 539 208
Drzwi do Opla Corsy C nowe oryginalne tylne lewe
drzwi - cena 490 - 607 824
245
Felgi stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
Fiat Cinquecento 700 wszystkie części, tanio - 882
662 742
Koła alu 16 - do Opla na 5
śrub 2 opony do wymiany cena 420 zł - 605 326 903
Ko m p l e t o r y g i n a l n y c h
alufelg Audi - Sport 17_qq
z nowych S-line, A4, A6,
5x112mm - stan dobry. Opony
235/45/17 na jeden sezon.
Jelenia Góra. Cena 1200 zł 695 212 075
Mazda 626 - rok 93, 2l benzyna - 793 019 873
Opel Tigra - wszystkie części
94-2000 rok - 788 710 555
Opel Vectra B - sedan, kombi,
1.8 16V, 2.0 16V. Montaż,
wysyłka. Gwarancja, rozsądne
ceny - 788 710 555
Opony nowe i używane.
Sprzedaż, montaż, naprawa.
Niskie ceny - 757 893 651
Renault Laguna - szara
skóra do kombi 94-2000 rok,
posiadam inne części do tego
modelu z silnikiem 3.0 v6 24v cena 250 zł - 788 710 555
VW Passat - 1,9D na części wszystkie części z demontażu
- 693 828 283

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
4 używane felgi stalowe - do
Cinquecento, rozstaw śrub
4x98 - 667 752 002
Do Renault Megane Scenic kupię różne części z rocznika
1999-2001 - 788 710 555

MOTORYZACJA
KUPIĘ

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                 64 28 400
Prokuratura Okręgowa                 64 28 400
Poczta Główna
                75 243 90
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
                64 355 60
Konserwator Zabytków                 75 26 865
ZUS
                64 68 400
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
                64 28 112
Filharmonia Dolnośląska                 75 38 160
Jeleniogórskie Centrum Kultury         64 238 81
ODK Zabobrze
                75 41 090
MDK
                62 24 460
MDK „Muflon”
                75 53 626
Muzeum Karkonoskie                 75 234 65

Auta do 500 zł - Chcesz
pozbyć się niepotrzebnego
auta? Dzwoń lub pisz gdy nie
odbieram, oddzwonię. Własny
odbiór - 609 769 204
Auto - każde - cale, powypadkowe, uszkodzone i
angliki. Posiadamy własny
transport - 531 750 531
Auto – np. VW Golf II, III,
Renault 19, Peugeot lub inne,
niedrogo - pilnie - 501 873
048
Auto do 3000 - może być
uszkodzone lub bez opłat
ursusa 360 lub 330 do 7000
zł - 691 784 961

Auto do 700 zł - z ważnym
OC i przeglądem, najchętniej
może być Opel Kadett lub
Renault 5-każda inna propozycje też rozważę. Proszę o
SMS - 695 624 653
Auto japońskie - Mazda 323,
Toyota Corolla, Mitsubishi
Colt lub inny zarejestrowany
w cenie do 4000 zł - 603 182
814
Auto japońskie - w cenie do
4000 zł: Mazda 323, Toyota
Corolla, Mitsubishi Colt lub
inny - 603 182 814
Auto od 500 do 5000 zł zarejestrowane - 603 182
814
Auto skup - kupimy każde
auto zadzwoń - 693 245 008
Auto z gazem - do 1000 zł 505 468 817
Auto za rozsądną cenę każda marka aut w rozsadzanej cenie, stan aut obojętny,
dysponuję własnym transportem - 511 209 408
Auto za rozsądną cenę każdą markę auta, nawet
angliki, stan obojętny, odbieram własnym transportem
- 888 696 309
Autoskup - powypadkowe
i całe - odbieram własnym
transportem. Również angliki
- 721 721 666
Fiat 126p - na chodzie, bez
papierów - 691 910 370
Każde auto - całe i powypadkowe, angliki, bez prawa
rejestracji, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Każde auto - całe, powypadkowe, uszkodzone i angliki.
Posiadamy własny transport
- 531 750 531
Każde auto - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
968
Każde auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721
666
Każde auto do 500 zł - auto
może być uszkodzone, niesprawne, niekompletne, bez
ważnych opłat itp. Posiadam
własny transport. Odpowiadam na SMS - 883 257 766
Każde do 300 zł - stan aut
obojętny, dysponuję własnym
transportem - 885 775 445
Opel Kadet - zarejestrowanego z ważnym przeglądem
do 900 zł - pilnie, interesuje
mnie też Renault 5 do 800 zł pisać/dzwonić - 695 624 653
Powypadkowe - skup również całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
Problem z autem? My
kupimy - każde auto, bez
wyjątku. Stan obojętny, również angliki. Dysponuję własnym transportem - 790 303
603

W S PÓLN O TA MIE S ZKANI O WA
CIEPLICKA 76 , ZLECI WYMIANĘ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Firmy zainteresowane złożeniem oferty
celem omówienia szczegółów i zakresu
prac proszę o kontakt : 501736644 lub
remigiuszrych@wp.pl
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Punto, Fiesta, Polo lub inny
- zarejestrowany samochód,
w cenie od 500 zł do 5000
zł - 603 182 814
Skup aut - każde auto nawet
angliki. Stan obojętny. Odbieram własnym transportem
- 787 009 777
Skup aut do 500 zł - chcesz
pozbyć się niepotrzebnego
auta? Dzwoń lub pisz gdy nie
odbieram, oddzwonię - 609
769 204
Skup aut do 5000 zł - gotówka
od ręki 7 dni w tygodniu - własny transport - 697 104 455
Skup aut uszkodzonych kupię lub przyjmę w komis
auta osobowe, dostawcze po
wypadku, uszkodzone z przeznaczeniem na części - odbieram własnym transportem
Jelenia Góra - 788 710 555
Skup aut za gotówkę do 5
tys. - Stan obojętny. Dojazd do
klienta, gotówka i formalności
w 15 min. - 791 926 641
Stare auto na chodzie wyrejestrowane lub zarejestrowane do kwoty 150 zł.
Kupię lub przyjmę - 535 245
597
Zdecydowanie każde auto
- stan, rok obojętny, również
bez OC i przeglądu. Własny
transport. Szybko i zadowoleniem klienta - 787 233 050

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 - LPG, 95, klimatyzacja, alu, alarm + pilot, ABS,
poduszki, halogeny, komplet
zimówek, el lusterka, ważne
OC i przegląd w pełni sprawny
do kilku poprawek, cena 5999
- 516 089 364
Audi B 3 - 1990 rok, 1.8
benzyna, centralny zamek,
szyberdach wspomaganie
kierownicy, hak, ważne opłaty.
TANIO - 669 238 231
Auta od 700 zł - zarejestrowane, różne marki i modele,
w cenie od 700 zł do 18000,
każdy coś znajdzie dla siebie 604 899 303/692 539 208

Bmw E36 - 1.8
benzyna, 115 koni,
1997 rok, skóra,
błękitny metalik,
elektryczne szyby +
szyberdach, komplet
opon zimowych na
felgach stalowych
- cena 8500 do
negocjacji - 781 225
335
Citroen AX - 1,4 diesel,
4 drzwiowy, 92 rok. Bardzo
ekonomiczny. Przegląd do
stycznia. Za jedyne 1000 zł 601 610 324
Citroen AX - 93 rok, 1.0
benzyna, auto opłaty ma do
sierpnia 10 i do wymiany
zamki to koszt 80 zł, cena 950
zł - 725 517 740
Citroen Berlingo - poj. 1.9
diesel. 1999 rok, czerwony,
oszklony zarejestrowany.
Cena 4400 zł - 512 117 779
Citroen C15 - C15 - rok
1996 1,7 D, zarejestrowany,
ubezpieczony, brak aktualnego przeglądu do małych
poprawek blacharskich - 510
043 183
Citroen Xsara Picasso
- 2000 rok, 1,8 benzyna,
zadbany, alarm, alufelgi, komplet kół - 607 237 882
Citroen ZX - kombi 1.6i,
stan silnika, belki, zawieszenia
bdb., przebieg 162000 km, 2
lata w kraju ,uszkodzony tył
i prawe drzwi, sprzedam w
całości lub na części 1500
zł - 0788-710-555
Daewoo Lanos - po
wypadku, sprzedam na części - 502 315 938
Daewoo Matiz - kolor
srebrny, rok 2001, przebieg
145 tys. km. Środek zadbany,
progi do poprawki. Cena 3900
zł - 691 909 196
Daewoo Nubira II - sedan,
99 rok, 2.0, LPG, hak, zimówki
na felgach, bezwypadkowy,
pierwszy właściciel, przegląd
do 07.2012 sprzedam-2700
PLN - 508 297 009

Fiat Brava - 1.6 1997 rok.
Cena 4000 zł - 609 230 355
Fiat Bravo GT - poj. 1.8 16V,
1997 rok, el. szyby i lusterka,
centralny zamek, pilot, alarm.
Do poprawek blacharskich.
Cena 2800 zł, do uzgodnienia
- 604 786 525
Fiat Marea - 1.6 16V, rok 97,
alufelgi, centralny zamek. Po
wymianie rozrządu, filtrów,
klocków hamulcowych. Do
poprawek lakierniczych. Więcej pod nr tel. - 721 880 899
Fiat Multipla - 1,9 TDI czarna perła, 6 osobowy - 693
295 845
Fiat Punto - rok produkcji
1997, poj. 1.1, stan techniczny
b. dobry, opony zimowe gratis,
5 drzwiowy, ubezpieczenie
ważne do września 2011, a
przegląd rej. do 2012 - 602
864 077
Fiat Seicento - rok produkcji
1999, poj. 900, po wymianie
układu hamulcowego, auto w
b.dobrym stanie. Cena 3900
zł - 781 145 896
Fiat Ulysse - za 4000 zł - 97
rok, 2.0 poj. Benzyna + gaz
zarejestrowany, opłacony
w ciągłej eksploatacji - 792
694 825
Ford Escort - 91 rok, 1.4
benzyna, wspomaganie szyberdach, centralny zamek
- 667 147 916
Ford Fiesta - 1992 rok cała lub na części, zużycie
paliwa 5l/100km. Przegląd
do 2.08.2011. 600 zł. - 609
567 684
Ford Fiesta - 1994 rok, 1.3
automat. Opłacona na chodzie. W całości lub na części
700 zł - 510 242 940
Ford Fiesta - 94 rok, poj. 1.3
kolor wiśniowy metalik w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, cena 1500
zł Karpacz - 503 984 663
Ford Mondeo - 97 rok 1.8 16v 115 km-sekwencja,
brak śladów korozji, cena do
uzgodnienia - 603 770 032

Ford Mondeo - benzyna, diesel-sedan, kombi-wszystkie
części mechaniczne i blacharskie z demontażu - 724
989 953
Ford Mondeo - kombi 16v
benzyna,1995 rok, stan dobry,
cena 2500 do negocjacji - 669
785 946
Ford Mondeo - kombi Gia,
poj. 1.8 benzyna. Opłaty na
rok. Stan techniczny bdb.,
wizualny do poprawek. Bez
korozji. 1997 rok, pełne wyposażenie. Cena 2800 zł - 692
671 278
Ford Probe - 2.5 v6 24v 1993
niebieski, cena 2500 PLN 602 691 533
Ford Scorpio - cena 2500
zł. LPG, skórzana tapicerka,
automatyczna skrzynia biegów, pełne wyposażenie (tempomat, el. szyby i lusterka,
alufelgi) - 510 659 367
Ford Sierra - 2.0 83 rok,
opłacona, stan dobry 850 zł 510 242 940
Ford Sierra - poj. 1.8 benzyna, rok 1987. Zadbany,
ważny przegląd i ubezpieczenie. Stan dobry. Cena 1000
zł - 512 299 345
Mercedes 207D - częściowo oszklony, zarejestrowany, ubezpieczony. 1986
rok. Cena do negocjacji - 787
008 679
Mercedes 310D 29l - 1991
rok, średniak. Cena 7900 zł 505 468 817
Mercedes S 500 - 3200
benzyna, 91 rok, automat,
pełne wyposażenie, skórzana
tapicerka, nagłośnienie-dopalacz, pancerne szyby(1cm
grubości), brak przeglądu i
OC - 601 924 778
Mroźnia Sprinter - tanio
- wym. 3.60/2.30/2.10 sprężarka skrol copellanda, parowniki parowe statyczne - 608
116 882
MZ ETZ 251 - nowy akumulator, tylna opona ważny przegląd i OC - 667 692 743
Nissan Micra - Lift, poj. 1.0
16V, 2000 rok. Stan bardzo
dobry. Zarejestrowany - 504
131 191

Nissan Micra - poj.1.2, 80
KM, 2005 rok. Auto jest po
nauce jazdy - 608 241 112
Nissan Primera - kombi 2.0
16v, 1996 rok, w całości lub na
części - 0788-710-555
Nissan Primera P11 20 2001, 1.8 benzyna, 120 tys.
przebieg, pilne, tanio - 500
445 561
Opel Astra 3 - diesel 101
KM 2005 rok, 5 drzwi, klimatyzacja, elektryczne szyby,
8 airbagów, błękitny metalik,
przebieg 113 tys., cena 25 300
plus opłaty pomogę w formalnościach - 601 940 871
Opel Vectra - 2.0 TD, 4
poduszki, ABS, elektryczne
szyby, centralny zamek, klimatyzacja, sprowadzony z
Niemiec za 5000 zł - 667 219
899
Opel Vectra - kombi, diesel,
82KM, 1997 rok. Klimatyzacja,
el. szyby i lusterka, komplet
opon zimowych, czerwony.
Stan dobry. Cena 4600 zł - 502
349 102
Peugeot 406 - 2.0 HDI,
rok 2000. Cena 11200 zł do
negocjacji - 507 254 323
Quad - 2008 rok, pojemność
200 cm, kolor czarny, duży,
przebieg 1500 km. Cena 1800
zł - 691 909 196
Renault 19 - 1997, czerwony, 1.7 benzyna od ręki
oddam za 500 zł. - 785 377
508
Renault Laguna II - rok produkcji 2001 - pojemność 1.9
DCI. Przebieg 192 tys. Cena
16500 - 887 336 650
Saab - 9-3, rok produkcji
2005, 1.9 TID, moc 150 KM,
przebieg 168 tys., skórzana
tapicerka, dwustrefowy klimatyzacja, tronik, ESP - 664
747 752
Seat Toledo - 94 rok, benzyna + gaz elektryczne szyby.
Przebieg 219 tys. Cena 1500
zł do negocjacji - 669 366
087
Skoda Fabia - comfort 1.4
mpi kolor chabrowy - 603
121 659
Skoda Octawia - 2000 rok,
srebrna, diesel 1.9, o przebiegu 330 tys. km. Cena 9100
zł - 600 432 227
Skuter Romet Router 2 2010 rok, ubezpieczony, na
gwarancji, przebieg ok 600
km - w ciągłej eksploatacji.
Dodatkowo kufer. Cena 2500
zł - 797 299 635

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975
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Suzuki Swift - benzyna +
gaz, OC i przegląd do maja
2012 Samochód w pełni
sprawny. Cichutko chodzi nic
nie stuka. Idealny dla kobiety.
Cena 1700 zł Polecam! - 669
366 087
Volvo 850 - zarejestrowane
rok 95, pojemność 1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy, c-zamek, elektryczne
szyby, immobiliser, ABS, 2 x
poduszka, ważny przegląd i
ubezpieczenie, cena 2250 604 899 303/692 539 208
VW Golf III - 1.6, 93 rok,
ekonomiczny zadbany stan
dobry cena 2300 do negocjacji. Proszę dzwonić po 14tej.
Dziękuję. - 787 185 623
VW Golf III - 1995 rok, 1.4 benzyna, po wymianie rozrządu,
oleju i filtrów, nowy przegląd.
Cena 2500 - 693 384 053
VW Golf III - 93 rok, 1.9D, 5
drzwi, hak, wymienione amortyzatory, olej, filtry, rozrusznik,
do drobnych poprawek lakierniczych - 785 719 973
VW Golf Plus - 1,9 tdi zakupiony w salonie w 2005 roku październik, stan idealny - 601
708 823
VW Golf Plus 1.9 TDI,
2005 rok październik,
pierwszy właściciel,
zakupiony w salonie,
mały przebieg - 601
708 823
VW Jetta - 86 rok, 1.6 TD na
części. 500 zł jeździ. Brak
opłat - 510 242 940
VW Passat B5 - COMBI
1997rok, 1.9TDI 90 KM 9300
zł, zadbany - polecam - 515
291 992
VW Polo - 1.4 diesel 93 rok,
ważny przegląd i OC, sprawny,
ekonomiczny, dużo nowych
części, 1000 zł do negocjacji
- 723 778 994
VW Polo - 2002 rok, silnik 1.2,
przebieg 109 tys.km, bezwypadkowy. 1 właściciel. 5 drzwi,
srebrny metalik, garażowany.
Cena 13000 zł do negocjacji 698 794 441
VW Sharan - 1997 1900 TDI
110 KM przebieg 221 tys., zielony, klimatyzacja, tempomat,
skóra, alufelgi, cena 11000 do
negocjacji - 603 747 285
VW Sharan, rok pr.
1998, benzyna 2000
gaz sekwencyjny 698 499 802
VW T4 - stan dobry, ważne
opłaty. 93 rok, poj. 2.4 diesel,
3 osobowy. Cena 6200 zł lub
zamienię na mniejszy kombi
diesel - 792 172 820

