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JELENIA GÓRA Dali się nabrać fałszywym pośrednikom pracy

Srebro

Żerowanie na kryzysie

jeleniogórskich
piłkarek
str. 10

Co najmniej kilkanaście osób z Jeleniej Góry i o wiele więcej z całej Polski zostało oszukanych przez autorów ogłoszenia o możliwości zatrudnienia zagranicą. Warunkiem
wyjazdu było jednak wpłacenie na konto bankowe pośrednika 34,50 zł. Oferta okazała
się fałszywa.

jeździe zagranicę na zbiory warzyw
spadło jej jak z nieba. Rzeczywistość
okazała się mniej kolorowa. Kobieta
nie dostała pracy, co więcej oszust,
który zamieścił ogłoszenie, postanoJedną z oszukanych osób jest pani dwójki dzieci, która nie pracowała wała szybko znaleźć pracę i to dobrze wił się wzbogacić jej kosztem. OszuEwa z okolic Jeleniej Góry, mama od dwóch miesięcy. Kobieta potrzebo- płatną. Internetowe ogłoszenie o wy-

kana postanowiła walczyć. Zgłosiła
się do nas i nagłośniła sprawę. Po
publikacji na portalu Jelonka.com
okazało się, że poszkodowanych jest
znacznie więcej.
więcej na stronie 8

REGION Tragiczny początek tygodnia na drogach Kotliny Jeleniogórskiej. Zginął kierowca seicento

Śmiertelna ofiara „trójki”
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Gmina musi
dać dach
Właściciele kamienic i bloków „czyszczą” mieszkania z
dłużników
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Wyprawką
po kieszeni
Ceny podręczników i przyborów bulwersują rodziców.
str. 4
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Lokalne
świętowanie
Rozpoczyna się 53. Wrzesień
Jeleniogórski! Co na początek?
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REKLAMA

Będzie
bezpieczniej

REKLAMA

Tragedią rozpoczął się miniony
tydzień na drogach
regionu jeleniogórskiego.
Na tzw. górce na
drodze krajowej nr
3 kierujący pojazdem marki Fiat Seicento jadący z kierunku Wrocławia
z niewyjaśnionych
22-letni kierowca nie przeżył tego
przyczyn nagle zjewypadku. Najprawdopodobniej jechał za
chał na drugi pas i
szybko. Przyczyny zdarzenia ustali policja.
uderzył w prawidłowo jadącego opla
bóle w żebrach, mdlała. Po podaniu gdyż w tym newralgicznym
podążającego z Jeleniej Góry.
jej tlenu została przewieziona do miejscu często dochodzi do
– Prawdopodobnie przyczyną szpitala – poinformował młodszy groźnych zdarzeń drogowych.
zdarzenia była zbyt duża prędkość, aspirant Tomasz Tkaczuk, z WyAgrafka
z jaką poruszał się 22-letni kierow- działu Ruchu Drogowego Komendy
O wypadkach na drogach w
ca fiata, który zginął na miejscu. Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Po- mieście i okolicach czytaj na
Oplem kierowała 52-letnia kobieta, licja prosi o zachowanie ostrożności, stronach 2 i 7.
która była w szoku, uskarżała się na
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Powstanie rondo na skrzyżowaniu dróg w Miłkowie.
str. 8

Fot. Agrafka

2 2 - l et n i k i e rowca fiata seicento zginął
w wypadku
samochodowym na krajowej „trójce”, w
Radomierzu,
a 52-letnia
ko b i e t a k i e rująca oplem
trafiła do szpitala.

Zbigniew Ładziński jednak
wystartuje w wyborach parlamentarnych.
str. 2 i 5

Konstrukcja ﬁata seicento nie wytrzymała
silnego uderzenia opla.

ROZMAITOŒCI

29 sierpnia 2011 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
Zbigniew Ładziński
kandydat na senatora

Wieloletni radny Jeleniej Góry, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
i lokalny przedsiębiorca, Zbigniew
Ładziński zadecydował, że jednak
wystartuje w wyborach do Senatu z
Komitetu Wyborczego ”Aktywni Społecznie”. Pierwotnie miał startować
z listy PO. – Start w tegorocznych
wyborach parlamentarnych był dla
mnie trudną decyzją, jednak koledzy
z Platformy Obywatelskiej długo mnie
do tego namawiali. Znali bowiem
moje doświadczenie i umiejętności, a
także zaangażowanie. W końcu zgodziłem się wystartować, jednak mimo
podjętej uchwały rady powiatowej PO
zatwierdzającej moją kandydaturę,
przyszły „rozkazy z góry”, by zamiast
mnie wystartował Józef Pinior, który
nie pochodzi z naszego regionu.
Więcej na stronie 5
(Angela)

Latarnie do wymiany

Ponad setka lamp ulicznych będzie
wymieniona w najbliższym czasie –
właśnie trwa procedura przetargowa w
tej sprawie. To pierwsza porcja z kilku
tysięcy lamp, jakie trzeba wymienić.
Przy tej okazji nastąpi też wymiana
opraw, co przyczyni się i do oszczędności z zużyciu energii elektrycznej, i do
poprawy estetyki wyglądu ulic.
(RED)

REGION

Ukradł brzozy na opał

Ponad cztery tysiące złotych warte
są brzozy, które jeden z mieszkańców
regionu wyciął z lasu w Maciejowej.
Poprosił swoich dwóch kolegów o
pomoc przy wyrębie drzew i załadowaniu drewna z lasu w Maciejowej.
Mężczyźni zgodzili się pomóc koledze, jednak nie wiedzieli, że nie ma
on żadnego dokumentu zezwalającego na wycinkę. Policjanci całą trójkę
zatrzymali na posesji złodzieja, gdzie
skradzione drewno zostało złożone.
(KMP)

Maciej Dawidziuk
strażak z Jeleniej Góry

Wywalczył wicemistrzostwo
Europy w biegu strażaków na
dystansie 10 km w miejscowości
Feltre w północnych Włoszech.
Polska drużyna strażaków zdobyła
natomiast przechodnie trofeum.
Jeleniogórzanin zajął drugie miejsce w grupie wiekowej AM 25 czyli
osób urodzonych w latach 19861977. Maciej Dawidziuk wbiegł na
metę tuż za włoskim pożarnikiem
Francesco Minerva. Przechodnie
trofeum wykonane z drzewa cyprysowego wywalczyła natomiast
cała drużyna polskich strażaków.
Jeśli jeszcze dwukrotnie strażakom
uda się pokonać rywali, mają oni
szansę na zdobycie nagrody na
stałe. Gratulujemy sukcesu!
(Angela)

JELENIA GÓRA Wampiriada zakończyła się sukcesem

Cenne krople krwi

38 dawców w ciągu czterech godzin oddało w miniony
wtorek krew podczas Wampiriady, dzięki czemu będzie
można uratować 76 osób. Organizatorów cieszy szczególnie
zbiórka życiodajnego płynu z czynnikiem Rh(–), którego
zawsze brakuje w szpitalach.
krew – powiedziała Teresa Kamińska
specjalista do spraw promocji krwiodawstwa z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu.
Dawcy otrzymali od Centrum
Krwiodawstwa
ekwiwalent kalorii. Były też długopisy na pamiątkę,
firma Mercus zafundowała różne
gadżety, a fundacja MC Donalda
przekazała bony
Organizatorzy dziękują dawcom
na jedzenie.
za aktywność.
– Oddaję krew

– W tym roku pozyskaliśmy ambulans od Ronalda MC Donalda, więc skorzystaliśmy z tej okazji, aby przyjechać
do Jeleniej Góry i zebrać tak potrzebną
Fot. Agrafka
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pierwszy raz, a zdecydowałem się
dlatego, że czuję potrzebę niesienia
pomocy innym. Im więcej takich akcji
będzie organizowanych, tym lepiej dla
nas wszystkich – powiedział Marcin
Kaźmieruk z Jeleniej Góry.
Nie po raz pierwszy w Jeleniej Górze
Paweł Mierzwiński zorganizował Wampiriadę, czyli akcję zbierania krwi. W
ubiegłych latach zbiórka prowadzona
była w jeleniogórskim Rynku i w Uniwersytecie Ekonomicznym.
– Dziękuję wspaniałomyślnym dawcom w imieniu wszystkich organizatorów, za podzielenie się tą cenną kroplą
krwi. Życiodajny płyn trafi m.in. do
szpitala w Jeleniej Górze. Krew można
oddawać również codziennie od 7.30
do 11.00 w jednym z punktów w
naszym szpitalu – powiedział Paweł
Mierzwiński.
(Agrafka)

Krew jest wykorzystywana nie tylko podczas
operacji, ale także na wiele innych pożytecznych sposobów np. do produkcji leków.

Bo kierowcy spadł telefon

28-latek został odwieziony do szpitala, ale po badaniach okazało się, że
poza ogólnymi potłuczeniami nic mu
się nie stało. Większych obrażeń nie
koni. Prowadzący audi jechał w kierun- ta. Obaj kierowcy próbowali ratować odniósł też młody jeleniogórzanin,
ku Mysłakowic, w pewnym momencie sytuację zjeżdżając do przydrożnego który kierował toyotą.
na podłogę auta spadł mu telefon rowu.
(Angela)
komórkowy. Kiedy 28-latek schylił się
Funkcjonariusze apelują do kierujących
po urządzenie, zjechał na przeciwległy
pas ruchu i uderzył w nadjeżdżający saby podczas jazdy nie używali telefonów
mochód marki
komórkowych, tym bardziej nie sięgali
Toyo -

Fot. Angela

Do zdarzenia doszło około
godz.15.00 na niebezpiecznym
zakręcie na drodze z Jeleniej
Góry do Mysłakowic nieopodal stadniny

Ruch na odcinku, gdzie doszło do
zderzenia, odbywał się wahadłowo.

JELENIA GÓRA

Zielone światło
dla przedsiębiorczych
– Idea przekazywania lokali użytkowych osobom
bezrobotnym z obniżonymi okresowo stawkami
czynszu okazuje się trafiona – powiedział Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry.
– Informowaliśmy już, że pierwsza taka osoba rozpoczęła pracę
w oddanym przez nas lokalu,
kolejnych pięć wniosków, skompletowanych i pełnych oczekuje
na opinię Komisji Rozwoju Rady
Miejskiej, która zaakceptowała je
po przerwie wakacyjnej. Oferenci
przedstawiają różne pomysły na
zagospodarowanie, od najprostszych, tj,. sklepów, aż po mini-

galerie artystyczne i kancelarię
obsługi prawnej. Taką właśnie
ofertę złożyła jedna z jeleniogórzanek.
O lokal z obniżonym czynszem
mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy. W Wydziale Gospodarki
Mieszkaniowej UM otrzymują
komplet informacji, łącznie z
wysokością czynszu w kolejnych
okresach najmu. – Przygotowaliśmy tymczasem 16 takich lokali,
jeśli okaże się (a na to liczymy),
że zainteresowanie we wrześniu
i październiku będzie wzrastało,
przekażemy do dyspozycji zainteresowanych kolejną pulę lokali
– zadeklarował Marcin Zawiła.
(RED)
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MYSŁAKOWICE Czołowe zderzenie przez nieuwagę

W Mysłakowicach doszło w
miniony piątek do groźnie wyglądającej kolizji toyoty i audi,
którego kierowca – 28–latek
z Wałbrzycha – szukając telefonu, zjechał na przeciwległy
pas ruchu. Sprawca trafił do
szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Drugiemu z kierujących nic się nie stało.

Fot. PSP

Fot. Angela
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po te urządzenia do torebek, schowków
czy, tak jak w tym przypadku, na
podłogę jadącego auta. Przypominają
też, że mandat za rozmowę przez
telefon komórkowy, trzymany
w ręku podczas jazdy
samochodem,
wynosi
200 zł.

Rządowa pomoc na wyprawkę
Jak co roku rodzice lub
opiekunowie dzieci z rodzin ubogich lub uczniów
niepełnosprawnych mogą
otrzymać dofinansowanie
na zakup książek. Wnioski
o taką pomoc można składać w sekretariatach szkół
do 5 września.
W tym roku o dofinansowanie
na zakup podręczników mogą
starać się rodzice uczniów klas
I – III szkół podstawowych i klas III
gimnazjum, których dochód nie
przekracza 351 zł netto na osobę
w rodzinie.
Wyjątkowo, bez udokumentowania dochodów, wsparcie
mogą otrzymać też uczniowie
z rodzin dotknięt ych różnymi

problemami, w tym ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia.
Jednak w tym przypadku liczba
uczniów, którzy mogą otrzymać
takie wsparcie jest ograniczona
do 10 procent ogólnej liczby dzieci,
które w roku szkolnym 2011/2012
rozpoczną naukę w gminie Jelenia
Góra.
– Dodatkowo od dwóch lat
p ro g r a m e m d o f i n a n s owa n i a
szkolnych wyprawek objęci są
także uczniowie wszystkich podstawówek, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z różnymi
dysfunkcjami, którzy posiadają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – mówi Marta
Oreszczuk z Wydziału Edukacji i
Polityki Społecznej Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
(Angela)

Wnioski są dostępne w sekretariatach szkół, a należy je złożyć do dyrekcji placówki, do
której uczeń będzie chodził w najbliższym roku szkolnym. Do tego dokumentu należy
dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach. Rodziny, które nie spełniają
kryterium dochodowego, powinny natomiast napisać i złożyć uzasadnienie swojej
sytuacji. Wojewoda dolnośląski na dofinansowanie wyprawek szkolnych przyznał w
tym roku Jeleniej Górze kwotę około 106 tys. zł.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 sierpnia 2011 r.

3

Gmina musi dać dach nad głową
osób, czy rodzin i przy jąć na
siebie ewentualność narastania
kolejnych długów.
– Tym sposobem – powiedziano
– m.in. spółdzielnie mieszkaniowe
„czyszczą” swoje zasoby, a gmina
musi ponosić konsekwencje finansowe takich działań, ze świadomością, że lokatorzy zadłużonych mieszkań, którzy otrzymają

następne do zasiedlenia, raczej
nie są najlepszymi płatnikami
zobowiązań czynszowych. Nie ma
bowiem możliwości eksmitowania
dłużników „na bruk”.
Z kolei w Jeleniej Górze wciąż
niewystarczająca jest liczba lokali
socjalnych o obniżonym standardzie. Wprawdzie w ubiegłym
roku otwarto blok zaadaptowany
na takie właśnie cele (to dawny
akademik przy ulicy Wyczółkowskiego), jednak potrzeby są dużo
większe.
(RED)

Przeciętnie w roku otrzymywano nie więcej, niż sto takich
wniosków, ale ostatnia zmiana
przepisów ustawowych zdynamizowała to zjawisko – czytamy
w komunikacie Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
Sprawa nie jest błaha i – jak
to zwykle bywa – ma swoje tło
finansowe. Właściciel mieszkania,

którym bywa spółdzielnia bądź
podmiot prywatny, dość łatwo
uzyskuje wyrok eksmisyjny. Wystarczy, że przedstawi niespłacany
dług najemcy. Ale z przepisów
ustawy wynika, że obowiązek
zapewnienia lokum należy do samorządu, który powinien znaleźć
jakieś mieszkania komunalne
bądź lokale socjalne dla takich

JELENIA GÓRA

KRAJ Obyło się bez paraliżu na torowiskach

REGION

Obnażał się
przed dziećmi

Podwyżki zamiast strajku

Bójka podczas integracji

Kolejarze Przewozów RegioW miniony piątek na placu nalnych nie strajkowali w
zabaw przy ul. Okrzei w Jele- miniony weekend.
niej Górze strażnicy miejscy
Jeszcze kilka dni temu kolejarze
zatrzymali 77-letniego eks- zapowiadali, że jeśli ich negocjacje
hibicjonistę.
z zarządem spółki Przewozy RegioByła godzina 17.30, kiedy przed
dziećmi bawiącymi się na placu
zabaw przy ul. Okrzei stanął mężczyzna, który zaczął się rozbierać. O
jego zachowaniu dzieci natychmiast
powiadomiły rodziców, a ci zgłosili
sprawę straży miejskiej.
– Okazało się, że przed dziećmi
obnażał się 77-letni jeleniogórzanin.
Mężczyzna był trzeźwy i nie potrafił
wytłumaczyć swojego zachowania.
Został przekazany w ręce policji.
Rodzice już zapowiedzieli, że skierują
sprawę do sądu – mówi Artur Wilimek, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Mężczyźnie
grozi kara grzywny do 5 tys. zł oraz
kara więzienia do dwóch lat.
(Angela)

nalne nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów przeprowadzą kolejny
48-godzinny strajk w miniony piątek
i sobotę.
Jednak po rozmowach osiągnięto
kompromis. Związkowcy m.in. wy-

firmy będzie
walczyli 120 zł podwyżki od sierpnia
br., 130 zł od lipca przyszłego roku dobra. 15 września ma się odbyć
oraz ewentualne kolejne 30 zł pod- szczyt kolejowy z udziałem ministra
wyżki od początku 2013 r., ale tylko w infrastruktury.
(Angela)
przypadku jeśli sytuacja finansowa

Kolejarze żądali podwyżek w kwocie 280 zł. Obydwie strony przyznały, że poszły na
kompromis dla dobra pasażerów. Związkowcy podkreślają jednak, że nie odwołują
strajku, ale zawieszają go do czasu spełnienia przez zarząd obiecanych postulatów.

JELENIA GÓRA Miasto z cenną licencją

Wyróżnieni na tle innych
„Forum Biznesu” – stowarzyszenie będące wydawcą periodyku pod tym tytułem prowadzi ogólnopolski program
„Przyjazna Gmina”.
Przeprowadzane są rankingi
dotyczące przekazu informacji o
gminnych i prywatnych terenach
inwest ycy jnych, inwest ycjach
miasta i ich źródłach finansowania,

gotowych projektach przedsięwzięć, promocji inwestycyjnej i
gospodarczej miasta, częstotliwości
ukazywania się bieżących informacji o ofercie inwestycyjnej, itp.

REGION Upalna końcówka wakacji

Fot. Petr

Śmierć czai się w wodzie

Lipcowa akcja poszukiwawcza 16-letniego
chłopaka, który utonął w Balatonie
Wysokie temperatury sprawiają, że wielu jeleniogórzan i mieszkańców powiatu
kąpie się w stawach i gliniankach ryzykując utratę
zdrowia, a nawet życia.
Ostrzeżenie o ryzyku związanym
z pływaniem w dzikich kąpieliskach
nie jest pustosłowiem. W lipcu w
stawie zwanym „Balatonem” w

gminie Podgórzyn tuż za rogatkami
Jeleniej Góry utonął 16-letni chłopak.
Ta tragedia nie sprawiła jednak,
że korzystających z „uroków” tego
kąpieliska ubyło. Podobnie jest na
innych akwenach, gdzie kąpiel jest
wzbroniona.
Brak ratowników i nieznane dno,
gdzie często znajdują się niebezpieczne, ostre, metalowe elementy
to tylko niektóre z niedogodności
stwarzających potencjalne niebezpie-

czeństwo dla letników, którzy wolą
„dziczki” od otwartych basenów.
Tych zresztą zbyt wiele nie ma: do
dyspozycji pozostaje kąpielisko przy
ulicy Sudeckiej i basen w Miłkowie.
Kontrole tzw. dzikich kąpielisk do
końca wakacji prowadzą strażnicy
miejscy oraz policjanci. Za kąpiel w
miejscu niedozwolonym grozi kara
do 250 zł.
(Angela)

Jelenia Góra wyróżniła się na
tle innych samorządów, a organizatorzy mają nadzieję, że będzie
można dać temu wyraz m.in. w
„Forum Biznesu” ukazującym się
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Niezależnie od publikacji Miasto
zyskało licencję na posługiwanie
się logo „Przyjazna Gmina 2011”.
(RED)

REGION
Zapamiętał kod

Spółdzielnie mieszkaniowe „czyszczą” swoje
zasoby z zadłużonych lokatorów

Awanturą zakończyły się
tegoroczne Dni Kultury Romskiej. Dwóm młodym mieszkańcom Kowar złamano nos
i szczękę. Jeden z poszkodowanych przez kilka dni
przebywał w szpitalu. Jego
matka zapowiedziała, że
sprawy nie odpuści i zgłosiła
ją policji.
Do pobicia miało dojść podczas
Dni Kultury Romskiej w Kowarach,
15 sierpnia około godziny 21.30.
Zdaniem matki jednego z poszkodowanych, kiedy grupa Romów
dokonała rozboju, jej syn i kolega
stali przy samochodzie na parkingu przy dyskoncie spożywczym
Biedronka.

– Najpierw do mojego syna podeszły
dwie Cyganki, które coś od nich chciały. Najprawdopodobniej zostały one
wyzwane, na co poszły się poskarżyć
stojącym obok Romom. Wówczas mój
syn i jego kolega zostali zaatakowani
przez grupę Romów i wywiązała się
bitwa. Mój syn ma złamaną szczękę, a
jego kolega złamany nos. Ja tej sprawy
tak nie zostawię, zrobię wszystko, by
więcej takich imprez nie było u nas w
Kowarach. Podczas imprezy wódka
lała się dosłownie strumieniami.
Jeśli więc ktoś nie potrafi dopilnować
porządku na takich imprezach nie
powinien ich organizować. To miała
być integracja polsko – romska.
Jak integrowali się tam ludzie, nie
trzeba komentować – mówi matka
19-letniego poszkodowanego.
(Angela)

Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze potwierdza, że w podanym dniu doszło do kilku bójek i szarpanin. Zawiadomienie o pobiciu
jednego z poszkodowanych chciała zgłosić jego matka, jednak powiedziano jej, że to
poszkodowany musi osobiście złożyć zeznania i dostarczyć dokumentację medyczną.
Kiedy poszkodowany złoży oficjalne zawiadomienie o pobiciu, policja szczegółowo
sprawdzi okoliczności tej sprawy.

JELENIA GÓRA

i ukradł auto

Jaki los byłego Kosmosu?

Nastolatek z gminy Mysłakowice skradł sąsiadom samochód oraz
dwukrotnie próbował
włamać się do budynku
jednej ze szkół.

W dawnych latach działał
tu popularny klub, później
– scena Jeleniogórskiego
Teatru Animacji. Dziś budynek przy ul. Wolności
popada w ruinę.

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia 2011 roku w gminie Mysłakowice. 16-latek ukradł swojej
sąsiadce klucz do samochodu,
pokonał zabezpieczenia i odjechał. Okazało się, że chłopak
przed kradzieżą obserwował
kobietę i zapamiętał kod do
immobilizera, co umożliwiło
mu uruchomienie pojazdu.
Zawiadomieni funkcjonariusze
20 minut później zatrzymali auto kilka kilometrów od
miejsca zdarzenia. Ustalono
ponadto, że chłopak w lipcu
dwukrotnie próbował włamać
się do szkoły w gminie. Teraz o
jego dalszym losie zadecyduje
sąd rodzinny.
(KMP)

Mowa o położonym blisko zajezdni MPGK i MZK dawnym klubie Kosmos. Budynek stanowi własność Zdrojowego Teatru Animacji, jednak jego stan nie pozwala
na wykorzystanie. Warunkiem jest
kapitalny remont. Tymczasem za-

interesowanie budynkiem wyraża
Towarzystwo Świętego Brata Alberta, które proponuje, że urządzi
w nim sklep z tanim i używanym
– aczkolwiek sprawnym – sprzętem wszelakiego rodzaju. Był też
pomysł, aby budynek Kosmosu
przystosować do potrzeb noclegowni dla bezdomnych kobiet,
ale na takie przeznaczenie nie ma
koniecznych środków.
(RED)

Fot. red

Aż 170 wniosków o eksmisję lokatorów zalegających z płaceniem czynszu otrzymał
jeleniogórski magistrat w pierwszym półroczu tego roku. – To niespotykane do tej pory
zjawisko, a przynajmniej niespotykana jest jego skala – usłyszeliśmy w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Fot. M T

JELENIA GÓRA Właściciele „czyszczą” mieszkania z dłużników

29 sierpnia 2011 r.
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REGION Reforma edukacji nakręca rynek a ceny bulwersują rodziców

Producenci podręczników i
przyborów szkolnych zarobią
na reformie szkolnictwa. Według szacunków w tym roku
rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na wyprawkę dla dziecka wydadzą
średnio od 300 do 500 zł!
Reforma edukacji nakręca rynek. Dla
firm z branży papierniczej, producentów
podręczników i przyborów szkolnych
wiąże się to z grubymi milionami
wpływów – z kolei dla rodziców dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z wydatkiem rzędu od 300 do 500 zł,
który dla wielu z nich oznacza bolesne
nadszarpnięcie domowego budżetu.
Zdaniem ekspertów i analityków, w tym
roku przedsiębiorcy zarobią na reformie
ok. 200 mln zł, a w przyszłym – aż 325
mln zł.

Podręczniki i przybory szkolne
kupujemy najczęściej w księgarniach, choć w ostatnim czasie szybko
rośnie ich sprzedaż także w sklepach
internetowych. Tak czy siak: – Na
wyprawkę dla ucznia klas 1-3 szkoły
podstawowej rodzice wydadzą ok.
300 zł, natomiast dla ucznia klas 4-6
i gimnazjum ok. 500 zł – mówi nam
Michał Łada, właściciel księgarni „Mr.
Book” w Jeleniej Górze.
I dodaje: – Choćby w porównaniu
z rokiem ubiegłym, są to naprawdę
duże pieniądze. W górę poszły nie tylko
ceny podręczników, lecz także VAT, co
oczywiście jest solą w oku większości
rodziców. Dlatego też, niektóre księgarnie i sklepy internetowe na własną rękę
przygotowały różne rabaty i upusty,
które choć trochę odciążą kupujących.
Rzecz jasna, w tym także „Mr. Book”.
Petr

Fot. Jelonka.com

Wyprawką po kieszeni

W księgarniach – jak zwykle – spore
zainteresowanie podręcznikami.

W górę poszły nie tylko ceny podręczników, lecz także VAT, co oczywiście jest solą w
oku większości rodziców.

JELENIA GÓRA Opóźnienie przy budowie basenów termalnych

Aquapark na ostrzu noża
O tym czego dotyczą opóźnienia i
na ile zagrażają
terminowemu zakończeniu inwestycji
dowiemy się dziś (29
sierpnia). Wcześniej
władze miasta nie
chciały zdradzać
szczegółów rozmów
oraz żądań, jakie postawiły wykonawcy
Term Cieplickich.
– Były to całodniowe ostre rozmowy z
twardymi żądaniami

oraz wizytą w terenie, ale obecnie nie
chcemy mówić o żadnych ustaleniach.
Do piątku daliśmy czas wykonawcy na
dostosowanie się do naszych żądań – mówiła w ubiegłym tygodniu Zofia Czernow,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Zgodnie z harmonogramem prac,
inwestycja miała być zakończona

30 listopada br., najprawdopodobniej termin zostanie jednak
wydłużony do wiosny. Prace
wykonuje konsorcjum firm
Tiwwal z Warszawy oraz Holma
z Babic, które złożyło ofertę z
kwotą niespełna 42,8 mln zł.
(Angela)

Fot. red

Firma Tiwwal, która buduje
Termy Cieplickie nie wywiązuje się z harmonogramu
prac. Samorządowcy spotkali się z przedstawicielami wykonawcy, również w terenie
i zażądali poważnych zmian
przy realizacji
tego zadania.

Wiele wskazuje na to, że w tym roku
inwestycja nie zostanie zakończona

Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum
Rekreacji to całoroczny kompleks basenowo-rekreacyjny z wykorzystaniem wód
termalnych o właściwościach leczniczych
i profilaktycznych. Na parterze dwukondygnacyjnego obiektu, o powierzchni użytkowej
ponad 5690 m kw., długości ponad 70 m
oraz wysokości ponad 11 m, ma się pojawić
hol, portiernia, szatnie, toalety, stanowiska
kasowe wyposażone w system obsługi
klienta, natryski, przebieralnie wyposażone
w 450 szafek i sieć basenów, brodzików i
wodnych atrakcji.
Inne elementy Term Cieplickich to dwa brodziki, baseny termalne, zjeżdżalnie, jacuzzi, zespół odnowy biologicznej i zespół rekreacyjny
z basenem zewnętrznym o powierzchni ponad
334 m kw. Na pierwszym piętrze ma się
pojawić zespół gastronomiczny z zapleczem
na około 40 osób i antresola widokowa.

