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JELENIA GÓRA Zabójcy Romana Gołębia stanęli przed sądem

Karkonosze
niepokonane

– Szliśmy tylko po to by okraść,
nie zabić – mówili 19 sierpnia
w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze Piotr K. i Paweł Z.,
którzy 5 kwietnia br. włamali
się do domu schorowanego 70letniego mieszkańca Rybnicy i
śmiertelnie go pobili. Ukradli
mu 120 zł, a z mieszkania na
piętrze należącego do syna
ofiary zabrali sprzęt warty 3
tys. zł.

W NUMERZE
REGION

Żacy
poniewierani

22-letni Paweł Z. to bezdzietny kawaler z podstawowym wykształceniem,
który nigdy nie pracował na stałe.
Utrzymywał się z tzw. prac dorywczych.
Był sąsiadem Romana Gołębia, z którym
czasami pijał alkohol. Stąd znał swoją
ofiarę. Wiedział, że mężczyzna mieszka
sam i kiedy dostaje rentę. Przed sądem
zeznał, że do włamania i kradzieży
namówił go jego kolega, 29-letni Piotr
K., żonaty z dwójką dzieci z wykształceniem zawodowym, również bez stałego
miejsca pracy.
– Na włamanie się do Gołębia namawiał mnie od stycznia, czy nawet
grudnia minionego roku, ale wcześniej
się nie zgodziłem. Był tak napalony, że
chciał się włamywać w biały dzień –

Legnicka uczelnia lekceważy
jeleniogórskich studentów.
str. 3
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Poślizg
rewitalizacji
Nowe oblicze Parku Zdrojowego
dopiero w przyszłym roku
str. 7
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Fot. Angela

Gdzie tu
mieszkać?

mówił we wcześniejszych zeznaniach czyli do włamania i kradzieży. Kil- jak wyuczoną formułkę, bez emocji, wróci życia, że poniesiemy karę, ale nie
chcieliśmy nikogo zabijać – dodał Piotr K.
Paweł Z. Podczas rozprawy zmienił kakrotnie podkreślał, że ani on, ani bez skruchy.
(Angela)
– Żałujemy tego co się stało, szliśmy by
jednak zdanie i twierdził, że piątego Paweł Z. nie chcieli nikogo zabijać,
Ciąg dalszy na stronie 4
kwietnia br. decyzja o włamaniu się ale tylko postraszyć. Mówił to jednak okraść, nie zabić. Wiemy, że nikomu to nie
do domu Romana Gołębia
zapadła wspólnie.
– To był „spontan”. Wróciliśmy z treningu piłki nożnej,
z Goduszyna, gdzie wypiliśmy kilka piw. Wieczorem
spotkaliśmy się u Piotra,
coś jeszcze wypiliśmy. W
pewnym momencie Piotrek
powiedział, że pójdzie okraść
Romana. Powiedziałem, że
mogę mu pomóc. Zrobiliśmy
kominiarki, jedną z rękawa
pomarańczowego swetra,
drugą z niebieskich getrów.
Poszliśmy, od domu Piotra
do Romana Gołębia było
niedaleko, około trzy minuty
drogi – mówił Paweł Z.
Piotr K. we wcześniejszych zeznaniach wyparł
się wszystkiego, a alibi
szukał u swojej koleżanki.
Podczas rozprawy powiedział, że kłamał bo bał się Piotr K. i Paweł Z. w jeleniogórskim
konsekwencji. Przyznał sądzie. Grozi im kara dożywotniego
się do zarzucanych mu więzienia.
czynów, ale tylko w części,

REGION Powstanie Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Nasz szpital w likwidacji

Która dzielnica miasta jest najlepsza?
str. 8

Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze przestanie istnieć, a szpital pulmonologiczny w
Kowarach potocznie zwany „Wysoką Łąką” nie będzie samodzielny. Wszystko w związku
z zapowiadanym przekształceniem tych dwóch jednostek w jeden organizm.
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Angielskie
tango!
Dali się porwać argentyńskim
rytmom!
str. 11

Dla pacjentów nic się nie ma
zmienić. Będą jednak zwolnienia
pracowników, szczególnie dla
kowarskiej placówki. Organem
założycielskim i właścicielem
tych dwóch szpitali jest Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który podjął decyzję
REKLAMA

REKLAMA

Siedzibą nowej placówki będzie budynek
w Jeleniej Górze.

o przekształceniu placówek w
jedną. Jak tłumaczy Iwona Fuławka, dyrektor likwidator Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze,
takie działania dają bowiem możliwość oddłużenia jeleniogórskiej
placówki, której dług obecnie
wynosi 56 mln zł.

Od 1 września jeleniogórski
szpital zostanie połączony z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i
Chorób Płuc w Kowarach.
ANGELA
Więcej – str. 8

Fot. Angela

Krwawy spontan
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NA TOPIE

O NICH SIĘ MÓWI
Bolesław i Mieczysław
Osipikowie
cykliści

Bracia bliźniacy, znani z promowania
miasta jednośladami, wrócili z wakacyjnej wyprawy, podczas której w czternastu miastach Polski rozsławiali Jelenią
Górę. Cykliści pokonali ponad 667 km,
przy obciążeniu każdego z rowerów po
około 30 kg. Trasę przejechali w dziewięć dni. Rowerzyści wyjechali z Jeleniej
Góry czwartego sierpnia z Jeleniej Góry
przez Złotoryję, Chojnów, Chocianów,
Przemków, Głogów, Sławę, Wolsztyn,
Lubięcin, Nową Sól, Kożuchów, Szprotawę, Bolesławiec, Lwówek Śląski i
Gryfów Śląski, z którego 13 sierpnia
wrócili do stolicy Kotliny Jeleniogórskiej.
Co ciekawe, środki na tę wycieczką
panowie Osipikowie pozyskali ze zbiórki
surowców wtórnych.
(Angela)
FOT. ARCHIWUM

W lipcu w nocy miała miejsce kradzież 11 krzesełek
ogrodowych z terenu ogródka
piwnego na osiedlu Zabobrze.
W minionym tygodniu policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze zatrzymali sprawcę
tej kradzieży. Złodziejem okazał się 40-letni mieszkaniec
Jeleniej Góry. Straty wyniosły
ponad tysiąc złotych. Obecnie
trwają czynności zmierzające
do odzyskania skradzionego
mienia.
(KMP)

KARPACZ Szuka go specjalna grupa policji

Napadł na bank pod Śnieżką
17 sierpnia w Karpaczu przy
ul. Mickiewicza zamaskowany mężczyzna wszedł do jednej z placówek bankowych
i zażądał pieniędzy grożąc
kasjerkom nożem.
Złodziej z zamaskowaną twarzą
wszedł do banku 20 minut po południu, kiedy poza kasjerkami nikogo
w nim nie było. Wyciągnął nóż i

JELENIA GÓRA Nowe barwy dzwonnicy

Zabytek w kolorach
Fot. red

Pionierka nauczycielstwa w
regionie jeleniogórskim obchodziła
15 sierpnia 99. urodziny. Przyszła
na świat 15 sierpnia 1912 roku w
okolicach Białegostoku, gdzie przed
II wojną światową pracowała jako
nauczycielka, a za czasów okupacji

W minionym tygodniu oczom kuracjuszy
i mieszkańców Cieplic ukazano po zdjęciu
rusztowań remontowaną wieżę dzwonniczą
kościoła świętego Jana Chrzciciela. Zabytek
w tonacjach ceglastego różu wygląda zaskakująco, zwłaszcza po latach zaniedbań, kiedy
nikt go nie remontował. Renowacja wieży
jest częścią robót rekonstrukcyjnych i adaptacyjnych zespołu pocysterskiego, w tym samej
świątyni oraz byłych zabudowań klasztornych
pochodzących z XVIII wieku. Środki na ten cel
pochodzą z funduszy unijnych. Po remoncie
barokowa perła uzdrowiska Cieplice zyska
nowy blask.
(RED)

grożąc kasjerkom śmiercią zażądał
wydania pieniędzy. Kobiety posłusznie oddały mu kilka tysięcy złotych.
Chwilę później mężczyzna uciekł w
stronę lasu. Nosił dżinsowe spodnie i
ciemną bluzę z kapturem. Ma 175 cm
wzrostu i około 25 – 30 lat.
Policja apeluje do świadków zdarzenia oraz osób, które cokolwiek
wiedzą w tej sprawie, by zgłosiły się
na policję lub zadzwoniły na nr 997.
– Prowadzone są intensywne działa-

nia w celu zatrzymania mężczyzny.
Komendant miejski powołał specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą,
która zajmie się przeprowadzeniem
czynności związanych z ustaleniem
i zatrzymaniem sprawcy napadu –
mówi nadkom. Bogumił Kotowski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)

JELENIA GÓRA Będzie można podzielić się życiodajnym płynem

Rusza Wampiriada
We wtorek, 23 sierpnia, w
godzinach między 10.00 a
14.00 osoby chcące przyczynić się do ratowania życia
innym poprzez oddanie
krwi, będą miały okazję to
uczynić w ambulansie Fundacji Rolanda McDonalda.
Specjalistyczny pojazd będzie stał
na parkingu pod sklepem meblowym MERCUS przy ulicy Mostowej
2. Przewidziano ciekawe upominki.
To niepowtarzalna okazja, aby nie
tylko pomóc oczekującym na krew
w okresie wakacji, gdy zapotrzebowanie na ten życiodajny płyn jest
zwiększone, lecz
przede wszystkim,
by wzbudzić w sobie „zwyczajnegoniezwyczajnego”
człowieka. Zebrana
krew zasili Bank
Kr wi, z którego
korzysta m.in. jeleniogórski szpital.
Na wszystkich dawców oczekują upoFot. Archiwum

Pokusą krzesła

Jadwiga Kuźmicz
nauczycielka

Aby oddać krew wystarczy mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 65 lat, być
zdrowym (krew może oddać człowiek,
który nie jest nosicielem wirusa HIV
i nie chorował na żółtaczkę), zjeść
porządne śniadanie, oraz przynieść ze
sobą dowód osobisty.

ze swoją działalnością edukacyjną
zeszła do podziemia. Pani Jadwiga
do Jeleniej Góry przyjechała w roku
1946, a w naszym mieście związała
się najpierw ze Szkołą Podstawową
nr 2, gdzie pracowała ucząc historii
do roku 1969. Później prowadziła
szkołę rolniczą, a także zajmowała
się edukacją młodzieży z kłopotami wychowawczymi. W dniu 99.

urodzin pani Jadwigi Kuźmicz w
Bazylice Mniejszej pw. Świętych
Erazma i Pankracego sprawowano
Mszę Świętą w intencji Dostojnej Jubilatki. Do życzeń samego zdrowia
i wszelkiej pomyślności dołącza się
Jelonka.com
(RED)
FOT. RED

REGION Będzie wreszcie gładko

Droga powiatowa w remoncie
Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych informuje, że od
23 sierpnia zostanie zamknięta
droga od Osiedla Czarne w Jeleniej
Górze przez miejscowość Staniszów, aż do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 366 w Sosnówce.
Odcinek drogi będzie niedostępny dla pojazdów osobowych
ciężarowych i autobusów w godzinach
od 8.00 do 17.00.
Autobus linii
MZK będzie
dojeżdżał
do hotelu
„Pałac Staniszów” i
tam będzie miał
p ę t l ę .
Mieszkańcy będą mogli dojechać
bez utrudnień
w godz. 8.00 –
17.00 tylko do „Pałacu
Staniszów”. Z uwagi na

układanie nawierzchni drogi całą
szerokością jezdni, całkowicie
zamknięt y dla ruchu zostanie
odcinek drogi od Hotelu „Pałac
Staniszów” do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 366 w Sosnówce. Utrudnienia będą trwały
około 15 dni.
(Agrafka)

minki od Regionalnego Centrum JELENIA GÓRA Dzieje się nad Młynówką
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
bon do restauracji McDonalds oraz
prezenty od firmy Mercus obchodzącej w tym roku 20-lecie istnienia
Rozstrzygnięto dodatkowe nawet plany, bo m.in. powstają już
na rynku.
(Agrafka) przetargi na budowę kilku przyczółki mostu, który w pierwszej
elementów kompleksu rewi- wersji był planowany później. Ma to
być przeprawa do Focus Mall.
talizowanej Młynówki.
– Gdyby były budowane tak, jak to
planowano
w ubiegłej kadencji, to
Jak czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, dotyczy ich konstrukcja rujnowałaby gotowe
to niezaplanowanych wcześniej omurowanie kanału. Przyspieszenie
separatorów ścieków i oświetlenia. budowy przyczółków oznacza, że
Tempo prac w tym obszarze jest nie- konstrukcja obrzeży Młynówki bęzakłócone i oznacza, że planowane dzie nienaruszona – zauważa Hubert
terminy będą dotrzymane. W niektó- Papaj, zastępca prezydenta miasta.
(RED)
rych przypadkach prace wyprzedzają

Diabeł tkwi w szczegółach

JELENIA GÓRA

Za rozbój z nożem odpowie jak dorosły
Policjanci zatrzymali 16–latka,
który w czerwcu br. dopuścił
wraz z innymi nieletnimi rozboju na dwóch mężczyznach.
Sprawca użył wówczas noża.

sprawcami na początku czerwca
br. zaatakował dwóch mężczyzn
siedzących przy grillu. Napastnicy zażądali wydania piwa oraz
jedzenia, po czym pobili grillujących mężczyzn, uderzając ich
Jak ustalili funkcjonariusze, kamieniami oraz kopiąc po całym
16-latek wraz z trzema innymi ciele. Zatrzymany jednego z zaata-

kowanych poranił nożem. Wskutek
pobicia wystąpiło zagrożenie dla
życia i zdrowia poszkodowanych
mężczyzn. Zatrzymany 16-latek z
powodu dużego stopnia demoralizacji oraz sposobu popełnienia
przestępstwa rozboju i pobicia
odpowie przed sądem jako osoba

dorosła. Sprawca trafił na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich.
Za rozbój i pobicie grozić mu może
nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania
pozostałych sprawców rozboju.
(KMP)
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REGION Legnicka szkoła lekceważy jeleniogórskich studentów

Żacy poniewierani
nie chcieli i nie chcą jednak wypowiadać się imiennie. Obawiają
się zemsty ze strony władz uczelni,
szczególnie podczas obrony prac.
Żacy z Jeleniej Góry poważnie
zaniepokoili się swoim losem już
rok temu, kiedy z dnia na dzień
dowiedzieli się, że uczelnia przenosi ich zajęcia z ośrodka zamiejscowego z Sobieszowa do Legnicy.
Podobny los spotkał kilkadziesiąt
osób ze Zgorzelca. Z nieoficjalnych
O problemach Wyższej Szkoły źródeł dowiedzieliśmy się, że
Menadżerskiej w Legnicy mówiło decyzja uczelni wynikała z braku
się od kilku miesięcy. Studenci uprawnień do prowadzenia zajęć

w ośrodkach zamiejscowych.
Co więcej, studenci zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej bez uzgodnienia
i zgody zostali przeniesieni z
wydziału pedagogiki na wydział
zarządzania i marketingu. Wielu
słuchaczy nie otrzymywało od
uczelni należnych im stypendiów:
ani naukowych, ani socjalnych.
W ostatnim czasie największym
zmartwieniem studentów Wyższej
Szkoły Menadżerskiej w Legnicy są
przenoszone terminy obrony prac
licencjackich i magisterskich. W

Stanęły pociągi

– Z uwagi na obecną pozycję
finansową spółki zarząd proponuje
podwyżki, ale rozłożone na raty. 1
sierpnia już zostały podwyższone
pensje o 120 zł, od września 2012
r. ma być podwyżka o kolejne 100
zł, a pozostała żądana kwota, czyli
60 zł miała by zostać przyznana
od stycznia 2013 r. Spółki nie stać
na to, aby od razu przyznać pracownikom żądaną kwotę – tłumaczył nam Edmund Pomieczyński,
Na peronie jeleniogórskiego dworca –
naczelnik jeleniogórskiej sekcji
bezruch.
Przewozów Regionalnych.
PR PKP dopiero po strajku będą
Ponad połowa załogi pra- stopniowo, natomiast pracownicy liczyć straty, jakie przyniósł doboPrzewozów
Regionalnych
żądają
cowników Przewozów Rewy przestój w przewozach.
gionalnych PKP w Jeleniej podwyższenia wynagrodzenia od
(Agrafka)
razu
o
280
zł
brutto.
Górze wzięła udział 17 w

ogólnopolskim strajku
kolejarzy, którzy żądali
przede wszystkim podwyższenia pensji o 280 zł
brutto.

W minioną środę na peronach
nie było zbyt wielu osób potrzebujących skorzystać z usług
Przewozów Regionalnych, gdyż
te już wcześniej informowały o
strajku. Jednak bilety PR były
honorowane na liniach innych
przewoźników.
Postulaty strajkujących to m.in.
podwyżki wynagrodzeń oraz
zmiana organizacji przewozów.
Tymczasem zarząd spółki deklaruje
chęć podwyższenia pensji, jednak

REGION

Burza
postraszyła
Zalane podwórka, przeciekające
rynny czy wylewające od nadmiaru
wody studzienki – oto skutki burz z
nawałnicami, które przetoczyły się
w miniony piątek przez Jelenią Górę
i region. Niepokojących zgłoszeń nie
było – zapewnił nas Włodzimierz
Bełta, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego jeleniogórskiego
magistratu. Zjawisko atmosferyczne
napędziło jednak sporo strachu
zaskoczonym mieszkańcom. Zdaniem synoptyków w tym tygodniu
można spodziewać się podobnych
zawirowań aury.
(Petr)

Trwają prace przy przebu- ploatacji utrzymać w racjonalnych
dowie fontanny u zbiegu ryzach.
Pierwotnie mówiło się jednak,
ulic Wojska Polskiego i
że
fontanna miała być gotowa
Wolności.
– Ukończenie robót to sprawa
kilku tygodni. Najpewniej fontanna będzie czynna na przełomie
września i października. Póki co
harmonogram tych prac jest
dotrzymywany bez żadnych
problemów. Trwają ostatnie
działania przy dopracowywaniu
szczegółów konstrukcji dysz i
takich elementów wystroju, by
ta budowa spełniała wszelkie
oczekiwania estetyczne, a także
– by koszty jej utrzymania i eks-

pod koniec wakacji. Środki na
jej budowę (700 tysięcy złotych)
przesunięto z budżetu Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego.
(RED)

Koperta pełna kultury
Strajkujący kolejarze zapowiadają, że o ile rozmowy
z zarządem nie przyniosą porozumienia, pasażerów
czeka kolejny strajk. Tym razem 48-godzinny.

Wpadli na kradzieży
wieku 24 i 25 lat. Mężczyźni dostali się
do magazynu, skąd ukradli części do
elektronarzędzi, do samochodu ciężarowego oraz do siewnika zbożowego.

Łączny koszt skradzionych
elementów to prawie tysiąc złotych.
Sprawcy zostali zatrzymani przez
policjantów na gorącym uczynku
kradzieży, za co grozi im kara do pięciu
lat pozbawienia wolności.
(KMP)

JELENIA GÓRA

Akcje „Jelchemu” na sprzedaż

19 sierpnia w dawnym budynku pogotowia ratunkowego przy al. Wojska Polskiego
21 w Jeleniej Górze odbyła
się konferencja prasowa
przygotowana przez zespół
redakcyjny POKA POKA –
darmowego miesięcznika w
formie „Kulturalnej Koperty”, który od września br.
będzie dostępny w stolicy
Karkonoszy.
Kulturalna Koperta POKA POKA
to przedsięwzięcie cieszące się wręcz
ogromną popularnością w dużych
miastach w Polsce. Funkcjonująca jako darmowy miesięcznik, po
odpieczętowaniu zawiera w sobie
kalendarz najważniejszych imprez
i wydarzeń kulturalnych w danym
regionie jak również foldery i ulotki
informacyjne konkretnych instytucji
kultury. W ko-

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło przetarg publiczny W poprzednim przetargu nie było
w sprawie sprzedaży akcji spółki Zakłady Chemiczne zainteresowanych.
(Accipiter)
„Jelchem”. To ponad 340 tys. akcji stanowiących 25 proc.
kapitału zakładowego spółki. Termin składania ofert
upływa 15 września.
dynowanie działania podmiotów
zależnych, obrót, wynajem i zagospodarowanie nieruchomości na
własny rachunek oraz zarządzanie
nieruchomościami. To kolejna
próba sprzedaży akcji „Jelchemu”.

Fot. Petr

„Jelchem” przy ul. Karola Miarki
42 pełni rolę spółki-matki w holdingu, w którym posiadają całość
udziałów w jedenastu spółkachcórkach. Przedmiotem działalności zakładów jest kontrola i koor-

Fontanna tryśnie jesienią

REGION Pomysł na promocję wydrzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej

JELENIA GÓRA Przerwano rozprawę apelacyjną

16 sierpnia policjanci Wydziału Prewencji KMP w Jeleniej Górze wspólnie
z dzielnicowym zatrzymali na gorącym
uczynku kradzieży dwóch mężczyzn w

oficjalnym powiadomieniem czy
informacją zamieszczoną na stronie internetowej uczelni. – Potem
nagle się okazało, że żadnych obron
nie ma. Jakaś nowa pani w sekretariacie twierdziła, że te terminy
wyznaczyli sobie sami promotorzy,
bez zgody pani kanclerz.
Nie potrafiła jednak określić,
kiedy będą obrony. Studenci uważają, że kłopoty organizacyjne są
związane z brakiem personelu
w księgowości, który odszedł i
mają żal do władz uczelni, że nie
chcą z nimi rozmawiać na temat
niedogodności.
(Angela)

O komentarz w tej sprawie nasz dziennikarz próbował zapytać kierownictwo szkoły oraz jej rzecznika prasowego. Niestety, nikt nie znalazł dla nas czasu. Wysłaliśmy też pytania e- mailowo, jednak dotychczas nikt nam nie odpowiedział.
Sprawą już zajęło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrola miała rozpocząć się w sierpniu.

Fot. red

Fot. Agrafka

KRAJ Po ogólnopolskim strajku przewozów regionalnych

tej sprawie napisali do nas m.in.
studenci III roku kierunku pedagogiki. W podobnej sytuacji są
jednak również absolwenci innych
wydziałów.
– 13 sierpnia o godzinie 9.00
miała się rozpocząć obrona prac

3

Fot. red

Studenci z Jeleniej Góry,
którzy ukończyli studia
na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Legnicy, od
dwóch miesięcy czekają na
obrony prac licencjackich
i magisterskich. Uczelnia
obecnie jest kontrolowana
przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

licencjackich studentów III roku
pedagogiki, grupy z Jeleniej
Góry. Niestety, studenci usłyszeli,
że obrony nie będzie. Wszyscy
mają uregulowane płatności i
wszelkie sprawy związane ze
szkołą. To już drugi termin jaki
uczelnia wyznaczyła na obronę
prac. Pierwszy przypadał 22 lipca
i też obrona się nie odbyła. Przez
całe lato poniewiera się studentów i daje im nadzieję na obronę
dyplomów – napisał w e-mailu do
nas Wojtek.
Inny student dodaje, że terminy obron były przekazywane
absolwentom telefonicznie, a nie

22 sierpnia 2011 r.

percie POKA POKA można też znaleźć
zapowiedzi imprez niszowych –
choćby kameralnych koncertów w
pubach, klubach i restauracjach, do
tej pory w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi, z kolei
od września br. również w Jeleniej
Górze i okolicach.
– POKA POKA powstała dwa lata
temu w Krakowie. Aktualnie „Kulturalną
Kopertę” można bezpłatnie otrzymać w
piętnastu miastach w Polsce, natomiast
od września br. będzie ona dostępna
również w Jeleniej Górze, Karpaczu i
Szklarskiej Porębie. Co jest ideą projektu? Stanowi on przykład działalności
Korporacji Art World, której celem jest
połączenie reklamy i sztuki w jedno;
skutecznej promocji z wydarzeniami
kulturalnymi i klubowymi – mówi
Rahim Blak, twórca projektu.
I dodaje: – Będziemy działali
także i tutaj, w Karkonoszach,
albowiem to miejsce ma potencjał. Postaramy się „dogrzebać” do wszystkiego,
co ma tu jakiś wartościowy
pierwiastek i chcemy w to
wciągnąć wszystkich. POKA
POKA jest zapalnikiem, który
ma jeszcze bardziej rozbudzić
kulturę regionu, promować
tutejsze przedsięwzięcia
zarówno wśród ludzi
stąd jak i tury-

Postaramy się „dogrzebać” do
wszystkiego, co ma tu jakiś wartościowy
pierwiastek – mówią K. Gałuszka i R. Blak.

Według informacji, już wkrótce Kulturalna Koperta POKA POKA będzie
dostępna w ok. 5 tys. egzemplarzy w
pięćdziesięciu miejscach w Jeleniej
Górze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie – w tym, w instytucjach kultury,
pubach i restauracjach. – Na zasadzie
„bierz, bierz”, dowiaduj się i korzystaj
z kalendarza imprez, wejściówek, gratisów, zniżek, wizytówek i podobnych
rzeczy zawartych w naszej kopercie.
Będziemy rzetelnym, wiarygodnym i
kompetentnym źródłem informacji, a
przy tym damy wam coś konkretnego
– mówi Kamil Dawid Gałuszka, inicjator
POKA POKA Karkonosze.
stów. Jeżeli takich
przedsięwzięć będzie za mało, sami
będziemy je stwarzać. Po prostu,
bo warto.
(Petr)
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AKTUALNOŒCI / OPINIE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Zabójcy Romana Gołębia stanęli przed sądem

Krwawy spontan
Fot. Angela

ode mnie z pięści to
przewrócił się na bok.
Wyciągnęliśmy spod
niego materace, żeby
sprawdzić, czy nie ma
schowanej kasy. Było
120 zł. Zabraliśmy je.
Nie kopaliśmy go i nie
rozbieraliśmy. Kiedy
wychodziliśmy żył.
Jak go biliśmy bronił
się rękami i machał
nogą, charczał. Nie
baliśmy się, że będzie
wzywał p o m o c y.
Wiedzieliśmy, że ma
problemy z nogami i
nigdzie nie pójdzie.
Sędzia Robert Bednarek podczas
Jego dom jest położony na uboczu, z
rozprawy.
dala od innych. Podokończenie ze strony 1
szli do niego po 22 przed jego domem
szliśmy na górę do
Oprawca wspomniał też, że założyli kominiarki. Wyłamali drzwi mieszkania Andrzeja (syna ofiary
kilka godzin przed włama- wejściowe i weszli do mieszkania, – RED). Kopniakami wyłamaliśmy
niem i przed treningiem piłki które zaczęli przeszukiwać.
Wówczas Roman Gołąb spał. Kiedy
nożnej Roman Gołąb leżał
złodzieje przeszukiwali materac
przed domem i on na proś- właściciel domu się obudził, wtedy Najwyższy wymiar kary?
bę jakieś kobiety pomagał jeden z oprawców zadał mu ciosy w Na pierwszą rozprawę przyszła rodzina
wnieść go do domu.
zamordowanego. Syn Romana Gołębia,
twarz. Paweł Z. mówił, że każdy z
nich uderzył go po dwa razy w twarz
który podczas tragedii był zagranicą, wyCały przebieg zdarzenia z tragiczne- z pięści. Piotr K. utrzymywał, że były
stępował w roli oskarżyciela posiłkowego.
go wieczoru szczegółowo opisał Paweł to ciosy lekkie z otwartej ręki.
Z. Roman Gołąb mieszkał z boku Ryb– Dla sprawców będę żądał najwyższego
– Żeby się przestraszył i powiedział
nicy. Piątego dnia każdego miesiąca nam, gdzie schował rentę, ale on tylko
wymiaru kary, bo to są zdemoralizowani
pobierał około 500 zł renty, o czym bełkotał, że popłacił rachunki i nie
przestępcy, których wszyscy we wsi się
wiedzieć miała cała wieś. Oprawcy po- ma pieniędzy. Był pijany. Jak dostał

JELENIA GÓRA Przerwano rozprawę apelacyjną

Byli policjanci włamywacze poczekają na decyzję sądu
W Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze odbyła się rozprawa
odwoławcza od wyroku Sądu Rejonowego, który siódmego kwietnia br. skazał dwóch byłych funkcjonariuszy
jeleniogórskiej policji. Wówczas sąd orzekł trzy i pół roku
dla Katarzyny H. z zakazem wykonywania zawodu przez
siedem lat oraz dwa lata więzienia i zakaz pracy w policji
przez pięć lat dla Michała R.
Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze złożyli zarówno
obrońcy, jak i prokurator. We wszystkich apelacjach powtarzał się jeden
zarzut wobec orzeczonych wyroków:
błędne, niekompletne rozpoznanie lub uwzględnienie dowodów w
sprawie. Rozprawa została jednak

przerwana do 16 września do godz.
10.00 ze względu na fakt, że obrońca
Katarzyny H. złożył 74 stronnicowy
faktograficzny zbiór dowodów na
to, że wcześniejszy wyrok wydany
wobec jego klientki był niesłuszny, a
sąd ani prokurator nie zdążyli się z
nim zapoznać.