MATRYMONIALNE
ANONSE

40 latka z ładną piąteczką zaprasza starszych panów
- 661 771 698
Atrakcyjny czterdziestolatek - pozna wyłącznie bardzo
atrakcyjną kobietę do lat 40
stu - 883 578 529
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Blondynka z seksownym
tyłeczkiem - spełni Twoje najskrytsze fantazje. Dyskrecja
- 512 535 526
Blondynka z seksownym
tyłeczkiem - wprowadzi Cię w
świat rozkoszy - 512 535 526
Dyskretne spotkania stały układ - mam 33 lata,
przystojny - zapraszam - 607
468 959
Hej - Masz dosyć ściemnionych anonsów. Szczupła,
zadbana blondyneczka zaprasza do siebie na chwile pełne
uniesień. Sprawdź sam - 515
511 867
Jeśli jesteś dojrzałym panem
- to zaproszę Cię do Cieplic
na miłe spotkanie we dwoje
- jestem blondynką, 34 lata
kobieca z ładnym biustem
- pozdrawiam, zadzwoń pa 724 828 099
Jowita zaprasza - kulturalnych Panów - 794 981 291
Kierowca TIRA pozna
panią - która chciała by od
czasu do czasu pojechać ze
mną w trasę - 501 418 517
Mała brunetka - piwne oczy,
20 lat pozna Pana, który
zapewni mi schronienie, da
ciepło i własne M. W zamian
bd tylko dla niego, proszę o
poważne i rozsądne oferty.
Tylko SMS w dziennych godzinach - 605 450 781
Mam 20 lat szukam sponsorki
- poważne oferty pisz SMS 605 287 430
Mam 40 lat - szukam Kobiety
na teraz i na zawsze. Tylko
poważne oferty - 516 520
251
Młody 23 latek - szuka
starszej do 45l doświadczonej lubiącej seks i młodych
chłopców z własnym lokum.
Czekam na SMS - 509 280
568
Nowa 20 latka zaprasza Nowa 20 latka zaprasza - 723
272 926
Para szuka pani bi - do
wspólnej zabawy - 696 204
153
Poznam dyskretną Panią przebywająca na wczasach
w ok. J. GÓRY. Miły zadbany
dyskretny z fantazją lat 49.
Pozdrawiam i czekam - 607
495 461
Poznam mężczyznę - od 25
do 35 lat - 501 551 280
Poznam zadbaną, starszą
panią - do lat 60. Ja 38 lat.
Czekam na SMS - 699 911
960
Przedpołudniowy relaks
- tel. kontaktowy - 691 020
927
Puszysta kotka - FULL
serwis - 724 669 814
Puszysta kotka Domina FULL serwis - 724 669 814
Spełnię każde życzenie
Pani - do 50 lat. Warunek:
higiena i dyskrecja. Lubań i
Gryfów, ale niekoniecznie 790 796 652
Szukam kobiet do 45 lat chcących się zabawić. Jestem
młodym facetem i lubię seks
bez zobowiązań - piszcie - 533
233 284
Szukasz sponsora? - masz
18-22 lata? jesteś zadbaną
dziewczyna? wiesz czego
chcesz? napisz, zadbany
wysoki 29 czeka - 500 415
292
Zabiorę młodą dziewczynę
- na wczasy - opłacam. Dziewczyna wieku 19-25. Wyjazd
pod koniec sierpnia - 603
499 056

og£oszenia
Język niemiecki - wszystkie
poziomy zaawansowania,
konwersacje, pomoc w nauce.
Profesjonalnie i solidnie - 696
542 042
Junkersy - serwis - junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. PodUSŁUGI
bijamy książeczki gwarancyjne
RÓŻNE
Auto do ślubu, na wesele - 500 505 002
oraz na inne imprezy okolicznościowe w Jeleniej Górze i
Kanalizacja
nie tylko, posiadamy czarnego
- udrożnienia,
Lincolna Town Car Executi,
zabytkową kremową Waroczyszczanie rur,
szawę 224 i fiata 125p - 691
wypompowywanie
426 188
wody z zalanych
Autozłomowanie - 667
piwnic.
Hydraulika 138 290
kompleksowo
- 609
Biuro Rachunkowe 172 300
KO-ALA - pełen zakres usług
księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY Klimatyzacja - napełniai wiele innych - W. Polskiego nie, odgrzybianie, naprawa.
54 obok sądu, budynek NOT Promocje napełniania od 100
– alakow@onet.eu lub 601 zł - 757 893 651
837 677
Konserwuję dźwigi - podBiuro Rachunkowe - księgi nośniki koszowe, hydroklapy,
rachunkowe, ryczałt, podat- dźwigniki warsztatowe - 502
kowa księga przychodów i 508 265
rozchodów. Cena do uzgodKoszenie łąk - wykoszę łąki
nienia - 605 248 272
ciągnik z kosiarką bijakową,
bez konieczności zbierania
siana z pola. Minimum 1ha Biuro Rachunkowe
509 263 111
- poprowadzi
Koszenie trawy - wycinki
księgowość firmy,
krzaków, chaszczy. Ścinka
posiadamy bardzo
drzew itp. - 502 980 015
duże doświadczenie
Kredyt dla firm do 20000
w obsłudze
- na oświadczenie, bez
zaświadczeń z ZUS i US księgowo-finansowej
509 375 412
- 601 837 677
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
Biuro Rachunkowe pełen - alakow@onet.eu
zakres usług księgowych i Księgowość - książka
finansowych: rozliczenia z handlowa, ryczałt ewidencjoZUS, US, płace, księgi han- nowany, książka przychodów
dlowe, KPiR, PITY i wiele i rozchodów - prowadzimy
innych - alakow@onet.eu lub kompleksową obsługę firm 601 837 677
782 020 635
Dogłębne podciśnieniowe
czyszczenie - pranie dywanów,
wykładzin, glazury, tapicerki
Malowanie
meblowej samochodowej.
obrazów
na szkle Tylko profesjonalny sprzęt
na zimno imitujące
i środki firmy Karcher - 792
witraże metodą
216 960
Tiffany - 530 401 935,
Elektryk 24h - solidnie i
tanio. Montaż instalacji, awa75 649 70 37
rie, drobne naprawy, podłączenie kuchenki, pomiary
- 601 717 759
Masaż odchudzający - relakFirma DJ - obsługa imprez sacyjny i leczniczy oraz gimokolicznościowych, Wesel, itp. nastyka ruchowa tylko 40 zł/h
Własne nagłośnienie, oświe- - zapraszam - 662 036 721
tlenie, transport, plenerowy
Montaż instalacji elektryczparkiet - 502 626 283
nych - naprawy, adaptacje +
Firma sprzątająca - sprzą- pomiary. Szybko, tanio, solidtanie klatek, biur, terenów nie - 781 993 379
zewnętrznych. Konkurencyjna
i przyjazna - Independent-23 - Nauka jazdy konnej - od
podstaw do stopnia zaawan500 141 827
sowanego - 508 611 942
Gabinet Rehabilitacji - leczenie bólów kręgosłupa i innych Nauka jazdy OSK Sudak
dysfunkcji, mgr Eryk Olszak, - kat. B kurs 1100 zł. Nowe
ul. Złotnicza 2/4, konsultacja samochody: Mitsubishi Colt i
Nissan Micra. Jazdy doszkabezpłatna - 697 855 631
lające-40 zł godz. po Jeleniej
Gabinet Rehabilitacji - lecze- Górze i Cieplicach. - 793 541
nie bólów kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu ruchu 227
- mgr Eryk Olszak Złotnicza Niedrogie sprzątanie - kla2/4 - konsultacja bezpłatna - tek, domków, mieszkań, biur i
itp. - 783 032 775
697 855 631
Hydraulik - usługi A-Z Oferuję wycinkę i pielę- awarie, montaże, usterki, gnację - drzew oraz wszelkie
naprawy, modernizacje itp. prace wysokościowe z podNaprawa, konserwacja i mon- nośnika koszowego P-183,
taż urządzeń gazowych - 500 wysięg 18m. Tanio, szybko,
505 002
pewnie! Na życzenie klienta
Hydraulik, gaz, woda, wystawiam również faktury
CO - awarie, montaże, usterki VAT - 502 508 265
naprawy, modernizacje, mon- PAINTBALL na prywatnym
taż nowych instalacji. Naprawa polu - w Wojcieszycach lub u
i montaż urządzeń gazowych Ciebie! Doskonały sposób na
- 500 505 002
urodziny, imieniny, wieczór
Jako opiekunka - do dziecka kawalerski itp. Strzep + miejmam 23 lata na terenie Karpa- sce + super zabawa! - 603
948 776
cza - 693 974 248
Zgrabna i szczupła blondynka - 34 lata, z biustem
czwórką. Godz. 90 zł. Pół
godz. 70 zł. Kwadrans 50
zł. Zapraszam do Piechowic
miłych Panów. 100% higieny
i dyskrecji - 725 579 428

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Paznokcie w domu - wykonuję tipsy, paznokcie żelowe.
Przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny - 500 505 012
Pięknie wyczyszczę dywan,
tapicerkę - domową ,samochodową, żaluzje pionowe.
Karcher-zapraszam - 607
155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów - wykładzin,
tapicerek, usługi również w
firmie odbiór - dowoź gratis,
wysoka jakość usług. Zapraszamy - 609 172 300
Podciśnieniowe
czyszczenie
dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi
również w firmie,
odbiór-dowóz gratis.
Wysoka jakość usług.
Zapraszamy - 609 172
300

Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa
obsługa rachunkowo
- finansowa - Tel. 601
837 677
Poprowadzę księgowość
- solidnie, rzetelnie, bardzo
atrakcyjne ceny - 782 020
635
Posprzątam, umyję okna
- Jelenia Góra i okolice - 507
059 078
Pranie dywanów - Całkowicie darmowe, najnowocześniejsza technika na świecie
pranie dywanu i tapicerki. To
nie żart. Zadzwoń i się przekonaj - 783 411 148
Profesjonalna fotografia - i wideo - filmowanie.
Obszerna galeria zdjęć na
stronie internetowej. Zapraszamy. - 785 409 005
Profesjonalna pomoc
w nauce - doświadczenie,
pomoc w nauce czytania, pisania, liczenia, ogólna pomoc w
nauce, j. niemiecki - 667 557
563
Profesjonalna sesja
ślubna, - zupełnie za darmo.
Zadzwoń. - 600 227 074
Przegram kasety - video
na płyty DVD, tanio - 662
233 957
Przygotuję do egzaminów poprawkowych - nie
tylko z matematyki na każdym
poziomie. Tanio i solidnie.
Piechowice i okolice. - 691
371 376
Pyszne domowe wypieki delikatne torty. Duży wybór
ciast. Nie lubisz, nie masz
czasu piec? Nic straconego.
Zadzwoń i zamów - 503
191 690
Rehabilitacja w domu
- po udarach mózgu i zawałach serca - 500 257 931
Serwis RTV-SAT - domowe
i warsztatowe naprawy telewizorów oraz montaż anten
satelitarnych. Solidnie,
tanio z gwarancją, Dojazd
i diagnoza gratis - 721 009
695
Sinolog oferuje lekcje
chińskiego - dla dzieci i młodzieży szkolnej w grupach
do 10 osób 20 zł/ 60 min.
To szansa na przyszłość
twojego dziecka - 531 992
288

Sprzątanie grobów Twoich bliskich - Całoroczna
opieka nad grobami. Kompleksowe usługi. Montaż ram drewnianych na
grób ziemny. Podnoszenie
pomników - 784 154 174
Stolarstwo - schody
meble stolarka zabytkowa
krzesła - 501 762 958
Studentka z doświadczeniem - udzieli korepetycji z języka polskiego - 660
273 072
Szafy, zabudowy wnęk kuchnie na wymiar. Wykonam tanio i solidnie. Projekt
i doradztwo bezpłatne - 517
469 065
Ścinam drzewa - szybko i
tanio - 501 670 473
Ślusarstwo - naprawa,
wymiana, otwieranie zamków. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne - 792 972
237
Tapicerstwo od a do z
- dojazd do klienta, wycena
i transport gratis - 880 044
951
Termet Serwis - junkersy,
kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych.
Naprawiamy uszkodzenia
po zamarzaniu. Podbijamy
książeczki gwarancyjne 500 505 002
Tipsy, paznokcie w domu żelowe, manicure - w twoim
domu. Przyjadę i zrobię.
Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny - 500 505 012
Udrażnianie kanalizacji - szybko i profesjonalnie. Posiadamy odpowiedni
sprzęt i działamy skutecznie
- 500 505 002
Usługi hydrauliczne - usuwanie awarii - 513 194 392
Usługi podnośnika koszowego P-183 - wysięg 18m.
Tanio, szybko, pewnie. Na
życzenie klienta wystawiam
również faktury VAT - 502
508 265
Usługi typu przewóz osób
- wynajem busów dla firm
i osób prywatnych - 601
566 298
Wodomierze i legalizacja - wymiana, montaż,
p r z e r ó b k i . P l o m b u j e m y,
legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Wykonam koszenie trawników - oraz potnę drzewo
- 724 844 913
Zapisy do Domowego
Klubu Malucha - Bajkolandia. Zapisy do 25 sierpnia.
Czesne 400 zł. Zapraszamy
dzieci już od 12-go m-ca
życia - 509 159 886
Zapraszamy na terapię
grupową - w Dziennym
Oddziale Leczenia Nerwic. 12 tygodni, dodatkowe
zajęcia i zabiegi. Możliwa
rezerwacja kolejki - 604
522 589
Zespół Music Party - oferuje profesjonalną uprawę
muzyczna wesel i bankietów - 605 450 117
Zespół muzyczny - rewelacyjne wesela, imprezy 691 590 576
Zespół muzyczny R&A wesela, dancingi. Cena do
uzgodnienia, wystawiamy
faktury - 609 563 928
Zespół Sunny Duo
- wesela, bankiety. Prow a d z e n i e , k o n k u r s y.
Doświadczenie, duży repertuar. Demo w Internecie.
Ceny łagodne - 609 851
863

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - kostka
granitowa i betonowa (place,
podjazdy, tarasy, ścieżki) - 757
514 321, 668 165 266
Brukarstwo - profesjonalne układanie kostki granitowej i betonowej, wzornictwo,
projekty, doradztwo, Faktury
- 668 165 266
Brukarstwo, kostka betonowa - granitowa, place, parkingi, mury oporowe, podjazdy,
drenaże. szybko i solidnie!
Faktura VAT - 794 133 464
Budowy domów
pod klucz, remonty,
adaptacje,
docieplenia i
instalacje elektryczne
- 695 112 363

Dachy - krycie,
naprawa,
konserwacja, obróbki
- 510 820 490

Dachy - ocieplanie,
naprawa,
konserwacja - 602
884 480

Dekarstwo krycie, naprawa,
konserwacja, obróbki
- 602 406 842
Docieplenia - elewacje fachowo-wykończenia - 782
846 106
Docieplenia elewacji - termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Gaz - serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500
505 002
Glazura zawodowo remonty, wykończenia - 530
195 078
Gładzie gipsowe, regipsy sufity podwieszane, glazura.
Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173
Konserwacja dachów
- tel. kontaktowy - 722 080
185
Koparka Case od 70 zł/
godz. - ziemia, kamień na
drogę, budowlana zwietrzelina. Wywrotka 3 osiowa 15t.
Szybko i tanio - 785 269 273
K o pa r k a J C B , o r a z
Wywrotka 10t - wszelkie usługi
związane z robotami ziemnymi, rozbiórki budowlane
oraz dowoź ziemi, zwietrzeliny
itp. na potrzeby klienta - 607
540 408
Koparko ładowarka - usługi
ziemne - 607 574 401
Koparko ładowarka usługi
ziemne - usługi ziemne - 783
086 805
Koparko-ładowarka transport, wyburzenia budynków, zwietrzelina, ziemia - 669
935 107
Malowanie wnętrz, elewacji - hydraulika kompleksowa
- 609 172 300

