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Złodzieje coraz częściej tankują za darmo nocą i za dnia.
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Jeden spłonął żywcem, a drugi zmarł wskutek zatrucia dymem
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W miniony piątek kilka minut przed godziną piątą rano
w jednej części dwurodzinnego budynku w Dziwiszowie
wybuch pożar. Ogień najprawdopodobniej zaprószyło dwóch znajdujących się
w środku mężczyzn, którzy
znani byli z rozrywkowego
stylu życia. Nie przeżyli

i młodszy Piotr H. Jak mówią sąsiedzi,
dwa tygodnie temu wprowadził się do
nich trzeci bezdomny, utykający, około 30- letni mężczyzna. Cała trójka nie
pracowała i nie wylewała za kołnierz,
a pod wpływem alkoholu mocno
naprzykrzała się sąsiadom.
– Jest taka zasada, że o zmarłych
źle się nie mówi, ale uważam, że
w tym przypadku sprawdziło się
stare powiedzenie: „jakie życie, taka
śmierć”. Pili, nie pracowali, korzystali
W części budynku, w której wy- z zapomóg i darów. Wiadomo, że
buchł pożar, od kilku lat mieszkało szkoda każdego człowieka, ale prawdwóch kuzynów: około 50-letni Adam da jest taka, że jako sąsiedzi mieliśmy

tu z nimi „trzy światy”. Jak się napili
to wyprawiali tu cuda: często biegali
nago koło domu, dobijali się do drzwi
sąsiadów.
– To pewnie dlatego sąsiedzi nie
reagowali, kiedy rano Piotr H. dobijał się on do okien i drzwi. Kiedy
budynek się zapalił Piotra nie było
w domu, wyszedł już pić. Zauważył
ogień, kiedy wracał, ale wtedy, w
środku musiało się naprawdę dobrze palić. Kiedy on wybił szyby, ze
środka buchnął ogień – opowiadają
sąsiedzi.
Ciąg dalszy na stronie 8

Zamroczeni alkoholem lokatorzy nie
zareagowali na pożar.

Jechał motocyklem i łamał wszystkie przepisy

REGION JELENIOGÓRSKI

Skutki brawury na jednośladzie

JELENIA GÓRA

Mocne
uderzenie
w JCK
Ruszają polsko-niemieckie
spotkania młodych muzyków
str. 7

JELENIA GÓRA

Skatepark
przy Parku
Żiżki!

Tuż obok wieży widokowej w Radomierzu 38-letni motocyklista
z pasażerką wyprzedzając na
podwójnej ciągłej, na łuku przez
nadmierną prędkość zjechał na
pobocze, przewrócił się i sunąc
uderzył w drzewo.

Do zdarzenia doszło 15 września. Kobieta doznała złamania nóg. Poszkodowani
byli przytomni i zostali przewiezieni do
szpitala. – Sprawca nic nie pamiętał, ale z
relacji świadków wynika, że nie dostosował
się do znaku zakazu wyprzedzania – poinformował sierżant Jacek Drytko z KMP w
Jeleniej Górze. Kierowca był trzeźwy. Obok
miejsca wypadku akurat przejeżdżał ratownik medyczny, który natychmiast udzielił
poszkodowanym pomocy. Części motoru
rozrzucone były na kilkadziesiąt metrów.
Policja prowadzi czynności ustalające
dokładny przebieg wypadku. Niech będzie
on przestrogą dla wszystkich lubiących
poszaleć na jednośladzie!
(Agrafka)
•

Dzieci, młodzi i dorośli chcą się
wyszaleć na rolkach
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bezpłatny

Aktorzy Teatru „Maska” z
Ryszardem Wojnarowskim bawią
publiczność razem „od stu lat”!
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Sprawca i pasażerka mieli wiele szczęścia.
Podobne zdarzenia mogą zakończyć się tragicznie.
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ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zdrowe przerwy w szkole

Polacy – mięsożercy

Wakacje dobiegły końca, nasze dzieci wracają więc do codziennych zajęć, wymagających zarówno wysiłku fizycznego, jak i sporej koncentracji. Możemy wspomóc je poprzez przygotowanie smacznego i pożywnego śniadania, po które nasze pociechy z
ochotą sięgną między lekcjami.

Najnowsze badania, opublikowane w książce ,,Who Eats What” wskazują, że Polska jest jednym z krajów, znajdujących się w światowej czołówce pod względem spożycia mięsa. Zajmujemy bowiem wysokie, 12 miejsce.
Na pierwszej pozycji uplasowała się Argentyna ze spożyciem mięsa na poziomie ponad 115kg na osobę; Polacy natomiast rocznie
zjadają ,,jedynie” 74 kg . Z badań wynika, że naszym ulubionym
rodzajem mięsa jest wieprzowina, zjadamy jej bowiem rocznie
około 40 kg. Cały czas wzrasta spożycie drobiu, uważanego
przez konsumentów za mięso niedrogie i zdrowe. Najmniej spożywamy wołowiny – średnio około 3 kg. Powodem może być jej
wysoka cena . A dlaczego Polacy tak bardzo kochają mięso?
Odpowiedzią prawdopodobnie jest historia i związana z nią tradycyjna kuchnia słowiańska. Nasi przodkowie, nie mając dostępu
do źródeł białka, takich jak np. mieszkańcy krajów śródziemnomorskich (ryby, orzechy, oliwa z oliwek), musieli uzupełniać je
białkiem zwierzęcym, takim które ,,było pod ręką”, a pochodziło
przede wszystkim z trzody chlewnej, bydła oraz dziczyzny. Instynkt podpowiadał nam, że białko zwierzęce jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu; dziś wiemy, że dostarcza ono łatwo
przyswajalnych witamin z grupy B oraz minerałów: żelaza, selenu i cynku. Instynkt samozachowawczy,
nakazujący naszym przodkom korzystanie z zasobności lasów w dziczyznę, w XXI wieku przekształcił
się w rozsmakowanie w tradycyjnych słowiańskich potrawach, bazujących głównie na mięsie Co więcej,
przygotowanie typowej staropolskiej potrawy nie wiąże się już ze spędzaniem wielu godzin w kuchni: polski przemysł mrożonkowy zdaje się odpowiadać na zapotrzebowania konsumentów i podążać za
wzrastającym popytem na dania mięsne, – oferując pierogi, kartacze i pyzy.
Powrót do tradycyjnych smaków wiąże się z powrotem do tradycyjnych metod produkcji. Dlatego też
dużym zaufaniem klientów cieszą się firmy, specjalizujące się w ręcznej –produkcji produktów głęboko
mrożonych (np. Jawo).
Pierogi z mięsem i kartacze to właśnie jedne z najlepiej sprzedających się produktów naszej firmy - przyznaje właściciel Jawo, Jan Dziembor. Obrazuje to pewne preferencje żywieniowe Polaków. My natomiast
rozumiemy, że mają oni coraz mniej czasu, dlatego staramy się, aby na ich stołach pojawiały się prawdziwie domowe i naturalne produkty.
Białko zwierzęce jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, starajmy się jednak zachowywać zdrową równowagę pomiędzy spożywanymi rodzajami mięs. Wołowina jest gatunkiem, posiadającym największą zawartość łatwo przyswajalnej witaminy B12, niewątpliwie największym atutem
wieprzowiny są wysokie walory smakowe oraz niska cena, drób posiada wysoką wartość odżywczą przy
stosunkowo małej zawartości tłuszczu; ryby zaś są skarbnicą białka i witaminy D… Biorąc pod uwagę
zalety wszystkich rodzajów mięs pamiętajmy, że tylko zbilansowana dieta pozwoli nam czerpać garściami
z dobrodziejstw odżywczych każdego rodzaju posiłków.

Każdemu rodzicowi zależy, by jego dziecko jadło pełnowartościowe posiłki zarówno w domu, jak i poza nim. Często jednak, zupełnie nieświadomie, popełniamy drobne błędy w żywieniu naszych pociech, które mogą
skutkować niedoborem cennych witamin i minerałów, sennością i apatią.
Przygotowując drugie śniadanie najczęściej ograniczamy się do nudnej kanapki z serem lub wędliną, przynoszonej z powrotem ze szkoły. Zdarza
nam się również z braku czasu i pomysłu wyposażyć dziecko w kilka złotych, by kupiło coś w szkolnym sklepiku, mając płonne nadzieje, że wybierze owoc lub jogurt, zamiast słodkiej bułki i paczki chipsów. By uniknąć
wyrzutów sumienia, przedstawiamy poniżej kilka cennych wskazówek i
porad, które pozwolą urozmaicić codzienne menu naszej pociechy i uzupełnić je o podstawowe składniki do prawidłowego rozwoju.
Nie musimy zupełnie rezygnować z poręcznych i łatwych w przygotowaniu kanapek. Wystarczy zwykłą bułkę pszenną zamienić na tę z pełnoziarnistej mąki i dodać do niej kolorowe warzywa, twarożek, czy ukochane przez dzieci masło orzechowe.
Odpowiednia mieszanka ziół i przypraw sprawi, że znudzona kromka zamieni się w pełnowartościowy
posiłek, który nasze dzieci będą pałaszowały ze smakiem. Innym rozwiązaniem może być zaopatrzenie
dziecka w sałatkę z dodatkiem ulubionych składników – na słodko z owocami, lub warzywną z kurczakiem, szynką lub jajkiem. Na rynku mamy obecnie nieskończoną liczbę niewielkich pojemników ze specjalnymi kieszonkami na sztućce, dzięki czemu taki lunch będzie wygodny w jedzeniu i przenoszeniu w
każdym plecaku. Popularny serek wiejski również może stać się ulubioną przekąską, gdy dodamy do niego
posiekany szczypiorek lub pokrojonego w kostkę ananasa, a zamiast wody włożymy do śniadaniówki kartonik mleka czekoladowego i garść winogron lub orzechów. Gdy zabraknie nam czasu na przygotowanie
posiłku, możemy wspomóc się sprawdzonymi rozwiązaniami w postaci gotowych batoników musli, czy
suszonych plasterków owoców i warzyw (np. specjalnie przygotowane dla dzieci Chrupsy marki Crispy Natural). Stanowię one idealną alternatywę dla niezdrowych, lecz uwielbianych przez najmłodszych
chipsów i innych słonych przekąsek. Komponując odpowiednio zbilansowany posiłek, nie możemy też
zapomnieć o napojach – najlepiej niegazowanej wodzie mineralnej lub mleku w kartoniku. Powinniśmy
unikać słodkich napojów gazowanych, które dostarczają pustych kalorii i zamiast nawadniać, wzmagają
pragnienie.
Z ostatnich badań wynika, że aż 21% uczniów w wieku 11-15 lat nie je śniadań w szkole. Dane są alarmujące, ponieważ duże przerwy między posiłkami powodują znaczny spadek zawartości glukozy we krwi,
co skutkuje zmęczeniem i obniżoną koncentracją uwagi – tak potrzebną podczas wysiłku. Przygotowując
smaczne śniadanie mamy pewność, że dostarczamy naszym pociechom potrzebnych składników odżywczych i skutecznie wspomagamy ich rozwój.
więcej na: www.crispynatural.pl

Więcej na: www.jawo.pl

NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI

Danuta Juszczyńska
nauczycielka ZSLiZ nr 2

Pasjonatka zawodu wpadła na ciekawy pomysł uwiecznienia na fotografiach fryzur jeleniogórzan. Swoim uczniom
zaproponowała więc wykonanie takich niecodziennych
zdjęć, których wystawę otwarto w minionym tygodniu w
popularnej „Handlówce”. – Wśród młodych ludzi przeważa
awangarda, wśród starszych kobiet najczęściej są to fryzury
klasyczne, czasami z trwałą
ondulacją. Wśród panów
dominuje moda na fryzury krótko ostrzyżone lub
tzw. „łyse głowy”. Coraz
częściej można też spotkać
fryzury 3D, czyli z trzema
odcieniami koloru – powiedziała Danuta Juszczyńska,
która wykształciła już kilkanaście roczników utalentowanych fryzjerów i fryzjerek. I już
zapowiada, że to nie koniec pomysłów
na uatrakcyjnienie nauki.
(Angela)

•
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Nowy wizerunek biblioteki
Filia Książnicy Karkonoskiej na placu Piastowskim w Cieplicach zostanie
odnowiona. Będzie miała czystą elewację i nowocześniejsze wyposażenie.
Pobazgrany bohomazami budynek
placówki kole od dawna w oczy zarówno mieszkańców jak i kuracjuszy. To się
jednak niebawem zmieni.
– Rozpoczęły się już prace budowlane, dzięki którym sam obiekt będzie
bardziej funkcjonalny, a zmieni się też
korzystnie jego elewacja – powiedział
Hubert Papaj, zastępca prezydenta

Do wygrania: książki kucharskie i pendrive.
wytnij kupon i przyjdź 20.09.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul.
M.C Skłodowskiej 13/2

miasta. Gruntownie wyremontowane
zostaną wnętrza, łącznie z przystosowaniem ich do przyjmowania osób
niepełnosprawnych. Kosztować to
będzie ponad 60 tys. złotych, a po
przetargach i uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń wykonawca wszedł na plac
budowy.
Drugim etapem prac, jeszcze kosztowniejszym, będzie wyposażenie
biblioteki w nowoczesny sprzęt elektroniczny.
(RED)

Fot. Jelonka.com

Fot. Agrafka

Do wygrania 3 zestawy produktów:
wytnij kupon i przyjdź 20.09.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul.
M.C Skłodowskiej 13/2
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Sławomir Ejsymont
były naczelnik GOPR

W miniony wtorek decyzją Zarządu Grupy Karkonoskiej Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sławomir Ejsymont stracił
stanowisko naczelnika. Jego obowiązki przejął Olaf Grębowicz, członek
zarządu. Oficjalnie odwołanie ma charakter merytoryczny,
ale w kuluarach mówi się, że powodem były nieporozumienia między zarządem a byłym naczelnikiem. S.
Ejsymont ratownicze przyrzeczenie składał w
roku 2006. Był piątym naczelnikiem Grupy
Karkonoskiej GOPR od jej powstania w
1977 roku. Wybierany na kadencję czteroletnią, objął tę funkcję w grudniu ub.
r. Wcześniej był szefem biura Polskiego
Związku Alpinizmu w Warszawie
(2006–2008). Niebawem zarząd
wybierze nowego naczelnika. A do
końca tego roku S. Ejsymont będzie
pracował jako zastępca naczelnika
GK GOPR.
(Accipiter)
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Nie wolno zapomnieć!
Tablice poświęcone pamięci
Sybiraków, którzy zginęli 10
kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem
odsłonięto w minioną sobotę w Kościele Łaski pod
Krzyżem Chrystusa. Okazją
była 72. rocznica napaści
zbrojnej wojsk Armii Czerwonej na znękaną wojną z
III Rzeszą Rzeczpospolitą
Polską.

wstępie ksiądz prałat płk Andrzej
Bokiej, proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Zebranych powitała wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Sybiraków
Bożena Dudzińska. W kilku słowach
przybliżyła okoliczności dziejowe
zesłań Polaków na Sybir, w okresie
II Wojny Światowej.
Przypomniała, że Golgota Wschodu dla naszych rodaków rozpoczęła
się od zbrodni w Katyniu. Nawiązała
także do ubiegłorocznej 70. rocznicy
tamtych wydarzeń i do katastrofy
rządowego tupolewa, którym do
Katynia zmierzała delegacja z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
na czele.
– Nie dane było Im dotrzeć na
miejsce. Wśród ofiar byli także Sybiracy. Prezydent RP na uchodźctwie
Ryszard Kaczorowski oraz Edward
Duchnowski, sekretarz generalny
Związku Sybiraków. Poświęcone Ich
pamięci tablice zostały wmurowane
w tej świątyni – powiedziała Bożena

17 września obchodzony jest
także jako Dzień Sybiraka. Z tego podwójnego powodu w Kościele Łaski
odbyła się uroczystość rocznicowa
z udziałem Sybiraków jeleniogórskich, przedstawicieli parlamentu
z posłanką Marzeną Machałek i
władz miasta z zastępczynią prezydenta Zofią Czernow, oraz pocztów
sztandarowych szkół.
– Żyje jeszcze wielu świadków
tamtych wydarzeń – powiedział na
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Dudzińska. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz prałat płk Andrzej Bokiej.
Tablice odsłoniły córka śp. Edwarda
Duchnowskiego oraz zastępczyni
prezydenta miasta Zofia Czernow.
– Był wzorcem patriotyzmu i
postawy godnej naśladowania. Nie
mieszkał wprawdzie w naszym mieście, ale z racji swojej postawy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Jeleniej Góry – wspomniała postać
śp. Ryszarda Kaczorowskiego Zofia
Czernow. – Pragnę wyrazić Państwu
wdzięczność za ufundowanie tej
tablicy poświęconej memu ukochanemu Ojcu – podkreśliła córka śp.
Edwarda Duchnowskiego.
Uroczystość uświetnił także Zenon Siegieńczuk, organista Kościoła
Łaski. Użył on bowiem specjalnego
rejestru organów tzw. glockenspiele,
używanego tylko przy wzniosłych
okazjach. Mszę Świętą zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże coś
Polskę”.
(RED)

Fot. red

72 lata temu na Polskę napadł Związek Sowiecki

JELENIA GÓRA

W uroczystości wzięły udział m.in. posłanka
Marzena Machałek, zastępczyni prezydenta Zofia
Czernow oraz rodzina śp. Edwarda Duchnowskiego.