JELENIA GÓRA Kierowców prosi o jałmużnę

Na rozprawie poza skazanymi, w
tym doprowadzoną z aresztu Katarzyną H., obecne były rodziny byłych
funkcjonariuszy. Katarzyna H. i Michał
R. są oskarżeni o włamania i grabieże
sklepów oraz usiłowanie włamania
do placówek bankowych w Starej Kamienicy i w Piechowicach, przy czym
Katarzyna H. miała być „mózgiem” przestępczych działań, wszystko planowała
i organizowała korzystając z informacji
operacyjnych, do jakich miała dostęp
będąc policjantką.
(Angela)

więc spore. Przestrogi na niewiele się

Kaleki mężczyzna romskiego pochodzenia nie bacząc na zdają, bo Rom wciąż powraca między
zagrożenie potrąceniem żebrze na skrzyżowaniu ulic Jana auta i prosi kierowców o wsparcie.
Nie tylko w tym miejscu Jeleniej Góry
Pawła II i Grunwaldzkiej.

Ryzyko żebraka

Zgłoszenie o
nat arczywym
zachowaniu
żebraka odbiera
policja. Mężczyzna sporo ryzykuje, bo miejsce
to jest bardzo
ruchliwe, a – jak
p ot w i e rd z a j ą
sami kierowcy
– żebrak plącze
się między samochodami. Ryzyko
potrącenia jest

pojawiają się żebrzący Romowie. W
niedzielę matki z małymi dziećmi
okupują chodniki blisko kościołów. Żebraków można spotkać też w centrum
naszego miasta. Dzieje się tak pomimo
przeprowadzonej kilka tygodni temu
akcji strażników miejskich i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, której skutek był jedynie
doraźny. Za natarczywe żebractwo lub
wykorzystywanie dzieci do tego celu
grozi mandat do 500 zł, kara grzywny
nakładana przez sąd do 1,5 tys. zł lub
inna kara do uznania sądu.
(RED)
FOT. RED

drzwi, zabraliśmy kilka rzeczy,
zawinęliśmy w koc i poszliśmy do
domu. Później dowiedzieliśmy się,
że Gołąb nie żyje, skojarzyliśmy,
że to przez nas – relacjonował
Paweł Z.
Ciało Romana Gołębia
znalazł człowiek, który
przychodził pomagać
mężczyźnie. Sekcja zwłok
wykazała, że ofiara miała trzy złamane żebra,
krwiak mózgu, liczne
obrażenia głowy, nóg,
rąk i tułowia.
Paweł Z. i Piotr K. byli
już wcześniej karani, za
włamania i rozboje oraz
jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz grozi im od 8 do
25 lat pozbawienia wolności, a
nawet dożywocie.
Angelika GrzywaczOskarżeni utrzymywali, że nie chcieli zabić
Dudek
70-latka.

bali. To nie był przypadek. Dwa lata temu
jeden z nich napadł na starszą kobietę, ma
na koncie wiele włamań i kradzieży oraz
krótkoterminowe odsiadki. Taki człowiek
w ogóle nie powinien istnieć w społeczeństwie. To są pasożyty, które czekają
na łatwy cel, zarobek. Żerują na ludzkiej
naiwności. Czyhają na zniedołężniałych

ludzi. W ten sposób zdobywają pieniądze
na swoje używki typu alkohol, dyskoteka,
zabawy. – Mój ojciec był tak schorowanym człowiekiem, że żeby go okraść nie
trzeba było go mordować. Cała Rybnica
była wstrząśnięta tą tragedią, bo to mała
miejscowość i ludzie żyli tam jak w jednej
rodzinie, do niedawna nikt się tam niczego

JELENIA GÓRA

REGION Przykre skutki uśmiercenia chronionego węża

Świadkowie
poszukiwani
Jeleniogórska policja poszukuje
świadków kolizji drogowych, do których doszło 9, 19 i 25 lipca 2011 roku
na terenie powiatu jeleniogórskiego.
Dnia 9 lipca około godz. 14:30 na
drodze krajowej nr 30 w okolicach
Siedlęcina - z pojazdu ciężarowego
(mógł to być autobus) nastąpił wyciek
ropy na drogę, w wyniku którego doszło do kolizji drogowej. Dnia 19 lipca
około godz. 19:50 w Wojcieszycach na
drodze krajowej nr 3 kierujący pojazdem BMW z nieustalonych przyczyn
zjechał na lewy pas ruchu, po czym
uderzył w ogrodzenie. Dnia 25 lipca
około godz. 15:00 w Jeleniej Górze przy
ul. Sobieskiego kierujący pojazdem
ciężarowym koloru pomarańczowego z niskopodwoziowa naczepą
przewożący koparkę, wjeżdżając od
ul. Jana Pawła II zjechał na lewy pas
ruchu zajeżdżając drogę kierującemu
samochodem Renault Clio. W związku z powyższym wszystkie osoby,
które widziały przebieg tych zdarzeń
drogowych lub posiadają jakiekolwiek
informacje na ich temat proszone są
o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
telefonicznie pod nr tel. 75/7520267
lub 75/7520581 (sekretariat).
KMP

nie obawiał. Teraz ludzie się zamykają. Z
drugiej strony, kiedy ci sprawcy zostali
zatrzymani, ludzie niejako odetchnęli. Do
tej pory nie mogli niczego zostawić na
podwórku, bo oni wszystko kradli. To są
powszechnie znane osoby, która od lat
zastraszały cała okolicę – mówił przed
rozprawą Andrzej Gołąb.

Myślała, że gad ją ukąsi
60-latka stanie przed sądem,
za to, że zabiła żmiję, która wypełzła, kiedy kobieta
szła na przystanek. Żmija
zaczęła syczeć, więc sprawczyni kilka razy uderzyła ją
laską. Zobaczył to członek
towarzystwa ochrony praw
zwierząt, który wezwał policję i wszczął pościg za autobusem, do którego wsiadła
„sprawczyni”.
Do zdarzenia doszło w lipcu w
Zachodniopomorskiem we wsi Konotop koło Drawska Pomorskiego,
gdzie mieszka babcia jeleniogórzanki, pani Magdaleny. To ona
opowiedziała nam tę historię i pyta,
czy nawet kiedy człowiekowi grozi
realne zagrożenie, nie ma on prawa
bronić się przez żmiją, która jest pod
ochroną?
– Moja babcia szła ze swoją koleżanką na przystanek autobusowy.
Kiedy na drodze zobaczyły syczącą
żmiję, 60-letnia kobieta zaczęła
„okładać” ją laską. Wtedy zatrzymał
się przy nich samochód, z którego
wysiadł mężczyzna i powiedział, że
żmije są pod ochroną i nie można
ich zabijać. Zadzwonił na policję
i kazał czekać na radiowóz. Kiedy

starsze panie nie posłuchały, bo jak
wyjaśniły mężczyźnie, musiały iść
na autobus, mężczyzna sam zaczekał na policję i wraz z nią wszczął
pościg za autobusem – opowiada
pani Magdalena.
Obydwie kobiety zostały przesłuchane, a w sprawie zabitej żmii
wszczęto postępowanie, które po
jakimś czasie umorzono. Mężczyzna,
który zgłosił sprawcę na policję,
zastrzegł jednak, że zaskarży panie
do sądu.
(Angela)

Zgodnie z prawem żmije, jak wszystkie
gady w Polsce, są pod ochroną i za ich
zabicie grozi kara grzywny lub więzienia
do dwóch lat.
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REGION. Radni wojewódzcy chcą do Senatu

Rywale z prawa i środka
Marek Obrębalski i Tadeusz Lewandowski wystartują w jesiennych wyborach.

Tu można ufać ludziom
obszarów związku w okresie transformacji. I po trzecie Jelenia Góra
i Kotlina Jeleniogórska to miejsce
spotkań polsko-czechosłowackich,
w tamtym systemie jeszcze, ponad 30
lat temu. Byłem rzecznikiem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej oraz
jednym z organizatorów spotkań w
Karkonoszach, między innymi, z Vaclavem Havlem, kiedy jeszcze był
desydentem. To wszystko
bardzo mnie łączy z Jelenią Górą i najnowszą
historią tego regionu
oraz z pulsowaniem
życia intelektualnego
miasta.

– Jeleniogórzanie uważają, że
Pan nie jest kandydatem stąd. Co
Pan na to?
– Wydaje mi się, że jestem bardzo
mocno związany z Jelenią Górą i
Kotliną Jeleniogórską. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego. Pamiętam moje wykłady, kiedy
tutaj mieszkałem. To był wspaniały
czas. Młodzi ludzie wchodzili w
kariery europejskie. Jelenia
Góra to jest przecież historia Solidarności. Region
Jeleniogórski był jednym z najsilniejszych

Fot. red

JELENIA GÓRA Walczyli o Bełt Chojnika

Obronili fortecę
Dziewięćdziesięciu rycerzy
zmierzyło się w miniony
weekend w turnieju kuszniczym o Bełt Chojnika i w
bitwie o Zamek Chojnik.

Fot. Agrafka

Do Bractwa Zamku Chojnik, które
działa prężnie już od 19 lat, należy 25
rycerzy i dam. Co roku organizują
Rycerski Turniej Kuszniczy o Złoty
Bełt Chojnika. W tym roku wzięłu
udział w turnieju bractwa z Bolkowa,
Płocka, Czerwionki, Torunia, a także
z Czech.
- To już 22. turniej zorganizowany
na Zamku Chojnik. Raz zdarzyło się,
że turnieje odbyły się dwa razy w jednym roku. Jest to najstarszy konkurs
rycerski w Polsce o Bełt Chojnika, czyli

strzałę do kuszy, która
jest nagrodą przechodnią. Rycerze i damy
strzelają z kuszy oraz
z łuku. Odbyły się także pokazy rycerskie i
walki na miecze. Jak co
roku gościmy rycerzy
z Chorągwi Ziemi Czeskiej. Tradycyjnie nie
obeszło się bez potyczki
o zamek z Husytami,
ale oczywiście forteca nigdy nie została
zdobyta – powiedział
Jerzy Czajka, kasztelan
Zamku Chojnik.
(Agrafka)

Barwna impreza od lat cieszy się
ogromnym zainteresowaniem.

Józef Pinior to legenda podziemnej
„Solidarności”. Związany był także ze
środowiskami centro-lewicy.
REKLAMA

Marek Obrębalski i Tadeusz Lewandowski
będą rywalizowali w wyborach do Senatu
RP.
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JELENIA GÓRA Rozmowa z Józefem Piniorem, kandydatem Platformy Obywatelskiej do Senatu RP

Fot. Archiwum

Dotychczasowy radny sejmiku
dolnośląskiego Tadeusz Lewandowski to kandydat Prawa i
Sprawiedliwości do Senatu RP w
naszym regionie w najbliższych
wyborach parlament arnych.
Start ex–prezydenta Jeleniej
Góry Marka Obrębalskiego jest
już przesądzony. Jeleniogórski
samorządowiec i doktor nauk
ekonomicznych ma wystartować
pod szyldem ruchu społecznego Rafała Dutkiewicza
„Obywatele do Senatu”.
T. Lewandowski był
posłem w Sejmie I
kadencji (1991-93)
oraz senatorem IV
(1997-2001 z listy Akcji Wyborczej Solidarność) i VI kadencji w
okręgu legnickim
(2005-2007 z

ramienia PiS). Jednak w wyborach parlamentarnych 2007 bezskutecznie ubiegał się o reelekcję.
Dodajmy, że w latach 1994-98 był
radnym i wiceprezydentem Jeleniej Góry (prezydenturę wówczas
sprawowała Zofia Czernow). M.
Obrębalski bez sukcesu startował
w wyborach parlamentarnych w
2005 roku. Rok później wygrał
jednak starcie o fotel prezydenta
Jeleniej Góry. Jesienią ubiegłego
roku pokonał go Marcin Zawiła z
Platformy Obywatelskiej.
(Accipiter)
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– Jak Pan będzie prowadził
swoją kampanię wyborczą?
– Od wielu tygodni spotykam się z
różnymi środowiskami społecznymi
w powiecie jeleniogórskim oraz innych
powiatach, które wchodzą w skład
okręgu wyborczego. Kiedy Platforma
Obywatelska ogłosiła, że będę ją reprezentował w walce o Senat z subregionu
jeleniogórskiego, to ilość zaproszeń,
e-maili od różnych środowisk Kotliny
Jeleniogórskiej jest taka, że już nie
jestem w stanie nic innego robić poza
spotykaniem się z ludźmi, jeżdżeniem
do nich. Ta reakcja ze strony społeczeństwa była dla mnie miła, a decyzja PO
wywołała pewien impuls, który chciałbym dla Jeleniej Góry wykorzystać
lobbując w Parlamencie w Warszawie
oraz w Brukseli te kwestie, które są dla
miasta najważniejsze.
– Co ma Pan na myśli?
– Istota problemu Kotliny Jeleniogórskiej to infrastruktura. Mój wyborczy
personel zrobił nawet taki baner temu
poświęcony w moim biurze. Trzeba
lobbować na rzecz nowoczesnej infrastruktury: drogowej, kolejowej, ale
nie tylko. Aby to, co jest lotniskiem w
Jeleniej Górze, mogło przyjmować samoloty ważnych gości i dać możliwość
wylądowania temu, kto chce tu dotrzeć
drogą lotniczą. Szybka kolej: połączenie
z Berlinem, Pragą, Warszawą. Jednak
to nie jest tak, że ja obiecuję. Wiadomo,
że nie są to sprawy, które zależą tylko
ode mnie. Mówię o pewnym horyzoncie, na rzecz którego trzeba lobbować.
Pamiętam moje doświadczenie amery-

kańskie, z Waszyngtonu, jak wygląda
lobbowanie w Kongresie USA. Jeżeli
chce się osiągnąć to, co wydaje się mało
realne, to trzeba w miejscach, gdzie
zapadają decyzję, organizować lobbing
z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię,
że przez cztery lata doprowadzę do
wybudowania kolei, niemniej jednak,
kiedy będą powstawały plany wybudowania szybkiej kolei z Warszawy do
Pragi, ważne jest, aby miała swój szlak
przez Jelenią Górę. I ważne jest, aby
nasza obecność w stolicy pilnowała
tych spraw. Dodajmy, że PO bardzo
dużo zrobiła w tym regionie. Jelenia
Góra i Kotlina Jeleniogórska kilka
lat temu i dziś to są zupełnie „inne”
miejsca. Trzeba zrobić jednak jeszcze
więcej i wykorzystać ten dynamizm
i europejską szansę, aby Jelenia Góra
została Davos środkowej Europy. Do
tego chciałbym przyczynić jako senator
Ziemi Jeleniogórskiej.
– Ma Pan jakieś wspomnienia z
naszego miasta?
– W okresie podziemnej Solidarności, kiedy stałem na jej czele na Dolnym
Śląsku, Jelenia Góra i Kotlina Jeleniogórska były takim miejscem, w którym
zawsze mogłem liczyć na pomoc. W
sytuacji stanu wojennego czułem się
tu bezpiecznie, z całą pewnością dzięki
mieszkańcom, którzy wierzyli w sukces
polskiej demokracji bez względu na to,
w których strukturach się obracali. Tu
można było ufać ludziom.
– Dziękujemy za rozmowę.
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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

JELENIA GÓRA Za mało pieniędzy na nowe boisko

Szukają kasy
Jeszcze w tym roku przy
Szkole Podstawowej przy ul.
Paderewskiego ma powstać
wielofunkcyjne boisko, a także bieżnia i plac do skoku w
dal. Na ten cel miasto przeznaczyło jednak mniej pieniędzy,
niż zaoferował najtańszy
wykonawca.
Firma ROBTENIS z Warszawy przedstawiła kwotę około 519 tys. zł. Miasto
na budowę boiska w budżecie zabezpieczyło natomiast 216 tys. zł. Co dalej?

– W związku z tym, że Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Paderewskiego
ubiega się o status szkoły sportowej,
lekkoatletycznej, wstrzymałam wcześniejszy projekt zakładający budowę
boiska bez bieżni i placu do skoku w
dal. Biorąc pod uwagę fakt, że szkoła
ma małą salę gimnastyczną, tak ograniczony zakres budowy uniemożliwiłby
uczniom rozwój w kierunku lekkoatletyki. Zakres zadania jest więc obecnie
większy. Zdajemy sobie sprawę, że
koszt tych prac będzie wyższy niż pierwotnie szacowany, ale jesteśmy dobrej
myśli – mówi Zofia Czernow, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
(Angela)

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

Debata o Sobieszowie

Nowy teren sportowy o wymiarach 42
x 22 m ma mieć nawierzchnię z trawy
syntetycznej, dwa boiska siatkówki
(9x18), dwa boiska do koszykówki
(15 x 20m) i jedno boisko do gry
w piłkę ręczną o wym. 20 x 40 m.
Powstanie też czterotorowa bieżnia
do biegu na 60 m, oraz rozbieg i
zeskok do skoku w dal. Całe boisko
zostanie odwodnione. Przy szkole
powstanie też plac zabaw dla najmłodszych uczniów w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”.

JELENIA GÓRA Mieszkańcy apelują o budowę ronda przy Lubańskiej
W minioną sobotę około godziny 17.30 doszło do kolizji
drogowej na skrzyżowaniu
krajowej „trójki” z ul. Lubańską. Świadkowie podkreślają, że właśnie w tym miejscu
notorycznie dochodzi do
stłuczek i wypadków.

Fot. Agrafka

– Kierująca samochodem
marki Daewoo Matiz wyjeżdżając z ul. Lubańskiej
nie udzieliła pierwszeństwa
kierującemu pojazdem Audi,
który jechał główną drogą,
tzw. trasą czeską z kierunku

Jeleniej Góry, w wyniku czego doszło
do zderzenia. Oba pojazdy zostały
uszkodzone. Kierowcy byli trzeźwi
– poinformował aspirant Waldemar
Romańczuk z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Kierująca daewoo została przewieziona do szpitala z obrażeniami
nóg. Jej dwóch pasażerów, synów
nie doznało poważniejszych obrażeń,
podobnie kierowca audi.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Mieszkańcy apelują do władz miasta
Jeleniej Góry o wybudowanie ronda na
feralnym skrzyżowaniu krajowej „trójki”
z ulicą Lubańską, ponieważ często
dochodzi w tym miejscu do wypadków.
Największy ruch panuje tu w niedziele,
kiedy w pobliżu działa giełda przy ulicy
Lubańskiej.

W nadchodzący czwartek, 25
sierpnia, w sobieszowskim MDK
Muflon projektanci i przedstawiciele władz miasta wyłożą i zaprezentują plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzielnicy od
Chojnikiem. 30 sierpnia natomiast
odbędzie się debata publiczna na
ten temat.

Na ratunek dla wzroku

– W tym roku obejmiemy akcją
„Ratujmy wzrok dzieciom” ponad
1600 pierwszoklasistów ze szkół
podstawowych i z gimnazjów – powiedziała Zofia Czernow, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. – To przedsięwzięcie z długimi tradycjami,
powzięte przez JZO oraz Rotary Club
i Miasto Jelenia Góra. W przyszłym
roku dzieci będzie trochę mniej,
że względu na niż, ale za każdym
razem akcja profilaktyczna pozwala
ujawnić grupę dzieci, którym –
dzięki wczesnej diagnozie – udaje
się pomóc w terapii wzroku.

JELENIA GÓRA Na placu budowy obwodnicy

Postawili estakadę nad torowiskiem
W minionym tygodniu trwały
prace przy montażu elementów stalowych estakady nad
torami kolejowymi w rejonie
ulicy Krakowskiej.

stalowe –– Przyjechał w elementach
i został na miejscu zmontowany.
Główne prace przy unoszeniu wielkogabarytowych elementów estakady
zaplanowane zostały na godziny
nocne. Ze względów bezpieczeństwa
Został sprowadzony dźwig, zdolny w fazie unoszenia i montażu elemenunieść kilkusettonowe elementy tów ruch pociągów został całkowicie
wstrzymany, a momentami wyłączano zasilanie sieci energetycznej.
Skonstruowanie tej przeprawy było
ważnym elementem w procesie
budowy całej obwodnicy i dla tego
etapu – rozstrzygające.
(RED)
FOT. ABIK

Odzyskają blask

Ze względu na poszerzony zakres
Lokalnego Programu Rewitalizacji
(pierwotnie obejmował on tylko
niektóre budynki w tym obszarze)
rozpoczęły się przygotowania do
odnowienia domów mieszkalnych
przy ulicach Osiedle Robotnicze i
Złotnicza. W pierwszym przypadku
remont elewacji domów o nr 11, 13 i
15 oszacowano na niemal 500 mln
zł, a w drugim – domów przy ul.
Złotniczej o n-rach 1, 3, 5 i 9 – na
kwotę 862 tys. zł. Trwają ustalenia
ze wspólnotami mieszkaniowymi
na temat szczegółów współfinansowania.
(RED)

Wyczyszczą skały

Znów kraksa na „trójce”

Na zlecenie Karkonoskiego
Parku Narodowego pod koniec
września br. legnicka firma ELIOS
S.C. wyczyści karkonoskie grupy
skalne – Pielgrzymy i Słonecznik z
napisów i śmieci. Koszt wykonanej
usługi wyniesie 3 tys. 500 złotych.
(Accipiter)

Praca dźwigu została starannie
zaplanowana, bo korzystanie z urządzenia
pociąga za sobą znaczne koszty.
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JELENIA GÓRA Nowe oblicze Parku Zdrojowego w przyszłym roku

Poślizg rewitalizacji
Jesienią miała się zakończyć rewaloryzacja Parku
Zdrojowego w Cieplicach,
jednak wszystko wskazuje
na to, że część parku nie
będzie dostępna dla zwiedzających zgodnie z zapowiedzianym terminem.

terenie parku realizowane są
jednocześnie: remont muszli koncertowej oraz drogi dojazdowej
do Term Cieplickich. Obserwując
postęp prac trudno przypuszczać, że uda się zakończyć je do
jesieni. Większość alejek nie jest
jeszcze gotowa, ustawiane są
dopiero krawężniki. Kuracjusze i
turyści, którzy przechodzą przez
Plany wykonawcy dotyczące udostępnione fragmenty parku,
zakończenia prac, pokrzyżowały toną w błocie.
dwie inne inwestycje, które na

Jak zapewniają władze miasta,
jeśli terminy zakończenia rewaloryzacji całego Parku Zdrojowego
zostaną przesunięte do przyszłego
roku, nie będzie to winą wykonawcy. Firma wywiązuje się ze swoich
zadań w ustalonym tempie, jednak
na placu budowy realizowane są
dwie inwestycje, które pierwotnie
nie były brane pod uwagę.
– Prace prowadzone są w stałym
tempie, jednak doszły nam dwie

REGION Światowy Zlot Campingu i Caravaningu

JELENIA GÓRA Japonia inspiracją dla młodych adeptów sceny

Karawana pojechała dalej
Uroczystym pożegnaniem
zakończył się polski etap
77. Światowego Zlotu Campingu i Caravaningu, który
po raz pierwszy odbył się na
Campingu Wiśniowa Polana
w Miłkowie. W zlocie wzięły
udział 83 załogi z różnych
krajów.

Fot. Agrafka

Od 14 do 17 sierpnia trwał Światowy Zlot Campingu i Caravaningu, w
którym brali udział miłośnicy podróży przyczepą campingową z takich
krajów jak: Hiszpania, Norwegia,
Włochy, Francja, Niemcy, Czechy,

czy też Wielka Brytania oraz z Polski.
W otwarciu zlotu w Miłkowie wziął
udział starosta jeleniogórski Jacek
Włodyga, który przekazał przybyłym
gościom informatory o ciekawych
miejscach w naszym regionie.
– Zlot ten był okazją, aby zaprezentować obcokrajowcom walory
naszych terenów, regionalną kulturę, a także wyborność polskiej kuchni, którą nasi goście byli zachwyceni.
Najbardziej zdziwił ich wspaniały
smak naszego chleba – powiedział
Krzysztof Wiśniewski, właściciel
Campingu Wiśniowa Polana.
(Agrafka)

nowe inwestycje oraz zadania.
Chcemy bowiem zrobić kompleksową rewaloryzację tego parku, bo
ma on służyć mieszkańcom przez Koszt rewaloryzacji Parku Zdrojowego to 15 mln
lata. Po pierwsze nie planowaliśmy
zł, które pochodzą z unijnej kasy oraz z budżetu
przebudowy muszli koncertowej,
która obecnie jest realizowana. To miasta Jelenia Góra.
spowoduje chwilowe wstrzymanie
sobie jednak do października – przy którym trwa budowa drogi
prac na Alei Lipowej. Ponadto
mówi Zofia Czernow, zastępca dojazdowej do term Cieplickich,
okazało się, że dodatkowo muszą
która ma się zakończyć w przyprezydenta Jeleniej Góry.
być odwodnione pewne fragmenty
Wyłączony ze zwiedzania ma szłym roku.
parku. Z tymi pracami poradzimy
(Angela)
być natomiast fragment parku,

Śnieżka jak Fudżijama
Kraj Kwitnącej Wiśni w
pigułce poznają uczestnicy
warsztatów teatralnych,
które trwają w Zdrojowym
Te a t r z e A n i m a c j i w
Cieplicach.
Co w regionie jeleniogórskim najbardziej przypomina Japonię? Autorzy projektu w ZTA doszli
do wniosk u,
że Śnieżka.
Wulkaniczne

pochodzenie najwyższego szczytu Karkonoszy a także jej kształt
przypomina symbol Japonii, czyli
Fudżijamę.
Na podstawie tej analogii postanowiono zbudować spektakl oparty na japońskiej
przypowieści
o g n u ś ny m
Taro, który

przybliży zarówno uczestnikom jak i
widzom kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni. Nad widowiskiem z wykorzystaniem tego, co najbardziej japońskie,
pracują będą młodzi adepci sceny z
Teatrzyku Jelonka Górskiego, który
już po raz czwarty z rzędu wystawi
swoje premierowe przedstawienie w ZTA. Dotychczas działał
pod skrzydłami projektu „Lato
w teatrze”. W tym roku patronatem objął warsztaty

atrze lalek bunraku i kabuki. Zostaną także wykorzystane elementy
aikido. Scenografię i lalki przygotowuje Grzegorz Łoznikow.
Poprzeczka przed warsztatowiczami jest postawiona niezwykle
wysoko. Jak mówi Lidia Lisowicz,
teatr bunraku to wyzwanie nawet
dla aktorów profesjonalnych. Nic
dziwnego, bowiem do animacji
jednej lalki potrzebne są trzy osoby.
W dodatku muszą zgrać swoją pracę
z tekstem podanym przez
narratorów.
Prócz działań ściśle teatralnych przed warsztatowiczami „lekcje” z
kultury Japonii. Nauczą
się – na przykład – parzyć herbatę, poznają
podstawy pisma japońskiego,

JELENIA GÓRA Koncert dla chorego Marcelka

Nazbierali tysiąc złotych
19 sierpnia w klubie muzycznym Orient Express
w Jeleniej Górze odbył się
koncert charytatywny przygotowany z myślą o czteromiesięcznym Marcelku
Jaczunie.