JELENIA GÓRA Jak odpracować czynszowe długi

Ważne kwalifikacje
Od września rozpoczynamy podpisywanie umów o
odpracowywanie zaległego
czynszu – zapowiada Zofia
Czernow, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
– Trwa weryfikacja zgłoszeń
osób zainteresowanych taką formą
regulowania należności, niemniej
będziemy uprzedzać, że to odpracowywanie musi być realne.
Trudno przypuszczać, że ktoś bez

kwalifikacji, mający kilkanaście
tysięcy złotych długu, nie regulując
na bieżąco swoich należności, będzie zdolny do odpracowania całej
kwoty – czytamy w komunikacie
jeleniogórskiego magistratu.
Samorząd kończy proces szacowania wartości planowanych prac
porządkowych, nim przedstawi
dłużnikom konkretne oferty. Muszą
to być bowiem takie wskazania,
które łatwo rozliczyć, praca będzie
prowadzona przecież bez większego bieżącego nadzoru, muszą

być spełnione rygory BHP, wydane
narzędzia, choćby najprostsze, i
przedsięwzięte wszelkie działania
prawne, regulujące obopólne zobowiązania.
Oczywiście, oferta pracy zależna
będzie od kwalifikacji dłużnika,
a co za tym idzie – tempo regulacji zadłużeń będzie zależało od
wartości tej pracy. – Chcemy to
dobrze przygotować, by uniknąć
rozczarowań obu umawiających się
stron – dodaje Z. Czernow.
(RED)

JELENIA GÓRA

REGION

Nie dajcie się nabrać!
Przedsiębiorcy z Jeleniej Góry i regionu
otrzymują pisma z firmy z Warszawy, w których nakazuje się im
wpłatę 115 zł za wpis
do Krajowego Rejestru
Pracowników i Pracodawców. Urzędy informują, że jest to próba oszustwa
i apelują, by przedsiębiorcy nie
wysyłali żadnych pieniędzy na
podane konto.
Takie pismo wraz z załączonym,
wypełnionym przekazem zapłaty w
ostatnich dniach otrzymał m.in. pan
Krzysztof z Jeleniej Góry. Przedsiębiorca
założył swoją firmę w lipcu br. i kiedy

list dotarł do siedziby
jego firmy był bardzo
nim zaskoczony. Podczas
zakładania firmy pracownik wydziału ewidencji
działalności gospodarczej
urzędu miasta zapewniał
go bowiem, że nie jest
pobierana żadna opłata.
– Pismo miało jednak
wyraźnie charakter urzędowy. Byłem
skłonny zapłacić te pieniądze, jednak
na wszelki wypadek postanowiłem się
jeszcze upewnić się czy to nie jest jakieś
oszustwo. Miałem szczęście. Zadzwoniłem do urzędu miasta i po tym co
usłyszałem, zaniemówiłem. Okazało się,
że jest to próba wyłudzenia pieniędzy –
mówi pan Krzysztof.
(Angela)

Urzędy w całej Polsce zamieściły ostrzeżenie dla przedsiębiorców, w których informują,
że „jest to próba uzyskania od przedsiębiorców nienależnych wymienionej firmie
pieniędzy. Za wpis do Krajowego Rejestru Pracodawców i Pracowników nie pobiera
się żadnych opłat.

JELENIA GÓRA

Z przyjaźnią do pacjenta
Centrum Medyczne MEDICTA
jako pierwsza działająca
w Jeleniej Górze placówka
medyczna przystąpiło do
projektu Audyt Przyjazna
Przychodnia (APP), Audyt
Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) i uzyskało
bardzo dobry wynik.

kompleksowość i jakość świadczonych usług. Pod lupę wzięte będą
też metody promocji i informacji,
przestrzegania praw pacjenta czy
budowanie potencjału organizacji
usług medycznych.
Centrum Medyczne MEDICTA to
pierwsza i jedyna do tej pory placówka medyczna w Jeleniej Górze, w
której przeprowadzono Audyt Przyjazna Przychodnia zakończony bardzo
Celem tego projektu jest podnie- dobrym wynikiem z rekomendacją
sienie jakości świadczonych usług do uzyskania certyfikatu.
firm działających w branży medycz(Angela)
nej. Oceniane i usprawniane będą
m.in. obsługa pacjenta, dostępność,

JELENIA GÓRA

Park będzie pod nadzorem
W rewitalizowanym Parku ZdroDziewięćdziesiąt dwa krzewy z rabat rewitalizowanego jowym brakuje skutecznych zaParku Zdrojowego skradł bezpieczeń przed kradzieżą. Teren
pewien 29-letni mężczyzna. – mimo ogrodzenia – jest dostępny,
Kradzież obmyślił sobie dumając
na ławce. Łup sprzedał, a pieniądze
– przepił. Stało się to 14 i 15 sierpnia.
Złodziej łącznie ukradł 92 rośliny o
wartości 1300 zł. Grozi mu kara do
pięciu lat więzienia.

a okazja kusi złodzieja. Dlatego straż
miejska zamierza jeszcze gorliwiej
patrolować obszar parku, a sprawy
ewentualnych złodziei będą kierowane do sądu do rozpatrzenia w trybie
przyspieszonym.
(Angela)

Fot. Jelonka.com
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Bo chciał
się napić
19–latek ukradł nowe rynny z
budynku jednej z jeleniogórskich
firm. Sprawcę zauważył świadek
i powiadomił policję. Funkcjonariusze zatrzymali złodzieja na
gorącym uczynku. Mężczyzna
łup o wartości około 1200 złotych
zamierzał sprzedać na złom, a
pieniądze chciał przeznaczyć
na alkohol. Za kradzież grozi
mu kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
(KMP)

Teren remontowanego parku jest dostępny
dla wszystkich.
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za kółkiem

i w domu
Po pijanemu kierował
samochodem, a gdy
wrócił do domu wszczął
awanturę i groził swojej
konkubinie. Wszystko
podczas przerwy w odbywaniu kary pozbawienia
wolności.
Mowa o 39-letnim jeleniogórzaninie, który 22 sierpnia około
godziny 19.00 na ulicy Wiejskiej
niepewnie jechał pojazdem marki Mitsubishi. Badanie wykazało
2, 34 promila. Po wykonanych
czynnościach mężczyzna został
zwolniony. 39-latek kiedy wrócił
do domu wszczął awanturę,
podczas której wyzywał i groził
swojej konkubinie pozbawieniem życia. Kobieta powiadomiła
policję.
Awanturnik został zatrzymany
w policyjnym areszcie. Jak się
później okazało, mężczyzna 12
sierpnia uzyskał przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności za znęcanie się psychiczne
i fizyczne nad konkubiną. Teraz
za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości oraz groźby karalne grozić mu może nawet do 2
lat więzienia.
(KMP)

Czarny koń wyborów
dokończenie ze strony 2

Choć obiecywano mu miejsce na listach wyborczych
Platformy Obywatelskiej,
ostatecznie zajął je Józef
Pinior. Zbigniew Ładziński dał się jednak namówić swoim zwolennikom
i wystartuje w jesiennych
wyborach z innego komitetu.
– Po decyzji PO zaczęto do mnie
dzwonić z zachętą, że potrzebny
jest ktoś z doświadczeniem i
wiedzą, ktoś, kto zna realia tego
regionu i zaproponowano mi bym
wystartował z Komitetu Wyborczego Aktywni Społecznie, który nie
ma żadnych powiązań politycznych. Odważyłem się na ten start,
bo uważam, że posiadam wiedzę i
doświadczenie, które mogę wykorzystać dla dobra naszego regionu
i jego mieszkańców – dodaje Z.
Ładziński.

Do minionej soboty zbierano podpisy
poparcia dla Zbigniewa Ładzińskiego,
i jak nas zapewnił w miniony czwartek
kandydat, był ich już prawie komplet.

Zbigniew Ładziński jest jeleniogórskim radnym od 20 lat. W wyborach samorządowych startował
początkowo ze Stowarzyszenia
Potrzebujących „Razem”, a w
ostatnich kadencjach z list SLD.
Podkreśla jednak, że w minionym
20-leciu nigdy nie należał do
żadnej partii. Przed 1989 rokiem
był członkiem Stronnictwa Demokratycznego.
– Moim zdaniem nie kolor
legitymacji świadczy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Wyznaję
zasadę: ”Pokaż mi co zrobiłeś, a powiem ci, kim
jesteś”. Ja od wielu
lat prowadzę firmę
z moimi synami,
zatrudniam około
150 pracowników.
Nigdy nie spóźniłem się z wypłatą wynagrodzeń
n a we t o j e d e n
dzień. Od 20 lat
czynnie działam
w samorządzie i
znam problemy
mieszkańców i
przedsiębiorców
z tego regionu.
Pomagam też
ludziom – mówi
o sobie Z. Ładziński.
– Senat natomiast
jest organem, który

REGION Czy naraziły dzieci na niebezpieczeństwo?

Mamy z promilami
Dwie kobiety, które w stanie
upojenia alkoholowego opiekowały się dziećmi, zatrzymała w minionych dniach
policja.
21 sierpnia w Karpaczu 34-letnia
nietrzeźwa kobieta zajmowała się 11miesięczną córką. Sąd już wcześniej
odebrał tej matce prawa rodzicielskie
w stosunku do czwórki pozostałych
dzieci. Znajdują się one w Domu

Dziecka. – Dziewczynka po przebadaniu w szpitalu została przewieziona
do Domu Małego Dziecka do Jeleniej
Góry. Kobieta natomiast trafiła do
policyjnego aresztu.
Z kolei 23 sierpnia policję powiadomiono o libacji w jednym z
mieszkań, gdzie pijana matka ma
pod opieką małe dziecko. – Policjanci
zastali tam 44-letnią pijaną matkę, jej
siostrę oraz ojca dziecka. W łóżeczku
leżała 2-miesięczna dziewczynka.

Wszędzie porozrzucane były puszki
po piwie i niedopałki papierosów.
Kobieta miała 1,6 promila, a ojciec
dziecka – 3,3 . Dziewczynkę przekazano pod opiekę lekarzy. Matka
trafiła do policyjnego aresztu do
wytrzeźwienia.
Obie matki mogą odpowiadać za
narażenie dzieci na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia. O sytuacji zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
(KMP)

KARPACZ

Nowa kafejka na „majówce”

Próbował
okraść plebanię

Fot. red
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rozsądnych cenach. Ostatnio
w krajobraz
ulicy wpisała
się nowa kafejka. To czwarty
tego typu lokal
w obrębie ulic
Konopnickiej i
1 Maja. Czy wyjNowy lokal powstał w
dzie naprzeciw
pomieszczeniach opuszczonych
oczekiwaniom
przez bank.
mieszkańców i
turystów? RozNie tylko banki otwiera- strzygnie przyszłość. W każdym
ją drzwi na ulicy 1 Maja. razie już działającym kafejkom
Ostatnio powstał tam nowy przybył konkurent.
lokal gastronomiczny Café
(RED)

Qbek.

Marzeniem wielu byłoby, aby na
śródmiejskim trakcie otwierano jak
najwięcej lokali „dla ludzi”: kawiarni, restauracji, galerii, sklepów o

Na ulicy 1 Maja wiele lokali jest zamykanych, warto więc zauważyć, gdy
powstaje coś nowego.

Policjanci z Kar pacza
zatrzymali 54–letniego
mężczyznę podejrzanego
o usiłowanie kradzieży z
włamaniem do plebanii.
Do zdarzenia doszło 21 sierpnia
rano. Sprawca wykorzystując nieobecność księdza, który odprawiał
mszę, włamał się na plebanię.
Kiedy plądrował pomieszczenia,
zaskoczył go proboszcz. Złodziej
wystraszył się, porzucił łom i
uciekł. Sprawca został zatrzymany
w jednym z mieszkań w Jeleniej
Górze. Okazało się, że mężczyzna
ma na swoim koncie wiele tego
typu przestępstw. Za usiłowanie
kradzieży z włamaniem grozi
kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
(KMP)

prześwietla wszystkie ustawy. Ja
wiem, co będzie dobre dla regionu, a co nie, i tak będę głosował.
Zawsze tak głosowałem. Moi koledzy z Platformy czy SLD zawsze
wiedzieli, że jestem

niesterowalny i nie należę do
ludzi, którzy podporządkowują się jakimś decyzjom odgórnym.
Zawsze głosowałem
zgodnie z własnym
sumieniem i nikt na
mnie nie naciskał,
by było inaczej –
zapewnia kandydat.
(Angela)

NASZYM
ZDANIEM

Start Z. Ładzińskiego w wyborach może
odbić się czkawką działaczom Platformy Obywatelskiej, którzy – wbrew
zapewnieniom - nie zapewnili kandydatowi miejsca na liście. Starszy Cechu
Rzemiosł Różnych na pewno
odbierze też sporo głosów
lewicy, jak formacjom centroprawicowym. Krótko: może
nieźle „namieszać”.

Fot. red

Pijany awanturnik
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JELENIA GÓRA Zbigniew Ładziński jednak kandydatem

Zbigniew Ładziński jest znanym cieplickim społecznikiem,
związanym z Kościołem. Pełni funkcję szefa Rady Paraﬁi
Matki Boskiej Miłosierdzia w Cieplicach. Na zdjęciu obok prof.
Alicji Chybickiej i ks. prałata J. Steca.
REKLAMA
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

Góra Szybowcowa
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

JELENIA GÓRA Czy monitoring pozwala na podglądanie wnętrz mieszkań?

Radny Józef Gajewski zapytał w interpelacji, czy kamery
miejskiego systemu
monitoringu nie
dają możliwości
śledzenia jeleniogórzan w ich mieszkaniach. Rajca zamierza komisyjnie
sprawdzić działanie
kamer w mieście we
wszystkich trzech
bazach.

Ukradł kartę z PIN-em
Policjanci zatrzymali złodzieja, który 270 zł. Policjanci ustalili sprawcę na
w połowie sierpnia ukradł portfel z podstawie uzyskanych oraz nagrań z
pieniędzmi i kartą bankomatową z monitoringu.
(KMP)
PIN-em mężczyźnie wracającemu z
imprezy. Złodziej pobrał z konta ofiary

Szanowni Państwo,
Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych jest
organizacją pozarządową
zrzeszającą 38 członków
zwyczajnych i wspierających.
Od 10 lat prowadzimy działalność na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym m.in.
osób niepełnosprawnych.

Przełożeni straży miejskiej i policji
kontrolują nagrania z monitoringu.

mi, by mieć pewność, że
nikt ich nie podgląda.
Zgłosiłem inter pelację w tej sprawie
z zapytaniem czy
miejski monitoring
posiada maski, które uniemożliwiają
podglądanie ludzi
w ich domach. Od
władz miasta otrzymałem informację,
że monitoring został
Z obiektywu kamery do okien
dokładnie sprawdzony
mieszkańców wiedzie „prosta droga”.
oraz, że posiada możliwość
zaprojektowania ścieżek obserwowania, które zakrywają okna
p o ko i , prywatnych mieszkań – mówi Józef
pojawiły się już wiele miesię- Gajewski, radny Jeleniej Góry.
Wkrótce komisja prawa i spraw
cy temu. Od tego czasu jeleniogórzanie pytają, czy ktoś społecznych rady miejskiej spraww końcu wyjaśni tę kwestię. dzi wszystkie trzy bazy, gdzie
Sygnały o takich niepokojach przeglądany jest monitoring. Radni
w ostatnim czasie dotarły szczególną uwagę zwrócą na to,
też do naszej redakcji, a czy nie ma możliwości podgląwcześniej do radnego Jó- dania ludzi w ich mieszkaniach.
Józef Gajewski zamierza
Zdaniem rajców monitoring ma
zefa Gajewskiego.
komisyjnie sprawdzić
– Jeleniogórzanie przy- służyć poprawie bezpieczeństwa
działanie kamer w mieście
znają, że czują się obserwo- z poszanowaniem prywatności luwani. Mówią, że zasłaniają dzi. – Ta sprawa musi być w końcu
we wszystkich trzech
okna firankami i zasłona- uregulowana nie tylko prawnie,
bazach.
Fot. Ł. PŁOCKI

Fot. red

Obawy mieszkańców
co do podglądania przez
operatorów miejskiego monitoringu
pr ywatnych
mieszkań, w
tym łazienek,
toalet czy

Fot. Angela

Obawa przed okiem kamery

JELENIA GÓRA

ale i technicznie – dodaje radny
Gajewski.
Tymczasem zarówno policja, jak
i straż miejska zapewniają, że nikt
z operatorów kamer miejskiego
monitoringu nie zaglądał do prywatnych mieszkań.
– W naszym centrum dowodzenia monitoringiem mamy
64 kamery i jednego operatora,
który to obsługuje, więc po prostu
nie ma czasu na obserwowanie
mieszkań prywatnych. Ponadto są
trzy bazy monitoringu i na każdej
z nich widać, co ogląda operator
pozostałych dwóch baz. Dodatkowo
przełożeni straży miejskiej i policji
kontrolują nagrania z monitoringu, których operator nie może
wykasować. Jeśli więc doszłoby do
takich incydentów, odpowiedzialny
od razu poniosłyby konsekwencje.
Co więcej, na noc zakładane są
specjalne maski, na okna i latarnie,
ponieważ wydobywające się z nich
światło zaciemnia obraz na ulicach
i chodnikach – przekonuje Artur
Wilimek, rzecznik prasowy straży
miejskiej w Jeleniej Górze.
(Angela)

Od września 2010 r. w Sejmiku
działa Karkonoskie Centrum
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach działalności Centrum prowadzimy Punkt
Informacji, Agencję Pośrednictwa
Pracy, Świetlicę Integracyjną oraz
wsparcie instytucjonalne dla KSON
i organizacji w nim zrzeszonych. W
ciągu prawie rocznej działalności z
Punktu Informacji skorzystało
878 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się porady prawnicze,
porady psychoterapeuty, mediatora
sądowego oraz porady w ramach Społecznego Biura Poselskiego. W KSON
prowadzona jest również Agencja
Pośrednictwa Pracy, z usług której od
września 2010 r. skorzystało 91 osób
niepełnosprawnych poszukujących
pracy, 40 osób skierowano do pracy,
przy czym 7 osobom udało się podjąć
pracę i utrzymać zatrudnienie. Świetlica Integracyjna, jak w latach
poprzednich, tak też w ostatnim roku
działalności była miejscem licznych
spotkań integracyjno-edukacyjnych.
Odbywały się w niej cotygodniowe
zebrania i dyżury członków organizacji zrzeszonych w KSON. Karkonoskie Centrum Aktywizacji Osób
Niepełnosprawnych służy również

wsparciem instytucjonalnym
organizacjom zrzeszonym w
KSON, dzięki czemu organizacje te
mają zapewnione pokrycie kosztów
administracyjnych i eksploatacyjnych
pomieszczeń, w których funkcjonują,
a także pomoc szkoleniowo-doradczą
(z zakresu księgowości, doradztwa prawnego i finansowego).W
KSON działa również Społeczne
Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej. Istotą funkcjonowania
Rzecznika jest rzeczywista ochrona
praw osób niepełnosprawnych, a sposób działania charakteryzuje dążenie
do wygaszania konfliktu, szeroko
pojęty kompromis, wyczucie potrzeb
środowiska i możliwości stron.

Należy zaznaczyć, że funkcjonowanie Centrum oparte
jest na zasadzie wolontariatu, jednakże jego pełne
działanie, w tym np. pokrycie
kosztów administracyjnych
jest możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach
darowizny od FUNDACJI POLSKA MIEDŹ SA. Zadaniem tej
Fundacji jest wspomaganie i
uzupełnianie zwłaszcza tych
dziedzin życia, które często
ze względu na sytuacje budżetową Państwa, pozostają
nienależycie dofinansowane.
Dofinansowanie niniejszego
zadania jest jedną z wzorcowych – dobrych praktyk
wspierania przez przedsiębiorstwa za pośrednictwem
tworzonych przez nie fundacji działań na rzecz najsłabszych grup społecznych.
Stanisław Schubert –
prezes KSON
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„Dzwon” czterech aut
W miniony wtorek po południu przy ul. Sudeckiej w
Jeleniej Górze doszło do kolizji czterech samochodów.

Fot. CZYTELNIK

Sprawcą był kierowca citroena,
który zmieniając pas ruchu nie
upewnił się czy boczny pas jest wolny i uderzył w mazdę. Uszkodzone
zostały też dwa inne auta, które

jechały obok. Nikomu nic się nie
stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem i
punktami karnymi. Policja apeluje
do zmotoryzowanych by przy wykonywaniu jakiegokolwiek manewru
na drodze, zawsze patrzyli w lusterka
i odpowiednio wcześnie włączali
kierunkowskaz. Brak tego nawyku
może skończyć się tragicznie.
(Angela)

W godzinach szczytu to bardzo
niebezpieczne miejsce.

JELENIA GÓRA Zwiedzali miasto, poznawali tajemnice

Poszerzanie wyobraźni
W miniony piątek w Biurze
Wystaw Artystycznych zakończyły się warsztaty dla
dzieci w ramach projektu
„front ART”. Interesujące
zajęcia prowadzili artysta
fotografik Tomasz Mielech
oraz absolwentka Liceum
Plastycznego Magdalena
Michalak.

go, zwiedzały mury obronne i stare
miasto, Bramę Wojanowską oraz
architekturę secesyjną. Na koniec został zdobyty szczyt Wzgórza Kościuszki. W ostatni dzień warsztatów dzieci
zapoznały się z elementami jednej
z klasycznych technik fotografii, a
także same wywoływały zdjęcia.
Były też zajęcia plastyczne. Na
placu Ratuszowym maluchy prezentowały swoje dzieła, które przedstawiały ludzi różnych narodo-

wości. Dzieci podzielone
na grupy stworzyły
także symboliczne
obrazy sześciu
n a j w i ę k s z yc h
rzek świata, które „popłynęły” z
okien Galerii BWA na
Rynek.
(Agrafka)

Hetmańska promocja
tj. tak samo, jak to powinno być w
życiu codziennym. Gram kiedy tylko
mogę, ale nie na siłę. Bo do szachów
nie można podchodzić na siłę, trzeba
zrozumieć, czym one są i jak bardzo
mogą być nam pomocne. Osobiście
uważam, że gra w szachy powinna
być jednym z przedmiotów szkolnych; zastąpić matematykę, którą de
facto szachy są w ujęciu praktycznym.
Tym najważniejszym, pozbawionym
cosinusów czy innych całek i logarytmów, opartym na logice i trafności
obliczeń. Chciałbym też dodać, że
to właśnie dzięki szachom poznałem mnóstwo wspaniałych
ludzi, nawiązałem kontakty i
liczne przyjaźnie.
Kilkadziesiąt lat reprezentuje Pan podczas turniejów szachowych Polskę,
a w szczególności Jelenią Górę.
Czy miasto jakoś Pana docenia?
Wspiera, albo ułatwia dalszą
karierę?

Fot. Petr

Dlaczego wybrał Pan akurat
szachy i co one dla Pana znaczą?
Szachy kształtują charakter, osobowość. Zmuszają gracza do myślenia
podejmowania decyzji; kierowania się właściwymi krokami po
szachownicy,

Moim zdaniem, tu, w Jeleniej Górze władze nie
robią nic dla tych, którzy właściwie promują lub chcą
promować miasto w innych częściach Polski lub na
arenie międzynarodowej - mówi Ireneusz Łada.

W rolę Dziadka wcielił
się edukator BWA
Grzegorz Jędrasiewicz.

W warsztatach
wzięło udział
30 osób w wieku od 9 do 12
lat. Każdy dzień
warsztatów
rozpoczynał się
od „Wycieczki z
Dziadkiem” do
miejsc związanych z historią
Jeleniej Góry.
W rolę Dziadka wcielił się
edukator BWA
Grzegorz Jędrasiewicz. Uczestnicy warsztatów
W warsztatach wzięło udział 30 osób w
dotarli na Wzgówieku od 9 do 12 lat.
rze Krzywouste-

JELENIA GÓRA Rozmowa z dr. Ireneuszem Ładą, utytułowanym szachistą

Jest Pan mistrzem wśród szachistów. Kiedy zaczęła się Pana
przygoda z szachami?
Moja przygoda z szachami rozpoczęła się jeszcze w dzieciństwie.
Pamiętam, że zacząłem grać jakoś tak
w wieku 16 lat i od tej pory poświęcam
szachom każdą wolną chwilę, ale
staram się nie być ich niewolnikiem
(śmiech). W ciągu tych wszystkich,
minionych dziesięcioleci brałem
udział w najrozmaitszych turniejach,
z których każdego – po prostu, nie sposób pamiętać. A zresztą, o każdym nie
ma sensu też mówić; warto natomiast
wspomnieć, że byłem mistrzem Polski
weteranów w szachach, trzykrotnie
wygrałem Międzynarodowy Turniej
Szachowy Biel Bienne w Szwajcarii –
w tegorocznej edycji zająłem dzielone
miejsce pierwsze z drugim, kilka razy
byłem drugi i trzeci, zwyciężałem również w turniejach w Austrii, Holandii,
Rosji i wielu innych. Rzecz jasna,
oprócz zwycięstw doświadczyłem też
licznych porażek, o których w tym
przypadku staram się nie pamiętać
(śmiech).
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Nie wspiera. Zresztą nie jest to
przecież wyłącznie mój problem,
albowiem z brakiem pomocy ze strony
miasta borykają się ludzie właściwie je
promujący w najróżniejszych dziedzinach, i sztuki, i muzyki, i sportu. Pan
wie o tym doskonale, ja wiem, wiedzą
mieszkańcy Jeleniej Góry i czytelnicy,
którzy rzucą okiem na pański tekst.
Jak Pańskim zdaniem powinno
to wyglądać?
Odpowiem na to
pytanie podpierając się swoim własnym
doświadczeniem. Marzę
o tym bym
mógł spokojnie przygotowywać się
do kolejnych
turniejów

a nie nerwowo szukać sponsorów,
dzięki którym uczestnictwo w tychże
w ogóle będzie możliwe. Moim zdaniem, tu, w Jeleniej Górze władze nie
robią nic dla tych, którzy właściwie
promują lub chcą promować miasto
w innych częściach Polski lub na
arenie międzynarodowej. Zamiast
otrzymać jakąkolwiek pomoc, do
tej pory byłem „wykopywany” z
urzędu i ignorowany; kompletnie nie
zwracano na mnie uwagi. Czy mam
o to żal? Trochę tak. Co powinno
się zmienić? Władze powinny czym
prędzej zorganizować jakiś „fundusz
pomocy”, pulę środków, z której my
– promotorzy miasta, starsi i młodsi,
artyści i sportowcy, moglibyśmy
czerpać choć odrobinę środków,
które pomogłyby nam i sie rozwijać,
i reklamować stolicę Karkonoszy.
Mam wielką nadzieję, że w końcu
coś się ruszy.
Wie Pan, nadzieja, jak to mówią...
Nadzieja musi być. Cenię
sobie prezydenta Marcina
Zawiłę, który swojego
czasu powiedział, że:
„będzie prezydentem wszystkich

jeleniogórzan i na nich otwartym”.
Spodobało mi sie to stwierdzenie,
„kupiłem je” i czekam z niecierpliwością na moment, kiedy faktycznie
wcieli się je w życie. Pan prezydent
może zrobić naprawdę wiele, jest
doświadczonym politykiem więc
pora, aby pokazał na co go stać. I
pomógł tym, którzy dbają o dobry
wizerunek Jeleniej Góry.
Zabiera Pan jakieś materiały
promocyjne związane z miastem na turnieje, w których Pan
uczestniczy?
Oczywiście! Te, które mogę otrzymać z wydziału promocji miasta i
przygotowane przez siebie samego.
Podczas każdego turnieju mówię
innym uczestnikom skąd jestem,
rozdaję im ulotki oraz foldery
związane z Jelenią Górą i regionem.
Słowem, reklamuję miasto, reprezentuję je kiedy i gdzie tylko mogę
na zasadzie: „dostałem talerz, nóż,
widelec, ale na talerzu zabrakło dla
mnie jedzenia” (śmiech). Cóż, trzymając się kolokwializmów – za „jedzenie” chciałbym tu podziękować
tym wszystkim, którzy do tej pory
mnie wspierali. Przedstawicielom
tutejszych firm, prywatnym przedsiębiorcom i innym dobroczyńcom.
Nie mam zamiaru wymieniać tutaj
nikogo z nazwiska, oni wiedzą, o
kim mówię.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Piotr Iwaniec

KRAJ
Honory dla lotników

Aeroklub Jeleniogórski i
Tadeusz Kaczmarek, nestor
jeleniogórskiego lotnictwa,
otrzymali najwyższe honorowe
wyróżnienia lotnicze w kraju.
Kapituła Krajowej Rady Lotnictwa i redakcja Skrzydlatej
Polski przyznała im Błękitne
Skrzydła. Laureaci odebrali
wyróżnienia w miniony piątek
podczas obchodów Święta
Lotnictwa.
(Angela)

JELENIA GÓRA
Dziury na Mickiewicza

W ostatnich dniach wykruszył się asfalt na fragmencie
nawierzchni tej ulicy. Zresztą
nie po raz pierwszy, bo masa
bitumiczna jest na ulicy Mickiewicza w kiepskim stanie.
Tym razem drogowcy zdecydowali się nie na prowizoryczne
załatanie dziur, ale na zdjęcie
całego fragmentu nawierzchni
i położeniu na jezdni nowego
dywanika. Dodajmy, że w sumie
przydałby się kompleksowy
remont całej ulicy Mickiewicza,
ale na takie działania nie ma
środków.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA
Jubileusz Straży Miejskiej

W minioną niedzielę w Osiedlowym Domu Kultur y na
Zabobrzu strażnicy miejscy
obchodzili swój jubileusz. 20 lat
temu prezydent miasta Jeleniej
Góry powołał tę jednostkę do życia. Przyznane zostały awanse
służbowe, a część zasłużonych
funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych odebrała nagrody i
wyróżnienia. Z okazji jubileuszu wydano okolicznościową
gazetkę 20-lecia Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.
(Angela)
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JELENIA GÓRA Dali się nabrać fałszywym pośrednikom pracy

Żerowanie na kryzysie
– Zaczęłam szukać ofert wyjazdu
zagranicę na zbiory warzyw. Byłam
jednak bardzo ostrożna. Kilka lat
temu razem z mężem zostaliśmy już
oszukani na około 700 zł. Od tego
czasu szczegółowo sprawdzam każdą
ofertę, pośrednika, za każdym razem
dzwonię i rozmawiam. Tym razem
jednak nic nie wskazywało na to, że
ta firma jest kolejnym oszustem –
mówi pani Ewa.
Kobieta wydrukowała ofertę pracy z Internetu, w której podane
były wszystkie dane pośrednika.
By upewnić się, że kolejny raz nie
zostanie oszukana, pani Ewa dodatkowo zadzwoniła na podany numer
telefonu.