Tablice poświęcił
ks. płk prałat
Andrzej Bokiej.
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Mniej drzew
na Słowackiego
Sosny, które rosły przy wyburzonym półtora roku temu baraku
przy ulicy Słowackiego, trafiły pod
topór. W baraku w latach 1975 –
1994 urzędowała Prokuratura Wojewódzka w Jeleniej Górze, później
był siedzibą Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Ostatecznie,
po przeprowadzce MOPS-u do
wyremontowanej siedziby przy al.
Jana Pawła II, grunt przy ulicy Słowackiego sprzedano, a budowlę
wyburzono. Teraz teren czeka na
zagospodarowanie. Zgodnie z planem może tu powstać budynek
mieszkalno-usługowy. Zapewne
pierwszym zwiastunem inwestycji
jest wycięcie kilku sosen, które
rosły tu od dziesięcioleci.
(RED)

JELENIA GÓRA

Zygzakiem i wbrew zakazom
alkoholu w organizmie). Kierowca naruszył również cztery zakazy sądowe:
dwa czteroletnie i dwa pięcioletnie. –
W sumie grozi mu kara do pięciu lat
więzienia – poinformowała podinsp.
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(KMP)

14 września o kierowcy volkswagena golfa, który jadąc samochodem
sprawiał wrażenie mocno nietrzeźwego, poinformował policję jeden z
mieszkańców. Auto zostało zatrzymane do kontroli przy ulicy Grunwaldzkiej. Za kierownicą siedział 43-latek z
Jeleniej Góry. Był pijany (2,6 promila

JELENIA GÓRA

Uszkodzili przyłącze gazowe
jakiś czas czuć jeszcze było charakterystyczną woń, gdyż były wietrzone
studzienki. Ewakuacja ludności nie
okazała się potrzeba. Awaria nastąpiła podczas prac budowlanych. Ulica
Osiedle Robotnicze będzie rozkopana
jeszcze do zimy.
(Agrafka)

W minioną środę z powodu uszkodzenia przyłącza gazowego podczas
robót na Osiedlu Robotniczym i
wycieku gazu, zamknięta dla ruchu
została ulica na odcinku od ulicy Mostowej do Kubsza. Na miejsce dotarło
pogotowie gazowe oraz policja, która
kierowała ruchem. Wyciek gazu został opanowany. W powietrzu przez

Fot. Agrafka

region

Wyjaśnienie
Jak poinformowała podinsp..
Edyta Bagrowska, rzeczniczka
KMP w Jeleniej Górze, kolizję
w dniu 10 września w Sosnówce
Górnej spowodował kierowca
samochodu dostawczego marki
Peugeot, który przyznał się do
winy, więc policjanci nie musieli
przeprowadzać dochodzenia.
Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł oraz 6
punktami karnymi.
(Agrafka)
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Została przecięta jedna z rur gazowych.
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Odpowie za napad z cegłą w ręku

Zaszalał na motocyklu

Plaga na stacjach paliw

JELENIA GÓRA

Będą się wspinać w „Ekonomie”
– Nie daje bardzo dużych możliwości,
ale dla osób, które zaczynają przygodę ze
wspinaniem jest wystarczająca – powiedział Przemysław Ballada, instruktor
wspinaczki skalnej Polskiego Związku
Alpinistów. Wartość ścianki to około 100
tys. zł, na które szkoła wraz z miastem
pozyskały pieniądze z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika
Czeska 2007-2013. – Ścianka będzie
użytkowana przede wszystkim na
zajęciach wychowania fizycznego oraz
na zajęciach dodatkowych – zapowiada
Joanna Marczewska, dyrektor Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w
Jeleniej Górze. Atrakcja będzie także
dostępna dla mieszkańców, nie wiadomo jeszcze jednak, na jakich zasadach.
Na pewno za darmo.
Pomysłodawcami wybudowania ścianki wspinaczkowej
i przeprowadzenia zawodów w
ZSE-T są Paweł Maczel, nauczyciel
wychowania fizycznego jego kolega
Michał Judziński.
(Angela)

Fot. Angela

W miniony piątek odbyło się uroczyste przekazanie do użytku ścianki
wspinaczkowej, która stanęła w sali gimnastycznej Zespołu Szkół EkonomicznoTurystycznych w Jeleniej Górze.
Ścianka wspinaczkowa to pierwszy
tego typu obiekt w jeleniogórskich placówkach oświaty. Ma 6,5 m wysokości, 5
m szerokości oraz wysięg przewieszenia
1,5 m. Jej całkowita powierzchnia
to 45 m kw. Jednocześnie mogą
się po niej wspinać cztery
osoby.

Ze ścianki
ucieszą się
uczniowie,
ale ma ona
służyć także
mieszkańcom.

22-letni motocyklista najprawdopodobniej w wyniku nadmiernej
prędkości wypadł z drogi i wpadł
do rowu. Do zdarzenia doszło w
Siedlęcinie 14 września późnym
popołudniem. Sprawca jechał niezarejestrowanym i nieubezpieczonym
jednośladem i – jakby tego było mało
– nie miał uprawnień do prowadzenia
motocykla, bo pozbawił ich go sąd.
Mężczyźnie grozi kara do trzech lat
pozbawienia wolności.
(KMP)

Zuchwałe kradzieże benzyny
to żadna nowość zarówno dla
właścicieli tzw. „sieciówek”,
jak i prywatnych stacji paliw.
Najczęstszym procederem
jest oczywiście tankowanie
pojazdu i odjazd bez uiszczenia należnej opłaty, której
odzyskanie okazuje się
wcale niełatwe.

JELENIA GÓRA

Co w rurach piszczy

Nieuczciwi oraz zapominalscy kierowcy tankujący
swoje pojazdy „za darmo”
stanowią dzisiaj istną plagę nękającą właścicieli i
pracowników sieciowych,
i prywatnych stacji paliw.
Niemal każdego dnia w
całej Polsce dochodzi do
sytuacji kradzieży benzyny przez pospolitych czy
przypadkowych złodziei, jak
również „specjalistów” z zorganizowanych grup przestępczych.
I nie inaczej jest również w Jeleniej
Górze.
Schemat działania złodziei paliw
jest prosty: zakapturzony przestępca
przyjeżdża w nocy, zasłania twarz,
by nie została zarejestrowana przez
monitoring i wyczekuje najlepszego
momentu, czyli takiego, kiedy pracownicy stacji są zajęci. – Zazwyczaj
robią to ludzie, którzy dobrze znają
się na rzeczy; doświadczeni złodzieje
paliwa choć zdarzają się również
osoby przypadkowe, które kradną

Z okazji IV Dnia Otwartego spółka
Wodnik i BWA ogłaszają indywidualny
konkurs plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych pod nazwą:
„Co w rurach piszczy?” oraz konkurs
fotograficzny dla szkół gimnazjalnych
i średnich „Czysta woda źródłem
życia”. Prace można składać do 15
grudnia br. Warunkiem udziału jest
obecność na dniu otwartym Wodnika,
1 października br.
(Angela)
JELENIA GÓRA

Latarnie na trakcie
Przed nadchodzącą jesienią i coraz
wcześniej zapadającym zmrokiem
trwają naprawy oświetlenia ulicznego. W miejsce zniszczonych lub
wyrwanych z różnych przyczyn
słupów latarnianych na śródmiejskim
trakcie w minionym tygodniu trafiły
nowe latarnie, które sprawią, że centrum miasta stanie się jaśniejszym i
bezpieczniejszym.
(RED)

JELENIA GÓRA

proporcjonalnie do wzrostu cen paliwa. Ceny rosną i rośnie liczba złodziei.
W chwili obecnej straty spowodowane
kradzieżą benzyny, które ponosimy
miesięcznie wynoszą od 800 do 2 000
zł. Pod tym względem – są miesiące
lepsze i gorsze. Najgorsze są okresy
przedświąteczne czy urlopowe, w
których mamy do czynienia ze wzmo-

Bar „Karzełek” na sprzedaż

kojarzy się z Barem „Karzełek”
działającym do początku lat 2000.
cukiernia i kawiarnia FriePodczas jednego z remontów
dricha Zimmera, a po wojnie
znaleziono tam dużo srebrnych
swoje wyroby sprzedawał
i złotych monet. Przez jakiś czas
tam turecki piekarz i cukierprowadzono tu warsztat nanik, który znany był z
prawczy automatów do
prowadzenia lokalu o
gry, ale od kilku miesięcy
nazwie „Ankara” na
wnętrze dawnego baru
placu Ratuszowym.
stoi puste.
Jednak wielu jelenio- Atrakcyjnie położona nieruchomość
(RED)
górzanom miejsce to czeka na gospodarza.
Fot. red

Chodzi o parter kamienicy na
rogu ulic 1 Maja i Okrzei. Jeszcze
przed 1945 rokiem działała tam
R

– Jesteśmy łatwym
celem ataków złodziei
paliw – mówią
pracownicy stacji
benzynowych.

Brakuje chętnych na zagospodarowanie atrakcyjnie położonego lokalu

Przez lata funkcjonował
jako popularny bar szybkiej
obsługi, a po zakończeniu tej
działalności nikt nie ma pomysłu, co w nim ulokować.

•

żoną liczbą wyjazdów w długie trasy.
Czy kradzieżom benzyny można jakoś zapobiec? Na takie pytanie próbowali odpowiedzieć właścicielom stacji
policjanci podczas zorganizowanego
w minionym tygodniu spotkania.
Rady? Monitoring wizyjny, ograniczanie ilości wlewanego paliwa do kwoty
podanej przez klienta oraz zwracanie
szczególnej uwagi na ludzi, którzy
nalewają paliwo do beczek i
innych pojemników.
Jednak zdaniem właścicieli i pracowników stacji
jest to zadanie wcale niełatwe. Co gorsze, odzyskanie należnej kwoty za
tankowanie paliwa przez
nieuczciwego kierowcę
również nastręcza sporo
problemów.
– Mała liczba zatrudnionych na stacji osób, odległość od okienka, do dystrybutora, a także do najbliższego
posterunku policji sprawia, że
jesteśmy łatwym celem ataków
złodziei. Telewizja dozorowa nie
rozwiązuje problemu, gdyż zwykle
nieuczciwi kierowcy tankują „na
fałszywych blachach”; mają podrobione tablice rejestracyjne. Dlatego
też mimo zgłoszeń, które zawsze
kierujemy na policję odzyskanie
pieniędzy za paliwo często okazuje
się nierealne – tłumaczy Jan Pietrzykowski, pracownik stacji paliw przy
drodze krajowej nr 3.
Petr/Angela

benzynę przez nieuwagę, po prostu,
zapominają zapłacić – mówi Krzysztof
Kanclerz, kierownik jednej ze stacji
paliw w centrum Jeleniej Góry.
I dodaje: – Częstotliwość kradzieży
zwiększa
się

Fot. Petr

złotych. Agresor został aresztowany na
dwa miesiące, bo prokurator uznał, że
cegła w rękach pijanego przestępcy,
który nie kontrolował swojego zachowania, była niebezpiecznym narzędziem.
Marcin K. był już karany i odsiedział w
więzieniu trzy lata za kradzieże. Grozi
mu kara od trzech do 15 lat pozbawienia
wolności.
(Agrafka)

Uderzył cegłą pracownicę jednego z
salonów gier w Lubaniu, obezwładnił
ją i ukradł z sejfu tysiąc złotych. Wkrótce
stanie przed sądem. Mowa o 26-letnim
Marcinie K., który upił się i napadł na
lubański salon gier 26 lipca tego roku.
Poszkodowana znała napastnika i
przekazała jego dane policji. Następnego
dnia został on zatrzymany: ze skradzionych pieniędzy odzyskano jedynie 250

Złodzieje coraz częściej tankują za darmo nocą i za dnia
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

AUTO - CAMPING PARK
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VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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JELENIA GÓRA

Bawią publiczność razem „od stu lat”

Na Łomnickiej Maraton Mistrzostwami Świata
Maraton Karkonoski w roku 2013 Porębie od 3 lat z powodzeniem orgazwolnij!
będzie jednocześnie Mistrzostwami nizuje Fundacja Maraton Karkonoski

Fot. Agrafka

Policjanci w ostatnich dniach prowadzili i będą przeprowadzać częstsze
kontrole prędkości na ulicy Łomnickiej
w Jeleniej Górze, zwłaszcza w rejonie
osiedla Łomnickiego. Powód: brakuje
tam pobocza, a kierowcy mimo ograniczenia prędkości do 40 km/h jeżdżą
tamtędy stanowczo za szybko. Policja
podkreśla, że patrole to odpowiedź
na prośby mieszkańców, a poprzez
mandaty ma być tu bezpieczniej, bo
dochodziło tu do wypadków drogowych. Najbezpieczniej by było, gdyby
przy tej ulicy powstały chodniki. Na to
jednak w budżecie nie ma pieniędzy.
(RED)

Policjanci będą często
tu stać z radarem.

W prezencie od samorządu „Maska”
dostała czek na 10 tysięcy złotych.

Skąd to sto lat? – To benefis z okazji
mojego 50-lecia pracy twórczej, 30-lecia
Honoraty Magdeczko-Capote oraz 20
lat pracy Krzysztofa Rogacewicza. Teatr
Maska istnieje ponad 10 lat, dlatego też
chcieliśmy przypomnieć nasze występy.
Aktorstwo jest tak pięknym zawodem,
że tylko czasami żal, że musi się kiedyś
skończyć – powiedział Ryszard Wojnarowski, aktor Teatru Maska.

JELENIA GÓRA

pod dyrekcją Rafała Gutkowskiego. Z
każdym rokiem zwiększa się grupa
biegaczy. Także w Szklarskiej Porębie
w lutym przyszłego roku rozegrane
zostaną zawody Pucharu Świata w
Narciarstwie Biegowym.
(www.szklarskaporeba.pl)

Świata tej dyscypliny.
Maraton Karkonoski to zawody
rozgrywane na trasie Szrenica – Śnieżka – Szrenica. Jedyny warunek, jaki
postawił Kongres Światowego Związku
Biegania Górskiego, to trudniejszy podbieg na Śnieżkę. Zawody w Szklarskiej

Biegi górskie rozsławią kurort pod Szrenicą
na cały świat.
•

Warto też przy okazji wspomnieć
postać nieżyjącego już aktora i reżysera
Andrzeja Kempy, który także grał i
tworzył w „Masce”.
Teatr Maska powstał w Jeleniej
Górze w 1995 roku i wystawił już
ok. 20 spektakli zróżnicowanych
pod względem tematyki, formy i
treści. Cykl przedstawień w klimacie
kabaretowym o epokach: „Rozprawa
o średniowieczu”, „Renesans czyli
jak Wam się podoba” cieszył się
dużym zainteresowaniem i prezentowany był na wielu plenerowych
imprezach w całej Polsce. Lekkie
dowcipne formy takie, jak „W starym
kinie? ...czyli zwierzenia dublera”,
„Nie kochać to grzech”, „Jak zostać
artystą”, „Uwiedziony” od lat bawią
widzów, zarówno tych starszych,
jak i młodszych. „II część Dziadów”
A. Mickiewicza wystawiona była w
kaplicy w Jeleniej Górze.

T

S

•

Podczas jubileuszu Teatr Maska
w składzie: Honorata MagdeczkoCapote, Ryszard Wojnarowski,
Krzysztof Rogacewicz i Paweł
Sikora przedstawił fragment y
swoich spektakli. Nie zabrakło
więc Dziadów, Mony Lisy, międzynarodowego Hamleta, czy też polskiej Nędzy i Bidy. Po benefisie już
w sali bankietowej także można
było usłyszeć artystyczne wątki,
jak chociażby śpiewane utwory
Hemara, czy też Tuwima.
Wśród licznych gości pojawili
się prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła wraz z zastępczynią
Zofią Czernow, były prezydent
Józef Kusiak, radny wojewódzki
Tadeusz Lewandowski, a także
przedstawiciele jeleniogórskich
teatrów.
(Agrafka)

Jednoślady opanowały centrum miasta

Wieczorny nalot motocykli
W minioną sobotę na plac
Ratuszowy zjechało ponad
50 motocykli
Honda, których
właścicielami
są członkowie
Gold Wing Club
of Poland Motocykliści wjechali pod Ratusz.
zaprosił ich na przyszły rok. – Dla
Motocyklistów przywitał prenaszego miasta jest to wielka
zydent Marcin Zawiła i od razu
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Imprezy nie nagłośniono, ale od
warkotu motorów było głośno.

promocja zarówno w regionie
jak i na świecie – powiedział.
Największą niespodziankę zrobili uczestnicy zlotu w piątek
wychowankom Domu Dziecka
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze Cieplicach. „Przywieźli im mnóstwo
słodyczy i dali im wiele radości
urządzając im przejażdżki motocyklami. – Zapoznali się z dziećmi oraz zaprosili ich na zlot na
Placu Ratuszowym. Podopieczni
domu dziecka się bardzo cieszyli – chwaliła wychowawczyni
Elżbieta Gryczka.
Jakub Thauer
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Składany jubileusz

„Benefis 100-lecia pracy artystycznej” aktorów z Teatru
Maska zachwycił w miniony
piątek licznie zgromadzonych gości w Osiedlowym
Domu Kultury. Po przeglądzie fragmentów spektakli i
gromkich brawach, widzowie
zaśpiewali artystom „Sto lat” i
życzyli dalszej, owocnej pracy
na scenie.

19 września 2011 r.
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Tu drzemie potencjał

Fałszywa doktor w akcji Namaszczenie kandydata

O niewykorzystanych możliwo- dużych prędkości i skomunikowanie
ściach naszego regionu była mowa Warszawy z Pragą przez Wrocław i Jew minioną środę podczas konferen- lenią Górę. Kolejną istotną rzeczą jest
cji prasowej kandydata Platformy budowa porządnego pasa startowego
Obywatelskiej do Senatu RP Józefa na lotnisku aeroklubu – powiedział
Piniora, w której wzięli udział Je- Jerzy Łużniak.
(Agrafka)
rzy Łużniak, wicemarszałek dolnośląski i zarazem
kandydat na posła,
oraz Andrzej Więckowski, wicestarosta jeleniogórski. –.
Polacy głosują na
cud natury, jakim
są Mazury, moim
zdaniem drugim takim miejscem, nie Jerzy Łużniak, Józef Pinior i Andrzej
tylko w Polsce, ale i Więckowski podczas konferencji
w Europie jest region
jeleniogórski. Ważna przekonywali do programu Platformy
jest budowa kolei Obywatelskiej

13 września 78-letni jeleniogórzanin wpuścił do mieszkania nieznaną
kobietę, która powiedziała mu, że jest
lekarzem z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Dodała, że otrzyma 100 zł
podwyżki emerytury, ale warunkiem
jest badanie. Oszustka poprosiła lokatora, by jej rozmienił 200 złotych. Starszy
pan spełnił jej prośbę przy okazji pokazując, gdzie trzyma oszczędności. Chwilę potem „gościa” już nie było: ulotnił się

Fot. Agrafka

REGION
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JELENIA GÓRA

pod pretekstem przyniesienia z karetki
aparatu EKG. Po wyjściu fałszywej
pani doktor gospodarz stwierdził, że
zgromadzone przez niego kilka tysięcy
złotych zniknęło. Oszustka ma około 30
lat, jest szczupłej budowy ciała, mierzy
około 160 cm wzrostu, włosy czarne,
krótkie, śniada cera. Ubrana była w
zieloną bluzkę i czarne spodnie. Szuka
jej policja.
(KMP)

Policja jeleniogórska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza
osoby starsze, samotnie mieszkające. Prosimy o to, aby nie ufać nieznajomym i pod
żadnym pozorem nie wpuszczać ich do mieszkań. W przypadku osób podających się
za pracowników różnych instytucji warto sprawdzić, czy faktycznie te osoby są tam
zatrudnione, a także zweryfikować powody ich wizyty. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości należy poinformować policjantów.