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Malowanie, koszenie - ścinanie, rąbanie drzewa - usługa
kierowana do osób starszych
oraz kobiet zapracowanych
nie mających fachowca w
domu – tel. po godz. 18 - 723
880 012
Minikoparka, usługi minikoparka - małe wykopy, przyłącza - gaz, woda, kanalizacja
- 608 134 616
Montaż drzwi - tel. kontaktowy - 607 720 825
Montaż konstrukcji przekładki - remonty dachów,
solidne wykonanie, przystępne
ceny, szybki termin realizacji 697 624 066
Murarz - dom od podstaw ścianki, mury - 506 912 941
Murarz - fachowo - w przystępnej cenie - 600 258 703
Nadzory budowlane, kosztorysy - przeglądy budynków
i instalacji gazowych - 785
583 107
Ogólnobudowlane glazura, panele, hydraulika
oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
Panele podłogowe i ścienne
- montaż - profesjonalnie i
tanio. Faktura VAT - 608 463
910
Płytki, glazura, schody tarasy, łazienki, zabudowy z
regipsów, malowanie, panele
itp. tanio i solidnie - 509 362
908
Prace wykończeniowe gładzie, malowanie, regipsy,
glazura - 785 599 752
Regipsy, gładzie, malowanie - wykończeniówka czysto
i solidne - doświadczenie - 509
061 763
Remonty i wykończenia
- kompleksowo-kuchnie,
łazienki itp. układanie glazury, regipsy, gładzie gipsowe,
malowanie, montaż drzwi i
okien, elektryka, hydraulika
– szeroki zakres. Ceny konkurencyjne, faktura VAT - 608
463 910
Remonty i wykończenia
- ściany działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, tynki, układanie kafli i
paneli, montaż drzwi i okien.
Konkurencyjne ceny - 515
565 653
Remonty mieszkań - sklepów - tarasy, układanie glazury, hydraulika, regipsy,
panele, gładzie, malowanie,
tapetowanie. SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE - 501 404
098
Remonty mieszkań - tanio
- adaptacje, regipsy, gładzie,
malowanie, panele, montaż
drzwi, okien oraz inne prace
wykończeniowe - 790 768
942
Remonty mieszkań - wykonam płytki, malowanie, równanie powierzchni ścian, regipsy,
panele itp. - 783 952 008
Remonty mieszkań
od A do Z na każdą
kieszeń. układanie
paneli, usługi
hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194
392
Remonty, wykończenia kompleksowe wykończenia
pomieszczeń: łazienki, glazura-terakota, kamień ozdobny,
ś c i a n y - s u f i t y, p a n e l e ,
KOMINKI, malowanie-tynkigładzie, układanie mozaiki:
szklanej i ceramicznej - 782
846 106

Lotniska - transport - Wrocław, Poznań, Praga, Drezno,
Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5.
Faktura VAT. Zapraszam! 602 120 624
Mam 4 wolne miejsca w aucie
- w aucie osobowym w dniach
21-22.07. Dowóz pod wskazany adres do Hamburga i
okolic. Koszt:120 zł/os lub 100
zł/os przy grupie 3 - 4 osobowej - 668 155 780
Niemcy - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd gratis - 075 75 182 55,
607 222 369
N o ry m b e r g i a , M o n a chium, Jezioro Bodeńskie i
okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki - absolutnie wszystko - mieszkania,
biura, sklepy, hale, domki
jednorodzinne, warsztaty itp.
Teren miasta, kraju, Europy 601 240 582
Przeprowadzki - kompleksowo - rozsądne ceny.
Streczowanie i przegotowanie
do transportu bez dopłaty 880 044 951
Przeprowadzki - na terenie miasta, kraju, Europy
- ekipa do pianin, maszyn,
mebli, antyk oraz wszelkich
elementów nietypowych.
Sprawnie, od A do Z - 601
240 582
Przeprowadzki kompleksowo - cała Europa - 3
samochody różne gabaryty
- 535 044 951
Przeprowadzki Polska USŁUGI
Niemcy - z adresu na adres.
TRANSPORTOWE
Mówimy po niemiecku - 601
Autolaweta - tanio - 603 240 582
455 968
Przewozy osobowe - Praga,
Berlin, Hamburg, Bremem Berlin, Lipsk, Drezno - lotnii okolice - 075 75 182 55, 607 sko, polskie morze, Tuszyn
zakupy - 798 972 318
222 369
Solidna brygada wykona
- wszelkie prace dekarskie,
poprawki, więźby ściąganie
azbestu. Papiery na zwrot
kosztów - 693 039 453
Solidnie wykonamy prace
- remontowe i odwadniające
budynków - 796 975 963
Świadectwa energetyczne
- dla budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych.
Tanio, szybko i solidnie z
dojazdem do klienta - 660
408 360
Świadectwa Energetyczne
- wszystkie typy budynków i
lokali. Profesjonalnie i terminowo. - 513-134-403
Układanie paneli ściennych - i podłogowych - 513
194 392
Usługi brukarskie - F.U.H.
RETTA, wystawiamy faktury
VAT, - 609 136 364
Usługi budowlane - gładzie,
regipsy, malowanie, hydraulika. Rzetelnie i tanio - 600
258 703
Usługi koparkoładowarka
- niedrogo - posiadam zwietrzelinę - 504 062 937
Usługi remontowe - Kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele,
regipsy itp.) biały montaż,
instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512 018 350
Wybuduję dom - postawię
ściany - 609 028 990
Wykonam pierwszy remont
gratis - w zamian za zlecenia
kolejnych remontów wysoka
jakość usług - 697 270 995

Busy maxi, przyczepy laweta dł. 12 m. Wyjazdy po
auta, maszyny budowlane do
7.5 tony. Kraj-Europa - 601
240 582
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
DAR-POL licencjonowane
przewozy do Niemiec.
Obsługujemy całe
Niemcy, z adresu na
adres, bez przesiadki.
Klimatyzowane auta
- 75 75 182 55, 607
222 369

Przewozy osobowe
DARIO - Niemcy,
Austria - 75 78 127 46,
604 672 112
Transport - do 1.5 tony 607 574 401
Transport - niedrogo małe przeprowadzki. Bus 1.1
tony, z uczynnym kierowcą
przewiezie szybko i sprawnie
- 607 232 258
Transport mebli - przeprowadzki tanio, szybko, solidnie
- 511 160 252
Transport towarowy przeprowadzki, kompleksowo
- miasto, kraj, zagranica - 880
044 951
Zabiorę 3 osoby do Stuttgartu - lub w okolice, w niedziele 31.07. Cena 120 zł.
Wyjazd godz. 12.00 - 781
232 878
Zabiorę 8 osób do Norwegii
- w okolice Trondheim. Planowany termin wyjazdu 15 08
2011. - 609 086 821

ODDAM ZA DARMO

Rozkładana kanapa - w
kolorze niebieskim - 785 031
964
Używana dachówka - 2500
sztuk. Karpacz - 606 146
495

Heilbronn - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
Kontenerowy wywóz
odpadów - gruz, śmieci, papa,
eternit - 727 548 554
Krajowe usługi - transporPRZYJMĘ ZA DARMO
towe - przeprowadzki - tanio Przyjmę stary sprzęt kom- konkretnie - 604 958 979
puterowy - oraz RTV i AGD Lotniska - przewozy - własny odbiór - 691 784 961
Praga, Berlin, Drezno, Lipsk,
Wrocław, Poznań, Katowice,
RÓŻNE
F-ra Vat, Door to door - 607
SPRZEDAM
763 204

Dwie wersalki - używane,
stan dobry -jednoosobowa
(50 zł) i dwuosobowa (50 zł).
Zabobrze - 662 265 993
Fortepian
gabinetowy - Edmund
Luner (Austria) - ok.
100 letni, wszystkie
części oryginalne,
stan b.dobry. Cena
3000 zł do niewielkiej
negocjacji - 530 401
935, 75 649 70 37

Mieszkanie 3 pokojowe najchętniej okolice Moniuszki,
Kolberga do zamieszkania 502 100 517
Mieszkanie 3 pokojowe pow. 65-90 m2, z ogródkiem
lub tarasem, do 300000 zł, pilnie. Lic. 4566 - 695 999 449
Mieszkanie 3 pokojowe
Zabobrze - pilnie poszukuję dla
konkretnej klientki mieszkania
3 pokojowego najchętniej na
Zabobrzu III koniecznie na I
piętrze, wieżowiec odpada.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie 75-86 m2 dla klienta z gotówką, na
Zabobrzu, z miejskim ogrzewaniem. Stan obojętny. Od I
do IV piętra. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie do 100000 zł dla klienta z gotówką. Do kapitalnego remontu. Lokalizacja
nie ma znaczenia. Proszę o
kontakt. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie w Cieplicach
- poszukuję dla klienta z
gotówką mieszkanie 2 lub 3
pokojowe najchętniej w Cieplicach. Pilny zakup. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie w Jeleniej
Górze - blisko centrum, odremontowane, wyposażone
gotowe do wprowadzenia
się, 3 pokoje do 170 tys., bez
pośredników kamilostran@
gmail.com - 662 237 404
Mieszkanie w Jeleniej
Górze - do 150.000, 2 pokoje,
rozkładowe - 603 333 501