Frekwencja nie dopisała. Publiki
nie ściągnął ani szczytny cel imprezy,
ani towarzyszący jej kalejdoskop
muzyczny. Występy na żywo kapel
VICTIMA, NON PRESIDENT, OSTATNI
KRZYK MODY oraz DEPRESJA spotkały się z pustkami na płycie; szału nie
było także na after party, które zaledwie przez godzinę prowadzili dMarek
Marcelek Jaczun wymaga długo- i ManieK z More Than A Party Jelenia
trwałego, a przy tym kosztownego Góra. Po prostu: nie wypaliło.
leczenia. – Cieszę się, że udało nam
(Petr)
się zebrać choć ten 1000 zł. Dziękuję
wszystkim, którzy przyszli do klubu
– Ale nie wszystko stracone. Ci, którzy
Orient Express by wesprzeć nas z
chcieliby wspomóc Marcelka mogą
dobrego serca i pobawić się przy
muzyce na żywo. Szkoda tylko,
wpłacać pieniądze na jego konto
że uczestników imprezy było tak
imienne: „Na ratunek dzieciom z choniewielu – mówi
robą nowotworową” ul. O. Bujwida 42,
Amelia KaliszNaciskała,
50-368 Wrocław, nr 11 1160 2202
organizatorka
0000 0001 0214 2867. Z
koncertu.

Animacja lalkami w teatrze bunraku
wymaga sporego zaangażowania i dużej
wprawy.

Bogdan i Zoﬁa Nauka podczas zajęć.

jeleniogórski urząd miejski, a pomoc
merytoryczną zapewnił Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
25 młodych jeleniogórzan pod
opieką instruktorów (aktorek ZTA
Lidii Lisowicz i Doroty Fluder, studentki japonistyki Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu Zofii Nauki,
oraz Konrada Sikory, instruktora
sztuk walki) poznaje Japonię oraz
przygotowują poszczególne elementy spektaklu. Będzie on w dużej
mierze oparty na tradycyjnym japońskim
te-

grafiki, a także mangi. To wszystko
w przestrzeni Teatru Zdrojowego,
którego remont i modernizacja
właśnie dobiega końca. – Być
może uda się zagrać premierę
już na scenie – mówi Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojowego Teatru
Animacji.
(ZTA)
FOT. ZTA

Fot. Petr

tytułem wpłaty: „Marcel Jaczun” – dodaje Amelia KaliszNaciskała.

Muzycy mają swój wkład w ratowanie zdrowia
chłopca.

Pokaz przedstawienia zapowiedziano na niedzielę, 28 sierpnia, w
Teatrze Zdrojowym.
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REGION Obawy pacjentów i personelu przed powstaniem Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej:
Fot. Angela

Szpital w likwidacji

Siedzibą nowej instytucji będzie budynek
szpitala przy ulicy Ogińskiego.
Dokończenie ze strony 1

Te działania nie będą miały żadnych negatywnych skutków
dla pacjentów, nie zmieni się bowiem ani ilość przyjęć, ani
jakość naszej pracy. Staramy się również, by nie miało to
prawie żadnych negatywnych skutków dla pracowników –
mówi Iwona Fuławka, likwidator Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze.
Celem naszego postępowania jest
poprawienie efektywności udzielania świadczeń, bowiem koszty,
jakie ponosi szpital na utrzymanie
posiadanej bazy, są dużo wyższe niż

przychody, które uzyskujemy. Szpital
funkcjonuje ze stratą, która miesięcznie sięga około 900 tys. zł. Głównym
kosztem szpitala są wynagrodzenia
pracowników. W tej sytuacji samo-

– dodaje pani likwidator.
Na 31 lipca br. na etat w
Szpitalu Wojewódzkim Jeleniej Górze zatrudnionych
było 1020 osób, oraz około 30
pracowników niepracujących
na pełnym etacie.
– Miesięcznie wynagrodzenia pracowników netto to około 3 mln zł. Do tego dochodzi
ponad 1 mln zł kontraktów
lekarskich oraz z pozostałym
personelem medycznym plus
ZUS i podatek dochodowy.
Koszty pracy stanowią
około 70 procent całych kosztów szpitala, stąd decyzja o
szukaniu oszczędności w tym segmencie. Połączenie tych
dwóch szpitali w jeden
pozwala nam na ograniczenie stanowisk
przede wszystkim
administracyjnych
– usłyszeliśmy.
W Szpitalu
Woj e wó d z kim w Jeleniej Górze
wypowieIwona Fuławka przekonuje, że na
dzenia
zmianach nie ucierpią pacjenci.
otrzymały
33 osoby,
rząd województwa podjął działania,
które mają te koszty zmniejszyć z czego sześciu pracowników meprzy zachowaniu całej dostępności dycznych z oddziału rehabilitacji (na
świadczeń dla osób ubezpieczonych około 30 pracujących).

– Jest to jednak dostosowanie ilości
personelu do kontraktu, który daje
nam Narodowy Fundusz Zdrowia.
Od lat ten kontrakt był sukcesywnie
zmniejszany. Dla przykładu wartość
kontraktu w 2008 roku wynosiła blisko 700 tys. zł na rok, a w 2011 r. - 516
tys. zł. Kontrakt został więc zmniejszony o blisko jedną czwartą. Do tej
pory natomiast nie było robionej
żadnej restrukturyzacji zatrudnienia
do tego zmniejszonego kontaktu i
trzeba to było kiedyś zrobić.
Wycofaliśmy się z wypowiedzeń dla
pracowników medycznych. Z oddziału
rehabilitacji jedna osoba przechodzi
na emeryturę, druga na świadczenie
przedemerytalne, a pozostałe cztery
osoby otrzymały od nas inne propozycje pracy, a w przypadku zwiększenia
kontraktu, zobowiązaliśmy się do
przywrócenia ich do pracy na oddziale.
Tylko jedna osoba z tego nie skorzystała, była to jednak indywidualna decyzja
pracownika. Wycofaliśmy się również
z części innych wypowiedzeń, których
obecnie z 33 zostało 26, z czego 24
osoby mają zabezpieczenia w postaci
przejścia na emeryturę albo świadczenie przedemerytalne. Tylko dwie
osoby z całego szpitala zostaną więc
bez żadnego zabezpieczenia – mówi
likwidator szpitala.

A co w Kowarach?

Gorzej wygląda jednak sytuacja
w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i
Chorób Płuc w Kowarach, gdzie skala
zwolnień w porównaniu do liczby
zatrudnienia jest o wiele wyższa.
– Obecnie w naszym szpitalu
pracuje 217 osób, z czego wypowiedzenia od października otrzymało 35
osób. Nastroje w zespole nie są wiec

optymistyczne, jednak decyzję podjął
organ założycielski i nie ma tu z czym
dyskutować. Część pracowników
otrzymała inne propozycje pracy,
ale z tego nie skorzystała, bo była to
praca na niższych stanowiskach i o
niższych zarobkach – mówi Jerzy
Młodnicki, zastępca dyrektor „Wysokiej Łąki” w Kowarach.
Przekonuje jednocześnie, że nie
zmniejszy się ilość przyjmowanych
pacjentów, ponieważ kadra pielęgniarsko-medyczna pozostała w
niezmienionym składzie, a zwolnienia dotyczą przede wszystkim pionu
administracyjnego i kierowniczego.
Likwidator Szpitala Wojewódzkiego przekonuje, że na przekształceniu szpitali zyskają obydwie
placówki: Szpital Wojewódzki w
Jeleniej Górze zostanie oddłużony,
a na „Wysokiej Łące” zostanie
przeprowadzony remont budynku,
rozbudowa oddziałów. Placówka ma
też zyskać dostęp do nowoczesnego
sprzętu.
Angelika Grzywacz-Dudek

Niebawem mają się zakończyć negocjacje z Narodowym Funduszem
zdrowia odnośnie kontraktów dla nowopowstającego Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
Decyzje co do wielkości przyznanych
funduszy mają zapaść na dniach. Po
przekształceniu szpitali całkowicie
zmieni się ich struktura organizacyjna.
Dyrektorem nowej jednostki w dalszym
ciągu pozostanie jednak Stanisław
Woźniak.

REGION Wspólnie szukają pieniędzy JELENIA GÓRA Jakie dzielnice cieszą się największą popularnością
Przedstawiciele Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, urzędu miasta
i Towarzystwa Budownictwa
Społecznego gościli w Niemczech, gdzie spotkali się z
tamtejszymi niepełnosprawnymi.
Wynikiem tych rozmów ma być
wspólne staranie się o dofinansowanie
centrów asystenckich, które miałyby
powstać w ramach budowy obiektów
dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Wizyta służyła wymianie doświadczeń
w rozwiązywaniu codziennych proble-

mów, w tym również mieszkaniowych.
Niepełnosprawni z Polski i Niemiec
wspólnie zastanawiali się, jak i na co
mogą pozyskać pieniądze, by ulżyć
w codziennych troskach tej grupy
społecznej.
Podczas rozmów podjęto decyzję o złożenie wspólnego wniosku z programu
dotyczącego aktywności i przedsiębiorczości. Pozyskane pieniądze w Jeleniej
Górze i po niemieckiej stronie miałyby
być wykorzystane na budowę centrów
asystenckich, które miałyby powstać
w budynkach dla niepełnosprawnych
i starszych osób, które jeszcze w tym
planuje wybudować TBS.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Błyszczy nowe na Bankowej
Coraz bliżej końca jest budowa plomby kamienicznej
wzniesionej w luce między
dawną zabudową ulicy Bankowej.

Fot. red

Dom ma przeznaczenie mieszkalno-usługowe i jest drugim budynkiem postawionym przy tej ulicy w
minionym dwudziestoleciu. Tym
samym zabudowana została kolejna
pusta przestrzeń w obrębie ścisłego
Budynek stawiany od kilkuna- centrum Jeleniej Góry.
(RED)
stu miesięcy ostatnio otynkowano
i zdjęto z jego fasady
rusztowania. Do końca budowy pozostały
prace wykończeniowe.
Mieszkańcy mogą więc
podziwiać ten obiekt
wkomponowany pomiędzy historyczną zabudowę ulicy Bankowej,
do której stylem nowa
kamienica nawiązuje.

Gdzie tu mieszkać w naszym mieście
W których częściach naszego
miasta najlepiej „się mieszka” i dlaczego? Jak się okazuje, odpowiedź na te pytania wcale nie jest prosta.

Według deweloperów i zarządców
nieruchomości działających w stolicy
Karkonoszy wszystko zależy od tego,
jakimi kryteriami kierujemy się podczas wyboru i oceny jakości miejsca,
gdzie chcemy zamieszkać. Dla osób
młodych np. świeżo upieczonych
absolwentów szkół wyższych, którzy
zwykle najpierw planują wynajęcie,
a nie kupno mieszkania podstawowym kryterium jest wysokość czynszu i odstępnego, a dopiero potem
lokalizacja i otoczenie.
– Stąd, ciężko mówić o konkretnych dzielnicach Jeleniej Góry, w
których młodzi decydują się mieszkać, bowiem tam będzie żyło się im
najlepiej. Mniej więcej wygląda to
tak, że do około czterdziestego roku
życia ludzie myślą przede wszystkim
o kosztach i oszczędnościach z tymi
związanych. Komfort i lokalizację
mieszkania bierze się pod uwagę
dopiero później, kiedy ma się rodzinę
i to dzieci są priorytetem – mówi nam
Michał Stępień, właściciel Nieruchomości „Stępień”.
Istotnie bowiem, dla rodzin z
małymi dziećmi równie ważne jak
komfort mieszkania jest jego otoczenie. Tu liczy się w szczególności
ilość terenów zielonych, miejsc spacerowych, bliskość do placów zabaw,
sąsiedztwo przedszkoli i szkół, a także
swoboda komunikacji z pozostałymi

nawet trzem pokojom – tłumaczy szczególnie Cieplice, odrestauroczęściami miasta.
wany Plac Piastowski czy okolice
– Przykład: ulica Złotnicza, a Michał Stępień.
I dodaje: – Należy również pod- rewitalizowanego obecnie Parku
konkretnie miejsce po byłym Zespole
Szkół Elektronicznych, czyli tak na- kreślić, iż to właśnie Zabobrze jest Zdrojowego. Co zresztą wcale nie
prawdę ścisłe centrum miasta choć dziś największą „sypialnią” Jeleniej dziwi biorąc pod uwagę budowany
rozsądnie oddalone od głównego Góry. Wpływa na to kilka czynników akurat w tej dzielnicy zespół basedeptaka. Chętnie wybieranymi przez ważnych zarówno dla młodych, jak i nów termalnych i bliskość obiektów
osoby po czterdziestce lokalizacjami starszych osób: sklepy, lokale gastro- uzdrowiskowych. Dotyczy to zarów– szczególnie przez ludzi o wyższym nomiczno-rozrywkowe, kościoły i no ludzi napływających do Jeleniej
statusie materialnym, są również przystanki autobusowe znajdzie się Góry z innych regionów Polski, jak i
ulice Podgórze, Urocza czy domki w tutaj praktycznie na miejscu. A to jest z zagranicy – podsumowuje Bożena
Wachowicz-Makieła.
zabudowie szeregowej przy Małcu- bardzo istotne.
(Petr)
Co zaś się tyczy osób przyjezdnych:
żyńskiego i Sygietyńskiego – mówi
Bożena Wachowicz-Makieła z firmy – Jak się okazuje, te upodobały sobie
„Domus” – Zarządzanie Nieruchomościami.
Z kolei jeśli chodzi o to, jakie mieszkania są dzisiaj najczęściej brane pod
uwagę przez osoby
z Jeleniej Góry, jak
również napływające do miasta z
zewnątrz: – Coraz
rzadziej wynajmowane i kupowane
są lokale w starych
kamienicach głównie ze względu na
ich wysoką cenę
i koszty utrzymania. Zdecydowanie
chętniej ludzie
wybierają mieszkania na Zabobrzu,
gdzie można sobie
pozwolić na zakup
Ruch na rynku nieruchomości spory.
większego metrażu,
Przy ulicy Matejki wiele mieszkań jest na
odpowiadającego
sprzedaż.
zwykle dwóm, a

Fot. red

Celem centra asystenckie
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Będzie gorzej, bo drożej
Koniec wakacji, podwyżki
czas zacząć! Z początkiem
roku w sklepach powiało
drożyzną. Teraz będzie jeszcze drożej. Od września, a co.
Bo w Europie ciągle kryzys, i
pogoda latem była kiepska,
i nieurodzaj jest. I wszystko
musi pójść w górę, rzecz
jasna, z wyjątkiem pensji
naszych mizernych, co to
jeszcze bardziej mizerne się
staną.
Gdy myślę o złotej polskiej jesieni
nieprzyzwoicie nachalnie koleboce mi
się po głowie „złoty” – nie złota. „Złoty”,
którego wartość spada na łeb na szyję
z powodu, o zgrozo, tajemniczego
kryzysu finansowego, co to raz w całej
Europie ponoć szaleje, a innym razem
przezwyciężony jest ponoć szczególnie
w naszej Polsce kochanej. Przezwyciężony, bowiem do tej pory władza
przymykała wszakże oko na wszelkie
kryzysu symptomy, mydląc nam oczy
katastrofami oraz skutkami katastrof,
katastroficznymi wizjami krzyży po
katastrofach, pomników, które trzeba
stawiać bo wolność i patriotyzm mierzą, nie martwiąc się wcale o to, jak
się z kryzysem obyć, który pomimo
mnogości pomników „w terenie” i tu
miejsce sobie znalazł. I rozpanoszył
się z siłą zdwojoną, czego efektów
doświadczymy już wkrótce.
Zbliżające się siedmiomilowymi krokami jesienne podwyżki dla mnie przynajmniej, pismaka, dziennikarzyny,
belfra na pół etatu, męża niedoszłego
żony niedoszłej z mieszkaniem małym,
aczkolwiek nie intratnym a stratnym
to wizja niemalże apokaliptyczna.
Zresztą, jak mniemam podobnie jak
i dla większości z Was, czytelnicy, w
zdecydowanej większości jeleniogórzanie – mieszkańcy istnego Eldorado
w Karkonoszach, miasta królewskiego,
jak śmie twierdzić jeden z drugim;
krainy mlekiem i miodem płynącej, w
której przeciętne zarobki nie przekraczają 1 tys. zł! A nieprzeciętne wynoszą
około 10 tys. zł, ale nie o to tu chodzi.
Chodzi natomiast o to, że drożyzna
uderzy jesienią!
Raty kredytów, VAT, paliwo, energia,
gaz, żywność a nawet woda. Jak długo
jeszcze podwyżki będą nas rujnować?
I jak długo jeszcze nasze pensje nie
będą wzrastać? Ja wiem, że kryzys;
ja rozumiem, że niekorzystna aura

pogodowa panująca w Polsce przez całe
lato jest przyczyną nieurodzaju. Wiem,
wiem, zdaję sobie sprawę. I mogę płacić
więcej za media, stratne lokum i chleb
powszedni. I niedoszła żona też pewnie
może, choć nerwowa jeszcze bardziej
się stanie i smutna. Mogę, możemy, o
ile z godnych zarobków i normalnego
budżetu opłaty to będą. W innym
przypadku – z czego i Wy, czytelnicy,
sprawę na pewno sobie zdajecie, konsumeryzm zbierze swoje owoce. I będzie
w Polsce tak, jak to było w Londynie. I w
Jeleniej Górze, stolicy Wielkiej Brytanii
bynajmniej nierównej, podobnej raczej
jej karykaturalnemu obliczu, także.
Eksperci przewidują, że jesienią
żywność zdrożeje nawet o kilkadziesiąt procent! Chleb może być droższy
niż dzisiaj o 40 groszy, a mleko o 20.
Nieurodzaj oznacza mniej towaru,
który trafi na rynek, a to z kolei musi
się przełożyć na wyższe ceny. I dalej –
drożyzna na stacjach paliw wywinduje
koszty transportu, a jeśli sytuacja na
rynkach finansowych, czyli tzw. „kryzys” nie „ponoć”, a faktycznie się nie
uspokoi niebawem stawka 6 zł za litr
benzyny stanie się faktem. Co za tym
idzie, drożyzna płynąca z dystrybutora
jeszcze bardziej odbije się na cenach
towaru w sklepach!
Już teraz producenci, hurtownicy
i właściciele sklepów próbują oswoić
nas ze zbliżającymi się podwyżkami.
Powiadam jednak, że z tym oswoić
nas się nie da. Nie można bez końca
igrać ze społeczeństwem zmęczonym retoryką bezładnie rządzących, i
wprowadzaniem podziałów na tych co
mają i tych, co nie mają. Dziś wszyscy
jesteśmy przede wszystkim konsumentami i to właśnie konsumeryzm kieruje
naszym życiem czy tego chcemy, czy
nie. Zamieszki w Londynie – o których
wcześniej wspomniałem nie były spowodowane głodem czy brakiem chleba.
Były to rozruchy zdyskwalifikowanych
i wybrakowanych konsumentów,
którymi i my się stajemy. I w nas też,
jak w londyńczykach, rosną gniew,
złość, poczucie upokorzenia, żal oraz
urazy podbechtywane niemożnością
zapłaty rachunków w terminie, nieposiadania rzeczy służących za wskaźnik
pozycji społecznej i naszych notowań w
szrankach o sukcesy życiowe, co gorsza
– niejednokrotnie też rzeczy absolutnie
niezbędnych. A będzie jeszcze gorzej,
bo drożej.
Piotr Iwaniec

Jeleni los

O tym jeleniu głośno było
przed trzema laty, kiedy to
świętowano 900-lecie Jeleniej Góry. Potężny herbowy
byk zagrał w spektaklu na
jubileusz miasta i trafiony
strzałą księcia Bolesława
Krzywoustego spłonął. Została jednak konstrukcja, której
miasto nie chciało. Jelenia
przewieziono więc do Pławnej
Dolnej, gdzie miał promować
miasto. Aktualnie zwierz jest
w stanie fatalnym. Mówi się,
że są zamysły, aby herbowego
jelenia „zrewitalizować” i
przenieść gdzieś na plac Ratuszowy, bliżej macierzy. Co
na to samorząd? Poprzedni
sprawę olał, więc jest okazja do rehabilitacji. Póki co,
wypada tylko zaśpiewać „Jak
smutny jest los jelenia na
emigracji!”.

22 sierpnia 2011 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Chciałeś kandydować, ale
się wypięli.

Euforie
przedwyborcze

Z pyszna ma się jeden z jeleniogórskich radnych, którego
zapewniono, że będzie miał
miejsce na liście wyborczej
jednego z ugrupowań. Co
więcej, utwierdzono go w
przekonaniu, że będzie pewniakiem i zajmie fotel w parlamencie. Tymczasem okazało
się, że zapewnienia i euforia
były przedwczesne, bo „góra”
zdecydowała inaczej. Kolejny
dowód, że nasza lokalność
bywa sterowana odgórnie, a
także ilustracja porzekadła,
że lepiej nie dzielić skóry
na niedźwiedziu, który jest
jeszcze w lesie. Radnemu
wprawdzie polecono utworzenie własnego komitetu
wyborczego, jednak ten nie
zamierza już stawać w wyborcze szranki. Przynajmniej nie
w tych wyborach.
(anzol)

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

– Nie martw się i pamiętaj,
że
– wszędzie dobrze, gdzie nas
nie ma!

Józef Sarzyński, zastępca przewodniczącego rady miejskiej, Józef Gajewski, radny. Obaj z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
(anzol)

OKIEM REDAKTORA 

Nawierzchniowe

ideały
Bruk bywa symbolem nie tylko
upadku, lecz także trwałości i solidności. Dobrze położona kostka
brukowa przetrzyma wszelkie zawirowania. Jest odporna na indolencję
decydentów i w dodatku naturalnością tworzywa i mozaiką ułożenia
wpisuje się w krajobraz miasta.
Nawierzchnia to podłoga miasta,
a jeśli przyrównamy nasze urbs do
mieszkania, ze wstydem przyznamy,
że w wielu jego „pokojach” mamy
po prostu obleśne klepisko. Idąc po
jeleniogórskich chodnikach trudno
skupić uwagę na czymś ciekawszym niż nawierzchnia. Choćby na
pełnych intrygujących fasadach
secesyjnych kamienic (też się sypią).

Chcąc nie chcąc musimy wlepić
wzrok pod nogi, by nie wybić zębów
na zapadlisku, czy nie wpaść w nieoznakowaną dziurę, która powstała
po kradzieży wieka studzienki.
A jeśli nawet nawierzchnia jest
równa (i z kostki granitowej – jak na
śródmiejskim trakcie), psioczymy, że
niewygodnie się po niej chodzi. W
pomostowaniu przodują panie, dla
których przejście po ulicy 1 Maja,
Konopnickiej i placu Ratuszowym,
zwłaszcza w szpileczkach, jest wyzwaniem ponad miarę wygody.
Niektóre chodniki są w stanie
tragicznym – jak choćby ten na
odcinku ulicy 1 Maja od stacji do
skrzyżowania z Kochanowskiego.

To swoisty symbol partactwa po- przyprawiają. Nie tylko wspomniałączonego z niemocą decydentów na niewygodna dla dam kostka.
i gospodarzy gruntów. Te należą Znajdujące się pod arkadami płyty
do rozczłonkowanych Polskich granitowe, które odziedziczono
Kolei Państwowych, które nie mają w spadku po geście władz z lat
pieniędzy na nic (na pociągi też propagandy dobrobytu, lepią się od
skąpią). Leżą zaś w Jeleniej Górze, brudu. Wszelakiego. Antyreklama
której samorządowcy też utyskują porządku i gospodarności niemal
pod oknami magistratu.
na dziurę, tyle że w budżecie.
Kiedy dojdzieTak oto dziury
my do uliczek
w trotuarze nienieco od ścisłego
remontowanym
od bodaj końca JEŚLI PRZYRÓWNAMY NASZE centrum oddaURBS DO MIESZKANIA,
lonych, zauwalat 60. XX wieku
OKAŻE SIĘ, ŻE W WIELU
żymy nędzny
witają podróżJEGO „POKOJACH” MAMY PO
nyc h , k t ó r z y PROSTU OBLEŚNE KLEPISKO. asfalt, a raczej
posklejaną z
pierwsze kroki
jego kawałków
z dworca kierują
nawierzchnię,
ku centrum miasta. Wbrew pozorom i mimo kryzysu pod którą – tu i ówdzie – prześwituje
na torach, drogą żelazną sporo gości błyszczący bruk. Widać równiutko
do nas przybywa. Ci, zagłębiając położoną kostkę, która przed laty
się w miasto, dotrą do jego miejsca trwale i ładnie wypełniała nie tylko
te boczne trakty, lecz także główne
reprezentacyjnego: Rynku.
Jego nawierzchnie też o wstyd ulice miasta. Na większości zresztą

wciąż zalega gdzieś tam w głębi,
przykryta kolejnymi nawarstwieniami nawierzchni różnych.
Kiedy nadeszła era rozpasanej
motoryzacji, poniemiecka kostka
brukowa przestała się „podobać”
kierowcom, którzy woleli gładziutki
asfalt nie powodujący drgawek. I
uniemożliwiający wariacką jazdę
na gazie do dechy. Wówczas – niewiele myśląc – po prostu zalano bruk
asfaltową smołą. I po sprawie. Gest
ten przypominał nieco malowanie
trawy przed wizytami partyjnych
bonzów w Jeleniej Górze.
Było równo jak na stole, ale po
partacku. Fuszerka wychodziła i
wychodzi zimą, kiedy mrozy ścinają
topniejący śnieg, a powstały lód
rozsadza kiepsko położony asfalt,
co skutkuje wyrwami w większości
jeleniogórskich ulic. Dzieje się tak
cyklicznie od lat. Na łatanie w błoto
idą miliony złotych. A porządnej nawierzchni jak nie było, tak nie ma.