•
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•

12 września do stolicy
Karkonoszy ze swoim
osobistym poparciem
dla kandydata do Senatu Zbignie wa Ładzińskiego przyjechał
prezydent Wrocławia i
szef Unii Prezydentów
Miast „Obywatele do Zbigniew Ładziński z
Senatu”. – Chcę prosić Rafałem Dutkiewiczem
mieszkańców regionu
o głosowanie na ZbiPrezydent Wrocławia, któr y
gniewa Ładzińskiego, bo jestem poparł ośmiu takich kandydatów
absolutnie przekonany, że jest z Dolnego Śląska, dodał, że do
to najlepszy kandydat, jakiego stworzenia klubu w Senacie, trzeba
państwo macie w regionie. Jest mieć siedmiu senatorów, a by dysto człowiek tutaj zakorzeniony, ponować inicjatywą ustawodawczą
o niezależnym myśleniu, bardzo potrzebny jest 10-osobowy skład i
dobrze zorientowany w lokalnych takiego życzyłby sobie w wynikach
problemach– powiedział Rafał nadchodzących wyborów.
Dutkiewicz.
(Angela)
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Kawiarenka obywatelska
Kawiarenka obywatelska
Jeleniogórski program
Jeleniogórski
współpracy
program współpracy

Kawiarenka obywatelska
programobywatelska
współpracy
KawiarenkaJeleniogórski
obywatelska
Kawiarenka

Jeleniogórski
program
współpracy
Jeleniogórski
program
współpracy
Regionalne Centrum
Wspierania
Inicjatyw
Pozarządowych
wezapraszamy
współpracy
znaUrzędem
w Jeleniej
Zainteresowanych
zapraszamy
Zainteresowanych
na spotkanie
do Urzędu
Miasta
spotkanieMiejskim
do Urzędu
Miasta Górze ma zaszczyt zaprosić
przedstawicieli organizacji wpozarządowych
dosali
aktywnej
dyskusji
temat
współpracy
Jelenia Góra na rok 2012 z podmioJeleniej Górz e w
wnrJeleniej
15, Plac
Górz
Ratuszowy
e wnasali
nr
5815,
wprogramu
dniu
Plac Ratuszowy
58 w miasta
dniu
na godzin ę
na godzin ę
.
.
tami działalności pożytku publicznego.
Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w sali nr 15, Plac Ratuszowy 58 w dniu 27 września na godzinę
14:30.
W trakcie spotkania zaproszony gość – Karolina Furmańska przedstawi zasady tworzenia programów współpracy oraz przykłady funkcjonujących programów
w innych miastach.
W trakcie spotkania
będzie
czas naMiasta
dyskusje.
Państwa
aktywne do
uczestnictwo
będzie miało wpływ
Zainteresowanych
zapraszamy
na spotkanie
Zainteresowanych
do Urzędu
zapraszamy
na spotkanie
Urzędu Miasta
w Jeleniej
58 wGórz
dniue w sali nr 15, Plac Ratuszowy 58 w dniu
na kształt programu. w Jeleniej Górz e w sali nr 15, Plac Ratuszowy
na godzin ę
na godzin ę
.
.
Uczestnikom zapewniamy poczęstunek, udział w kawiarence dyskusyjnej
jest
bezpłatny.
75 642 20 00 wew. 42 75 642 20 00 wew. 42
ukasz.pecherczyk@rcwip.pl
ukasz.pecherczyk@rcwip.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc chęć uczestnictwa prosimy potwierdzić telefonicznie dzwoniąc na numer 75 642 20 00 wew. 42
lub mailowo lukasz.pecherczyk@rcwip.pl. W treści zgłoszenia prosimy podać imię, nazwisko, kontakt (telefon, email) oraz nazwę reprezentowanej organizacji.

Zapraszamy do uczestnictwa

75 642 20 00 wew. 42
ukasz.pecherczyk@rcwip.pl

ukasz.pecherczyk@rcwip.pl

75 642 20 00 wew. 42

Kawiarenka obywatelska
jest współfinansowana
Kawiarenka jest
obywatelska
ze środków
jest
Unii współfinansowana
Europejskiej ze środków
ze środkówUnii
Unii Europejskiej
Kawiarenka
obywatelska
współfinansowana
Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego wKapitał
ramach
Ludzki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

Kawiarenka obywatelska jest współfinansowana ze środków UniiKawiarenka
Europejskiejobywatelska jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

L

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Fot. Angela

6

kultura

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ta znakomita przedwcześnie zmarła amerykańska wokalistka (miała
zaledwie 33 lata) pozostawiła po sobie
mnóstwo nagrań, które co jakiś czas
przypominają inni artyści. Choćby
„Fileds of Gold”, który stał się wielkim
przebojem. Dwie inne amerykańskie
wokalistki Amikaeyla i Trelawny
Rose ceniąc twórczość Eve Cassidy
postanowiły oddać jej hołd dając specjalny koncert – A Celebration of Eve
Cassidy w Bay Area w San Francisco
w Kalifornii. W programie znalazły
się niemal te same piosenki, które
uwielbiała Cassidy.
Na estradzie wśród
gości znaleźli się:
Wayne Wallace,
John Santos, David
Flores,David Belove,Vince Mellone i
Simon Rochester. Klasyczne standardy w wykonaniu Amikaeyli i Trelawny
Rose mają swój dodatkowy urok:
na dwa głosy, gitarę i 6-cio osobową
sekcję instrumentów z nowymi aranżacjami piosenki te nabierają nowego
wyrazu. .
Andrzej Patlewicz

Ta ciemnoskóra
piękność pochodzi z Florydy tam
stawiała pierwsze
kroki śpiewając
muzykę gospel. Po
przeniesieniu się do
Nowego Jorku zaczęła występować w
teatrach muzycznych i kabaretach.
W umiejętny sposób połączyła soul
z blusem i jazzem. W 1994 roku nagrała swoją debiutancką płytę „Inside
My Blues”. Jej najnowszy album „A
Real Woman” to 13 znakomitych
kompozycji osadzonych w nurcie czarnej muzyki przepojonej soul/jazzem
(„That’s Just The Way It Is”, „Misery”
czy „Turn Me On”. W bluesowy klimat
wprowadza otwierającym „Hold My
Hand”, „Bluesin” i „I’m Coming Home”.
Świetnie bawi się głosem a w tle znakomicie pulsuje fortepian oraz sekcja dęta.
Shanna Waterstown jest producentem
płyty oraz autorką większości tekstów
i muzyki zawartej na tym krążku. „A
Real Woman” jest kolejnym etapem jest
błyskawicznej kariery, kariery która
nabiera coraz większego rozpędu.

JELENIA GÓRA Ruszają polsko-niemieckie spotkania młodych muzyków

Uwierz w duchy!

Mocne uderzenie w JCK

Prelekcja ilustrowana przeźroczami
z cyklu „Duchy dolnośląskie”: „Małgorzata Hauptman i jej skrzypce”, Duchy
w kopalni miedzianka”, „Wilkołak
w Pałacu w Bożkowie” odbędzie się
19 września o godz. 17.00 w ODK. O
duchach będzie opowiadał Tadeusz
Siwek.

23 września o godz. 17.00 w
Sali Nova JCK przy ul. 1 Maja
60. Tym razem zagra hard
core niemiecka grupa Tear
It Down.

Wtorek z „Klapsem”

20 września o godz. 18.00 w Sali
widowiskowej przy ul. Bankowej
odbędzie się projekcja filmu w ramach
DKF „Klaps” pt. „Amadeusz”, reż. Milos
Forman. Cena biletu 10 zł, karnet
kosztuje 28 zł.

Najbliższa edycja tej imprezy
odbywać się będzie pod dotychczasową nazwą. „LIGA ROCKA polsko
- niemieckie spotkania młodych
muzyków”. Do nowej edycji imprezy
zgłosiło się 30 nowych zespołów
muzycznych z różnych miejsc Dolnego i Górnego Śląska. Liga Rocka
jest znanym wydarzeniem w Polsce,
które daje młodym, zdolnym muzykom szansę zaistnienie na rockowej
scenie. Dzięki współpracy z Socjokulturalnym Centrum Steinhaus
e.V. Bautzen sympatycy muzyki
rockowej mają też okazję poznać
również niemieckie młode zespoły,
które proponują dziś modne nurty
spod znaku punk i alternatywnego
rocka czy cross over. Podczas najbliższego koncertu eliminacyjnego
(23 IX) wystąpią takie zespoły, jak:
The Floorators ze Świdnicy, który
gra muzykę rock’n’rollową, z Mar-

Przed „fotoruszeniem”

Diaporama, będąca zapowiedzią
IV fotoruszenia 2011, odbędzie się 22
września o godz. 18.00 przy tablicy
naprzeciwko Książnicy Karkonoskiej,
przy ul. Bankowej.

Odczytanie miasta

22 września o godz. 18.00 w BWA
przy ul. Długiej 1 odbędzie się „Czytanie
miasta”, z udziałem Romana Kurkiewicza oraz Pawła Krzaczkowskiego.
Rozmowa dotyczyć będzie realnych i
potencjalnych skutków architektonicznych, urbanistycznych i społecznych.
(Agrafka)

Fot. Archiwum

SHANNA WATERSTOWN – “ A
Real Woman”
wydawnictwo: Pepper Cake
Rec./ ZYX Music

7

Liga Rocka jest
znanym wydarzeniem
w Polsce.
cinkowic The Cox z repertuarem
punk, post punk, i cold wave,
z Wrocławia przyjadą grupy
Smash of Broken Glass, która gra
thrash’n’roll oraz Przeciwziemia
wykonująca muzykę rockową,
Ossa z Dąbrowy Górniczej zaprezentuje muzykę w klimatach
rock i pop. Na koniec zagrają
hard rock goście z Niemiec Tear
It Down.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Starocie, wykłady i muzyka

Teatralny tydzień wkrótce Mroczne, ale z humorem

Fot. Jelonka.com

Na starocie ściągają
kolekcjonerzy z całej Polski.
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41. edycja Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych
rozpocznie się 24
września o godz.
19. JST zainauguruje „Portret” Mrożka
w wykonaniu aktorów Teatru im.
Norwida. Wśród
innych propozycji Jedna ze scen „Portretu” Mrożka
znajdziemy: prezentację najpięklotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego
niejszych fragmentów dzieł Szekspi- (30 IX, godz. 19); widowisko „GARra w wykonaniu Andrzeja Seweryna GANTUA I PANTAGRUEL” wg Rabe(25 IX, godz. 20); sztukę „Filozofia w lais’a Stowarzyszenia Teatralnego
buduarze” Teatru Nowego z Krakowa Badów (1 X, o godz. 19). Spotkania
(26 IX, o godz. 19); THE BEST OF zakończą się 2 października sztuką
XXL, czyli Program Jubileuszowy z Gombrowicza „Biesiada u Hrabiny
okazji 20-lecia JUBILEUSZ TEATRU Kołtubaj” w wykonaniu Teatru im.
NASZEGO Jadwigi i Tadeusza Kutów Hauptmanna z Zittau (o godz. 19 na
(27 IX, godz. 19.00); „Stazione scenie studyjnej). Dodajmy też, że
termini” Wrocławskiego Teatru podczas 41. JST swoje „pięć minut”
Pantomimy im. H. Tomaszewskie- będą mieli młodzi adepci sceny. W
go, (28 IX o godz. 19.00); dramat czwartek, 29 września o godz. 17
„Matka” Witkacego Teatru Rampa z zaprezentowany zostanie spektakl
Warszawy (29 IX o godz. 19 na scenie Młodzieżowej Sceny Dramatycznej
studyjnej); III Furie Teatru im. Mo- „Off of XLI JST”.
drzejewskiej w Legnicy w hangarze
(Agrafka)
Fot. ARCHIWUM TEATRU

kupić zarówno zabytkowe obrazy,
stare meble, broń, cacka ze szkła i
porcelany, jak książki, czy bibeloty.
Zwiedzający i kupcy przez dwa dni
będą podziwiać, targować się, słuchać ciekawych historii, wykładów,
uzupełniać bądź wymieniać swoje
zbiory. Tegorocznej imprezie będzie
towarzyszyć Akademia Kolekcjonera,
czyli wykłady, które poprowadzą
artyści i specjaliści z różnych dziedzin
sztuki w BWA. Jarmark uświetni
występ kataryniarza Tadzia.
(Agrafka)

XXXVIII Jarmark Staroci i Osobliwości zacznie się na jeleniogórskiej
starówce już 24 września o godz. 8.00
i potrwa do 25 września. Organizatorem imprezy jest Osiedlowy Dom
Kultury w Jeleniej Górze.
Jarmark Staroci i Osobliwości w
Jeleniej Górze odbywa się od 1973
roku i jest jednym z największych
w Polsce, na który ściągają kolekcjonerzy z całej Europy. Wystawcy
prezentują swoje zbiory na placu
Ratuszowym i wzdłuż urokliwych
uliczek Starego Miasta. Można tu

JELENIA GÓRA
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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

Do 30 września w Biurze Wystaw kochał to miasto, zresztą podobnie
Artystycznych w Jeleniej Górze jak cały Dolny Śląsk. Prace ojca
można oglądać ekspozycję ilustracji są „śmieszno-straszne” gdyż taki
Daniela Mroza. Artysta urodził się, właśnie był. Z jednej strony – człotworzył i zmarł w Krakowie. Od 1951 wiekiem ponurym z drugiej zaś
r. na stałe związany z pismem „Prze- – obdarzonym wielkim poczuciem
krój”. Jednocześnie współpracownik humoru – powiedziała podczas
kilku wydawnictw książkowych; wernisażu Łucja Mróz-Raynoch,
autor okładek i obwolut (około 110), córka nieżyjącego artysty, laureatka
ilustrował m.in. Harasymowicza, wielu nagród w dziedzinie filmu
Szaniawskiego, Mrożka, Kerna, animowanego..
(Petr)
Lema, Afansjewa i Stoberskiego. Od
1965 r. współpracownik Andrzeja
Witkowskiego z
Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej
Górze i autor scenografii do sztuki „Człowiek jako
człowiek” Brechta. Realizator 12
tytułów Helmuta
Kajzara; w sumie Wystawa jest częścią projektu:
zaprojektował
k i l k a d z i e s i ą t „Ponad ilustracją. Bohdan Butenko,
scenografii dla Daniel Mróz” dofinansowanego ze
teatrów z całej środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Polski. – Ojciec Narodowego oraz Miasta Jelenia Góra.
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Fot. Petr

AMIKAEYLA & TRELAWNY
ROSE – „To Eva With Love – A
Celebration of Eva Cassidy –
Live”
wydawnictwo: Patois Records

POP ROCK & JAZZ

19 września 2011 r.

19 września 2011 r.

ROZMAITOŒCI

REGION

Podwójna śmierć w pożarze
dowódca wynikało, że wewnątrz
płonącego domu może znajdować się
nawet kilkanaście osób. W pierwszej
kolejności znaleźliśmy mężczyznę na
piętrze, który leżał między szafką a
łóżkiem.
Z naszego rozpoznania wynikało,
że nie ma on żadnych widocznych
poparzeń, był tylko zatruty gazami
wyziewnymi. Został on natychmiast
ewakuowany na zewnątrz, gdzie
podjęto czynności medyczne. Trwały
one około 25 minut, do czasu przyjazdu
karetki pogotowia. Niestety mężczyzna
zmarł już w drodze do szpitala. W
międzyczasie inni strażacy znaleźli w
środku spalonego człowieka, który
siedział na fotelu – mówi asp. sztab.
Maciej Gorzycki.
Z ogniem przez ponad półtorej godziny
walczyło 24 strażaków.
Dochodzenie w sprawie
przyczyn pożaru prowadzi policja i prokuratura.
Najprawdopodobniej
doszło do zaprószenia
ognia papierosem lub
świecą. Spalona część
budynku nie miała prądu, który kilka miesięcy
Kilka godzin po pożarze czynności temu został lokatorom
w pogorzelisku prowadzili policjanci odcięty.
(Angela)

Fot. Angela

Dokończenie ze strony 1
Aspirant sztabowy Maciej Gorzycki
dowódca Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze oraz
dowódca akcji w Dziwiszowie mówi,
że działania strażaków były o tyle
utrudnione, że otrzymywali rozbieżne
informacje. Płonąca część była też
połączona z budynkiem, w którym
mieszkało młode małżeństwo z nastoletnim dzieckiem.
– Około godziny 5.00 rano otrzymaliśmy wezwanie do zadymienia w
budynku. W związku z tym na miejsce
wysłaliśmy standardową jednostkę do
zadymienia, niestety po jej przyjeździe
na miejsce okazało się, że to jest pożar
budynku mieszkalnego. Z pierwszych
informacji, jaką na miejscu uzyskał

i strażacy

JELENIA GÓRA

Bez pracy i co dalej?!

W sali Jeleniogórskiego Centrum
Kultury przy ulicy 1–go Maja 60
odbyło się w miniony piątek spotkanie dla byłych pracowników
przedsiębiorstwa ANILUX,
Mieli w nim uczestniczyć zastępca
prezydenta Zofia Czernow – niegdysiejszy prezes upadłej firmy,
syndyk i Państwowa Inspekcja
Pracy. Tymczasem
„stawił się” jedynie przedstawiciel
inspekcji pracy, co spotkało się z
konsternacją ze strony przybyłych.
– Zgromadziliśmy się tutaj
po to, aby dowiedzieć się od
pani Czernow, dlaczego tak
naprawdę upadł ANILUX.
Ludzie przyszli tu z pytaniami dlaczego stracili pracę i co mają dalej robić? Nie
otrzymają na nie odpowiedzi,
dlatego nie dziwię się,
że są sfrustrowani –
mówił nam podczas
spotkania Janusz

Jędraszko, organizator i prezes
Jeleniogórskiego Stowarzyszenia
Osób Bezrobotnych.
Niestety, dla uczestników spotkania nie udało się znaleźć czasu w
ferworze pracy powodowanej kampanią wyborczą, którą prowadzi
obecnie zarówno Zofia Czernow,
jak i inni tutejsi kandydaci do parlamentu. Czy argument ten trafił do
byłych pracowników ANILUXU?
– Jestem zawiedziona i zniesmaczona nieobecnością pani Czernow. Obecnie pozostajemy na
bezrobociu, choć bardzo
chcemy pracować. I
co z tego? Teraz nie
ma perspekt yw, nie
mamy z czego żyć –
podsumowuje Danuta
Żegota, jedna z
uczestniczek.
(Petr)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Dzieci, młodzi i dorośli chcą się wyszaleć na rolkach

Skatepark przy Parku Żiżki!
Kilkudziesięciu miłośników
jazdy na rolkach, deskorolkach czy ekstremalnej jazdy
na rowerach przybyło w miniony piątek na plac przy Parku
Żiżki, który wybrali pod budowę obiecanego im skateparku.
Tam zbierano podpisy pod
wnioskiem o zabezpieczenie
na ten cel pieniędzy w przyszłorocznym budżecie.