Książki do liceum i technikum - do klasy 1 i 2 , zadbane
! Jestem w stanie wysłać
zdjęcia na email zainteresowanych proszę o kontakt - 886
863 642
Kuchenka gazowa - piekarnik z termobiegiem elektrycznym junkers - 607 432 829
Pianino antyczne - Ed.Seiler
czarne, możliwy transport i
wniesienie - 880 044 951
Rożen gazowy i na drzewo
- gastronomiczny - 502 552
195
Sprzęt wędkarski - po likwidacji sklepu - duży, asortyment
- dobre ceny - 510 042 794
Szafy wnękowe - meble
kuchenne, garderoby, meble
biurowe i hotelowe w niskiej
cenie, 5 lat gwarancji raty 500 452 760
Tanio meble - do pokoju dziecięcego - 608 513 055
Tanio okapniki - cegły oczyszczone - dł. 28,5 cm, szer. 14
cm, wys. 7 cm. Oddam darmo
MIESZKANIA
bloki betonowe, kamienie rożSPRZEDAM
nej wielkości oraz gruz - 698
Dwa mieszkania w Karpaczu
748 997
- I piętro, 40 m2, 2 pokoje po
remoncie, wysoki parter z
osobnym wejściem. 43 m2,
Teleskop - firmy
2 pokoje do zamieszkania.
Optisan Star 70076,
Zaproponuj swoją cenę, moż3 soczewki 4mm,
liwa negocjacja. Nierucho12mm, 20mm. Cena
mości Fankulewscy - 692
150 zł - 75 649 70 37,
094 962
530 401 935
Kawalerka - 30 m2 na II
piętrze na Zabobrzu II. Środkowa, b. ciepła, słoneczna
Telewizor LCD 40 cali - z dużym balkonem. Kuchinternet Sony Bravia. Model nia osobna. Blok ocieplony.
K D L 4 0 W 5 5 0 0 . S u p e r Opłaty 100 zł. Nieruchomości
matryca, na gwarancji do Szymkiewicz Lic. 2400 - 669końca 2014 r. Cena 2000 zł - 620-071
530 791 178
Kawalerka - 31,2 m2 w
Wyposażenie sklepu - zadbanej kamienicy, blisko
odzieżowego - regały, lady, centrum. Kuchnia osobna.
kosze itd - 603 851 370
Na podłogach panele. Ogrzewanie co-gazowe. Atrakcyjna
RÓŻNE
cena. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620
KUPIĘ
071
Kawalerka - 31,2 m2 w
Kolekcjoner
zadbanej kamienicy, blisko
centrum. Kuchnia osobna.
kupi stare monety
Okna nowe. Na podłogach
- 601 738 532,
panele. Ogrzewanie co-gastaremonety@op.pl
zowe. Tania. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669620-071
Kawalerka - po kapitalnym
MIESZKANIA
remoncie 27 m2 na Zabobrzu.
KUPIĘ
Nowa kuchnia z meblami na
Kawalerka - w Jeleniej wymiar. Środkowa, słoneczna,
Górze, najlepiej Zabobrze, b. ciepła. Okna nowe. Nierucena do 90 tys. - 692 464 chomości Szymkiewicz Lic.
359
2400 - 669 620 071
Mieszkanie - 2, 3 pokojo- Kawalerka - sprzedam lub
wego, może być do remontu w wynajmę 46 m2 w centrum
cenie do 100 tysięcy złotych. Jeleniej Góry - 696 884 333
Euro-Dom - 601 540 292
Kawalerka - tania - 35,78
Mieszkanie 2 pokoje - dla m2 w budynku wielorodzinklienta z gotówką do 1 piętra, nym, blisko centrum. Po
może być do remontu. Sudety. remoncie. Kuchnia duża z
Lic. 1749 - 509 626 989
meblami na wymiar. W spokojMieszkanie 2 pokoje - lub nej, ładnej okolicy. Opłaty 36
kawalerkę bez pośredników - zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
697 081 472
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Kawalerka - tania - po
remoncie 35,78 m2 w budynku
wielorodzinnym blisko centrum. Kuchnia duża z meblami
na wymiar. W spokojnej, zielonej okolicy. Opłaty 36 zł.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka 30 m2 - ul.
Sygietyńskiego, III piętro,
oryginalny rozkład, zadbane.
ul. Bacewicz II piętro, 30
m2 po kap. remoncie (poza
łazienką), z dużym balkonem.
Do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerka 47 m2 - duże
jednopokojowe z możliwością podziału na 2 pokoje.
Po remoncie, łazienka wanna
z hydromasażem + kabina
prysznicowa. Cena 135.000.
Lic. 11965 - 509 949 961
Kawalerka po remoncie
- 34 m2, parter, kominek,
pomysłowo zagospodarowana, Cieplice-Struga. Lic.
10171 - 662 009 200
Kawalerka w Piastowie Mieszkanie 2 pokoje 31 m2
w stanie nieco większym niż
stan deweloperski. Cena 64
tys. zł. Blisko trasy J. Góra-Sz.
Poręba. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Kawalerka za 90000 Jelenia Góra, ul Wojewódzka,
36m2, kosmetyczne odświeżenie. Lic. 10171 - 508 240
825
K awa l e r k a Z a b o b r z e
III - 30 m2 na IV piętrze z
drewnianymi podłogami, skosami i oknami dachowymi. Po
drobnym remoncie, wymaga
odświeżenia. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania - Perła Cieplic
- dla wymagających, przy
Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną - ul.
Krośnieńska. Energooszczędne ściany, garaże piwnice, ogródki, duże balkony.
Internet, parki, 7-11 okien
- info@dom-pol.com - 782
566 823
Mieszkania - Zielone Tarasy
- nowe ul. Zielona - Cieplice.
Budynek oddany do użytku
w lipcu. Kolejny w trakcie
budowy. Roksanes Ż. Lic.
7867 - 508 240 831
Mieszkania „Perła Cieplic”
- dla wymagających, przy
Termach Cieplickich obok
Biedronki Pod Koroną ul. Krośnieńska. Energooszczędne
ściany, garaże, piwnice,
ogródki, duże balkony, Internet, parki 7-11 okien - info@
dom-pol.com - 782 566 823
Mieszkania „Zielone Tarasy”
- nowe w już oddanym do
użytku budynku. Zapraszam
na prezentacje. Roksanes
Zukowski Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkania Mysłakowice 2,
3 pokoje – III p, 3 pokoje, 65
m2-175000 zł, Wysoki parter
3 pokoje 54 m2-150000 zł. II
piętro 2 pokoje 33 m2- 120000
zł. Mieszkania w Bloku cena
do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania ul. 1 Maja deweloperskie mieszkania w
Centrum, pow. od 34 do 85
m2, Kupujący nie płaci prowizji. Lic. 5524 N. City - 662
112 344
Mieszkanie - apartament w
Miłkowie - piękne 3 pokojowe
mieszkanie w bardzo dobrym
stanie z dużym tarasem, ogrodem 270 m2, ogrodzoną posesją. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie - bezczynszowe
3 pokoje 95 tys. Bystrzyca 696 206 032
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OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO CENTRUM – PIERWSZE
PIĘTRO!
MAR-MW-12372 Bardzo ładne mieszkanie o pow. całkowitej 208,87m2
zajmuje całe piętro domu dwurodzinnego. Na lokal o pow. użytkowej
122,11 składają się cztery słoneczne pokoje, duża słoneczna kuchnia
połączona z aneksem jadalnym z bardzo ładnie zabudowanymi meblami,
garderoba, gdzie znajduje się piec dwufunkcyjny, dość duża łazienka o
pow. 5,12m2 z natryskiem, osobne wc oraz korytarz układającego się
w literę L. W pokojach oraz przedpokoju na podłogach parkiet w bardzo dobrym stanie nie
wymagający cyklinowania. W kuchni oraz łazience i wc na podłogach terakota. Na ścianach w
pokojach i korytarzu gładzie gipsowe. W kuchni i łazience glazura nowego typu. W mieszkaniu
zostały wymienione okna na nowe drewniane klejone bardzo dobrej jakości. Wszystkie instalacje
są nowe, jedynie grzejniki zostały starszego typu. Do mieszkania przynależy garaż, piwnica
oraz strych o łączonej pow. 39,74m2. Do nieruchomości przynależy również grunt o pow. ok.
677,23m2. Ogród jest zadbany i zagospodarowany przez właścicieli. Teren całej nieruchomości
jest ogrodzony. Mieszkanie ogrzewane jest za pomocą pieca dwufunkcyjnego. Nieczystości
odprowadzone są do szamba. Budynek po termomodernizacji. Dach kryty jest dachówką
ceramiczną. Dodatkowym autem nieruchomości jest jej położenie w bardzo spokojnym miejscu
ale z drugiej strony blisko centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się
sklep oraz przystanek autobusowy. Bardzo atrakcyjna oferta o ogromnym potencjale. Serdecznie
polecam Marcin Środecki 883 797 878.
2. ATRAKCYJNA DZIAŁKA NA OBRZEŻACH JELENIEJ GÓRY !
MAR- GS-12007 Bardzo ładnie położona duża działka na obrzeżach Jeleniej
Góry. Działka płaska, częściowo zagospodarowana- posadzone świerki oraz
inne rośliny, które odgradzają działkę od ulicy. Dojazd drogą asfaltową. W
niedalekiej odległości droga prowadząca do centrum miasta. Atutem gruntu
jest jej zagospodarowanie, położenie, piękne widoki na góry oraz staw, cisza i
spokój. Serdecznie Polecam Marcin Środecki 883 797 878.
3. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MA-12370. Dwupokojowe mieszkanie na czwartym piętrze w czteropiętrowym bloku na Zabobrzu III przy ul. Kiepury. Mieszkanie o pow. 54m2
składające się z: pokoju dużego ok.23m2 z dużym balkonem z oknami na
zachód, pokoju mniejszego (sypialni) ok.12,50m2 z oknami na wschód,
stosunkowo dużej kuchni ok. 7m2, standardowej łazienki ok. 4m2 z wanną,
umywalką, osobne wc, dużego przedpokoju ok. 6,5m2 oraz przynależnej
do lokalu dużej piwnicy ok.9m2. Ogrzewanie miejskie grzejniki opomiarowane. Gotowanie na
kuchence gazowej, ciepła woda z sieci miejskiej. W mieszkaniu na podłogach panele w łazience
i wc gres, ściany zwykły tynk okna drewniane. Mieszkanie do odświeżenia a raczej do średniego
remontu i aranżacji według własnego uznania. Czynsz miesięczny ok.150zł w tym f.remontowy,
centralne ogrzewanie podgrzanie ciepłej wody i eksploatacja. Budynek to typowy blok z wielkiej
płyty z 2000 roku w bardzo dobrym stanie technicznym zadbana klatka schodowa. Bardzo dobra
lokalizacja w pobliżu pełne zaplecze handlowe, usługowe, oświatowe, sł. zdrowia itp. Polecam
Leszek Środecki 790 418 318
4. ATRAKCYJNE MIESZKANIE NA ZABOBRZU!
MAR-MA-12381. Ładne, dwupokojowe mieszkanie na Zaborzu III przy
ul Kiepury. Usytuowane na trzecim piętrze w bloku czteropiętrowym. Na
powierzchnie 53,84 m2 składa się: przestronny przedpokój, pokój dzienny
ok.15,50m2 z balkonem od strony Pd-Wsch, drugi większy pokój ok.
20m2 z zabudowaną szafą, jasnej bardzo dużej kuchni ok.7m2 wyposażonej i umeblowanej oraz co jest dużym atutem mieszkania łazienki z
oknem. Okna drewniane, na podłogach panele, wykładzina pcv i kaﬂe.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą 350 zł w przeliczeniu na 4 osoby.
Do mieszkania przynależy piwnica. Całość dobrze utrzymana jedynie do odświeżenia. Dużym
atutem nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów użyteczności publicznej, sklepów,
przystanków MZK itp. wkoło dużo zieleni i plac zabaw dla dzieci. Dużo miejsc parkingowych.
Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
5. DO WYNAJĘCIA LOKAL W CIEPLICACH !
MAR-LW-12315 Duży, ładny nowy lokal o powierzchni 160m2 w tym
130m2 użytkowej w centrum Cieplic Śl. Nieruchomość składa się z
czterech pokoi biurowych, jednego pomieszczenia socjalnego- kuchni,
dwóch łazienek razem z wc i dużego korytarza. Z jednych z pomieszczeń znajduje się wyjście na piękny, duży i słoneczny balkon. W lokalu
znajdują się nowe okna i drzwi antywłamaniowe, pokoje klimatyzowane,
a także zostały rozprowadzone wszelkiego rodzaju instalacje alarmowe,
internetowe, sieciowe, telefoniczne. Lokal posiada własne niezależne
wejście od ulicy. W pokojach biurowych położone zostały ładne wykładziny. Ogrzewanie własne gazowe. Idealne miejsce pod działalność gospodarczą np. na kancelarię prawną, biuro
rachunkowe itp. Możliwość aranżacji i dostosowania do potrzeb wynajmującego. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
6. MIESZKANIE 80,4m2 – 268 000zł!
MAR-MS-12376 Do sprzedanie mieszkanie 4-ro pokojowe na Zabobrzu.
Lokal znajduje się na 4 piętrze bloku czteropiętrowego. Powierzchnia
mieszkania to ok. 75.99m2 + piwnica o pow. 4,39m2. Mieszkanie do lekkiego odświeżenia,rozkładowe, jasne i ciepłe. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci miejskiej. wszystko w mieszkaniu na prąd. W pokojach na podłogach
panele i wykładzina. Duży przedpokój, łazienka i wc osobno. Okna stare
drewniane. Z salonu wyjście na mały balkonik z którego można podziwiać
piękno gór. Plac zabaw i miejsce postojowe pod blokiem, dostęp do pełnej
infrastruktury miejskiej: sklepy,komunikacja. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
7. MIESZKANIE W CIEPLICACH 190m2 – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MS-12377 Do sprzedania piętro w willi, usytuowanej w bliskiej odległości
od centrum Cieplic, w cichym i spokojnym miejscu. Lokal przeznaczony na
sprzedaż znajduje się na piętrze domu, zajmując pow.85m2 do mieszkania
przynależą tez 2 piwnice i tym samym lokal uzyskuje pow. 190m2. Osobne
niezależne wejście od tyłu domu. Na piętrze lokalu znajduje się łazienka (z
oknem), wc (z oknem), 2 pokoje z jednego wyjście na balkon, kuchnia z wyjściem na oszkloną werandę o pow. ok. 5,2 m2, natomiast w części strychowej
znajduje się jeszcze jeden pokój o pow. ok 14.5m2 i strych o pow. 23.7m2. Do
mieszkania przynależy tez garaż i ogród. Posesja ogrodzona. Ogrzewanie z
pieca dwufunkcyjnego, okna stare drewniane skrzydłowe. Oferta godna uwagi
dla szukających spokoju. Blisko do sklepów, szkół, przedszkola, i przystanków autobusowych.
Serdecznie polecam. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
8. DUŻE MIESZKANIE W CIEPLICACH !
MAR-MS-12325 Do sprzedania mieszkanie o pow. cał.191m2. Mieszkanie znajduje się na pierwszym pietrze kamienicy w centrum Cieplic.
Nieruchomość wymaga generalnego remontu. Na powierzchnię nieruchomości składa się 7 pokoi o pow: 36,44m2; 15,66m2; 18,85m2;
18,80m2; 18,80m2; 27,92m2; 10,07oraz toalety. Mieszkanie o dużym
potencjale do wykończenia. Można stworzyć kilka mieszkań, piękne
apartamenty lub pomieszczenia biurowe. Do mieszkania przynależą tez
2 piwnice. Ogrzewanie własne gazowe. Linia telefoniczna i internetowa.
Bliskie sąsiedztwo sklepów, komunikacji miejskiej, park. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
9. ATRAKCYJNE MIESZKANIE NA ZABOBRZU II – 53,98m2!
MAR-MS-12383 Bardzo ładne, trzypokojowe mieszkanie usytuowane na
czwartym piętrze w bloku czteropiętrowym. Na powierzchnie 53,98m2 składa
się: przestronny przedpokój, pokój dzienny ok.15,60m2 z balkonem, drugi
pokój ok.11,5m2, natomiast trzeci pokój został połączony z aneksem kuchennym częściowo wyposażonej i umeblowanej oraz łazienka osobno z wc
wyposażonej w natrysk. Okna nowe PCV, na podłogach panele, wykładzina
i kaﬂe. Ogrzewanie z sieci. Ciepła woda jest z podgrzewacza elektrycznego.
Opłaty miesięczne wynoszą 227 zł. Do mieszkania przynależy piwnica. Całość dobrze utrzymana
jedynie do odświeżenia. Blok ocieplony po termomodernizacji. Dużym atutem nieruchomości
jest jej położenie blisko obiektów użyteczności publicznej, sklepów, przystanków MZK itp. wkoło
dużo zieleni i plac zabaw dla dzieci. Dużo miejsc parkingowych. Cena do niewielkiej negocjacji.
Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878.
10. OKAZJA KAWALERKA NA ZABOBRZU – 125 000zł!
MAR-MS-12363 Atrakcyjna kawalerka o pow. całkowitej 30m2 w bloku
na Zabobrzu. Na powierzchnię mieszkalną składają się: słoneczny
salon z wyjściem na duży balkon, duża łazienka razem z wc do lekkiego
remontu, oddzielna kuchnia oraz mały korytarzyk. Mieszkanie bardzo
przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach panele, a na ścianach gładzie
gipsowe. W łazience glazura starego typu a na podłodze wylewka.
Ogrzewanie miejskie. Okna nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. Czynsz
miesięczny to ok. 100zł w tym fundusz remontowy i części wspólne.
Do mieszkania przynależy piwnica. Lokal spółdzielczo-własnościowy. Mieszkanie nadaje się
do natychmiastowego zamieszkania. W pobliżu pełna infrastruktura komunikacyjna, handlowa,
oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam. Marta Haftarczuk 533
797 878
11. OKAZJA! MIESZKANIE 43m2 TYLKO 97 000zł!
MAR-MS-12364 Atrakcyjne mieszkanie, do remontu położone na trzecim
piętrze bloku na Zabobrzu o powierzchni całkowitej 43m2. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi w tym jeden z wejściem na balkon typu loggia,
oddzielnej kuchni, łazienki z wc oraz korytarza. Na podłogach panele i
PCV natomiast na ścianach gładzie gipsowe. Okna stare drewniane.
Instalacje nie wymienione. W łazience glazura starszego typu. Do
mieszkania przynależy piwnica o pow. 6m2. Ogrzewanie z sieci. Ciepła
woda - junkers. Czynsz miesięczny wynosi ok. 330zł. Mieszkanie bardzo
słoneczne, ciepłe i zadbane. Bliskie sąsiedztwo szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Cena do niewielkiej negocjacji. Serdecznie
polecam Marta Haftarczuk 533 797 878

MIESZKANIE - nowe Zabobrze
III - 2 pokojowe, o powierzchni
37 m2, położone na 3 piętrze
bloku. Cena:199000. Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE - Zabobrze Różyckiego 3 pokojowe, 49
m2, zabudowana i wyposażona w wysokiej klasy sprzęt
kuchnia, balkon, co w czynszu, parking, plac zabaw Lic.
10171 - 662 009 200
MIESZKANIE - zadbane 2
pokoje 44 m2, II piętro na
Zabobrzu. Dobra cena, bez
pośredników - 660 119 772
MIESZKANIE 0% prowizji od
Kupującego - 3 pokoje, 68 m2
w pięknej kamienicy. Po kapitalnym remoncie, ogrzewanie
gazowe oraz podłogowe.
Prowizję kupującego pokrywa
sprzedający. Lic. 14557 - 668
667 637
MIESZKANIE 0% prowizji od
Kupującego - 3 pokoje, 73 m2
w kamienicy przy ul. Bartka
Zwycięzcy. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Spokojna i zielona okolica. Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE 0% prowizji od
kupującego - 3 pokoje, 73 m2
w kamienicy przy ul. Bartka
Zwycięzcy. Spokojna i zielona
okolica. Tylko u nas sprzedający pokrywa prowizję kupującego. Cena do negocjacji. Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE 0% prowizji od
kupującego - M3, 68 m2 w
kamienicy przy ul. Bartka Zwycięzcy. Nowe okna, instalacje,
kaﬂe. Ogrzewanie podłogowe
i gazowe. Piękny apartament
w spokojnej i zielonej okolicy.
Prowizję pokrywa sprzedający.
Lic. 14557 - 668 667 637
MIESZKANIE 100 m od Pl.
Ratuszowego - po remoncie,
III piętro w kamienicy, 2 pokoje
(20 i 12 m2) powierzchnia
46 m2, bardzo oryginalne i
funkcjonalne, dobra cena.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE 105 m2 w
Centrum - piękne 3 pokojowe mieszkanie położone na
drugim piętrze kamienicy w
Centrum Jeleniej Góry. Lokal
odremontowany w nowoczesnym stylu. Lic. 14557 - 602
727 242
MIESZKANIE 108 m2 Mysłakowice - ładne 4 pokojowe
mieszkanie położone na drugim piętrze budynku w Mysłakowicach. Cena: 220000 - 668
667 637
MIESZKANIE 108 m2 w
Mysłakowicach - ładne 4
pokojowe położone na drugim
piętrze budynku w Mysłakowicach. Cena 220000. Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE 114 m2 - w
centrum, 3 pokojowe, na I piętrze, do remontu. Atrakcyjna
cena. Lic. 5524, N. City - 662
112 344
MIESZKANIE 125000 zł - 2
pokojowe z balkonem - 40 m2
w bloku IV p. - 601 540 292
MIESZKANIE 130 m2 - centrum - tanio, pilne - 607 730
188

MIESZKANIE 1-go Maja 2
pokojowe - po remoncie, do
wykończenia łazienka. Cena
195 tys. zł Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 508
308
MIESZKANIE 2 pokoje - 35,2
m2, 9 piętro, ul. Moniuszki 609 712 595
MIESZKANIE 2 pokoje - Zabobrze III, 45 m2, 2 balkony, do
zamieszkania, piękna zabudowa kuchenna, nowoczesne,
nowy budynek Lic. 4566 - 695
999 449
MIESZKANIE 2 pokoje
Cieplice - odremontowane,
ładne mieszkanie na parterze
kamienicy, blisko centrum
Cieplic. Powierzchnia 49 m2.
Możliwość dokupienia garażu.
Cena:180000. Lic. 14557 602 727 242
MIESZKANIE 2 pokoje na
Zabobrzu I - 2 pokojowe
mieszkanie o powierzchni 34
m2 na 2 piętrze bloku. 123000
zł - 602 727 242
MIESZKANIE 2 pokoje parter
Cieplice - przytulne w bloku,
tuż obok Parku Zdrojowego w
Cieplicach. Cena: 150000. Lic.
14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 2 pokoje Zabobrze III - bardzo ładne dwupokojowe mieszkanie na 4
piętrze bloku. 51 m2, 172000.
Lic. 14557 - 602 727 242
MIESZKANIE 2 pokojowe 30 m2 na III piętrze w ładnej,
spokojnej okolicy. Zadbane,
funkcjonalne i słoneczne.
Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci miejskiej. Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 36
m2, na 9 piętrze ocieplonego
wieżowca na Zabobrzu II.
Pokoje ustawne, słoneczne,
duży balkon. Na podłogach
panele i kaﬂe. Kuchnia osobna.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe 48 m2 po remoncie w bloku
IV-piętrowym na Zabobrzu.
Środkowe, ciepłe. Nowe okna
i panele na podłogach. Blok
ocieplony. Tanie. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50
m2, Zabobrze III. Słoneczne,
rozkładowe. Do zamieszkania.
Cena 150000 zł. Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe 50m2, TBS - 787 377 930
MIESZKANIE 2 pokojowe 51 m2 w bloku 4-piętrowym
na Kiepury. Eleganckie po
remoncie, środkowe z balkonem do wprowadzenia.
Kuchnia z meblami na wymiar.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe 51 m2 w bloku IV-piętrowym
na Kiepury. Eleganckie po
remoncie, środkowe z balkonem do wprowadzenia. Kuchnia z meblami w zabudowie.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071