I nie będzie, bo trzeba by było niewyobrażalnej fortuny, aby wszystkie
trakty doprowadzić do stanu, co
by ani kierowcy nie psioczyli, ani
przechodnie nie ryzykowali połamaniem nóg. Dodajmy ponadto,
że podziemny „organizm” miejski
(czyli sieci mediów i kanalizacji) też
w znacznej części odziedziczyliśmy
po niemieckich mieszkańcach.
Nie wiadomo, jaką gwarancję mu
dali, ale z całą pewnością jej termin
już dawno temu minął. Trudno
zresztą odeprzeć wrażenie, że ta
gwarancja wiele lat temu skończyła
się na większość miejskiej infrastruktury, zwłaszcza w traktowanych
przez lata po macoszemu Sobieszowie, czy Cieplicach. I szkoda, że
„nawierzchniowe ideały” są pokryte
sfuszerowanym asfaltem, zamiast
błyszczeć i być na wierzchu.
Wasz Redaktor
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Kolejny sukces piłkarzy Karkonoszy

Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra po zwycięstwie na
inaugurację ze Strzelinianką Strzelin 2:1 i remisie z
Miedzią II Legnica 1:1, w 3.
kolejce pokonali AKS Strzegom 2:0.

Spotkanie pomiędzy Karkonoszami, a beniaminkiem ze Strzegomia
miało dwa oblicza. W pierwszej połowie zdecydowaną przewagę mieli
goście, jednak nie potrafili jej udokumentować. W 10. minucie przed
szansą stanął Buryło, ale jego strzał
wybronił bramkarz gospodarzy. W
kolejnych minutach gra toczyła się
głównie na połowie Karkonoszy,
ale brakowało sytuacji strzeleckich.
W 40. minucie na piękny strzał z
dystansu zdecydował się Bielawski,
ale przed utratą bramki uratowała
nas poprzeczka.
Po zmianie stron sytuacja na

boisku się wyrównała. Karkonosze
grały z większym zaangażowaniem
i widać było pomysł na grę. Bardzo
dobre zmiany zrobił trener jeleniogórzan Artur Milewski. Wejście Krupy i
Kowalskiego okazało się kluczowe
dla losów spotkania. W 70. minucie
piłka wpadła do siatki gości. Główka
wybił strzał z rzutu wolnego wprost
pod nogi Walczaka, który umieścił
futbolówkę w bramce, ale sędzia
liniowy zasygnalizował pozycję
spaloną i gol nie został uznany. W
80. minucie okazję mieli goście, ale
Winogrodzki popisał się efektowną
paradą ratując swój zespół przed
utratą gola. Dwie minuty później
było 1:0 dla Karkonoszy. Do dośrodkowania w pole karne idealnie
w tempo wszedł Jurkowski radując
licznie zgromadzoną publiczność. Od
tego momentu na boisku przeważali
gospodarze. Efektem był gol autorstwa Łukasza Kowalskiego, który

wykorzystał asystę Krupy.
Do końcowego gwizdka
biało-niebiescy mieli jeszcze dwie „setki”. Najpierw
akcja Kowalskiego z kontry
zakończyła się interwencją
byłego golkipera Karkonoszy, a po rzucie rożnym sędzia po raz drugi tego dnia
nie uznał gola dla miejscowych słusznie dopatrując
się pozycji spalonej.
W ekipie gości wystąpili
doskonale znani jeleniogórskim kibicom Daniele:
Główka oraz Burszta, a
także grający trener AKS-u
Rafał Hubscher, którego
z pewnością pamiętają
starsi kibice Karkonoszy z
lat 1995-1999.
Karkonosze Jelenia Góra – AKS
Strzegom 2:0 (0:0)
Karkonosze: Winogrodzki – Bijan,

Fot. Raczyński

Biało-niebiescy nadal niepokonani

Już za niespełna tydzień
w dniach 27–28 sierpnia
rozegrane zostaną Górskie
Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Najlepszych polskich „górali”
ścigających się na szosie po
raz drugi z rzędu gościć będą
Podgórzyn i Borowice koło
Jeleniej Góry.

Podczas Górskich Mistrzostw
Polski rozdanych zostanie sześć
kompletów medali. W walce o medale
i biało-czerwoną koszulkę z orłem
na piersi walczyć będą zawodnicy i

zawodniczki w kategoriach junior
młodszy, junior, młodzieżowiec oraz
elita. Uczestnicy rywalizować będą
na liczącej 14,5 kilometra rundzie
z Podgórzyna do Sosnówki Górnej
poprzedzonej 8,5-kilometrowym
dojazdem do rundy.
W sobotę 27 sierpnia na trasie pojawią się juniorki młodsze, które pokonają dystans trzech okrążeń (51,7
km). O kolejne medale rywalizować
będą kobiety open, czyli elita, orliczki
i juniorki, które pokonają dystans 5
okrążeń (80,7 km). Po przejechaniu
identycznego dystansu poznamy
górskiego mistrza Polski w kategorii

junior młodszy. Na niedzielę 28 sierpnia zaplanowano wyścigi: juniorów
oraz elity i młodzieżowców. Juniorzy
rywalizować będą na dystansie 109,7
km złożonym z siedmiu okrążeń. Najstarsze kategorie młodzieżowców i
elity startując we wspólnym wyścigu
do pokonania będą mieli jedną rundę
więcej czyli 124,2 km.
Przed rokiem w Podgórzynie złoty
medal w elicie kobiet wywalczyła
Maja Włoszczowska z grupy CCC
Polkowice, która wkrótce potem
sięgnęła po tytuł mistrzyni świata w
kolarstwie górskim. Srebrny medal
wywalczyła jej koleżanka z zespołu

Wawrzyniak, Jurkowski, Gęca, Wal- Serkies, Adham, Bęś, Lento, Kozioł
czak (70’ Kotarba), Gałuszka, Kraków- (81’ Gandurski), Buryło, Konarski,
ka, Ziomek (64’ Micek), Murdza (46’ Bielawski
Krupa), Piaszczyk (55’ Kowalski)
(Przemo)
AKS: Główka – Burszta, Hubscher,

Paula Gorycka, a brązowy medal
Paulina Brzeźna, która w ostatnią
niedzielę zwyciężyła w klasyfikacji
generalnej Górskiego Wałbrzyskiego
Wyścigu Kolarskiego. W rywalizacji
elity mężczyzn przed rokiem po tytuł
sięgnął Marek Rutkiewicz, przed
Pawłem Cieślikiem i Radosławem
Romanikiem. Dwaj pierwsi udanie
zaprezentowali się na górskich etapach podczas tegorocznego Tour de
Pologne, będą więc faworytami także
tegorocznych mistrzostw.

Emocji nie powinno zabraknąć
także w pozostałych kategoriach,
gdzie rywalizować będą czołowi polscy zawodniczy i zawodniczki wraz z
reprezentantami Polski na ostatnich
mistrzostwach Europy w kolarstwie
szosowym i górskim. Tydzień później
3 i 4 września rozegrane zostaną
również w gminie Podgórzyn Górskie Mistrzostwa Polski Masterów w
kolarstwie szosowym.
(MDvR)

JELENIA GÓRA Juniorzy nie odpuścili rywalom

Karkonosze sprawiły kłopoty Zagłębiu
W pierwszej kolejce Ligi
Dolnośląskiej Juniorów Karkonosze czekało trudne
zadanie. Rywalem biało–niebieskich było Zagłębie Lubin
– od lat najlepsza drużyna w
regionie.
Przed meczem wielu kibiców
zastanawiało się czy na Złotniczej
zobaczą dwucyfrowy wynik na korzyść gości. Patrząc na osiągnięcia
drużyn, sztab trenerski czy sprawy
organizacyjne – wszystko przemawiało za łatwym zwycięstwem
Zagłębia. W historii futbolu nie raz
przekonaliśmy się, że nie gra się na
papierku, a umiejętności najlepiej
sprawdza boisko. Dodatkowo w drużynie gospodarzy szalał Bednarczyk,
którego pewny siebie zespół z Lubina
nie był w stanie powstrzymać. Już w
3. minucie napastnik Karkonoszy
po szybkiej kontrze stanął przed
pierwszą szansą, ale słaby strzał
z 18 metrów nie mógł zaskoczyć
bramkarza. Minutę później ten sam
zawodnik przejął piłkę w środku
pola i w sytuacji sam na sam uderzył
mocno, ale obok bramki. Wszyscy
na stadionie byli zaskoczeni takim
obrotem sprawy. W dalszej części
gry widać było wyraźną przewagę
techniczną gości, ale to Bednarczyk
po raz kolejny był bliski zdobycia

gola. W 19. minucie wykonywał
rzut wolny z narożnika boiska, ale
zamiast na dośrodkowanie, zdecydował się na strzał. Piłka odbiła się
od poprzeczki, a zawodnicy Zagłębia
mogli odetchnąć z ulgą. Dopiero w
24. minucie „miedziowi” zagrozili
bramce strzeżonej przez Krzewiniaka, kiedy to Kowalczyk głową strzelił
obok słupka. Trzy minuty później
wymarzoną okazję wypracował
rewelacyjny Bednarczyk. Jego rajd
prawą stroną został nieprawidłowo
zatrzymany w polu karnym przez
obrońcę Zagłębia, a sędzia bez wahania wskazał na „wapno”. Do jedenastki podszedł cierlik, ale mierzony
strzał przy słupku doskonale wyczuł
Skrzyniarz. W końcówce pierwszej
połowy raz jeszcze przed okazją
stanął Bednarczyk, ale ponownie na
posterunku stał golkiper gości.
W drugiej połowie zobaczyliśmy
dwie inne drużyny, Zagłębie nadal
bez zachwytu, ale skuteczne. Zaś
Karkonosze bez pomysłu na grę z
prostymi błędami w obronie. Worek
z golami rozwiązał się w 63. minucie.
Kubicki zdecydował się na strzał zza
pola karnego, a katastrofalny błąd
popełnił Krzewiniak puszczając piłkę
z rąk, która między nogami wtoczyła
się do bramki. Rozpamiętując poprzednią sytuację biało-niebiescy kapitulowali po raz drugi. W 67. minucie

po błędach obrony oraz złym wyjściu
bramkarza Kowalczyk strzelił na
2:0. W tej sytuacji ucierpiał młody
golkiper z Jeleniej Góry, którego na
boisku zastąpił doskonale znany z
pierwszego zespołu oraz z Piasta Dziwiszów – Robert Winogrodzki. Przy
ławce trenerskiej byliśmy świadkami
miłego gestu ze strony masażysty
Zagłębia Zygmunta Stamowskiego,
który opatrzył kontuzjowaną nogę
Krzewiniaka. W końcowych minutach spotkania padły jeszcze dwa gole
– oba dla gości. Najpierw Roman po
kolejnych błędach obrońców strzelił
na pustą bramkę, a w doliczonym
czasie gry lubinianie rozklepali
obronę Karkonoszy ustalając wynik
spotkania na 0:4.
Karkonosze Jelenia Góra – Zagłębie Lubin 0:4 (0:0)
Karkonosze: Krzewiniak (68’
Winogrodzki) – Szeliga, Maryszczak, Kierlik, Gozdek, Bednarczyk,
Gajewski, Chwedorowicz, Szczepaniak, Herman, Szaraniec. Zmiany:
Michalak, Szlachetka, Krystecki,
Celencewicz, Nogas
Zagłębie: Skrzyniarz – Kukla,
Dziadowicz, Kocot, Magdziak, Pilichowski, Kubicki, Piechuta, Smęt,
Sokołowski, Kowalczyk. Zmiany:
Bonecki, Roman
(Przemo)

Jeleniogórzanki
powołane do kadry

Natalia Kopiec oraz Estera
Tomasik, koszykarki MKS–u MOS–u Karkonoszy Jelenia Góra zostały powołane na zgrupowanie
szkoleniowe Kadry Województwa Dolnośląskiego Młodziczek.
Zgrupowanie odbędzie się w
Wołowie w dniach 2-4 września.
Naszym młodym zawodniczkom
życzymy pokazanie się tam z jak
najlepszej strony.

REGION Kolarze szosowi przyjadą do Podgórzyna i Borowic

Zbliża się wielkie ściganie

WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI

JELENIA GÓRA

KPR drugi w Wieluniu
Przygotowujące się do nowego sezonu zawodniczki KPR
–u Jelenia Góra rozegrały
kolejne mecze sparingowe.
W Wieluniu o Puchar Burmistrza podopieczne Małgorzaty Jędrzejczak zmierzyły się
z MKS Piotrcovią Piotrków
Trybunalski i KGHM Zagłębiem Lubin.
Pierwszy mecz z Piotrcovią jeleniogórzanki wygrały 26:24, lecz
mogły pokonać wyżej notowanego
rywala bardziej okazale, bowiem
piotrkowianki prowadziły wyrównany bój z KPR-em tylko przez
pierwsze 30 minut, schodząc na
przerwę przy stanie 12:11. Druga
odsłona to zdecydowana przewaga
jeleniogórzanek. Nasze dziewczyny tego dnia były zdecydowanie
lepsze, prowadząc nawet różnicą

6 bramek w 50 minucie. Ostatni
fragment tego meczu to szaleńcza
pogoń MKS-u, która przyniosła
efekt zbliżenia się do KPR-u na
26:24. W drugim meczu nasze
szczypiornistki zmierzyły się z
aktualnym mistrzem Polski, czyli
Zagłębiem Lubin. Zmęczone zakończonym chwilę wcześniej meczem
z Piotrcovią, reprezentantki stolicy
Karkonoszy dotrzymywały kroku
uczestnikowi Ligi Mistrzyń przez
pierwsze 25 minut, gdy na tablicy
widniał wynik 12:11 dla Zagłębia.
Dalsza część tego pojedynku, to
mecz do jednej bramki. Podopieczne Bożeny Karkut grały szybko i
zabójczo skutecznie, pokonując
KPR 34:21. KPR Jelenia Góra dzięki
zwycięstwu z Piotrcovią, zajął drugie miejsce w Turnieju o Puchar
Burmistrza Wielunia.
(MDvR)

Trzeci turniej dla
Olimpii Jelenia Góra

Trzeci z czterech turniejów
Letniej Ligi Piłki Nożnej organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej
Górze odbył się 17 sierpnia na
obiekcie sportowym Orlik przy
ZSOiT. Do turnieju zgłosiły się
4 drużyny, które rywalizowały
ze sobą, grając systemem każdy
z każdym. Mecze trwały po 15
minut. Wyniki: Goduszyn – Victoria 1:0, Olimpia Jelenia Góra
– FC Albatros 2:2, Victoria – FC
Albatros 4:1, Goduszyn – Olimpia Jelenia Góra 2:4, Olimpia
Jelenia Góra – Victoria 4:1, FC
Albatros – Goduszyn 1:1. Tabela
końcowa: 1. Olimpia Jelenia
Góra, 2. Goduszyn, 3. Victoria,
4. FC Albatros.

Bramkarz Karkonoszy
na nowej drodze życia

Sobota, 13 sierpnia była szczególnym dniem w życiu golkipera
Karkonoszy Michała Dubiela
oraz Marty Antonowicz. Młoda
para wstąpiła w związek małżeński, z czego nie ukrywali
ogromnej radości. Z uwagi na
ślub Marty i Michała sobotnie
spotkanie Karkonoszy odbyło
się o godz. 11:00 tak, aby koledzy
z drużyny mogli wziąć udział
w tej niezwykłej uroczystości.
Podstawowy golkiper białoniebieskich przez całe spotkanie
mimo przygotowań do ślubu
wielokrotnie dzwonił do znajomego na stadionie by na bieżąco
śledzić wynik meczu: - Michał
co chwilę dowiadywał się o
wynik, a w doliczonym czasie
gry nie rozłączał się. Bardzo
ucieszyło nas zwycięstwo jego
drużyny, gdy tylko sędzia zakończył mecz Michał zbiegł na
dół by pochwalić się przyszłej
żonie – opowiada Marta Dubiel.
Młoda para przygotowywała się
do ceremonii w domu, przed
wyjazdem do kościoła rodzice
pobłogosławili swoje dzieci.
Część kościelna odbyła się w
Parafii Matki Boskiej Królowej
Polski i św. Franciszka z Asyżu
przy ul. Morcinka w Jeleniej
Górze. Marta oraz Michał Dubiel
są razem od czterech lat. Przed
trzema laty Michał zaprosił
swoją dziewczynę do nieistniejącej już restauracji na Placu
Ratuszowym – Tawerny Greckiej, gdzie oświadczył się swojej
wybrance. Redakcja Jelonki.com
składa gratulacje młodej parze
oraz wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia.
(MDvR&Przemo)

KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Berlioz i Beethoven

26 sierpnia o godz. 19.00 w
Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie
się koncert pod dyrekcją Michaela Maciaszczyka w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej, która
zaprezentuje „Syfonie fantastyczną” op. 14 Hectora Berlioza oraz V
Koncert fortepianowy Es-dur op. 73
Ludwiga von Beethovena.

Śmieszne kino niezależne

W ramach Rowerowego Letniego
Kina, 26 sierpnia o 21.00 na dziedzińcu przy Osiedlowym Domu
Kultury, odbędzie się pokaz filmów
nagrodzonych na ogólnopolskich
i międzynarodowych festiwalach
kina niezależnego Wieczór IV –
Konkurs Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka” 2011.

19 sierpnia w Kościele Łaski w Jeleniej Górze (dawnym
Kościele Garnizonowym) odbył się koncert „Tango Anioła”
w wykonaniu kwintetu Piazzoforte oraz bandoneonisty
Christiana Gerbera, oparty na utworach Astora Piazzolli. W
minioną sobotę tańczono tango na placu Ratuszowym.

Z kijem za pan brat

27 sierpnia odbędzie się bezpłatna piesza wycieczka z kijami
trekkingowymi z cyklu „Z kijem za
pan brat”. Zbiórka na przystanku
autobusowym obok Dworca PKP
w Jeleniej Górze o godz. 10.00,
przejazd autobusem MZK nr 9 do
Górzyńca i przejście przez Bobrowe
Skały, Babią Przełęcz, Kozią Szyjkę,
Złotą Jamę, Rezerwat Krokusów
i Mniszy Las. Powrót tym samym
autobusem o 16.10. Trasa ma około
12 km.

Giełda kolekcjonerska

28 sierpnia od godz. 8.00 do
14.00 na Placu Ratuszowym będzie
trwała Karkonoska Giełda Kolekcjonerska.

Koncert Piazzoforte zachwycił
publiczność.

Piazzolla to nieżyjący już argentyński
ko mp o z y t o r, i ko na tanga, które w
ostatnich latach jest
topowym utworem
nie tylko do tańczenia, lecz także do
słuchania. Słynne
„Libertango” jest w
repertuarze wielu
instrumentalistów i
zespołów, a „Cztery
pory roku” konkurują ze znanym dziełem Vivaldiego.
Koncert w Kościele
Łaski w Jeleniej Górze przygotowano w
ramach projektu pt.:
„Popłyń z Tangiem”,
którego organizatorami są Jeleniogórskie Centrum Kul-

Szał tanga pod Ratuszem. Nie tylko
oglądano i słuchano, lecz także tańczono
tury oraz Miasto Jelenia Góra. Co
ciekawe, przedsięwzięcie trwające
w stolicy Karkonoszy w dniach
od 16 do 20 sierpnia obejmuje nie
tylko koncerty znanych muzyków,
lecz także pokazy filmowe, tańca,
warsztaty taneczne itp.
– Koncert Piazzoforte z bandoneonistą Christianem Gerberem
zrobił na mnie naprawdę duże
wrażenie. Dlaczego? Albowiem
ekspresja mieszała się tutaj z
tajemniczością, radość i emocje
z nostalgią, a niekiedy wręcz
smutkiem. Bardzo lubię tego
t ypu projekt y, nietuzinkowe,
inne od znanych nam na co dzień
i przełamujące utarte schematy

– podsumował Karol Piotrowski,
jeden z uczestników.
Z kolei w ubiegłą sobotę w
Rynku miało miejsce „Milonga
pod gwiazdami”, czyli koncert
N e w Ta n g o
Bridge i Katarzyny Jamróz
wraz z pokazami tanecznymi.
Publika bawiła
się świetnie:
zarówno w pląsach tanga jak
i ich podziwianiu.
Jakub
Thauer

W minioną niedzielę impreza zawitała
także do partnerskiego Budziszyna
(Bautzen).

JELENIA GÓRA Akcja krwiodawstwa i koncert Gienka Loski

Pomóż i zabaw się!
W czwartek, 25 sierpnia 2011 w jeleniogórskim klubie
muzycznym Orient Express mieszczącym się w dawnym
budynku dworca PKP odbędą się trzecia edycja akcji „Nie
bądź żyła. Oddaj krew!” i koncert Gienka
Loski, wrocławskiego barda
ulicznego, laureata konkursu „X Factor”.

Cieplickie Koncerty
Organowe

Koncert w wykonaniu Marka
Pilcha z Wrocławia odbędzie się 28
sierpnia o godz. 19.15 w Kościele
Zbawiciela przy Placu Piastowskim
w Cieplicach.
Agrafka

PIECHOWICE

Rzeźbienie bez granic
Od 24 do 27 sierpnia w Piechowicach będzie trwał plener rzeźbiarski artystów
czeskich oraz polskich, w
ramach Spotkań z Kulturą i
Tradycją Czeską.

osiedlu Górzyniec nastąpi uroczyste
odsłonięcie międzynarodowych
ławeczek kultury. Koncert zagra
grupa „Bez granic”. Przewidziane
są również różnorodne występy
artystyczne, mistrzostwa Piechowic w kolarstwie górskim, a także
wiele gier, zabaw i konkursów przy
Podczas wielkiego finału pleneru ognisku.
„Pod Chmurką”, 27 sierpnia na
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Dla najmłodszych w BWA
Od 23 do 26 sierpnia w godz.
10.00-15.00 będą trwały
warsztaty dla dzieci, które
obejmują zajęcia plastyczne
związane z wybraną kulturą
świata, a także cykl wycieczek artystycznych.

Fot. KC

Anielskie tango

od 9 do 12 lat, a więc z klas od 3 do 6.
Zapisy prowadzone są bezpośrednio
w BWA lub pod numerem telefonu 75
75 266 69 u Luizy Laskowskiej oraz
Grzegorza Jędrasiewicza. Projekt
finansowany jest przez Miasto Jelenia
Góra w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
W warsztatach artystycznych
(Agrafka)
mogą wziąć udział dzieci w wieku

Loska, wrocławski bard uliczny,
laureat konkursu „X Factor”.
– Z panią Alicją Dusińską, właścicielką lokalu ustaliliśmy, że każdy
kto 25 sierpnia odda krew będzie
uprawniony do 75 proc. zniżki
na bilet na koncert Gienka Loski.
Akcję zaczynamy o godz. 10.00 i
zbieramy krew do godz. 15.00. Co

Już po raz trzeci z kolei Jakub
Thauer – uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze zorganizował akcję „Nie bądź żyła. Oddaj
krew!”, która tym razem odbędzie
się w czwartek, 25 sierpnia 2011 w
jeleniogórskim Orient Expressie.
Co ważne, w tym samym dniu na
scenie Orientu wystąpi Gienek Jedna z popularniejszych

zaś się tyczy koncertu, ten zacznie
się o godz. 20.00 – mówi nam Jakub
Thauer.
I dodaje: – Po raz kolejny zbieramy krew dla naszego kolegi
– Mateusza Napiórkowskiego,
który choruje na ostrą białaczkę
limfatyczną i na 7 września br. ma
zaplanowany przeszczep szpiku
kostnego. Podczas pierwszej i drugiej edycji akcji zebraliśmy ponad
80 jednostek krwi, teraz dobijemy
do setki!
(Petr)

Każdy krwiodawca może liczyć na
słodki poczęstunek ufundowany przez
właścicieli cukierni „Mrugała” w Jeleniej
Górze. Ci, których 25 sierpnia do Orient
Expressu przyciągnie jedynie koncert
Gienka Loski, już teraz mogą nabyć bilety w lokalu i sklepie muzycznym DEMO
przy ul. 1-go Maja 60. Przedsprzedaż:
30 zł. W dniu koncertu: 40 zł.

REGION Kabareciarze zakpili z mediów i celebrytów

Wyśmiali rzeczywistość

JELENIA GÓRA

Murale

na pierwszym
planie
Spotkanie ze Sławomirem
Czajkowskim-Zbiokiem
odbędzie się 27 sierpnia w
Biurze wystaw Artystycznych przy ulicy Długiej 1.
Spotkanie zorganizowane jest
na zakończenie warsztatów prowadzonych przez ZBIOKa, podczas
którego zostaną zaprezentowane
efekty prac, czyli seria murali wyeksponowana w przestrzeni miejskiej
Jeleniej Góry. Sławomir Czajkowski
Zbiok jest absolwentem Instytutu
Sztuki i Kultury Plastycznej przy
Uniwersytecie Zielonogórskim.
Spotkanie wchodzi w skład cyklu
edukacyjnego „Miasto, nie-miasto”.
Projekt realizowany jest przy pomocy Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Miasta Jelenia
Góra.
(Agrafka)

Publika zobaczyła między innymi Mariolką, która tym razem trafiła

polskich grup kabareto- „samobójcę” w relacji telewizyjnej do ekskluzywnego SPA.
(zyava)
wych Paranienormalni wy- „na żywo” i parodię Czesława, który
stąpiła 14 sierpnia w hotelu śpiewa. Nie zabrakło skeczów z
Gołębiewski
w Karpaczu
ze swoim
najnowszym
programem
„Szybcy i
śmieszni”,
obracającym
się wokół filmu i telewizji.
Kabareciarze
zaprezentowali
dawkę specyficznego humor u,
pokazując telewizję w krzywym
zwierciadle, parodiując zachowania celebrytów i
innych „bohaterów” rzeczywistości brylujących na
małym ekranie,
kpiąc z reklam
i obnażając ich
śmieszność.

Kabaret Paranienormalni tworzą Igor
Kwiatkowski, Robert Motyka, Michał
Paszczyk oraz Rafał Kadłucki.