Fot. Petr

to udoskonalać na „tym czymś” co było
przy ul. Złotniczej, a dzisiaj nie ma nic,
ani fontanny, ani Złotniczej, ani nawet
placu w Cieplicach – mówi Marcin.
W rozmowach z władzami miasta
„skateparkowcy” usłyszeli od prezydenta, że jest „za” wybudowaniem
takiego miejsca w Jeleniej Górze,
ale chciałby zobaczyć ludzi, którzy
wyznaczą miejsce i wybiorą elementy
do tego placu.
– Naszą propozycją jest teren przy
Parku Żiżki przy ul. Lipowej. To jest
spory obszar, na którym mogłyby stanąć
kilka konkretnych elementów, takich
jak: minirampa, grindbox, filmbox, quater pipe czy poręcze – mówi Marcin.
(Angela)

Schludniej przed
liceum
Przy wejściu do budynku II LO
im. Norwida przy ul. Gimnazjalnej wybudowane zostaną nowe
schody, położona będzie kostka
brukowa i nowe obrzeża. Powstaną też nowe trawniki. Tuje
z gazonów zostaną przesadzone,
a na ich miejsce pojawią się inne
rośliny ozdobne. Część kostki
brukowej przy wejściu zostanie
ułożone w kształcie napisu „II
LO”. Alejki wokół szkoły, jak i
całe wejście zostanie poszerzone. Koszt wszystkich robót to
około 50 tys. zł.
(Angela)

Inicjatorem piątkowego spotkania był
Krzysztof Kroczak, radny Wspólnego
Miasta, który zbierał podpisy pod wnioskiem do budżetu na kolejny rok.
– Szacuje się, że koszt budowy takiego
obiektu to około 50- 70 tys. zł. Jeśli
ktoś poważnie myśli o przyszłości, to
niech inwestuje w młodzież. Ja uważam, że im się to należy. Jeśli teraz oni
nic w tym mieście nie mają, to za kilka
lat stąd wyjadą, bo nic nie będzie ich tu
trzymać – mówi Krzysztof Kroczak.

Dotarli tam zarówno dzieci, młodzież,
jak i dorośli. 10-letni Kacper Kostrzewa
i 12-letni Łukasz Skiba na deskach i na
rolkach jeżdżą koło domu i na chodnikach. – W okolicy mieszka kilkanaście
osób, które chętnie
korzystałyby z takiego
placu – przekonują
chłopcy. O skatepark
walczy m.in. 21-letni
Marcin z Jeleniej Góry,
który jeździ na rolkach.
–Kilka lat temu
moja jazda na rolkach była mocno
zaawansowana i na
dobrym poziomie,
teraz jeżdżę tylko
rekreacyjnie, bo nie
ma gdzie uprawiać
tego sportu. Kiedyś
ludzie w moim wieku
jeździli na starej fon- – W okolicy mieszka kilkanaście osób, które chętnie
tannie, później mogli korzystałyby z takiego placu – przekonywali zebrani.

Rygory konspiracji

– Zostajemy u księdza! – powiedzieli
niemal w jednej chwili po krótkiej ciszy
wahania Stefan i Teodor. Inge przytaknęła
nieśmiało. – Trudno! Jeszcze pamiętam
czasy okupacji i w gorszych warunkach
przychodziło mi wegetować – uśmiechnął
się Drzewiecki. – Tu przynajmniej nie
strzelają! Na razie! – skwitował zabawnym
grymasem twarzy proboszcz.
Raz jeszcze powtórzył zbiegom, czego
im nie wolno. Wyszło na to, że mogli w
zasadzietylkooddychaćimusielizapomnieć
o zewnętrznym świecie. – Nie wyglądajcie
przezokno,więcej:niezbliżajciesiędoniego!
Założę się, że wystawili czujki, które pilnie
obserwują plebanię i tylko czekają na pretekst,bywleźćtuizrobić„swoje”.Wystarczy
podejrzany ruch firanki – poważnym jak
nigdy,cichymaczkolwiekmocnymgłosem
instruował duchowny.
Mina Stefana mówiła sama za siebie.
O ile Drzewiecki wraz z Inge wydawali się
•

– Nie dziwię się frustracji ludzi z
upadłego „Aniluxu” – mówił Janusz
Jędraszko, inicjator spotkania.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Świetlnie
z Niemcami

Fot. Angela
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CIENIE HIRSCHBERGU Xm
moim dekanacie – dodał śmiejąc się już
głośno. – I na pewno zapukają wszędzie
tam,gdziejapójdę.Więcteżbędęzwamitu
sięukrywał!Tylkomszebędęodprawiał,w
kościele ma się rozumieć. No, jeśli chcecie,
to i wam tu odprawie, choć nie zauważyłem u was zbytnio rozwiniętych potrzeb
religijnych – uśmiechnął się raz jeszcze,
tym razem dobrotliwie.
Starzecki zrezygnowany spuścił wzrok
jak chłopiec, któremu ojciec odmówił
gałkilodów.–Proszęsięniemartwić!Mam
zapaspapierosów,tylkobędziepanmusiał
palić w innym miejscu, okno odpada, w
pokojach też nie przystoi. Coś wymyślimy.
Może w piwnicy? Nie sądzę, aby ubecki
nos wyczuł te pana camele – pocieszająco
mówił do Stefana proboszcz.
– Wszystkim nam marzy się wolność
i normalność w tym nienormalnym
kraju – wszedł w słowo Drzewiecki. –
Cierpimyzapewnąnieroztropność–dodał

pogodzeni z czekającym ich klasztornym
trybem życia, o tyle Starzecki buntował
się wewnętrznie i nie mógł ukryć swego
„niezadowolenia”.
– To co my będziemy robić? Zgnijemy
tu, proszę księdza! Może ksiądz nam jakąś
kryjówkę na mieście sprokuruje, co? Sam
ksiądzrozumie,gdybytojeszczebyłowiadomo, ile mamy tutaj ślęczeć gorzej jak mnisi,
to można by to przełknąć, ale skoro nic
wskazujenato,jakdługomatrwaćtanasza
konspiracja – przekonywał Starzecki.
– Panie Stefanie, obawiam się, że z
tym będzie kłopot – dyplomatycznie
odparłksiądzDominik.–Ubecjanapewno
wysłała tajniaków za mną. Znam ich
metody, w końcu pilnują mnie od 10 lat!
Aż dziw, że tak późno się zorientowali, że
mam na plebanii gości – zachichotał z
szelmowskimuśmieszkiem.–Teraz,kiedy
już mnie odwiedzili, nie popuszczą i będę
najpilniej strzeżonym księdzem w całym
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Delegacja Jeleniej Gór y
z zastępcą prezydenta miasta Hubertem Papajem oraz
przewodniczącym Zarządu
Dzielnicy Cieplice Robertem
Futerhendlerem wzięła udział
w święcie Boxbergu. Z tym niemieckim miastem jeleniogórski
samorząd zamierza nawiązać
współpracę, choćby przy organizacji przyszłorocznego
Międzynarodowego Festiwalu
Światła, który odbędzie się
w styczniu 2012 roku w Cieplicach. Imprezie będą towarzyszyły konferencje i spotkania.
(RED)
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gryząc się w język, by jeszcze bardziej nie
zdeprymować Starzeckiego – ale głównie
cierpimy w powodu chorego systemu,
którego tryby każą ścigać ludzi za urojone
przewinienia. Tylko dla zasady. Mówię
wam: swoje lata już mam i nie tracę nadziei. W gorszych tarapatach bywałem!
Kilka razy uniknąłem cudem śmierci pod
murem!LedwouszedłemcałyzPowstania.
Zawsze jakoś było. Wierzę, że i teraz jakoś
z tego wybrniemy – uspokajająco i powoli
mówił Teodor patrząc to na Stefana, to na
księdza, to na Inge.
Dziewczyna siedziała skulona, a umartwionywyraztwarzyzdradzałjejemocje.Z
całejtrójkicierpiałanajbardziej.Wmyślach
słyszałaJerzego,któryopowiadałjejosobie,
kiedyniespełnakilkadnitemuspacerowali
razem po jeleniogórskich zaułkach. Tak
bardzo chciała znów usłyszeć ten głos. Zobaczyć Jerzego i iść z nim gdziekolwiek.
Ciąg dalszy za tydzień
E
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Dodatek
nieruchomoŒci
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 34m 2 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

Mieszkanie na XX lecia
- 4 pokoje 65 m2 240 tys. 603 948 774
Mieszkanie na Zabobrzu
Kawalerka - w Jeleniej - 61 m2, trzypokojowe z
Górze lub Cieplicach do
balkonem. Kiepury - 725
75000 zł - 883 791 594
446 537
Mieszkanie w Szklarskiej
Porębie - Poszukuję 2 pok.
Mieszkanie
mieszkania w Szklarskiej
Porębie, umeblowanego w
na Zabobrzu
apartamentowcach lub po
- Sprzedam
kapitalnym remoncie, na
mieszkanie na
rok. Tel. 601 610 886 - 601
Zabobrzu 3 pokoje
610 886
pow. 63m2, w
MIESZKANIA
wyremontowanym
SPRZEDAM
budynku przy ul.
Kawalerka na ZaboNoskowskiego4,
brzu - przy ul. Karłowicza.
cena do negocjacji
Niskie koszty utrzymania
218 tys. zł Tel. 600
Nieruchomości Stępień. Lic.
346 516
5627 - 514 600 103
Mieszkanie - b. ładne
blisko centrum, 2 pokojowe, Mieszkanie w Rybnicy
38 m2. Cena: 145000 zł - - na parterze z ogrodem.
880 267 126
Nieruchomości Stępień. Lic.
Mieszkanie 2 pokoje 5627 - 514 600 103
na Zabobrzu - u 130.000
zł. Lic. 5908 N. City - 695
Mieszkanie w
034 321
starej
kamienicy
Mieszkanie 2 pokojowe
82
m2,
II poziomy,
- 50 m2, bardzo atrakcyjne,
centrum,
II piętro
Kiepury, okolice ZUS-u,
- 168000 - 721 553
odsprzedam, 139000 zł do
uzgodnienia - 787 377 930
099
Mieszkanie 2 pokojowe
- 50,52 m2 - Zabobrze III.
2/4 piętro. Bez pośredni- Nowe komfortowe mieszków. Cena 169.000 zł - 721 kanie - Sprzedam nowe
komfortowe mieszkanie 2
263 389
pokoje 50 m. na 1pietrze
Mieszkanie 56 m2 - pierwsze piętro, dwa pokoje, cena z balkonem plus garaż ul
145000 zł, polecam - okazja Moniuszki 5A. Bez pośrednikow tel.600721484 - 600
Lic. 5627 - 662 009 700
721 484
Mieszkanie 80 m2 - trzy
pokoje, kuchnia, łazienka,
MIESZKANIA
b a l k o n , w y s o k i p a r t e r, MAM DO WYNAJECIA
kamienica 190 tys. - 662
219 248
Mieszkanie bezczyn- Kawalerka - 2 piętro,
szowe - Sprzedam miesz- położona w pobliżu Akakanie bezczynszowe 41m2 demii Ekonomicznej - 604
w Mirsku, 2 pokoje, aneks, 221 464
łazienka z wc, przedpokój, Kawalerka - 42 m2, na
strych, komórka i ogród. Po Zabobrzu od pazdziernika,
remoncie kap. 79tys. zl. do umeblowana, wyposażenie
neg - 517 259 724
w sprzęt tv-AGD. 800 zł mc
Mieszkanie dwupoko- (w tym czynsz) + kaucja
jowe - willowe w Jeleniej + opłaty licznikowe. - 517
Górze Cieplicach 66 m2 442 479
z ogródkiem, c.o gazowe,
Kawalerka - atrakcyjpośrednikom dziękuję - 605
nym miejscu Zabobrza - „na
934 763
górce”/ Przystępna cena M i e s z k a n i e d w u p o - 796 635 171
ziomowe - sprzedam lub
wynajmę komfortowe - Os. Kawalerka - na ZaboPark Sudecki, umeblowane brzu 3 od pźzdziernika,
TANIO - bez pośredników - dzwonić po godz. 16 tej 517 442 479
669 339 336
Mieszkanie KARPACZ - Kawalerka - na Zabo39 m2 - 147 tys. Atrakcyjne, brzu na górce - 664 918
po remoncie - 883 117 118 310

MIESZKANIA
KUPIĘ

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
1. LOKALE - CENTRUM - SPRZEDAŻ
Oferujemy do sprzedaży lokale
w nowo budowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Budynek
znajduje się obecnie w fazie realizacji,
co umożliwia dostosowanie powierzchni lokalu, wejść, itd. do indywidualnych
potrzeb.

2. LOKALE - CENTRUM - WYNAJEM
Oferujemy do wynajęcia lokale w nowo
budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja
w Jeleniej Górze.
Cena najmu lokali już od 30 zł netto za 1 m2.

3. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
4. Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowo budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
5. LOKALE HANDLOWO-USŁUGOWE
PRZY UL. KARŁOWICZA 1A
Sprzedam wykończony lokal usługowy o powierzchni 80,00 m2
z długoterminową umową najmu. Nieruchomość zlokalizowana na
parterze w dzielnicy Zabobrze przy ul. Karłowicza 1A.
Cena 490.000,00 PLN netto

6. ATRAKCYJNE MIESZKANIA PRZY UL. SŁOWACKIEGO
Do sprzedaży lokale mieszkalne o powierzchni 71 m2 oraz
83 m2. Lokale znajdują się w oficynie na I piętrze w zielonej dzielnicy”.
Mieszkania są bardzo nasłonecznione, bezczynszowe (ziemia pod
budynkiem jest własnością). Ogrzewanie gazowe, woda zimna i ciepła
opomiarowana
jest
licznikami
znajdującymi się w mieszkaniu.
Na klatce schodowej znajdują się
liczniki gazu i energii elektrycznej.
W w/w mieszkaniach jest dostęp
do ogrodu z placem zabaw dla
dzieci i strefą wypoczynkową (grill,
miejsce na ogniska, ławki, hamak).
Tel.: 603-533-953
7. LUKSUSOWO URZĄDZONY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80m2
powierzchni składają się stylowo urządzone: 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica. Przed
budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje). Apartament z nowym
wyposażeniem i umeblowaniem.
Opłaty dla wspólnoty tylko 180zł miesięcznie.
Cena wraz z kompletnym wyposażeniem
i umeblowaniem: 296.000 PLN brutto.
Tel. 609-086-800.
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metrohouse
Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 150
Tel: 668 867 615
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
www.metrohouse.pl

1. Przestronne mieszkanie w bloku, na drugim piętrze, z balkonem. Położone w okolicy centrum, blisko
szkoła, przedszkole, sklepy, wyciągi narciarskie
około 500 m Mieszkanie częściowo po remoncie.
Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika o nr.
licencji 6603 Agent prowadzący Monika 668867612,
więcej informacji na www.metrohouse.pl/134355
2. Do sprzedania piekne mieszkanie: 3 pokojowe w centrum Jeleniej
Góry, Mieszkanie jest po remoncie, wymieniono
wszystkie instalacje. Pokoje są bardzo jasne a
kuchnia przestronna. Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. licencjia 6603 Agent
prowadzacy Karolina 668867644 więcej informacji
na www.metrohouse.pl/140177
3. Polecam Państwa uwadze mieszkanie na Zabobrzu III o bardzo ciekawym rozkładzie.Znajduje
sie w nim kuchnia z jadalnią oraz trzy rozkładowe
pokoje.Atutem mieszkania jest jego lokalizacja,
blisko sklepów, komunikacji miejskiej oraz terenów
spacerowych. Z balkonu mieszkania rozciaga sie
widok na Górę Szybowcową.Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe oraz piwnica. Mieszkanie
jest środkowe, bardzo ciepłe. Nie wymaga wkładu
własnego. Do zamieszkania od zaraz.Polecam Karolina 668867644. Zlecenie
realizowane pod nadzorem pośrednika o nr. Licencji 6603 więcej informacji na
www.metrohouse.pl/191373
4. Przestronne, rozkładowe i jasne mieszkanie na
drugim piętrze przedwojennej kamienicy usytuowanej w ścisłym cetrum miasta.W skład wchodzą 4
pokoje, przedpokój, łazienka, kuchnia i spiżarnia.
Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika o
nr. licencji 6603 Monika 688867612 więcej informacji
na www.metrohouse.pl/206533
5. Do sprzedania przytulne mieszkanie dwupokojowe w bloku na Zabobrzu. Mieszkanie składa się z przedpokoju, pokoju
dziennego z otwartą kuchnią , pokoju z balkonem
oraz łazienki z wc.Pokoje sa ciepłe i słoneczne. Do
lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie nie wymaga
nakładów finansowych-gotowe do wprowadzenia .
Polecam. Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika o nr. licencji 6603 Iwona 668867614 więcej
informacji na www.metrohouse.pl/2125583
6. Mieszkanie trzypokojowe w stanie developerskim,
do własnego wykończenia, na wysokim parterze,
z balkonem. Położone w Parku Sudeckim, co
gwarantuje ciszę i spokój, oraz piękny widok z
pokoju dziennego bezpośrednio na park. Budynek
po kapitalnym remoncie wykończonym w wysokim standardzie. Zachęcam do obejrzenia. Cena
310 tys. do negocjacji. Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. licencji 6603 Iwona 668867614 więcej informacji na
www.metrohouse.pl/242363
7. Ciekawa propozycja dla osób ceniących sobie
cisze i spokój. Mieszkanie w nowym budownictwie
w Cieplicach, poddasze zajmujące całe ostatnie
piętro, które powstało z połączenia dwóch mieszkań.
W skład mieszkanie wchodzą 2 pokoje, gabinet,
otwarta kuchnia, łazienka, salon z jadalnią i barkiem
oraz 2 garderoby. Mieszkanie o wysokim standardzie, w cenie zabudowa kuchenna wykonana na
zamówienie, z AGD, pozostałe meble do uzgodnienia z właścicielami. Mieszkanie słoneczne i przytulne, z okien rozpościera
się przepiękny widok na góry. Gorąco polecam, Agata Deja 668867615 więcej
informacji na www.metrohouse.pl/983623 Zlecenie realizowane pod nadzorem
pośrednika o nr. Licencji 6603
8. Przepiękne mieszkanie godne uwagi w domku
kilkurodzinnym o wysokim standardzie wykończenia. Powierzchnia mieszkania to 75 m. kw: pokój
dzienny z aneksem kuchennym, duża sypialnia z
garderobą, sypialnia, toaleta z łazienką, przedpokój
i wiatrołap. Z salonu oraz sypialni wyjście na duży
taras i ogródek. Teren wokół budynku jest ogrodzony. Zadbane otoczenie, w bliskim sąsiedztwie
domków jednorodzinnych w okolicy Małej Poczty.
Wysoki standard wykończenia: drewniane panele podłogowe, umeblowany
aneks z płytą grzewczą, piekarnik, zmywarka. Agata Deja 668867615 więcej
informacji na www.metrohouse.pl/985663 Zlecenie realizowane pod nadzorem
pośrednika o nr. Licencji 6603