– Zadawałam różne pytania.
Pan grzecznie mi na wszystkie
odpowiedział, nawet na te bardzo
szczegółowe. Powiedziałam mu, że
zadaję tyle pytań, bo nie chciałabym
kolejny raz zostać oszukana. Wówczas usłyszałam, że on mnie nie
namawia. Jeśli nie chcę, nie muszę
jechać. Nie miałam jednak pracy od
dwóch miesięcy, byłam zdesperowana. Poza tym przeanalizowałam
wszystkie szczegóły oferty i rozmowy
telefonicznej i nic nie wydało mi się
podejrzane. W ofercie wyraźnie było
też napisane, że kwota 34,50zł, którą
należało wpłacić na podane konto
bankowe, „nie jest opłatą za pracę,
ale pokrywa koszty kuriera, który
dostarcza dokumenty do podpisu.
Pokrycie w/w kosztów gwarantuje
podpisanie umowy z partnerem
niemieckim” – przytacza fragment
oferty pani Ewa.
Pośrednik pracy w Niemczech
oferował zatrudnienie na umowę zlecenie, możliwość wyjazdów stałych,
bezpłatne przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę rezydenta,
pracę pięć – sześć dni w tygodniu

KARPACZ

Fot. Archiwum

Wyciąg działa pełną parą

po 8 – 10 godzin, wynagrodzenie w
wysokości od 1400 euro netto z możliwością dorobienia sobie w sobotę
i niedzielę. Nie było też ograniczeń
wiekowych.
Warunki spełnić mógł niemal
każdy. Od przyszłych pracowników
wymagano bowiem dobrego stanu
zdrowia, gotowość do wyjazdu i
pracy od zaraz, ukończenie 18 lat.
I przelania na konto bankowe tych
„drobnych” 34,50 zł.
– Kwota, którą należało przelać,
wynosiła ona mniej więcej tyle, ile
opłata kurierska. Byłam pewna,
że znalazłam dobra pracę. Byłam
szczęśliwa. Miałam wyjechać już 20
sierpnia – mówi pani Ewa.
Od czasu, kiedy pani Ewa przelała
ww. kwotę na podane konto bankowe i wysłała na e-maila z dowodem
wpłaty, kurier się nie pojawił, a
telefon pośrednika zamilkł i milczy
do dzisiaj.
Dokładnie w taki sam sposób
oszukany został 21-letni pan Adam,
mieszkaniec Jeleniej Góry. – Niestety,
jestem kolejną ofiarą tego rzekomego
pracodawcy. Wprawdzie wymagana

do zwrotu pieniędzy wszystkim tym,
którzy zaufali temu człowiekowi.
Jeżeli nie polubownie, to sądownie
– pisze do nas pan Adam.
Podobnych e-maili otrzymaliśmy
kilka. Wszystkie opisują niemal
identyczne historie. Na wskazany
przez „pseudo-pracodawcę” numer
telefonu dzwonił też nasz dziennikarz. Usłyszał jednak: „Witamy w
pracy zagranicą. Nie możemy w tej
chwili odebrać telefonu, prosimy o
pozostawienie wiadomości po usłyszeniu sygnału lub wysłanie e-maila
na nasz adres praca.eu2011@o2.pl”.
Chwilę później usłyszeliśmy, że
skrzynka pocztowa jest pełna.
Pani Ewa na temat tego pośred-

nika zaczęła szukać informacji w
Internecie. Okazało się, że oszukanych ludzi przez tego człowieka
jest znacznie więcej. – Chcę ostrzec
innych ludzi, by nie dali się nabrać.
34,50 zł to niewielka kwota, ale
dlaczego ktoś ma żerować na innych,
uczciwych ludziach, którzy szukają
pracy. Postanowiłam, że sprawę
zgłoszę na policję, poszukam ludzi,
którzy zostali oszukani tak, jak ja, a
następnie złożymy pozew zbiorowy
o ukaranie tego człowieka, który
teraz pewnie śmieje się z nas – mówi
pani Ewa.
Angelika Grzywacz-Dudek

Podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze:
Nikt jeszcze nie zgłosił nam tego konkretnego oszustwa, jednak apelujemy do osób
oszukanych, by zrobiły to jak najszybciej. Autor ogłoszenia dopuścił się oszustwa czyli
przestępstwa polegającego na doprowadzeniu osób poszkodowanych do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem przez wprowadzenia ich w błąd. Niezależnie od kwoty,
za oszustwo sprawcy grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd może też nakazać
skazanemu naprawienie szkody, czyli oddanie wyłudzonych pieniędzy.

KARPACZ Jesienią ma powstać rondo na niebezpiecznym skrzyżowaniu

Czarny punkt okiełznany
Chodzi o krzyżówkę dróg prowadzących z Miłkowa do Ściegien i z Mysłakowic do Karpacza. Nie wiadomo jeszcze, czy
w planie budowy pojawią się
przejścia dla pieszych.

Na wspomnianym skrzyżowaniu
wydarzyło się wiele kolizji i wypadków, w tym śmiertelnych. Kierowcy
od dawna postulowali u drogowców i
policji, aby coś z tym zrobić. Doczekali
się wreszcie. Lepiej późno niż wcale. W
połowie sierpnia zostały tam ustawione
znaki ograniczenia prędkości do 60
km/h, a także namalowano podwójne
linie ciągłe, zakazujące wyprzedzania
Urządzenie jest jednym z
w tym miejscu. Przedsięwzięcie zostało
najnowocześniejszych w Karkonoszach.
zrealizowane w ramach remontu
– Jest to najnowocześniejszy wy- odcinka drogi powiatowej z Miłkowa
Uruchomiona niedawno
temu sześcioosobowa kolej ciąg kanapowy, wyprzęgany, czyli do Karpacza.
linowa firmy w Karpaczu osiągający dużą prędkość, jednak
Doppelmayer działa od nie- zapewniający komfort wysiadania,
dawna, a już cieszy się du- poprzez dogodne zwalnianie. Latem
kolej przewozi osoby od Białego
żym zainteresowaniem, nie Jaru do ul. Olimpijskiej, gdzie
tylko wśród turystów, ale można się przesiąść do wyrównież mieszkańców.
ciągu prowadzącego na
Kopę. Wkrótce będzie
Komfort zapewniają podgrzewane można również przesiedzenia oraz osłony przeciwwiatro- wozić rowery, planuwe. Nowy wyciąg o długości 600 m jemy także budowę
zlokalizowany jest przy Białym Jarze specjalnej ścieżki row Karpaczu i ma być czynny cały rok. werowej – powiedział
Na peronie kolejki ułożono taśmę Sławomir Popławski,
najazdową, która będzie dowoziła pełnomocnik firmy
narciarzy, ułatwiając im wsiadanie. Winterpol.
W zimie można będzie korzystać z
(Agrafka)
dwóch nartostrad zimowych, z których najdłuższa ma 1100 metrów.

Koszt przejazdu kolejką w górę wynosi 9 zł za cały bilet i 7 zł za bilet ulgowy, w dół
ceny biletów to 7 zł dla dorosłych i 5 zł dla uczniów, natomiast karnet w obie strony
wynosi 11 zł i 8 zł ulgowy. Ze stacji kolejki można podejść pod Dziki Wodospad oraz
obejrzeć skocznię olimpijską.

wpłata za przesłanie umowy była
dla mnie nieco podejrzana. Jednakże
mając na uwadze fakt, że niektóre
firmy, zajmujące się organizacją
pracy za granicą, potrafią brać więcej
pieniędzy za pośrednictwo i pomoc w
załatwianiu, stwierdziłem, że warto
zaryzykować. Kontakt z ogłaszanym
numerem był, jednakże bardzo nieregularny. Częstokroć dodzwonienie
się graniczyło z cudem.
Umowy miały być wysyłane co
piątek. Obowiązywały dwa terminy
wyjazdów: 20 i 25 sierpnia. – Czekałem cierpliwie na kuriera. Minął
umówiony czas i kurier nie przyjeżdżał. Zadzwoniłem. Pan stwierdził, że
nie otrzymał ode mnie maila. Wysłałem przy nim, podczas telefonicznej
rozmowy. Dostał. Powiedział, że w
związku z takowym okolicznościami,
wyjazd odbędzie się podczas drugiej
tury, 25 sierpnia. Do dziś przesyłki
jak nie było, tak nie ma – dodaje.
Pan Adam podkreśla, że dobrze, iż
w międzyczasie pojawił się artykuł na
Jelonce.com. Mam nadzieję, że ta publikacja ułatwi ukaranie nieuczciwego pseudopracodawcy i przyczyni się

Od 1 września będą zbierane oferty
na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
powiatowej do Karpacza i wojewódzkiej
do Miłkowa. Koniec budowy planowany
jest na 24 października. Przy drogach
nie ma pobocza dla pieszych, a z boku
jezdni wystaje niebezpieczny pręt, a
widoczność ograniczają chwasty.
– W minionym roku zginał tu motocyklista. Z okna widzę to skrzyżowanie, codziennie słyszę piski opon
hamujących kierowców. Przez godzinę
w weekend przejeżdża tu ponad 200
samochodów. Strach przechodzić na
drugą stronę. Już dawno powinni wybudować rondo, przejścia dla pieszych,
jakieś bezpieczne pobocze, no i chwasty
powycinać, bo przecież nie widać
nawet, czy ktoś jedzie z lewej przy wyjeździe z Miłkowa – powiedział Adam
Blicharz, mieszkaniec Miłkowa.

– Na kolejnym spotkaniu w
sprawie budowy ronda por uszę kwestię budowy przejścia
dla pieszych. Wkrótce również
zostanie wycięta trawa zasłaniająca widoczność na skrzyżowaniu – zapowiedział Zbigniew
Czarniawski, kierownik Działu
Technicznego Zarządu Dróg i
Mostów.
(Agrafka)

Rondo powinno przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu.

Na wspomnianym skrzyżowaniu wydarzyło
się wiele kolizji i wypadków, w tym
śmiertelnych.

Fot. MT/AGRAFKA

Dokończenie ze strony 1

Pani Ewa na zbiory zagranicę wyjeżdżała już wielokrotnie. Wiedziała, że potrafi
dobrze pracować i dzięki
temu, może dużo zarobić. W
Polsce stałego zatrudnienia
nie mogła znaleźć od dwóch
miesięcy.

REKLAMA/ WIADOMOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PISANE Z UKOSA

Rosną, i będą rosnąć, albowiem
młodych i empatycznych w stolicy
Karkonoszy, jak ku radości się okazuje
mamy pod dostatkiem. Młodych, przepełnionych ideałami i chęcią walki o
lepsze jutro, a w szczególności niesienia bezinteresownej pomocy swym
rówieśnikom, borykającym się często
z problemami, których my, starsi na
co dzień w ogóle nie doświadczamy.
I których, jak się okazuje tym razem
nie „ku radości” – dostrzegać nie
chcemy; pragniemy natomiast z pełną
premedytacją ignorować.
Akcja charytatywna przygotowana
z myślą o małej Patrycji Jaśków i mająca na celu zebranie dla niej pieniędzy
na zakup protezy ręki zakończyła się
fiaskiem, bowiem kwota, którą udało
się zebrać nastoletnim organizatorom
jest tragikomiczna w porównaniu do
tej, której dziecko bezwzględnie potrzebuje. Nie na zabawki, nawet nie na
produkty żywnościowe, lecz by kupić
„nową, fajną rączkę”, jak to określa. A
tu fiasko, tak samo zresztą jak w przypadku Marcelka Jaczun, który walczy
z powikłaniami pochorobowymi,
co to je w szpitalu mu zafundowali.
Na domiar złego – w przypadku
akcji niemożliwie wdzięcznego Kuby
Thauera – też fiasko. Krew chciał chłopina nazbierać, a tu krwiodawców na
palcach u rąk tylko policzyć się dało.
Coś tam nazbierał, coś tam mu dali, ale
w ostatecznym rozrachunku wyszedł
na „zero”.
Ostentacyjnie i bezpośrednio
zwracam się teraz do tych, którzy
nie myśląc co mówią a często też
piszą zarzucają tym i owym, że akcji
wspomnianych nie nagłaśniają. Że
o akcjach tychże w mieście „się nie
wie”, albo wie słabo i dlatego się
nie uczestniczy. Bzdura, czytelnicy,
bzdura wierutna i do kwadratu – o
czym świadczy chociażby poczytność
tekstów dotyczących akcji tych wła-

śnie, które nie dość, że pojawiają się
w sensie ogólnym, to i cyklicznie, i z
dużym też wyprzedzeniem, i z dużym
wszakże naciskiem by potencjalnych
uczestników przyciągnąć. Nic to jest
jednak i nigdy nie będzie dla społeczności ignorantów i malkontentów,
którą tutejsza społeczność się stała. I
która, jak się zdaje, taką społecznością
chce pozostać.
Wstyd, moi drodzy. Wstyd i hańba
wam za to, że jesteście tacy jacy jesteście. Że gdzieś macie i siebie i innych,
którzy was potrzebują. Ni w weekend,
ni w dzień powszedni akcje z dobrego
serca się nie sprawdzają. Bohaterskiej
frekwencji nie ma ni w piątek, ni
świątek, co gorsza – po zakończeniu
akcji większość z was mówi, że znowu
nie wypaliło. A że nie wypaliło, boście
w większości są „niewypały” to nie
widzicie. I zupełnie nie zdajecie sobie
sprawy z faktu, że z kondycją tych
akcji to wy właśnie macie najwięcej
do czynienia, a ściślej – za jej brak to
wy właśnie odpowiadacie.
Nec Hercules contra plures, a i nie
mi w tym przypadku być Herkulesem.
Herkulesami, co to winni zmierzyć
się z miastem smutnym i podupadającym mają być ci co obowiązek
taki wzięli na siebie już jakiś czas
temu. Głównodowodzący, zastępcy,
doradcy w liczbie kilku, których to
ilość zwiększa się nieustannie, jak
również ci z głównodowodzącymi,
zastępcami i doradcami wojujący
do krwi ostatniej. I jedni, i drudzy
powinni nieść przykład nam wszystkim; budzić w nas chęć do działania
samemu działając tak, jak to onegdaj
obiecywali. Reprezentując godnie i
pokazując nam godne naśladowania
postawy, z których inspirację czerpać
powinniśmy.
Tak jednak nie jest, o nie! Jest wszakże zupełnie inaczej. Głównodowodzących, zastępców czy innych doradców
nigdy i nigdzie nie ma. Ni widu ich, ni
słychu, choć i młodzi proszą, i starsi,
i potrzebujący. Od Herkulesów żadnej
pomocy, krwi żadnej i ani jednej,
marnej złotówki żaden organizator
w ostatnim czasie nie dostał. Jest źle i
frustracja coraz bardziej sięga zenitu.
Was nie ma, ich również wkrótce nie
będzie gdy ich potrzebować będziecie
podczas kampanii. Ot, figa wam z
makiem i hańba raz jeszcze. Boście nie
Herkulesi, a Parysi przebrzydli.
Piotr Iwaniec

Fot. Jelonka.com

W ostatnim czasie w Jeleniej
Górze rosną jak grzyby po
deszczu rozmaite przedsięwzięcia z dobrego serca.
Rzecz jasna, chodzi mi tutaj
o akcje charytatywne najczęściej organizowane przez
młodych i z myślą o młodych,
czy to potrzebujących krwi,
czy długotrwałego, a przy
tym kosztownego leczenia i
tak dalej, i tak dalej.
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PLOTKI I FAKTY

Ni widu, ni słychu…

29 sierpnia 2011 r.

Atak na sieć
Gorący czas przedwyborczy skutkuje znacznie
zwiększoną akt ywnością
polit yków w Int er necie.
Odczuwa się to szczególnie
na portalach społecznościowych, gdzie nawet ci politycy, którzy niekoniecznie są
za pan brat z komputerem,
br ylują wpisami, opiami,
zdjęciami z okoliczności
przeróżnych. Swego rodzaju
kącik chwalipięty nie tylko
zaspokoi ich próżność, lecz
– z całą pewnością – ma
za zadanie przekonać potencjalnych wyborców, że
ten, kto jest nadaktywny w
internecie, jest kandydatem
godnym zaufania. Czy ta
aktywność w sieci przełoży
się na zaangażowanie w
sprawach codziennych? To
pytanie pozostaje otwarte.

– Proszę księdza, tak to jest,

– że nie wie lewica, co czyni
prawica…

Wyborcza kolekcja
Niezwykły zbiór ma zostać zaprezentowany na jednej z ekspozycji po remoncie i rozbudowie Muzeum
Karkonoskiego. Otóż ma
być to kolekcja materiałów
w y b o rc z yc h r o z m a i t yc h
kandydatów, którzy ubiegali się o wybór w minionym dwudziestoleciu do
różnych szeregów władzy:
od samorządowej do parlamentarnej. Będzie więc
można czarno na białym
wyczytać, co kto komu obiecał i na ile z tych obietnic
się wywiązał. Co ciekawe,
dowiedzieliśmy się, że zainteresowanie autorów owych
dzieł ekspozycją nie jest
wcale imponujące. W sumie:
trudno się dziwić.
(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.

– To dlatego ja jestem zawsze
w centrum!

Elżbieta Zakrzewska, posłanka Unii Pracy, ksiądz prałat Józef Stec, proboszcz Parafii MBM w Cieplicach.
(anzol)
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Swojskość
nielokalna
– Jestem stąd – tym hasłem jeden
z polityków dziś bardzo mocno umocowanych w Jeleniej Górze przegrał
przed 10 laty wybory parlamentarne
w naszym mieście. Lokalność w
polityce wówczas poniosła sromotną klęskę, co zresztą w grodzie
Krzywoustego dzieje się dość często
w wyborczym starciu o mandaty w
Sejmie i Senacie.
Jak będzie tej jesieni? Przyszłość
pokaże, a teraźniejszość już wzbudza emocje związane z lokalnością
kandydatów. Ta – nie tylko w Polsce
po przemianach ustrojowych – ma
w wyborczym kontekście dość
dziwną definicję. Żeby startować z
listy lokalnej wcale nie trzeba być

lokalnym. Nie trzeba żyć i mieszkać
w Jeleniej Górze, aby błagać o głosy
jeleniogórzan właśnie.
Zjawisko przywożenia kandydatów w teczce lub zrzucania ich
na spadochronie bynajmniej nie
powstało w ostatnich latach. Za czasów PRL, kiedy frekwencja wyborcza
wynosiła dziewięćdziesiąt dziewięć i
dziewięć procent ogółu, a cały narów
„głosował” na tego, kogo trzeba –
czyli jedyną słuszną siłę – wśród
kandydatów zawsze był pewien
partyjny desantowiec. Kandydował
z prowincji, aby lokalne społeczeństwo miało swojego przedstawiciela
we „władzy ustawodawczej”. A że ten
przedstawiciel żył, mieszkał i działał

Dziś nie jest już tak o to łatwo. O
„w aparacie partyjnym” w Warszaile lądowanie jest raczej udane, o
wie, to już było mniej istotne.
Co prawda desantowcom daleko tyle wzbudzenie sympatii miejscodo umiejętności spadochroniarzy, wych, którzy jeszcze wierzą w siłę
do których są porównywani, jednak demokracji – już niekoniecznie. I
na tyle skutecznie trafiali na listy nieważne jest nośne nazwisko, powyborcze, że zarówno w starych chodzenie, wykształcenie, erudycja.
jak i nowych czasach mają się świet- Ważna jest swojskość, a tej desantownie. I choć nieporównywalny jest com zdecydowanie brakuje. Niektórzy próbują się
aktualny system
„swojszczyć” na
demokratyczny
siłę naciągając
z trybami demoMOŻNA WĄTPIĆ W
luźne związki z
kracji ludowej
SKUTECZNOŚĆ LOKALNYCH
PARLAMENTARZYSTÓW,
miastem do rysprzed lat, to jedBO JAKŻE CZĘSTO TEN
zyka pęknięcia
nak mechanizm
„NASZ CZŁOWIEK” TAM
gumki w majtdesantu pozostał
PO PROSTU SIEDZI.
kach. Inni zaś
ten sam. Władza
– pewni swego
partii różnych
– nie ukrywają,
decyduje, komu
kazać wsiąść do wyborczego samo- że poglądy wyborców mają w polotu i wyskoczyć tu i tam. Wtedy ważaniu, bo i tak wygrają.
Ci, którzy pójdą do urn, krzyczą
takie decyzje podejmowała władza
ludowa, a desantowcy byli pewni jednak ile sił w płucach, że „chcą luzarówno skutecznego lądowania, dzi stąd”. Tyle że – o ile ludzie stąd tu
znaczą wiele, o tyle w Warszawie na
jak i sukcesu w jego miejscu.

Wiejskiej niekoniecznie. Parlamentarzyści stąd są lokalnymi figurami
zapraszanymi na ceremonie różne,
znanymi z otwierania kolejnych biur
poselskich oraz z pokazywania się tu
i ówdzie i w kontekstach różnych. A
w stolicy? Giną w poselskiej masie,
gdzie bryluje jedynie pierwszy
garnitur charyzmatycznych parlamentarzystów. A reszta cicho siedzi
i bierze dietę.
Druga sprawa to taka, że parlament w istocie swej lokalnością
dosłownie nie zajmuje się. Raczej
działa pro publico bono, w które
oczywiście wpisuje się także dobro
poszczególnych regionów, ale bynajmniej nadrzędnym nie jest. Tu
jest oczywiście pole do walki dla lokalnych posłów, aby „lobbowali” na
rzecz „małych ojczyzn”. Często jednak owo lobbowanie tyczy zupełnie
innych spraw, wagi ogólnej, czy też
hazardowej. Co nie dla wszystkich
kończy się chlubnie.

Czy – wobec tego – lokalność
kandydata ma jakieś znaczenie poza symbolicznym: „nasz
człowiek siedzi w Sejmie czy
Senacie”? Można mieć co do tego
wątpliwości, bo jakże często ten
nasz człowiek tam po prostu siedzi. Ma darmowe bilety lotnicze,
pokój w hotelu sejmowym, spore
pieniądze i inne apanaże. I jest
swego rodzaju automatem do
przegłosowania tego, co wymyślą
(czy źle, czy dobrze) jego bardziej
charyzmatyczni koledzy.
Warto więc przy urnach zwrócić uwagę nie tylko na miejsce
urodzenia kandydata, lecz może
przede wszystkim – jego polityczną charyzmę i doświadczenie. O
ile kandydaci w tym względzie się
wyróżniający dadzą się dzięki tym
przymiotom poznać.
Wasz Redaktor
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JELENIA GÓRA Nasze zawodniczki dały z siebie wszystko. Zabrakło szczęścia

Sukces jeleniogórskich piłkarek, srebro w debiucie

Klub piłki nożnej kobiet został
utworzony w Jeleniej Górze zaledwie
przed miesiącem. W tym czasie do
gry zgłosiło się kilkanaście młodych
dziewczyn, które chcą udowodnić, że
piłka nożna, to nie tylko męski sport.
Powiązane wspólną pasją zawodniczki z Jeleniej Góry i okolic trenują
pod okiem Roberta Stachowskiego.
Mimo krótkiego czasu od powstania
klubu, udało się zorganizować turniej
piłkarski Mistrzostw Dolnego Śląska
o Puchar Lata w kategorii open
(juniorki i seniorki). Na starcie stanęło pięć klubów: jeden z najlepszych

kobiecych klubów w Polsce czyli AZS
Wrocław, a także gospodynie - KS
AP Orlik Jelenia Góra oraz Dragon
Miszkowice, LZS Czarny Bór i HERT
Sławnikowice. W jeleniogórskim
turnieju nie wzięła udziału wcześniej
zapowiadana ekipa Zagłębia Lubin.
Brak doświadczenia nie skazał
naszych piłkarek na pożarcie ogranych klubów. Ambicją i wolą walki
jeleniogórzanki odniosły cenne zwycięstwa nad Dragonem Miszkowice
(1:0), HERT-em Sławnikowice (3:0),
bezbramkowy remis z Czarnym Borem oraz pechową porażkę po indywidualnym błędzie w konfrontacji z
faworytem turnieju AZS-em Wrocław
(0:1). Jak na debiutanta występ podopiecznych trenera Stachowskiego
wypadł bardzo obiecująco.
- Treningi zaczęliśmy w sierpniu.
Trenowaliśmy podstawowe zagrania,
ustawienia, zachowania na boisku.
Chciałem zobaczyć jak dziewczyny
będą funkcjonowały. Jak się okazało
bardzo szybko przyswoiły grę - mówił

trener Stachowski.
Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik
Jelenia Góra wystąpił
w składzie: Patrycja Sosnowska, Celina Kwietoń – Dagmara Dyzio,
Justyna Zych, Ania Malinowska, Julia Kwietoń,
Weronika Kowalska.

Fot. Raczyński

Piłkarki nożne Orlika Jelenia Góra zajęły drugie
miejsce w swoim debiucie
na piłkarskich salonach. W
turnieju Mistrzostw Dolnego
Śląska o Puchar Lata jeleniogórzanki ustąpiły jedynie
utytułowanym wrocławiankom z AZS–u.

Pierwsza porażka
Karkonoszy

Wyniki Mistrzostw
Dolnego Śląska o
Puchar Lata:

Orlik Jelenia Góra – Dragon Miszkowice 1:0
Czarny Bór – HERT Sławnikowice 1:0
AZS Wrocław – Dragon
Miszkowice 1:0
Orlik Jelenia Góra – Czarny Bór 0:0
Dragon Miszkowice – HERT Sławnikowice 2:0
Orlik Jelenia Góra – AZS Wrocław 0:1
Dragon Miszkowice – Czarny Bór
1:1

Orlik Jelenia Góra – HERT Sławnikowice 3:0
AZS Wrocław – Czarny Bór 5:0
AZS Wrocław – HERT Sławnikowice
6:0

Końcowa klasyfikacja:

my od szkolenia młodzieży. Od
września poprowadzimy nabór
w Sobieszowie, Cieplicach oraz
w Piechowicach. Zachęcamy
rodziców, aby umożliwili swoim
dzieciom udział w treningach
koszykówki.

Zajęcia, wspólnie z Joanną
Kawalec będzie prowadził Kamil
Tokarewicz. Chętni proszeni są
o kontakt pod numerem tel.:
513-085-086. W przygot owaniach do sezonu KSW Spartakus
zagra towarzysko z rezerwami
Śląska Wrocław. Termin spotkania z rezerwami wielokrotnego
mistrza Polski nie jest jeszcze
ust alony. Ponadto jeleniogórzanie najprawdopodobniej
zmierzą się z zespołem z Kątów
Wrocławskich. Losowanie terminarza III ligi zaplanowane
jest na 8 września.
(Przemo)

1. AZS Wrocław
2. KS AP Orlik Jelenia Góra
3. LZS Czarny Bór
4. Dragon Miszkowice
5. FC HERT Sławnikowice
(Przemo)

JELENIA GÓRA Koszykówka: III-liga mężczyzn

Koszykarze Spartakusa wznowili treningi
Trzecioligowy zespół Spar- wysoki zawodnik, który wzmocni
takusa Jelenia Góra roz- zespół w walce pod koszem.
Jak podkreśla trenerk a zepoczął przygotowania do
sp
o ł u J o a n n a K awa l e c , K S W
sezonu 2011/2012.