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 ) Pragnę zainteresować Państwa bardzo interesującą
nieruchomością położoną przy głównej drodze krajowej nr
3 , w miejscowości Radomierz. Mówi się , że to miejsce to
\”Wrota Karkonoszy\” , malowniczy wjazd z przełęczy do kotliny
jeleniogórskiej. Grunt o powierzchni 2,39 ha, Teren nie jest
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dopuszcza się tu lokalizację zabudowy na prawach siedliska.
Jest to miejsce z fantastycznym widokiem na Karkonosze i
inne okoliczne pasma górskie. Grunt znajduje się przy samej
drodze, jadąc w kierunku Jeleniej Góry (Karpacza, Szklarskiej
Poręby czy Republiki Czeskiej) Posiada bezpośredni zjazd z drogi krajowej do drogi
gminnej. Minimalna jak na górskie warunki pochyłość terenu oraz doskonała południowa
ekspozycja, doskonale nasłoneczniona. Działka z daleka widoczna z drogi. Idealna pod
zabudowę z przeznaczeniem na zajazd, hotel, pensjonat, restaurację itp. Proponowana
cena to 19 zł /m.kw. . KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Całość wynagrodzenia pokrywa
sprzedający. Polecam uwadze. Z poważaniem Remigiusz Rychlewski
2 ) Mieszkanie środkowe , na czwartym piętrze w bloku
składa się z pokoju dziennego ok.16m2 z wyjściem z boku
na niewielką , zabudowaną loggię ( z widokami na całe
pasmo Karkonoszy), dwóch mniejszych pokoi , kuchni,
łazienki (kab.natryskowa, WC, umywalka i pralka) , dużego
p.pokoju w kształcie litery L ( z dużą szafą trzydrzwiową)
oraz piwnicy. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej ,
grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z Junkersa.
Na podłogach w salonie mozaika parkietowa , w pozostałych pokojach panele podłogowe a w kuchni , łazience i
p.pokoju płytki ceramiczne. Na ścianach gładzie gipsowe
i glazura. Okna nowe z PCV , drzwi w większości wymienione. Mieszkanie zadbane i
ładnie utrzymane do wprowadzenia się ewentualnie do odświeżenia. Blok w dobrym
stanie technicznym po termomodernizacji i remoncie klatek schodowych.Zarządza SM
„OSTOJA”.Czynsz miesięczny to ok.330zł. w tym ogrzewanie , f.remontowy itp. Atrakcyjna
lokalizacja w pobliżu centrum handlowego, dobra komunikacja , zielone tereny w pobliżu.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
3 ) Przedstawiamy Państwu ofertę skrajnej szeregówki z
dużą działką. Na przestronnym parterze /pow. 65,86 m
kw./ mieści się duży salon z kominkiem połączony z jadalnią. Okna salonu i drzwi tarasowe od strony południowej
doskonale doświetlają i ocieplają wnętrze domu. Parter to
także zabudowana i wyposażona ładna kuchnia z oknem
od strony wschodniej. Przy wejściu głównym łazienka z wc i
natryskiem. Na półpiętrze od strony wschodniej znajduje się
sypialnia z balkonem. Użytkowe poddasze o pow. 59,35 m
kw. to dwie sypialnie z balkonami i duża łazienka z wanną z
hydromasażem. Dom i otoczenie zadbane, w oknach rolety antywłamaniowe, zamykana
furtka z domofonem. Spokojna okolica i przestronna działka. Doskonała oferta. Więcej
informacji tel. 726290939. lic.9549
4 ) Ładny, duży dom o powierzchni 300 m2, z warsztatem
100 m2, w Jeleniej Górze. Usytuowany na działce 824
m2, trzykondygnacyjny składa się z części w przyziemiu,
gdzie znajduje się kotłownia z dwoma piecami gazowy i
na miał, pralnia, garaż , dwa pokoje, łazienka i hall. Piętro
to salon połączony z jadalnią i wyjściem na piękny, duży
taras, kuchnia, pokój ,łazienka i hall. Drugie piętro to 4
pokoje w tym jeden przystosowany na kuchnię, łazienka,
hall i garderoba. Okna drewniane, jak również drzwi i
podłogi. Dom połączony z warsztatem co daje możliwość
prowadzenia własnej działalności na miejscu. Ładnie
zagospodarowany ogród. Całość w doskonałej lokalizacji w pobliżu centrum. Anna
Kędziorek 667219752
5 ) 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 Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44
5 ) 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
6 ) Działki budowlane o łącznej powierzchni 10700m2 w
Podgórzynie.Działki płaskie , nasłonecznione z widokami
na pasmo Karkonoszy. Dostęp z dwóch stron - od drogi
powiatowej Miłków - Podgórzyn i drogi gminnej utwardzonej(szutrowej). W drodze gminnej wszystkie media . wodociąg ,
kanalizacja, energia elektryczna i gazociąg.Możliwa sprzedaż
w całości lub częściowo.Atrakcyjna lokalizacja przy głównej
drodze Podgórzyn - Miłków. Polecam Bogdan Sondej tel
602 732 135.
7 ) Nowość na lokalnym rynku nieruchomości!!! Piękny, wypełniony rodzinną atmosferą
dom w zabudowie bliźniaczej, spełniający oczekiwania klienta poszukującego, wygody,
ciepła, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkania, w jednej z ładniejszych dzielnic Jeleniej
Góry - Cieplicach. Doskonale zagospodarowane trzy kondygnacje o łącznej powierzchni
219,02 m2. Parter domu obejmuje przestronny salon z bardzo dużym, wygodnym tarasem, kuchnię wyposażoną i umeblowaną, połączoną z funkcjonalną jadalnią, przedpokój,
niewielki hall i wc. Na piętro prowadzą schody kamienne, które oferuje dwie sypialnie z
balkonem, w tym jedna zabudowana meblami. Całość dopełnia pokój kąpielowy z wanną
i kabiną natryskową. W przyziemiu budynku znajduje się garaż, kotłownia z piecem gazowym, dwufunkcyjnym, pralnia z dodatkową kabiną natryskową oraz dwa pomieszczenia
gospodarcze, w tym jedno z wyjściem do ogrodu, w którym możliwość wypoczynku daje
nam zadaszony taras i przestrzeń zieleni zagospodarowanego i ogrodzonego terenu Dom
po modernizacji i kapitalnym remoncie, przeprowadzonym w 2009 roku, obejmujący wymianę wszystkich instalacji, okien na pcv, podłóg, obecnie wyłożonych panelami i płytkami
ceramicznymi, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz montażem rolet antywłamaniowych. Wspaniała aranżacja wnętrz, pozwala na dogodne i spełniające wszelkie wygody
mieszkanie, dla wszystkich tych którzy marzą o szczęśliwych chwilach spędzonych w
gronie rodzinnym. Serdecznie polecam i zapraszam Kędziorek Anna 667 219 752
8 ) Budynek o pow.całkowitej ok.180m2 w tym pow. użytkowej ok 160m oraz mieszkalnej ok.80m2 na działce o pow.
1400m2.W budynku mieszkalnym na parterze znajduje się
: pokój duży ok.30m2 , następny pokój ok.16m2 , kuchnia
z kącikiem jadalnym ok.13m2 łazienka ok.6m2 ( natrysk ,
umywalka , WC i pralka) oraz ganek wejściowy, Pozostała
część budynku to część gospodarcza - drewutnia oraz strych
z możliwością adaptacji na jeszcze jeden pokój.Na piętrze
drugie niezależne mieszkanie składające się z dużego pokoju
ok,25m2 , małego pokoju ok.7m2 , niewielkiej kuchni ok.6m2 i
łazienki ok.4m2 ( kabina natryskowa , WC i umywalka). Wysokość pomieszczeń ok. 2,1m. Ogrzewanie grzejnikami zasilanymi z t.zw. podkowy w trzonie
kuchennym. Na podłogach na parterze w pokojach podłogi z desek a na pietrze panele
podłogowe.Niewielkie okna wymienione na no.we z PCV. Budynek częściowo podpiwniczony - piwnica ok.20m2.Budynek kryty dachówką karpiówka. Całość do remontu, Obok
stodoła (częściowo murowana) wykorzystywana obecnie jako garaż na dwa samochody
i pom. magazynowe również kryty dachówka karpiówką.Działka o powierzchni 1400m2
zagospodarowana , pochyła w stronę głównej drogi z drzewami owocowymi i winoroślą.
Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135. \\\\\
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe
- 57 m2, blisko centrum, ładnie wykończone, ogrzewanie
miejskie, kamienica po remoncie kapitalnym, teren ogrodzony, miejsca parkingowe.
N. Partner. Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie 2 pokojowe
- 60,32 m2 b. ładne z tarasem. Na I piętrze w budynku
II piętrowym po kapitalnym
remoncie. Klatka schodowa
zadbana, przestronna. Posesja ogrodzona. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 71
m2, na wysokim parterze, w
zadbanej kamienicy. Rozkładowe, słoneczne po częściowym remoncie. Opłaty 165
zł. Dobra lokalizacja. Tanie.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
II piętrze, w bloku IV piętrowym, 44,36 m2, na Zabobrzu.
Środkowe, ciepłe i słoneczne.
Nie wymaga nakładów finansowych. Opłaty 220 zł. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe
- nowe - 50 m2 z balkonem
ul. Moniuszki + garaż w podziemiu, bez pośredników.
Właściciel - 600 721 484
Mieszkanie 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 54 m2,
trzecie piętro w kamienicy w
jeleniej Górze. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe
- ścisłe centrum, II piętro,
rozkładowe, ogrzewanie z
sieci, zadbane, nowe okna.
58 m2. Cena 225000 zł - 693
539 968
Mieszkanie 2 pokojowe
- tanie 30 m2 w budynku
na III piętrze w okolicy Morcinka. Zadbane, funkcjonalne
i słoneczne. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Posesja
ogrodzona. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669620-071
Mieszkanie 2 pokojowe
- tanie 39 m2 w budynku
IV-piętrowym po termomodernizacji w okolicach centrum.
Rozkładowe, środkowe, b. słoneczne. Ogrzewanie z sieci.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 – 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - w
bloku, 33,10m2 z balkonem,
po remoncie, Zabobrze I, ul.
Szymanowskiego, 4 piętro,
bez pośredników. 120 tys.
Właściciel - 609 875 877
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem na parterze 39
m2, osobno łazienka i WC w
Cieplicach na osiedlu 20 lecia
blisko Parku Zdrojowego - 605
858 380

Mieszkanie 2 pokojowe
Zabobrze I - 34,21 m2 - II piętro w bloku. Do zamieszkania.
Cena 119 tys. zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokoje 180
000 zł - 53 m2, wysoki parter
w bloku, ogrzewanie z sieci,
spokojna okolica Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe 54 m2, w bloku IV piętrowym
na Zabobrzu II. Mieszkanie
rozkładowe, środkowe z balkonem. Blok po termomodernizacji. Opłaty 227 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 55
m2 w zadbanej kamienicy na
Placu Ratuszowym. Rozkładowe, ciche i słoneczne.
Ogrzewanie z sieci. Klatka
schodowa czysta. Tanie. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 63
m2 Zabobrze III w cenie 170
tys. zł oraz 69 m2 Zabobrze II
w cenie 186 tys. zł. Nieruchomości Otti - 603 491 335
Mieszkanie 3 pokojowe atrakcyjne, w Miłkowie, z tarasem i ogrodem - po kapitalnym
remoncie. Bez pośredników
- 501 683 471
Mieszkanie 3 pokojowe
- blisko parku, parter, z garażem i małym ogródkiem. Cena
187000 zł. NPartner. Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe
- kamienica - 83,23 m2, do
wprowadzenia, wysoki parter,
balkon, 3 pokoje cena - 249
tys. zł DO ROZMÓW Lic. 4566
- 695 999 449
Mieszkanie 3 pokojowe
- na III piętrze, 65,6 m2 w
bloku IV piętrowym na Zabobrzu. Rozkładowe, środkowe
z balkonem. Kuchnia osobna
z meblami na wymiar. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe Piastów - na poddaszu ok. 80
m2 (po podłodze) w kamienicy
do wykończenia. Cena 155
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732
135
Mieszkanie 3 pokojowe
- słoneczne, 65 m2, z 2 garażami. I piętro, z balkonem.
Ogród 4 ary, blisko Jeleniej Góry. Cena 145000 zł.
Pośrednikom dziękuję - 607
190 806
Mieszkanie 3 pokojowe 170
tys. zł - 63 m2 na Zabobrzu
III . Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 3 pokojowe
w kamienicy - 67 m2, po
remoncie, wszystkie instalacje, kominy, łazienka, okna.
Cena 172000 zł. Lic. 5124 601 551 213

Mieszkanie 3000 zł / m2
- NOWE - nowe - budynek
7 rodzinny, super materiały,
3000 zł / m2, zielona część
-okolice centrum, pow. od
m2 - 100 m2 Lic. 4566 - 695
999 449
Mieszkanie 35 m2 - w centrum, bardzo ładne, po kapitalnym remoncie. Lic. 5524,
N. City - 662 112 344
Mieszkanie 37 m2 z wyposażeniem - Zabobrze, VII piętro, 37 m2, 2 pokoje (16 i 8 m2)
po remoncie z wyposażeniem,
czynsz 180 zł. Nieruchomości
Fankulewscy - 699 952 963
Mieszkanie 3pokojowe okolice Małej Poczty 190 tys.
- 511 674 670
Mieszkanie 4 pokojowe
180 000 zł - do remontu, z
balkonem drugie piętro w
kamienicy w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 49 m2 - okazja
- za 146000 zł. I piętro i parter.
Stan deweloperski, 2 pokoje,
parking pod budynkiem, nowy
blok, ogrodzony z bramą
wjazdową dla mieszkańców.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie 49 m2 - za
gotówkę (bez pośredników)
do remontu, w okolicy malej
poczty cena 130 000 - 502
349 349
Mieszkanie 50 m2 - I piętro,
w Cieplicach. Do własnego
wykończenia. Cena 144000 zł.
Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie 50 m2 - w starym budownictwie, I piętro - ul.
Świętojańska - 606 493 620
Mieszkanie 50 m2 - za
180000 zł - u Kiepury, IV piętro, 2 pokoje po kapitalnym
remoncie, z całkowicie wyposażoną kuchnią. Wykończenie
na wysokim poziomie. Cena
do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie 50 m2, I piętro
- w centrum, z małym ogródkiem. Miejsce parkingowe.
Cena 220000 zł. Lic. 5124 601 551 213
Mieszkanie 53 m2 - 2
pokoje, ul Szewska - nowe
okna i instalacje, okazja. Lic.
10171 - 662 009 200
Mieszkanie 54 m2 - bardzo ładne, po remoncie, 2
pokojowe na III piętrze - ul.
Kiepury. Lic. 5524, N. City 662 112 344
Mieszkanie 54 m2 - ładne,
do zamieszkania, 3 pokojowe,
przebudowane na d2 pokojowe z dużym balkonem - ul.
Moniuszki. Lic. 5524, N. City
- 662 112 344
Mieszkanie 54 m2 164.000
zł - Mieszkanie zlokalizowane
przy ul. Kiepury, do wprowadzenia. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989

Mieszkanie 55 m2 - 139
tys. trzypokojowe mieszkanie
na Pl. Ratuszowym - CO miejskie, 4 piętro, przestronne,
strych, piwnica. Ładna kamienica i klatka - pilnie - 883
943 511
Mieszkanie 60 m2 - 3
pokojowe, w Cieplicach, I
piętro. Cena 255000 zł. Lic.
5124 - 601 551 213
Mieszkanie 66 m2 - dwa
pokoje z możliwością wydzielenia trzeciego, nowe, stan
developerski z pięknymi widokami na góry blisko centrum,
trzecie piętro. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 67 m2 - 3
pokojowe, w kamienicy, po
remoncie, II piętro. Cena
172000 zł. Lic. 5124 - 601
551 213
Mieszkanie 67 m2 tylko
172000 - mieszkanie w Centrum po kapitalnym remoncie,
Lic. 5524 N. City - 662 112
344
Mieszkanie 67.000 zł 2
pokoje - 36 m2, okolice Jeleniej Góry, ogródek, miejsce
garażowe, piwnica. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 69 m2 Zabobrze
II - 4-piętrowy blok, mieszkanie 3 pokojowe w dobrej cenie.
Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Mieszkanie 70 m2 - Zabobrze, nowoczesna aranżacja,
3 pokoje, garderoba, otwarta
przestrzeń, duża łazienka
- narożna wanna i światło
dzienne - 601 446 814
Mieszkanie 86 m2 - w centrum sprzedam lub zamienię
na dom - 504 984 021
Mieszkanie 96 m2 - 3
pokoje, dwa balkony w kamienicy na pierwszym piętrze w
centrum, spokojna ulica. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie Armii Krajowej
62 m2 177 tys. - po remoncie,
zadbane, z balkonem. Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604-508-308

Mieszkanie atrakcyjne 2
pokojowe - 50 m2 z balkonem, czwarte piętro w bloku
Zabobrze II. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Cieplice ładne
M-3 - w nowym budynku,
mieszkanie 57 m2, balkon,
wyposażone. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 508
308
Mieszkanie do remontu - do
remontu z ogródkiem w Łomnicy - 795 947 020
Mieszkanie dwupokojowe
- Kiepury - 54 m2, IV piętro w
bloku. Czynsz ok. 180 zł. w
tym ogrzewanie i c.w. Cena
165 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie dwupokojowe
w Centrum - 39 m2, w trakcie
wykańczania, łazienka w płytkach, ogrzewanie sieciowe.
Na tym etapie można wprowadzić w mieszkanie stosowne
zmiany wg własnego uznania.
Partner Lic. 4917 - 604 906
257
Mieszkanie Kiepury - dla
zwolenników IV ostatniego
piętra, 2 pokojowe 54 m2
do własnego wykończenia.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
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Mieszkanie komfortowe 3
pokoje - nowoczesne 3 pokojowe, o powierzchni 73 m2,
położone na drugim piętrze
kamienicy w zielonej okolicy
Centrum Jeleniej Góry. Cena:
265000. Lic. 14557 - 668 667
637
Mieszkanie komfortowe w
Miłkowie - piękne 3 pokojowe
mieszkanie o powierzchni 68
m2 położone w Miłkowie, z
możliwością adaptacji kolejnych 120 m2 strychu. Cena:
260000. Lic. 14557 - 602
727 242
Mieszkanie M1 - tanio - na
parterze, 22 m2, w bardzo
dobrym stanie, z wyposażeniem. Czynsz 90 zł. Nie
wymaga żadnej inwestycji,
okna PCV. Cena tylko 85000
zł. Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M-2 - nowe,
wyposażone - optymalne I
piętro z balkonem, miejscem
parkingowym. Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
869 172
Mieszkanie M2 + gabinet Cieplice - 2 pokojowe o
powierzchni 66m2 na parterze
w Cieplicach. Jeden pokój
do prowadzenia działalności
(były zakład kosmetyczny).
Cena: 240000. Lic. 14557 602 727 242
Mieszkanie M-2 k/Akademii
- wyposażone, z ogrodem.
Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 w Parku
Sudeckim - I piętro, duży
balkon, dwa pokoje, kuchnia
w zabudowie wraz z AGD. 34
m2. Zapraszam Partner. Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 Zabobrze
- 2 pokojowe o powierzchni
43 m2, na 4 piętrze, osiedle
Zabobrze II. Cena 97000. Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 53 m2 zdecydowanie na IV piętrze
na Zabobrzu 1 za rozsądną
cenę. Pośrednikom dziękuję
- 667 310 800
Mieszkanie M3 po remoncie - 67 m2 w okolicy Malej
Poczty. Rozkładowe, słoneczne z balkonem. Czynsz
160 zł, cena 172000 zł. Lic.
5524 - 503 111 466
Mieszkanie M3 spokojna
okolica - 3 pokoje, 68 m2 przy
ul. Bartka Zwycięzcy. Piękna
i zielona oraz bardzo spokojna okolica. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Śliczna
łazienka z hydromasażem.
Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 ul. Bartka
Zwycięzcy - 3 pokoje, 73 m3
w kamienicy z duszą. Mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Nowe instalacje, okna, drzwi,
na ścianach gładzie. Spokojna
i zielona okolica. Lic. 14557 668 667 637