Fot. Zyava

Spektakl „Turystyczno-Historyczna Szopka Jeleniogórska” w
reżyserii Bogdana Nauki zostanie
wystawiony 26 sierpnia o godz.
16.00 i 18.00 na Placu Ratuszowym.
Scenografia zajął się Levan Mantidze, muzyką Jacek Szreniawa, a
tekstami piosenek Tadeusz Siwek.
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JELENIA GÓRA Po koncercie kwintetu Piazzoforte i milonga w Rynku

Fot. Jakub Thauer

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Jeleniogórska Szopka
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2011-08-05 - 13.10 - 2011-08-12 - 11.15
700 ogłoszeń
PRACA
DAM PRACĘ
Avon Biuro w Jeleniej Górze
- Zostań konsultantką lub bezpośrednią klientką w Avonie.
Zarabiaj na sprzedaży lub
kupuj dla siebie ze zniżką do
40%. Prezenty dla nowych do
każdego zamówienia, szkolenia kosmetyczne. GG2536594
- 667 268 964
Do elewacji - pilnie trzy
osoby, tylko fachowców - 534
002 939
Emerytowanego majstra
budowlanego - do doradztwa
i pomocy domku jednorodzinnego - 796 489 565

Hotel Fenix zatrudni kelnera - kompetentnego ze
znajomością j. niemieckiego
- 500 237 109
Hotel Fenix zatrudni konserwatora - z doświadczeniem na
podobnym stanowisku - 500
237 109
Na stacji paliw - osoby z
doświadczeniem w obsłudze
klienta, pełny etat, praca
zmianowa - 609 903 230
Operatywną i kontaktową
panią - na stanowisko ekspedientki - umowa o pracę.
CV proszę przesłać na:maximka1@wp.pl - 601 525
177

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

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

Praca dla pokojówki w
hotelu - nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Dobre
zarobki plus zakwaterowanie.
Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego
- 602 422 376
Recepcjonistka/recepc j o n i s ta - H o t e l F e n i x
zatrudni. Konieczna znajomość niemieckiego lub angielskiego. CV na recepcja@
hotelfenix.pl - 790 661 595
Stróż nocny - Hotel Fenix
zatrudni rencistę, emeryta.
CV osobiście ul. 1go Maja
88 - 790 661 595
Zatrudnię kosmetyczkę w Świeradowie Zdroju - 609
086 386
Zatrudnię tynkarzy tradycyjnych - wymagana umiejętność zacierania - 692 641
865

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Dwóch kierowców kat.
C+D+E - poszukuje pracy 609 551 623

Kierowca B,C - wiek
30 lat - doświadczenie
w transporcie,
wszystkie wymagane
dokumenty szuka
pracy w transporcie
krajowym lub na
miejscu - 605 912 118
Ochroniarz z wieloletnim
doświadczeniem - emeryt 62
lata, 1 grupa, pilnie poszukuje
pracy w ochronie - 507 436 881

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Alufelgi - 14.15 cali do Forda
- 783 032 842
Alufelgi - oryginalne do
Audi z oponami 5 szt. gwiazda
195/65/15 - cena 550 - 721
582 681
Alufelgi z VW Golfa - 15 stan dobry, cena 350 zł - 506
133 775
Części do VW 3 - 1.8 blacharskie i mechaniczne - 697
421 027

Części nowe i używane - do
wszystkich modeli aut, dobre
ceny, możliwy montaż w moim
serwisie, posiadam opony, felgi
nowe i używane, zakładam na
miejscu - wyważam. Zadzwoń
może być taniej niż gdzie indziej
- 604 899 303, 692 539 208
Felgi stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
Honda Civic - 1990 rok, części
z demontażu - 510 242 940
Każde auto do 1000 zł - gotówka
od ręki - 722 128 501
Nowe opony zimowe - + felgi
Nissan Terrano 2 wintev xsi arctic
claw 235/70 r 16 m+s cena do
uzgodnienia - polecam - 723
251 593
Opony nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie
ceny - 757 893 651
Renault Espace II i III - posiadam wszystkie części z demontażu - 511 209 408
Używane opony zimowe - 25
zł/szt. Hurt ok.100 sztuk, większość 15 cal. Kilka 13, 14 i do
busa- 516 171 291
VW Sharan - wszystkie części z
demontażu 1995-2000 rok - 511
209 408
Wyprzedaż opon letnich nowych i używanych. Zimowe
w preferencyjnych cenach - 508
222 781
Zderzak tylny do VW Golf
III - cena do uzgodnienia - 692
099 387
Zmieniarka VW - na 6 CD
cena 300 zł - 513 655 297

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Atrapa kompletna chromowana - do Fiata 125p jak i inne
nowe części - 667 502 076
Katalizatory - skup - 694
600 310
Stare, zużyte katalizatory stare, zużyte katalizatory - 694
600 310

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 - lub zaproponuj
swoja cenę - stare, zniszczone
również bez OC i przeglądu,
odbieram własnym transportem,
gdy nie odbieram proszę o SMS
- 535 492 430
Auto - każde, całe, powypadkowe, uszkodzone i angliki.
Posiadamy własny transport 531 750 531
Auto japońskie - Mazda 323,
Toyota Corolla, Mitsubishi Colt
lub inny zarejestrowany w cenie
do 4000 - 603 182 814
Auto skup, kasacja - auta całe,
uszkodzone, również angliki,
osobowe, dostawcze w całości,
na części - Jelenia Góra i okolice
- 535 588 345
Auto za rozsądną cenę - każdą
markę auta w rozsądnej cenie
- stan aut obojętny, dysponuję
własnym transportem - 511 209
408

Autoskup - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem, również angliki - 721
721 666
Każde auto - całe i powypadkowe, angliki, bez prawa
rejestracji, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Każde auto - za rozsądną
cenę - całe oraz powypadkowe,
odbieram własnym transportem,
gotówka od ręki, dobrze płacę. 604 899 303, 692 539 208
Każde auto do 300 złotych stan aut obojętny, nawet bez
przeglądu i oc, odbieram własnym transportem - 888 696
309
Każde auto do 300 złotych
- stan obojętny, dysponuję własnym transportem - 885 775
445
Powypadkowe - skup - również całe i uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
Problem z autem my kupimy problemy z niesprawnym autem,
zadzwoń do nas - 790 303 603
Punto, Fiesta, Polo - lub inny
zarejestrowany samochód w
cenie od 500 zł do 5000 zł - 603
182 814
Skup aut - najwyższe ceny w
regionie dzwoń, a się przekonasz
- 693 245 008
Skup Aut do 5000 zł - każde
auto, gotówka od ręki, własny
transport. 7 dni w tygodniu - 697
104 455
VW Golf III - w dieslu lub VW
Polo do 4.500 zł - pilnie - 609
785 043

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo - czarna, skórzana
czerwona tapicerka, zadbany,
oszczędny diesel, do rejestracji
- 601 924 778
Audi 80 - diesel, 89 rok, cena
2500 zł - 604 491 620
Audi B3 - 1989 1,8 benzyna +
gaz, bordo metalik, 2 kpl. opon,
alufelgi, stan bdb. Cena 3100
zl - 664 112 723

Bmw E36 - 1.8
benzyna, 115 koni,
1997 rok, skóra,
błękitny metalik,
elektryczne szyby +
szyberdach, komplet
opon zimowych na
felgach stalowych 781 225 335
Bus boxer - rok 1997 w dobrym
stanie technicznym i blacharskim
4900 zł - 668 472 850
Citroen BX - 1,4 w całości lub
na części. Cena do uzgodnienia
- 783 827 794
Citroen Xantia - kombi 2.1 td
rok produkcji 1997 elektryczne
szyby, szyberdach, skórzane
fotele, klimatyzacja hak - cena
3500 zł - 783 222 335

WS P ÓLNOTA MI E SZK A NIOWA
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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Daewoo Tico - rok 2000,
poj. 800 benzyna, alarm,
do niewielkich poprawek
blacharskich, ekonomiczny,
naprawdę mało pali, ubezpieczenie do kwietnia 2012, cena
600 zł - 535 941 030/604

Fiat Palio Weekend - 1998,
LPG, granatowy, na części.
auto sprawne, w ciągłym użytku,
cena 1200 - do negocjacji - 506
319 512
Fiat Punto - rocznik 1998 dobra
cena - 605 157 966
Fiat Uno - 1994 rok, 1000 cm,
niebieski-metalik, elektryczne
szyby , centralny zamek 1100
zł - 507 173 089
Ford Escort - 1,8 D 92 rok,
ubezpieczony, jeżdżący - 791
961 212
Ford Escort - 1991 rok, 1.4
benzyna po remoncie silnika,
ważne OC do marca, cena 900
zł. Autko w ciągłym użytku 785 524 378
Ford Escort - 91 rok, 1.4
benzyna - po remoncie silnika,
ważne OC do marca, cena
1100 zł do negocjacji - 785
524 378
Ford Escort - 94 , 1.3 benz y n a , ek o n o mic z ny, n o w e
radio, ważny przegląd i OC 502 276 180
Ford Escort - rok. 93, poj. 1.3
benzyna, ekonomiczny, nowe
radio. Cena do uzgodnienia. 502 276 180
Ford Fiesta - rok produkcji
1990, 5 drzwiowy, 1100 ccm,
niebieski metalik, stan techniczny dobry, ważny przegląd
i OC. Cena do uzgodnienia. 605 268 767
Ford Galaxy 1.9 TDI - 2004
rok, 1.9 TDI, 120000 km, pełna
dokumentacja serwisowa, bezwypadkowy, bogate wyposażenie, stan idealny - 697
090 395
Ford Ka - rok produkcji 1997,
poj. 1.3, pomarańczowy metalik, 2 poduszki, wspomaganie
kierownicy, zadbany, ekonomiczny, stan bardzo dobry,
cena 3600 - 531 538 373
Ford Mondeo - kombi 1997
rok, poj. 1,8 TD - 603 072 129
Ford Mondeo - kombi, rok 97,
pojemność 1.6 benzyna + gaz
sekwencja, c-zamek + pilot,
2 x poduszka, wspomaganie
kierownicy, ABS, immobiliser,
przegląd do maja przyszłego
roku, ważne ubezpieczenie do
04.2012, cena 1750 - 604 899
303/535 941 030

Ford Mondeo - z gazem, elektryczne szyby i lusterka, szyberdach, hak, ważne opłaty, auto do
poprawek, odpala jeździ, cena
1050 zł - 783 032 842
Ford Mondeo - z instalacją
gazową, uszkodzony tył, cena
1000 zł - 669 569 669
Ford Transit - 96 rok, ważne
przegląd i OC, biały 9 osobowy,
do poprawek blacharskich, nowe
opony i rozrząd. Cena 2700 zł do
negocjacji - 723 362 436
Ford Transit - przebieg 220
tys. diesel bez wypadku, al
burty zapas koła, ubezpieczony,
badania techniczne 21 tys. - 500
017 528
Forda Mondeo - 1993 1.6
benzyna, centralny zamek, szyberdach. Cena 1900 zł do negocjacji - 723 545 477
Mazda 323 - 1991 rok, 3
drzwiowa 1.3 16V kolor j. zielony Karpacz Cena 1500 zł. - 697
868 330
Mercedes Benz 124 - kombi,
biały, rok 1987, pojemność 2.3
benzyna + gaz ważne opłaty,
stan dobry, cena 2500 zł - 667
828 509
Mercedes Vito - cdi, rok 2000,
pojemność 2200, homologacja
na ciężarowe 60KW, 3 rok w
kraju, pierwszy właściciel cena:
10.000 zł - 603 055 948
Mitsubishi Carisma - 1.9 TD,
97, uszkodzony silnik, 2000 zł 691 411 359
Nissan Micra - + LPG. 1.0 16v.
1993rok, ważne OC, przegląd,
komplet opon zimowych. Nowy
układ zapłonowy. Ekonomiczny.
Cena 1950 zł do negocjacji - 783
064 773
Nissan Micra K10 - zarejestrowany, ważne opłaty, pojemność
1.0 benzyna, ekonomiczny, cena
1000 zł - 604 899 303, 535 941
030
Nissan Primera - 1.6 rok 2002,
ubezpieczony, zarejestrowany,
cena do negocjacji - 783 779
780
Nissan Sunny - kombi 1994
2.0 diesel po blacharce, progi,
błotniki, drzwi, nadkola, malowany na jeden kolor czerwony
- 4.800 zł - 603 622 848
Opel Astra - 1994 rok, pojemność 1.6, centralny zamek,
wspomaganie, 2 x AIRBAG,
szyberdach. Ekonomiczne spalanie, zadbana, 5 drzwiowa
- 669 238 231
Opel Astra - 1995 kombi stan
bdb., super wyposażenie, silnik
po remoncie, na dotarciu 4.200
- 603 622 848

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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Opel Astra - rok 94, poj. 1.4
benzyna, wspomaganie kierownicy, ekonomiczny, przegląd
do kwietnia przyszłego roku,
cena 1200 zł - 604 899 303,
535 941 030
Opel Astra - rok 96, pojemność 1.6 benzyna, centralny
zamek, elektryczny szyberdach, 2 x poduszka, wspomaganie kierownicy, ABS, radio,
pilot + alarm - 604 899 303,
535 941 030
Opel Astra II - hatchback kolor
perła grafit 137 tys. klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka,
ABS, 1.4 benzyna, eco tec 16 V
7.800 - 603 622 848
Opel Astra II - kombi 1,7 dti
- rok 2001, wspomaganie kierownicy, immobiliser, 2 x airbag,
elektryczne szyby, klimatyzacja, ważny przegląd i OC, cena
9000 zł - 695 349 135
Opel Combo - 1997, diesel
1.7 ciężarówka, hak, mały i
duży brif, sprawny, cena 2000
zł - 604 413 797
Opel Corsa - 1998 3 drzwiowy
1.0 benzyna, 16V po liftingu
atrakcyjny sportowy wygląd,
lampy soczewkowe, wloty
powietrza 137 tys., 5.600 zł 603 622 848
Opel Corsa B - 1.2 rok produkcji 1996 - 2x air bag, centralny
zamek, blokada skrzyni biegów,
komplet opon zimowych. Cena
3500 zł. Przegląd kwiecień
2012 - 605 547 675
Opel Corsa B - 1994 rok,
ważne OC, 3 drzwiowa, stan
dobry 1600 zł - 609 770 050
Opel Corsa B - rok 94, poj. 1.2
benzyna, radio, ekonomiczny,
przegląd do połowy listopada,
cena 1680 zł - 604 899 303/535
941 030
Opel Omega - 2.5 tds, 95
rok, opłacony, do poprawek
kosmetycznych 2700 zł - 510
242 940
Opel Omega B - 1100 zł, kombi
94 rok, 2.0 gaz, zarejestrowana,
ślady korozji i uszkodzenia,
brak przeglądu - 606 508 723
Peugeot 205 - opłacony, 4
drzwiowy, stan b dobry, 900
zł - 693 828 283
Peugeot 206 - sprzedam
lub zamienię na diesla, 1.1
benzyna. Wspomaganie kierownicy, immobilizer, poduszka
powietrzna, centralny zamek
w kluczyku, karta kodów, dwa
komplety kol. Cena 8.800 zł.
Polecam - 605 409 420
Peugeot 406 - hdi - rok
2000, niebieski metalik, ABS,
centralny zamek, el. szyby,
klimatyzacja, komputer, welurowa tapicerka, przebieg 22
tys. - cena 10900 do negocjacji
- 507 254 323
Peugeota 206 - 1.6 16 V
benzyna, rok produkcji, czerwiec 2002, przebieg 152000
km, elektryczne szyby, klimatronik, elektryczne lusterka,
aluminiowe felgi, stan bardzo
dobry, cena 13500 PLN, tel.
kontaktowy po 15 godz. - 503
126 428
Przyczepka Camping 1989
- jedna os super wyposażenie
4.500 zł - 603 622 848
Przyczepka Camping 1990
- rok produkcji angielskiej super
wyposażenie dwie osie 840 kg
zarejestrowana 9.200 zł - 603
622 848
Renault 19 - rok 95 1.7b. Zielony metalik, elektryczne szyby,
lusterka i szyberdach, ważny
przegląd i OC.+ 2 kpl opon,
cena 1700 - 607 378 716
Renault Clio - 1.2, 91 rok,
el. szyby, hak, 900 złotych do
negocjacji - 796 892 311
Renault Clio - rok 94, silnik
1.2 benzyna, sprawny technicznie, blacharka do remontu.
Cena ok. 1000 zł do negocjacji
- 667 556 929
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Renault Laguna - 1994 rok,
1.8 z gazem, poduszka, ABS,
elektryczne szyby itd. Uszkodzony rozrusznik, raz kręci raz
nie i lekko dziurawa chłodnica,
ważne opłaty, 2400 zł do negocjacji - 669 675 857
Renault Laguna - 1996 rok,
2.0 benzyna+ gaz, automat,
hatchback, klimatromik, ABS,
pełna elektryka, hak, komputer +
opony zima, cena 2600 zł. - 600
589 754
Renault Laguna - 1997 rok,
kombi, niebieska, elektryka, 2
airbag, klimatyzacja, 160 tys. km,
z Niemiec do rejestracji - 3600
zł - 792 251 705
Renault Megane - 1996 rok,
1.6 benzyna, automat, autoalarm, alufelgi, zarejestrowany,
cena 2600 - 793 050 422
Renault Megane - 1999 1.9
TDI srebrny 4 drzwiowy 167 tys.,
klimatyzacja, ABS, elektryczne
szyby lusterka 4 x airbag 7.800
- 603 622 848
Renault Thalia - 1.4, 2004 rok
przebieg 98 tys. klimatyzacja,
elektryczne szyby, lusterka, po
wymianie rozrządu, cena 10500,
do uzgodnienia - 666 329 500
Renault Thalia - poj. 16V
90KM - rok produkcji grudzień
2000 stan b. dobry 123 tys.km.
+ opony zimowe, cena 9000 zł 505 084 324
Renault Twingo - rok 1995,
ubezpieczony, przegląd do 20
października, cena do negocjacji
- 725 595 973
Seat Toledo - 1.9 TDI 110 KM
rok 1997, auto wyposażone w
centralny zamek, 4 elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, alufelgi, cena 7500 do
uzgodnienia - 603 236 610
Skoda Felicia - 1998 1.9 GLX
,srebrna ABS, airbag, wspomaganie stan bdb., 4 drzwiowy,
7.200 zł - 603 622 848
Skoda Felicja - 1996 rok, poj.
1.3 benzyna, centralny zamek na
pilota, oryginalny przebieg 145
tys. B. ekonomiczne spalanie,
ważne OC - tanio lub zamienię
- 669 238 231
Skuter Aprilia sr - zrywa na
koło, sportowy tłumik sprzedam
lub zamienię na coś - 669 245
778
Skuter Zipp Quantum - w
całości lub na części, bez dokumentów, stan dobry, rok 2007,
stan licznika 7000 km, cena 850
- 792 797 782

VW Golf 3 - bez rdzy, autko bez
wkładu finansowego dwa komplety opon, nowe OC i przegląd,
rok 93, poj. 1600 - 697 104 455
VW Golf II - samochód ma uszkodzone sprzęgło - 796 082 417
VW Golf III - 1,2 ccm, aktualny
przegląd i OC. Stan bdb. - 785
636 546
VW Golf III - 1992 rok, centralny
zamek, 1.8 benzyna, 5 drzwiowy,
alufelgi 2300 zł do negocjacji 500 038 104
VW Golf III - 1995 rok, bordo
metalik. Przegląd do 2012 r.
Cena: 2500 zł. - 693 384 053
VW Golf III - rok 1997, cena
5.700 do negocjacji, benzyna
1.6, czarny metalik, 3 drzwiowy,
alufelgi, podgrzewane siedzenia,
szyberdach, opony zimowe na
felgach - 511 115 998
VW III - 1.4 z gazem stan bdb.,
rok 93. cena 4000 zł - 697 421
027
VW Jetta - składak, 1600 ccm
TDI, biały, 4 drzwiowy, szyberdach, hak, zadbany 1200 - 783
576 857
VW Passat B4 - 1994 rok, czerwony, kombi, 1.9tdi, komplet
opon zimowych, 3500 zł - 500
247 902
VW Polo - 1995 1.3 benzyna, 4
drzwiowy, piękny wygląd, 5200
zł - 603 622 848
VW Polo - 1996, 1.4, benzyna
kolor niebieski, el. Panoramiczny
dach, klimatyzacja, ABS, halogeny 4 drzwiowy, alufelgi 7100
zł - 603 622 848
VW Polo - 1999, 1.9 diesel, 3
drzwiowy, biały wspomaganie,
el. szyby lusterka, ABS, airbag
bezwypadkowy, nowe sprzęgło
i rozrząd, 202 tys., 9000 zł - 603
622 848
VW Polo - 2001 rok, benzyna,
stan bdb., silnik 1.0, zarejestrowany w Polsce - cena 11 000
- 883 578 517
VW Polo - pojemność 1300,
zarejestrowany w Polsce,
rok produkcji 1994, kombi, 3
drzwiowy z instalacją gazową 511 649 337
VW T4 Doka - 1995 2.5 tdi - biały
po blacharce i malowaniu nowa
tapicerka i paka 11.600 zł - 603
622 848
VW Transporter T4 - bus 1993
rok, diesel, stan dobry, Jelenia
Góra, cena 6000, zarejestrowany, ubezpieczony - 665 839
263

Suzuki SV650S motocykl ścigacz
- 2000 rok po
poślizgu, uszkodzenia
zewnętrzne do
wymiany bak,
owiewki, nóżka
sprzęgła - silnik
odpala. CENA 3900 zł
- 721 728 608

MATRYMONIALNE
ANONSE

Suzuki Swift - 1992 rok, OC i
przegląd do maja 2O12r. Benzyna + gaz,1.3 poj. bardzo ekonomiczny, silnik chodzi cichutko
i płynnie. Cena 22OO do malej
negocjacji - 785 921 770
Toyota Carine E - silnik 2l
benzyna. 94 rok, 4 x elektryczne
szyby, airbag, ABS, 2 komplety
opon Po wymianie rozrządu i
klocków hamulcowych. Cena
2400 zł - 665 099 219
Toyota Rav 4 - 2002 rok 2.0
diesel przebieg 160 tys., zarejestrowana, od roku w kraju,
zadbana, od kobiety 30000 zł
- 721 824 886
Volvo 440TD - z intercooler pojemność 1,9 diesel, przebieg
ok 263 tys. km-auto w ciągłej
eksploatacji, bezwypadkowe,
garażowane nie wymaga nakładu
finansowego - 500 183 229

35 letni facet pozna - pas. przyjaciela w wieku 35-40l. do stałego
związku z Jeleniej Góry lub b.
bliskiej okolicy. Proszę o SMS 782 238 062
41 lat i poszukuję kobiety - do
związku na stałe. A jeżeli macie
ochotę na więcej to też dzwońcie
i piszcie, a zobaczymy co będzie
dalej - 604 750 074
48 lat wolny z własnym M - pozna
kobietę - możliwość wspólnego
zamieszkana - 660 016 021
50-latek - popisze sms-y z miłą
panią - 798 340 975
Blondynka - biuścik duża
trójeczka, seksowny tyłeczek.
Namiętnie i czule wprowadzi Cię
w świat rozkoszy. Full serwisik.
Dyskrecja. - 512 535 526
Businesmen 42 pozna inteligentna panią najchętniej
mężatkę, która ma dość codzienności i chętnie czasem wyskoczy
za miasto na kawę - 601 352
553
Chciałbym przyłączyć się - do
trójkąta - jest chętna para? Ja
dojrzały, przystojny 45 latek - 782
172 140
Czterdziestoparolatek
pozna - niepalącą panią do lat
40 - 502 337 625

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czy nie ma w Jeleniej kobiety
- która chciała by spotkania raz
w tygodniu bez zobowiązań - Ja
przystojny, dojrzały 45 latek - 782
172 140
Jesteś kobietą - w wieku 20 do
45 lat i marzysz o fajnym seksie
z młodym, dobrze zbudowanym
facetem? Napisz bez sponsoringu i dyskretnie - 663 903 235
Nowa 20 latka - zaprasza do
siebie - 503 375 411
Nowa Agatka - 19 latka zaprasza - 723 272 926
Nowa bardotka - zaprasza
wszystkich panów - 722 288
983
Nowa filigranowa 19 latka zaprasza wszystkich spragnionych - 691 143 973
Odwiedzę chętnie pana dziewczynę, może być z odrobiną ciałka - 792 705 885
Para po 40 dla pana - pełna
dyskrecja i 100 % higieny. Nie
mamy lokum ani auta. Oczekujemy sponsoringu - 794 360
682
Poznam kobietę do przyjaźni
- dyskrecja dłuższa znajomość
stan cywilny bez znaczenia do
45 lat. ZAPRASZAM - 607 468
959
Poznam niezależną, szczupłą
panią - do 50 lat w celu zawarcia
trwalej przyjaźni. Ja wiek średni
172 wzrost, 75 waga, niezależny
finansowo oraz mieszkaniowo,
samochód, bez nałogów - 791
650 896
Poznam przyjaciółkę - do
namiętnych spotkań bez zobowiązań, najlepiej stały układ - Ja
dojrzały, przystojny 45 latek - 782
172 140
Poznam zdecydowane panie
- od 18-40 lat wrażenia gwarantowane - 691 329 712
Puszysta 35 latka - z dużym
biustem - 661 771 698
Puszysta trzydziestka zaprosi
- Puszysta trzydziestka zaprosi 727 420 618
Super francuz - u dojrzalej 661 771 698
Super francuz - u dojrzalej pani
- 797 667 873
Super namiętny - Francuz - 797
667 873
Szukam kochanki - z Jeleniej
Góry ja mam lat 35, zmotoryzowany - 601 877 592
Śliczna 20 latka - zaprasza
zdecydowanych panów - 782
008 168
Zaniedbywany 41 latek - dla
dziewczyn, pań, par. Dyskrecja
i higiena 100%. Tylko poważne
oferty bez sponsoringu, tylko
SMS - 660 707 657
Zapraszam na miłe chwile wieczorem - 533 628 240
Zasponsoruję kobietę zgrabną i zadbaną (chętnie
młodą), ale nie koniecznie. Czekam na SMS z opisem lub tel. Ja
brunet 35 lat - 790 625 588

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny - montaż, serwis Polsat, N, TNK i inne, usterki,
konserwacja - 781 957 491
Biuro architektoniczne - oferuje
projekty wnętrz domów, mieszkań, lokali usługowych, projekty
budowlane, usługi graficzne,
wizualizacje - 668 043 843

Biuro Rachunkowe
- KO-ALA - pełen
zakres usług
księgowych i
finansowych:
rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY
i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT –
alakow@onet.eu lub
601 837 677
Biuro Rachunkowe - pełna
księgowość, ryczałt, podatkowa
księga przychodów i rozchodów - cena do negocjacji - 605
248 272
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677
Campservice - naprawy bieżące - remonty kapitalne, przeróbki przyczep kempingowych i
kamperów, od września również
montaż i przeglądy instalacji 519 169 292
CK Plejada - promocja - zapraszamy na kierunki: masażysta,
kosmetyczka, fryzjer, bhp, opiekun medyczny. więcej info: jgora.
plejada@op.pl - 756 488 385
Darmowe kierunki - CK Plejada zaprasza. Powołaj się na
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO i skorzystaj
z bezpłatnej nauki na wybranym
kierunku. - 756 488 385
Dj Carlik - śpiewa i bawi na
wszelkich imprezach dużych i
małych - 501 576 923
Ekskluzywna limuzyna Lincoln - na wesela i inne okazje
- cena do uzgodnienia - 603
622 848
Elektryk a-z - awarie instalacje montaże usterki naprawy
modernizacje pomiary odbiory
itp. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny! - 500 505 002

Gabinet Rehabilitacji
- leczenie bólów
kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu
ruchu - mgr Eryk
Olszak Złotnicza 2/4 konsultacja bezpłatna
- 697 855 631
Gaz serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Hydraulik - awarie, instalacje,
montaż pieców, kominków- instalacji: san.-gaz.-co. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców,
junkersów. Usuwanie awarii 506 476 099
Hydraulik Gaz Woda CO awarie montaże usterki naprawy
modernizacje, montaż nowych
instalacji Gaz, Woda Kanalizacja,
centralne, itp. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. - 500 505
002
Hydraulik Usługi A-Z - awarie, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych - 500 505 002
Jedna rata - lżejsza splata kredytu - konsolidacyjny do 150000
bez zabezpieczeń majątkowych
- 534 039 660
Jestem z Zabobrza - zaopiekuje się dzieckiem lub osobą
starszą - 661 491 119
Junkersy Serwis - junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002

Junkersy, piece - serwis, przeglądy konserwacje, naprawy:
kotłów i junkersów. Montaż
kotłów, kuchenek i junkersów.
Tanio, szybko i profesjonalnie 506 476 099
Korepetycje Matematyka
- całoroczne przygotowanie do
testów i matury. Tanio i solidnie
w milej atmosferze. Piechowice
i okolice - 691 371 376
Kredyty dla firm - wystarczy
tylko oświadczenie o dochodach,
decyzja 15 minut - Plac Ratuszowy 39 - 514 318 408
Kredyty dla Firm do 300000 bez zabezpieczeń majątkowych,
decyzja kredytowa w ciągu 10
minut - 509 375 412
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
- alakow@onet.eu

