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JELENIA GÓRA Strażacy gasili płonące mieszkanie w wysokościowcu na Zabobrzu

Lokator zginął w ogniu
JELENIA GÓRA

Jednoślady
w pułapce
Przeciwnicy głośnych miłośników motoryzacji wypowiedzieli
im wojnę.

str. 3

Zgłoszenie o pożarze, który
wybuchł w mieszkaniu przy ul.
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego
w Jeleniej Górze strażacy otrzymali około godziny 21.00. – Akcja
gaśnicza tr wała prawie sześć
godzin – tłumaczy kapitan Andrzej Ciosk, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Stu sześćdziesięciu mieszkańców pechowego bloku musiało
opuścić swoje cztety kąty. Przedświąteczną noc ludzie spędzili
u rodzin, znajomych i lokalach
zastępcznych. – To było straszne.

Fot. ARCOFYESOD

Sześćdziesięcioośmioletni mężczyzna poniósł śmierć w
Wielki Piątek w pożarze mieszkania, który wybuchł na
szóstym piętrze wieżowca przy ulicy Komedy-Trzcińskiego na Zabobrzu. Strażacy walczyli z płomieniami sześć
godzin. Lokatorzy przeżyli chwile grozy i nie obyło się bez
ewakuacji.
Słyszałam krzyk kobiety, która
prosiła o pomoc, bo dusiło się jej
dziecko – relacjonuje na naszym
forum jedna z mieszkanek.
Nie wiadomo jeszcze, dlaczego
wybuchł pożar. Lokator mieszkania,
gdzie powstało zarzewie ognia, nie
przeżył żywiołu. Świadkowie i mieszkańcy zwracają uwagę na fatalny
stan hydrantów, które są na każdym pietrze wysokościowców. – W
miejscach przeznaczonych na sprzęt
gaśniczy są śmieci – mówią ludzie.
Przyczyny tragedii ustalą po świętach
biegli z zakresu pożarnictwa.
(Petr/RED)

Akcja gaśnicza w bloku trwała około sześciu godzin.

JELENIA GÓRA Czytelnicy pomogli matce z czwórką dzieci

JELENIA GÓRA

Miała radosne święta dzięki Wam

Hipermarket Real zamiast Carrefour’a
Hipermarket niemieckiej sieci townego remontu i dostosowania

Tuż przed Wielkanocą Agnieszka Sikora z Jeleniej Góry, która od dwóch lat sama wychowuje pojawić się ma na miejscu nale- do standardów, sklepy nie zostaną
czwórkę dzieci, została okradziona w autobusie MZK: złodziej zabrał jej wszystkie pienią- żącego do Francuzów Carrefo- otwarte w galerii firmy Echo zaraz
dze przeznaczone na święta. Kobieta zwróciła się z prośbą o wsparcie do Jelonki.com
ur’a przy al. Jana Pawła II 51 na w styczniu, ale po przejęciu lokalu.

Baszta i wieża na starówce będą otwarte dla turystów
i mieszkańców.

str. 5

ich dzieci – mówiła pani
Agnieszka, kiedy w Wielki
Piątek przyjechaliśmy do
niej z ogromnym koszem
wypełnionym darami.
Wśród podarunków przywiezionych przez

Hotel Sandra Spa w Jeleniej Górze
oraz działaczy klubu SLD znalazły
się zarówno słodycze dla dzieci, jak
i przeróżne artykuły spożywcze, w
tym po 10 kg cukru i mąki.
Ciąg dalszy na
stronie 4.