18

1 sierpnia 2011 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie M-3 Zabobrze - ładne, po remoncie,
przebudowane, częściowo
wyposażone. Cena 225000
zł. Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604-508-308
Mieszkanie M-3, ul. Kolberga - po remoncie, przebudowane, częściowo
wyposażone. Cena 225000
zł Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
Mieszkanie Mała poczta
71 m2 - wysoki parter, po
kap. remoncie,2 pokoje, mały
ogródek, piękna łazienka,
deski na podłogach, możliwość postawienia kominka,
dobra cena. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie na Majówce
- po remoncie, wolne do
zasiedlenia od zaraz - 61 m2,
ogrzewanie miejskie, miejsce
parkingowe. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604-508308
Mieszkanie na Wojska
Polskiego - na parterze 38
m2 (rejon UM ), idealny na
lokal użytkowy sprzedam lub
zamienię na mieszkanie 2-3
pokojowe - Euro-Dom - 695
991 331
Mieszkanie na Zabobrzu
- 3.61 m2, 3 pokojowe, słoneczne. Balkon - 725 446
537
Mieszkanie na Zabobrzu III
- Kiepury 10. 61 m2, 3 pokoje,
łazienka i WC osobno, parter,
możliwość dostosowania do
os. niepełnosprawnej lub
lokal dla firm, 190000 - 603
670 309
Mieszkanie Noskowskiego
82 m2 - Noskowskiego, wieżowiec, wysokie piętro, 82
m2, 4 pokoje (25,12,10,10m2)
2 balkony. Mieszkanie po
częściowym remoncie z
zabudową kuchenną. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie piękne 3 pokoje
- nowoczesne o powierzchni
68 m2 położone na 2 piętrze
kamienicy w zielonych okolicach Centrum Jeleniej Góry.
Cena: 255000. Lic. 14557 668 667 637
Mieszkanie po remoncie 67,2 m2, 2 pokoje oraz duża
kuchnia z balkonem i jadalnią
lub niewielkim salonem w
zależności od adaptacji. 172
000 zł, kamienica drugie piętro. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie przy Akademii Ekonomicznej - 2 pokojowe, 46 m2, rozkładowe, do
odświeżenia. Dobra inwestycja pod wynajem. Atrakcyjna
cena. Marles. Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie w centrum 47 m2, na parterze. Idealne
na kancelarię lub inne biuro.
Tylko 122000 zł. Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie w centrum - 62
m2, na parterze, wysokie,
przestrzenne, nadające się
na gabinet, biuro. Nieruchomości Partner. Lic. 4917.
Cena 179000 zł - 604 508
308
Mieszkanie w centrum
- Piechowic w bloku 46 m2 513 152 714
Mieszkanie w Cieplicach 70 m2, 3 pokojowe, przy Pl.
Piastowskim. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie w Miłkowie za
125000 zł - parter z ogródkiem (80m2), 3 pokoje 50 m2
po kapitalnym remoncie. Do
zamieszkania bez nakładów
finansowych. Do niewielkiej
negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie w Mysłakowicach - Kawalerka 42 m2,
po remoncie, umeblowana +
AGD, łazienka z prysznicem,
ogrzewanie centralne. Cena
do negocjacji. - 792 658 137
Mieszkanie w okolicach
Małej Poczty - 3 pokojowe, z
tarasem, 75 m2. Cena 295000
zł. Lic. 5124 - 601 551 213
Mieszkanie willowe - 120
m2, cały parter 2-rodzinnego
domu plus ogród i dodatkowe
pomieszczenia w przyziemiu.
Mieszkanie i dom w bardzo
dobrym stanie, idealna lokalizacja, klasyczny styl. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie willowe - dwupokojowe 67 m2 w Jeleniej
Górze, c.o. gazowe, ogródek,
pośrednikom dziękujemy - 603
083 567
Mieszkanie willowe w Cieplicach - piętro domu w ładnej
lokalizacji, 100 m2. Cena
295000 zł. Lic. 5124 - 601
551 213
Mieszkanie własnościowe
- 3 pokoje, 62 m2, Zabobrze
3 - 693 458 664
Mieszkanie własnościowe
- na parterze - trzy pokoje z
kuchnią, łazienką i mały balkon - 514 625 873
Mieszkanie z ogródkiem - 5
pokoi, 2 łazienki, 2 osobne
wejścia + ogródek, 140 m2.
Możliwość podziału na 2
odrębne mieszkania! Ogrzewanie gazowe, czynsz tylko
104 zł. Cena: 380.000 zł. - 667
544 454
Mieszkanie Zabobrze-parter, 37 m2 - 2 pokoje, nowe
okna i instalacje, nowa wyposażona kuchnia, przeprowadzony remont. Lic. 10171
- 662 009 200
Mieszkanie, ok. Ptasiej, 48
m2 - IV piętro w bloku po termomodernizacji. 3 pokoje (16,
10, 8 m2) z balkonem, fajny
rozkład, parking pod blokiem,
do remontu. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie, ul. Armii Krajowej - 62 m2, parter. Cena
177000 z - nadaje się na biuro,
gabinet. Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie, ul. Zielona nowe mieszkania „Zielone
Tarasy”. Budynek z windą,
monitoringiem, wideodomofonem, tarasami, okna z roletami, instalacja TV. Roksanes
Z. Lic. 7867 - 508 240 831
Mieszkanie, Zabobrze II 75 m2, 3 pokojowe, po remoncie. Cena 235000 zł. Lic. 5124
- 601 551 213

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Kawalerka - duża - Mała
poczta. Przytulne mieszkanie
46,7 m po remoncie. Osobno
WC. Najem 700 zł. Lic 11965
- 509 949 961
Kawalerka - komfortowa
- mieszkanie bardzo ciepłe.
umeblowane, 800 zł + liczniki
+ kaucja - 509 663 259
Kawalerka - na Zabobrzu
- 694 587 264
Kawalerka - umeblowana
- w ścisłym centrum. 650 zł +
media - 501 539 275
Kawalerka - wynajmę
bez pośredników na II p. w
ścisłym centrum J. Góry umeblowana z balkonem oraz na
pl. Ratuszowy 3 pokojowe na
II p. w pełni urządzone - 513
557 756
Kawalerka 27 m2 - 750
zł - w cenie czynsz - 798 809
298
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Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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

Jelenia�Góra,�ul.�Grunwaldzka�2 tel.�75�76�718�95
Szkoła Tańca
Kurzak�i�Zamorski

ZAPISY�codziennie
ET
L
A
B JAZZ

Tańce�orientalne

FlamencoTanSALSA

i

www.taniec.jgora.pl

TANIEC ec�hawajski
TOWARZYSKI

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Kawalerka 30 m2 10 minut od centrum.
Wysoki standard,
umeblowana, Internet
i tv kablowa - 603 660
613
Kawalerka w centrum - 37
m2, na Placu Ratuszowym,
umeblowana, komfortowa.
900 zł + media. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie - 2 pokojowe,
Morcinka - tanio, 46 m2, przestronne, CO2, 850 + opłaty,
pośrednikom dziękuję - 507
065 179
Mieszkanie - 3 pokojowe,
salon z aneksem kuchennym
, ogród. Jelenia Góra - Sobieszów, 1200 zł. plus liczniki,
plus kaucja - 502 447 619
Mieszkanie - 50 m2, koło
M. Poczty 2 pokoje w tym
jeden z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój,
ogrzewanie gazowe, piwnica,
ogród, 650 zł + opłaty. Od
01.08. - 693 367 961
Mieszkanie - 50 m2, nieumeblowane, koło M. Poczty
2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka,
przedpokój, ogrzewanie
gazowe, piwnica, ogród, 650
zł + opłaty. Od 01.08. - 693
367 961
Mieszkanie - apartament
w Cieplicach - wyposażony
i umeblowany 55 m2 - 1350
zł. (w cenie ogrzewanie, woda
ciepła i zimna - 602 800 090
Mieszkanie - dla studentów
- 691 142 843
Mieszkanie - kawalerka przytulne w zielonej dzielnicy
miasta - 501 235 277
Mieszkanie - komfortowe w
bloku w Piechowicach 38 m2.
Dwa pokoje kuchnia łazienka,
600 zł. + wszystkie opłaty 695 302 406
Mieszkanie - przy Pl. Ratuszowym, 3 pokoje 50 m2, po
remoncie umeblowane, co
w czynszu, firmy - studenci.
1300 zł/mc Lic. 10171 - 662
009 200
Mieszkanie - w super lokalizacji Osiedle Park Sudecki
64 m2 - cena do uzgodnienia
wolne od września - 506 151
987
Mieszkanie - wysoki standard - Park Sudecki, 52m, 2
pokoje, balkon 5 m2, meble
+ AGD. 1200 zł/m-c (450 zł
media + ogrzewanie), bez
pośredników. Wyślę foto - 694
599 465
Mieszkanie - wysoki standard, Park Sudecki, 52 m2, 2
pokoje, balkon 5 m, meble+
AGD, 1290 zł/mc + 390 zł
media + ogrzewanie, bez
pośredników, zapraszam. 694 599 465
Mieszkanie 120 m2 - nowe
w Jeżowie Sudeckim. Umeblowane z wyposażoną kuchnią, 3 pokoje, łazienka z
wanną i prysznicem. Wysoki
standard. 1600 zł m-c - 515
155 552
Mieszkanie 2 pokoje 1
osobowe - aneks, łazienka,
10 min od UE, 5 min do przystanku 12 - 609 824 017

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokojowe 37 m2 na Zabobrzu I - 697
172 107
Mieszkanie 2 pokojowe - 41
m2, 900 zł - wszystkie opłaty
plus prąd i woda. W kamienicy, własny parking. W pełni
i nowocześnie wyposażone.
Dzwonić 9-20. Odpowiadam
na SMS - 504 260 341
Mieszkanie 2 pokojowe
- na Zabobrzu. Koszt 1000,
kaucja i media - umeblowane
- 696 059 836
Mieszkanie 2 pokojowe przy ul Świętojańskiej 900 zł
plus media - 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe przy ul. Kiepury - studentom
- 667 577 713
Mieszkanie 2 pokojowe
- przytulne, zadbane, w centrum. 48 m2. Umeblowane,
wyposażone, 1050 zł z czynszem + opłaty. Wokół zielono
i cicho - 604 406 760
Mieszkanie 2 pokojowe ul. Szymanowskiego 1. Umeblowane, ciepłe. Internet,
kablówka, TV, pralka, balkon.
Blisko Tesco, KK, centrum.
600 zł + 250 zł czynsz + liczniki. - 609 875 877
Mieszkanie 2 pokojowe
- umeblowane, II piętro. Do
wynajęcia od zaraz. Cena
800 zł + czynsz i liczniki.
Iwona. Lic. 3198 - 693 539
968
Mieszkanie 2 pokojowe
- w pełni wyposażone i umeblowane. Zabobrze. 850 zł.
Czynsz I ogrzewanie w cenie
- 888 119 319
Mieszkanie 2 pokojowe - w
pełni wyposażone I umeblowane. Zabobrze ul. Paderewskiego. 850 zł. Czynsz
I ogrzewanie w cenie - 888
119 319
Mieszkanie 2 pokojowe - z
wyposażeniem, w centrum
Jeleniej Góry - ul. Wojska
Polskiego. 750 zł + opłaty i
kaucja - 605 552 484
Mieszkanie 3 pokojowe - 70
m2, rozkładowe, komfortowe,
w pełni umeblowane. I piętro,
centrum miasta. Atrakcyjna
cena. Do zamieszkania od
zaraz. Marles. Lic. 13045 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe blisko Akademii Ekonomicznej, częściowo umeblowane
- 603 253 265
Mieszkanie 4 pokoje kuchnia, łazienka - pół domu
w Mysłakowicach - 694 550
156
Mieszkanie 4 pokojowe - w
ścisłym centrum, po kapitalnym remoncie. Umeblowana
tylko kuchnia. Dla studentów
lub firmy. NPartner. Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie 50 m2 - 3
pokoje, kuchnia, łazienka.
Umeblowane, 1300 zł do
negocjacji. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 51 m2 + garaż
- w okolicy Jeleniej Góry, 15
km kier. Zgorzelec. 3 pokoje
,duża kuchnia, łazienka, WC,
duży balkon. Koszt wynajmu
500 zł/mies. + media. Ogrzewanie w czynszu - 787 037
845

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 75 m2 - dwupokojowe w Cieplicach. 1000
zł, liczniki plus kaucja - 604
994 252
Mieszkanie 84 m2 - tel.
kontaktowy - 501 543 117
Mieszkanie Cieplice - apartament - 55 m2, umeblowane,
nowe, piękny ogród, widoki
na góry, 1300 zł / mies. (w
tym już ogrzewanie), salon z
aneksem kuchennym, sypialnia, duża łazienka Lic. 4566
- 695 999 449
Mieszkanie dla 5 studentów - 3 pokojowe, 93 m2,
ul. Sudecka, umeblowane.
Wolne od zaraz - 509 908
800
Mieszkanie dla studentek
- 2 pokojowe, w domku jednorodzinnym. Osobne wejście,
kuchnia, łazienka, WC, ogród
- 664 465 333
Mieszkanie duże - szukam
współlokatorki do pokoju - 2
osobowego, w centrum JG.
275 zł + rachunki - 794 032
732
Mieszkanie na Kiepury wyremontowane, rozkładowe,
częściowo umeblowane. 950
zł (w tym czynsz) + media.
Piękny widok, piękne miejsce.
Polecam - 889 331 505
Mieszkanie na Zabobrzu 50 m2 - 605 533 862
Mieszkanie studenckie
- dwupokojowe w centrum
Jeleniej Góry (w pobliżu
dworca PKS) - 604 170 458
Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, w spokojnej
okolicy. 60 m2. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - umeblowane - 695 299 357
Mieszkanie w centrum nowe - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Ciepłe,
słoneczne, na pierwszym
piętrze - 606 101 372
Mieszkanie w Karpaczu dwa pokoje, w bloku przy ul.
Nadrzecznej - 535 023 333
Stancja dla studentek - blisko Kolegium Karkonoskiego.
Warunki dobre, Internet - 663
641 242

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ

Mieszkanie w Jeleniej
Górze - 3 pokoje, umeblowane, do 1200 zł, najlepiej
Zabobrze - 665 824 778

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Kawalerka - na większe
mieszkanie w Jeleniej Górze
- może być zadłużone - 501
321 626
Mieszkanie własnościowe
- willowe, 67 m2. 2 pokoje,
z ogródkiem i co gazowe
zamienię na mniejsze z
dopłatą - 605 934 763

DOMY
SPRZEDAM

Bliźniak - Czarne - komfortowa połowa bliźniaka pow.
140 m2, 5 pokoi, działka 401
m2. Po remoncie, zadbany
ogródek. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Bliźniak ok. ul. Uroczej piętrowy, podpiwniczony z
nieużywanym strychem - ok.
220 m2, 5 pokoi, podwójny
garaż, zadbana działka 546
m2. Cena 420 tys. zł. Atrakcyjna lokalizacja. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 602 732 135
Bliźniak, os. Czarne Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308

Dom z ziemią - 2 km od
Gryfowa Śląskiego, dom o
pow. użytkowej 140 m2, po
częściowo kap. remoncie +
1,45 ha ziemi mieszkalno-rolnej. Więcej na mojej stronie.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Dom - 10 min. od centrum nowy, zadbany, wybudowany
i wykończony z solidnych
materiałów. Dom w zabudowie
bliźniaczej. Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604 508
308
Dom - Piechowice 0 % prowizji - nowo wybudowany 180m2, salon 5 pokoi, garaż
w budynku na 2 samochody.
Dom całkowicie wykończony,
dobra cena Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Dom - Piechowice 300 tys.
zł - Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308
Dom - St. Kamienica okazja piękny z zewnątrz całkowicie
wykończony, wewnątrz stan
developerski - 150 m2 (2
salony, 4 sypialnie), działka
1836 m2, piękna lokalizacja
i dojazd. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