„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 9.00:17.00
1) DOM JEDNORODZINNY – 1.450.000 zł
Nowoczesny, komfortowy, dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 330m2 położony na bardzo
ładnie zagospodarowanej, ogrodzonej działce o pow.
2547 m2 w malowniczej lokalizacji - 17 km od Jeleniej
Góry. Dom oferuje wszechstronne wnętrza, wykończone w nowoczesnej, eleganckiej stylizacji.
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) DOM JEDNORODZINNY – JEŻÓW SUDECKI
– 1200.000 zł
Atrakcyjny, komfortowy i funkcjonalny dom wolno
stojący dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 180
m2 położony na pięknie wyeksponowanej i zagospodarowanej działce o pow. ok. 2000 m2 w okolicach
Jeleniej Góry (7 km od centrum).Dom oferuje ciekawą
aranżację wnętrz i wykończenie w nowoczesnej
stylizacji.
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) KARKONOSZE – DWA BUDYNKI MIESZKALNE
- 985.000 zł
Przepiękna posiadłość, na którą składają się dwa
stylowe budynki mieszkalne położone na malowniczej, bardzo ładnie zagospodarowanej działce (oczko
wodne, skalniaki) o pow. 1925m2 z fantastycznym
widokiem na panoramę Kotliny Jeleniogórskiej w kameralnej miejscowości podgórskiej. Domy wyróżnia
wspaniała lokalizacja w cichej i malowniczej okolicy, funkcjonalność, ciekawy
rozkład, oraz niskie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem.
8) PÓŁ WILLI – JELENIA GÓRA – 365.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym
o pow. 125,43 m2. Nieruchomość położona jest
przy ulicy Głowackiego w Jeleniej Górze, na działce
o pow. 1124m2. Powierzchnia użytkowa obejmuje
6 pokoi, kuchnię, łazienkę z wc, pomieszczenie
gospodarcze oraz duży przedpokój. Nad mieszkaniem znajduje się duży strych, przeznaczony do
adaptacji. Dom o dużym potencjale - wyróżnia go
doskonała funkcjonalność oraz wspaniała lokalizacja, okolica gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa i ciszy

9. Polecam państwa uwadze przestronne mieszkanie o powierzchni 114 m 2, które położone jest
bardzo blisko ścisłego centrum miasta. Mieszkanie
jest po remoncie, nie wymaga nakładów finansowych, świetnie nadaje się również na biuro, gabinety
lekarskie bądź inną działalność - istnieje możliwość
zrobienia oddzielnego wejścia do lokalu od ulicy bezpośrednio od strony miejsc parkingowych. Polecam i zapraszam na prezentację,Iwona 668867614
więcej informacji na www.metrohouse.pl/1111153 Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. Licencji 6603

9) KARKONOSZE – DOM JEDNORODZINNY
-1.150.000 zł
Atrakcyjny, bardzo funkcjonalny, nowoczesny dom
wolnostojący o powierzchni użytkowej 122,30m2
położony w urokliwym miejscu, na ogrodzonej działce
o pow. 1211m2 w malowniczej lokalizacji w odległości
15 km od Jeleniej Góry. Dom oferuje wszechstronne
wnętrza, na parterze; wygodny, przestronny salon
z kominkiem i bezpośrednim wyjściem na ogród,
w pełni wyposażoną i umeblowaną kuchnię oraz WC. Na piętrze trzy ustawne
sypialnie oraz łazienka z wc. Wnętrza domu wykonane zostały wysokiej klasy
materiałami. W budynku znajduje się garaż o pow. 22m2.

10. Mieszkanie znajduje się na II piętrze w dwupiętrowym budynku w „zielonej dzielnicy”. Mieszkanie
jest bez-czynszowe. Są trzy pokoje, zabudowana
kuchnia z kuchenką gazowo-elektryczną, zmywarką, przedpokój i łazienką, balkon o pow.12m2. W
każdym pomieszczeniu jest przynajmniej jedno okno
z widokiem na ogród lub park. Okna drewniane.
Ogrzewanie gazowe + kominkowe.Blisko do cetrum. Polecam Monika 668867612
więcej informacji na www.metrohouse.pl/1307073 Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. Licencji 6603

10) OKOLICE JELENIEJ GÓRY – 770.000 zł
Do sprzedaży atrakcyjny i funkcjonalny dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 160m2, zlokalizowany w okolicach Jeleniej Góry w stronę Karpacza.
Integralną część domu stanowi salon o pow. 43m2
z wyjściem na taras oraz pięknie zagospodarowany
ogród. Dom jest ogrodzony siatką oraz drewnianym
płotem na podmurówce oraz siatką. Do dyspozycji
garaż na jedno auto (w budynku).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerka - umeblowana - pralka, lodówka,
internet. Ul. Krotka, centrum, 50 m od rynku. Stan
bdb. Od zaraz - 603 139
998
Kawalerka - w centrum
Jeleniej Góry - 501 692
585
Kawalerka 30 m2 - balkon z widokiem na panoramę miasta i gór. 900 zł +
media (energia, gaz, prąd)
wg. wskazań liczników 607 612 312
Kawalerka umeblowana
- mieszkanie jest po remoncie - 691 893 639
Kawalerka w centrum
- Jeleniej Góry - 602 716
687
Kawalerka w kamienicy
- słoneczna przy ul. Wincentego Pola, 2 piętro, 35 m2
po kapitalnym remoncie.
Nowe meble, okna, panele,
C.O. Do wynajecia od 1X
780 zł. - 791 410 099
Kawalerka Zabobrze umeblowana od 1 października - 502 206 565
Kawalerki do wynajęcia
- Do wynajęcia 3 kawalerki w domku, osobne wejścia, parking, Jelenia Góra
ul. Podleśna 24, osiedle
Czarne Tel. 75 75 215 89,
795 203 490 - 795 203
490
Mieszanie 2 pokojowe umeblowane mieszkanie po
kapitalnym remoncie - 517
847 809
Mieszkanie - 1 i 2 pokojowe, internet, parking.
Ładna i spokojna dzielnica
- 516 218 935
Mieszkanie - 2 pokoje 50
m2 garaż wyposażone blisko centrum Jeleniej Góry
- 850 + liczniki - 606 158
763
Mieszkanie - 2 pokoje
mieszkanie z balkonem,
Cieplice osiedle XX lecia,
częściowo umeblowane.
Czynsz 850 + liczniki - 509
478 490
Mieszkanie - atrakcyjne
- 65 m2 przy ul. Bankowej.
Umeblowane, AGD. Koszt
1200 /w tym centralne
ogrzewanie/ plus energia i
woda - 791 381 532
Mieszkanie - dla studentów 2-u pokojowe z
aneksem kuchennym 850 +
media + kaucja - Zabobrze
- 502 670 845
Mieszkanie - dla studentów, na Wojska Polskiego,
3 pokoje, 1200 zł + opłaty.
Zaraz przy Uniwersytecie
Ekonomicznym - 695 350
565
Mieszkanie - duże 2
pokojowe dla studentów 600 391 015

Mieszkanie - kawalerka 2 pokoje w centrum, nowe
, umeblowane, parking,
internet, lodówka, TV - telefon po godz. 11-tej - 691
266 299
Mieszkanie - samodzielne z ogrodem, miejscem na samochód w
okolicy M.Poczty - 669 285
433
Mieszkanie - wielopoziomowe w centrum Cieplic
- 603 656 480
Mieszkanie 2 pokoje - na
Zabobrzu 800 zł - 602 826
251
Mieszkanie 2 pokoje na
Zabobrzu - po kapitalnym
remoncie. 900 zł (w tym
czynsz i ogrzewanie). Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie 2 pokojowe
- ładne z aneksem kuchennym 850 + media + kaucja
Zabobrze - 502 670 845
Mieszkanie 2 pokojowe na 1p po kapitalnym remoncie, 45 m2, spokojna okolica
5 minut do centrum 850 zł
z czynszem plus media oferta ważna od 1 października - 693 630 807
Mieszkanie 2 pokojowe
- po kapitalnym remoncie.
1000 zł z czynszem + kaucja + media - 517 847 809
Mieszkanie 2 pokojowe
- Różyckiego w pobliżu
sklepu Rondo, Jubilat, drugie piętro 800 zł + prąd +
woda + kaucja - 515 184
490
Mieszkanie 2 pokojowe
- umeblowane okolice stadionu na Złotniczej 900 zł
plus media - 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane po kapitalnym
remoncie na Zabobrzu przy
SP 11 - 517 847 809
Mieszkanie 2 pokojowe w centrum, 55 m2 - salon z
aneksem kuchennym plus
sypialnia, umeblowane.
1000 zł + media, czynsz
wliczony w cenę - 694 621
477
Mieszkanie 2 pokojowe
- w okolicach muzeum,
częściowo umeblowane.
Koszt 850 zł plus liczniki 694 631 310
Mieszkanie 3 pokojowe 58 m2 na Różyckiego. Bez
umeblowania, z balkonem,
WC osobno, pierwsze piętro, cena do uzgodnienia
- 692 722 686
Mieszkanie 3 pokojowe 63 m 2 wyposażone okolice
Malej Poczty koszt 1300
PLN plus media (woda,
energia, gaz) - 798 763
002

Dodatek nieruchomoŒci / 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. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią, garderoba,
łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie piec
dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy grunt o pow.
677,23m2. Budynek po termomodernizacji. Serdecznie polecam Marcin
Środecki 883 797 878.
2. ATRAKCYJNA DZIAŁKA NA OBRZEŻACH
JELENIEJ GÓRY !
MAR- GS-12007 Atrakcyjna duża działka położona
na obrzeżach Jeleniej Góry. Działka płaska, częściowo zagospodarowana. Dojazd drogą asfaltową.
W niedalekiej odległości droga prowadząca do
centrum miasta. Atutem gruntu jest jej zagospodarowanie, położenie, piękne widoki na góry oraz cisza i spokój. Serdecznie
Polecam Marcin Środecki 883 797 878.
3. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12245. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II o pow. 37,20m2 w skład wchodzą
dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wanną, wc oraz
korytarz. Ogrzewanie miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Bardzo dobra lokalizacja blisko
obiektów użyteczności publicznej. Cena 124,000,do negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
4. BARDZO ŁADNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
MAR-LW-12315. O pow. całkowitej 160m2 w
Cieplicach Śl. Lokal składa się z 4 pomieszczeń,
łazienki, wc w tym pomieszczenie socjalne. Ogrzewanie własne gazowe. Atrakcyjna lokalizacja oraz
cena. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790
418 318.
5. MIESZKANIE W SOBIESZOWIE – 2 POKOJE !
MAR-MS-12402. Pierwsze piętro, rozkładowe,
dwupokojowe o pow. 51,54 po remoncie. Nowe
okna PCV, nowe instalacje, ogrzewanie z pieca
dwufunkcyjnego i kominka z nawiewami rozprowadzonymi na wszystkie pokoje, bezczynszowe,
dobra lokalizacja. Cena 185.000,- zapraszam na
prezentacje Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
6. MIESZKANIE – 3 POKOJE!
MAR-MS-12415. Mieszkanie w Jeleniej Górze o
pow. całk. 48,8m2: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc. Mieszkanie do wprowadzenia, drugie piętro w
kamienicy. Cena 155.00,- do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
7. MIESZKANIE ZABOBRZE II!
MAR-MS-12383. Atrakcyjne o pow. 54m2 składa
się z przedpokoju, pokoju dziennego z balkonem,
drugiego pokoju oraz trzeci pokój został połączony
z aneksem kuchennym. Całość dobrze utrzymana
jedynie do odświeżenia. Lokalizacja położona
blisko obiektów użyteczności publicznej. Cena
160.000,- do negocjacji. Serdecznie polecam.
Marta Haftarczuk 533 797 878
8. OKAZJA KAWALERKA
NA ZABOBRZU – 125 000zł!
MAR-MS-12363. O pow. całk. 30m2 w bloku na
Zabobrzu składa się: salon z dużym balkonem,
łazienka razem z wc do lekkiego remontu, kuchni
oraz korytarza. W łazience glazura starego typu a
na podłodze wylewka. Ogrzewanie miejskie. Okna
nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. W pobliżu
pełna infrastruktura komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna.
Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878

Środecki 883 797 878

9. LOKAL DO WYNAJĘCIA!
MAR-MS-12416. Dwupoziomowy o pow. łacznej
ok. 350m2. Lokal znajduje się przy głównej ulicy
Jeleniej Góry. Podłączone łącza internetowe,
linia telefoniczna, alarm, prąd i woda. W czynsz
wliczone ogrzewanie co jest dodatkowym atutem.
Serdecznie zapraszam na prezentacje. Marcin

Mieszkanie 3 pokojowe dla 5 studentów 93 m2, ul.
Sudecka, pełne umeblowanie i wyposażenie. Czynsz
250 zł za osobę + media.
NKop Lic. 3946 - 509 908
800
Mieszkanie 3 pokojowe
- na ul. Sygietyńskiego,
ciepłe, umeblowane. Cena
1100 + media - 669 984
242
Mieszkanie 3 pokojowe
- od 15 listopada umeblowane w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego - 697
210 463
Mieszkanie 40 m2 - ładne
ul. Kiepury 800 zł + kaucja
- 663 966 152
Mieszkanie 44 m2 - 1 p.,
co gazowe nowe, czynsz
800 zł, kaucja, opłaty - 600
258 703
Mieszkanie 63 m2 2
pokojowe - po remoncie
centrum Jeleniej blisko UE
- 693 639 889
Mieszkanie 75 m2 - dwupokojowe w Cieplicach.
1000 zł, liczniki plus kaucja
- 604 994 252
Mieszkanie dla 2 studentów - osobne wejście,
liczniki. Mile widziana para.
- 609 282 424
Mieszkanie dla studentów - 100 m od Uniwersytetu Ekonomicznego - 3
pokoje - 695 350 565
Mieszkanie dla studentów - dwa pokoje - ulica
Kiepury - 668 265 749
Mieszkanie dla studentów - dwupokojowe, umeblowane, TV, internet, blisko
UE - 501 038 913
Mieszkanie dla studentów - łazienka, kuchnia
umeblowane, 4 pokojowe
- 535 250 470
Mieszkanie dwupokojowe - cena 900 zł (w tym
czynsz) plus rachunki. Dla
2 lub 3 osób. Obok uniwersytetu ekonomicznego. Od
zaraz - 510 260 300
Mieszkanie dwupokojowe - słoneczne, balkon,
850 + liczniki - 669 295
221
Mieszkanie dwupokojowe
- umeblowane w Maciejowej
od 1 września - 691 736
740
Mieszkanie na Kiepury
58 - obok poczty 900 zł +
opłaty - 516 067 924
Mieszkanie studenckie
- 2 pokoje z balkonem, centrum JG, 700 + liczniki - 503
328 364
Mieszkanie umeblowane
- 2 pokojowe na Zabobrzu cena 900 zł iczniki i kaucja
zwrotna - 696 059 836

Mieszkanie umeblowane
- dwupokojowe po kapitalnym remoncie na Zabobrzu
- 517 847 809
Mieszkanie w centrum Karpacza - 601 995 535
Mieszkanie w Kowarach 1 pokojowe do 600 zł - 516
048 891
Mieszkanie w willi - dla
studentów w centrum: 3
pokoje, kuchnia, łazienka,
taras. Z osobnym wejściem.
Cena do uzgodnienia - 513
103 427
Pokój 1-os. - w mieszkaniu w centrum miasta
(rynek), bogato wyposażony. Internet, kablówka.
Cena 450 zł + media - 660
008 025
Wynajmę bez pośredników kawalerkę - Wynajmę
bez pośredników kawalerkę
na II p.w ścisłym centrum
J.G. umeblowana z balkonem oraz na pl.Ratusz.3
pokojowe na IIp.w pełni
urządzone - 513 557 756

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie 2 pokojowe zamienię lub sprzedam 52m
2 po remoncie 1p. W Jeleniej Górze na Os. Orle lub
Zabobrze - 517 512 276
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ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
SL581- Prezentujemy Państwu atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie, o powierzchni 68m2, w kamienicy na II piętrze przy ul. Bartka
Zwycięzcy. Pięknie odremontowane mieszkanie, w którym zostały
użyte nowe materiały
o najwyższych standardach. Okna wymienione na
PCV, nowe panele oraz
kafle, nowe instalacje .
Cena 249 000 zł

SL564 - Prezentujemy Państwu nowocześnie zaaranżowane,
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 73m2 położone na II piętrze
w kamienicy w okolicy
„Żeroma”.
Cena 255 000 zł.
Polecamy !

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Dwa pokoje centrum dwa pokoje centrum częściowo umeblowane 52m2
1200zl+prąd - 505 707
155
Kawalerka - tania - najchętniej w Cieplicach, do
700 zł. - 792 063 551
Mieszkanie 3 pokojowe
- Do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe 62 m 2 okolice
malej poczty koszt 1300
PLN plus media( woda,
energia) - 798763002
Mieszkanie do wynajęcia
- Wynajmę 3 studentkom
umeblowane 3-pokojowe
mieszkanie w okolicy malej
poczty - 606 874 542
Mieszkanie z aneksem
kuchennym - Do wynajęcia
2pok. mieszkanie z aneksem kuchennym, blisko
centrum, dla pary. Tel. 691
556 212, 75 64 697 02 - 691
556 212
Pokój do wynajęcia Wynajmę pokój studentce
lub dziewczynie pracującej,
Zabobrze ul. Kiepury Tel. 75
64 207 66 - 75 64 207 66
Zaopiekuje się mieszkaniem/domem - opłacę
rachunki, czynsz. Kulturalna, odpowiedzialna, miła
i uczynna kobieta - pracująca z Jeleniej Góry - 696
016 965

19 września 2011 r.

SL610 - Okazja! w ofercie mieszkanie z balkonem - 3 pokojowe,
o powierzchni 76m2,
położone na 3 piętrze
kamienicy w centrum
Jeleniej Góry.
Mieszkanie do częściowego remontu.
Cena 145 000 zł.
SL526 - Prezentujemy Państwu mieszkanie o powierzchni 75m2
w Jeleniej Górze. Mieszkanie położone na parterze, składające się
z 2 pokoi, salonu połączonego z kuchnią i z wyjściem na taras (30m2),
łazienki oraz dużego korytarza.
Nieruchomość położona jest w nowym budynku w najładniejszej
dzielnicy miasta.