Zabobrzu. Oficjalnie sieć Real
zostanie najemcą powierzchni
handlowych w obiekcie Echo od
30 stycznia 2013 roku. Wówczas
właśnie wygasną umowy najmu
podpisane między deweloperem,
a poprzednim najemcą - siecią
Carrefour.
Jak informuje rzecznik prasowy
sieci Real Polska - Agnieszka Łukiewicz-Stachera, z racji tego, że
lokalizacja będzie wymagała grun-

REKLAMA

Do zabytków
wróci życie

Po naszym apelu i dzięki ofiarności Czytelników Wielkanoc
w domu pani Agnieszki i jej
dzieci z pewnością były radosne
i obfite.
– Nie spodziewałam się takiej pomocy. Dziękuję
z całego serca
w imieniu własnym i swoFot. Angela

JELENIA GÓRA

Kornelia, Łucjan i Gracjan, dzieci pani Agnieszki,
ucieszyły się z darów od Czytelników Jelonki.com

Będzie to na przełomie pierwszego
lub drugiego kwartału 2013 roku.
Łączna war tość podpisanych
umów między firmą Echo a siecią
Real wynosi ponad 158 mln złotych. Umowy zawarto na okres
dziesięciu lat. Real będzie trzecim
gospodarzem we wzniesionym
w 2000 roku hipermarkecie: poprzednio działalność prowadziła
tam sieć Hypernova.
(Accipiter)
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Będzie szybciej do Czech przez Lubawkę?

Msza Św. w intencji mediów katolickich, uroczysty przemarsz ulicami
Jeleniej Góry, a potem wystąpienia
okolicznościowe i złożenie projektu
uchwały do rady miasta związanej z
obroną telewizji TRWAM i wolności
słowa. Oto co odbędzie się 15 kwietnia w stolicy Karkonoszy.
– Zapraszamy, zachęcamy, zmobilizujmy się! Marsz w obronie
telewizji Trwam i wolności słowa
zaczniemy od Mszy Św. w Kościele
Łaski pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego o godzinie 13.00. A potem
będziemy w mieście. Obowiązują
moherowe berety, flagi, hasła, transparenty i emblematy – informują
organizatorzy.
(Petr)

O budowie drogi szybkiego ruchu S3 z Legnicy przez Bolków do
Lubawki oraz autostrady D11 po
stronie Czeskiej w Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
rozmawiali w minionym tygodniu
przedstawiciele starostwa jeleniogórskiego, Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze oraz polscy i czescy
członkowie Związku Gmin Karkonoskich.
Ponieważ aktualnie ustalany
jest plan inwestycyjny na lata
2014-2020, postanowiono złożyć
projekt budowy drogi szybkiego
ruchu S3 z Legnicy przez Bolków
do Lubawki. Właśnie nowelizowana jest strategia Województwa
Dolnośląskiego, więc do listopada
jest czas aby projekt dopisać do
planu działania. Wprawdzie Czesi
zaprzestali budowy autostrady D11,
jednak dzięki ZGK po stronie czeskiej powstał lobbing, który działa
w kierunku uruchomienia przez
władze czeskie dalszej budowy tej
drogi od Lubawki przez Hradec
Králové w kierunku Wiednia.

– Na kolejnym spotkaniu, które
odbędzie się 24 kwietnia w siedzibie
KARR-u, pojawią się władze województwa dolnośląskiego i przedstawiciele Hradec Králové, aby opracować wspólny plan budowy tych tras.
Mamy nadzieję, że projekty wejdą
w plan działania na lata 2014-2020.
Drogi te ułatwiłyby turystom podróżowanie – mówi Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Takie połączenie pozwoliłoby też
na odciążenie drogi krajowej nr 3,
którą – przez Szklarską Porębę –
jeździ do Czech (i w odwrotnym
kierunku) mnóstwo tirów. Obniża
to poziom bezpieczeństwa w kurorcie i przeszkadza mieszkańcom
oraz turystom. Ciężarówki ominęłyby także Jelenią Górę. Z takiego
rozwiązania nie będą zadowoleni
właściciele przydrożnych lokali w
strefie przygranicznej, dla których
ruch tirów to gwarant powodzenia
w interesach.
(Agrafka)

Podczas spotkania poruszano również tematy karkonoskiej karty gościa,
cyklobusów, szkolnictwa ponadpodstawowego, wspierania małej przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, służby zdrowia, nauki języków, dostosowań
legislacyjnych po obu stronach granicy, gospodarowania odpadami i ochrony
środowiska.