Spartakus planuje rozwój sekc j i ko s z y k a r s k i e j w n a s z y m
regionie: - Tworzymy strategię
rozwoju na kilka lat, zaczyna-

Zespół wzbogacony doświadczeniem z pierwszego sezonu, który
zakończyli na czwartej lokacie, do
zbliżających rozgrywek szykuje
się z ogromną determinacją i
głodem rywalizacji na ligowym
poziomie. Podopieczni Joanny
Kawalec po wakacyjnej przerwie
wrócili do hali przy ul. Sudeckiej,
a w drużynie pojawiło się kilka nowych twarzy. W miejsce Przydrygi
(rozpoczął studia w Poznaniu) na
pozycji rozgrywającego pojawił się
Wojtek Gniadzik, który ostatnio
grał w Wałbrzychu. Z zespołem pożegnał się także Zbigniew Owczarek, który w najbliższym sezonie
będzie miał okazję spotkać się z
byłymi kolegami z drużyny, ale tym
razem jako zawodnik GKK Gorzów
Wlkp. Do trzecioligowców z Jeleniej
Góry dołączyli również: Binek oraz
Czarnecki. Wciąż poszukiwany jest

JELENIA GÓRA KOSZYKÓWKA:

Koszykarki
pod nową
nazwą

OSTRAWA Piłka ręczna

JELENIA GÓRA

Pierwsze zwycięstwo juniorów Karkonoszy
Beniaminek Ligi Dolnośląskiej Juniorów ekipa Karkonoszy Jelenia Góra okazała
się lepsza od Polonii Świdnica, trzeciej drużyny minionego sezonu, pokonując
rywali 2:0.
W pierwszej połowie mimo przewagi gospodarzy, żadnej z drużyn nie
udało się otworzyć wyniku spotkania.
Bliski szczęścia w drugim kwadransie
gry był Bartosz Herman. Doskonałą
sytuację wypracował Gajewski, który
minął dwóch obrońców, wyłożył
piłkę kapitanowi Karkonoszy, ale ten
zamiast strzelać nieudanie wchodził
w głąb pola karnego. Po zmianie
stron nadal przeważali jeleniogórzanie. W ataku nie do powstrzymania
po raz kolejny był Bednarczyk, ale
gdy mijał przeciwników jak przysłowiowe tyczki, brakowało ostatniego
podania, bądź strzału. Gracze ze
Świdnicy chcąc się zrehabilitować

za środowy pogrom we Wrocławiu
z Polarem (1:10 z przewagą dwóch
zawodników) atakowali coraz odważniej, co obróciło się przeciwko
nim. W 77. minucie szybka kontra
gospodarzy zakończyła się rajdem z
połowy boiska Hermana, który mając
przed sobą tylko bramkarza, pewnie
wpakował piłkę do siatki. Osiem
minut później wynik ustalił najlepszy
zawodnik biało-niebieskich: Marcin
Bednarczyk wykorzystując sytuację
sam na sam ze Stitou.
Karkonosze Jelenia Góra – Polonia
Świdnica 2:0 (0:0)
Karkonosze: Winogrodzki, Celencewicz, Kierlik, Paradowski (68’
Rudy), Bednarczyk, Szlachetka,
Gajewski (46’ Szczepaniak), Bozic,
Herman, Maryszczak, Szaraniec
Polonia: Stitou, Iwan, Klimczak
(55’ Krzykalski), Luber, Morawski,
Rokita (30’ Borowy), Stec, Szuba,
Wirchniański, Sławiński, Czoch
(60’ Rosiak)
(Przemo)

Superliga kobiet
Szczypiornistki KPR–u Jelenia Góra stanęły na najniższym stopniu podium
podczas rozgrywanego w
Ostrawie Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej.
Ponadto królową strzelczyń
została Joanna Załoga.
Podczas turnieju KPR zmierzył
się z mistrzem Czech, zespołem HC
Britterm Veseli, gospodarzem imprezy DHC Sokol Ostrava oraz brązowym medalistą ligi austriackiej
MGA Fivers Wiedeń. Nasza drużyna
po emocjonującym pojedynku przegrała z HC Britterm 29:30 (17:15),
Sokołem Ostrawa 39:45 (20:21)
oraz pewnie pokonała Austriaczki 36:26 (17:8). Kolejną dobrą
informacją jest fakt, że królową
strzelczyń całego turnieju została
Joanna Załoga, która „ustrzeliła”
28 bramek.

WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI

KPR Jelenia Góra - HC Britterm
Veseli 29:30 (17:15)
Kozłowska, Szalek - Załoga (7),
Skalska (5), Buklarewicz (5), Dąbrowska (3), Odrowska (3), Konsur
(2), Fursewicz (2), Kubicka (1),
Rykaczewska (1), Galińska, Uzar,
Marceluk
KPR Jelenia Góra - DHC Sokol
Ostrava 39:45 (20:21)
Kozłowska, Szalek - Załoga (13),
Buklarewicz (8), Dąbrowska (6),
Odrowska (4), Konsur (3), Fursewicz
(2), Kubicka (2), Skalska (1), Galińska, Uzar, Marceluk, Rykaczewska
KPR Jelenia Góra - MGA Fivers
Wiedeń 36:26 (17:8)
Kozłowska, Szalek - Galińska (11),
Załoga (8), Marceluk (4), Odrowska
(3), Uzar (3), Fursewicz (2), Kubicka
(2), Rykaczewska (2), Konsur (1),
Dąbrowska, Skalska, Buklarewicz
(MDvR)

Nie MKS MOS Karkonosze
Jelenia Góra, a Basketpro
Jelenia Góra – pod taką
nazwą zespołu nasze koszykarki zainaugurują I–
ligowe rozgrywki, których
start zaplanowano na 15
października.
Rozgrywki w I-lidze Kobiet zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A wystąpi dziewięć zespołów,
natomiast w grupie B, do której
trafiła nasza drużyna, rywalizować
będzie ich osiem. Sezon rozpoczyna się 1 października w grupie A
i 15 października w grupie B. W
pierwszym meczu nasz zespół, który wystąpi pod nową nazwą - Basketpro Jelenia Góra, podejmie we
własnej hali drużynę MKS PWSZ
KON-BET Konin. Pozostałymi przeciwniczkami jeleniogórzanek będą
zespoły AZS OPTeam Res-Drob
Rzeszów, AZS UMCS Lublin, CCC
Polkowice II, TS Ostrovia Ostrów
Wlkp., Language School Pabianice
oraz Domeny.pl Siemaszka. Grupa
B rywalizację zakończy 28 stycznia
2012 roku. Druga faza rozpocznie
się 11 lutego, a zakończenie nastąpi
31 marca (grupa C) i 21 kwietnia
(grupa D).
(MDvR)

IV–ligowi piłkarze Karkonoszy
Jelenia Góra znaleźli swojego
pogromcę w 4. kolejce spotkań.
Podopieczni Artura Milewskiego
„wrócili na tarczy” z Wrocławia,
przegrywając z miejscową Ślęzą
0:2. Od początku spotkania na
murawie dominowali gospodarze, jednak długo nie potrafili
udokumentować swojej przewagi
w postaci bramek. W pierwszej
części gry kilkakrotnie naszą drużyną uratował Dubiel, broniąc
groźne strzały rywali. W drugich
45 minutach stroną przeważającą byli wciąż wrocławianie,
jednak na gola musieli czekać
do 78. minuty, kiedy to Kątny
skutecznie wykorzystał rzut
karny. Tuż przed ostatnim gwizdkiem arbitra wynik meczu ustalił
Kosztowniak. Ślęza pokonała
ostatecznie Karkonosze 2:0.

Soul Ballers najlepsi w
całym cyklu

Na obiekcie ,,Orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 13 odbył się w
miniony czwartek 25 sierpnia
ostatni turniej Letniej Ligi Koszykówki. Do zawodów zgłosiło
się pięć zespołów. Na finiszu z
końcowego zwycięstwa cieszyła
się ekipa Soul Ballers w składzie:
Dominika Dyrda, Aleks Mizierałka, Kacper Krajewski, Michał
Kozieł. Wyniki turnieju: Soul
Ballers - Młodsi end Starsi 26:23
(14:11), Orlik 6 - Niewolnicy
Arielki 7:24 (3:6), Gumisie –
Niewolnicy, Arielki 10:13 (4:6),
Gumisie - Orlik 6 22:16 (12:8),
Soul Ballers - Niewolnicy Arielki
10:9 (5:4). Klasyfikacja końcowa
całego cyklu zawodów: 1. Soul
Ballers, 2. Niewolnicy Arielki, 3.
Gumisie. Skład triumfatorów: Dominika Dyrda, Aleks Mizierałka,
Kacper Krajewski, Michał Kozieł.
Zespoły zostały nagrodzone dyplomami, medalami czołowe
drużyny, natomiast zwycięska
ekipa otrzymała piłkę do gry w
koszykówkę.

Goduszyn zalicza
kolejne pewne
zwycięstwo

Czwarty, finałowy turniej z
cyklu Letniej Ligi Piłki Nożnej organizowany przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
rozegrany został 24 sierpnia na
obiekcie sportowym Orlik przy
ZSOiT. Do turnieju zgłosiły się
cztery drużyny, które rywalizowały ze sobą, grając systemem
każdy z każdym. Wyniki: Goduszyn – Victoria 4:0, Olimpia
Jelenia Góra – FC Albatros 4:4,
Victoria – FC Albatros 2:5, Goduszyn – Olimpia Jelenia Góra 4:0,
Olimpia Jelenia Góra – Victoria
3:1, FC Albatros – Goduszyn 1:2.
Czołowa trójka całego cyklu
Letniej Ligi Piłki Nożnej: 1. Goduszyn, 2. Victoria, 3. Pierogi. Skład
zwycięskiej drużyny Goduszyn:
Marcin Jasiński, Dacjan Rataj, Tomasz Nosal, Konrad Sarniewicz,
Karol Górny, Michał Kościński,
Adam Jęczmień.
(MDvR)

KULTURA
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Plon „Śladów”

JELENIA GÓRA Rozpoczyna się LXIII Wrzesień Jeleniogórski

Zagrają młodzi

Odlotowe koncerty Hey i Hurtu
na lotnisku,
festiwal muzyki organowej Silesia
Sonans i
Międzynarodowe
Warsztaty
Pszczelarskie w Cieplicach – to
kluczowe imprezy rozpoczęcia tradycyjnego
święta miasta.

1 września w Filharmonii Dolnośląskiej o 17.00 rozpocznie się
Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im Janiny Garści. Bilety
kosztują 5 zł.

„Foton” na monitorach

1 września w Galerii w Tle Książnicy Karkonoskiej zostanie otwarta
wystawa fotografii „Foton” Piotra
Trachta w formie wygaszaczy
monitorów stanowisk komputerowych.

Miasto w obiektywie

Wernisaż pokonkursowej wystawy fotografii „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” odbędzie się 2 września
o godz. 17.00 w Galerii „Hall”
Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu. Organizatorem piętnastej
edycji konkursu jest Jeleniogórskie
Towarzystwo Fotograficzne.

Pożegnanie Lata
w Casparze

4 września o 18.00 w Hotelu
Caspar odbędzie się koncert duetu
„Music Affair” w składze: Ewelina
Gorayska – wokal i Damian Rypiński – piano. Artyści zaprezentują
utwory muzyki popularnej i jazzowe. W tym dniu nastąpi także
wernisaż wystawy Małgorzaty Rak
„Maski”. Wstęp kosztuje 10 zł.

Lokalne świętowanie
zagra o 18.30. Gwiazdą wieczoru
będzie Hey, w którym prym wiedzie
liderka Katarzyna Nosowska. O godz.
22.00 będzie pokaz fajerwerków
z udziałem międzynarodowych
grup pirotechnicznych. Do północy będzie trwała dyskoteka pod
gwiazdami, którą poprowadzi
DJ Teku. Nie zabraknie atrakcji
lotniczych, gastronomicznych i
zabaw dla dzieci.

Na organach

Katarzyna Nossowska

Piknikowa Inauguracja 53. Września Jeleniogórskiego, czyli WRZEŚNIOWY FAYER&BAYER rozpocznie
się 3 września o godz. 12.00 na lotnisku
Aeroklubu Jeleniogórskiego. Imprezę
rozpocznie Kabaret Paka, który
poprowadzi całe przedsięwzięcie. O

godz.
12.00 podczas koncertu zaprezentują się młode Talenty z MDK.
Nie zabraknie muzyki mechanicznej
z animacjami konferansjerów. O
godz. 17.00 publiczność popłynie
w afrykańskich klimatach podczas
koncertu zespołu egzotycznego Hakuna Matata, który wykona covery z
repertuaru m.in. Africa Simone
i Coco Jumbo. Zespół Hurt

XIV Europejski Festiwal Muzyki
Organowej „Silesia Sonans” rozpocznie się już 1 września koncertem inauguracyjnym w wykonaniu AUKSO,
CZYLI Orkiestry Kameralnej Miasta
Tychy. Zabrzmi oratorium Haydna
„Siedem słów Chrystusa na Krzyżu”.
Festiwal, który odbędzie się w Kościele Łaski Pod Krzyżem Chrystusa,
potrwa do 7 września. 2 września
o godz. 19.30 odbędzie się koncert
organowy „Muzyka słowem pisana”.
Na organach zagra Michael Novenko,
a recytacją zajmie się Michał Chorosiński. W sobotę o 19.30 wystąpi zespół
śpiewaków Servi Domini Cantores z akompaniamentem

Romana Peruckiego, który zagra na
organach. Koncert Andrzeja Chorosińskiego (organy) i kwartetu klarnetowego Claribel odbędzie się 4 września
o godz. 20.30. W poniedziałek o
godz. 19.30 w koncercie organowym
wystąpi Agnieszka i Jarosław Tarnawscy. Koncert jazzowy „Tribute
to Krzysztof
Komeda”, czyli
Maciej Obara
Quartet wystąpi 6 września
o godz. 19.30.
Koncert finałowy w wykonaniu
Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu
A r t y st yc z n e g o
Wojska Polskiego,
podczas którego
na organach zagra
Witold Zalewski,
odbędzie się 7 września o godz.19.30.

Fot. Organizatorzy

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-fotograficznego ŚLADY oraz
wernisaż wystawy odbędzie się
1 września o godz. 17.00 w ODK.
Wieczór uświetni koncert zespołu
„Pudełko zapałek”, który wykonuje
piosenki poetyckie i autorskie.

Jak w ulu

XII Międzynarodowe Warsztaty
Pszczelarskie Jelenia Góra ‘2011 odbędą się już 3 i 4 września na Placu
Piastowskim. 3 września o godz. 14.00
odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
warsztatów. O godz.
16.00 wystąpią
zespoły folklor yst yczne. W
niedzielę o godz.
10.00 rozpocznie się msza św. z
udziałem zespołu góralskiego
w kościele pw.
Jana Chrzciciela przy ul.
Cieplickiej 9. O
11.30 odbędzie
się przemarsz
pocztów sztandarowych i
g o śc i p r z y
udziale Orkiestry Dętej z
Filharmonii
Dolnośląskiej na plac Piastowski.
Odbędzie się też prezentacja gminy i
Koła Pszczelarzy Czarny Bór połączona
z występem zespołu góralskiego. Od
godz. 13.00 do 19.00 będą trwały występy zespołów folklorystycznych i pokazy
związane z miodem. Na koniec wystąpi
kabaret „Seniority”.
(Agrafka)

Uwielbiają Pana

Koncert „Uwielbienia Boga”
w wykonaniu grupy młodzieżowej
z Kościoła Bożego w Chrystusie odbędzie 4 września o 17.00 na Placu
Ratuszowym. W Programie współczesna muzyka chrześcijańska.
(Agrafka)

Katarzyna Nossowska z Hey oraz zespół
Hurt będą gwiazdami inauguracji Września
Jeleniogórskiego.

JELENIA GÓRA Pożyteczny i artystyczny wieczór w OE

25 sierpnia w klubie muzycznym Orient Express
w Jeleniej Górze odbyła
się akcja krwiodawstwa „Nie bądź żyła.
Oddaj krew!”, a
później koncert
Gienka Loski –
ulicznego barda
wrocławskiego, laureata
konk ursu
„X Factor”.
Po raz
trzeci z kolei
Jakub Thauer
– uczeń jeleniogórskiego
„Elektronika”,
zorganizował
akcję „Nie bądź
żyła. Oddaj
krew!”, której
celem było zebranie możliwie największej
ilości krwi dla
M a t e u s z a Na piórkowskiego

Fot. Petr

Zbierali krew i bawili się

Gienek Loska:
Było naprawdę
fantastycznie

JELENIA GÓRA

Grzybów Klimatycznie w Oriencie

będzie w bród

XXIII Wystawa Świeżych
Grzybów rozpocznie się
w Muzeum Przyrodniczym 4 września o godz.
9.00 i będzie czynna do
5 września.

Zorganizowano zbiórkę krwi dla
Mateusza chorego na białaczkę
limfatyczną.
z Podlasia,
chorego na
ostrą białaczkę limfatyczną.
– Z całego serca
dziękuję tym
wszystkim, którzy
nas nie zawiedli.
Oddali to, co dla
Mateusza bezcenne.
Chciałbym również

zaznaczyć, że prócz krwi uzbieranej
w Oriencie nasz kolega dostał aż 30
jednostek gratis z akcji krwiodawstwa, która odbyła się w Jeleniej
Górze kilka dni temu. I za to też
chciałbym podziękować – mówił
nam Jakub Thauer.
– Było naprawdę fantastycznie.
Świetna publika, genialna zabawa
szczególnie w drugiej połowie
koncertu. Bez wątpienia, wkrótce
tutaj wrócimy, bo jest dla kogo –
podsumował Gienek Loska.
(Petr)

JELENIA GÓRA

Na wystawie na tarasach Pawilonu Norweskiego w Parku
Norweskim zaprezentowane
zostanie około 200 gatunków
grzybów jadalnych, niejadalnych oraz trujących występujących w naszym regionie.
W trakcie ekspozycji będzie
można również zasięgnąć
informacji u specjalisty mykologa. Organizatorem jest
Muzeum Przyrodnicze wraz z
Miastem Jelenia Góra.
(Agrafka)

26 sierpnia w klubie muzycznym Orient Express
w Jeleniej Górze odbył się
koncert Petera J. Bircha –
dwudziestoletniego songwritera z Wołowa, znanego z
debiutanckiej EP pt.: „In my
Island”. Tłumów nie było, za
to klimatycznie bardzo.
Pomimo młodego wieku i zaledwie rocznego „stażu” na polskiej
scenie alternatywnej Peter J. Birch
(a właściwie Piotr Brzeziński, przyp.
red.) cieszy się obecnie dużą po-

Bohater wieczoru
zamierza powrócić
do Jeleniej Góry.

pularnością wśród fanów muzyki
innej niż disco, pop itp. A wszystko
za sprawą debiutanckiej EP „In my
Island” – z której utworów mieliśmy
okazję wysłuchać podczas koncertu
w Orient Expressie.
– Nie jestem żadną gwiazdą. Po
prostu robię to, co lubię i bardzo się
cieszę, że ludzie chętnie tego słuchają.
Zresztą tak samo jak cieszę się z tego,
że mogłem wystąpić tu w Jeleniej
Górze, po raz pierwszy, aczkolwiek
mam nadzieję, że nie ostatni – mówił
nam Peter J. Birch.
(Petr)
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2011-08-19 13.40 - 2011-08-26 14.30
730 ogłoszeń
PRACA
DAM PRACĘ
Avon - dodatkowe pieniądze Avon oferuje prostą i wygodną
formę dodatkowego zarobku
jako KONSULTANTKA, profesjonalne szkolenia kosmetyczne, konkursy, nagrody,
możliwość awansu. brak opłaty
wpisowej, GG 6402836 - 692
494 164
Dekarza, cieśle blacharza zatrudnię od zaraz - 515 133
036
Do wykonania 225 m2 elewacji
- bez kładzenia tynku w domu
jednorodzinnym, od zaraz - 726
382 253

Korepetycje z rachunkowości - i pilnie poszukiwane - 661
572 183
Nauczyciel języka angielskiego - CV proszę przesyłać
na adres kids.centrum@gmail.
com - 888 199 230
Szukam opieki - dla rocznego
chłopca. Kowary - 782 022
765
Tynkarza tradycyjnego dobra stawka - 692 641 865
W gastronomii - kobieta - Zajazd
Wabi - 502 552 195

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Godny zaufania - prawo jazdy,
abstynent - 783 411 148

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.

Kierowca B,C
- wiek 30 lat doświadczenie
w transporcie,
wszystkie wymagane
dokumenty szuka
pracy w transporcie
krajowym lub na
miejscu - 605 912
118
Podejmę dodatkową pracę w godzinach popołudniowych
najchętniej sprzątanie obiektów,
mieszkań, biur na terenie Jeleniej góry Kontakt po 13 godz.
- 696 805 834
Podejmę pilnie pracę - od
zaraz jako pomoc kuchenna lub
pokojowa - 693 270 486
Poszukuję pracy jako kierowca - doświadczenie w transporcie – kat. A. C. E. Karta
kierowcy - 501 856 953
Szukam pracy - Szukam pracy
- 782 250 866

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części do Opla Astry - rok produkcji 98 - 533 023 332
Części Iveco59-12 - rok 1998 604 569 485
Dużo części - posiadam wiele
części nowych i używanych,
możliwość montażu w moim
warsztacie wraz z gwarancją 604 899 303/692 539 208
Felgi stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
Ford Mondeo - kombi 94 rok,
wszystkie części z demontażu 510 242 940
Lampy do OPLA OMEGI B prawa zwykła, lewa soczewka.
Cena 100 zł za sztukę - 798
408 360
Opony nowe i używane. Sprzedaż, montaż, naprawa. Niskie
ceny - 757 893 651
Oryginalne alufelgi - do
Audi z oponami 5 szt. gwiazda
195/65/15 cena 450 zł - 721
582 681
Renault Clio - 1.2 94 rok,
wszystkie części z demontażu 510 242 940

Renault Megane - 96 rok, części z demontażu - 510 242 940
Renault Twingo - części blacharski i mechaniczne - 606
500 884
Silnik do Forda - Fiesty, Escorta
1.8 d kompletny z osprzętem.
Cena 500 zł możliwość kupna
w całości lub na części - 790
577 292
Wszystkie części z demontażu - Roczna instalacja gaz. Alu
felgi z oponami letnimi, zimowe
na stalowych, półroczne gruszki.
Uszkodzona jedynie głowica 609 246 216

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Felgi aluminiowe - do VW Polo
- 603 949 702
Opony zimowe - w rozsądnej
cenie 195-60-15 oraz felgi stalowe do LT lub Sprintera 15 - 603
643 024

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Skuter za komputer - z monitorem lub laptopa - skuter opłacony i ważny przegląd, trochę
porysowany, ale silnik sprawny
3l/100 km, kontakt SMS - 535
461 997

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 - uszkodzone, powypadkowe i całe - odbieram własnym
transportem. Również angliki 721 721 666
Auto całe lub po wypadku - do
300 zł - stan auta obojętny, nie
ważny przegląd i ubezpieczenie.
Posiadam własny transport - 781
024 190
Auto japońskie - Mazda 323,
Toyota Corolla, Mitsubishi Colt
lub inny zarejestrowany w cenie
do 4 tys. - 603 182 814
Każde - całe, powypadkowe,
uszkodzone i angliki. Posiadamy
własny transport - 531 750 531
Każde auto - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
968
Każde auto - stan aut obojętny,
nawet bez przeglądu i O.C,
dysponuje własnym transportem
- 888 696 309
Każde auto - stan obojętny,
własny transport, zdecydowanie
każde - 889 177 436
Każde auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram
własnym transportem. Również
angliki - 693 828 283
Powypadkowe - skup również całe i uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968

Problem z autem my kupimy masz niesprawne auto zadzwoń
do nas, stan obojętny - 790 303
603
Przyczepa kempingowa - z
przeznaczeniem jako stróżówka
na budowę - 726 382 253
Punto, Fiesta, Polo lub inny
- zarejestrowany samochód w
cenie od 500 zł do 5000 zł - 603
182 814
Samochody - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
Skup aut - każda marka, stan
obojętny - 787 009 777
Skup Aut - każde auto całe
lub uszkodzone, odbieram własnym transportem, umowa kupna
sprzedaży i gotówka od ręki - 535
941 030/604 899 303
Skup aut do 5000 zł - każde auto
od 500 zł do 5000 zł. Gotówka
od ręki 7 dni w tygodniu - 697
104 455

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 - 1,9 TDI, 110km, 1996
za 7799 do niewielkiej negocjacji,
alufelgi 16, nowe zawieszenie,
rozrząd - 721 270 111
Audi A8 - 2.5 TDI - 98 rok, Quattro, full opcja - 781 240 217
Audi B3 - zarejestrowany, rok
90, pojemność 1.8 benzyna,
wspomaganie kierownicy, radio,
cena 1250 - 604 899 303/692
539 208
Auto laweta - sprzedam - 603
455 968
Bus MB100 - osobowy, biały,
zarejestrowany, silnik pracuje
idealnie, blacharka w nie najlepszym stanie, 2700 zł pilne - 601
924 778
Citroen AX - 94 rok, 1.1 benzyna, zielony matalik, elektryczne
szyby, centralny zamek, alufelgi,
szyberdach, ekonomiczny, stan
db., cena 1500 zł do negocjacji
- 605 915 882
Citroen Xara Picasso - 2.0HDI,
bogate wyposażenie, atrakcyjna
cena - 605 335 251
Daewoo Lanos - 2000 rok,
1,5 16V gaz, klimatyzacja, elektryczne szyby, POWYPADKOWY
- uszkodzony przód, cena 700
zł. - 530 829 284
Daewoo Tico - zadbany, odpala
od cyknięcia w lato i zimę. Malo
pali, nie posiada przeglądu i OC,
1998 rok, 138000 km, 798 ccm,
950 zł - 694 476 800
Fiat CC 900 z gazem i Ford
Ka - dwa auta za 3000 zł - 781
053 692
Fiat Cinquecento - 700, rok
produkcji 97, zarejestrowany,
ważny przegląd do 11.01.2012r.
Cena 900 (do negocjacji) - 661
199 650
Fiat Cinquecento 700 - 98 rok,
opłacony, zarejestrowany, 1000
zł - 661 864 499
Fiat Punto - 1,2 - 2000 rok, elektryczne szyby, blokada skrzyni
biegów, radio - 502 087 312
Fiat Punto - rocznik 98 do lekkiego remontu - 605 157 966

W S P Ó LNOTA MIE S ZK A NIO WA
CIEPLICKA 76 , ZLECI WYMIANĘ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Firmy zainteresowane złożeniem oferty
celem omówienia szczegółów i zakresu
prac proszę o kontakt : 501736644 lub
remigiuszrych@wp.pl
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Ford Escort mk5 - ważne OC do
marca, pojemność 1.4 - 91 rok, 5
drzwi, 900 zł do negocjacji - 785
524 378
Ford Fiesta - 1.1 - 5 drzwi stan
bdb., opłaty do 2012 rok, cena
1350 zł - 724 989 953

Ford Fiesta - 1.1 cm, 3
drzwiowa, 91 rok, benzyna, nowe
hamulce, akt. przegląd, OC do
września, stan dobry, w ciągłej
eksploatacja, 1500 do negocjacji
- 501 466 936
Ford Fiesta - 93 rok, 1.1 5
drzwi stan db., OC do kwietnia
2012 roku, cena 1050 zł - 724
989 953
Ford Fiesta - rok 1996, poj.
1.25 na części lub w całości - 504
156 999
Ford Fiesta - rok 96, pojemność 1.8 diesel, wspomaganie
kierownicy, 2 x poduszka, radio,
cena 1650 zł - 604 899 303/692
539 208
Ford Fiesta - sprzedam lub
zamienię 1.1 w gazie 91 rok
opłacony na cały rok za 1000 zł
lub zamienię na kombi w gazie z
dopłatą do 500zl z mojej strony 693 217 736
Ford Mondeo - pojemność
1.8 TD, rok 95, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy,
c-zamek, ABS, 2 x poduszka,
radio, hak, ubezpieczenie ważne
do marca 2012 rok, cena 1850 zł
- 604 899 303/692 539 208
Ford Probe - 2.5 v6 24v 1993
niebieski, cena 1700 PLN - 602
691 533
Honda Civic - 1992 rok, auto ma
uszkodzony lewy błotnik, lewą
przednią lampę, przednią maskę,
wzmocnienie górne, przedni
zderzak. Auto jest ubezpieczone
oraz ma ważny przegląd. Dla
osób zainteresowanych mogę
przesłać zdjęcia na meila - 509
262 710
Honda Civic - 1994 rok hatchback 1.5 benzyna, czarny
zadbana alufelgi, 2 komplety
opon, OC i przegląd do lipca
2012, 4600 zł do negocjacji - 691
082 852
Honda Civic - 92 rok z LPG
w całości lub na części - 510
242 940
Hyundai Coupe - 98 rok, 2.0
139kM, benzyna klimatyzacja,
elektryka, ABS, skóra, alufelgi,
przyciemnione szyby, radio z
CD, przebieg 142000 km pali
8l/100km - 798 985 097
Hyundai Pony - 1.5 GLSI 94
rok, srebrny, sprawny, silnik
odpala za 1 razem, do poprawek
lakierniczych, 4x elektryczne
szyby, przegląd do 08.2012, OC
do 02.2012 Cena: 1200 zł - 781
146 115

KTM 525 Exc z lub za - lub
zamienię na auto - 796 085 728
Mazda 323 - 90 rok, 3 drzwiowy,
opłacona - 693 828 283
Mazda 323f - ważne opłaty
radio mp3+2 głośniki po 250 wat
cena 1450 zł - 794 373 778
Nissan Micra - k11+LPG. 1.0
16v. 1993r. Ważne OC, przegląd,
komplet opon zimowych. Nowy
układ zapłonowy. Ekonomiczny.
Cena 1500 zł - 783 064 773
Nissan Micra k12 - 2003 rok,
65KM, po nauce jazdy - 507
034 633
Opel Astra - kombi benzyna/
LPG, 1998, ubezpieczenie do
02/2011, cena 4000 zł do negocjacji - 608 583 508
Opel Astra - sekwencja - 724
334 095
Opel Astra III - diesel 101 KM
2005 rok, 5 drzwi, klimatyzacja,
elektryczne szyby, 8 airbagów,
błękitny metalik, przebieg 113
tys., cena 25 300 plus opłaty pomogę w formalnościach - 601
940 871
Opel Calibra - rok produkcji
1992, zarejestrowane, ubezpieczone, alufelgi, radio, 1800 PLN
- 798 708 085
Opel Corsa B - zarejestrowany,
rok 93, poj. 1.2 benzyna, c-zamek
+ pilot, ważne opłaty, radio, cena
1450 zł - 535 941 030/604 899
303
Opel Vectra - 1.8i, 66 kW, 94
rok, 213 tys. km, biały, centralny
zamek, 2 airbag, szyberdach,
2 komplety opon; 2000 zł - 501
430 317
Opel Vectra - 94 rok, poj. 1.6,
centralny zamek, wspomaganie
zadbane wnętrze. Ważne opłaty.
Niewybite, polecam lub zamienię
- 669 238 231
Opel Vectra - rok 94, poj. 1.6,
od 2004 roku w kraju. centralny
zamek, wspomaganie itp. Ważne
opłaty, ekonomiczne, bez rdzy tanio, polecam - 792 644 162
Peugeot 206 - 1.4 hdi, rok
2005, kolor srebrno-zloty, salonowy, zarejestrowany w kraju,
cena 16.300 - 515 206 246
Peugeot 206 - 1999, pojemność 1.4, srebrny metalik, wspomaganie, 2 poduszki, elektryczne
szyby i lusterka, klimatyzacja,
aluminiowe felgi, stan bdb., cena
9300 - 531 538 373
Peugeot 405 - ważne opłaty,
auto nie wymaga wkładu finansowego 1200 zł - 693 245 008
Renault Clio - 1,2 benzyna
+LPG - 1992 rok, stan dobry
użytkowane przez kobietę,
zadbane po przeglądzie, opłacone OC, nie palone w aucie
cena 2800 - 605 283 735

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 
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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

29 sierpnia 2011 r.