Cena 299 000 zł
SL473 - Mieszkanie położone w sąsiedztwie Urzędu Miasta,
w pięknej, zabytkowej kamienicy na II piętrze. Mieszkanie
rozkładowe, o powierzchni 105m2 składające się z 3 pokoi,
- kuchni z oknem i spiżarką
- łazienki,
oraz
- dużego przedpokoju.
Mieszkanie do remontu.
Cena 180 000 zł

SL282 - Prezentujemy Państwu bardzo ładne, 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 39 m2 położone w budynku z cegły, na Zabobrzu III .
Zabudowa kuchenna oraz
szafy w cenie mieszkania.
Cena 135 000 zł.
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Mieszkanie 3 pokoje - z
kuchnią 85 m2 wysoki parter z dopłatą na 2 pokoje
z kuchnią 1/2 piętro - 501
171 866

DOMY
SPRZEDAM
Dom do kapitalnego
remontu - w Karpnikach.
Duża działka. Nieruchomości Stępień. Lic. 5627 - 514
600 103
Dom do remontu - w
Chromcu 150 m2, działka
1500 m2, super cena.
150000 zł do negocjacji,
polecam. Lic. 5627 - 662
009 700
Dom Siedlęcin - Dom Siedlęcin w nowej odsłonie
2600/200/140 m kw cztery
pokoje dwie łazienki garderoba garaż za 455000zl Tel
604609208 Zapraszamy 604 609 208
Dom w Gorzyńcu - duży
o pow. mieszkalnej 180
m2, pow. działki 600 m2.
Przepiękna lokalizacja - 516
005 300
Dom w Jeżowie - blisko
Zabobrza, 128 m2 + budynek gospodarczy 40 m2,
działka 1230m. Parter
zamieszkały, teren wokół do
zagospodarowania. Cena
570 tys. - 695 960 101
Pół domu - przy ul. Głowackiego, podział poziomy,
126 m2, działka 562 m2,
cena 365.000 zł. Nkop Lic.
3946 - 509 908 800

Pół domu w
Kaczorowie w
podziale poziomym
- piętro. 5 pokoi,
kuchnia, łazienka,
przedpokój pomieszczenia 135
m2. Piec C.O w
piwnicy, ogródek 2
ary - 600 264 115

DOMY
MAM DO WYNAJECIA

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

Działka 0.43h w Świeradowie Zdr. - budowlana
piękne widoki - dobra lokalizacja - niedrogo - 603 139
918
Działka 5 km od Świeradowa Zdroju - w Kamieniu
2000 m2 - 691 434 562
Działka budowlana atrakcyjna cena, media,
widok na góry, 1500 m - Dziwiszów - 510 771 871
Działka budowlana - okazja - w Wojanowie, 1292 m2,
cena 65000 zł. Polecam Lic.
5627 - 662 009 700
Działka budowlana Sprzedam bardzo ładną
działkę budowlaną 3,8ar,
możliwość 2 działek, cena
okazyjna Tel. 504 924 825
Działka budowlana - w
Cieplicach z widokiem na
góry 1113 m2 - 609 299
524
Działka budowlana - w
Maciejowej 800m2 za 52
tys. - 500 719 748
Działka budowlana - z
warunkami zabudowy 1500
m2 w Sosnowce 50 zł m2 607 644 684
Działka budowlana 1581
m2 - Jeżów Sudecki, plaska,
nasłoneczniona, przepiękne
widoki, 95 tys-60 zł/m2. Lic.
10171 - 662 009 200
Działka budowlano usługowa - w centrum Zabobrza
738 m - 609 299 524
Działka Jeżów Sudecki budowlana 1580 m2 piękny
widok, prąd, gaz, dobra
cena - 505 436 957
Działka siedliskowa w
Rybnicy - 22 ary - 601 731
172

Działki
budowlane Sprzedam 2
działki budowlane
wraz z działką
rekreacyjną,
os. Czarne ul.
Czarnoleska 29A
Tel.533 122 828

Lokal - odstąpię wyposażony Lokal z solarium dla
tipserki kosmetyczki obok
zakładu fryzjerskiego na
Zabobrzu - 504 727 528
Lokal 60 m2 centrum ciąg handlowy ul. Poznańska, parter, duże witryny,
ogrzewanie w cenie wynajmę bez pośredników
- 888 221 321
Lokal użytkowy - zadbany,
przygotowany pod rożnego
rodzaju działalność, klimatyzacja. Lokal znajduje się
przy Banku PKO - Cieplice
- 666 555 046
Lokal w centrum Cieplic
- 130 metrów, wejscie od
ulicy - 507 046 283
Lokal, mieszkanie - w
nowym budynku przy 1
Maja, pow. 47 m2, 1 p,
winda, garaż podziemny.
Najchętniej na biuro lub
gabinet - 505 035 884
Lokale usługowo-handlowe - na parterze 57 m2
lub 98 m2. Zabobrze ul.
Wiejska - 725 252 395

LOKALE
CHCĘ WYNAJAĆ
Lokal o pow. min 30 m2
- najchętniej w Mysłakowicach, w Łomnicy - 505
903 408

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Stodoła, budynek
gospodarczy - w okolicach
Jeleniej Góry. Pośrednikom
dziekuję - 507 059 078

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaże blaszane - z lokalizacja na Zabobrzu - 506
092 349
Hala 178 m2 - w Jeleniej
Górze - Cieplicach przy
głównej drodze super lokalizacja. 89000 zł - 693 877
264

NIERUCHOMOŚCI
Bliźniak - w Cieplicach
POZOSTAŁE
garaż, ogród, widok na góry
MAM DO WYNAJECIA
- 603 139 918
Grunt orny - o powierzchni Balkon pod reklamę Dom lub 4 pokoje - Karpacz
1,38 ha w miejscowości Balkon pod reklamę - 514
- 608 361 888
428 563
Marczów - 782 067 588
Dwie studentki poszuDZIAŁKI/GRUNTY
LOKALE
kują - współlokatorki do 3
SPRZEDAM
SPRZEDAM
pokojowego mieszkania.
Dom, działka Goduszyn
360 zł/osobę + opłaty - 663
Lokal
handlowy
sprze- Dom działka Goduszyn.
Działka 800 m2 Dom 200m2 dam lub wynajmę w Sobie- 104 836
Dwie studentki poszudo rozbiórki lub remontu szowie - 534 303 997
69000 zl - 531588345
Lokale biurowe - łączna kują - współlokatorki do
Działka - pod zabudowę p o w i e r z c h n i a 1 5 7 m 2 . 3-pokojowego mieszkania.
jednorodzinną 35 zł za m2 Zabobrze. ul. Wiejska - 725 360 zł/osobę + liczniki - 697
913 261
na trasie Jelenia Góra - 252 395
Garaż - w centrum miasta
Sosnówka - 782 586 558
- 508 075 886
LOKALE
Działka - tanio w Jeżowie
MAM
DO
WYNAJECIA
Pokoje - 1 i 2 osobowe.
Sudeckim - 1300 m - ładnie
położona, wszystkie media Lokal - na placu Ratuszo- Niedrogo, Cieplice. Ładna
- 506 092 349
wym 25 m2 - 508 147 841 okolica - 782 586 558

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pokoje dla studentów
- 1 osobowy 500 zł, miejsce w pokoju 2 osobowym
450 zł, miejsce w pokoju 3
osobowym 350 zł. Pokoje
z łazienkami. BEZ DODATKOWYCH Opłat - 668 741
660
Pokoje z łazienkami - dla
studentów przy KK cena
400 zł na miesiąc - 781
192 236
Pokój - Jelenia Góra ul
Kiepury umeblowany, internet 400 plus media - 514
797 738
Pokój - w mieszkaniu
studenckim dla studentki,
5 min do UE, 10 PKP. 450
zł. Dzwonić po 15. - 603
642 329
Pokój 2 osobowy - studentom lub studentkom
pokój w Cieplicach. Osobna
kuchnia, łazienka, tv - 889
439 383
Pokój 2 osobowy - w
mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu w willi. 220 os.
plus opłaty, net, tv kablowa
- 506 092 349
Pokój dla studenta, studentki - również zaocznych,
w domu jednorodzinnym
- niedaleko UE, łazienka,
kuchnia, media, internet 698 673 047
Pokój na stancji - dla studentki/studenta niezależne
wejście. Internet - 512 325
771
Pokój w domku jednorodzinnym - 350 zł PLUS
MEDIA. Kontakt po 16 - 535
820 306
Pomieszczenia handlowe - o powierzchni 30
m2 w centrum Kowar - 607
055 585
Pomieszczenie - 30 m2
na magazyn - 519 698 919
Stancja - Zabobrze - 691
142 843
Stancja dla studentek
- blisko Kolegium Karkonoskiego - 663 641 242
Stancja dla ucznia Stancja dla ucznia - 660
337 862
Wydzierżawię na przyszły sezon - letni w pełni
wyposażony letni ogródek
gastronomiczny w centrum
Szklarskiej Poręby - 535
044 951

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Garaż - pilnie w Kowarach
- 500 184 868
Pokój - w Jeleniej Górze
dla jednej osoby, nie drogo,
od ok. 10 października, nie
jestem studentką - 723 339
963

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 135 m2, 5 pokojowe, całe piętro
dwurodzinnego domu z garażem i ogrodem w
Kaczorowie. Interesująca oferta w doskonałej cenie
230 000 zł do negocjacji. Kędziorek Anna tel: 667
219 752 MS-395
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 100 m2, na parterze z werandą, możliwość odtworzenia wejścia z podwórka. 3 pokoje, w
bliskim centrum Jeleniej Góry. Nadaje się na biuro,
gabinet. 308 000 zł Kędziorek Anna tel:667 219
752 MS-367
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
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
tel.602 732 135.
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
10. Połowa bliźniaka
w Janowicach Wielkich. Pow. całk 145m2 w tym użytkowa
ok.95m2 , piętrowy (użytkowe poddasze)
, częściowo podpiwniczony. Trzy pokoje w
tym b.duża sypialnia na piętrze. Dom zadbany i ładnie utrzymany. Działka 566m2 ,
duży dwustanowiskowy garaż.. ładny ogród.
Ogrzewanie piecem c.o. na paliwo stałe. Cena 268.000,- PLN.
Kontakt Bogdan Sondej tel 602 732 135 Oferta DS-380
11.Dwupokojowe na parterze bloku przy ul. Kiepury. Pow. całk.
53,3m2 , duży salon ok.25m2 z dużym balkonem. W cenie lokalu
zabudowa kuchenna i duża szafa Komandor w p.pokoju. Do wprowadzenia bez dodatkowych kosztów .Cena 170.000zł. . Kontakt
Bogdan Sondej tel.602 732 135.Oferta MS-393
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PISANE Z UKOSA

Ech, ta kampania
Bardzo radosna i jakże obiecująca
kampania jeleniogórskich kandydatów do parlamentu w toku. Ruszyła
maszyna i się toczy po szynach
pustych obietnic, co to się nigdy nie
spełnią, a także najrozmaitszych
projektów abstrakcyjnych do bólu
zębów, co to nigdy nie ujrzą ani
światła dziennego, ni nawet nocy
ciemnej.
Że politycy przed wyborami obiecują ile wlezie i ile tylko komu się da,
zazwyczaj bez pokrycia lub tylko z
„fuksiarskim” pokryciem, wiesz i
Ty, i ja wiem, czytelniku. Kampanie
wyborcze jak były, tak są i raczej już
zawsze będą mało wiarygodne czy
nam się to (obu) podoba, czy nie.
A co gorsze – coś jednak z tego
wszystkiego wybrać musimy.
Tylko co? A raczej – kogo? Na
kogo tu głosować, kogo wybierać,
skoro oni wszyscy toczka w toczkę,
jota w jotę, kropka w kropkę są do
siebie podobni. Programy wyborcze wszystkich ich razem wziętych
takie same; każdy z nich ma ulotki,
plakaty, banery a w przypadku wygranych wyborów zapowiada różnego rodzaju roszady, przebudowy,
remonty, które z niewiadomych dla
szarego obywatela rzeczpospolitej
naszej kochanej i miasta naszego
prężnego nad miarę do tej pory
nie mogły być zrealizowane. Z
przyczyn, rzecz jasna doskonale
znanych politykowi kandydującemu na posła czy senatora z tej czy
tamtej „strony”.
Ech ta kampania… Prócz przedwyborczych gadżetów i tych w
formie fizycznej, i tych w formie duchowej, które serwują nam dzisiaj
kandydaci z lewej i z prawej mając
na względzie swoją upragnioną
wygraną, otrzymujemy od nich
– że tak to określę – „mobilizację
w teorii”, błahą konfrontację z
obecną rzeczywistością i światem
wymagającym gruntownej rewitalizacji, co wkurza niezmiernie gdyż
z góry wiadomo, że owa mobilizacja
potrwa jeszcze około miesiąca i jest
związana wyłącznie z kampanią.
Obecnie politycy kandydujący
do parlamentu zapowiadają nam
szereg obiecujących, a przy tym
bardzo owocnych działań, których
sens – czego dowodem jest ostatnie
dwadzieścia lat rządów w takiej

a nie innej postaci, przestaną dostrzegać tuż po otrzymaniu od nas
mandatu zaufania. Pomijając fakt,
że po kampanii każdy z nich będzie
ledwo zipiał zdają sobie sprawę, że
Polacy mają „krótką pamięć” i o
obietnicach przedwyborczych szybko „zapomną”. Tak czy inaczej, paradoksalnie po wyborach nastanie
cisza przedwyborcza, która trwać
będzie przez następne pięć lat.
Swoją drogą, z jednej strony czuję
z tego powodu żal, z drugiej – z
racji zakończenia całej tej przedwyborczej farsy, który już wkrótce
nastąpi – przepełnia mnie radość i
jakże upragniony spokój. Cieszę się,
że niebawem nie będę już musiał
znosić widoku twarzy, na których
maluje się żądza triumfu i władzy
tak wielka, że aż napawająca strachem. Żądza olbrzymia, sama w
sobie już chorobliwa, gdyż skłaniająca kandydatów do łamania
podstawowych zasad savoir- vivre’u, do których – jak mniemam – w
normalnych okolicznościach się
przystosowują.
Co ciekawe, tegoroczna kampania wyborcza w Jeleniej Górze
różni się jednak nieco od tych z
lata ubiegłych. Coś się zmieniło, na jeszcze gorsze – niestety.
Prócz kampanijnej normalności
z towarzyszącą jej walką o miejsca na drzewie, słupie, budynku
mieszkalnym, witrynie sklepu
itp. towarzyszą jej bowiem większe niż do tej pory hipokryzja i
ignorancja, w których już sami
politycy zdają się trochę gubić.
Niegdyś obiecywali i spotykali się z
tymi, których obietnicami karmić
można było. A dziś? Dziś przede
wszystkim „się obiecuje”, a co do
spotkań – z tym już gorzej.
Nie dalej niż kilka dni temu
dwóch ważnych polityków, których
płci nie ma sensu podawać, z dwóch
innych partii miało się spotkać z
wyborcami w sprawie ważkiej. Spotkanie obiecali, w spotkaniu udziału
nie wzięli wcale. Zawiedli i będą
nadal zawodzić. Tak samo zresztą
jak inni, którzy też się nie spotykają,
choć obiecują. A mimo to mandaty
dostaną. No bo coś w końcu trzeba
wybrać. Kogoś. Tylko kogo?
Piotr Iwaniec

19 września 2011 r.
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Gabinet jak nowy
Zastępczyni prezydenta miasta
Zofia Czernow bardzo lubi swój
gabinet w gmachu urzędu przy
ulicy Sudeckiej. Nic dziwnego:
przecież tam właśnie zaczynała
pracę w magistracie będąc szefem
Jeleniej Góry w latach 1994 –
1998. Sentyment więc został, a
ostatnio pani Zofia urzęduje w
odświeżonych wnętrzach biura,
w którym pracowali także były
szef Jeleniej Góry Józef Kusiak, a
także ex-zastępcy: Józef Sarzyński, Zbigniew Szereniuk oraz
Miłosz Sajnog. Czy remont miał
na celu wypędzenie duchów
przeszłości? Może w pewnym
stopniu tak. Jednak biorąc pod
uwagę start Zofii Czernow w
wyborach parlamentarnych,
wykluczyć nie można, że gdyby
została posłanką, jej następca
(lub następczyni) będzie miała do
dyspozycji pachnące czystością
pomieszczenie.

– Jak już zostanę posłem, to na
mojej

– tabliczce w Sejmie koniecznie
każę

Im większe…
… tym lepsze. Taką zasadą
zdaje się kierować Zbigniew
Ładziński, niezależny kandydat
na senatora RP. Widać to po
wielkości identyfikatora pana
Zbyszka, który jest wprost proporcjonalny do słusznej postury
kandydata. Pewnie jego specjaliści od wizerunku doszli do
wniosku, że po panu Zbigniewie
nie widać, że jest kandydatem,
lub też ma krótkowzrocznych
wyborców. Stąd ten rozmach.
Zaiste identyfikator, który na
piersi podczas konferencji prasowych Z. Ładziński nosi, jest
na tyle widoczny, że do pomyłki
dojść nie może, ani nie sposób
Zbigniewa Ładzińskiego z kimś
innym pomylić. Ciekawe tylko,
czy z identyfikatorem kandydat
chodzi także na spacery. Żeby nie
było wątpliwości, kto zacz.
(anzol)

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

– wygrawerować, że jestem z
Zabobrza!

Radny Rafał P. Szymański (Prawo i Sprawiedliwość) z Ireneuszem Łojkiem (PiS) i Bożeną WachowiczMakiełą (Razem dla Jeleniej Góry)
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Świat (nie)posprzątany
Wymyślona przez postępową ludzkość akcja „Sprzątanie świata”, której
plonem są wory z brudami zebrane z
różnych nie tylko zakamarków miasta,
pozornie tylko ma walor edukacyjny.
Skuteczna nie jest wcale, bo gdyby
takową była, nie powtarzano by jej
corocznie. A przecież pokolenia na
niej wychowane już wchodzą w
dorosłe życie.
Czy świat można posprzątać? W
cywilizacji brudów nie można. Z
odpadków, które pozostawia po sobie
statystyczny ziemianin, można by usypać takie Himalaje nieczystości. Zresztą każde góry (i nasze Karkonosze

też) są i tak są brudami zasypywane
przez turystów, którzy – mimo proekologicznych wzorców, propagandy
nawołującej do zdrowego stylu życia i
zwykłej ludzkiej przyzwoitości – zostawiają po sobie tony opakowań różnych
i odchodów własnych.
Najbrudniej jest paradoksalnie
niemal wszędzie tam, gdzie człowiek
szuka wypoczynku i czystości. Ale nie
tylko. Pomijając zamiatanie brudów
pod dywan we własnym mieszkaniu, wielu „miłujących porządek
inaczej” gruzy z remontu wywala
gdziekolwiek. I nie brakuje takich czyścioszków, którzy kubły ze śmieciami

chętnie opróżniają wszędzie, byle nie
na śmietniku. Zresztą i tak potężna
góra „ubocznych produktów cywilizacji” na wysypiskach i składowiskach
stanowi „bezcenne” uzupełnienie
zaśmieconego krajobrazu i „walorów
zapachowych” nie tylko naszej małej
ojczyzny.
Jelenia Góra ma także taką górę
brudów, a dla wielu mieszkańców
śmietnik jest wszędzie. Co bardziej
porządni utyskują na brak koszy przy
wielu ulicach (w śródmieściu zwłaszcza), ale i tak komu by się chciało gnać
z papierkiem w poszukiwaniu kubła?
Albo ewentualnie zabrać odpadek do
domu, by wywalić go tamże? Skutek:
zaśmiecone miasto, czy to na co
dzień, czy od święta. I to pomimo

coraz bardziej wymyślnego sprzętu
do czyszczenia i wydawać by się
mogło wyedukowanego ekologicznie
społeczeństwa.
Jak zatem to posprzątać i to rękoma
taniej siły roboczej? Czy pomoże akcja
„Sprzątanie świata”? Trudno nie mieć
skojarzenia z czynem społecznym tak
popularnym w latach peerelowskiej
prosperity. Wówczas panowie sekretarze bratali się z ludem pracującym przy
grabiach i łopacie porządkując skwerki
i budując choćby taką „Rakownicę”
w Jeleniej Górze. Wszystko w geście
dobrej woli, ale równie często bez elementarnej wiedzy i przygotowania. Po
prostu na pokaz. Które z dzieł wykonanych przez czynowników przetrwało
próbę czasu? Chyba takich brak.