Dom parterowy - nowy - 15
km od Jeleniej Góry. Działka
zagospodarowana 1400 m2.
Cena 390000 zł. NPartner. Lic.
3198 - 693 539 968
Dom w Kostrzycy - stan
surowy zamknięty 168 m2,
5 pokoi z garażem. Działka
1000 m2 z widokami, spokojne osiedle. Cena 350 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom w Piechowicach za
320000 zł - nowy budynek do
częściowego wykończenia.
Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308
Dom w Podgórzynie - wolnostojący 250 m2, piętrowy, podpiwniczony, 5 pokoi działka
467 m2.Ogrzewanie gazowe
i piecem c.o. Przystępna cena
340 tys. zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602
732 135
Dom wiejski - duży, do
remontu kapitalnego, na
działce 2000 m2, w okolicach
Mirska. N. Partner. Lic. 4917
- 604 869 172
Dom, oś. Kosmonautów Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 906 257

Mały domek - do rozbudowy na cele mieszkalne lub
usługowe. Działka zagospodarowana 800 m2. Wszystkie
media. 15 km od Jeleniej Góry.
Cena 70000 zł Sprzedaż bezpośrednia - 693 539 968
Parter domu - Piechowice
- 180 m2 (duży salon + 3
sypialnie, nowa łazienka z
osobnym WC), działka 1046
m2 z możliwością zabudowy.
Wszystko po kap. remoncie.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Pół domu - klasyczne przepiękne pomieszczenia z bezpośrednim wyjściem na ogród,
budynek i mieszkanie w bardzo dobrym stanie, idealna
lokalizacja blisko centrum i
pod lasem. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Połowa domu 120 000
zł - cały parter około 70 m2,
2 pokoje, kuchnia z jadalnią
hall z kominkiem łazienka wc
niewielki ogródek w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

og£oszenia
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„Nieruchomości Kopczyńscy”
Już 10 lat pomagamy państwu
skutecznie realizować marzenia
ul. Sudecka 10, Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl
www.nkop.com.pl

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach
900:1700 oraz w soboty w godzinach 1000:1300
1) DOM W KARPNIKACH – 890.000 zł
Stylowy, niepowtarzalny dom budowany w
systemie szkieletowym położony na rozłożystej
działce o pow. 6048 m2 u podnóża Krzyżnej
Góry w Paśmie Rudaw Janowickich między
Karpnikami a Trzcińskiem.
2) BLIŹNIAK OSIEDLE CZARNE – 490.000 zł
Komfortowy, funkcjonalny, dom w zabudowie
bliźniaczej o powierzchni całkowitej 140 m2
położony na bardzo ładnej, ogrodzonej działce
o pow. 321m2, w świetnej lokalizacji na osiedlu
Czarne w Jeleniej Górze.
3) PÓŁ DOMU SZKLARSKA PORĘBA – 363.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym
o pow. 110,8m2. Nieruchomość położona jest
na działce 1667m2, w malowniczej lokalizacji
Szklarskiej Poręby- Białej Dolinie. Bardzo dobra
lokalizacja, piękne widoki na góry, spokojna
okolica.
4) DOM - OSIEDLE CZARNE – 740.000 zł
Przestronny, funkcjonalny dom wolnostojący o
powierzchni całkowitej 209m2 położony na bardzo ładnej, ogrodzonej działce o pow. 1757m2,
w cichej, spokojnej lokalizacji Jeleniej Góry- na
osiedlu Czarne. Dom wyróżnia wspaniała
lokalizacja w kameralnej okolicy, doskonała
funkcjonalność, ciekawy rozkład oraz niskie
koszty związane z eksploatacją.
5) BLIŹNIAK - OSIEDLE CZARNE – 480.000 zł
Do sprzedaży komfortowy, funkcjonalny dom w
zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej
120 m2 położony na bardzo ładnej, ogrodzonej
działce o pow. 400 m2, w świetnej lokalizacji na
osiedlu Czarne w Jeleniej Górze. Dom wyróżnia
świetna lokalizacja, doskonała funkcjonalność,
wysoki standard i jakość wykończenia, ciekawy
rozkład.
6) DOM - JAGNIĄTKÓW – 599.000 zł
Do sprzedaży dom wolnostojący (stan deweloperski) o powierzchni całkowitej 152 m2,
położony w malowniczej części Jeleniej Góry
- Jagniątkowie, na ładnej działce (pow. 1500
m2) w bezpośrednim sąsiedztwie Willi Gerharta Hauptmanna. Dom wyróżnia doskonała
funkcjonalność, ciekawy rozkład, wspaniała
lokalizacja - spokojna okolica gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i ciszy.
7) DZIAŁKA-STANISZÓW – 185.000 zł
Bardzo ładna, słoneczna działka budowlana o
pow. 2859 m2, położona w malowniczej lokalizacji Staniszowa (8 km od Jeleniej Góry, 10
km od Karpacza). Doskonała lokalizacja, dużo
zieleni, wspaniałe widoki oraz bardzo dobry
dojazd przesądza o atrakcyjności oferty.
8) MIESZKANIE
3-POKOJOWE – ZABOBRZE - 220.000 zł.
Atrakcyjne mieszkanie zaprojektowane według
indywidualnego stylu o pow. 65,60 m2 zlokalizowane na IV piętrze w bloku na osiedlu Zabobrze
II. Powierzchnia użytkowa lokalu obejmuje
salon z wyjściem na balkon, sypialnię, kuchnię ,
otwarty pokój, łazienkę oraz osobne wc. Istnieje
możliwość zakupu mieszkania wraz z garażem
znajdującym się przy ul. Karłowicza.
9) MIESZKANIE - OKOLICE MAŁEJ POCZTY
– 140.000 zł
Do sprzedaży mieszkanie 2-pokojowe o pow.
39,40m2, zlokalizowane na II piętrze kamienicy
w okolicach Małej Poczty. Na powierzchnię
lokalu składają się: słoneczny pokój dzienny,
sypialnia, łazienka z wc oraz przedpokój (przygotowany pod kuchnię). Mieszkanie jest po
kapitalnym remoncie - nowe okna pcv, nowe
instalacje, nowe podłogi - panele, na ścianach gładzie
10) KAWALERKA - OSIEDLE ORLE – 119.000
zł
Do sprzedaży kawalerka o pow. 33,5m2,
zlokalizowana na parterze kilkurodzinnego
budynku przy ul. Orlej w Cieplicach. Lokal oferuje pokój dzienny, dużą, umeblowaną kuchnię
wraz ze sprzętem AGD oraz łazienkę z wc.
Do mieszkania przynależy ogródek oraz duża
piwnica - 12m2.

Dom - Kowary - pół domu
w zabudowie jednorodzinnej, ogród, garaż, altanka,
świetna okolica, al. Wolności.
Lic 10171 - 662 009 200
Dom w Zachełmiu - na
dwie rodziny - stan surowy
zadaszony z działką 2770
m2 CENA tylko 130.000 zł
N.GRZYWIŃSCY Lic. 998 505 074 854
Bliźniak w super dzielnicy okolice ul. Kochanowskiego. 5
pokoi. Działka 450 m2. Cena
tylko 425000 zł. NPartner. Lic.
3198 - 693 539 968
Dom do remontu - w m. Świerzawa wraz z zabudowaniami
gosp. oraz działkę o pow.
41Ar. Lokalizacja mieści się
przy głównej trasie Jelenia
Góra-Legnica - 607 896 264
Dom mieszkalno usługowy
- 240 m na działce 728 m garaż w centrum J. Góry (do
remontu) dobra lokalizacja
pod działalność 400000 PLN
- 691 800 131
Dom parterowy - z dużą
działką 3400 m2. Bliska okolica JG, w zasięgu MZK. Cena
350000 zł - 502 245 444
Dom w Jeżowie - blisko Zabobrza, 128 m + bud. gosp. 40
m, działka 1230m. Parter
zamieszkały, teren wokół do
zagospodarowania. Cena 570
tys. - 695 960 101
Dom w Wojcieszycach - cena
600 tys., piękne widoki, duży
ogród i taras - 790 679 815
Dom za 350000 zł - w zabudowie szeregowej, 90 m2. Lic.
5124 - 601 551 213
Dom zamieszkały - nowy do
niewielkiego wykończenia.
Karpniki Cena 320 000 zł pośrednikom dziękuję - 790
264 496

DOMY
MAM DO WYNAJECIA
Dom na Czarnym - nowy,
umeblowany. Opłaty 1500
zł za m-c. Euro-Dom - 601
540 292
Nowo murowany domek
- wolnostojacy, dwa pomieszczenia plus łazienka - 32 m2,
Jelenia góra - Słowackiego
- 667 663 655

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom w Ścięgnach – 100 m w
dobrym stanie, do zamieszkania woda i kanalizacja
miejskie, nowe ogrzewanie z
niewielką dopłatą zamienię na
małe mieszkanie w Jeleniej.
Lic. 11965 - 509 949 961

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Działki budowlane - Podgórzyn - o łącznej powierzchni
10700 m2. Cena 650 tys. zł.
Wszystkie media łącznie z
gazem w drodze. Możliwa
sprzedaż w całości lub części.
Atrakcyjna lokalizacja. Nieruchomości Rychlewski Lic.
9549. - 602 732 135
Działki budowlane od 50 zł/
m2 - powierzchnia od 1000
m2. Mysłakowice, Miłków,
Łomnica, Kostrzyca, Ścięgny, Piechowice, Przecieka,
Trzcińsko, Dąbrowice, Jeżów
Sudecki. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
D z i a ł k a - Wa r t o t a m
zamieszkać - pięknie Jeżów
Sudecki 1250 m2, z przepięknym widokiem na Karkonosze
- 509 996 394
1.07h w Świeradowie Zdr. + projekt pensjonatu na 72
miejsca z rejestracją - dobra
lokalizacja, wspaniała panorama gór - przystępna cena
- 603 139 918
1h 92 ara w Janówku - gmina
Jeżów przy drodze asfaltowej
słup elektryczny na działce
obecnie łąka - 603 139 918
Działka w Górzyńcu - 2564
m2 płaska ,nasłoneczniona
w ulicy wodociąg, en. elektryczna i gazociąg wkrótce
kanalizacja. Zaciszne osiedle.
Cena 135 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 602 732 135
Działa budowlana - duża 26000 m2. 8 km od JG. Sprzedaję tylko w całości. Cena
265000 zł - 502 245 444
Działka budowlana - 800
m2 w Maciejowej za 57 tys. 518 869 260
Działka budowlana - w Jeleniej Górze - Dziwiszów, os.
Leśne Zacisze. - 1001 m², dla
ludzi lubiących spokój i łono
natury. - 885 342 947
Działka budowlana - w
Jeżowie Sudeckim 1652 m2
- widok na góry, dobra lokalizacja, media przy działce 65 zł
za metr - 603 139 918
Działka budowlano-rolna 90 arów ze stodołą na osiedlu
Czarne przy ul. Wrzosowej.
Cena 500.000 zł. Przepiękna
okolica i fantastyczne położenie - 794 411 798
Działka w Jeżowie - 930 m2
za 87000 zł. Lic. 5124 - 601
551 213
Działki budowlane - w
Sobieszowie, cena 69 złotych
za metr - 516 137 400
Działki budowlane - e w
Sobieszowie, cena 69 złotych
za metr - 516 137 400

DZIAŁKI/GRUNTY

MAM DO WYNAJECIA
Działka - 4152 m2 na obrzeżach Mysłakowic w spokojnym Działka budowlana - w Giemiejscu z widokiem na góry, bułtowie 28a z widokiem na
działka przeznaczona pod góry - tanio - 781 043 490
zabudowę. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Działka - na skraju Jeżowa
1581 m2 cena 110 tys. zł.
Sieć gazowa w drodze. Super
widoki. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732
135
Działka widokowa - piękna,
1500 m2, na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych. Dojazd 10 min. z
Jeleniej Góry. Lic. 5524, N.
City - 662 112 344
Działka - Mysłakowice obok centrum 1100 płaska z
widokami, wszystkie media
łącznie z gazem. Cena 82.500
zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
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Plac - ok. 700 m, ogrodzony,
oświetlony, monitoring, idealny
na bazę dla firmy transportowej lub budowlanej - okolice
Małej Poczty - 0788-710-555
Plac utwardzony - przy
głównej drodze na Wrocław
(Maciejowa), ogrodzony, cena
do uzgodnienia - 601 924
778

Lokale w centrum miasta
- trzy lokale: na gabinet,
biuro, lokal usługowy o pow.
od 22 m2 do 50 m2. I piętro
kamienicy. Cena 30 zł/m2
netto z parkingiem i węzłem
sanitarnym. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Magazyn, lokal 300m2
- przy głównej drodze na
Wrocław, duży plac, media,
biuro i łazienka, 2800 zł
netto, faktura VAT - 691
DZIAŁKI/GRUNTY
426 188
ZAMIENIĘ
Pomieszczenia w lokalu
Działka 1200m - w Jeleniej - na parterze, w Cieplicach.
Górze na lokal handlowy w Na handel lub usługi. Media
w cenie - 693 295 435
ścisłym centrum Jeleniej Góry
ok 50m parter - możliwość
NIERUCHOMOŚCI
dopłaty - 695 653 260
POZOSTAŁE

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal - w Cieplicach na
działalność - wszystkie media
ok. 45 m2, cena do uzgodnienia - 510 498 678
Lokal 160 m2 Cieplice nowy - 4 pomieszczenia biurowe, klimatyzacja instalacje
alarmowe, internetowe, sieciowe, telefoniczne. Idealne
na kancelarię prawną, biuro
rachunkowe itp. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Lokal handlowo-usługowy
- z witryną + 5 dodatkowych
pomieszczeń na parterze, 70
m2 w centrum Kowar. W całości lub częściowo. Cena do
uzgodnienia - 605 293 704
Lokal na sklep - magazyn,
biuro w Gryfowie Śląskim 50
m2 + 29 m2 zaplecza. Cena
do uzgodnienia - 667 310
800
Lokal użytkowy - na każdą
działalność 120 m2 blisko
centrum - 604 358 155
Lokal użytkowy
150 m2 do wynajęcia
w centrum
Piechowic przy Ul.
Żymierskiego, 2
wejścia, 2 witryny.
Miesięcznie
2400 zł + media.
Pozostałe warunki
do negocjacji. Bez
pośredników - 607
211 070

Lokal w Cieplicach
na działalność
(pracownia reklam,
biuro rachunkowe
itp.) - 510 498 678

SPRZEDAM

Garaż w centrum tanio tanio - 607 730 188
Garaż w Mysłakowicach blaszany, nowy, 2 letni. Możliwość przewiezienia. Cena
1000 zł - 608 381 677
Kwiaciarnia w Jeleniej
Górze - wylot drogi na Karpacz, okolice Hotelu Mercure - 602 833 272
Restauracje w centrum w pełni wyposażoną restauracje na podwalu (pizza
- fast-food). Niski czynsz
najmu lokalu. Ogromne możliwości rozwoju. Miejsce na
ogródek piwny. Niska cena
- 794 145 825
Wyciąg narciarski - 140
m + ratrak - 19000 zł - 668
472 850

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA

Garaż - oraz pomieszczenie magazynowe 30 m2
- 519 698 919
Pensjonat - Borowice 3
km od Karpacza, 10 pokoi,
600 m2, działka, ogrodzony
teren, malownicza okolica.
Lic. 10171 - 662 009 200
Plac utwardzony - ogrodzony, około 2000 m2 - przy
ul. K. Miarki 18 - 601 057
718
Pokoje dla studentów mam 2 pokoje w mieszkaniu
3 pokojowym. Urządzone,
dostęp do wszystkiego 604 470 102
Pokoje dla studentów,
firm, pracowników - z TV,
Internetem, siłownią, salą
gimnastyczną - 606 360
443, 757 525 017
Pokoje jedno i dwupokojowe - niedrogo - Jelenia
Góra - Cieplice - 782 586
558
Pokój dla pary - duży mieszkanie studenckie 3
pokojowe. 500 zł za pokój.
Cale piętro domu - 723
323 414
Pokój dla pary - studenckiej w Cieplicach, osobne
wejście/łazienka, Internet
od września/październik 694 350 436
Pokój w centrum - nowy,
umeblowany. Lodówka, TV,
Internet. Parking. Kontakt
tel. po godz. 11:00 - 691
266 299
Pomieszczenia magazynowe - oraz 2 pomieszczenia pod warsztat
samochodowy z kanałem
- przy ul. K. Miarki 18 - 601
057 718
Stancja - Stancja - 691
142 843
Tanie noclegi dla pracowników - lub studentów, os.
Czarne w Jeleniej Górze 600 391 015
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pokusa w podziemiach

– Stefan? Co ty tu robisz?
Wszyscy ciebie szukają!
– Morowski nie mógł uwierzyć, że facet, który szturchnął go przyjaźnie w ramię,
to ukrywający się Stefan
Starzecki, który swoją lekkomyślnością sam wpadł
w kłopoty i postawił pod
znakiem zapytania powodzenie misji. Misji wymyślonej przez Morowskiego
właśnie.
– To wy się znacie? – ksiądz proboszcz Dominik stanął jak wryty z
zaskoczenia. – Tak się złożyło, proszę
księdza – powiedział zmieszany
Morowski.
– Znamy się, znamy! Zenon to
swój chłop, niech się ksiądz nie
boi! – uspokajająco dodał Starzecki.
– Co prawda nie zna się na konserwacji figur, ale potrafi zrobić z
nich użytek – zachichotał, a wyraz
twarzy Morowskiego jednoznacznie
wskazywał, że gdyby wzrok zabijał,
Starzecki już by nie żył lub został
poważnie ranny.
Ksiądz albo nie zrozumiał, albo
udał, że nie rozumie aluzji.
– No to w takim razie, może zna
kogoś, kto jest specjalistą? – zapytał
duchowny?