13

Renault Laguna - rok 2003,
pojemność 1,9 diesel, kombi,
zadbany alufelgi, cena 12600
zł - 502 131 129
Renault Megane - rocznik
96, pojemność 2,0 klimatyzacja,
elektryka do drobnych poprawek
blacharskich, cena 2500 - 692
237 848
Renault Scenic - 1.9dCi abs,
esp 6 xairbag, klimatyzacja,
2002 rok, biały, cena do małej
negocjacji, 14200 zł - 609 742
835
Renault Trafic - rok 97, diesel,
ważne opłaty, wspomaganie
kierownicy, cena 4700 - 604 899
303/535 941 030
Renault Twingo - 1.2 benzyna, 94 rok, atrakcyjna cena
- 794 769 292
Renault Twingo - 94 rok,
zielony, 174 tys. km, zadbany,
stan bardzo dobry, radio cd,
dodatkowo komplet opon zimowych, cena do negocjacji. - 697
281 700
Seat Cordoba - 94 rok, 1.6
pojemność, cena 2000 kolor
czerwony - 725 047 693
Seat Ibiza - 1.4, rok 1995, benzyna w ciągłej eksploatacji, stan
dobry. Cena do uzgodnienia.
Proszę dzwonić po 18:00 - 609
577 545
Seat Toledo - 1.6 + gaz,
zadbany bez rdzy, nowe sprzęgło, akumulator, pompa wody,
tarcze, przewody opłaty do
grudnia 2000 zł lub zamienię 662 077 015
Seicento + LPG - jest ekonomiczny, mało pali i jeździ bez
problemów, 1999, przebieg 107
tys., poj. 899 cm3, cena 3500 do
negocjacji - 600 806 209
Skuter - 1000 zł - 604 491
620
Skuter - Gilere Stalker NKD
50cm.Z 2008 roku. Cena okazyjna 3200 zł. do negocjacji 726 804 170
Space Runner - 1,8 - 1996.
częściowo do zrobienia. Wyposażenie: klimatyzacja, alu,
elektryczne szyby i lusterka, 2
poduszki, wspomaganie. 1900
zł - 509 509 329
Subaru Justy - na części, rok
1992, poj. 1.2 - 504 156 999
Suzuki SV650S - motocykl
ścigacz - 2000 rok po poślizgu,
uszkodzenia zewnętrzne do
wymiany bak, owiewki, nóżka
sprzęgła - silnik odpala. CENA
3900 zł - - 721 728 608
T4 Long blaszak - 1.9 TD rok
1998 w bardzo dobrym stanie
technicznym. 15500 tys. - 691
466 704
Toyota Rav 4 - wersja USA 3.5
V6, benzyna z gazem, silnik 270
kM. automat, zarejestrowany w
kraju - 515 206 246
Trabant 601 - kombi, częściowo rozebrany, silnik igiełka
- 793 971 204
Ursus C360 3P - sprzedam 504 201 580
VW Golf II - 1.6 diesel - cena 400
zł - 793 570 809
VW Golf III - 1,4 gaz, 93 rok,
uszkodzona skrzynia biegów, po
wymianie hamulców, sprzęgła,
alufelgi, 1000 zł do negocjacji 698 266 730
VW Golf III - 1.9 TDI 97 rok,
w bardzo dobrym stanie - 693
232 502
VW Golf III - 1993 automat 1,8
benzyna cena do negocjacji 519 582 596
VW Golf III - kombi 1995 2.0
benzyna, elektryczne lusterka i
szyberdach, klimatyzacja, radio,
przebieg 239000. Cena 2500 do
negocjacji - 790 884 598
VW Golf III - w dobrym stanie,
1996 rok, silnik 1.6 benzyna,
ważne OC i przegląd, cena 2500
zł - 794 789 864
VW III - 1997, 1.8, benzyna,
alufelgi, centralny zamek, immobilizer, szyber dach, przebieg
230 tys., po przeglądzie, ważne
ubezpieczenie - 501 663 023
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VW Passat - kombi, model 2004,
1.9 TDI, srebrny, klimatyzacja,
zarejestrowany w kraju, cena
22.300 - 515 206 246
VW Passat B3 - 1.9 TD, 1993 rok,
kombi, 3500 zł - 782 250 885
VW Passat B4 - 1.9 TDI, kombi,
1994 rok, 5500 zł - 782 250 885
VW Passat trend - 93 rok, 1.9 TD,
kombi - 782 250 885
VW Polo - rok 1997, cena 4100,
w cenie komplet opon zimowych,
po wymianie oleju i rozrządu.
kolor czarny - 607 908 044

MATRYMONIALNE
ANONSE
30 latek pozna kobietę - po 40
-55 lat chętna na spotkania - 533
233 475
30 letni brunet - full oral w wielu
opcjach dla szczodrych Dam,
inne apetyczne atrakcje jak najbardziej również - 796 716 195
35 latek pozna - starsza panią,
panie - dyskrecja gwarantowana,
na początek tylko SMS - 694
568 616
35 latek pozna panie - w różnym
wieku, które namiętnie wypieszczę. Bez sponsoringu SMS - 507
423 614
35 letnia blondynka - zaprasza
kulturalnych i zdecydowanych
panów - 794 981 291
45-latek, wysoki 198 cm horyzont zainteresowań, pozna
kobietę, szczupłą, wysoką w celu
wspólnego zapanowania nad
wolnym czasem. SMS-y, też. 518 534 783
Aga 20 latka - seksowna zaprasza - 503 375 411
Atrakcyjna brunetka zaprasza - lub dojedzie - 796 716 195
Bardzo ładna - blond 34 lata
z ładna czwóreczką zaprosi do
Cieplic, dyskrecja zapewniona 722 266 420
Bezpruderyjna blondynka
- na wyjazdy lub spotkania w
Twoim samochodzie. Spełnię
Twoje marzenia. Full serwisik 512 535 526
Blondynka sympatyczna
- bardzo ładna zaprosi panów
na spotkanko do Cieplic - 724
828 099
Dyskretna, zgrabna, miła zaprosi w Cieplicach. Możliwy
jest dojazd pod adres lub hotel
- 889 810 079
Facet - 40 lat - pozna kobietą z
klasą, zadbaną, na poziomie do
45 lat, cel - luźny związek, stan
cywilny bez znaczenia, tylko
Jelenia Góra - 885 898 284
Gorąca i miła kobieta po 30 zapraszam nie daleko Szklarskiej
Poręby spokojnych i zdecydowanych Panew na spotkanie ze
mną. Dyskrecja i higiena w 100
% - 725 579 428
Grubszego dyskretnego pana
bi - ja dyskretny bi - napisz SMS
- 782 854 476
Podejmę współpracę z Paniami
- w Usługach Towarzyskich w prywatnym mieszkaniu w Centrum
Jeleniej Góry - 608 717 951
Poznam dyskretną Panią przebywająca na wczasach w ok.
J. GORY. Miły zadbany dyskretny
z fantazja lat 49. Pozdrawiam i
czekam - 607 495 461
Poznam dziewczynę - do stałego związku - 796 557 422
Poznam fajną, normalną dziewczynę w wieku 17-20, ja
20 lat Jelenia - pisz SMS - 722
362 828
Przystojny - szuka sponsorki
- 695 568 236
Przystojny Pan - dla atrakcyjnych Kobiet w wieku 35-53.
Bez sponsoringu - 795 363 287
Sexi Szczupła blondi - 34 latka,
przyjmę nie daleko Szklarskiej
Poręby zdecydowanych Panów
na spotkanie zemną. Dyskrecja
i higiena w 100% gwarantowana
- 725 579 428
Super francuz - u dojrzalej pani
- 691 603 382
Super francuz - u dojrzalej pani
- 797 667 873

og£oszenia
Szukam miłych dziewczyn - do
spotkań towarzyskich bez zobowiązań dyskrecja gwarantowana
- Tel SMS - 794 462 470
Szukam normalnej kobiety - do
stałego związku, mile widziane
prawo jazdy, dziecko nie jest
przeszkodą, do lat 48 - 511 595
164
Śliczna seksowna 20 latka dla zdecydowanych panów - 782
008 168
Wiki - 30 latka - zaprosi do siebie
- 691 706 974
Zaprzyjaźnię się z paniami i
panami - wiek 48-60 lat na SMS
nie odpowiadam. Lidka - 530
424 003
Zasponsoruję kobietę poważne oferty - czekam - kobiety
do 30 lat - 726 402 932

USŁUGI
RÓŻNE
Absolwentka filologii angielskiej - udzieli korepetycji - 603
914 566

Anglik przygotowanie do
matury, konwersacje,
dzieci uczone przez
poezję i śpiew możliwość nauki w
grupach - 533 410 754
Auto naprawa - ekspresowe
naprawy bieżące - 603 455 968

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 - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677
CK Plejada - Zapraszamy do
szkoły. Kierunki: masażysta, bhp,
kosmetyczka, fryzjer, opiekun
medyczny itd . Promocja trwa więcej info: jgora.plejada@op.pl
- 756 488 385
Dekoracje okolicznościowe
- balonowe, kwiatowe, materiałowe. Sale, kościoły, samochody.
Wesela, komunie, chrzciny - 697
908 374
Dotacje dla firm, wnioski
- biznesplany, zarządzanie i
rozliczanie projektów UE - 600
888 487
Elektryc-Elektronik naprawa AGD-RTV instalacje
spawarki sterowniki OC-CWU i
inne - 605 858 742
Elektryk 24h - solidnie i tanio,
montaż instalacji, awarie, drobne
naprawy, podłączenie kuchenki,
pomiary - 601 717 759
Fotograf na wesela - Wolne
terminy 2011. Zapraszam. - 535
025 537
Fryzjer w twoim domu - profesjonalne usługi fryzjerskie Jelenia
Góra i okolice. Dojazd gratis - 604
617 771

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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 - 603
237 605
Hydraulik - awarie, instalacje,
montaż pieców, kominków, instalacji: san.-gaz.-co. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców,
junkersów. Usuwanie awarii - 506
476 099
H y d r a u l i k , G a z , Wo d a ,
CO - awarie, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, montaż
nowych instalacji centralne, itp.
Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. - 500 505 002
Jako opiekunka do dzieci - z
długoletnim stażem, na terenie
Jeleniej Góry, najlepiej Zabobrze
- 500 128 456

Język polski testy kompetencji,
wypracowania,
efektywne
przygotowanie do
matury - 503 168 502
Junkers - serwis - 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
Junkersy - piece - serwis - przeglądy, konserwacje,
naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i junkersów. Tanio - szybko i profesjonalnie - 603 237 605
Junkersy Serwis - kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 012
Klub bokserski Red Fighters
- Jelenia Góra rozpoczął zapisy
na nowy sezon w dwóch grupach
wiekowych 12-18 lat i 18 wzwyż
- 693 630 807
Konserwacja podwozia naprawy blacharsko lakiernicze,
naprawy bieżące - 603 455 968
Koszenie trawy - wycinki krzaków, chaszczy, ścinka drzew itp.
- 502 980 015
Kredyt Konsolidacyjny - do
150000 zł na 8 lat połącz wszystkie swoje raty w jedna plus dodatkowa gotówka - 509 375 412
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
- alakow@onet.eu

Księgowość
- książka
handlowa, ryczałt
ewidencjonowany,
książka przychodów
i rozchodów
- prowadzimy
kompleksową
obsługę firm - 782
020 635

Lokaty w złoto - rewelacyjne
oprocentowanie 11 %, wystarczy
zadzwonić - 514 318 408

Malowanie
obrazów na szkle
- imitujące witraże
metodą Tyffany - 530
401 935
Manicure i pedicure w domu
- tipsy i paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości
i dobrej ceny - 500 505 012
Masz firmę ? - Dostaniesz kredyt
nawet do 300.000 zł bez zabezpieczeń majątkowych, decyzja w
ciągu 5 minut - 509 375 412
Naprawa komputerów, laptopów - usuwanie wirusów i odzyskiwanie danych. Tanio. - 697
667 877

Naprawa maszyn
do szycia u klienta
lub w warsztacie dojazd gratis - 603
324 921
Naprawa pralek i sprzętu AGD
- Dariusz Simoniuk. Jelenia Góra
ul. Karłowicza 25. Zakład czynny
pn.- pn. 10-17, sob. 10-13. - 603
835 483
Naprawa pralek, zmywarek
- kuchenek elektrycznych - 608
812 320
Niebezpieczne drzewa - ścinam bez podnośnika na linę
- szybko, mam aktualne uprawnienia, doświadczenie - 501
670 473
Niedrogie sprzątanie - mieszkań, biur, domów, działek, kamienic - 721 582 751
Od września zaopiekuje się dzieckiem na terenie Cieplic - 691
974 792
Ogrodzenia z siatki - na podmurówce i bez oraz grodzenie
budów z siatki leśnej - 666 744
972
Opieka nad grobami - atrakcyjne ceny - 665 666 381

Podciśnieniowe
czyszczenie
dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi
również w firmie,
odbiór-dowóz gratis.
Wysoka jakość usług.
Zapraszamy - 609 172
300
Podciśnieniowe pranie dywany, wykładziny, tapicerka
meblowa i samochodowa. Krótkie terminy. Zapytaj o fakturę VAT.
Gwarancja satysfakcji KARCHER
- 600 224 431
Podłączanie sprzętu w
domu - Kupiłeś telewizor lub
inny sprzęt? Nie wiesz jak to
podłączyć? Profesjonalne podłączenie, ustawienie i kalibracja w
Twoim domu - 722 206 380
Podnośnik koszowy 20 m wynajem - usługi. Magnus Jelenia Góra - 517 799 703
Pogotowie muzyczne - Pogotowie muzyczne - 609 299 524

Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa
obsługa rachunkowo
- finansowa - Tel. 601
837 677
Pomogę, przygotuję do egzaminów - solidnie - 667 923 227

Poprowadzę księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
Posprzątam mieszkanie umyję okna i ugotuję - 517 720
243
Prania tapicerki samochodowej
- dywanów, sprzątania mieszkań,
wille, domki - mamy dobre ceny
i promocje. Mysłakowice - 509
902 832
Profesjonalnie przygotuje
do egzaminu - poprawkowego z
matematyki - 697 814 556
Promocja trwa ... - Zapraszamy do szkoły CK Plejada. Kierunki: masażysta, kosmetyczka,
fryzjer, opiekun medyczny, bhp,
administracja. więcej info: jgora.
plejada@op.pl - 756 488 385
Salon kosmetyczny, ul. Armii
Krajowej 12 - zapraszam, ceny
promocyjne - 661 200 106
Sprowadzę z zagranicy każde
auto - pomoc w formalnościach
autoholowanie - 880 667 258
Sprzątanie grobów - Całoroczna opieka nad grobami
Twoich bliskich. Montaż ram
drewnianych, ławeczek itp.
Dowóz kwiatów itp. Jelenia Góra
i okolice - 784 154 174
Sprzątanie, pranie dywanów
- tapicerek samochodowych
urządzeniami KARCHER - 665
666 381
Stolarstwo - schody, meble,
balkony, stół-zabytkowy - 501
762 958
Sumienny kolporter - chętnie
zareklamuje Twoja Firmę - kontakt codziennie po godz.13 - 696
805 834
Szafy, zabudowy wnęk - kuchnie na wymiar, wykonam tanio
i solidnie. Projekt i doradztwo
bezpłatne - 517 469 065
Szukam pracy jako opiekunka
- osób starszych w Niemczech wieloletnie doświadczenie - 517
720 243
Szybka gotówka do 120 000
zł - bez poręczycieli, na dowolny
cel, wysokie kwoty bez zgody
współmałżonka - 509 375 412
Ścinam drzewa bez podnośnika
- na linę - szybko i tanio - 501
670 473
Ś l u s a r s tw o n a p r a w a ,
wymiana - otwieranie zamków.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne - 792 972 237
Tanie piece - kotły: gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe,
eko-groszek - tanio, montaż sprzedaż - serwis. Zadzwoń ! Nic
nie tracisz, możesz tylko zyskać
- 506 476 099
Tanie piece - kotły: gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe,
eko-groszek - tanio, montaż sprzedaż - serwis. Zadzwoń ! Nic
nie tracisz, możesz tylko zyskać
- 603 237 605
Tapicerstwo od a do z dojazd do klienta wycena i transport gratis - 880 044 951
Technika grzewcza i armatura - sanitarna oraz stolarka
otworowa w świetnej cenie, na
gwarancji producentów zapewnia
Con.Tent Jelenia Góra. Takie na
raty - 535 939 900
Termet Serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy książeczki gwarancyjne
- 500 505 002
Tipsy paznokcie w domu żelowe, manicure - przyjadę i
zrobię. Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny - 500 505 012
Tipsy żelowe w cenie 80 zł - u
mnie lub u klientki w domu. Uczyłam się w Niemczech, na email
mogę wysłać zdjęcia paznokci
zrobionych przeze mnie - 721
120 027
Udrażnianie kanalizacji - szybko i profesjonalnie,
posiadamy odpowiedni sprzęt i
działamy skutecznie - 500 505
002

Wodomierze i legalizacja wymiana, montaż, przeróbki.
Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Wycinka i przycinanie drzew w trudnych warunkach metodami
Alpinistycznymi i nie tylko - 793
689 134
Za darmo zabiegi fizykoterapii
- laseroterapia, elektroterapia,
ultraterapia - 600 106 329
Zaopiekuje się dzieckiem od 1 roku i starszego, u mnie w
mieszkaniu. Mam dwuletniego
synka, wiec posiadam doświadczenie - 721 284 125
Zapisy do świetlicy językowej
- prywatna opieka po szkole dla
dzieci w wieku 6-10 lat dostępne
tylko 5 miejsc - pomoc w lekcjach,
nauka języka angielskiego z
native speakerem, wyżywienie,
spacery i zabawy ewentualnie
odbiór ze szkoły - 507 417 934
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków
i pieców chlebowych, renowacja
i przebudowa pieców zabytkowych - 666 738 298
Zespół Family - 3-osobowy,
saksofon, gitara, klawisze, bogaty
repertuar - zapraszamy na nasza
stronę - 605 210 566
Zespół SUNNY DUO - wesela,
bankiety - prowadzenie, konkursy-doświadczenie-duży repertuar, demo w Internecie, ceny
łagodne - 609 851 863

USŁUGI
BUDOWLANE
Budowa domów, remonty instalacje elektryczne i C.O,
solidnie i niedrogo - 695 112
363
Centralne Ogrzewanie kompleksowy montaż c.o., woda,
gaz, ogrzewanie podłogowe,
kominki z płaszczem wodnym
- tanio i profesjonalnie. - 696
484 516
Cyklinowanie, układanie parkietu - mozaiki i podłóg, renowacja starych podłóg profesjonalnie
- 601 313 541
Dachy od podstaw - dachówka,
blacha, papa, dachówka, okna
dachowe, rynny oraz remonty
dachów - 663 316 795

Dekarstwo dachy, konserwacja,
papa, gonty,
ocieplanie poddaszy,
obróbki - 502 953 366
Dekarstwo - krycie, naprawa,
konserwacja, obróbki - 602 406
842
Docieplenia elewacji - termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Elektryk a-z - awarie, instalacje, montaże, usterki naprawy
modernizacje pomiary, odbiory
itp. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Fachowe remonty - Tanio
szybko i naprawdę solidnie gładzie, regipsy, płytki, panele,
malowanie itp. Zadzwoń już
dziś i sprawdź moją ofertę - 513
556 324
Firma brukarska - wykonujemy
podjazdy, ścieżki, parkingi itp.
Brukarstwo artystyczne. Każdy
rodzaj kostki - 514 859 464
Firma budowlana przyjmie
zlecenia - od września, elewacje, regipsy, budowy i remonty;
konkretnie, fachowo, rzeczowo i
solidnie - 603 187 240
Firma budowlana przyjmie
zlecenia - od września, Twoje
mieszkanie, Twój dom lub biuro
w naszych rękach, budowy i
remonty; konkretnie fachowo i
rzeczowo - 603 187 240

og£oszenia / reklama
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Firma budowlana wykona mury, tynki, gładzie, glazura,
docieplenia, tynki mineralne
- akrylowe itp. prace malarskie 791 905 445
Gładzie gipsowe, regipsy sufity podwieszane, glazura.
Kompleksowe wykańczanie
wnętrz - 607 414 173
Hydraulik - awarie, instalacje
- montaż pieców, kominkówinstalacji: san.-gaz.-co. Ogrzewanie podłogowe. Naprawy pieców,
junkersów, usuwanie awarii - 506
476 099
Instalacje sanitarne i systemy - grzewcze spawanie
gazowe - 664 810 257

Kanalizacja
- hydraulika,
oczyszczanie
i udrażnianie
odpływów,
wypompowywanie
wody z zalanych
piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609
172 300
Kolektory słoneczne - Profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis kolektorów słonecznych
do ciepłej wody- tanio i solidnie.
Ruszyły dotacje można uzyskać 44% dotacji na inwestycje.
Załatwiamy formalności - 696484-516
Koparka Case 695 SR - równe
koła, ziemia, piasek, tuczeń transport od 10 do 30 t tanio i
szybko - 785 269 273
Koparko - ładowarka - usługi
ziemne - 607 574 401
Koparko ładowarka - usługi
ziemne - 783 086 805
Kostka brukowa itd. - beton
i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże, suche zabudowy,
malowanie, tapetowanie itp. profesjonalne doradztwo, Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787
210 943 lub 511 545 064
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, szpachlowanie
- regipsy, panele, sufity podwieszane, półki, zabudowy z regipsów, wylewki itp. - 502 980 015
Okna, drzwi, rolety, piece grzejniki, podgrzewacze sprawdzonych producentów w świetnej
cenie, gwarancja. Możliwość rat
- 535 939 900
Piece c.o.- tanio - montaż,
sprzedaż pieców c.o. węglowe,
miałowe, gazowe, olejowe, eko
groszek. Wystarczy jeden telefon, a przyjadę i wycenię. Mam
konkurencyjne ceny pieców i
usług - 696-484-516
Płytki, glazura, schody, tarasy
- łazienki, zabudowy z regipsów,
malowanie, panele itp. tanio i
solidnie - 509 362 908
P ł y t k i , r e g i p s y, g ł a d z i e ,
malowanie - panele, elektryka,
hydraulika, wymiana okien, drzwi,
wykończamy wnętrza, a nie inwestorów - 692 211 308
Prace brukarskie - (place,
alejki, podjazdy) mury oporowe
mury ozdobne (granit, klinkier,
piaskowiec, łupek, otoczak)
ogrodzenia - 791 905 445
Pranie dywanów - wykładzin,
tapicerek meblowych, skór autokosmetyka - 693 501 995
Remonty - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy, itp.)
biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512
018 350
Remonty - mieszkań - 691
936 900
Remonty - mieszkań, domków,
klatek, kamienic solidnie i niedrogo - 721 582 751

Remonty - prace wykończeniowe, glazura, solidnie - 784
509 322
Remonty i wykończenia ściany działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, tynki,
układanie kafli i paneli, montaż
drzwi i okien. Konkurencyjne
ceny - 515 565 653
Remonty mieszkań - 691 936
900
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie ścianki działowe,
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 - malowanie, gładzie, ścianki działowe,
sufity podwieszane, panele i inne
prace wykończeniowe, składanie
mebli - 725 163 073
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 607 720 825
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 691 936 900

Remonty mieszkań
od A do Z na każdą
kieszeń. układanie
paneli, usługi
hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194
392
Roboty ziemne - wykopy pod
fundamenty, zbieranie humusu,
widły do palet - 785 535 629
Świadectwa (certyfikaty) energetyczne budynków, lokali
- tanio, szybko, solidnie. Dojazd
do klienta - 510 240 885
Świadectwa Energetyczne budynków oraz lokali wszystkie
rodzaje. Profesjonalnie i terminowo. - 513 134 403
Świadectwa energetyczne
- dla budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych. Tanio,
szybko i solidnie z dojazdem do
klienta - 660 408 360
Tanie piece - kotły gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe,
eko-groszek - tanio, montaż sprzedaż - serwis. Zadzwoń ! Nic
nie tracisz, możesz tylko zyskać
- 506 476 099
Termomodernizacje - adaptacje, strychów i poddaszy
nieużytkowych - kompleksowo.
Koncepcja, kosztorys, wykonanie - g.piasecki@poczta.fm - 796
093 166
Usługi koparkoladowarką niedrogo, posiadam zwietrzelinę
- 504 062 937
Usługi koparkoładowarką niedrogo posiadam zwietrzelinę
- 883 418 805
Wszelkie prace dekarskie pokrycia - 693 039 453
Wylewki posadzek - Mixokret
- 600 023 416

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto laweta - Auto laweta - 603
455 968
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice - super ceny - 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369