Książka przychodów
i rozchodów pełen zakres
usług księgowych
i finansowych:
rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi
handlowe, PITY i
wiele innych - znajdź
nas w sieci BIURO
RACHUNKOWE
KOALA - 601 837 677
Księgowość - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów
- prowadzimy kompleksową
obsługę firm - 782 020 635
Lombard - pożyczki - zapraszamy - pożyczki pod zastaw
złota, RTV, telefonów, nawigacji.
ROPTEL Sudecka 23 Jelenia
Góra - 608 628 670

Malowanie obrazów
na szkle - imitujące
witraże metodą
Tyffany - 530 401 935
Manicure i pedicure w domu
- wykonuję Manicure i Pedicure
Tipsy i Paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości
i dobrej ceny. - 500 505 012
Meblozabudowy - szafy,
garderoby ,itp. - 603 328 832
Nabór trwa - Zapraszamy do
szkoły CK Plejada na kierunki:
masażysta, kosmetyczka, bhp,
opiekun medyczny, fryzjer itd ...
więcej info: jgora.plejada@op.pl
- 756 488 385
Naprawa konsol do gier Naprawiamy: telefony, nawigacje,
konsole PS2, PS3 , PSP, XBOX
ul. Sudecka 23 Jelenia Góra
ROPTEL - 608 628 670
Naprawa maszyn do szycia
- kosiarek, wykaszarek, pomp i
innych. Możliwość dojazdu na
wskazany adres - 880 862 308

Naprawa maszyn
do szycia u klienta lub
w warsztacie - dojazd
gratis - 603 324 921
Odszkodowania majątkowe
- osobowe. Oceny przebiegu
wypadków. Profesjonalna, najtańsza obsługa - 609 951 950
Oferujemy niedrogą opiekę
- wraz z zabawą na sali zabaw i
innymi atrakcjami. Godziny opieki
oraz opłaty do uzgodnienia - 604
416 289
Opiekunka bez nałogów zaopiekuje się osobą niepełnosprawną, bez nałogów w całym
dolnośląskim do Zgorzelec i
okolice - 534 034 420

Paznokcie w domu - wykonuje
tipsy paznokcie żelowe, przyjadę
i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny - 500 505
012
Pisanie podań, CV, listów motywacyjnych - i innych dokumentów
o charakterze użytkowym. Przepisywanie dokumentów, książek.
Wystawiam faktury VAT - 530 401
935, 75 649 70 37

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w
firmie, odbiór-dowóz
gratis. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy 609 172 300
Pomiary elektryczne - instalacje
elektryczne - 883 658 345

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,
wyprasuję - 507 059 078
Projektowanie stron internetowych - systemów CMS, sklepów
internetowych - 608 064 047
Projekty graficzne i fotograficzne - logotypy, wizytówki, plakaty, ulotki, zaproszenia, banery
FLASH itp. Usługi fotograficzne.
Osoba prywatna. - 796 586 606
Prywatne usługi pilarskie ścinka drzew i gałęzi, koszenie
traw, opryski, strzyżenie żywopłotów. Krzysztof Pociecha - 505
299 199
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs - metoda 1:1, manicure
japoński oraz inne usługi kosmetyczne w atrakcyjnych cenach,
Kiepury 39 - 795 356 780
Serwis GPS - Zapraszamy ul.
Sudecka 23 Jelenia Góra FHU
ROPTEL - 608 628 670
Skrzypce na ślubie i podczas innych uroczystości: m.in.
urodziny. Absolwentka szkoły
muzycznej. Udzielam korepetycji
gry na skrzypcach - 661 125
226
Skutecznie pomogę w nauce
- czytania dziecku w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
- profesjonalista - 796 635 171
Sprzątanie grobów - całoroczna opieka nad grobami
Twoich bliskich. Montaż ram
drewnianych, ławeczek itp.
Dowóz kwiatów itp. Jelenia Góra
i okolice - 784 154 174
Sprzątanie mieszkań, domów
- prace porządkowe na posesjach, doświadczenie - solidność
- 723 251 593
Stolarstwo - schody, meble,
balustrady, stolarka zabytkowa 501 762 958
Studio Urody Katarzyna Rudnicka - zaprasza na masaże,
mezoterapię, zabiegi na ciało,
kosmetykę twarzy, dłoni i stop - ul
Elsnera 3c - 695 184 912
Szybka pożyczka - raty miesięczne - 509 675 760
Szybki Kredyt gotówkowy - do
150000 zł na 8 lat, decyzja w
ciągu 15 minut - 534 039 660
Tanie piece - kotły: gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe,
eko-groszek - tanio. Montaż sprzedaż - serwis. Zadzwoń, nic
nie tracisz, możesz tylko zyskać
- 506 476 099

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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 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
Udrażnianie kanalizacji - szybko i profesjonalnie,
posiadamy odpowiedni sprzęt i
działamy skutecznie - 500 505
002
Udzielę lekcji j. angielskiego dzieciom i dorosłym. Przygotuje
do matury. Chętnie na terenie
Zabobrza - 795 428 519
Usługi hydrauliczne - ogrzewanie modernizacja - 602 125 856
Usługi hydrauliczne - Usługi
hydrauliczne 513 194 392 - 513
194 392
Wideofilmowanie profesjonalne - wszelkich imprez. Cyfrowa
obróbka. Zgrywanie starych taśm
na DVD. Solidne wykonanie,
przystępne ceny - 796 478 667
Wirtualne biuro - obsługa
biura, odbieranie telefonów i
poczty, udzielamy adresu i urządzeń, niskie koszty, obsługa 8
godzin w ciągu dnia, zapraszamy
- 500 101 667
Wodomierze i legalizacja
- wymiana montaż, przeróbki.
Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Wynajem, auto do ślubu wynajem aut do ślubu i inne
imprezy okolicznościowe, posiadamy zabytkową Warszawę 224,
czarnego Lincolna Town car oraz
kultowego Fiata 125p - 691 426
188
Zakupy na telefon - Nie trać cennego czasu. Zakupy dowieziemy
pod drzwi. Można płacić kartą.
Odwiedź nas na naszej stronie
internetowej - 75 64 35 493
Zaopiekuje się dzieckiem - lub
osobą starszą również niepełnosprawną. Bardzo duże doświadczenie - 604 154 616
Zaopiekuję się dzieckiem - u
siebie, domek na wsi z dużym
ogrodem i placem zabaw, od
września - 691 387 333
Zaopiekuję się osobą starszą bardzo duże doświadczenie - 721
582 713
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków i
pieców chlebowych, renowacja i
przebudowa pieców zabytkowych
- 666 738 298
Zespół muzyczny R&A - dancingi, wesela, cena do uzgodnienia - 609 563 928
Zespół Prestiż-Wesela - Profesjonalny 2-3 osobowy zespół
na Wesela i inne imprezy Bardzo
dobre nagłośnienie i oświetlenie
Organizujemy Karaoke Demo na
naszej stronie e-mail:kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425
Zespół Tequila Band 4-osobowy
- wokal damsko-męski, saksofony, gitara elektryczna, klawisze
(grające), klarnet, urozmaicony
repertuar, również dla bardziej
wymagających - 609 325 082

USŁUGI
BUDOWLANE
Adaptacja strychów poddaszy - z przeznaczeniem na pobyt
ludzi - modernizacja izolacji
termicznej, wykonanie przyłączy oraz wykończenie. Kontakt:
g.piasecki@poczta.fm z opisem
potencjalnego zlecenia - 796
093 166

Brukarstwo - kostka betonowa, granitowa, place, parkingi, mury oporowe, podjazdy,
drenaże. szybko i solidnie - faktura VAT - 792 668 584
Brukarstwo - kostka betonowa, granitowa, place, parkingi, mury oporowe, podjazdy,
drenaże. szybko i solidnie - faktura VAT - 794 133 464
Budowlanka od A do Z remonty mieszkań, gładzie,
regipsy, malowanie, płytki, elektryka itd. Ceny do negocjacji!
Gorąco polecam! - 609 965
559
Cyklinowanie, renowacja 517 209 836
Dachy - ocieplanie, naprawa,
konserwacja - 602 884 480

Dekarstwo dachy, konserwacja,
papa, gonty,
ocieplanie poddaszy,
obróbki - 502 953 366
Dekarstwo - papa, blacha,
gonty, dachówka - 502 953
366
Docieplenia, elewacje,
remonty - Docieplenia, elewacje,
remonty - 501 434 162
Elewacje, docieplenia budynków - tanio, profesjonalnie,
solidnie, faktura vat - 534 002
939
Elewacje, wykończenia
wnętrz - regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele - 603 120
966
Fachowo i solidnie - usługi
remontowo-budowlane - płytki,
c.o, dachy, regipsy, hydraulika
- 782 305 537
Gładzie gipsowe, regipsy sufity podwieszane, glazura.
Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173
Izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnic, fundamentów - w
tym termomodernizacja. Adaptacje piwnic na pomieszczenia
użytkowe i pokoje kąpielowe.
g.piasecki@poczta.fm - 796
093 166
Jakość moje motto - nie trać
czasu na pseudo fachowców u
mnie precyzyjna wycena, bez
cen z kosmosu i niedociągnięć
na koniec - 697 335 784

Kanalizacja
- hydraulika,
oczyszczanie
i udrażnianie
odpływów,
wypompowywanie
wody z zalanych
piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609
172 300

Kompleksowe
remonty mieszkań 513 194 392

Kompleksowe remonty
mieszkań - od a do z (regipsy,
łazienki, struktury itp.) solidnie
- 601 187 847
Koparko ładowarka - transport, wyburzenia budynków,
zwietrzelina, ziemia - 669 935
107
Koparko ładowarka - usługi
ziemne - 607 574 401
Łazienki dla estetów - pokoje
kąpielowe, łazienki dla wymagających klientów - kompleksowo
z zastosowaniem nietypowych
okładzin. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych. g.piasecki@
poczta.fm - 796 093 166

Malowanie wnętrz, elewacji
- dachów, hydraulika, kompleksowa - 609 172 300
Malowanie, gładzie - glazura
- szybko i czysto - 530 195 078
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury
VAT - 502 068 070
Parkiet, deska, tarasy - profesjonalny montaż oraz sprzedaż
podłóg. Referencje. Najwyższa
jakość. Doradztwo, ekspertyzy
- 667 658 311
Prace wykończeniowe - gładzie, malowanie, regipsy, glazura - dokładnie - 785 599 752
Przyłącza wodne - przyłącza
kanalizacyjne, szamba, oczyszczalnie ekologiczne wykopy
fundamenty i inne roboty ziemne
sprawnie fachowo - 785 535
629
Regipsy - gładzie, malowanie, wykończeniówka, czysto i
solidne - doświadczenie - 509
061 763
Remonty - wykończenia, gładzie, tynki mp75 płytki, panele,
regipsy, szybko tanio solidnie
gwarancja - 533 211 724
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie sufity podwieszane,
panele i inne prace wykończeniowe, składanie mebli - 509
529 965
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
podłogowe i ścienne i inne
prace remontowe, solidnie - 697
169 366
Remonty mieszkań - solidnie
- 607 720 825

Usługi podnośnika koszowego
- P-183, wysięg 18m. Tanio,
szybko, pewnie! Na życzenie
klienta wystawiam również faktury VAT - 502 508 265
Usługi regipsiarskie - sufity
podwieszane, ścianki działowe,
adaptacje poddaszy - 509 976
249
Usługi remontowe - kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele,
regipsy, itp.) biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i
wodne - 512 018 350
Usługi remontowo budowlane - kompleksowe remonty
mieszkań, docieplenia budynków, malowanie elewacji - 785
988 205
Wywóz gruzu kontenery wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333

Przeprowadzki - na terenie
miasta, kraju, Europy - ekipa do
pianin, maszyn, mebli, antyk,
element, nietypowych - 601
240 582
Przeprowadzki kompleksowo - cała Europa - 3 samochody, różne gabaryty - 535
044 951
Przeprowadzki kompleksowo - rozsądne ceny, streczowanie i przegotowanie do
transportu bez dopłaty - 880
044 951
Przeprowadzki transport
mebli - tanio - 3,5 t. Usługę
oferujemy na terenie Polski oraz
całej Unii Europejskiej. Szybko,
solidnie, tanio - 511 160 252
Przewiozę tanio meble kompleksowe przeprowadzki,
pomagam załadować - 513
770 007

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Przewozy osobowe
DARIO - Niemcy,
Austria - 75 78 127
46, 604 672 112

Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Bus transport - przeprowadzki
- 667 209 919
Bus z kierowcą - przeprowadzki, przewóz rzeczy itp. 667 209 919
Busy Maxi Laweta - długość
12 m przyczepy ładunkowe wyjazdy po auta, motory, quady,
sprzęt budowlany oraz elementy
nietypowe - cala Europa - 601
240 582
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk - 075 75 182 55, 607
222 369
Remonty mieszkań
DAR Pol - przewozy osobowe
od A do Z na każdą
Niemcy środkowe - Esen, Bonkieszeń. układanie
singen, Koblenz, Frankfurt okopaneli, usługi
lice - super ceny - 075 75 182
hydrauliczne,
55, 607 222 369
wszelkiego rodzaju
DAR Pol Przewozy osobowe
- Niemcy południowe - 075 75
naprawy - 513 194
182 55, 607 222 369
392
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182
Remonty, wykończenia - gła- 55, 607 222 369
dzie, tynki mp75 płytki., panele,
regipsy, dobre ceny solidnie,
DAR-POL gwarancja - 518 854 126
licencjonowane
Rozwiązania architektoniczne - toniczne dla indywiprzewozy do Niemiec.
dualistów - mariaż naturalnego
Obsługujemy całe
kamienia, drewna, stali, szkła.
Niemcy,
z adresu na
Koncepcja, kosztorys, realizacja. g.piasecki@poczta.fm - 796
adres, bez przesiadki.
093 166
Klimatyzowane auta
Schody proste i zabiegowe
- 75 75 182 55, 607
- profesjonalny projekt i wyko222 369
nanie - 510 172 932
Ślusarstwo naprawa,
wymiana - otwieranie zamków,
spawanie stali, żeliwa, kwaso- Heilbronn - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075 75 182 55,
odporne - 792 972 237
607 222 369
Świadectwa energetyczne budynków oraz lokali wszystkie Lotniska - przewozy - Praga,
rodzaje. Profesjonalnie i termi- Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław,
Poznań, Katowice, F-ra Vat,
nowo – 513 134 403
Door to door - 607 763 204
Świadectwa energetyczne
- dla budynków i lokali miesz- Lotniska - transport - Wrokalnych oraz usługowych. Tanio, cław, Poznań, Praga, Drezno,
szybko i solidnie z dojazdem do Berlin, Katowice, Kraków, Lipsk.
Klimatyzacja. VW T5. Faktura
klienta - 660 408 360
VAT. Zapraszam! - 602 120
Układanie kostki bruki - firma 624
brukarska: układanie kostki brukowej, granitowej, betonowej, Mam dwa miejsca w aucie stawianie murków oporowych, trasa KOWARY - KRAKÓW
wyklejanie granitem, łupkiem, - KRYNICA GÓRSKA lub skorównanie kostki wyspecjalizowa- rzystam z miejsca na tej trasie
nymi maszynami, porządkowa- - 506 777 034
nie posesji - 667 701 333
Niemcy - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607
222 369
Układanie
paneli - ściennych i
Norymbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice podłogowych - 513
075 75 182 55, 607 222 369
194 392
Pomoc drogowa - 506 536
136
Usługi koparko-ładowarką - z Posiadam wolne miejsca w
młotem pneumatycznym, prace aucie - do Warszawy - wyjazd
ziemne, wykopy, wywrotka 15t - w piątek 26.08.2011 - 509 544
836
607 377 280

Transport - mebli przeprowadzki - tanio, szybko, solidnie
- duży pojazd 3,5 t. mała cena
- 511 160 252
Transport - niedrogo - małe
przeprowadzki bus 1.1 tony z
uczynnym kierowcą, przewiezie szybko i sprawnie - 607
232 258
Transport 3.5t - chłodnia 7
palet-kontener - 604 569 485
Transport chłodnia 3.5
- usługi transportowe chłodniakontener solidnie i na czas - 604
569 485
Usługi transportowe - Przeprowadzki-tanio. Posiadam busa
typu blaszak - 691 262 797
Wypożyczalnia aut - ROPTEL - Zapraszamy, ul. Sudecka
23 Jelenia Góra - 792 856 920

ODDAM ZA DARMO
Łóżko/tapczan - oraz 2
fotele - nie jest to komplet. - 601
091 035
Oddam piec kaflowy - stan bdb.
- 505 316 943
Oddam psa - 14 miesięczny,
łagodny dla dzieci - 792 178
262

PRZYJMĘ ZA DARMO
Rodzina wielodzietna - przyjmie używany piec c.o lub inny
czym można ogrzać mieszkanie
z góry dziękujemy - 605 857
016

RÓŻNE
SPRZEDAM
2 częściowy kombinezon zimowy firmy AST tanio oraz
komplet chłopięcy do 1-ej komunii - 532 624 346
2 komplety ubranek - do chrztu
dla dziewczynki rozmiar 62 cm
- 781 142 877
3 śliczne kotki perskie - 3 śliczne
kotki perskie - 782 686 603
Akwarium 150 l - kompletne,
cena do uzgodnienia - 510 042
734
Aronia - z ogródka przydomowego (owoce) - 530 628 274
Drzwi wejściowe - zewnętrzne
prawe - 722 312 643
Elektryczna suszarka - do
suszenia prania - wielkość taka
jak pralka - Cena do uzgodnienia - 510 042 734
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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
Grill elektryczny - frytkownica
dwukomorowa, piec do pizzy,
witryna chłodnicza - 510 042
794
Książki - z przedmiotów zawodowych do technikum elektronicznego - 603 072 129

Lada chłodnicza dł.
190, szer. 102 - regały
80x35x200 - 600 386
436
Leżako - bujaczek - krzesełko - regulowane, nowy dla
niemowlaka do 9 kg i około
6-miesiecy. Aluminiowy stelaż,
pasy bezpieczeństwa cena 60
zł - 609 172 300
Łóżeczko - nie używane 300
zł i wózek 2 funkcyjny, cena 250
zł - 693 084 504
Nianie elektroniczna - firmy
PHILIPS, SBC SC 362, kompletna, stan idealny, cena 180
zł. - 667 832 052
Orkisz 3 tony - cena 1500 zł za
tonę i usługi koszenie kombajnem i prasowanie słomy - 721
636 340
Ozdobne nogi od maszyn 3 sztuki różne stare bibeloty
- młynki, żelazka, zegar, ramki,
obrazy, lustro - 510 042 734

Pasy
zabezpieczające
ładunek w
samochodzie
ciężarowym oraz
listwę - 502 101 448
Pianino antyczne - Ed.Seiler
czarne możliwy transport i wniesienie - 880 044 951
Piec C.O. - na węgiel i drzewo.
Piec opalał powierzchnie 70 m2,
stan dobry, cena 300 zł - 607
129 649
Podręczniki do 4 klasy szkoły podstawowej - oddzwonię w razie potrzeby - 782 690
601
Projektor EPSON nowy na gwarancji - atrakcyjna cena
- 886 530 823
Sofa 3 osobowa - pilnie typu
wersalki z 3 poduszkami za 300
zł - 609 551 623
Sofa 3 osobowa - z trzema
poduszkami - 609 551 623
Wieszaki odzieżowe - 500
sztuk - 508 234 608
Xbox przerobiony - tanio v
z dyskiem twardym 160 gb, 1
pad i całym okablowaniem - 609
551 623
Xbox przerobiony - z twardym
dyskiem 160 GB z 1 padem
i całym okablowaniem, ma
wgrany Xbox Media Center 2011
- cena 300 zł - 609 551 623
Zabytkowa skrzynia - z
metalowymi okuciami, cena
1600 zł - 667 832 052

RÓŻNE
KUPIĘ
Kolekcjoner
kupi stare monety
- 601 738 532,
staremonety@op.pl
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. 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

MIGOMAT używany, sprawny
- kompletny w rozsądnej cenie,
gdy nie odbieram proszę o SMS
- 535 492 430

MIESZKANIA
KUPIĘ
KAWALERKA min. 34 m2 - do
kwoty 95 tys. - 888 234 773
MIESZKANIE - poszukuje
dla zdecydowanego klienta z
gotówką, mieszkania 4 pokojowe
Zabobrze, bez parteru i ostatniego pietra - pilne. Lic. 10171
- 662 009 200
MIESZKANIE 2 pokoje - do
180.000 zł pilnie dla klienta z
gotówką. Sudety. Lic. 1749 - 797
691 366
MIESZKANIE 2,3 pokojowe poszukujemy nieruchomości dla
klientów. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
MIESZKANIE 3 pokojowe
Cieplice - dla zdecydowanego
klienta w kamienicy ogródek
mile widziany. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 4 pokojowe - na
Zabobrzu, parter i ostatnie piętro
wykluczone - 609 703 011
MIESZKANIE 70-80 metrowe
Zabobrze III - poszukuję dla
klienta z gotówką 3-4 pokojowe koniecznie na Zabobrzu III
maksymalnie do II piętra. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE do remontu gotówką - 600 219 019
MIESZKANIE na Zabobrzu - do
110 tys. może być do remontu 506 145 366
MIESZKANIE na Zabobrzu Kiepury, Elsnera, Noskowskiego,
2 lub 3 pokoje mogą być w
wieżowcu, zdecydowany klient
z gotówką. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE za gotówkę - do
38 m2 lub kawalerkę do remontu
Zabobrze - 514 000 838

MIESZKANIA
SPRZEDAM
KAWALERKA - przytulna - po
gruntownym remoncie 21 m2 w
kamienicy blisko Centrum. Na
podłogach panele i kaﬂe. Opłaty
58 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
KAWALERKA 23 m2 - na parterze po remoncie, zadbana niski
czynsz z pełnym umeblowaniem
80 000 tys. do negocjacji Lic.
5877 - 515 285 788
KAWALERKA 26 m2 - parter,
Zabobrze l, widna kuchnia. Cena
97 tys. bez pośredników. Kontakt
16-18 - 795 762 944
KAWALERKA 36 m2 - po remoncie, okolice centrum. Parter, nowe
okna i instalacje. Pilne 89.900 zł.
Lic. 10171 - 662 009 200
KAWALERKA Cieplice - 33 m2
na parterze w kilkurodzinnej
kamienicy. Lic. 5877 - 500 122
446
KAWALERKA Cieplice - Blisko
Placu Piastowskiego na parterze. Lic. 5877 - 500 122 446
KAWALERKA na Zabobrzu - po
remoncie zadbana niski czynsz
do zamieszkania atrakcyjna
cena. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
KAWALERKA na Zabobrzu
27 m2 - 84000. Lic. 5627 - 514
600 103

KAWALERKA ok. Morcinka 26 m2 w zadbanym, nowszym
budynku, ogrzewanie i ciepła
woda z sieci, mieszkanie słoneczne. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
KAWALERKA w centrum - 27
m2, cena 75 tys., bez pośredników lub wynajmę z możliwością
sprzedaży - 607 363 310
KAWALERKA w centrum Jeleniej Góry - ładna (parter, niski
czynsz, pełne umeblowanie,
świetna lokalizacja), cena do
negocjacji. Bez pośredników 607 778 889
KAWALERKA w centrum Kowar
- pokój, kuchnia, łazienka, 25 m2,
cena 75000 zł - 508 490 172
KAWALERKA w Lubomierzu 26 m2 - jeden pokój na I piętrze
w bloku. Dodatkowo obok działka
rekreacyjna - 370 m2 z murowaną altanką. Cena 77 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
MIESZKANIA „Zielone Tarasy” nowe komfortowe w Cieplicach.
Budynek oddany do użytku ostatnie mieszkania 42 i 59m2.
Kolejny budynek w trakcie realizacji Roksanes Z Lic. 7867 - 508
240 831
MIESZKANIA „Zielone Tarasy”
- nowe ul. Zielona. Budynek
oddany do użytku. Tarasy, balkony, wideodomofon, monitoring,
okna z roletami, widok na góry.
Roksanes Ż Lic. 7867 - 508
240 831
MIESZKANIA Karpacz 40 i 43
m2 - I piętro 40 m2,2 pokoje
po remoncie, blisko centrum,
duży teren obok kamienicy 175000 zł. Parter z niezależnym
wejściem, 43 m2, 2 pokoje,
kamienica po remoncie 142000
zł. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIA Karpacz 40 i 43
m2 - I piętro, 2 pokoje 40 m2 po
remoncie blisko centrum. Parter
43 m2, 2 pokoje z niezależnym
wejściem. Mieszkania z ogrzewaniem miejskim - dobre ceny
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIA Mała Poczta 35 i
53 m2 - w kamienicy, na II piętrze.
35 m2, 2 pokoje, cena 118000 zł
oraz 53 m2 2 pokoje - 135000
zł. Mieszkania po kapitalnym
remoncie, ładne klatki schodowe.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIA Miłków - okazyjne ceny - na parterze, 50
m2, 3 pokoje po kapitalnym
remoncie oraz 73 m2 do kapitalnego remontu z ogromnym
potencjałem. Zaproponuj cenę.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIA Miłków 29, 50, 73
i 80 m2 - Kawalerka, parter 29
m2 - 54000 zł. Parter 50 m2, 3
pokoje po kap.remoncie+ogródek-125000 zł. Parter 73 m2, 3
pokoje do kap. remontu 92000 zł.
Parter 80 m2 do remontu 175000
zł. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIA Park Sudecki 65 i
88 m2 - dwupoziomowe apartamenty, całkowicie wykończone i
umeblowane. Wszystko wysokiej
klasy, pięknie zaaranżowane.
Winda, balkon. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962

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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MIESZKANIA Perła Cieplic
- promocja - dla pierwszych
3 kupujących od 3.777 zł/m2
przy Termach Cieplickich ul.
Krośnieńska. Energooszczędne
ściany, garaże, piwnice, ogródki,
duże balkony,Internet,parki,7-11
okien - info@dom-pol.com - 782
566 823
MIESZKANIA w Piastowie - w
stanie deweloperskim w kamienicy, 80 m2, poddaszowe 3
pokojowe - 155 tys. zł. 31 m2, 2
pokojowe - 64 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135

MIESZKANIA Zabobrze 4 pokoje
- V piętro 86 m2, 4 pokoje po
remoncie, zabud. kuchenna i
szafy komandora 263000 zł.
VII piętro 82 m2, 4 pokoje, do
niewielkiego remontu z zab.
kuchenną w cenie 270000 zł.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIA Zabobrze I- od
37 - 48 m2 - VII piętro 37 m2 po
remoncie, III piętro 44,5 m2 po
remoncie, 43,5 m2, III piętro do
drobnego remontu mieszkania
2-u pokojowe, IV piętro 48 m2, 3
pokoje do zamieszkania, więcej
na Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
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MIESZKANIE - bez pośredników,
50 m2, blisko centrum,2 pokoje,
1 piętro w starym budownictwie.
Ul. Świętojańska - 606 493 620
MIESZKANIE - na ul. Wojska
Polskiego parter 38 m2, idealny
na lokal użytkowy - 697 528
399
MIESZKANIE - ostatnie developerskie 49 m2 - parter, 2 pokoje,
stan developerski z drzwiami
wew., budynek ogrodzony, brama
na pilota, miejsce parkingowe w
cenie mieszkania. 146000 zł.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE - piękna okolica,
100 tys. Bystrzyca - 696 206
032
MIESZKANIE - w centrum Piechowic po remoncie w bloku 46
m2 - 513 152 714
MIESZKANIE 1 pokojowe bezczynszowe, nowy budynek,
okolica centrum, 36 m2, 116.000
PLN - 793 276 386
MIESZKANIE 100 m2 - w kamienicy na parterze, idealne na
usługi, 3 pokoje z werandą,
bliskie centrum Jeleniej Góry. 667 219 752
MIESZKANIE 100 m2 Kowary
- po remoncie z garażem, ogródkiem, 140.000 zł do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 102 m2 - cena
199.999 zł do negocjacji Gryfów
Śląski - 533 456 997
MIESZKANIE 128 m2 w dobrej
cenie - okazja cenowa klasyczne
w ładnej i zadbanej kamienicy,
2 balkony. Lic. 13225 - 603 491
335
MIESZKANIE 128 m2 w kamienicy - prawdziwa okazja cenowa
- słoneczne, rozkładowe mieszkanie z dwoma balkonami, w
zadbanej kamienicy, blisko centrum, z 2 pięknymi piecami.
Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335