Podobnie jest z brudami świata,
które – symbolicznie – mają być przez
kilka godzin usunięte. Akcja „Sprzątania świata” ma działać na wyobraźnię
młodego pokolenia. Ale czy działa?
Często jest właśnie tanią pokazówką,
po której uprzątnięte miejsca pokrywają się po jakimś czasie ponownie
brudem i odpadkami. A gdzie są
służby odpowiedzialne za czystość i
opłacane z podatków mieszkańców?
Gdzie są ci mieszkańcy, którzy – de
facto – śmiecą.
Babranie się w przegniłych resztkach, pordzewiałych pozostałościach
dóbr materialnych, wśród kleszczy
(ryzyko boreliozy) i innego robactwa, czy też zwierzęcej padliny (bo i
taka trafia na dzikie wysypiska) jest

zadaniem raczej „za karę” niż „edukacyjnie”. Zresztą i to ostatnie też jest
bardzo na wyrost, bo gdyby spełniało
swój cel, działania zakończyłyby się
po kilku latach, gdyż nie byłoby co
sprzątać. Takiej optymistycznej wersji
zdarzeń założyć jednak nie można,
nie tylko u nas.
Trudno uciec tu od katastroficznej
wizji. Im więcej przedmiotów i dóbr
wokół nas, tym więcej w świecie
brudów. I tym mniej chęci do ich
posprzątania. I mniej miejsca na ich
składowanie. Zaś tak szeroko promowana ekologia najczęściej jest tylko
kolejną ideologią, która budzi raczej
odrazę niż szczerą chęć działania na
rzecz czystego świata.
Wasz Redaktor

Fot. Jelonka.com
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2011-09-09 godz. 14.00 - 2011-09-16 godz. 22.00
Ogłoszeń drobnych 460
PRACA
DAM PRACĘ
Dam pracę sprzedawca,
ogrodnik - 500 110
537

Poszukujemy
Doradcy Klienta/
Sprzedawcy
ds. Pożyczek.
Nauczymy zawodu,
również jako
praca dodatkowa,
wysokie zarobki.
Tel: 664 741 681

Dekarzy i na elewacje zatrudnię - 508 451 743
Firma Eko karat - zatrudni
pracownika na stoisko w
jubilerskie w Tesco - CV
proszę składać na stoisku R e c e pcj o n i stk a z
- 509 623 820
doświadczeniem - Recepcjonistkę z doświadFirma zatrudni
czeniem, j. niemieckim
pracownika
i znajomością programu
biurowego REHOT. Hotel Fenix Jeleasystent-ka.
nia Góra - 500237109
Wymagania:

j. rosyjski i
angielski, praca
pełny etat. CV
kierować na maila:
superwomen1@
wp.pl

Hotel Fenix zatrudni pracownika działu marketingu ze znajomością
niemieckiego i prawem
jazdy - 500 237 109
Kucharz, pomoc
kuchenna, kelner - Mysłakowice - 605 598 712
Od zaraz dobrze płatna
praca - w Niemczech dla
kierowców z kat. C - E - 602
422 376
Op i e k a n a d s t a r s z ą
kobietą - Zatrudnię Panią
dyspozycyjną do opieki
nad obłożnie chorą starszą
kobietą, w centrum Jeleniej
Góry. Dzwonić po 15.00 tel
510 111 085 - 510 111 085
Podejmę współpracę z
Paniami - w prywatnym
mieszkaniu w centrum Jeleniej Góry - 602 861 000
Pokojowa z doświadczeniem - Pokojowa z
doświadczeniem, dyspozycyjna. Hotel Fenix Jelenia
Góra. – 500237109

W gastronomii - kobieta
- Zajazd Wabi - 502 552
195
Zatrudnię tapicera - lub
podejmę współpracę - 535
044 951

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
25 latka pilnie poszukuje
pracy - handel, prace
manualne, dyspozycyjna
na umowę o pracę - 511
962 007
28 latek, prawo jazdy kat
B - uprawnienia na wózki
widłowe podejmę pracę
na umowę o pracę - 792
216 945
Abstynent - prawo jazdy
kat.B - 783 411 148
Jestem uczciwy, punktualny - odpowiedzialny oraz
ponad wszystko poważnie traktuje powierzone mi
zadania. Szukam pracy na
umowę i deklaruję sumiennie spełniać swoje obowiązki - 600 902 994

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

Kierowca B,C
- wiek 30 lat doświadczenie
w transporcie,
wszystkie
wymagane
dokumenty
szuka pracy
w transporcie
krajowym lub na
miejscu - 605 912
118

Listwa kierownicza Sprzedam listwę kierownicza do forda mondeo 1994
rok poj 2l.cena do uzgodnienia - 510101148
N i ss a n M i c r a K 11 wszystkie części - tanio
- 667 315 675
Opony zimowe do busa Sprzedam opony zimowe
do busa, koła do VW, Audi,
Forda oraz opony zimowe.
- 724 989 953
Silnik - 2.0 136KM - w
gazie sekwencyjnym,
bogato wyposażony (komputer, szyberdach, podgrzewane fotele) w środku
b. zadbany. Wszystko
sprawne i działające - 724
334 095
Silnik elektryczny Sprzedam okazyjnie
silnik elektryczny jednofazowy ML90L-2, B3, 2.2
Kw, 2810obr/min sr walka
24mm, faktura i gwarancja
2 lata, cena 340zl Kowary,
ten model na allegro kosztuje 420zl + 30zl dostawa
- 503 743 630
Ws z y stk i e c z ę ś c i mechaniczne i blacharskie
z AUDI 90 poj. 2.0 - kolor
czarny - 535 492 430

Korepetycje matematyka student - Korepetycje
matematyka. Studentka
udzieli korepetycji na poziomie gimnazjum i szkoły
średniej. Bieżący materiał,
sprawdziany, matura - 501
275 904
Młody 24 latek podejmie
prace - Młody 24 latek
podejmie prace na (nie
koniecznie) umowę, w
Szklarskiej Porębie, posiadam skuter wiec okolice tez
możliwe. - 695 624 653
Posiadam 2 stopień - niepełnosprawności na umowę
o pracę - 533 986 147
MOTORYZACJA
Posprzątam biura, domy,
CZĘŚCI
– KUPIĘ
mieszkania - Posprzątam
biura, domy, mieszkania Podsufitka - Opel Astra
- pilnie i niedrogo - hatchsolidnie - 697 942 866
back - 501 466 936
Powypadkowe - skup MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM Powypadkowe - skup. również cale i uszkodzone, bez
Blachy do Warszawy - prawa rejestracji i angliki
nie używane, oryginalne dla - 510 522 968
zainteresowanych prześlę S a m o c h o d y c a ł e i
zdjęcia - 721 782 884
uszkodzone - Auto skup na
Części do Forda Escorta części , kupie samochody
mk5 - rok 91, silnik 1.8 cale, uszkodzone również
zetec. Wszystkie części wersje angielskie, odbiedo tego modelu - 785 524 ram własnym transportem
Jelenia Góra i okolice. –
378
531588345
Części Fiat Punto - drzwi,
klapa, silnik, przełączniki,
MOTORYZACJA
lampy i inne - 508 764 585
KUPIĘ
Fiat Brava - nowy zde- Auto do 1000 zł - całe,
rzak-przód+nadkole - 609 uszkodzone, bez prawa rej.
230 355
itp. angliki - 692 671 278

Auto do 1000 zł - może
być uszkodzone lub bez
opłat - 661 519 510
Autoskup - powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
Każde auto - DO 1200
zł - zarejestrowane lub nie
gotówka od ręki - 722 128
501
Każde auto - powypadkowe, całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
Każde auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721
666
Kupie samochody-powypadkowe i - Kupię samochody-powypadkowe i całe
-odbieram własnym transportem. Również angliki.
- 721 721 666
Powypadkowe - skup
również całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
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 - całych i powypadkowych, najlepsze ceny
w regionie - 693 245 008
Wszystkie samochody
- auta powypadkowe,
uszkodzone i całe. Również
angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80 - rok 89 diesel,
cena 2000 zł - 604 491
620
Audi 80 B4 - składak 95,
poj. 2000, 115 koni, do
drobnej naprawy, koszt ok.
300 zł. Cena auta 3000 532 541 589

Audi A6 - 2001 i Nissan
Micra 2003 - 609 230 355

Bmw E36 - 1.8
benzyna, 115 koni,
1997 rok, skóra,
błękitny metalik,
elektryczne szyby
+ szyberdach,
komplet opon
zimowych na
felgach stalowych,
autoalarm,
centralny zamek 781 225 335

Citroen Saxo - rok 1997,
1.1 benzyna, centralny
zamek, elektryczne szyby,
stan dobry, cena 1500 - 721
279 990
Citroen Xantia - 1,6
1994, benzyna, ubezpieczenie 03/12, przegląd
02/12, kpl. opon zimowych,
cena 2400, dzwonić po
godz. 16 - 502 376 534

Daewoo Espero 1.8 CD, 36 tys. km,
srebrzysto-zielony,
zadbany, pierwszy
właściciel, starsza
osoba - 609 902
706

Daewoo Lanos 1.6 - z
gazem do remontu. - 1998,
202000 km. Pilnie - tanio 603 410 248
Felgi stalowe - (HONDA,OPEL) 13*5j, rozstaw 4*70
mm z oponami zimowymi
175/70/R 13, bieżnik 7mm
.Cena za komplet 150 zł 530 791 178
Fiat Cinquecento - 98 rok,
700, radio, blokada skrzyni
biegów, ważny przegląd
i oc, cena 1499 zł - 724
989 953
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Fiat Punto - 95 rok, poj.
1.1, właściciel nie palący,
komplet opon zimowych,
autko oceniam na stan
BDB. Cena 3 000 do negocjacji - 607 148 297
Fiat Seicento S - rok
produkcji 2000 poj. 1.1,
elektryczne szyby, ciemnoniebieski, cena 4000 - 792
374 796
Fiat Uno - 1992, stan techniczny dobry. Ważne badania techniczne i OC. Auto
posiada instalacje gazową
w ciągłej eksploatacji. Cena
750 zł. - 500 599 112
Ford Escort - combi 1.6
16v gaz, 95 rok, mk7, klimatyzacja, centralny zamek,
fioletowy metalik, auto w
bardzo dobrym stanie wizualnym i zadbane - 605 235
812
Ford Eskort - 1.6 16v 93
rok, benzyna - 728 129
086
Ford Transit - 1991 rok,
benzyna z gazem, stan
dobry 2500 zł - 669 266
661
Fort Mondeo - z instalacją gazową - uszkodzony
tył, cena 1000 zł - 669 569
669
Hyundai coupe - 98 rok
2.0 139kM benzyna klimatyzacja, elektryka, ABS,
skóra, alufelgi, przyciemnione szyby, radio + CD
przebieg 142000 km, pali
8l/100km - 798 985 097
Kia Sephia - 1000 zł 93
rok, 1.6GTX, opłaty na rok,
elektryczne szyby i lusterka,
do poprawek blacharskich cena do negocjacji - 785
524 378
Koparko-ładowarka
KRAMER 516 TB - 1993
rok produkcji - stan dobry,
nowe sprzęgło hydrokinetyczne, pompy olejowe +
oleje - 693 212 936
Mazda 626 - kombi 1999
rok, diesel, cena 9500 zł 515 184 359
Mercedes 124 - 2.3l LPG
dużo nowych części - cena
2500 zł do negocjacji - 606
313 668
Nissan Primera - 97/98,
poj. 2000, 96kw, benzyna,
srebrny, 5 drzwi, zadbany.
CENA 7200 - 693 503 001

Nissan Primera - gaz,
92 rok, pełna elektryka,
ważne opłaty, stan zgodny
z wiekiem autka, cena 800
zł - 722 047 167
Opel - 1,6 automatyczna
skrzynia biegów, do wykonania blacharka za 500 zł
- 723 769 376
Opel Astra - 1993 rok, poj.
1.6 benzyna, stan dobry,
cena 1400 zł - 516 272
861
Opel Astra - 1996 rok,
silnik-2.0 136KM w gazie
sekwencyjnym, bogato
wyposażony (komputer,
szyberdach, podgrzewane
fotele) w środku b. zadbany.
Wszystko sprawne. - 724
334 095
Opel Astra G - kombi,
1999 rok 1,7 turbo diesel,
ważny przegląd i OC. Nie
wymaga wkładu finansowego. Cena 9400 zł do
negocjacji. - 664 708 552
Opel Astra II - kombi 1,7dti
rok 2001, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, 2
x airbag,elektryczne szyby,
klimatyzacja, ważny przegląd i OC. Cena 9000 zł
- 695 349 135
Opel Calibra - 1995, 2
litry - 115 koni z instalacją
gazową - tuning cena 4800
zł do negocjacji - 504 121
608
Opel Corsa - 1,2, rok
94, stan techniczny dobry,
ważne opłaty, cena 2000 do
negocjacji - 695 395 016
Opel Corsa B - 1994 rok,
bogato wyposażony, niebieski metalik, alufelgi oraz
zimówki na felgach, garażowany, ważny przegląd i
OC, cena 3700 do negocjacji - 669 572 296
Opel Zafira - 1,6 benzyna
wersja ELEGANCE. Pełna
elektryka, klimatyzacja.
Granatowa, stan b. dobry.
Cena 13200 - 604 526
929
Peugeot 206 - 1.1 benzyna, rocznik 2002 - 509
677 873
Peugeot 206 - rok 2005,
1.4 hdi, salon polska, 4
drzwi, cena 16.200 zł - 515
206 246
Quad Kingway - rok 2008 poj. 250 cena 2000 zł - 508
764 585
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Rang Rover - sprzedam
lub zamienię 99 rok, 4x4
2,5DTS, stan idealny - 515
115 032
Renault Clio II - 1999
rok, 1.2, srebrny, salon
Polska, elektryczne szyby,
centralny zamek z pilotem,
pod powietrzna, RO CD,
welurowa tapicerka, 2 kpl.
opon, ks. serwisowa, 5900
- 511 530 335
Renault laguna kombi Sprzedam renault laguna
kombi rok produkcji1999pelna elektryka bez klimy
hak el.szyberdach srebrny
metalicTel 793763241 cena
4200 do negocjacji Lwówek
- 793 763 241

Seat Cordoba - 96, poj.
1.6, cena 4000 - 532 541
589
Skoda Felicja - Pick biały
diesel - cena 2OOO zł - 513
145 833
Skoda Octavia - rok 99,
zielona, 1.6, benzyna, klimatyzacja, ks.serwis., 2
klucze, 10 300 zł do opłat
- 661 666 332
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Toyota Starlet - 95 rok,
przegląd i OC ważne.2 komplety opon, cent. zamek,
radio cd. Do poprawek
blacharskich. Cena 1100 do
negocjacji - 510 570 913
Volvo V40 - sprzedam
lub zamienię - benzyna
turbo 2.0 rok 2000, cena
do uzgodnienia - 782 129
073
VW Golf - w okazyjnej cenie
- kombi 2002 rok tdi 130
koni, wersja highline, cena
12.500 salon Polska - 791
707 433
T4 Long - blaszak 1.9 TD, VW Golf II - 1.6TD 86 rok,
rok 1998 w bardzo dobrym przebieg 280000 na chostanie technicznym, 15500 dzie, stan dobry, cena 750
zł - 533 025 891
- 691 466 704

Suzuki SV650S
- motocykl
ścigacz - 2000
rok po poślizgu,
uszkodzenia
zewnętrzne do
wymiany bak,
owiewki, nóżka
sprzęgła. CENA
3900 zł - 721 728
608
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VW Golf III - syncro poj. 1.8,
rok 95, cena do uzgodnienia - 513 655 297
VW Passat - kombi, model,
2004, srebrny, 1.9 tdi, cena
22.000 zł - 515 206 246
VW Passat - sprzedam
lub zamienię 1.9 tdi 1998
rok, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, lusterka
podgrzewane fotele. itp
atrakcyjna cena 9900.00
zł - 665 776 097
VW Passat B3 - kombi z
gazem, 1992 rok, poj. 1,8,
aktualny przegląd i OC.
Cena 2 tys. do negocjacji 724 085 334
VW Polo - 95 rok, kolor
biały, 1.3 benzyna, 3 drzwi,
przegląd do 15.03.2012
roku. Po wymianie tłumików, tylnych amortyzatorów
i akumulatora. Stan dobry.
Cena 4.500 zł. Gryfów Śl. 667 433 085
VW Polo - 97 rok po wymianie oleju filtrów, komplet
opon zimowych, cena 3800
zł. - 721 026 564
VW Polo - rok produkcji
98 - poj. 1,4 salon polska
centralny zamek, radio cd,
cena 6300 zł - 661 666
332
VW Sharan - uszkodzony
2001 1,9tdi - srebrny metalik uszkodzone elementy
karoserii, air bag, ok. silnik
na chodzie, cena do uzgodnienia, polecam - 504 813
394
VW Transporter T4 - diesel
2.4, cena 6400 - 667 209
919
Wartburg 1.3 + gaz 9 Sprzedam wartburga 1.3 +
gaz 91 rok sprawny działa
na benzynie i gazie, małe
spalanie, kolor czerwony
Więcej info pod nr tel - 600
987 385
Yamaha xt 350 - cros/
enduro w dobrym stanie lub
zamienię czekam na propozycje - 661 692 641