– Zorientuję się, proszę księdza,
choć dziś o specjalistów trudno, nie
tylko w tej dziedzinie – Morowski
rozłożył ręce w geście bezradności. I
dał jednocześnie znak Starzeckiemu,
że bardzo chce z nim porozmawiać,
ale na osobności.
– To w takim razie, skoro tak
szczęśliwie się tu panowie spotkali,
to zapraszam na kolację! Skromną,
ale zawsze coś zjeść trzeba! A pan
ma gdzie spać? Bo jakby co, to
jeszcze wolne pokoje na poddaszu
są – ksiądz Dominik wskazał dobrodusznie kierunek, gdzie znajduje się
plebania.
– Ależ dziękuję za troskę! Bardzo dziękuję! Wracam ostatnim
pociągiem nocnym. Jeszcze mam
trochę czasu – Morowski zerknął
na zegarek. – A na kolację chętnie
się skuszę!
– I nie wódź nas na pokuszenie!
– zaśmiał się ksiądz. – Ale nasza
kolacja jest na tyle skromna, że
trudno ją uznać za pokusę! Śmiało!
Zapraszam!
– Zaprowadzę gościa. Trafimy. Chciałem mu wcześniej
pokazać coś na
placu przy
ko ś c i e l e –
powiedział
Stefan dając

księdzu do zrozumienia, że chciałby
zostać sam na sam z Morowskim.
– Uważaj jeno synu! Wróg czuwa!
A nie zawsze mamy siłę, jak śpiewa
psalmista, by uderzyć go w szczękę
– skwitował ksiądz Dominik kierując
wzrok ku sklepieniu kościoła.
****
Siedzieli w pustej zakrystii. Ksiądz
odradził im jednak rozmowę na
świeżym powietrzu. Domyślił się, że
panowie muszą poważnie pogadać.
I bez świadków. Dał im ciężki klucz.
– Tylko zamknijcie dobrze, jak już
skończycie! Jeszcze mi tu złodziei
trzeba do tego wszystkiego – pokiwał palcem na odchodne.
– Coś ty do jasnej cholery narobił!
Wiesz, cała uczelnia cię wyklina!
Przez ciebie szlag trafił nasz plan i
teraz ja muszę kombinować jak koń
pod górę, abyśmy na tym nie stracili!
A to żywe pieniądze! Marki zachodnie! Prawdziwe! I może by nie było
takiego problemu, gdybym zadatku
nie wziął! –
syczał

ZAKĄTEK JELONKI
Z HISTORIĄ

Nie ma chyba – w sumie – bardziej wydeptanego miejsca w
Jeleniej Górze niż dworzec kolejowy.
Wprawdzie w minionych latach – z racji malejącego zainteresowania podróżami pociągiem – jego znaczenie komunikacyjne spadło, niemniej jednak wciąż jest punktem istotnym.
Pochodzący z 1868 roku budynek został rozbudowany w roku
1906 o część dla podróżnych, a także przejście podziemne
prowadzące na perony. Stacja ma także bogate zaplecze węzła
kolejowego, w tym zachowane XIX-wieczne wieże ciśnień przy
ulicy Krakowskiej.
Jeszcze w latach 90. XX wieku z jeleniogórskich peronów odjeżdżały pociągi do Frankfurtu nad Menem, a wcześniej w rozkładzie
były kursy nawet do Paryża! O Berlinie i Lipsku nie mówiąc. Do

tego sieć połączeń
lokalnych dziś w zaniku. Linie były w większości zelektryfikowane, ale po 1945 roku – wojska sowieckie – wywiozły trakcję
jako łup wojenny. Dopiero w roku 1966 częściowo przywrócono
elektryfikację na odcinku do Wałbrzycha, a w latach 80. XX
wieku – do Szklarskiej Poręby Górnej. Dziś dworzec funkcjonuje
z pochodzącej sprzed ponad 100 lat dobudówce, zaś w głównej
części stacji działa Karkonoski Salon Sztuki Orient Express
nazwą nawiązujący do legendarnego pociągu pospiesznego,
który – choć okazjonalnie przejeżdżał przez nasz kraj – nigdy
do Jeleniej Góry nie zawitał.
(rsgb)
FOT. WWW.WROCLAW.HYDRAL.COM

Morowski prosto w ucho Starzeckiego. I choć ten syk – jak to syk
– nie mógł być głośny, Stefanowi od
słów przełożonego o mało nie pękły
bębenki w uszach.
Nie widział, co powiedzieć.
– Zachowałem się jak kretyn –
przyznał rozbrajająco.
– I wplątałeś w to tego fotografa,
co miał tylko zrobić zdjęcia! Chłopa
zamknęli! – warknął Morowski.
– On niewiele wie – spokojnie
odpowiedział Starzecki.
– Musimy go z tego wyciągnąć!
Bo jak oni z niego to „niewiele”
wyciągną, to z nami będzie krucho!
Ty wiesz, że cała milicja traktuje
ciebie jako wroga ludu? Wysłannika imperialistów, który ma zasiać
zamęt przed Świętem Manifestu
Lipcowego? I ciebie też trzeba z tego
wyciągnąć! Nie wiem jeszcze jak.
Stefan, po prostu – zawiodłem się
na tobie i tyle!
– Zenek, głupio wyszło. Nie wiem,
co mi strzeliło, żeby tego gliniarza
położyć na łopatki. Bałem się, bo
nie miałem dokumentów, no i
sam wiesz… Cała ta nasza akcja
też mogła się wydać szemrana. To
faceta unieszkodliwiliśmy. Nic mu
się w sumie nie stało. Ale zabawy
trochę było…
– Zamknij się! – zasyczał znów
Morowski. – Przez tę twoją zabawę
mamy teraz na karku gliny, raczej
ty masz.
– Nie tylko: zamieszane są jeszcze
dwie osoby: dziadek z wnuczką. Ich
też szukają – bez emocji stwierdził
Stefan.
– No to rzeczywiście! Woda na
ich młyn! Ty nie wiesz, że oni teraz
zwłaszcza, po Poznaniu* uwielbiają
odkrywanie wszędzie spisków?!
Że traktują to propagandowo!? Że
niby władza taka nieugięta?! Muszą
czymś ludziom przywalić, to będą
teraz strzelać do was jak do kaczek!
– twarz Morowskiego przybrała buraczkowy odcień wściekłości. – Masz
tu dobrą melinę?
– Przygarnął nas księżulo! Dobrotliwy chłop! Zwiedziliśmy podziemne miasto, wiesz, nie zdajesz sobie
sprawy z tego, co jest pod nami!
Mówię ci chłopie! Lochy, szkielety,
korytarze, ukryte komnaty! Nie mieliśmy czasu, aby to dobrze spenetrować, bo uciekaliśmy przed glinami.
Ale wiem, gdzie jest wejście do
tego labiryntu. Zenuś! Tu trzeba
wrócić! Jak zabajerujesz tego
swojego szkopa, żeby dał gotówki, to można cuda tam znaleźć!

CIENIE HIRSCHBERGU LXXXIII

– rozgadał się Stefan próbując w ten
sposób choć trochę poprawić swój
wizerunek po reprymendzie, której
udzielił mu jego szef.
– Stefan, Stefan! Zejdź na ziemię,
a nie pod ziemię! – pokiwał głową
Morowski udając brak zainteresowania tym, co właśnie powiedział
jego podwładny. – Cholera, jak on
nie fantazjuje, to rzeczywiście warto
się tym zająć – pomyślał. – Na razie
trzeba ciągnąć to, co mamy.
Opowiedział Starzeckiemu o swojej wizycie w Jeleniej Górze, a także
o przeprowadzonej właśnie „inwentaryzacji” zabytkowych figur, które
z całą pewnością bardzo spodobają
się niemieckiemu mocodawcy. –
Zrobiłem w kilka godzin sam to, co
cała wasza banda miała wykonać
przez dwa tygodnie! Twoi studenci
szwendają się po mieście i chleją
wódę. Chyba złożę wnioski w radzie
uczelnianej o relegowanie ich
za psucie dobrego
imienia naszej
szkoły! – rzucił tonem osoby, która
może wiele.
– Na razi e
trzeba się tylko
zastanowić, jak
zabezpieczyć te
figury, co by
budowlańcy

nie rozwalili ich wraz z całymi
budynkami. Mam referencje na
rozmowę z tutejszym pierwszym
sekretarzem partii – zawiesił głos. –
Poważne referencje od kogoś bardzo
wysoko postawionego. To jest nasza
szansa! Twoja też. Aby zrobić swoje,
zarobić i wyjechać z tego miasta! –
teatralnie szeptał Morowski, a pogłos
szeptu odbijał się od wysokich ścian
ascetycznie zimnego pomieszczenia,
które pogrążało się w mroku lipcowego wieczoru.
– Wyjechać? A te podziemia!
Podziemne miasto?! – wpadł mu w
słowo Starzecki.
Morowski spojrzał się tępo przed
siebie, a po chwili błysnęła mu w
oku iskierka zainteresowania. – No
dobra! Powiedz coś więcej o tych
lochach! Tylko nie bujaj!
Ciąg dalszy za tydzień
FOT. WWW.WROCLAW.
HYDRAL.COM
FOT. ARCHIWUM
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DZIEJE MIASTA Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZDROJOWEGO TEATRU ANIMACJI

Szopka śmiechu pełna

Alinie Obidniak bardzo podobał się
spektakl ZTA.
Jak w sposób niebanalny i
ciekawy zarazem opowiedzieć o lokalnej historii?
Satyrą! Na taki pomysł wpadli twórcy przedstawienia
„Szopka jeleniogórska”,
którego premiera otworzyła w miniony piątek
letni sezon teatralny na
placu Ratuszowym. Reakcja
widowni odpowiadała zamierzeniom realizatorów:
śmiano się do łez.
Epizody znane z wielu opracowań historycznych tyczących
legend jeleniogórskich wydają się
już „ograne” i wnoszące niewiele
nowego. Jednak ze sporą dozą
satyry zyskują nową jakość. Tak
też jest w „Szopce jeleniogórskiej”.
Co prawda tytuł bardziej kojarzy się
ze świętami Bożego Narodzenia, ale
– cóż szkodzi podobną „szopkę” odegrać latem? Oczywiście – z innymi
bohaterami i w innej scenerii.
Bohaterowie to postaci wciąż
żywe w jeleniogórskich legendach
i podaniach, choćby

Górze. Dostało się też poborcom
podatkowym, którzy w naszym
mieście byli wyjątkowo gorliwi i
pobierali opłaty nawet od noszenia
peruk. Zresztą – aluzja była wyraźnie ponadczasowa, jak zresztą kilka
innych dykteryjek w „Szopce”.
Najlepszą recenzją sztuki niech
będzie reakcja publiczności, wśród
której zasiedli, między innymi,
Alina Obidniak, była dyrektor
Teatru im. Norwida, oraz Marcin
Zawiła, prezydent miasta, wraz z
doradcą Zygmuntem Korzeniewskim. Publika podczas premiery
śmiała się do łez, zwłaszcza przy
niektórych numerach. Bardzo
podobała się piosenka o rusałkach
oraz o „trzyjajecznym” generale.

Duch Gór, czy księżna Kunegunda.
To także osoby istniejące naprawdę
w dziejach miasta. Pastor Gottlob
Adolf, wizjoner Richmann czy też
generał Frietzl, dowódca garnizonu
jeleniogórskiego. Ta barwna galeria
Sławomir Mozolewski, Jacek
postaci, w uzupełnieniu o różne epizody z dziejów Jeleniej Góry, nadaje
Maksimowicz i Radosław Binek w
życia „Szopce jeleniogórskiej”.
„Szopce jeleniogórskiej”
Spektakl składa się z piosenek Jacka Szreniawy ze świetnym tekstem
Tadeusza Siwka, splecionych w tok
opowiadania dzięki narratorowi,
herbowemu jeleniowi (Sylwester
Kuper), który opowiada widzom
o jeleniogórskich kuriozach. A jest
ich sporo, choćby rzeczony generał,
który – jak plotka głosi – miał dwie
żony i… trzy „orzeszki w woreczku”. Jest Duch Gór uganiający się
za skąpo odzianymi rusałkami w
cieplickim uzdrowisku,. Pojawia
się też pastor Gottlob Adolf, rażony
piorunem w Kościele Łaski podczas
kazania, które – podobno – było
wyjątkowo długie i nudne.
Są też wydarzenia historyczne
dobra zabawa.
Nie mniej niż tekst – który choć
przyprawione pikantnym humoWidowisko wieńrem. Choćby to jak wojska huzarskie traktował o sprawach pikantnych,
czy piosenka
„zadbały” o przyrost naturalny w ani na chwilę nie popadł w wulgarprzetrzebionej woj- ność – zachwyciły kostiumy: barwne i sugestywne.
ną trzydziestoletnią
Ale sztuka by
Jeleniej
n i e by ł a

Rafał Ksiądzyna jako frywolny
Duch Gór i Dorota BąblińskaKorczycka – w roli Rusałki.

Lidia Lisowicz, Dorota Fluder,
Katarzyna Morawska i Dorota
Korczycka – jako płaczki.

Wykonawcy: Dorota Fluder, Dorota Bąblińska-Korczycka, Lidia Lisowicz, Radosław Binek,
Sławomir Mozolewski, Sylwester Kuper, Jacek Maksimowicz i Rafał Ksiądzyna. „Szopkę” będzie
można obejrzeć w Rynku raz w tygodniu do końca wakacji.

Na turystyczną nutę
Do 4 sierpnia można od
godz. 18.00 w Gospodzie
Wedle Bucków można posłuchać Karola Pudłowskiego.

otwarty, można też spróbować własnych sił! Zapraszamy również ludzi
grających na gitarach akustycznych,
akordeonach itp.– zachęcają właściciele Gospody Wedle Bucków w
To znany Polski bard, autor tek- Jagniątkowie.
(Angela)
stów piosenek, melodii na turystycznych szlakach lądowych i wodnych.
Utwory Karola Płudowskiego pod
Organizatorzy dodają, że to nie są od
prostą lub żartobliwą formą zawierają głęboką refleksję nad ludzkim
początku do końca wyreżyserowane
życiem i losem.
koncerty - to żywy kontakt z piosenką.
– Letnie spotkania z Turystyczną
Takiego spotkania nie można więc
Piosenką w wykonaniu najbardziej
znanego w Polsce turystycznego
opuścić. Wstęp jest bezpłatny. Więcej
barda, które w Gospodzie Wedle
informacji można znaleźć na stronie
Bucków rozpoczynają się codzienwww.willajagniatkow.pl
nie od godz. 18. Klimat spotkań jest

tak ciepło przyjęta, gdyby nie aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji,
którzy – dynamicznie i przekonująco – pokazali, że zadaniem
„Szopki” jest przede wszystkim

o smutnym losie
herbowego jelenia,
który ma już dość bezczynności w kartuszu. Nie obyło

się bez bisu.
Kiedy brawami nagrodzono aktorów
i realizatorów, w
t ym reżysera
Bogdana Naukę,
autora tekstu Tadeusza Siwka oraz
scenografa Lewana
Mantidze, na specjalne życze-

Reżyser przedstawienia –
Bogdan Nauka – po premierze.

nie widzów
zabrzmiały
raz jeszcze
„Rusałki”,
tyle że już bez
przyciągających wzrok
kostiumów.
Za to wpadającą w ucho
muzyką i jodłującym Sławomirem Mozolewskim.
(RED)
FOT. RED
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu były tu łąki i pola sięgające pobliskich wzgórz z rzadka posadowionymi domami i działającą przy jednym ze stawów cegielnią. Rozwój urbanistyczny tego zakątka rozpoczął się w latach 50. minionego stulecia od budowy osiedla mieszkaniowego dla pracowników Zakładów Chemicznych „Celwiskoza” im. Klementa Gottvalda. Powstała wówczas szkoła podstawowa (dzisiejsza „dziesiątka”) oraz hotel robotniczy Dom Chemika. W późniejszym czasie dobudowano domy mieszkalne. Zaś w latach 70.
XX wieku miejsce to wskazano tym, których było stać na wzniesienie domków jednorodzinnych, wszystkich wg tego samego wzoru. Później stawało się tu coraz to bardziej gęsto. Mowa o rejonie ulic Morcinka i Głowackiego, który prezentujemy na lotniczym zdjęciu
uzupełnionym o archiwalne fotografie z portalu Nasza klasa.
(rsgb)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