DAR-POL licencjonowane
przewozy do Niemiec.
Obsługujemy całe
Niemcy, z adresu na
adres, bez przesiadki.
Klimatyzowane auta
- 75 75 182 55, 607
222 369
Heilbronn - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław,
Poznań, Katowice, F-ra Vat, Door
to door - 607 763 204
Niemcy - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607 222
369
Norymbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki - Polska,
Niemcy - profesjonalna obsługa
z adresu na adres, mówimy po
niemiecku - 601 240 582
Przeprowadzki kompleksowo - cała Europa 3 samochody
różne gabaryty - 535 044 951
Przeprowadzki kompleksowo - rozsądne ceny, streczowanie i przygotowanie do
transportu bez dopłaty - 880
044 951
Przeprowadzki transport
mebli - - 3,5 t - usługę oferujemy
na terenie Polski oraz całej Unii
Europejskiej. Szybko, solidnie,
tanio - 511 160 252
Przewiozę szybko i niedrogo
- mały transport małe ceny,
pomogę i nie zawiodę - bus 1.1t
- 607 232 258
Przewozy na lotniska - Faktura VAT - 502 297 240

CLARENA sprzedaż kosmetyków - SUPER CENY ! Niedziela
giełda Lubańska - także na zamówienie - 693 050 576
Drewno opałowe od 100 zł/m
- z dostawą do domu - 514 374
394
Kocioł CO - fabrycznie nowy
wieloopałowy z rusztem wodnym
1200 zł - 605 406 680
Książki do klasy 6 - SP 11 - 785
835 014

Ławka i osprzęt zestaw do ćwiczeń:
Ławka, gryf prosty i
łamany + obciążenie
Cena: 300 zł
waskipp@gmial.com
- 880 816 343

Mac Book z gwarancją - 9cio
miesięczna mało używany - 662
769 181
Owies w sumie 12 ton - cena
650 zł/tona, 58-521 Jeżów
Sudecki - 607 377 280
Papugi faliste - tanio - trzymane
na zewnątrz w wolierze odporne
i wytrzymałe na mrozy mix kolorów - cena za szt. 25 zł - 791
145 258
Pianino antyczne - Ed.Seiler
czarne, możliwy transport i wniesienie - 880 044 951
Rowerek dla 2-3 latka - stan b
dobry i traktorek (popisany) cena
ok 80 zł - 508 124 311
Sofa używana - rozkładana
oraz fotel za 150 zł - meble są
w doskonałej kondycji - 507
417 934
Suknie ślubna - tanio - biała
2 częściowa o wymiarach
86/66/103 - 694 892 557
Wózek dziecięcy - wielofunkcyjny, stan bdb., cena 250 PLN
- 782 020 425
Wózek dziecinny - 3 funkcyjny
Cross Dor Jan w idealnym stanie!
Z akcesoriami, plus materacyk do
łóżeczka miękko-twardy nowy,
Przewozy osobowe
całość za cenę 400 zł do negoDARIO - Niemcy,
cjacji - 784 420 123
Austria - 75 78 127 46,
Wyposażenie pokoju w Spidermena - 4 zasłony, koc, dywan,
604 672 112
2 lampy, poduszka, zabawki itp.
stan b dobry, cena ok 250 zł - 508
Przyczepa 6t-plandeka - burty 124 311
aluminiowe - 501 856 953
RÓŻNE
Transport kontener - Ford
KUPIĘ
Transit 3.5 chłodnia - kontener 7
palet - 604 569 485
Transport towarowy - przeKolekcjoner
prowadzki kompleksowo - miakupi stare monety
sto, kraj, zagranica - 880 044
951
- 601 738 532,
Usługi transportowe - przestaremonety@op.pl
prowadzki 3.5 tony - tanio - 513
770 007
Usługi transportowe - przepro- Okazyjnie lodówkę - kupię wadzki kompleksowe 1o % taniej 512 337 657
- 601 561 366
Używany kocioł gazowy - 2
Usługi transportowe Autotrans- funkcyjny na gaz płynny - 723
port - kraj zagranica. sprowadza- 769 376
nie aut na zamówienie, pomoc w
formalnościach - 880 667 258

PRZYJMĘ ZA DARMO
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych sprzętów - AGD i innych
części metalowych. Zadzwoń
odbiorę własnym transportem auta do 400 zł - 605 726 890
Meble używane dla dzieci Meble używane dla dzieci - 510
488 064

MIESZKANIA
KUPIĘ

Mieszkanie - dla klienta w
Cieplicach na Os. XX-lecia i
okolicy, 2 pokoje, 40 m2, do 1p
cena do 150 000 zł MARLES 607 797 911
Mieszkanie - dla klienta w
Cieplicach, 2 pokoje ok 40 m2
do 150 000 zł. MARLES - 607
797 911
RÓŻNE
Mieszkanie - małe - w PieSPRZEDAM
chowicach, kawalerka lub 2
Adapter z płytami - i magneto- pokojowe Nieruchomości Partner
fon szpulowy 4 ścieżkowy, cena Lic. 3198 - 693 539 968
do negocjacji - 725 595 973
Mieszkanie - małe do remontu
Brodzik akrylowy 80/90 - z za gotówkę - 602 749 567; 75
podstawą metalową pod niego, 64 36 051
nieużywany. - tanio - 512 337 Mieszkanie 2 pokojowe 657
poszukuję dla konkretnego
Buda dla psa - średnia ocie- klienta mieszkania w kamienicy
plona dach dwu-spadzisty bla- najlepiej w centrum lub na jego
chodachówka. Cena 400 zł - 501 obrzeżach. Nieruchomości Otti
152 443
Lic. 13225 - 603 491 335

Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach dla klienta z gotówką.
Marles Lic. 13045 - 790 418
318
Mieszkanie 2, 3 pokojowe - w
zielonej części miasta dla klienta
z gotówką. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie 2,3 pokojowe
pilnie - na Zabobrzu dla klienta z
gotówką. Sudety. Lic. 1749 - 797
691 366
Mieszkanie 4 pokojowe - lub
pół domu w Jeleniej Górze, najchętniej parter z balkonem lub
ogrodem. Nieruchomości Partner
Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 4 pokojowe powyżej 70 m2 dla zdecydowanego klienta z gotówką Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie do 38 m2 - gotówką
mieszkanie lub kawalerkę do
remontu - Zabobrze - 514 000
838
Mieszkanie na parterze - chętnie Cieplice, 2 pokojowe, do 120
tys. zł - 502 320 766
Mieszkanie w Piechowicach
- 2 pokojowe do drugiego pietra
dla zdecydowanego klienta z
gotówka. Marles Lic. 13045 - 790
418 318

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Kawalerka - 34 m2 w Jeleniej
Górze na pierwszym piętrze.
Bezczynszowa. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Kawalerka - Cieplice XX
lecia, z meblami 23 m2, duży
balkon, łazienka, przedpokój II
piętro, po remoncie, 95 tys. - 502
045 638
Kawalerka - duża ok. Jeleniej
Góry, 65 tys. „NK” Lic. 6327 - 602
749 567; 75 64 36 051
Kawalerka - pokój, kuchnia,
łazienka 38 m2, 65 tys. CiepliceZdrój, okolice Uzdrowiska ‘NK”
Lic. 6327 - 503 021 047
Kawalerka - w Jeleniej Górze
po remoncie z pełnym umeblowaniem 23 m2 80 000 tys. do
negocjacji Lic. 5877 - 515 285
788
Kawalerka 27 m2 - 2 piętro,
osobna kuchnia, loggia, wspólnota, czynsz z ogrzewaniem 200
zł, zielona okolica, Sobieszów.
98 tys. bez pośredników - 884
273 660
Kawalerka 27 m2 - po remoncie z niezależnym wejściem
93 000 zł - Maciejowa GOLD
HOUSE Lic. 10750 - 691 210
677
Kawalerka 35 m2 117 000 zł
- w budynku po remoncie, blisko
centrum, przestronna kuchnia,
pokój, łazienka GOLD HOUSE
Lic. 10750 - 691 210 677
Kawalerka Cieplice - blisko
centrum 33 m2, parter. Lic. 5877
- 500 122 446
Kawalerka Miłków - 26 m2 po
remoncie, I piętro GOLD HOUSE
Lic. 10728 - 501 181 875
Kawalerka na Zabobrzu 27
m2 - ll piętro, 84000 zł Nieruchomości Stępień. Lic 5627 - 514
600 103
Kawalerka w centrum - po
kapitalnym remoncie do zamieszkania od zaraz Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Kawalerka w Cieplicach oferujemy 33 m2 położoną na
parterze kilkurodzinnej kamienicy
niedaleko Placu Piastowskiego.
Lic. 5877 - 500 122 470
Kawalerka, ul. Matejki - 3
piętro, 85 tys. - 609 655 488
Mieszkania - apartamenty
obok Żeroma - dwa pięknie
odremontowane mieszkania 3
pokojowe, o powierzchni 68 m2
i 73 m2, położone w zielonej
dzielnicy, blisko Centrum JG.
Prowizję pokrywa sprzedający.
Lic: 14557 Jeldom Nieruchomości - 668 667 637
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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 „Zielone Tarasy”
- nowe ul. Zielona. Blisko parku,
Placu Piastowskiego oraz nowo
budowanego aquaparku. Budynek oddany do użytku. Roksanes
Ż Lic. 7867 - 508 240 831
Mieszkania „Zielone Tarasy”
- nowe w Cieplicach ul. Zielona.
Budynek oddany do użytku ostatnie wolne lokale! Roksanes Ż Lic.
7867 - 508 240 831
Mieszkania „Zielone Tarasy” ul. Zielona. Budynek oddany do
użytku. Mieszkania z balkonami,
tarasami, winda, monitoring,
wideodomofon, okna z roletami.
Roksanes Ż Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkania Miłków - dobra
cena - da na parterze. Pierwsze
50 m2, 3 pokoje, ogródek, po
kapitalnym remoncie 125 tys.
Drugie 73 m2 do kapitalnym
remontu 92 tys. Zaproponuj
swoją cenę. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania Perła Cieplic - 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 Świętojańska 50 i
52 m2 - I piętro 50 m2, 2 ustawne
pokoje mieszkanie do remontu
(nowe instalacje). II piętro 52 m2,
2 pokoje mieszkanie po remoncie. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkania Zabobrze I 2 i 3
pokoje - Karłowicza III p, 39 m2, 2
pokoje po kap. remoncie, czynsz
320 zł (w tym woda), Różyckiego
IV p, 3 pokoje, 48 m2, po remoncie. Możliwość negocjacji ceny.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie - 1/2 domu - nowe Wojcieszyce, 420.000 zł. Sudety.
Lic. 1749 - 797 691 366
Mieszkanie - 3 pokojowe kuchnia, łazienka w Lubomierzu
tanio - 609 892 382
Mieszkanie - 38 m2 do kapitalne do remontu na parterze
w centrum z przeznaczeniem
na działalność Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Mieszkanie - na osiedlu Orle,
3 pokoje 66 m2, środkowe ciepłe,
cena - 225000 zł - 530 791 178
Mieszkanie - na ul. Wojska
Polskiego parter 38 m2, idealny
na lokal użytkowy - 697 528
399
Mieszkanie - nowe - komfortowe 50 m2 z balkonem przy
Moniuszki plus garaż podziemny
- bez pośredników, właściciel 600 721 484
Mieszkanie - okazja Karpacz
- 3 pokojowe 61 m2 z garażem,
cena 259 000 Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie - ostatnie developerskie 49 m2 - parter, 2 pokoje,
49 m2 z drzwiami wewnętrznymi.
W cenie miejsce postojowe, teren
ogrodzony z bramą na pilota.
Budynek z 2010 roku, niski
czynsz. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie 1 pokojowe bezczynszowe, nowy budynek,
okolica centrum, 36 m2, 116.000
PLN - 793 276 386
Mieszkanie 100 m2 - parter kilkurodzinnej kamienicy, 3
pokoje z werandą z możliwością
bezpośredniego wejścia z ulicy,
nadaje się na biuro, gabinety,
308 000 zł. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
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OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO CENTRUM – PIERWSZE
PIĘTRO!
MAR-MW-12372 Bardzo ładne mieszkanie o pow. całkowitej 208,87m2
zajmuje całe piętro domu dwurodzinnego. Na lokal o pow. użytkowej
122,11 składają się cztery słoneczne pokoje, duża słoneczna kuchnia
połączona z aneksem jadalnym z bardzo ładnie zabudowanymi meblami,
garderoba, gdzie znajduje się piec dwufunkcyjny, dość duża łazienka o
pow. 5,12m2 z natryskiem, osobne wc oraz korytarz układającego się
w literę L. W pokojach oraz przedpokoju na podłogach parkiet w bardzo dobrym stanie nie
wymagający cyklinowania. W kuchni oraz łazience i wc na podłogach terakota. Na ścianach w
pokojach i korytarzu gładzie gipsowe. W kuchni i łazience glazura nowego typu. W mieszkaniu
zostały wymienione okna na nowe drewniane klejone bardzo dobrej jakości. Wszystkie instalacje
są nowe, jedynie grzejniki zostały starszego typu. Do mieszkania przynależy garaż, piwnica
oraz strych o łączonej pow. 39,74m2. Do nieruchomości przynależy również grunt o pow. ok.
677,23m2. Ogród jest zadbany i zagospodarowany przez właścicieli. Teren całej nieruchomości
jest ogrodzony. Mieszkanie ogrzewane jest za pomocą pieca dwufunkcyjnego. Nieczystości
odprowadzone są do szamba. Budynek po termomodernizacji. Dach kryty jest dachówką
ceramiczną. Dodatkowym autem nieruchomości jest jej położenie w bardzo spokojnym miejscu
ale z drugiej strony blisko centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się
sklep oraz przystanek autobusowy. Bardzo atrakcyjna oferta o ogromnym potencjale. Serdecznie
polecam Marcin Środecki 883 797 878.
2. ATRAKCYJNA DZIAŁKA NA OBRZEŻACH JELENIEJ GÓRY !
MAR- GS-12007 Bardzo ładnie położona duża działka na obrzeżach Jeleniej
Góry. Działka płaska, częściowo zagospodarowana- posadzone świerki oraz
inne rośliny, które odgradzają działkę od ulicy. Dojazd drogą asfaltową. W
niedalekiej odległości droga prowadząca do centrum miasta. Atutem gruntu
jest jej zagospodarowanie, położenie, piękne widoki na góry oraz staw, cisza i
spokój. Serdecznie Polecam Marcin Środecki 883 797 878.
3. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MA-12370. Dwupokojowe mieszkanie na czwartym piętrze w czteropiętrowym bloku na Zabobrzu III przy ul. Kiepury. Mieszkanie o pow. 54m2
składające się z: pokoju dużego ok.23m2 z dużym balkonem z oknami na
zachód, pokoju mniejszego (sypialni) ok.12,50m2 z oknami na wschód,
stosunkowo dużej kuchni ok. 7m2, standardowej łazienki ok. 4m2 z wanną,
umywalką, osobne wc, dużego przedpokoju ok. 6,5m2 oraz przynależnej
do lokalu dużej piwnicy ok.9m2. Ogrzewanie miejskie grzejniki opomiarowane. Gotowanie na
kuchence gazowej, ciepła woda z sieci miejskiej. W mieszkaniu na podłogach panele w łazience
i wc gres, ściany zwykły tynk okna drewniane. Mieszkanie do odświeżenia a raczej do średniego
remontu i aranżacji według własnego uznania. Czynsz miesięczny ok.150zł w tym f.remontowy,
centralne ogrzewanie podgrzanie ciepłej wody i eksploatacja. Budynek to typowy blok z wielkiej
płyty z 2000 roku w bardzo dobrym stanie technicznym zadbana klatka schodowa. Bardzo dobra
lokalizacja w pobliżu pełne zaplecze handlowe, usługowe, oświatowe, sł. zdrowia itp. Polecam
Leszek Środecki 790 418 318
4. ATRAKCYJNE MIESZKANIE NA ZABOBRZU!
MAR-MA-12381. Ładne, dwupokojowe mieszkanie na Zaborzu III przy
ul Kiepury. Usytuowane na trzecim piętrze w bloku czteropiętrowym. Na
powierzchnie 53,84 m2 składa się: przestronny przedpokój, pokój dzienny
ok.15,50m2 z balkonem od strony Pd-Wsch, drugi większy pokój ok.
20m2 z zabudowaną szafą, jasnej bardzo dużej kuchni ok.7m2 wyposażonej i umeblowanej oraz co jest dużym atutem mieszkania łazienki z
oknem. Okna drewniane, na podłogach panele, wykładzina pcv i kaﬂe.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą 350 zł w przeliczeniu na 4 osoby.
Do mieszkania przynależy piwnica. Całość dobrze utrzymana jedynie do odświeżenia. Dużym
atutem nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów użyteczności publicznej, sklepów,
przystanków MZK itp. wkoło dużo zieleni i plac zabaw dla dzieci. Dużo miejsc parkingowych.
Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
5. DO WYNAJĘCIA LOKAL W CIEPLICACH !
MAR-LW-12315 Duży, ładny nowy lokal o powierzchni 160m2 w tym
130m2 użytkowej w centrum Cieplic Śl. Nieruchomość składa się z
czterech pokoi biurowych, jednego pomieszczenia socjalnego- kuchni,
dwóch łazienek razem z wc i dużego korytarza. Z jednych z pomieszczeń znajduje się wyjście na piękny, duży i słoneczny balkon. W lokalu
znajdują się nowe okna i drzwi antywłamaniowe, pokoje klimatyzowane,
a także zostały rozprowadzone wszelkiego rodzaju instalacje alarmowe,
internetowe, sieciowe, telefoniczne. Lokal posiada własne niezależne
wejście od ulicy. W pokojach biurowych położone zostały ładne wykładziny. Ogrzewanie własne gazowe. Idealne miejsce pod działalność gospodarczą np. na kancelarię prawną, biuro
rachunkowe itp. Możliwość aranżacji i dostosowania do potrzeb wynajmującego. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
6. MIESZKANIE 80,4m2 – 268 000zł!
MAR-MS-12376 Do sprzedanie mieszkanie 4-ro pokojowe na Zabobrzu.
Lokal znajduje się na 4 piętrze bloku czteropiętrowego. Powierzchnia
mieszkania to ok. 75.99m2 + piwnica o pow. 4,39m2. Mieszkanie do lekkiego odświeżenia,rozkładowe, jasne i ciepłe. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci miejskiej. wszystko w mieszkaniu na prąd. W pokojach na podłogach
panele i wykładzina. Duży przedpokój, łazienka i wc osobno. Okna stare
drewniane. Z salonu wyjście na mały balkonik z którego można podziwiać
piękno gór. Plac zabaw i miejsce postojowe pod blokiem, dostęp do pełnej
infrastruktury miejskiej: sklepy,komunikacja. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
7. MIESZKANIE W CIEPLICACH 190m2 – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MS-12377 Do sprzedania piętro w willi, usytuowanej w bliskiej odległości
od centrum Cieplic, w cichym i spokojnym miejscu. Lokal przeznaczony na
sprzedaż znajduje się na piętrze domu, zajmując pow.85m2 do mieszkania
przynależą tez 2 piwnice i tym samym lokal uzyskuje pow. 190m2. Osobne
niezależne wejście od tyłu domu. Na piętrze lokalu znajduje się łazienka (z
oknem), wc (z oknem), 2 pokoje z jednego wyjście na balkon, kuchnia z wyjściem na oszkloną werandę o pow. ok. 5,2 m2, natomiast w części strychowej
znajduje się jeszcze jeden pokój o pow. ok 14.5m2 i strych o pow. 23.7m2. Do
mieszkania przynależy tez garaż i ogród. Posesja ogrodzona. Ogrzewanie z
pieca dwufunkcyjnego, okna stare drewniane skrzydłowe. Oferta godna uwagi
dla szukających spokoju. Blisko do sklepów, szkół, przedszkola, i przystanków autobusowych.
Serdecznie polecam. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
8. DUŻE MIESZKANIE W CIEPLICACH !
MAR-MS-12325 Do sprzedania mieszkanie o pow. cał.191m2. Mieszkanie znajduje się na pierwszym pietrze kamienicy w centrum Cieplic.
Nieruchomość wymaga generalnego remontu. Na powierzchnię nieruchomości składa się 7 pokoi o pow: 36,44m2; 15,66m2; 18,85m2;
18,80m2; 18,80m2; 27,92m2; 10,07oraz toalety. Mieszkanie o dużym
potencjale do wykończenia. Można stworzyć kilka mieszkań, piękne
apartamenty lub pomieszczenia biurowe. Do mieszkania przynależą tez
2 piwnice. Ogrzewanie własne gazowe. Linia telefoniczna i internetowa.
Bliskie sąsiedztwo sklepów, komunikacji miejskiej, park. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
9. ATRAKCYJNE MIESZKANIE NA ZABOBRZU II – 53,98m2!
MAR-MS-12383 Bardzo ładne, trzypokojowe mieszkanie usytuowane na
czwartym piętrze w bloku czteropiętrowym. Na powierzchnie 53,98m2 składa
się: przestronny przedpokój, pokój dzienny ok.15,60m2 z balkonem, drugi
pokój ok.11,5m2, natomiast trzeci pokój został połączony z aneksem kuchennym częściowo wyposażonej i umeblowanej oraz łazienka osobno z wc
wyposażonej w natrysk. Okna nowe PCV, na podłogach panele, wykładzina
i kaﬂe. Ogrzewanie z sieci. Ciepła woda jest z podgrzewacza elektrycznego.
Opłaty miesięczne wynoszą 227 zł. Do mieszkania przynależy piwnica. Całość dobrze utrzymana
jedynie do odświeżenia. Blok ocieplony po termomodernizacji. Dużym atutem nieruchomości
jest jej położenie blisko obiektów użyteczności publicznej, sklepów, przystanków MZK itp. wkoło
dużo zieleni i plac zabaw dla dzieci. Dużo miejsc parkingowych. Cena do niewielkiej negocjacji.
Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878.
10. OKAZJA KAWALERKA NA ZABOBRZU – 125 000zł!
MAR-MS-12363 Atrakcyjna kawalerka o pow. całkowitej 30m2 w bloku
na Zabobrzu. Na powierzchnię mieszkalną składają się: słoneczny
salon z wyjściem na duży balkon, duża łazienka razem z wc do lekkiego
remontu, oddzielna kuchnia oraz mały korytarzyk. Mieszkanie bardzo
przytulne, ciepłe i ustawne. Na podłogach panele, a na ścianach gładzie
gipsowe. W łazience glazura starego typu a na podłodze wylewka.
Ogrzewanie miejskie. Okna nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. Czynsz
miesięczny to ok. 100zł w tym fundusz remontowy i części wspólne.
Do mieszkania przynależy piwnica. Lokal spółdzielczo-własnościowy. Mieszkanie nadaje się
do natychmiastowego zamieszkania. W pobliżu pełna infrastruktura komunikacyjna, handlowa,
oświatowa, zdrowotna. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie polecam. Marta Haftarczuk 533
797 878
11. OKAZJA! MIESZKANIE 43m2 TYLKO 97 000zł!
MAR-MS-12364 Atrakcyjne mieszkanie, do remontu położone na trzecim
piętrze bloku na Zabobrzu o powierzchni całkowitej 43m2. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi w tym jeden z wejściem na balkon typu loggia,
oddzielnej kuchni, łazienki z wc oraz korytarza. Na podłogach panele i
PCV natomiast na ścianach gładzie gipsowe. Okna stare drewniane.
Instalacje nie wymienione. W łazience glazura starszego typu. Do
mieszkania przynależy piwnica o pow. 6m2. Ogrzewanie z sieci. Ciepła
woda - junkers. Czynsz miesięczny wynosi ok. 330zł. Mieszkanie bardzo
słoneczne, ciepłe i zadbane. Bliskie sąsiedztwo szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Cena do niewielkiej negocjacji. Serdecznie
polecam Marta Haftarczuk 533 797 878

MIESZKANIE 100 m2 265000 zł blisko Cieplic w nowym budynku,
stan deweloperski, ogród. GOLD
HOUSE. Lic. 10750 - 691 210
677
MIESZKANIE 105 m2 cena 165
tys. zł - 3 pokojowe w kamienicy,
wymagające remontu, I piętro.
Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 115.000 zł 2
pokoje - nieruchomość 38 m2,
do zamieszkania, Zabobrze II.
Sudety. Lic. 1749 - 535 630 414
MIESZKANIE 128 m2 w dobrej
cenie - OKAZJA CENOWA rozkładowe, klasyczne mieszkanie, ozdobne piece, 2 balkony,
zadbana kamienica, blisko ścisłego centrum Jeleniej Góry.
Nieruchomości Otti Lic.13225
- 603 491 335
MIESZKANIE 128 m2 w kamienicy - klasyczne z pięknymi
ozdobnymi piecami i stolarką,
II piętro, zadbana kamienica,
słoneczne i rozkładowe. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 135.000 zł 2 pokoje
- w Cieplicach, nie wymaga
nakładów ﬁnansowych. Sudety.
Lic. 1749 - 797 691 366
MIESZKANIE 135.000 zł Cieplice - 2 pokojowe, pilna sprzedaż. Sudety. Lic. 1749 - 797
691 366
MIESZKANIE 2 pokoje - 35,2
m2, 9 piętro, ul. Moniuszki - 609
712 595
MIESZKANIE 2 pokoje Cieplice
- 38 m2,I p,160 zł czynszu, do
remontu, okna wymienione. Lic.
5877 - 500 122 445
MIESZKANIE 2 pokoje na Zabobrzu - 53 m2, po gen. remoncie,
ogrzewanie z sieci. 2p w 4p
bloku, okna od pd. 135000 - pilne.
Lic. 10171 - 662 009 200
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40
m2, parter z balkonem w blokach
okolice Małej Poczty. Lic. 5877 500 122 446
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50
m2, wysoki parter, wyremontowane, Noskowskiego 6, 179 tys.,
kuchnia do własnej aranżacji 608 102 990
MIESZKANIE 2 pokojowe sprzedam - 665 816 812
MIESZKANIE 2 pokojowe - z
antresolą 163 tys. „NK” Lic 6327
- 602 749 567; 75 64 36 051
MIESZKANIE 2 pokojowe 51 m2
- w okolicy Uniwersytetu Ekonomicznego z balkonem po kapitalnym remoncie, spokojna okolica,
niski czynsz GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
MIESZKANIE 2 pokojowe na
Kiepury - 39 m2, po remoncie,
niski czynsz, bardzo ładna lokalizacja. Nieruchomości Partner.
Lic. 3198 - 693 539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe za
135000 PLN - Zabobrze, ładne
rozkładowe, słoneczne, niski
czynsz do zamieszkania cena
jeszcze do negocjacji. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe, 90
000 zł - parter, 34 m2, ogródek.
Lic. 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE 3 pokoje - centrum do remontu 77m2 / 165
tys. - pokoje słoneczne, nieprzechodnie. Wojska Polskiego „NK”
Lic. 6327 - 502 045 638,75 64
360 52
MIESZKANIE 3 pokojowe - parter, 65 m2 - 609 655 488

MIESZKANIE 3 pokojowe za
140000 - wyremontowane na
III piętrze kamienicy w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, salonik
z aneksem kuchennym oraz 2
sypialnie, w cenie zabudowa
kuchenna. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 35 m2 Zabobrze
I - 2 pokojowe, całkowicie rozkładowe, wymagające jedynie
odświeżenia, w rozsądnej cenie.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
MIESZKANIE 35 m2 Zabobrze I ładne rozkładowe w dobrej cenie,
wymagające jedynie odświeżenia, ocieplony blok, logga. Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 4 pokojowe Cieplice - 89 m2 + weranda w Cieplicach. Parter domu, po remoncie,
spokojna dzielnica. 300 000 zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
MIESZKANIE 51 m2 - dwa
pokoje, stan deweloperski ul.
Kiepury 69 Jelenia Góra - 601
554 392
MIESZKANIE 54 m2 Zabobrze
- 3 pokojowe zadbane, z balkonem, okolice szpitala Lic.10728
GOLD HOUSE - 501 181 875
MIESZKANIE 60 m2 Cieplice 3-pokojowe z dwoma tarasami
w kilkuletnim budynku w Cieplicach. GOLD HOUSE Lic. 10750
- 691 210 677
MIESZKANIE 62 m2 - z piwnicą,
słoneczne, 2 piętro, cegła, 3
pokoje 210 tys. - 506 679 873
MIESZKANIE 63 m2 Zabobrze
- na Kiepury 179 000 zł GOLD
HOUSE Lic. 10728 - 501 181
875
MIESZKANIE 67 m2 172000
zł - blisko centrum w kamienicy.
Czynsz 165 zł - GOLD HOUSE
Lic. 10728 - 501 181 875
MIESZKANIE 69 m2 Zabobrze
III - 3-pokojowe z balkonem, po
kapitalnym remoncie, II piętro.
Lic: 14557, Jeldom Nieruchomości. - 668 667 637
MIESZKANIE 69 m2 Zabobrze
III - ładne 3 pokojowe mieszkanie, wyremontowane, na II
piętrze 4-piętrowego bloku. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 69 m2 Zabobrze III
- ładne, wyremontowane mieszkanie, II piętro, słoneczny salon,
niski czynsz. Nieruchomości Otti
Lic.13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 71 m2 200 000 zł w okolicy Małej Poczty 71 m2 po
remoncie w kamienicy 200 000 zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
MIESZKANIE 75 tys. - jednopokojowe do remontu ale z
balkonem, wspólnym ogródkiem i
ogrzewaniem z sieci. Podgórzyn,
zadbany dom, MZK, sklepy. Lic.
9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
MIESZKANIE 80 m2 - 169000 662 219 248
MIESZKANIE 80 m2 - wysoki
parter, dwa pokoje, balkon, po
częściowym remoncie, zielona
okolica - 662 219 248
MIESZKANIE 84 m2 w Kowarach
- odremontowane 3-pokojowe w
Kowarach. Lic. 14557 Jeldom
Nieruchomości - 602 727 242
MIESZKANIE 93 m2 257 tys. - II
piętro w kamienicy, blisko centrum, 3 pokoje, po kapitalnym
remoncie, bardzo ekskluzywne
mieszkanie, cena tylko do końca
miesiąca. 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. Mieszkanie 64 m2 na Oś. Orle w Cieplicach. 3 pokoje, kuchnia z jadalnią lub
salonem, w zależności od adaptacji, trzecie piętro w bloku, doskonała lokalizacja ,
pełna infrastruktura. Zapraszam na prezentację Kędziorek Anna tel: 667 219 752
2. Oferujemy do sprzedaży dom z 2004 r.
Salon z kominkiem, kuchnia, 3 sypialnie,
garderoba 2 łazienki, taras, garaż, na
działce 1200 m2 w Łomnicy. 480 000 zł.
Zapraszam na prezentację. Kędziorek
Anna tel: 667 219 752
3. Mieszkanie 4 pokojowe na Zabobrzu II.
Usytuowane na drugim piętrze składa się
3 sypialni, salonu połączonego z kuchnią,
łazienki, wc. Mieszkanie do odświeżenia
. 210 000 zł. Zapraszam na prezentację.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
4. DS-375 Szklarska Poręba-Górna,
dom-pensjonat 320 m kw z budynkami
gospodarczymi, na działce 3501 m kw.
doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,- do
negocjacji. 726290939
5. MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75
m kw.: 3 pokoje, otwarta kuchnia, łazienka,
duży taras. Parter, dzielnica willowa. Cena
299.000,- do negocjacji. 726290939
6. MS-305 Jelenia
Góra, mieszkanie 67,4 m kw. do remontu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy. Cena 130.000,- do
negocjacji.726290939

tel.602 732 135.