MIESZKANIE 130 tys. 71 m, 3
pokoje - salon, kuchnia z jadalnia
ogródek, Piechowice, parter,
osobne wejście, własne c.o,
tanie w utrzymaniu lub zamienię
na mniejsze - 665 504 557
MIESZKANIE 2 pokoje - 35,2
m2, 9 piętro, ul. Moniuszki - 609
712 595
MIESZKANIE 2 pokoje - po
remoncie, pilna sprzedaż, Cieplice. 135.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 797 691 366
MIESZKANIE 2 pokoje 137.000
zł - po remoncie, 40 m2, Cieplice,
pilna sprzedaż, cena do negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 797
691 366
MIESZKANIE 2 pokoje 158.000
zł - po remoncie, parter, zaciszna
dzielnica Jeleniej Góry, cena do
negocjacji. Sudety. Lic. 1749 797 691 366
MIESZKANIE 2 pokoje 158.000
zł - po remoncie, zaciszna dzielnica Jeleniej Góry, cena do
negocjacji. Sudety. Lic. 1749 797 691 366
MIESZKANIE 2 pokoje Zabobrze - 125 tys. zł, 39 m2 III piętro.
Lic. 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40
m2, na ul. Kiepury do wprowadzenia sprzedamy Euro-Dom
- 601 540 292
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50
m2, Kiepury, okolice ZUS-u, 2
piętro, cena do uzgodnienia - 787
377 930
MIESZKANIE 2 pokojowe - 51
m2 na Kiepury, 4 piętro - nowe
okna, drzwi antywłamaniowe.
Cena 165tys. - 604 669 810
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
remoncie z balkonem, czwarte
piętro w bloku Zabobrze II. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219
752
MIESZKANIE 2 pokojowe - willowe w Jeleniej Górze Cieplicach
66 m2 z ogródkiem, co gazowe,
pośrednikom dziękuję - 605
934 763
MIESZKANIE 2 poziomowe - w
Cieplicach 81 m2, 3 pokojowe
po remoncie do zamieszkania
tylko 170 000 PLN. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 250 000 - 67 m2
na Zabobrzu III na 3 piętrze
bloku 4-piętrowego, słoneczne,
czyste i zadbane, z dużą kuchnią
i balkonem. Cena do negocjacji
polecam. MAR-MS-12398. Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
MIESZKANIE 3 pokoje - 49 m2,
cena 140000 tys. zł. Gotowe do
zamieszkania - 662 285 855
MIESZKANIE 3 pokojowe - 47,9
m2 na II piętrze. Rozkładowe,
słoneczne i ciepłe. Ogrzewanie
co - gazowe. Kuchnia osobna.
Budynek blisko Centrum. Opłaty
70 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - 48
m2, 4 piętro, bez windy, Zabobrze - Różyckiego, cena 150000
zł, bez pośredników, do negocjacji - 698 490 613
MIESZKANIE 3 pokojowe - 64
m2 Kiepury po remoncie - cena
do negocjacji. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - Zabobrze, 4p. Winda, po częściowym
remoncie, do wprowadzenia, 2
balkony, miejsce parkingowe.
182 tys. Lic. 10171 - 662 009
200
MIESZKANIE 3 pokojowe 140
tys. zł. - po remoncie, w ścisłym
centrum, III piętro z delikatnymi
skosami (po podłodze ok. 42
m2), w cenie pozostaje zabudowa kuchenna i przedpokoju
oraz szafa. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 3 pokojowe 160
tys. zł - 63 m2 na Zabobrzu III,
rozkładowe, z dużym balkonem,
dostępne od zaraz, w cenie
umeblowanie ze sprzętem AGD.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
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to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-2475 Miejsce na wymarzony dom. Działka budowlana położona
w Jeżowie Sudeckim na lekko pochyłym terenie przy jednej z utwardzonych dróg. Możliwość podziału na
mniejsze, odpowiadające Państwa
wymaganiom.
Łukasz Ciechanowicz
tel.: 724 051 923
Zeb-2481 Mamy dla Państwa wyjątkowe mieszkanie w Jeleniej Górze przy samym deptaku. Dwa pokoje, łazienka, kuchnia i przedpokój
na 45,7 m2. Wymienione instalacje
gazowe, elektryczne i sanitarne oraz
okna. Na podłogach panele oraz kafelki. Ogrzewanie z sieci. Mieszkanie
znajduje się na 3 piętrze. Opłaty miesięczne wraz z ogrzewaniem to 330 zł.
Budynkiem zarządza wspólnota.
Gorąco polecam.
Łukasz Ciechanowicz tel.: 724 051 923

Zeb-2471 Oferujemy Państwu rozkładowe, wyremontowane mieszkanie w Kowarach o powierzchni 37,5 m 2.
Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze w
bloku po termoizolacji. W promieniu 500 m
znajdują się sklepy oraz różne punkty
usługowe.
Sandra Kowalewska tel.: 535 201 185
Zeb-2024 Do sprzedania duże, ładnie wykończone mieszkanie
w Dziwiszowie. Doskonała lokalizacja - tylko 5 minut od Zabobrza
III. Na powierzchnię 96,43m 2
składają się trzy sypialnie, łazienka, wc, przedpokój oraz duży
przestronny salon z aneksem
kuchennym.
Krzysztof Jagucki
tel.: 606 822 694
Zeb-2176 Oferujemy Państwu dom wolnostojący na działce 475 m 2,
o powierzchni użytkowej 107 m 2,
w miejscowości turystycznej Podgórzyn. Zlokalizowany w cichym
i urokliwym miejscu.
Krzysztof Jagucki tel.: 606 822 694

Zeb-1858 Działka w miejscowości Mniszków z najładniejszymi widokami w całej Kotlinie. Działka z dostępem do drogi z doskonałym nasłonecznieniem, z warunkami zabudowydomu jednorodzinnego o maksymalnej zabudowie do 150m2. Na działce
jest skrzynka z prądem. Bardzo atrakcyjna oferta. Polecam. OKAZJA !!!!
Dominik Kulig tel.: 693 621 471
Zeb-2321 Oferujemy Państwu kawalerkę w Jeleniej Górze o pow.
27,01m2. Usytuowana na drugim
piętrze w bloku czteropiętrowym na
Zabobrzu I. Mieszkanie jest bardzo
słoneczne i ciepłe do kosmetyki. Na
podłogach parkiet i kafle.
Sandra Kowalewska tel.: 535 201 185
Zeb-2474 Oferujemy Państwu kawalerkę o powierzchni 34m2 usytuowaną na pierwszym piętrze w budynku kilkurodzinnym w Jeleniej Górze.
Mieszkanie rozkładowe słoneczne i
bezczynszowe.
Anna Grzywińska-Roziel
tel.: 505 074 854
Zeb-2463 Oferujemy Państwu wyjątkowy dom
wiejski z duszą i klimatem. Dom poniemiecki odrestaurowany do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na działce 2800m2 tylko 4km od Lwówka
Śląskiego.
Anna Grzywińska-Roziel 505 074 854
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Mieszkanie 3 pokojowe na
Kiepury - 63 m2 w bloku, IV piętro. Balkon z widokiem na góry,
efektowna łazienka. Cena 190
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 34 m2 - na Zabobrzu lub zamienienie na większe - 601 324 190
Mieszkanie 36 m2 127 tys.
zł - 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu, II piętro/4, blok
ocieplony, mieszkanie jedynie
do odświeżenia. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 36 m2 127 tys. zł.
- 2 pokojowe całkowicie rozkładowe mieszkanie na Zabobrzu
I wymagające jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 36,82 m2 - Zabobrze/Noskowskiego drugie
piętro - cena 120 tys. - 781
869 588
Mieszkanie 4 pokoje 210
000 zł - mieszkanie na drugim
piętrze w bloku z balkonem,
Zabobrze II. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 4 pokoje 210
000 zł - na trzecim piętrze w
bloku, jeden pokój połączony
z kuchnią, balkon, Oś. Orle w
Cieplicach. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe Orle
- 64 m2 na Os. Orlim. Z jednego pokoju zrobiono jadalnię.
Mieszkanie na 3 piętrze. Balkon
od strony południowej. GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677
Mieszkanie 4 pokojowe w
Dziwiszowie - 86,3 m2 na I piętrze w bloku. Blaszany garaż.
Spokojne osiedle. Cena 250
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549. - 602 732 135
Mieszkanie 42 m2 - w centrum do remontu. Cena 85 tys.
- 781 869 588
Mieszkanie 45 m2 w JG - ul.
Wyspiańskiego po remoncie,
meble kuchenne na wymiar,
ogrzewanie gazowe, możliwość
kominka lub pieca na wszystko,
165 tys. - 609 152 257
Mieszkanie 50 m2 - po
remoncie, 2 pokoje, duża
kuchnia, klatka po remoncie,
budynek po wymianie pokrycia
dachowego - 693 828 283
Mieszkanie 50 m2 w centrum
- dwupokojowe do remontu na
drugim piętrze. Lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkanie 58 m2 centrum 3 pokojowe w ścisłym centrum,
balkon, nie wymaga nakładów
finansowych. Sudety. Lic.1749
- 797 691 366
Mieszkanie 58 m2 centrum
- 3 pokojowe z balkonem, nie
wymaga remontu, 260.000 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 797 691
366
Mieszkanie 63 m2 - 160 tys.
zł - 3 pokojowe na Zabobrzu III,
z dużym balkonem i widokiem
na góry. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 63 m2 za 160
000PLN - 3 pokojowe rozkładowe do zamieszkania przy
Kiepury trzecie piętro blok z
windą. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 64 m2 Lubomierz - duże, trzypokojowe w
kamienicy w atrakcyjnej cenie.
Roksanes Ż Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkanie 66 m2 Cieplice ładne, rozkładowe mieszkanie
na jednym z osiedli w Cieplicach, trzy pokoje, duży balkon,
lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie 67 m2 po remoncie - 2 pokoje, duża kuchnia
z jadalnią i balkonem, drugie
piętro w kamienicy, w pobliżu
centrum. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752

Mieszkanie 83 m2 Cieplice duże w zielonej części Cieplic.
Lic. 5877 - 500 122 446
Mieszkanie 93 m2 - 257000
zł - w kamienicy 3 pokoje, 93
m2 po kap. remoncie, bardzo
wysoki standard, piękna aranżacja, 2763 zł/m2- tylko do końca
miesiąca. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie 93 m2 - 3 pokoje komfortowe w zacisznej dzielnicy
Jeleniej Góry, blisko centrum.
Nie wymaga nakładu finansowego. 250.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 93 m2 centrum
- 3 pokojowe przy ul. Sudeckiej
po kapitalnym remoncie, cena
257000 zł GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie 99 m2 w kamienicy - 3 pokojowe, rozkładowe,
I piętro, wymagające jedynie
odświeżenia, blisko ścisłego
centrum, czynsz 150zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 99 m2 w kamienicy - ładne, rozkładowe z balkonem na I piętrze blisko ścisłego
centrum Jeleniej Góry a zarazem w spokojnym miejscu,
czynsz 151 zł. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie atrakcyjne - 3
pokojowe (74 metry) z tarasem,
stan bardzo dobry, atrakcyjna
cena - 505 131 645
Mieszkanie atrakcyjne dwupoziomowe - położone na ładnym osiedlu, na obrzeżach
Jeleniej Góry. 3 pokoje 95 m2
- 725 854 933
Mieszkanie atrakcyjne trzypokojowe - 62,6 m2 na Zabobrzu
III na czwartym piętrze w bloku,
słoneczne, czyste i zadbane,
ładnie wykończone. Atrakcyjna
oferta i cena serdecznie polecam. MAR-MS-12336. Marles
Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie bardzo ładne 3
pokojowe - 70 m2 na czwartym
piętrze w bloku 4 piętrowym
na Zabobrzu III, słoneczne,
przestronne ładnie wykończone
serdecznie polecam. Marles Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie bezczynszowe
Jelenia Góra - okolice Małej
Poczty 54m 2 pokoje z kawałkiem ogródka Tanie w utrzymaniu - parter. Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie centrum 100
m2 - na parterze, idealne na
biuro czy kancelarię, możliwość
zrobienia niezależnego wejścia.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie Cieplice - 3 pokojowe w kamienicy na II -piętrze.
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie Cieplice 2 pokojowe 40 m2 - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC. Garderoba i
balkon. Doskonała lokalizacja
i komunikacja. Cicho i zielono.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie Cieplice 3 pokojowe - super lokalizacja Parter z
dużym balkonem Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie Cieplice 66 m2
- atrakcyjne, słoneczne trzypokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Lic. 5524 N. City 662 112 344
Mieszkanie dwupoziomowe
- w centrum Jeleniej Góry 82
m2 z 2 łazienkami, 2 sypialnie,
1 pokój z aneksem kuchennym
- cena 319000 PLN - 506 193
150
Mieszkanie dwupoziomowe Karpacz - 95 m2 w
Karpaczu, 4pokoje, osobne
wejście, weranda z widokiem
na ŚNIEŻKĘ. Po kapitalnym
remoncie. Cena 399.000 zł. 667 544 454

Mieszkanie dwupoziomowe
Karpacz - 95 m2 w Karpaczu,4 pokoje, osobne wejście,
weranda z widokiem na Śnieżkę,
po kapitalnym remoncie. Cena
399.000 zł. - 667 544 454
Mieszkanie dwupoziomowe
w Karpaczu - 95 m2 w Karpaczu, 4 pokoje, osobne wejście,
weranda z widokiem na Śnieżkę.
Po kapitalnym remoncie. Cena
399.000 zł - 667 544 454
Mieszkanie dwupoziomowe
w Karpaczu - dwupoziomowe
95 m2 w Karpaczu,4 pokoje,
osobne wejście, weranda z
widokiem na Śnieżkę, po kapitalnym remoncie. Cena 399.000
zł - 667 544 454
Mieszkanie Gryfów Śl. - po
częściowym remoncie osiedle
Sienkiewicza - piętro 4, pilnie 785 473 040
Mieszkanie Karłowicza 43
m2 - przytulne 2 pokojowe
mieszczące się na 2 piętrze 4
piętrowo budynku 125 000 tys.
do negocjacji Lic. 5877 - 515
285 788
Mieszkanie Karpacz 38 m2 tanio - atrakcyjne w Karpaczu.
2 pokoje, ogrzewanie z sieci,
wysoki parter, 160 000 zł GOLD
HOUSE Lic. 10728 - 501 181
875
Mieszkanie Kiepury - 2
pokojowe 50 m2 po remoncie
zadbane, słoneczne do zamieszkania cena do negocjacji. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie komfortowe nowe 50 m2 z balkonem przy
Moniuszki plus garaż podziemny
- bez pośredników - właściciel 600 721 484
Mieszkanie Kowary - 84 m2,
155 tys.- stan do zamieszkania,
po remoncie. Kowary - 782
022 765
Mieszkanie M2 koło Zusu
- 2 pokoje, w nowym bloku z
2010 roku. Do wprowadzenia.
Nowe mieszkanie, wykończone,
kuchnia w zabudowie, piękna
łazienka. Lic. 14557 - 668 667
637
Mieszkanie M3 105 m2 180
tys. - 3 pokoje 105 m2 w centrum
miasta w kamienicy. Do generalnego remontu. Cena 180 tyś
do negocjacji. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 koło Żeroma
- M3 o powierzchni 73 m2, 2
piętro w kamienicy. Po kapitalnym remoncie. Podwórko w
trakcie prac modernizacyjnych.
Bramy elektrycznie otwierane,
plac zabaw. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie M3 na Kiepury - 3
pokoje, 69 m2, II piętro po generalnym remoncie na Zabobrzu
III. Nowe okna PCV, nowe drzwi,
kafle, panele. Duży balkon około
8 m2. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie Mysłakowice
2-3 pokoje - II piętro, 33 m2 z
wyposażeniem, po kapitalnym
remoncie oraz III piętro 3 pokoje
64 m2 do niewielkiego remontu
w dobrej cenie. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie na Kiepury - 39
m2, dwa pokoje, 3 piętro, do
wprowadzenia. 140 tys. Do
negocjacji. Lic. 7867 - 514 600
101
Mieszkanie na Malczewskiego - 2 pokojowe 40 m2 w
bloku z balkonem, tylko 125 tys.
zł. Euro-Dom - 601 540 292
Mieszkanie na Zabobrzu III 2598 zł/m2, 3 pokoje, 63,5 m2,
do wprowadzenia. 165 tys. Lic.
7867 - 514 600 101
Mieszkanie Noskowskiego
184500 zł - na IV piętrze, 70 m2,
3 pokoje ustawne (23,14,13m2),
mieszkanie środkowe, słoneczne z dużym balkonem.
Polecam Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie Piechowice 133 tys. - w domu typu willowego, poniemieckiego, 72 m2,
3 pokoje. Mieszkanie wymaga
niewielkiego remontu. Ogródek
80 m2, samodzielne wejście.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Piechowice 2
pokojowe - 40 m2 na parterze
posesja ogrodzona. Lic. 5877 500 122 446
Mieszkanie Piechowice 72
m2, 133 tys. - samodzielne
wejście z ogródka (około 70
m2) 3 sypialnie, aneks kuchenny
połączony z salonem, łazienka.
Ogrzewanie piecem stałopalnym. Dobra cena Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie trzypokojowe 67 m2 na Zabobrzu III, piętro
trzecie, słoneczne, przestronne
i bardzo ładne, czyste i zadbane,
atrakcyjna oferta, cena do negocjacji polecam. MAR-MS-12398.
Marles Lic. 13045 - 533 797
878
Mieszkanie trzypokojowe bez pośredników atrakcyjne 74
m2 z tarasem. Stan mieszkania
bardzo dobry, atrakcyjna cena 505 131 645
Mieszkanie trzypokojowe w
Dąbrowicy - 64 m2 na pierwszym piętrze w kamienicy. Lokal
do remontu. Cena 80 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie w Gryfowie - 2
pokoje, 36,5 m2,po remoncie,
3 piętro, 87 000 zł, bez pośredników - 604 295 320
Mieszkanie Zabobrze 70
m2, 184400 zł - na IV piętrze
w bloku, 3 ustawne pokoje,
nowe okna PCV i drzwi antywłamaniowe, słoneczne, dobre
sąsiedztwo, duży balkon z widokiem na zieleń. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Kawalerka - 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
- 609 560 565
Kawalerka - na ul. Działkowicza. 750 zł (w tym czynsz
i ogrzewanie) + liczniki - 889
529 518
Kawalerka - na Zabobrzu,
gotowa do zamieszkania, umeblowana - 697 990 413
Kawalerka - nowo wyposażona dla 1 lub 2 kulturalnych
osób od 1 września. Kontakt po
15.00 Cena 600 zł + liczniki +
kaucja 1000 zł - 793 312 005
Kawalerka - od zaraz na
Zabobrzu 1, umeblowana 670 zł
+ niski czynsz + liczniki + kaucja
- 602 224 646
Kawalerka - po remoncie.
Ul. Okrzei - 699 963 782
Kawalerka - słoneczna,
duża, pokój, kuchnia, łazienka
po remoncie do wynajęcia od
września w cichej dzielnicy, 5
min. do centrum 700 zł + opłaty
- 606 196 556
Kawalerka - Umeblowana
na Zabobrzu - 604 439 127
Kawalerka - umeblowana,
jest po remoncie, dobra lokalizacja - 691 893 639
Kawalerka - w centrum
Jeleniej Góry, blisko Akademii
Ekonomicznej po kapitalnym
remoncie, umeblowana, niskie
opłaty eksploatacyjne - 692
373 217
Kawalerka - w Jeleniej
Górze. Umeblowana i wyposażona, wszystkie media z sieci.
30 m2, balkon, piwnica. 200 m
od Kolegium Karkonoskiego 510 410 288
Kawalerka 24 m2 - w dobrej
lokalizacji. Cena 500 + liczniki +
kaucja - 661 829 662

OG£OSZENIA / REKLAMA
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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

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
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Kawalerka 37 m2 centrum
- duża, umeblowana, ścisłe centrum. 900 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Kawalerka 600 zł - plus
media ok. 200 zł. - 515 366
442
Kawalerka dla pary - os.
Czarne w Jeleniej Górze - 600
391 015
Kawalerka umeblowana przy ulicy Ptasiej, 750 zł (w tym
czynsz i ogrzewanie) + liczniki
- 665 733 264
Kawalerka w Karpaczu umeblowana w centrum miasta,
35 m2, niezależna w domku
jednorodzinnym z ogrodem.
Internet, ogrzewanie, miejsce
parkingowe w czynszu. - 500
183 289
Kawalerka w Kowarach
- tanio w centrum miasta, po
remoncie umeblowana, wysoki
standard, wyposażona w AGD,
niskie koszty eksploatacji. - 530
186 610
Mieszkanie - 100 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, taras.
- 692 491 235
Mieszkanie - 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu, umeblowana kuchnia. Cena 900 zł
plus liczniki. Kaucja 900 zł - 797
299 635
Mieszkanie - centrum - 85 m2,
3 pokoje, kuchnia w zabudowie,
1500 zł plus media. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie - częściowo umeblowane 2 pokojowe w okolicy
Malej Poczty 650 zł + czynsz +
opłaty + kaucja - 609 641 990
Mieszkanie - dla studentów 691 142 843
Mieszkanie - Kowary - ul.
Rzemieślnicza (blok, parter). 2
pokoje, kuchnia, łazienka. 300
zł + ok. 250 zł czynsz. - 661
997 005
Mieszkanie - od zaraz pokoje
Zabobrze III, częściowo umeblowane, oplata 800 zł (w tym
czynsz) + media - 695 435 008
Mieszkanie - pół domku około
90 m2, cena 900 zł plus media.
- 601 797 875
Mieszkanie - umeblowane w
Piechowicach - 796 328 556
Mieszkanie 2 pokoje - kuchnia, łazienka na Kiepury - 606
272 447
Mieszkanie 2 pokoje - od
września, wyższy standard,
umeblowane, salon, sypialnia, łazienka z WC, kuchnia
oddzielna, 52 m2. Zabobrze
3, ul. Kiepury. 800 + czynsz +
liczniki - 507 000 569
Mieszkanie 2 pokojowe - 49
m2, wyposażone i umeblowane
przy ul. Bacewicz na Zabobrzu
II. Cena: 750 zł + czynsz +media
- 604 842 511
Mieszkanie 2 pokojowe komfortowe 38 m2 od zaraz Piechowice, parter w centrum,
800 + liczniki - 695 302 406
Mieszkanie 2 pokojowe - Morcinka, CO 2, blisko przystanek
MZK, sklep, 850 zł + opłaty,
kaucja - 507 065 179
Mieszkanie 2 pokojowe - na
ul. Okrzei w Jeleniej Górze.
Kontakt od 16.00 do 20.00. - 691
470 005
Mieszkanie 2 pokojowe - studentom samodzielne w centrum
- 693 614 684
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Kiepury w pełni umeblowane
w nowym budownictwie - 796
286 223
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Szymanowskiego. Po generalnym remoncie, umeblowane,
cieple, balkon, piwnica. Blisko
Tesco, KK, centrum 600 + 250
czynsz + liczniki. - 609 875
877
Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane okolice stadionu
na Złotniczej 900 zł plus media
- 504 207 830

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokojowe - w
domku jednorodzinnym osobne
wejście, kuchnia, łazienka, WC,
ogród - 664 465 333
M i e s z k a n i e 2 p o k ojow e
- w nowym budownictwie w
okolicach centrum za 1060
zł/miesięcznie plus rachunki
umeblowane. Lic. 7867 - 514
600 110
Mieszkanie 2 pokojowe - z
kuchnią i łazienką w centrum
Jeleniej Góry. Mieszkanie jest w
pełni wyposażone i umeblowane
- 602 704 927
Mieszkanie 2 pokojowe +
jadalnia - na Zabobrzu Karłowicza - blisko przystanki, 15 min
od centrum, 650 + czynsz (340)
+ opłaty - 600 667 527
Mieszkanie 3 pokojowe - 60
m2, Śródmieście - Mickiewicza,
nowe budownictwo, częściowo
umeblowane, miejsce garażowe, ok.1200 + liczniki, bez
pośredników - 606 283 031
Mieszkanie 3 pokojowe kuchnia z aneksem, łazienka,
umeblowane w centrum Jeleniej
Góry - 509 499 277
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Grota Roweckiego, umeblowane. Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Wyczółkowskiego. Mieszkanie
położone na parterze, zadane,
po kapitalnym remoncie - 665
775 099
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu - 3 piętro - 888 558
569
Mieszkanie 51 m2 - (3 pokoje)
na parterze + garaż w Pasieczniku - tanio - 660 449 652
Mieszkanie 57 m2 - za 1000
plus opłaty na ul. Zaułek - 693
232 502
Mieszkanie 60 m2 w Cieplicach - umeblowane 2-pokojowe,
kuchnia, łazienka, z tarasem. Od
września. Ogrzewanie gazowe,
piec 2-funkcyjny. 1000 zł + liczniki + kaucja - 691 126 110
Mieszkanie 60 m2(3 pokoje)
- + piwnica w kamienicy w centrum Jeleniej Góry. Idealne dla
studentów lub pracowników. 450
zł wynajem + 200 zł czynsz - 603
892 727
Mieszkanie 75 m2 - dwupokojowe w Cieplicach. 1000 zł,
liczniki plus kaucja - 604 994
252
Mieszkanie 85 m2 3 pokoje
- komfortowe 3 pokojowe, umeblowane, ścisłe centrum. Sudety.
Lic. 1749 - 797 691 366
Mieszkanie 85 m2 3 pokoje komfortowe w centrum, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, weranda.
1500 zł do negocjacji. Sudety.
Lic. 1749 - 797 691 366
Mieszkanie 85 m2 3 pokoje komfortowe w ścisłym centrum,
3 pokoje, 1500 zł do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 797 691
366
Mieszkanie 85 m2 800 zł - 3
pokojowe z tarasem plus ogródek, nieumeblowane, 800 zł plus
media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 85 m2 800 zł - z
tarasem i ogródkiem, 3 pokoje,
nieumeblowane, 800 zł plus
media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie atrakcyjne - 65
m2 przy ul. Bankowej. Umeblowane, AGD. Koszt 1200 /w
tym centralne ogrzewanie/ plus
energia i woda - 504 891 144
Mieszkanie atrakcyjne trzypokojowe - 67 m2 na Zabobrzu III,
3-pietro, słoneczne, zadbane i
czyste, bardzo duża kuchnia,
balkon. Atrakcyjna oferta i cena
serdecznie polecam. MAR-MW12397. Marles Lic. 13045 - 533
797 878