ANONSE
MATRYMONIALNE
100 zł dla ładnej - dam
stówkę za seks ładnej,
szczupłej - 695 568 236
20 latka zaprasza - na
nutkę zapomnienia - 796
691 135
22 letni bi - szuka sponsorek od 20 lat do 60 i
sponsorów, mam pokoje
pod Lwówkiem Śl. - 792
652 217
27 latek szuka zadbanej niedopieszczonej kochanki
20-40 lat - 533 481 662
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30 latek dla dyskretnej pani
- bez sponsoringu - 792
216 945
38 letni - samotny - pozna
kobietę - 692 425 609
40 latek pozna panie - od
18-40 lat w celu spotkań
bez zobowiązań - 691 329
712
Anka dla pana - po 40-tce
- 533 208 393
Atrakcyjna blondi bi
20 lat - szuka ładnej dziewczyny bi dla mnie w obecności mojego faceta. Tylko
SMS - 605 243 235
Atrakcyjna brunetka
- szuka szczodrego sponsora - 796 716 195
Atrakcyjny brunet - dla
pań - 695 568 236
Atrakcyjny młody brunet - dla pań - 721 361
887
Francuz i Anal - w zabezpieczeniu. Zapraszam
zdecydowanych Panów
blisko Szklarskiej Poręby
na spotkanie ze mną. Blondynka 34 letnia. Dyskrecja
i higiena 100% - 725 579
428
Jesteś kobietą samotną
- niewyżytą? Pragniesz
towarzystwa na poziomie?
np: do kina, na spacery,
czy imprezy? Rozmowy,
m a s a ż u p o p r a c y ? To
zadzwoń - 791 843 977
Laura zaprasza - na miłe
spotkanko - 782 115 982
Miły chłopak - lat 30 chętnie pozna starsza panią
- 535 101 593
Poznam aktywnych
Panów - Jelenia Góra 42
lata lubię damskie ciuszki
- bez lokum najpierw SMS
- 668 708 803
Poznam inteligentnego
- mądrego mężczyznę do
stałego związku - wiek
35-45 - 695 470 992
Poznam kobietę - która
czuje się samotna do 40
lat - Ja 33 lata szczery, miły,
kulturalny - zapraszam 607 468 959
Poznam miłą dobrą dziewczynę - w wieku 25-30 lat.
Ja 30 lat. - 697 083 469
Przed pracą poranne
pieszczoty - dla pań, bez
sponsoringu, wszystkie
panie proszę pisać, a przyjadę, mam 30 lat - 510 553
091
Przystojny szuka dyskretnej - pani do 40 lat sex...
itp proszę o smsy - Adrian
30 lat, pozdrawiam - 726
421 336
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Puszysta 35 latka - z
dużym biustem - 661 771
698
Starszy, uległy - zrobi
dobrze aktywnemu do 40tki
- mieszkam pod Lwówkiem
dzwoń, przyjeżdżaj - 601
167 505
Super wyjątkowy francuzik - dla wymagających dojrzałych Woman, nawet w
aucie lub na. Mile widziana
pomoc finansowa, 34 lata
uroczy, kulturalny z aparycją, brunecik - kontakt też
SMS - 530 167 646
Sympatyczny i wolny
35 latek - z Kowar pozna
przyjaciółkę, pani może być
starszą ode mnie. Tel lub
SMS - 507 423 614
Szukam chętnej - na loda
na patyku i nie tylko w
samochodzie wieku 25 do
45 lat - pomogę finansowo
- proszę o SMS - 886 748
974
Tylko dla zdecydowanych kobiet - czułe chwile
z ciemnookim brunetem,
masaż erotyczny i językowe
sztuczki - 791 843 977
Vanessa - spełnię Twoje
seksualne żądze - zapraszam - 667 720 413
Wysoki 45 lat szukam
kochanki - wiek bez znaczenia, dyskrecja i higiena
gwarantowana, tylko SMS,
oddzwonię na pewno - 516
190 578

USŁUGI
RÓŻNE
Anglik przygotowanie
do matury,
konwersacje,
dzieci uczone przez
poezję i śpiew możliwość nauki w
grupach - 533 410
754
Anteny satelitarne servis/montaż - 781 957
491
Anteny TV-SAT - montaż
full - serwis - 886 501 219
Campservice - naprawy
- remonty kapitalne, przeróbki przyczep kempingowych i kamperów. Naprawy
po i gwarancyjne urządzeń
Trumy - przeglądy - 519
169 292
Idealne kredyty na działalność - gospodarczą,
również dla nowych podmiotów, prosta procedura
- 696 775 029

Pomoc w otwarciu
działalności
gospodarczej oraz
kompleksowa
obsługa
rachunkowo finansowa - 601
837 677

Język polski testy kompetencji,
wypracowania,
efektywne
przygotowanie do
matury - 503 168
502
Kredyt dla Firm - do
20.000 zł na oświadczenie
- zapraszamy ul. Armii Krajowej 13 - 509 375 412
Kredyty gotówkowe konsolidacyjne - zapraszam ul. Armii Krajowej 13
- 509 375 412

P o r z ą dk o wa n i e i
opieka grobów - Jelenia i
okolice - 787 008 679
Pożyczki-raty miesięczne - Pożyczki-raty
miesięczne - 509 675 760
Projektant - z uprawnieniami wykonuje projekty
przyłączy wod-kan-co i
Księgowość
instalacji sanitarnych,
- pełen zakres
gazowych we wszystkiego
rodzaju obiektach kubatuusług księgowych
rowych - 502 849 098
i finansowych:
rozliczenia z
Stała lub doraźna obsługa
prawna - firm i osób - 693
ZUS, US, płace,
873 473
księgi handlowe,
Ślusarstwo - naprawa,
KPiR, PITY i wiele
wymiana, otwieranie zaminnych - znajdź
ków. Spawanie stali, żeliwa,
nas w sieci BIURO
kwasoodporne - 792 972
RACHUNKOWE
237
KOALA - 601 837
Tapicerstwo od a do z
677
- dojazd do klienta, wycena
i transport gratis - 880 044
Leasing konsumencki - 951
na auta, sprzęt - procedura Usługi księgowe - 11
uproszczona, profesjonała lat na rynku. Prowadzenie
PKPiR, pełna księgowość,
obsługa - 696 775 029
obsługa ZUS, US itp. - 669
339 336
Malowanie
Wsparcie i pisanie prac
obrazów na szkle
- nawet na wczoraj, gdy ter- imitujące witraże
miny gonią - 883 162 609
metodą Tyffany Zapewnię starszej osobie
530 401 935
- mieszkanie przy rodzinie
i usługi bytowe - 516 067
924
Meblozabudowy USŁUGI
szafy, garderoby - 603 328
BUDOWLANE
832
Pisanie podań, CV, listów Brukarstwo - podjazdy,
motywacyjnych - i innych ogrodzenia, mury oporowe
dokumentów o charakterze itp. szybko, fachowo - 509
użytkowym. Przepisywa- 939 927
nie dokumentów, książek. Cyklinowanie, renowaWystawiam faktury VAT cja - Cyklinowanie, renowa- 530 401 935, 75 649 70 cja - 517 209 836
37
Cyklinowanie, układanie parkietu - mozaiki i
Podciśnieniowe
podłóg, renowacja starych
podłóg - 601 313 541
czyszczenie
dywanów,
Dachy - pokrycia blacha,
wykładzin,
dachówka, papa, montaż
okien dachowych, rynien tapicerek. Usługi
remonty i malowanie dachu
również w firmie,
- 607 258 732
odbiór-dowóz
Drobne usługi ogólnobugratis. Wysoka
dowlane - regipsy, płytki,
jakość usług.
sufity podwieszane, izolaZapraszamy - 609
cje, termozgrzewalne itp.
172 300
- 782 129 073

Elewacje, docieplenia
budynków - tanio, profesjonalnie, solidnie - 727
655 028
Hydraulik - awarie,
instalacje, montaż pieców,
kominków - instalacji: san.gaz.-co. Ogrzewanie podłogowe. Naprawy pieców,
junkersów. Usuwanie awarii
- 506 476 099
Junkersy, piece - serwis,
przeglądy, konserwacje,
naprawy: kotłów i junkersów. Montaż kotłów, kuchenek i junkersów. Tanio,
szybko i profesjonalnie
- 506 476 099

Kanalizacja
- hydraulika,
oczyszczanie
i udrażnianie
odpływów,
wypompowywanie
wody z zalanych
piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609
172 300
Kominiarstwo, czyszczenia - wsady kominowe,
opinie - 515 149 251
Kompleksowe usługi
- wykończeniowe: panele,
regipsy, malowanie, płytki,
gładzie, wymiana rur wodkan,itp..Kosztorys gratis!
- 509 666 342

Koparkoładowarka JCB
- 698 668 824
Łazienki - tanio solidnie 601 881 276
Malowania mieszkań zbijanie tynków - 781 957
491
Płytki, glazura, schody tarasy, łazienki, zabudowy
z regipsów, malowanie,
panele itp. tanio i solidnie 509 362 908
Podłogi, panelowe,
malowanie - tapetowanie 601 881 276
Podnośnik koszowy wynajem - 20 m. Czyszczenie rynien - 517 799 703
Pokrycia dachowe papa, dachówka, blacha,
montaż rynien i okien
dachowych oraz malowanie
dachu - 691 634 078
Profesjonalne układanie glazury - atrakcyjne
ceny zapraszam - 796 975
963

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

kuchnia polska

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

og£oszenia / reklama
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Remonty - kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele,
regipsy, itp.) biały montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne - 512
018 350
Remonty - malowanie, kominki, glazurnictwo, rigipsy oraz gładzie
metodą bezpyłową, FA-V
- 797 252 379
Remonty - renowacje niedrogo i solidnie - 721
582 751
Remonty - wykończenia,
gładzie, tynki mp 75 płytki,
panele, regipsy, tanio i
solidnie - 518 854 126
Remonty mieszkań malowanie, gładzie,
regipsy, panele podłogowe i ścienne i inne prace
remontowe, solidnie - 691
936 900
Remonty mieszkań malowanie, gładzie,
regipsy, panele podłogowe i ścienne i inne prace
remontowe, solidnie - 697
169 366
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
Remonty od A do Z - profesjonalnie - 609 356 902
Roboty korkoładowarką
- niedrogo, posiadam zwietrzelinę i humus - 883 481
734
Rusztowanie elewacyjne - wynajmę - 691 142
873
Ta n i e p i e c e - k o t ł y
gazowe, węglowe, miałowe, olejowe, eko-groszek
- tanio - montaż - sprzedaż
- serwis. Zadzwoń. Nic
nie tracisz, możesz tylko
zyskać - 506 476 099

Tynki maszynowe - cem.wap., gipsowe. Glazurnictwo, kompleksowe
wykończenia wnętrz. Konkurencyjne ceny na rynku.
Gwarancja jakości - 605
553 720

Układanie
paneli, podłóg,
renowacja,
bezpyłowe
cyklinowanie
podłóg, schodów,
naprawy stolarskie
- 691 385 780

Wykonam roboty budowlane - tanio, szybko, własny
nadzór - 530 852 109

USŁUGI
EDUKACYJNE
Absolwentka niemieckiej uczelni - udzieli korepetycji z j. niemieckiego
poziom podstawowy i średnio zaawansowany. Dojazd
do uczącego sie. J. Góra i
okolice - 609 805 681
Chemia - matura, liceum,
gimnazjum - profesjonalnie
- 664 459 936
Język angielski - korepetycje, tłumaczenia.
Doświadczenie. Kontakt
od godz. 15. - 609 967
154
Język angielski - profesjonalnie - doświadczona lektorka, egzaminator TELC
udzieli lekcji, korepetycji,
przygotuje do egzaminów.
1 lekcja GRATIS! - 791
998 632
Język angielski - wszystkie poziomy zaawansowania, zajęcia dla dzieci
i dorosłych w godzinach
porannych i popołudniowych - 795 428 519
Klub bokserski Red Fighters - zaprasza na zajęcia
dzieci i młodzież! Zapraszamy również na zajęcia
indywidualne z instruktorem boksu - 693 630 807
Korepetycje - Korepetycje wszystkie przedmioty
od szkoły podst. Po studia,
kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia
Góra - 600153322

Korepetycje z języka
angielskiego - Przygotowanie do sprawdzianów i
egzaminów oraz
Korepetycje z niemieckiego - dla uczniów
Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum - nauczyciel 603 598 952
Kurs tworzenia biżuterii
- metoda wire-wrapping.
Więcej info przez sms. 2
grupy szkoleniowe:20.09
oraz 11.10. Involute Anna
Siudzinska - 691 233 847
Kursy - Kursy dla opiekunek osób starszych, opiekunek do dzieci oraz inne
zawody do pracy w Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego - 600153322
Matematyka, fizyka,
chemia - Nauczyciel-matematyk z doświadczeniem.
Także matura i egzamin
g i m n a z j a l n y. M o ż l i w y
dojazd w Jeleniej Górze i
okolicach. - 695 192 929
Pilnie poszukuję pracy
- wykształcenie wyższe
magisterskie (język polski). Posiadam również
doświadczenie w branży
handlowej - 781 010
004
Piszę wypracowania z j.
polskiego - na zlecenie
dla podstawówki, gimnazjum i szkoły średniej
- 606 489 730
pomoc w opanowaniu
bieżącego materiału 501 578 868
P r o f e sj o n a l n e
nauczanie gry - na pianinie i na instrumentach
klawiszowych, a także
korepetycje z kształcenia
słuchu i zasad muzyki 608 700 184
Skrzypce na ślubie podczas innych uroczystości: m.in. URODZINY.
Absolwentka szkoły
muzycznej. Udziela korepetycji gry na skrzypcach. - 661 125 226
Szkolenia masażu - w
Ann.Care Fizjoterapia:
Ayurvedyjskich, Shiatsu,
refleksoterapii stop, Lomi
Lomi, Bambusem, banka
chińska - 660 041 397
Tanie lekcje z j niemieckiego - możliwy dojazd
- 692 561 171

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR-POL licencjonowane
przewozy
do Niemiec.
Obsługujemy
całe Niemcy, z
adresu na adres,
bez przesiadki.
Klimatyzowane
auta - 75 75 182 55,
607 222 369

Lotniska - przewozy
- Praga, Berlin, Drezno,
Lipsk, Wrocław, Poznań,
Katowice, F-ra Vat, Door
to door - 607 763 204
Lotniska - transport Wrocław, Poznań, Praga,
Drezno, Berlin, Katowice,
Kraków, Lipsk. Klimatyzacja. VW T5. Faktura VAT.
Zapraszam - 602 120 624
Miejsca do Norwegii - 8
wolnych miejsc w okolice
Trmondheim. Planowany
termin wyjazdu 20.10.2011
- 609 086 821
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 - tanio
- niska cena, solidnie, zadowalająco... to właśnie my,
zadzwoń - 513 770 007
Przeprowadzki, transport - Przeprowadzki transport mebli - tanio. Duży
pojazd - mała cena 3,5 t.
Usługę oferujemy na terenie Polski oraz całej Unii
Europejskiej. Szybko, solidnie, tanio - 511160252
Przewiozę - tanio - 800
kg - 601 881 276

19 września 2011 r.

17

Przewozy na lotniska
RÓŻNE
wesela - chrzciny, kawaSPRZEDAM
lerskie. Faktury VAT - 502
297 240
2 lady chłodnicze - regały,
krajalnice, waga elektroniczna - 666 555 046
Przewozy
osobowe DARIO
Betoniarka - w bar- Niemcy, Austria
dzo dobrym stanie 350
- 75 78 127 46, 604
wibrator Plus forma
672 112
do pustaków. Cena do
uzgodnienia - 662 776
Tani, profesjonalny trans- 830
port - możliwość stałej
współpracy i negocjacji cen. Blacha trapezowa T-95
Własna firma z własnym - o grubosci 1mm, dłubusem - 691 262 797
gość 7,3. Powierzchnia
Transport - niedrogo krycia ok. 310 m2 - 500
małe przeprowadzki - bus 299 060
1.1 tony z uczynnym kierowcą, przewiezie szybko i
sprawnie - 607 232 258
Drewno
Transport - Szukam
kominkowe,
codziennego transportu na
brzoza, olcha,
trasie Jelenia Góra-Zgoduże ilości - 607
rzelec ( pracuję w Biedrzychowicach), zwrot kosztów,
571 230
Tel. 600 248 595 - 600 248
595
Transport - Trans- Kanapa narożna - ze
port-mebli, przeprowadzki. skóry brąz 180 cm na 180
D u ż y s a m o c h ó d , m a l a cm oraz biurko z drewnacena.Tanio,szybko,solidnie,bezpiecznie.Pojazd beż - 798 627 273
3.5 tony - kontener. Zadowolenie gwarantowane.
Kojec dla dzieci
- 513770007
- 11 elementów
Transport towarowy
- w tym 2
Fiat Ducato - maxi ładowność 1,5 t - 519 818 740
bramki. Zagroda
Transport-mebli przewykonana
prowadzki - tanio zawiozę
w całości z
Twoje meble szybko do
litego drewna
celu. Super oferta promocyjna na wrzesień. - 511
sosnowego.
160 252
Płotki z
możliwością
ODDAM ZA DARMO
ustawienia
Oddam obornik - kilkuletni
dowolnego
z przewagą końskiego - 605
822 721JMĘZA DARMO
kształtu, stan
Meble, stoły, krzesła
idealny - cena 500
- meblościanki i inne
zł do neg. - 603
odbieram własnym trans049 476
portem - pilnie - 722 128
501

18
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MATA - Tiny Love
oraz gratis - stan
maty idealny,
ale brakuje
lustereczka
i zabawki –
liście. GRATIS
- Fisher Price
Słoń Bawialski sama rama bez
zabawek. Nowa
mata kosztuje 150
zł, ja sprzedam za
80 zł obie zabawki
- 603 049 476
Nowe koturny Bamboo
Ceasar - Nowe koturny
Bamboo Ceasar, rozm.38,
czarne, nienoszone, imitacja skory, 130zl. - 508
443 923

og£oszenia / reklama

Piecyk razem z butlą
- Piecyk razem z butlą 503 771 972
P ł y tk a e l e w a c y j n a zewnętrzna bazaltowa
- 600 021 916
Produkuję schody
i drzwi - drewniane poszukuję odbiorców 508 239 434
Rogi jelenia - Sprzedam
duże rogi jelenia Tel. 796
629 452, 75 64 122 10 796 629 452
Rower cross - stan
oceniam na db. - cena
150 zł do negocjacji - 501
402 297
Rzeźba pień drzewa
- 150 cm wys. z czerwonego piaskowca 2000 zł
- 601 167 505

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Suknia ślubna - firmy
Cymbelline - wyszywana,
pokryta perełkami, kolor
ecri, podwieszany tren,
rozmiar 38 na wzrost ok.
160 - 605 915 247
Używany kocioł gazowy
- dwufunkcyjny - 723 769
376

RÓŻNE
KUPIĘ
Balon do wina - Balon
do wina - 607 292 400

Kolekcjoner
kupi stare monety
- 601 738 532,
staremonety@
op.pl
Używane książki OEG
GOSP - OEG gospodarka
i rachunkowość w gastronomii Zofia Mielczaryk
WSiP - 501 083 152

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Jak wyglądałaby Jelenia Góra, gdyby w latach 60. i 70. XX wieku zrealizowano do końca tzw. Plan Tunikowskiego zakładający wyburzenie większości starej zabudowy i zastąpienie jej klockowatymi realizacjami? Widać to na makiecie ilustrującej
te zamierzenia. Na szczęście na wdrożenie zamysłów planistów zabrakło pieniędzy, ale ślady po pracach nad urzeczywistnieniem planu widać w substancji miasta do dziś. To puste przestrzenie, gdzie kiedyś były kamienice. Teraz te grunty czekają
na zabudowanie szpecąc zwarty układ urbanistyczny centrum stolicy Kotliny Jeleniogórskiej.
(rsgb)
FOT. MT
FOT. RSGB
FOT. WWW.FOTOPOLSKA.PL
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