7. Oferta DS-369.Piętro willi w Cieplicach
z użytkowym poddaszem i niezależnym
wejściem. Pow.całkowita 190m2 – 3
pokoje . Ogrzewanie gazowe , ogród ,
altanka , garaż. Atrakcyjna lokalizacja.
Cena 290tys.zł. Polecam Bogdan Sondej

8. Pierwsze piętro, z balkonem. Rozkładowe 5 pokojowe, po remoncie. Nowe
drewniane okna wysokiej klasy, odrestaurowana stolarka wewnętrzna, doskonale
zachowane podłogi i piękny parkiet.
Nowe instalacje. Rozkładowe, garaż o
powierzchni 25 m.kw oraz pomieszczenia gospodarcze.
Zadbana elewacja i ładny stylowy charakter domu. Polecam
Remigiusz Rychlewski lic 9549
9. TYLKO 75000 zł jednopokojowe mieszkanie z balkonem i wspólnym ogródkiem
ok 3 km od centrum Cieplic. Wymagajace
remontu ale w ciekawym miejscu oraz
dobrej cenie. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549 tel 501 73 66 44
MIESZKANIE atrakcyjne - dwupoziomowe, ładnie położone, na
obrzeżach Jeleniej Góry, 3 pokojowe, 95 m2 - 725 854 933

MIESZKANIE Cieplice - nowe

MIESZKANIE atrakcyjne - trzypokojowe (74 metry) z tarasem.
Stan bardzo dobry, atrakcyjna
cena - 505 131 645

4917 - 604-508-308

MIESZKANIE Cieplice - 2 pokojowe 39 m2, os. Fampa, atrakcyjna cena. blisko parku Lic.
10728 GOLD HOUSE - 501
181 875

- na I piętrze z balkonem, miejscem parkingowym, wyposażone. Nieruchomości Partner Lic.
MIESZKANIE Cieplice 100 m piękne nietypowe, oryginalne,
2-poziomowe mieszkanie o łącznej pow.100,10 m2, położone w
atrakcyjnej części miasta Jeleniej
Góry z ogrodem 500 m2. Lic
5877 - 515 285 788

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE deweloperskie
- nowe mieszkania prosto od
dewelopera. Atrakcyjne ceny,
świetne wykończenie a prowizje
pokrywa deweloper. Roksanes Ż.
Lic. 7867 - 508 240 831
MIESZKANIE do remontu - w
Cieplicach, przy głównym deptaku, blisko parku. MARLES Lic.
13045, NR.OF. MAR-MS-12325
- 607 797 911
MIESZKANIE dwupokojowe
- 66,44m2 w stanie deweloperskim na trzecim piętrze w nowo
wybudowanym budownictwie w
samym centrum Jeleniej Góry.
Atrakcyjna oferta polecam. MARMS-12404. Marles. Lic. 13045
- 533 797 878
MIESZKANIE dwupokojowe na Kiepury, 38,3 m2, 3 piętro,
do wprowadzenia, 140 tys. do
negocjacji. ABN Stępień Mateusz
Nowakowski - 514 600 101
MIESZKANIE dwupokojowe środkowe, 56 m2, ogrzewanie
gazowe, 2 piętro, blisko Zabobrza. Niski czynsz - 609 498
148

MIESZKANIE dwupokojowe
- willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66 m2 z ogródkiem, c.o
gazowe, pośrednikom dziękuję
- 605 934 763
MIESZKANIE dwupokojowe 34
m2 - w Jeleniej Górze po remoncie do wprowadzenia. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE dwupokojowe 57
m2 - blisko centrum do zamieszkania od zaraz dobrej cenie.
Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 869 172
MIESZKANIE dwupoziomowe
- w Szklarskiej Porębie usytuowane na Dolinie Szczęścia do
wprowadzenia. N. Grzywińscy
Lic 998. - 509 156 552
MIESZKANIE Karłowicza - III
piętro, 39 m2 z balkonem, 2
pokoje (18 i 10 m2) po kapitalnym
remoncie, nie wymaga nakładów
finansowych. cena 135000 zł.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE Karłowicza 43 m2
- przytulne 2-pokojowe na Zabobrzu z balkonem na 2-piętrze.
Cena 125 000 tys. do negocjacji
Lic. 5877 - 515 285 788
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MIESZKANIE Karpacz - dwa
mieszkania 2-u pokojowe o
powierzchni 40 i 41 m2. Na parterze z osobnym wejściem i na I
piętrze. Doskonała lokalizacja,
dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE Karpacz 2 pokojowe - 38 m2 w Karpaczu.
Zadbane, blisko centrum. Atrakcyjna cena! GOLD HOUSE Lic.
10728 - 501 181 875
MIESZKANIE Kiepury 64 m2
- 180 tys., 3 pokojowe, jeden
pokój połączony z kuchnia, duża
piwnica, balkon, częściowo umeblowane, IV piętro, słoneczne i
atrakcyjne - 501 737 088
MIESZKANIE Kiepury 64 m2 - III
piętro, 3 pokoje po częściowym
remoncie. Łazienka i WC bez
kaﬂi, okna drewniane, salon po
kap. remoncie. Cena do negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE komfortowe - 3
pokojowe (74 metry) z dużym
tarasem. Atrakcyjna cena - 505
131 645
MIESZKANIE Konopnicka 46
m2-163 tys. - III piętro, 2 ustawne
pokoje, 46 m2, kilka lat temu
przeprowadzono gruntowny
remont. Mieszkanie docieplone,
obniżone suﬁty, do zamieszkania
bez nakładów. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE Lubomierz - duże
64 m2 za jedyne 129 tys. Mieszkanie wymagające remontu ale
za dobrą cenę. Roksanes Ż Lic.
7867 - 508 240 831
MIESZKANIE M. Poczta 71
m2-200 tys. - wysoki parter w
kamienicy, 2 pokoje, 71 m2- po
kap. remoncie, na podłogach
deski, odrestaurowane stare
drzwi, antywłamaniowe drzwi
wejściowe wspólny ogródek.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962

MIESZKANIE M-2 Moniuszki - 39
m2 zlokalizowane na Zabobrzu
położone na drugim piętrze w
bloku nieopodal S.P 11 125,000
PLN Lic. 16439 - 785 511 606
MIESZKANIE M-3 - znajdujące
się w ścisłym centrum Jeleniej
Góry, mieszkanie dla klienta z
klasą wyremontowane z najwyższej klasy materiałów OKAZJA
NOWA CENA 255.000pln Lic.
16439 - 785 511 606
MIESZKANIE Mała Poczta 53
m2-135 tys. - II piętro w kamienicy, 2 pokoje (25 i 8m2)po kapitalnym remoncie, zadbana klatka
schodowa, mały ogródek, duża
piwnica, miejsca parkingowe.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE Mała Poczta 71
m2 - 2 pokoje, duża łazienka, po
kapitalnym remoncie. Dostęp do
ogródka. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
MIESZKANIE Mysłakowice M -3
- na parterze 70 m2. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE na Zabobrzu - 2
piętro, dwupokojowe z balkonem
40 m2 po remoncie w pełni umeblowane - 601 167 643
MIESZKANIE Noskowskiego
70 m - 184500 zł - IV piętro, 3
pokoje, duże ustawne pokoje,
słoneczne, środkowe z dużym
balkonem, wymaga niewielkich
nakładów na odświeżenie. OKAZJA. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE ok. Uniwersytetu
Ekonomicznego - 2 pokojowe
na I piętrze z balkonem 38 m2
oddzielna kuchnia 150 000 zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
MIESZKANIE okolice Intermarche - 2 pokojowe, 45 m2,
zadbane, z kuchnią w zabudowie, spokojna okolica, 140 zł/
opłaty miesięcznie Lic. 10728
GOLD HOUSE - 501 181 875
MIESZKANIE ostatnie developerskie - parter, 2 pokoje 49
m2 - 146000 zł, budynek 8-o
rodzinny z 2010 roku, teren
zagospodarowany, ogrodzony z
bramą na pilota. w cenie miejsce
parkingowe. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE Park Sudecki 34
m2 - 2 pokojowe w Parku Sudeckim na I piętrze, duży balkon.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
MIESZKANIE Piechowice 2
pokojowe - 48 m2, niski parter
z wyjściem na ogród. Lic. 5877
- 500 122 446
MIESZKANIE Pow. Wielkopolskich 68 m2 - I piętro kamienicy,
2 duże ustawne pokoje, weranda,
kuchnia i łazienka. Mieszkanie do
remontu. Możliwa zamiana na
Zabobrze I, 2 pokoje z dopłatą.
Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE pół willi Cieplice w atrakcyjnej dzielnicy Cieplic z
niezależnym wejściem, ogrodem.
103 m2 - po remoncie, kominek.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
MIESZKANIE Sudecka 93 m2
- 276000 zł - piękne 3 pokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie, wykończone ze smakiem i stylem, II piętro w kamienicy-okazja za taki metraż i jakość.
Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE Szklarska Poręba
- 72 m2, 3 pokoje, do remontu.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
MIESZKANIE tanie 56 m2 nowe dwupokojowe z balkonem
na pierwszym piętrze z pełnym
wyposażeniem. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
MIESZKANIE tanie M3 w centrum - 3 pokojowe, o powierzchni
76 m2, w okolicach Akademii
Ekonomicznej. OKAZJA. Bardzo atrakcyjna cena. Lic. 14557
Jeldom Nieruchomości - 602
727 242
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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 w willi - piękne,
dwupoziomowe, nowa cena.
MARLES Lic. 13045 NR.OF.
12362 - 607 797 911
Mieszkanie willowe Cieplice 4 pokoje, ogródek, po remoncie,
zadbane, tylko 3 rodziny. Lic.
5877 - 500 122 445
Mieszkanie z tarasem - w
okolicy ul. Morcinka. 71 m2 3
pokoje, niezależne wejście.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie Zielona część
miasta - dwupokojowe 45 m2 na
wysoki, parterze po kapitalnym
remoncie do wprowadzenia.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie, 2 pokoje 158.000
zł - po remoncie, parter, kuchnia
w zabudowie. Cena do negocjacji. Sudety. Lic. 1749 - 797
691 366

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

Mieszkanie w Karpaczu 63 m2 trzy pokojowe 2 piętro,
miejsce postojowe, Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760

Mieszkanie w Sobieszowie w bloku, zielona, cicha okolica,
dwa pokoje. MARLES Lic.13045,
NR.OF.MAR-MS - 12331 - 607
797 911

Mieszkanie w Rybnicy - na
parterze z ogrodem. Nieruchomości Stępień. Lic. 5627 - 514
600 103

Mieszkanie w starej

Mieszkanie w Sobieszowie
- po remoncie, ok. 60 m2. Zapraszam na prezentacje. MARLES
Lic. 13045 NR.OF.12402 - 607
797 911

kamienicy 82 m2, II
poziomy, centrum, II
piętro - 168000 - 721
553 099

3 kawalerki - lub duże mieszkanie dla studentów, osobne wejście, parking, ogród, Podleśna
24 Jelenia Góra - 795 203 490
Kawalerka - całkowicie
umeblowana - w Cieplicach dla
pracującej pary lub studiujących
- 700 + czynsz + liczniki - 785
161 816
Kawalerka - na Zabobrzu 660 337 862
Kawalerka - umeblowaną,
mieszkanie jest po remoncie 691 893 639
Kawalerka dla pary - os.
Czarne w Jeleniej Górze - 600
391 015
Kawalerka na II p. - bez
pośredników w ścisłym centrum
J. Góry umeblowana z balkonem oraz na pl. Ratuszowym
3 pokojowe na II p. w pełni
urządzone - 513 557 756
Kawalerka na Zabobrzu
I - umeblowana w dobrej cenie
- 607 222 559
Kawalerka umeblowana ścisłe centrum - 501 539 275
Kawalerka w domku jednorodzinnym - na parterze na
Zabobrzu umeblowana 30 m2
cena 900 zł z opłatami - 603
958 920
Kawalerka w domku jednorodzinnym - na parterze na
Zabobrzu umeblowana 900 zł z
opłatami - 603 958 920
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 pełni wyposażona - dla osób bez dzieci - 602
395 676
Mieszkania - na terenie Mysłakowic - 600 227 074
Mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 63 m2, w centrum
J.G. 550 zł. plus opłaty plus
kaucja - 791 075 208
Mieszkanie - 3 pokojowe w
centrum Jeleniej Góry, umeblowane - 505 145 490
Mieszkanie - atrakcyjne 65
m2 przy ul. Bankowej. Umeblowane, AGD. Koszt 1200 /w
tym centralne ogrzewanie/ plus
energia i woda - 504 891 144
Mieszkanie - duże 2 pokojowe
- os. Czarne w Jeleniej Górze 600 391 015
Mieszkanie - dwa pokoje kuchnia, łazienka, parking 6 km
do centrum, dla posiadacza auta
- 605 209 637
Mieszkanie - komfortowe
2 pokoje, 1 piętro, przy Politechnice w Cieplicach 1200 zł
czynsz, kaucja. Lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie - komfortowe i
umeblowane (AGD, tv) - 55 m2
-Kiepury 2 piętro 800 zł/m +
czynsz + media - 509 608 323
Mieszkanie - ładne 36 m2 w
atrakcyjnej cenie - 514 966 370

Mieszkanie - na Zabobrzu 50
m2 - 605 533 862
Mieszkanie - od zaraz najchętniej studentom mieszkanie 2
pokoje, Zabobrze III, częściowo
umeblowane, oplata 800 zł (w
tym czynsz) + media - 695 435
008
Mieszkanie - piękne, w pełni
wyposażone w centrum Cieplic.
W mieszkaniu nowe meble, zmywarka, pralka, TVN, tel., net. 1
miejsce parkingowe, ogród - 605
915 247
Mieszkanie - umeblowane w
Karpaczu - 607 612 359
Mieszkanie - w Cieplicach. 2
pokoje, kuchnia, łazienka częściowo umeblowane - 602 600
235
Mieszkanie 2 pokoje - z balkonem, osiedle XX lecia, I piętro,
słoneczne, częściowo umeblowane. Czynsz 850 + liczniki - 509
478 490
Mieszkanie 2 pokojowe kuchnia, łazienka, umeblowane,
bezczynszowe. Cieplice 800 zł +
liczniki + kaucja - 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu czyste zadbane słoneczne tylko za 800 PLN plus
media. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, ul. Bacewicz 3, I piętro, przestronny balkon, w pełni
wyposażona kuchnia i łazienka
- 697 909 511
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. Umeblowane. 47
m2. Koszt: 600 zł + opłaty - 507
662 447
Mieszkanie 2 pokojowe - po
generalnym remoncie, wysoki
standard, 800 zł + opłaty lub
dla 3 studentów/ek po 300 zł od
osoby. Dostępne od września 693 356 005
Mieszkanie 2 pokojowe - studentom, ul. Kiepury, bez kaucji,
1200 zł - 667 577 713

Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane okolice stadionu na
Złotniczej 900 zł plus media - 504
207 830
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, nowe budownictwo
blisko Uniwersytetu Ekonomicznego. 1000 zł plus media - 660
615 331
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum Jeleniej Góry - 800 zł
plus media, woda i energia, kaucja 1000 złotych, umeblowane
- 785 978 451
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach 40 m2 umeblowane
na I piętrze na Osiedlu Fampowskim - 603 215 634
Mieszkanie 2 pokojowe - w
czteropiętrowym bloku, wyposażone, z balkonem i widokiem
na góry, na ul. Mickiewicza - 501
676 207
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Piechowicach. 700 zł w tym
czynsz i ogrzewanie + liczniki 601 580 203
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Piechowicach. 700 zł. w tym
czynsz i ogrzewanie + liczniki 695 302 406
Mieszkanie 2 pokojowe wyposażone, dla niepalącej pary,
950 + prąd + woda, centrum, PL.
Wyszyńskiego 46 - 609 655 488
Mieszkanie 2 pokojowe +
jadalnia - na Zabobrzu (Karłowicza) 60 m2, umeblowane + AGD,
blisko przystanki, 15 min od centrum, 650 + czynsz (340) + opłaty,
od 1 września - 600 667 527
Mieszkanie 2 pokojowe 41
m2 - ładne, umeblowane - Grabarów. Niedaleko centrum. Własny parking. Od zaraz, 900 zł w
tym czynsz i ogrzewanie - 504
260 341

Mieszkanie 2 pokojowe w
Cieplicach - 60 m2, 2 pokoje
kuchnia, łazienka. Mieszkanie
umeblowane z tarasem niedaleko Placu Piastowskiego. 1000
zł + liczniki + kaucja - 691 126
110
Mieszkanie 3 pokojowe - na ul.
Sygietyńskiego, ciepłe, umeblowane. Cena 1200 + liczniki - 669
984 242
Mieszkanie 3 pokojowe - od
września Zabobrze II częściowo
umeblowane bez pośredników 603 520 844
Mieszkanie 3 pokojowe - po
generalnym remoncie, 1 piętro z
balkonem okolice ul. Nowowiejskiej - 602 576 948
Mieszkanie 3 pokojowe - w
centrum ok. liceum ekonomicznego dla studentów - 504 154
172
Mieszkanie 3 pokojowe wyposażone, najchętniej firmie
1000 zł - 506 679 873
Mieszkanie 37 m2 centrum nowe w ścisłym centrum, pokój,
kuchnia, łazienka, balkon. Ogrzewanie miejskie. 900 zł plus media.
Sudety. Lic. 1749 - 535 630 414
Mieszkanie 4 pokoje - w ścisłym centrum Jeleniej Góry, po
kapitalnym remoncie, umeblowana kuchnia, może być dla studentów. Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 4 pokojowe Karpacz - umeblowane, AGD, RTV,
okolice Gołębiowskiego, cisza
spokój, 1200 + media NK” Lic.
6327 - 502 045 638,75 64 360
52
Mieszkanie 50 m2 - Janowice
Wielkie - 600 386 436
Mieszkanie 57 m2 - od września za 1000 plus rachunki - 693
232 502
Mieszkanie 60 m2 w Cieplicach - umeblowane 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Z tarasem
niedaleko Placu Piastowskiego.
1000 zł + liczniki + kaucja - 691
126 110

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 sierpnia 2011 r.

19

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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Mieszkanie 63 metrowe - 3
pokojowe na Kiepury. 1100 zł plus
liczniki i kaucja zwrotna 1000 zł.
Dzwonić tylko po 17. - 603 749
799
Mieszkanie 800 zł z tarasem
- 3 pokojowe, 85 m2, nie umeblowane, taras, ogród. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie dwupokojowe - 32
m2, umeblowane, ul. Morcinka,
900 zł + liczniki, wolne od pierwszego października ABN Stępień
Mateusz Nowakowski - 514 600
101
Mieszkanie dwupokojowe - 34
m umeblowane na osiedlu Sudeckim - 1000 złotych miesięcznie plus
media - 609 560 600
Mieszkanie dwupokojowe umeblowane w Maciejowej od 1
września - 691 736 740
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze I, umeblowane koszt
850 zł + liczniki + kaucja. Czynsz
i ogrzewanie w cenie. Najchętniej
studentom - 600 888 487
Mieszkanie Karpacz - komfortowe apartamenty do wynajęcia,
1200 zł w tym media. Sudety. Lic.
1749 - 535 630 414
Mieszkanie na Os. Robotniczym - garaż, kominek, taras,
kaucja zwrotna - 691 738 490
Mieszkanie studenckie - 5
min od Akademii Ekonomicznej,
10 min. do centrum - tanio - 608
835 501
Mieszkanie trzy pokojowe - rozkładowe, przy Wrońskiego za 890
zł plus prąd. Świeżo po remoncie.
Mile widziani studenci - 661 444
877
Mieszkanie umeblowane - 2
pokojowe + kuchnia z jadalnia,
balkon, piwnica, w zielonej części
Zabobrza, blisko przystanki 600 zł
+ opłaty - 695 160 526
Mieszkanie w centrum - 2
pokoje, salon z kuchnia, balkon z
wyjściem na ogród, umeblowane,
1100 zł w tym kablówka i Internet,
od zaraz - 502 834 113

Mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry,
umeblowane, sprzęt
AGD - 3 pokoje - 505
145 490
Mieszkanie w JG - ul. Wyspiańskiego po remoncie, meble
kuchenne na wymiar, parter, 650
zł + opłaty - 609 152 257

Trzy kawalerki lub
mieszkanie - parking,
ogród, osobne wejście
- 500 zł od os. Jelenia
Góra Podleśna 24 - 75
75 215 89

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Mieszkanie 3,4 pokoje pilne
- pilnie poszukujemy dla klienta.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie nieumeblowane najlepiej w okolicy Karpacza - 514
458 747
Pokój, mieszkanie - lub pół domu
w Ścięgnach - 781 191 822

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka Zabobrze 3 - 34
m2 na 1 lub 2 pokojowe okolice
JG - 692 092 106
Mieszkanie - ładne jednopokojowe 39,66 m2 w przyjaznej okolicy
w Sobieszowie na mieszkanie o
podobnym metrażu na Zabobrzu
pierwszym w Jeleniej Górze - 880
029 489

og£oszenia
Dom 400 000 zł - wolnostojący,
Cieplice, widoki, ładna działka,
pilna sprzedaż. Lic. 5877 - 500
122 445
Dom 430 000 zł - do zamieszkania, 5 pokoi, 180 m2 powierzchni,
1600 m2 działki, cena do negocjacji, Radomierz. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Dom 65.000 - do rozbiórki lub
kapitalnego remontu położony na
działce 1000 m2 12 km od Jeleniej
Góry Lic. 5354. Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom Cieplice - Osiedle pod wałami
piękne widoki dom do remontu.
Zaproponuj cenę po oglądnięciu.
Lic. 5877 - 500 122 446
Dom Cieplice - super lokalizacja z
mieszkaniem dodatkowym w suterenie. Lic. 5877 - 500 122 446
Dom dla konesera piękny - w okolicy Lwówka na urokliwej działce.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156
552
Dom do remontu w Chromcu 150
m2 - super cena, 160000 zł do
negocjacji. Polecam. Lic. 5627 662 009 700
Dom Karpacz - mieszkalno-pensjonatowy, ok. Skalnego, 770 tys.
do negocjacji „NK” Lic. 6327 - 502
045 638,75 64 360 52
Dom Karpacz - z 3 niezależnymi
DOMY
mieszkaniami 250 m2, działka
KUPIĘ
Poszukuje domu - dla klienta 770m2, 730 000 zł GOLD HOUSE
na wysokości 600-700 m nad Lic. 10750 - 691 210 677
poziomem morza z działką mini- Dom koło Karpacza - o powierzchni
mum 1 ha lic 5354 Nieruchomości 185 m2 z garażem. Działka 1200
m2, ogrodzona. Dom z 2009
Jeleniogórskie - 693 056 760
Poszukuję domu - dla klienta roku, kominek, nowe okna, drzwi,
w okolicach Lwówka Śląskiego kuchnia w zabudowie, schody. Po
do kwoty 160.000 zł, Lic. 5354 prostu okazja. Lic. 14557 - 668
Nieruchomości Jeleniogórskie - 667 637
693 056 760
Dom na Hoffmana - w zabudowie
Szeregówka - lub nieduży szeregowej o powierzchni całkodomek do kwoty 300 tys. zł , naj- witej 180 m2, użytkowa 120 m2.
chętniej w Cieplicach, początek garaż na 2 samochody, okna PCV,
Sobieszowa lub w Jeleniej Górze parkiet, kuchnia w zabudowie. Lic.
14557 - 668 667 637
- 695 991 331
Dom na wsi - mały wiejski 28 km
DOMY
od Jeleniej 277 tys. „NK” Lic. 6327
SPRZEDAM
- 602 749 567; 75 64 36 051
Dom w zabudowie - bliźniaczej w Dom okolice Gryfowa - 200 m2
Gminie Jeżów Sudecki do wykoń- po częściowym remoncie do
czenia. Lic. 4566 Euro-Dom. - 601 zamieszkania od zaraz, położony
540 292
na działce 2000 m2 zadbany ogród
Dom - szeregówka - atrakcyjna możliwość dokupienia gruntu Lic.
w Jeleniej Górze Lic. 4566 - 601 5354 Nieruchomości Jeleniogór540 292
skie - 693 056 760
Bliźniak Cieplice - 6 pokoi, 500 D o m p a r t e r o w y - 2 2 m 2
m2, działki, taras, balkon, garaż. powierzchni całkowitej, salon,
Lic. 5788 - 500 122 445
jadalnia, kuchnia, 3 sypialnie,
Dom - atrakcyjny - 260 m2 w łazienka, wc, 2 garaże na działce
Jeleniej Górze w pełni wykończony 1200 m2, przedmieścia Jeleniej
, gotowy do zamieszkania z ładną Góry. 759 000 zł. N. Rychlewski
działką. Cena 670 tys. zł. Do nego- Lic. 9549 - 667 219 752
cjacji - 797 456 283
Dom pięknie położony - w okoDom - nowa parterówka - w Jeżo- licy Karpacza. Dom dwuletni na
wie Sudeckim w bardzo dobrej działce 1200 m2. Do wprowalokalizacji. Nieruchomości Partner dzenia nie wymaga nakładów
Lic. 4917 - 604 869 172
finansowych. N. Grzywińscy Lic.
Dom - nowy - pod Śnieżką 150 998 - 509 156 552
m2 położony na działce 1200 Dom Ścięgny - bardzo ładny dom
m2 w pełni wykończony w cenie o powierzchni 185 m2 - atrakcyjna
zabudowa kuchenna Lic. 5354 Cena. Lic. 14557, Jeldom NieruNieruchomości Jeleniogórskie - chomości - 668 667 637
693 056 760
Dom w Cieplicach - atrakcyjnie
Dom - Piechowice 300 tys. - z położony zabudowie bliźniaczej.
2006 roku, działka 400 m. Nieru- Nowa elewacji, okna PCV + ogród
chomości Partner Lic. 4917 - 604- 500 m - nie wymagający nakładów
508-308
finansowych 430 000 tys. Lic. 5877
Dom - piękny - o powierzchni - 515 285 788
całkowitej 300 m2. Dom ocieDom w Jeżowie - blisko Zabobrza,
plony, nowy tynk oraz dach, nowe
128 m2 + budynek gospodarczy
okna PCV, kuchnia w zabudowie.
Działka 2500 m2. Lic. 14557 - 668 40 m2, działka 1230m. Parter
zamieszkali, teren wokół do zago667 637
spodarowania. Cena 570 tys. - 695
Dom - wolno stojący na osiedlu 960 101
Widok w Cieplicach, 388 m2, trzy
oddzielne mieszkania, 1100 m Dom w Jeżowie - piękny parterowy, o łącznej powierzchni ok 280
działka. Lic. 8151 - 600 258 703
m2. Piękna okolica, oraz bardzo
Dom 350 000 zł - w zabudowie atrakcyjna cena. Lic.14557 Jeldom
szeregowej 2 km od J. Góry, 90 Nieruchomości - 602 727 242
m2 GOLD HOUSE Lic. 10750 Dom w Komarnie - poniemiecki o
691 210 677
dużym potencjale na działce 2200
Dom 379 tys. - Stara Kamiem2. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
nica, 150 m2, z zewnątrz cał156 552
kowicie wykończony, garaż w
bryle budynku, wewnątrz stan Dom w Podgórzynie - 250 m2, piędeveloperski. Działka 1836m2, trowy, podpiwniczony z garażem. 5
dojazd trzema drogami. OKAZJA pokoi. Działka 467 m2. Cena 330
Nieruchomości Fankulewscy - 692 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
094 962