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie- bardzo ładne
- 65 m2 w samym centrum
Jeleniej Góry na 3 piętrze w
kamienicy, słoneczne, czyste i
zadbane atrakcyjna cena serdecznie polecam. MAR-MW12393. Marles Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie duże 2 pokojowe
- dla max. 5 studentów, os.
Czarne w Jeleniej Górze - 600
391 015
Mieszkanie dwupokojowe 65 m2, słoneczne, przestronne,
czyste i zadbane, częściowo
umeblowane, w samym centrum Jeleniej Góry serdecznie
polecam, atrakcyjna oferta.
MAR-MW-12393. Marles Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie dwupokojowe umeblowane na Zabobrzu. 600
zł + opłaty - 500 208 807
Mieszkanie Karpacz - apartamenty, 1, 2 pokojowe w Karpaczu, 1200 zł w tym media.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie Moniuszki 2
pokojowe - w b. dobrym stanie,
z balkonem. Nieumeblowane.
Parking dla mieszkańców. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie studenckie - dwupokojowe w centrum Jeleniej
Góry (w pobliżu dworca PKS)
- 604 170 458
Mieszkanie trzypokojowe - 65
m2 na Zabobrzu III na wysokim
parterze bloku 4-piętrowego.
Lokal częściowo umeblowany.
Słoneczne, przestronne i
zadbane polecam. MAR-MW12395. Marles Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie trzypokojowe - 65
m2, słoneczne, czyste i zadbane
na Zabobrzu III na wysokim
parterze serdecznie polecam.
MAR-MW-12395. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie trzypokojowe - 67
m2 na Zabobrzu III z dużym
balkonem i kuchnią, mieszkanie
słoneczne, czyste i zadbane.
Atrakcyjna oferta polecam.
MAR-MW-12397. Marles. Lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkanie trzypokojowe atrakcyjne, słoneczne, czyste
i zadbane 67 m2 na Zabobrzu
III, piętro trzecie, bardzo ładne
serdecznie polecam. MAR-MW12397. Marles Lic. 13045 - 533
797 878
Mieszkanie w Cieplicach Nieopodal Placu Piastowskiego.
2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Umeblowane z tarasem na parterze. Ogrzewanie gazowe, piec
2-funkcyjny. 1000 zł + liczniki 691 126 110
Mieszkanie w JG - ul.
Wyspiańskiego po remoncie,
meble kuchenne na wymiar, parter, 700 zł + opłaty, możliwość
sprzedaży - 609 152 257
Mieszkanie, 2 pokoje - ul.
Karłowicza, 50 m2. Bardzo
zadbane, czyste. Nowe meble.
Sprzęt AGD i RTV. Cena: 700
plus czynsz i opłaty - 603 251
907

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Mieszkanie 2 pokojowe, w
Jeleniej Górze do 600 zł. - 727
435 049
Mieszkanie 2 pokojowe lub
kawalerkę w Jeleniej Górze lub
Kowarach - 691 553 866

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie - dwa pokoje,
kuchnia, łazienka 43 m2 na
większe od 55-70 m2 - 501
321 626
Mieszkanie 2 pokoje 54 m2
- nowe budownictwo, własność
w Wałbrzychu na mieszkanie/
dom w Jeleniej lub okolicach.
Możliwe różne rozwiązania - 501
320 640

Mieszkanie 3 pokoje - salon,
kuchnia z jadalnią 71 m2 w
Piechowicach parter, osobne
wejście, własne c.o tanie w
utrzymaniu zamienię na mniejsze lub sprzedam - 665 504
557
Mieszkanie 3 pokojowe - z
kuchnią 85 m2 na 2 pokoje z
kuchnią z dopłatą - 501 171
866
Mieszkanie komunalne 39
m2 - pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, po remoncie,
pod mieszkaniem garaż 20
m2 zamienię na większe - 781
227 793
Mieszkanie M4 - 65,5 m2 - na
dwu pokojowe do 35 m2, a za
pozostałe metry cena 3200 zł.
za m2 - 694 761 943
Mieszkanie na Zabobrzu 3 pokojowe, rozkładowe, 70
m2, nowe okna, nowe drzwi,
słoneczne, ciche, zamienię na
mniejsze z dopłatą lub sprzedam - 665 504 557
Mieszkanie na Zabobrzu - 73
m2 na mniejsze z dopłatą - 669
569 669
Mieszkanie własnościowe 92 m2 na mniejsze do 50 m2 na
budownictwo z lat 80 z dopłatą
po godz. 16 - 696 704 882

Mieszkanie własnościowe bezczynszowe 4 pokojowe w
Komarnie na mniejsze w Jeleniej Górze - może być zadłużone
- 509 576 085
Mieszkanie własnościowe w
centrum 68 m2 na domek, może
być do remontu okolice Jeleniej
Góry – 722 080 464

DOMY
SPRZEDAM
1/2 domu - nowe - w Wojcieszycach, wykończony materiałami
wysokiej klasy, garaż, duży
ogród. Atrakcyjna cena. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Dom - atrakcyjny - sprzedam
lub zamienię na mieszkanie z
dopłatą Podgórzyn - 504 757
530
Dom - komfortowe 1/2 domu
- nieruchomość wykończona
materiałami wysokiej klasy,
okolice Jeleniej Góry. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Dom - komfortowe 1/2 domu
- okolice Jeleniej Góry, wykończony materiałami wysokiej
klasy. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989

Dom - sprzedam lub zamienię
- 30 km od J. Góry. położony na
działce 2700 m plus ogród - 696
168 930
Dom - Stara Kamienica - dom
150 m2, działka 1836 m2 z
zewnątrz całkowicie wykończony, wewnątrz stan developerski, doskonałe materiały
wykończeniowe- tylko 379.000
zł. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Dom - z 2009 roku o powierzchni
185 m2 z kominkiem i garażem.
Działka ogrodzona 1200 m2.
Piękny widok na malownicze
góry. Spokojna okolica. Do
zamieszkania. Tanio. Lic. 14557
- 668 667 637
Dom 250 m2 500.000 zł - Nieruchomość w bardzo dobrym
stanie, 250 m2, 3 km od Jeleniej
Góry, trakcyjna cena 500.000 zł
do negocjacji. Sudety. Lic. 1749
- 509 626 989
Dom 250 m2 500.000 zł - Nieruchomość w bardzo dobrym stanie, 250 m2, w cenie pozostaje
umeblowanie, atrakcyjna cena!!!
500.000 zł do negocjacji. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989

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 Cieplice - osiedle pod
wałami do remontu zaproponuj
swoją cenę. Lic. 5877 - 500
122 446
Dom do remontu - blisko Jeleniej Góry 140 m2 działka 3000
m2 posadowiony na wzgórzu
ładne widoki wraz z zapleczem
gospodarczym tylko 230000 PLN.
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Dom do remontu - lub rozbiórki
na działce 947 m2 12 km od
Jeleniej Góry Lic. 5354 - 695
056 760
Dom do remontu - w Chromcu
150 m2, super cena, 160000 zł
do negocjacji, polecam. Lic. 5627
- 662 009 700

Dom w Cieplicach atrakcyjnie położony
- 502 769 096
Dom w Cieplicach - atrakcyjnie
położony - 502 769 096
Dom w Jeleniej Górze 200 m2
- nowy, wyposażenie w cenie,
super cena, 650000 zł, polecam
Lic. 5627 - 662 009 700
Dom w Jeżowie - blisko Zabobrza, 128 m2 + budynek gospodarczy 40 m2, działka 1230m.
Parter zamieszkały, teren wokół
do zagospodarowania. Cena 570
tys. - 695 960 101
Dom w Międzyrzeczu - 167
m² wolnostojący z garażem
oraz budynkiem gospodarczym
w Międzyrzeczu-Bobowicko.
Powierzchnia działki 680 m².
Widok na jezioro - 885 342 947
Dom w Mysłakowicach - Piękny
dom o powierzchni 160 m2 z
garażem i działką 1280 m2.
Spokojna i zielona okolica, dzielnica domków wolno stojących.
Kominek, kuchnia w zabudowie,
panele, kafle, okna PCV, ocieplony. Lic. 14557 - 668 667 637
Dom wiejski - 30 tys. 3000 m2
działka, przedmieście Lubomierza,
dom do rozbiórki „NK” Lic. 6327 502 045 638,75 64 360 52
Pół domu w dobrym stanie piękna okolica. Gorczyca 170 tys.
- 696 206 032
Wiejski domek 400 zł/m2 - 500
m2, 8 pokoi, do remontu, 10 km od
JG, 200 tys. cena do negocjacji.
Lic. 7867 - 514 600 101

DOMY
MAM DO WYNAJECIA
1/2 domu komfortowe - Wojcieszyce, salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie, garaż, 1500 zł
plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom 1500 zł Wojcieszyce - nowy,
umeblowany, wyposażony, salon z
aneksem kuchennym, 3 sypialnie,
2 łazienki. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom Wojcieszyce - nowy - salon z
aneksem kuchennym, 3 sypialnie,
2 łazienki, piękny ogród, 1500 zł
plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989

DOMY
CHCĘ WYNAJAĆ
Dom dla zdecydowanego - klienta
poszukujemy komfortowego nieumeblowanego do wynajmu
N. GRZYWIŃSCY Lic. 998 - 505
074 854

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka 15 ar - okazyjnie - 722
312 643

Działka 22 ary lub
dwie mniejsze w
Kostrzycy z widokiem
na Śnieżkę - tanio - 501
124 534

Działka budowlana - 10 arów
kompletne media, dojazd asfaltowy mila okolica z widokiem
na góry w sąsiedztwie domków
jednorodzinnych w Mysłakowicach, ul. Łomnicka Zapraszam
do obejrzenia. - 500 038 104
Działka budowlana - w Dziwiszowie 1650m2. Cena do
uzgodnienia - 669 087 150
Działka budowlana - w Jeleniej Górze, 509 m2,cena 50000
zł. Polecam - okazja. Lic. 5627
- 662 009 700
Działka budowlana - w Jeleniej-Górze, Dziwiszów, os.
Leśne Zacisze, dla ludzi lubiących cisze i łono natury 1019
m². Bez pośredników - 885
342 947
Działka budowlana - w Maciejowej 800 m2 za 52 tys. - 500
719 748
Działka budowlana - w Wojanowie, 1292 m2, cena 65000
zł. Polecam Lic. 5627 - 662
009 700
Działka budowlana 2,40 ha
155.000 zł - ze stawem w Strzyżowcu. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Działka budowlana Kowary
28.000 zł - uzbrojona, 767
m2. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Działka budowlana Piechowice 1074 m2 - ładne widoki,
65.000 zł. Sudety. Lic 1749 509 626 989
Działka budowlana w Komarnie - 3061 m2 z przepięknym
widokiem na góry, słoneczna.
Prąd na granicy działki. Cena
140.000 zł. w rozliczeniu wezmę
AUTO - 667 544 454
Działka rolna 45 ha - okolice
Jeleniej Góry. 20.000 zł/1 ha do
negocjacji. Sudety. Lic. 1749 509 626 989
Działka siedliskowa 3700
m2 - okolice Jeleniej Góry, 30
zł/m2 do negocjacji. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Działka Szklarska - Biała
Dolina 3000m2 ciekawa lokalizacja ładne widoki z mediami.
Atrakcyjna cena. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Działka w Jagniątkowie - 3000
m2 media przy działce: woda,
energia, gaz bardzo ładna lokalizacja, nasłoneczniona, atrakcyjna cena 85000PLN. Marles
Lic.13045 - 790 418 318
Działki inwestycyjne - w
okolicach Jeleniej Góry. Przy
głównych drogach wyjazdowych na Wrocław, Szklarską
Porębę, Karpacz, Kowary. Lic.
14557 - 668 667 637
Działki ok. Świeradowa z przepięknym widokiem na
panoramę Pogórza Izerskiego
działki o pow. od 500m2 do
nawet 5ha ceny od 10 zł/m2
przy większych powierzchniach. Okazja Polecam - 785511-606
Grunty rolne 1,5 zł m2 - G
w okolicach Jeleniej Góry.
Serdecznie zapraszam. Jeldom
Lic. 14557 - 668 667 637

LOKALE
SPRZEDAM
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Pawilon Zabobrze - 25 m2
na wprost Jubilata doskonała
lokalizacja na każdą działalność. Po remoncie dach ściany,
elewacja. Toaleta nowe okna
plastikowe oraz rolety elektryczne, klimatyzacja, 70000 zł
D/N - 697 104 455

Pawilon handlowy Zabobrze - 25 m2 na wprost Jubilata
doskonała lokalizacja na każdą
działalność. Po remoncie dach
ściany, elewacja. Toaleta nowe
okna plastikowe oraz rolety elektryczne, klimatyzacja, 2000 zł
- 697 104 455

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

Lokal - 2 pokoje Zabobrze nie umeblowane, 54 m2, wysoki
parter okolice ZUSu, „NK” Lic.
6327 - 502 045 638,75 64
360 52
Lokal 60 m2 w centrum - ciąg
handlowy ul. Poznańska, parter,
duże witryny, wynajmę bez
pośredników - 888 221 321
Lokal biurowy w centrum
- duży 98 m2, 4 pokoje, atrakcyjny lokal biurowy po kapitalnym remoncie. Ścisłe centrum
miasta. Łatwy dojazd. Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
1740 - 503 021 047
Lokal Cieplice - przy ul. Wolności, 50 m2 (3 pomieszczenia)
na kancelarie, gabinet lub biuro.
Monitoring, w cenie media - 601
285 290
Lokal handlowo usługowy
- w Cieplicach ścisłe centrum
30 m2, cena 2000 PLN - 695
653 260
Lokal handlowy 80 m2 Jeżów Sudecki dobra lokalizacja - 725 462 209
Lokal ścisłe centrum 30 m2
- ul Wyszyńskiego 40, parter,
witryna, wynajmę bez pośredników - 888 221 321
Lokal usługowy - 80 m - parking 5 ar - 601 731 172

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 lub mieszkanie ok. 45
m2 wszystkie media - cena do
uzgodnienia - 510 498 678
Lokal Zabobrze - 90 m2, dobra
lokalizacja, łatwy dojazd, parkowanie. Blisko głównych szlaków komunikacyjnych Zabobrza.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Lokale „Zielone Tarasy” - dwa
nowe lokale w stanie deweloperskim do wynajęcia. Pierwszy
miesiąc najmu gratis. Roksanes
Ż 7867 - 508 240 831
Magazyn 100 m2 - rampa,
biuro Jelenia Góra Okopowa 604 569 485

Hotelik - w centrum realizowanego ośrodka sportów zimowych
w Kowarach na Podgórzu - 502
792 251
Kiosk - sklep - pod działalność
na osiedlu Orlim (woda, prąd, klimatyzacja) - tanio - 793 951 991
Restauracja prosperująca na Placu Ratuszowym - okazja
- 508 821 067

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Budynek handlowo-usługowy z parkingiem w Maciejowej. Super
lokalizacja, przy ulicy Wrocławskiej 3500 zł/mc - 691 721 112
Garaż - wynajmę - 691 338
641
Noclegi - pokój - media, blisko
centrum, cisza, spokój, Internet 698 673 047
Pokoje - dostęp do kuchni,
łazienki, centralne ogrzewanie 791 075 208
Pokoje dla studentek - w willi na
Zabobrzu. net, tv kablowa. 220 zł
os plus media - 506 092 349
Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokój w mieszkaniu - studenckim dla 2 lub 1 dnej studentki. 1os.
450 zł lub 350zl od os. 5 min od
UE, 10 od PKP. Dzwonić po 15. 603 642 329
Pokój z aneksem kuchennym
- łazienka, tanio wynajmę, blisko
centrum samodzielne, wejście 510 441 024
Pomieszczenia na działalność
gospodarczą 20 m2 na ulicy
Okrzei – 609 172 300
Pomieszczenie 125 m2 - na
magazyn, produkcję, przy drodze głównej duży plac, siła - 512
034 474
Pomieszczenie 50 m2 - na
małą działalność, spawalnictwo
lub inne - 695 653 260
Sklep w Kostrzycy - wydzierżawię lub sprzedam - 605 237 860
Stancja - 691 142 843
Stancja dla studentek - blisko
Kolegium Karkonoskiego - 663
641 242
Szukam współlokatorki - do
mieszkania/osobny pokój,
wspólna kuchnia, łazienka z
kabiną, duży taras/Jelenia Góra
- Sobieszów, blisko MDK Muflon
- 693 192 497
Warsztat w Kostrzycy wydzierżawię lub sprzedam - 605
237 860

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJAĆ
Garaż na os. Widok - w Jeleniej
Górze - 887 420 967
Pokój - samodzielny - w Jeleniej. Interesuje mnie pokój w
domku, np. ul Sudecka, okolice
parku Paulinum lub inne w ciekawej lokalizacji. Od zaraz na
min. rok. Osoba pracująca, wiek
studencki, niepaląca - 790 328
790
Pokój 1-os - od 01.09.11 pilne.
Osoba niepaląca, pracująca,
studiująca, on - 609 964 445
Szukam samodzielnego
pokoju - osoba niepaląca. Interesuje mnie Zabobrze, najlepiej
ul. Kiepury. Od zaraz. Pracująca, wiek studencki - 790
328 790
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JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sezam jest wszędzie
– To powiadacie, że ci ludzie mają zamiar ogołocić nasze miasto z zabytków? – pierwszy sekretarz
Alfons Szczekło wlał w
siebie szybko zawartość
kieliszka bułgarskiego
koniaku przyniesionego
przez Cecylię Podłużną.
Skrzywił się w grymasie
obrzydzenia. Rdest sączył
trunek. – Tak wynika z moich informacji, towarzyszu
pierwszy sekretarzu – rzucił Tomasz Rdest.
Przewodnik przedstawił part y jnemu dygnitarzowi swoje
rewelacje. Otóż grupa studentów
z Wrocławia celowo robi sztuczny
zamęt pozbawiając funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej godności
i wiążąc go na Wieży Krzywoustego, aby odwrócić uwagę władzy od
swoich rzeczywistych zamiarów:
zabrania pewnych cennych przedmiotów ukrytych jeszcze przez
Niemców.
Z rozmysłem wykorzystują
milicyjny pościg za sprawcą pobicia i jego wspólnikami, a sami
penetrują nieznane podziemia i
skrytki, skąd mają nadzieję wyciągnąć owiane sekretem skarby.
Kosztowności, złote zastawy,
walutę i inny dobytek bogatych
niemieckich rodzin ukrytych,
kiedy nad Hirschberg nadciągało
widmo klęski chorych marzeń o
tysiącletniej Rzeszy.
A tymczasem milicja podniecała
się poszukiwaniem „pionków”,
niewiele w tym wszystkich znaczących. Zresztą jednego z nich
złapała. Cherlawego fotografa z
Wrocławia zupełnie przez przypadek wplątanego w całe to za-

ZAKĄTEK JELONKI
Z HISTORIĄ

U stóp Chojnika
Do 1976 roku osobne miasteczko, które
– w ramach reformy administracyjnej –

mieszanie. Drugi,
sprawca rzeczywist y, zręcznie
unikał schwytania, ale w sumie
też niewiele w
tym wszystkim
znaczył.
– Serce tego
pomysłu bije zupełnie gdzie indziej! – szepnął
teatralnie do Alfonsa Szczekło. –
Te kosztowności
mają wrócić do
Niemiec! Ziomkostwo zrobi swoje
i nie odpuści, zanim nie odzyska
tego, co zostawili
tu ich krajanie.
Do pewnego
momentu liczyli Ulica Bankowa (dziś Pionierów Jeleniej
na trzecią wojnę Góry) w 1958 roku.
światową, ale ta
cji samego Hermanna Goeringa. zobaczył, jak do jego służbowej
jakoś nie chciała wybuchnąć,
Do tego rzeźbione i bogato zdo- willi włamuje się grupa szpiegów
więc w ten sposób postanowili
bione meble salonowe, naczynia w maskach i ładuje cenne sprzęty
przebadać teren. Zapuścili sieć
do worków, a po meble przyjeżdża
porcelanowe i kilka obrazów.
agentów! – syknął Rdest a pierwNie znał się absolutnie na sztu- olbrzymia ciężarówka na niemiecszy sekretarz aż podskoczył na
ce, ale bardzo mu się te olejne kich numerach rejestracyjnych.
poniemieckim fotelu ze skrzypiąpejzaże podobały. Słyszał też, że Krople zimnego potu strużkami
cymi sprężynami.
poprzedni właściciel pozyskał je z zalały mu czoło. Otrząsnął się z
– I zabiorą z naszego miasta
drezdeńskiego Zwingera, skąd – z tych myśli widząc siebie plątającewszystko? – naiwnie spytał Szczeobawy przed rabunkiem – te dzieła go się po ogołoconych z majątku
kło, który właśnie uzmysłowił
sztuki wywieziono do spokojnego obszernych pokojach willi.
sobie, że mieszkał w luksusowo
– No to co oni mogą z naszego
Hirschbergu przed 1944 rokiem.
urządzonej willi, do której nie
Zresztą zdawał sobie sprawę, że miasta jeszcze zabrać? – drżącym
trzeba było nic dokupować. WieNiemcy traktowali miasto jako w głosem powtórzył pytanie skierodział, choć nie chwalił się tym, że
żaden sposób niezagrożone fron- wane do milczącego Rdesta.
dawnym właścicielem był wysoko
Przewodnik wzruszył ramiotem i ściągali tu znacznie więcej
postawiony działacz NSDAP, który
nami.
bezcennych dzieł.
przy dawnej Schoenaustrasse
– Towarzyszu sekretarzu, tu jest
Do tej pory nie bardzo sobie
urządził sobie rezydencję kipiąuświadamiał, że przecież mogły wątek całej układanki, którego
cą przepychem. Po przednich
one wciąż tu pozostawać. Ale nie potrafię wam rozszerzyć.
właścicielach odziedziczył saunę
Rdest sprawił, że w umyśle apa- Nie wiem. Mam pewność, że tu
z hebanowego drewna i pokój
ratczyka zapaliło się czerwone są i szukają, podczas gdy nasza
myśliwski z porożami, z których
światełko. Oczami wyobraźni władza kręci się wokół mało
część podobno pochodziła z kolek-

wchłonęła rozrastająca się Jelenia Góra.
Sobieszów (dawniej Hermsdorf) zachował
sporo uroku z przeszłości, choć – niestety
– wskutek zaniedbań, mocno ucierpiał na
wizerunku. W wielu miejscach niewiele

się zmieniło w porównaniu do okresu
sprzed dziesięcioleci. Z całą pewnością
niektóre miejsca, jak choćby centralny
plac miasteczka przed byłym hotelem Tieze,
znacznie straciły na znaczeniu. We wspo-

mnianym miejscu do 1965 roku była pętla
tramwajowa. Budynek przystosowano do
celów edukacyjnych (mieścił się tu zespół
szkół drzewnych, a później Wyższa Szkoła
Menedżerska). Dziś jednak działa tu jedynie

CIENIE HIRSCHBERGU LXXXVI
FOT. ARCHIWUM JERZEGO WIKLENDTA

22

botniczej w Warszawie, z którym
był na wczasach w bułgarskich
Złotych Piaskach.
Klaj był zapalonym kolekcjonerem rozmaitych rzeźb z dawnych
lat. Co prawda etykieta nakazywała ludziom partii skromność
majątkową, jednak w rzeczywistości tylko idioci oraz ideowcy
przestrzegali tego ograniczenia.
Klaj miał pod Warszawą posiadłość, którą urządził rzeźbami
odzyskanymi ze zrujnowanych
wojną miast na Ziemiach Zachodnich, głównie Wrocławia. I kiedy
upijali się na Morzem Czarnym
bułgarskim koniakiem, Szczekło
powiedział Klajowi, że w Jeleniej
Górze takich właśnie obiektów
pożądania jest znacznie więcej.
Wówczas – w pijackim widzie –
Klaj obiecał mu awans w zamian
za pomoc w wzbogaceniu swoich
zbiorów. Alfons Szczekło –
kiedy wytrzeźwiał – o sprawie
administracja placówki, przez co życie zapomniał, ale Klaj pamiętał.
byłego miasteczka toczy się niejako „obok”. Przypomniał mu nazajutrz w
kiedy leczyli szpryceWciąż główną atrakcją Sobieszowa jest południe,
rą kaca po ciężkawym trunku.
zamek Chojnik i odbywające się tam latem
Teraz łańcuch skojarzeń
turnieje rycerskie. To jednak z całą pewno- kazał mu połączyć postać Klaja
tym, co powiedział Rdest. Z
ścią za mało, aby ożywić zzielonego
kolor jego twarzy
to byłe miasteczko, które przybierał powoli buraczkową
– po wejściu w granice barwę. Tym wysoko postalokalnym działaczem
Jeleniej Góry – mocno wionym
wspierającym niemieckie ziomsię zmarginalizowało i kostwa miał być on. Alfons
utraciło tożsamość. Od- Szczekło. Pierwszy sekretarz
Komitetu Miejskiego Polskiej
budować ją niełatwo.
(RSGB) Zjednoczonej Partii RobotFOT.WWW. niczej.
– Towarzyszko Podłużna
WROCLAW.
–
zawołał
nieswoim głosem. –
HYDRAL.COM
Dajcie nam jeszcze po
koniaczku. Albo nie! –
poprawił się szybko. –
Całą butelkę najlepiej
przynieście!
Ner wowym r uchem poprawił
uwierający go czerwony krawat. –
Myślę, towarzyszu
Rdest, że musimy
bardzo poważnie
porozmawiać –
powiedział już
nieco pewniej.
Ciąg dalszy
za tydzień

znaczących płotek! A i jeszcze
jedno. Doszły mnie słuchy, że za
tą całą bandą stoi ktoś bardzo
wysoko postawiony w Warszawie,
który ma tu, w Jeleniej Górze,
zaufanego człowieka pośród – tu
Rdest efektownie zawiesił głos
– najwyższych władz naszego
miasta – zakończył wpatrując
się przenikliwym wzrokiem w
Szczekłę.
Alfons Szczekło zzieleniał i
odruchowo odwrócił się, jakby za
nim stał ktoś jeszcze. Ktoś, kogo
miał na myśli Rdest. Natrafił na
pustkę i uśmiechnął się głupkowato, choć był przekonany, że jego
wyraz twarzy zdradza najwyższe
zatroskanie. Pierwszy sekretarz
od razu przypomniał sobie Manfreda Klaja, szefa departamentu
kultury w Komitecie Centralnym
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

FOTOREPORTA¯

Trudno uznać nasze miasto dla miejsce szczególne dla wędkarzy, jednak są rejony, gdzie znajdują się akweny chętnie odwiedzane przez miłośników wypoczynku z wędką. Jednym z nich jest rejon ulicy Orkana i Wolności, gdzie znajdują się dawne wyrobiska, pozostałość po cegielniach, które były niegdyś dominującą gałęzią przemysłu nie tylko w tej części Jeleniej Góry. Jedna zresztą zachowała się, ale zmieniła profil produkcji. Jest na zdjęciu – to dawny Sofal. Z pokładu samolotu wyraźnie widać, jak zróżnicowana jest głębokość położonej najbliżej tego zakładu
glinianki. Zauważymy także dawny szpital przy ulicy Żeromskiego oraz zabudowania osiedla mieszkaniowego robotników dawnej Celwiskozy przy ulicy Tkackiej, położonej po przeciwnej stronie ulicy Wolności, której także możemy się dopatrzyć na tej lotniczej fotografii.
(RED)
FOT. AT.
FOT. RED

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

22 sierpnia 2011 r.

23

24

22 sierpnia 2011 r.

reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