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe - własnościowe, na Zabobrzu 38 m2, po
remoncie zamienię na większe w
Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy.
Bezpośrednie - 693 539 968
Mieszkanie 4 pokoje 105 m2
- piętro w domu dwurodzinnym,
garaż, działka własnościowa 362
m2 w Je leniej Górze sprzedam lub
zamienię na mniejsze z odplata 693 059 344
Mieszkanie dwupokojowe 53m2 na trzypokojowe własnościowe - 691 338 641
Mieszkanie komunalne - w
Cieplicach ok. 100 m2 zamienię
na kawalerkę lub dwa małe pokoje
- 607 797 911
Mieszkanie komunalne 39
m2 - pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka, po remoncie, pod mieszkaniem garaż 20 m2 zamienię na
większe - 781 562 674
Mieszkanie kwaterunkowe - do
remontu, III piętro, piece, 50 m2 w
Jeleniej Górze na mniejsze - 509
027 611
Mieszkanie w Bolesławcu - 52
m2 parter, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, dwa balkony na podobne
w Jeleniej Górze może być mniejszy metraż, bez dopłat - 883 630
480

Dom w Podgórzynie - o
powierzchni całkowitej 400 m2,
użytkowej 110m2. Pięć pokoi, dwie
łazienki, garaż na 3 samochody,
duża działka. Do częściowego
remontu. 330 tys. Okazja. Lic.
14557 - 668 667 637
Dom w Podgórzynie - w zabudowie szeregowej o powierzchni
180 m2 z bardzo ładnie zagospodarowaną działką 425 m wybudowany w 2000r. Cena 460 000
tys. do negocjacji Lic 5877 - 515
285 788
Dom w Siedlęcinie - 6 pokoi,
2 łazienki, kuchnia, 300 m2
powierzchni całkowitej, na ładnej
działce 1057 m2, do zamieszkania.
499 000 zł. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Dom w Staniszowie - ładny 250
m2, położony na 20 arowej działce
w Staniszowie. Lic. 14557 Jeldom
Nieruchomości. - 602 727 242
Dom wiejski Cieplice - częściowo
zamieszkany. Możliwość dalszych
adaptacji. Działka 1200 m2. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740
- 503 021 047
Dom wolnostojący - 15 km od
Jeleniej Góry, działka 3500m2,
stodoła, do częściowego remontu,
pięknie położony na górce, wśród
zieleni. Nieruchomości Partner Lic.
3198 - 693 539 968

Dom wolnostojący - z 2004 r,
salon, kuchnia, 3 sypialnie, garderoba, 2 łazienki, taras, garaż, na
działce 1200 m2 w Łomnicy. 480
000 zł N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Dom wolnostojący na wsi - po
kapitalnym remoncie, stan deweloperski, spokojna okolica, dobry
dojazd do drogi głównej. Nieruchomości Partner Lic. 3198 - 693
539 968
Dom z warsztatem - 300 m2
powierzchni całkowitej 7 pokoi,
warsztat 100 m2, działka 824 m2,
w Jeleniej Górze. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Połowa willi - stylowa - 165
m2 powierzchni całkowitej, parter, 4 pokoje, kuchnia, łazienka
weranda, 575 m2 działki, spokojna
część Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Pół domu 6 pokoi - piękna okolica - Gorczyca 165 tys. - 696
206 032
Pół domu ok. Uroczej - pół bliźniaka. Powierzchnia całkowita 220
m2, podpiwniczony, garaż, 5 pokoi.
Ogrzewanie gazowe. Działka
546 m2 z ładnym ogrodem. Willowa dzielnica. Cena 420 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135

Dom 2 km od Gryfowa Śl. - 1,45
hektara ziemi rolno-budowlanej,
dom z zewnątrz po kapitalnym
remoncie, wewnątrz po częściowym remoncie 140 m2, 3 pokoje
po 25 m2, dużo pomieszczeń.
Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Domek w górach - mały 265 tys.
„NK” Lic. 6327 - 602 749 567; 75
64 36 051
1/2 domu - nowe - Nieruchomość
w Wojcieszycach, komfortowo
wykończona, na posesji garaż
wolno stojący. Sudety. Lic. 1749 535 630 414
1/3 domu z ogródkiem - i garażem
na osiedlu Czarne - 606 304 546
Dom mały nowy - 90 m2, 3 pokoje
+ salon z aneksem kuchennym.
Około 8 km od Jeleniej Góry,
gotowy do zamieszkania. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740
- 503 021 047
Pół domu - Pakoszów - ok.
100 m2, 3 pokoje do kapitalnego
remontu. Działka 1762 m2. Cena
155 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Pół willi w Cieplicach - piętro 190
m2, 3 pokoje, strych , piwnice.
Ogrzewanie gazowe, murowany
garaż, działka - 931 m2 z altanką.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

„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 w Jeżowie Sudeckim - wolnostojący, na działce 1150 m2, 5
pokoi, sprzedamy Euro--Dom Lic.
4566 - 601 540 292
Dom w Kostrzycy - stan surowy
zamknięty z garażem 146 m2, 5
pokoi. Działka 1000 m2. Ogrzewanie gazowe + kominek. Cena 350
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Dom dla konesera - 600 m2,
położony na działce 2,8 ha (las,
staw) Lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760

DOMY
MAM DO WYNAJECIA
Dom 1500 zł Podgórzyn - nieruchomość z garażem, działka 1500
m2. 1500 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Dom w Cieplicach - 5 pokoi
zadbany, zielona okolica tylko
1200 PLN + media. Marles 13045
- 790 418 318

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom - duży w Cieplicach, na
mieszkanie 2 lub 3 pokojowe +
dopłata. Nieruchomości Muraszko
Lic. 5877 - 500 122 445
Dom - komfortowy - wolnostojący
w Jeżowie Sudeckim, działka 1150
m2 - 601 540 292

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Działka - mała - (ROD lub prywatna) do 500 m2 z widokiem na
góry w bezpiecznej okolicy - 662
172 990

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1.07h w Świeradowie Zdr. - +
projekt pensjonatu na 72 miejsca
z restauracją, dobra lokalizacja,
wspaniała panorama gór, przystępna cena - 603 139 918
1h92ara w Janówku - gmina
Jeżów przy drodze asfaltowej slup
elektryczny, na działce obecnie
łąka - 603 139 918
Działka - Jeżów - 1581 m2
nasłoneczniona, lekko nachylona
na Południe. Energia elektryczna.
obok, gazociąg w drodze. Cena
110 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Działka - Mysłakowice - 1100
m2, płaska, nasłoneczniona z
widokami na góry. Wszystkie
media łącznie z siecią gazową.
Cena 82,5 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Działka 2,6ha - budowlana i
rolna, zaczęta budowa domu,
Karpniki gminy Mysłakowice,
265000 zł 10 zł. m, sprzedaż tylko
w całości. Pośrednikom dziękuję 502 245 444
Działka budowlana - w Dąbrowicy 2500 m2 - 601 554 392
Działka budowlana - w Jeleniej
Górze - Dziwiszów, os. Leśne
Zacisze dla ludzi lubiących spokój
i naturę. Powierzchnia 1001 m² 885 342 947
Działka budowlana - w Jeleniej
Górze, 509 m2, cena 50000 zł.
Polecam. Lic. 5627 - 662 009
700
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim 1300 m2, prąd, woda,
gaz, kanalizacja - 601 554 392
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim 1652 m budowlana
widok na góry, dobra lokalizacja,
media przy działce 65 zł za metr
- 603 139 918
Działka budowlana - w Wojanowie, 1292 m2, cena 65000 zł.
Polecam Lic. 5627 - 662 009 700
Działka budowlana 65.000 zł - w
Piechowicach, uzbrojona. Sudety.
Lic. 1749 - 535 630 414
Działka Karpacz - Os. Skalne 3067 m2, płaska nasłoneczniona
z widokiem na Śnieżkę. Wszystkie
media (łącznie z gazem) w ulicy.
Cena 670 tys. zł. do negocjacji.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135

Działka pod budowę i nie tylko
- działki - różna wielkość, cena
23 tys. za 1ha lub 40000 tys. za
10 arów dzwoń, 18km od jeleniej.
możliwość zabudowy i rekreacyjnych spaw nie daleko spa - 693
246 771
Działka w Górzyńcu - 2564 m,
prostokątna, płaska, nasłoneczniona. W ulicy, gazociąg , wodociąg i en. elektryczna. Cena 135
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Działka w Jeżowie Sudeckim w cenie 90 tys. złotych. Lic. 4566
Euro-Dom - 601 540 292
Działka w Kopańcu - siedliskowa 5326 m2 media w pobliżu
Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Działki - Podgórzyn - Oferta
dla inwestora (dewelopera). Całkowita powierzchnia 10700 m2.
Teren płaski z widokami na góry
w drodze gminnej wszystkie media
łącznie z gazem. Cena 650 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Grunty rolne - wielkość działek
dowolna: 2,5 ha, 2,8ha, 7,5 ha,
inne do uzgodnienia z właścicielem w zależności od potrzeb. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal - 3 pokoje - Zabobrze II; 70
m2 160 tys. „NK” Lic. 6327 - 602
749 567; 75 64 36 051
Lokal - Jeżów Sudecki - 2
pokojowe do remontu 113 tys.”NK”
Lic. 6327 - 602 749 567; 75 64
36 051
Lokal 16 m i 54 m - + piwnica 8
m z projektem i zezwoleniem na
budowę, do kapitalnego remontu,
2 piętro, ul Norwida, 130 tys. - 609
655 488
Lokal handlowy - w Jeleniej
Górze Sobieszowie. 22 m2 - 508
534 079
Lokal-6 pokoi biurowy - z zapleczem sanitarnym - 725 252 395
Lokale usługowe na sprzedaż w Jeleniej Górze idealne na biura
lub gabinety lekarskie, w spokojnej okolicy blisko rynku! metraż
od 26,23 m2 do 53,44 m2 - 509
278 011
Lokale w centrum - na atrakcyjnych warunkach sprzedam lokale
biurowe zlokalizowane w ścisłym
centrum Jeleniej Góry przy ul. 1
Maja. Promocyjna cena już od
2.500,00 netto/1 m2 - 697 397 297,
75 75 22 980
Nowy Pawilon Zabobrze - 35 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

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal - na placu Ratuszowym
25m2 - 508 147 841
Lokal - w centrum miasta - 501
662 442
Lokal 49 m2 - woda, prąd, co,
handel, usługi, inne. Janowice
Wielkie, centrum - 600 386 436

Lokal 60 m2 centrum - ciąg
handlowy ul. Poznańska, parter,
duże witryny, bez pośredników 888 221 321
Lokal na parterze - 40 m, PL.
Wyszyńskiego 46, 2tys. + VAT 609 655 488
Lokal ścisłe centrum 30 m2 - ul
Wyszyńskiego 40, parter, witryna
bez pośredników - 888 221 321
Lokal użytkowo-mieszkalny 35
m2 - po remoncie do wynajęcia
Jelenia Góra ul. Sudecka 31 obok
Urzędu Miasta - 605 554 979

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 użytkowy 60 m2 1500 zł parter, 1500 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Lokal w centrum - biurowo-usługowy - 98 m2. Do wykończenia
wg wymagań Klienta. Dogodny
dojazd. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047
Lokal w centrum 29 m2 - idealne
pod biuro lub kancelarię na parterze z osobnym wejściem i dużą
witryną. Okazyjna cena. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 509 156 552
Lokal w centrum 29 m2 - na parterze z osobnym wejściem i dużą
witryną. Okazyjna cena. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Lokal Zabobrze - 90 m2, handlowo-usługowy, dobra lokalizacja.
Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 503 021 047
Mieszkanie - atrakcyjne trzypokojowe - 100 m2 słoneczne, czyste
i zadbane blisko centrum Jeleniej
Góry oraz blisko Cieplic Śl. Atrakcyjne dla studentów serdecznie
polecam. MAR-MW-12405. Marles. Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - nie umeblowane 700 zł +
media „NK” Lic. 6327 - 502 045
638,75 64 360 52
Pomieszczenia biurowe - Klimatyzowane pomieszczenia - 4
szt. plus 3 pomieszczenia socjalne
w tym aneks kuchenny, 2 łazienki,
Cieplice. 3500 zł. Sudety. Lic. 1749
- 797 691 366

LOKALE
CHCĘ WYNAJAĆ
Hala - 100-200 m2 o wysokości
3,5 m w centrum Jeleniej Góry lub
na Zabobrzu - 693 056 760
Lokal - do prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzaj
działalności Kosmetyka Samochodowa. - 665 354 997
Poszukuję lokalu - handlowousługowego w Mysłakowicach lub
Łomnicy - 505 903 408
NIE R U C H O M O Ś CI P O Z O STAŁE
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Garaż - na samochód osobowy
lub busa na ul. Podchorążych w
Jeleniej Górze - 888 786 960
Garaż murowany - z kanałem w
Piechowicach koło Biedronki za
11.000 - 691 510 988
Kamienica - sprzedam lub
wynajmę, kamienicę z lokalem
handlowo usługowym w Lwówku
Śl. 180 m2 - 511 414 895
Kamienica do wykończenia - ścisłe centrum - 609 655 488
Ruina koło Lwówka Śląskiego cena 29900 zł do negocjacji. Pilnie
sprzedam dom do całkowitego
remontu. 220 m2, działka 400 m2,
prąd budowlany na działce - 511
560 346

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
3 pokoje - dla studentów od września blisko uniwersytetu ekonomicznego - 603 253 265
Bursa studencka Orient Express
- pokoje 1 osobowe 450 zł 2, 3
osobowe 350 zł z łazienkami
bez dodatkowych opłat. Wspólna
kuchnia - 606 514 289
Dwa pokoje dla uczniów - na
Zabobrzu Noskowskiego 6, cena
350 zł na osobę plus opłaty - 601
476 081
Miła studentka 4 roku - poszukuje
współlokatorki do pokoju 2 os.
Mieszkanie duże blisko centrum
275 zł + rachunki - 794 032 732
Odstąpię dzierżawę pensjonatu
- w Karpaczu - 600 032 065
Piętro domu jednorodzinnego w Jeleniej Górze z ogrodem - 603
139 918
Podnajmę manicurzystce/stylistce - paznokci część salonu
kosmetycznego blisko centrum
JG-500 zł. miesięcznie + media
do podziału. Kontakt telefoniczny
lub SMS - 605 598 830
Pokoje - 3 umeblowane - umeblowane najlepiej dla spokojnych
studentów UE z 1-go roku - 663
232 354
Pokoje - jedno i dwu osobowe.
Cieplice, blisko do centrum. Tanio
- 782 586 558
Pokoje 1 i 2 osobowe - dla
studentów - kontakt po 15-ej - 691
312 438
Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną - 606
360 443, 757 525 017
Pokoje k/Politechniki w Cieplicach - dla dziewcząt - 603 811
609
Pokoje, apartamenty w Karpaczu - ceny od 450 zł m-ce - 781
108 400
Pokój - dla dwóch studentek w
komfortowym mieszkaniu blisko
centrum - 781 465 257
Pokój dla 1 osoby - z osobnym wejściem + łazienka i aneks
kuchenny, 380 zł + prąd i woda,
okolice szpitala - 606 402 798
Pokój w centrum - Jeleniej Góry
- 691 551 626
Pokój w mieszkaniu dwupokojowym - 270 zł/os. - całość z opłatami
450 zł/os. Blisko centrum i KK - 669
948 087
Pokój w Sobieszowie - w domku
jednorodzinnym, od zaraz - 514
644 207
Pomieszczenia - pod SPA,
studio fitness, inne propozycje
Świeradów Zdrój - 782 587 176
Pomieszczenie 100 m2 - nadające się na garaż lub małą działalność. Siła woda. Na Powstańców
Śląskich. Cena 500 zł na miesiąc
- 607 688 201
Tanie pokoje w Karpaczu - na
krótkie i dłuższe pobyty - 601
572 210
Wydzierżawię grunt z zapleczem - przy Wrocławskiej - 603
954 845
Wydzierżawię obiekty w
Kaczorowie - Magazyn, mieszkanie i warsztat. Przy głównej trasie
Jelenia Góra - Wrocław - 607
609 642
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Kiedy ubecja puka do drzwi
Nieznośny upał zalewał miasto. – W podziemiach byłoby
całkiem znośnie – Starzecki
otarł czoło ze strużek potu.
Choć jeszcze poprzedniego
wieczora mieli wybrać się
na ponowną eksplorację
jeleniogórskich katakumb,
ksiądz proboszcz ostatecznie zrezygnował z takiej wycieczki tłumacząc się nagłym
atakiem bólu korzonków. I to
mimo ogromnego początkowego entuzjazmu.
Zenon Morowski postanowił mimo
wszystko wrócić do Wrocławia. Pokazał Stefanowi, z czym się zabiera:
teczka pełna notatek i kilka błon
fotograficznych z utrwalonymi, choć
niewywołanymi obrazkami z zabytkowych jeleniogórskich podwórek.
Siedzieli chyba do drugiej w nocy
opróżniając pół litra Wódki Bałtyc-

kiej, którą Zenon „przez przypadek”
znalazł w swojej skórzanej aktówce.
Libacja jednak nie przeszkodziła mu
we wstaniu o wczesnej porze, a kiedy
Starzecki obudził się o godz. 7. 10, po
Morowskim już śladu nie było. Za
to Stefanowi mocno ciążyła głowa.
Marzył o papierosie, szklance zimnej
wody i tabletce z kogucikiem.
W południe Stefana ogarnęło poczucie bezsilności. On, silny chłop,
przyzwyczajony do chadzania własnymi ścieżkami, siedział teraz już
drugi dzień na plebanii. Jedyną możliwością wyjścia do miasta było do
tej pory przebranie się za księdza. Co
zresztą w niewielkiej Jeleniej Górze
od razu wzbudziło zainteresowanie,
głównie starszych pań, które – jedna
przez drugą – zastanawiały się, skąd
to taki młody i przystojny wikary
przyjechał.
Ksiądz proboszcz, zasypywany
pytaniami, odpowiadał zdawkowo,
że to tylko na parę dni urlopu, i nie

Nieznane zakamarki kamienic starówki.

Miejsce, którego
już nie ma

– Z tego miejsca rzeczywiście zachwycający widok. Dwieście jardów poniżej łączą się
dwie rzeki, Bóbr i Kamienna. Na wprost,
za miejscem spływu obu rzek, rozciągają
się w dal kwitnące łąki, dojrzewające łany
zboża kontrastujące ze schludnymi domami oraz piękne miasto – Jelenia Góra.

nowy wikary. Parafie miały zresztą
ściśle określony limit księży i na
posługę więcej niż jednego potrzebna
była zgoda odpowiednich organów
władzy ludowej. Kobieciny jednak
nie ustępowały i domagały się mszy
sprawowanej przez gościa. Wszak
to nie wypada, żeby ksiądz mszy
choć jednej nie odprawił. Dlatego
proboszcz – bojąc się zbędnej sensacji
– dał Starzeckiemu do zrozumienia,
że lepiej, aby w sutannie się nie
pokazywał. – Zaraz mi tu bezpieka
wlezie! – mawiał.
Starzecki wyciągnął z paczki przedostatniego cammela. Jego zapalniczka
na benzynę pozbawiona paliwa stała
się jedynie ciężkawym gadżetem. Wykrzesał więc ogień z podwędzonych z
parafialnej kuchni zapałek i zaciągnął
się aromatycznym dymem. Z rozmyślań o swoim położeniu wyrwało go
donośne pukanie do głównych drzwi
budynku parafialnego.
Szybkim ruchem zgasił papierosa
i odruchowo przymknął uchylone
drzwi. Zlustrował wzrokiem skromnie
urządzony pokój w poszukiwaniu
ukrycia. Od razy stwierdził, że jest
zbyt masywny, by zmieścić się pod łóżkiem. Rzucił okiem na potężną szafę
gdańską, która wypełniała większość
powierzchni pomieszczenia, ale kiedy
ją otworzył, zobaczył w środku półki,
co wykluczało skuteczne ukrycie się.
Spanikowany Stefan nie mógł opanować drżenia rąk i nóg. I potu obficie
zalewającego mu nie tylko czoło.
Wskoczył więc w przestrzeń pomiędzy
ścianą i szafą i przytulił się do chłodnego – mimo upału – muru.
Wnętrze plebanii nie przenosiło
dobrze dźwięków i do uszu Stefana
dochodziły jedynie strzępy rozmów.
Rozróżniał charakterystyczny głos
proboszcza, który mówił więcej i
częściej niż goście. Co najmniej dwóch
mężczyzn. Starzecki opanował pierwszy strach i postanowił zaryzykować.
Powoli kocimi ruchami wyszedł

Jelenia Góra w roku 1958 – jedna z ﬁgur
w podcieniach placu Ratuszowego.
z pokoiku na korytarz. Nadejście
nieoczekiwanych gości i donośne
pukanie wzbudziło także zainteresowanie Drzewieckiego i Inge. Dziadek
z wnuczką niemal jednocześnie
wychylili głowy z zajmowanych przez
siebie pomieszczeń. Stefan przybliżył
palec wskazujący do ust nakazując
gestem ciszę. Nie musiał tego robić,
bo mężczyzna z dziewczyną, pełni
obaw, wcale nie mieli ochoty na
wymianę zdań.
Starzecki przyklejony do wyłożonej
boazerią ściany długiego korytarza
przesunął się ku schodom, skąd
słychać było znacznie wyraźniej rozmowę proboszcza z gośćmi.
– Mogę zapewnić pana majora, że
u mnie absolutnie nikogo na plebanii
nie ma!
– Mamy sygnały, że gościł ksiądz
innego księdza, a mało tego – wieczorem nieźle się bawiliście… Chyba
nie muszę przekonywać księdza, co
takie sygnały mogą dla was oznaczać
– zadudnił pusto bezbarwny głos
jednego z mężczyzn.
Na górę dobiegł odgłos śmiechu
księdza Dominika. – A ten, ksiądz
Wincenty. Fakt, był tu taki. Z siostrą

mu się pomnik poświęcony Fryderykowi II, królowi pruskiemu, który
w XVIII wieku zdobył
Śląsk. Bałwochwalczy
obelisk oznajmiał nadejście Złotego Wieku dla

Klementyną. Z zakonu Magdalenek.
Poprosili o jeden nocleg. Nie mogłem
odmówić. Taka ogromna plebania i
sam w niej mieszkam…
– Za dobrze się wam powodzi,
proboszczu! Władzy ludowej dziękujcie, że wam tu nie dokwaterowała
potrzebujących obywateli! A wy tu
– jak powiadacie – sami jak panisko
w pałacu… – zaskrzeczał drugi z
mężczyzn.
– Za pozwoleniem… taki to pałac,
że wszystko się tu sypie! Dach wymienić trzeba. Po każdym większym
deszczu strych zalany – jął utyskiwać
proboszcz Dominik.
– Taca wam nie starcza? Dobra,
ale do rzeczy. Na pewno nie ma
nikogo w środku prócz was? – przerwał duchownemu pierwszy głos.
– Gospodyni przychodzi, ale
tylko wieczorami. Czasem w południe wpadnie – odpowiedział
proboszcz.
– Wiecie, nie będę owijał w bawełnę. Szukamy zbiegów. Groźnych przestępców politycznych! I
sprawdzamy każdy sygnał. Nie jest
wykluczone, że ci wasi goście to byli
właśnie oni! Tylko zręcznie się prze-

brali i wykorzystali waszą naiwność!
– huknął drugi głos.
– A my podejrzewamy, że to wy ich
ukrywacie! Wasza kartoteka u nas
pozwala nam tak sądzić! Nie jesteście
czyści, księże proboszczu – lodowato
wycedził pierwszy głos.
Stefan starł pot z czoła. Zaraz tu
wlezą! Trzeba się ukryć – myślał w
panice.
– Moi goście wyjechali dziś o świcie. Nie mówili, dokąd jadą, a ja
nie miałem zamiaru ich o to pytać.
Byli tu kilka godzin, spacerowali po
mieście, zjedliśmy kolację i pojechali.
A był jeszcze z nimi znajomy, którego
też przenocowałem, razem z nimi
pojechał – spokojnie i bardzo głośno
odparł ksiądz Dominik.
Starzecki od razu zrozumiał, skąd
ta intonacja. Sygnał, ostrzeżenie!
Powoli wycofał się w głąb korytarza obmyślając plan ucieczki. Znów
będzie musiał wykorzystać swoje
wspinaczkowe umiejętności. I zmusić
do tego Inge oraz Drzewieckiego.
Ciąg dalszy za tydzień
FOT. ARCHIWUM
JERZEGO WILKLENDTA

JELENIA GÓRA Zakątek Jelonki z historią

małą świątynię dumania poświęconą Apollinowi. – W koło
rozmieszczono 9 ławek dla
Muz – napisał przyszły
prezydent Ameryki, którego ten widok bardzo
zauroczył.
Choć bezkrytyczny nie
pozostał: nie spodobał

potomnych, a postawił
go jeleniogórski rzemieślnik Johann Geier,
w urodziny króla.
Quincy Adams nie mógł zrozumieć, dlaczego właśnie to wzgórze fundator wybrał
sobie na okazywanie patriotyzmu.
Tak czy inaczej po wspomnianym zakątku
Otoczone tu rozsianymi wioskami, tam skałami
i wzgórzami, zagajnikami ograniczone tylko
horyzontem – tak 28 lipca 1800 roku stolicę
Kotliny Jeleniogórskiej widział John Quincy
Adams, przyszły prezydent USA, który wówczas
przebywał w podróży po Dolnym Śląsku.
Amerykański dyplomata wybrał się na górę
Helikon, na której szczycie zbudowano

CIENIE HIRSCHBERGU LXXXVII

utworzonym pod koniec XVIII
wieku przez ówczesnego
burmistrza Hirschbergu
Johannesa Schoenaua,
nie pozostał dziś widoczny
ślad. Po 1945 roku zostało
zaniedbane, zapomniane i
zniszczone. Pozostałości Helikonu zniknęły pod krzakami,
a o dawnym uroku świątyni
dumania świadczą tylko stare
pocztówki i fotografie.
(RSGB)
FOT. WWW.
WROCLAW.
HYDRAL.COM

FOTOREPORTA¯

Śródmieście Jeleniej Góry widziane z pokładu samolotu w latach 60. XX wieku i w roku 2007. O różnicach można by pisać wiele. Łatwo dostrzec, jak przed laty wyglądał teren obecnego targowiska „Flora” (rozciągały się tam rabaty miejskich ogrodów). Ówczesny plac
Ratuszowy przypominał plac… budowy, gdyż większość kamieniczek rozebrano, aby je od podstaw zrekonstruować. Jeśli zestawić by kolorowe zdjęcie z fotografią ze współczesności, różnic byłoby jeszcze więcej. Miasto rozwija się bowiem niezależnie od wszystkiego. Stanowi
żywy organizm, z którego a to coś ubywa, a to brak ten rekompensowany jest nowościami. Czytelników zachęcamy do przyjrzenia się fotografiom i wyłowienia jeszcze większej ilości szczegółów.
(RED)
FOT. AT
FOT. ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO
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