W obronie TV TRWAM

REGION

Kto widział kolizję

Policjanci proszą o kontakt świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło 3 kwietnia około godziny
18.00 na trasie Kowary – Ściegny.
Kierujący granatowym pojazdem
marki Ford Fiesta z naklejkami
na bokach podczas wyprzedzania
doprowadził do zderzenia pojazdów marki Fiat Punto oraz Audi,
a następnie odjechał z miejsca
zdarzenia.
Kontakt z funkcjonariuszem z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze, ul. Nowowiejska 43, pokój
nr 16 osobiście bądź telefonicznie
pod nr 75/75-20-267 lub sekretariat
75/75-20-581.
(112)
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i tworzył kolejne mieszkania. W
pewnym momencie wyczerpała
się formuła budowania nowych
mieszkań, a jednocześnie spółka
zaczęła przynosić straty. Program
naprawczy, który został zaproponowany przez byłego prezesa,
nie wykazywał szans na wyjście
z tej sytuacji, dlatego zapadła
decyzja o zmianach. Obowiązki
powierzyliśmy dotychczasowemu
szefowi rady nadzorczej – mówi
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry. Miasto Jelenia Góra posiada
87,49 % udziałów, pozostałe 12,51
należą do czterech prywatnych
udziałowców.
(Angela)

Marek Wojnarowski mieszka w Lubinie, gdzie jest szefem zarządu powiatowego
Platformy Obywatelskiej, pod szyldem której startował w wyborach na prezydenta
Lubina. Prowadzi też Agencji Obrotu Wierzytelnościami „Progres”.

JELENIA GÓRA

Potyczki z ortografią dla gimnazjalistów
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Norwida
Nieznajomość ortografii nie jest
grzechem grzechem jest natomiast
niechęć do jej poznawania – ta
myśl prof. Andrzeja Markowskiego
przyświecała przy organizacji już
V Międzyszkolnego Dyktanda dla
Gimnazjalistów, które odbyło się 2
kwietnia w II LO im C.K. Norwida.
Inicjatorką cyklicznych spotkań
jest polonistka Halina Lejczak.
Tekst dyktanda pt.: „Jak Hipolit
został strażakiem” napisała trzykrotna zwyciężczyni dyktanda dla
licealistów, uczennica klasy dzien-

nikarskiej Paulina Olejniczak. Po
dyktandzie uczniowie gimnazjów i
ich opiekunowie mogli wysłuchać
prezentacji autorskich uczniów
klas trzecich m.in. Mateusza
Barty, zwycięzcy Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu, Karola
Warczaka - recytującego swoje
jeleniogórskie limeryki. Organizatorzy zapraszają na kolejną, szóstą
edycję dyktanda, które odbędzie
się w 1 kwietnia 2013 roku.
(Agrafka)

Pierwsze miejsce w V Międzyszkolnym Dyktandzie dla Gimnazjalistów zajęła Adrianna
Gronczewska z Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu, drugie - Anna Szydłowska z Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, trzecią lokatę ex aequo wywalczyły
Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum z Karpacza i Joanna Maciejewska z “jedynki”.
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Jednoślady w ostrej pułapce
Motocykliści i cykliści alarmują: na terenie byłego poligonu wojskowego przy ul.
Sudeckiej w Jeleniej Górze
ktoś wkopuje w ziemię ostre
metalowe szpikulce, na których można nie tylko przeciąć opony. Są one również
poważnym zagrożeniem dla
zdrowia, a nawet życia osób
tam jeżdżących.
Metalowe szpikulce wkopane w
ziemię na terenie byłego poligonu
zauważył nasz Czytelnik, który
regularnie jeździ tam na rowerze.
Jego zdaniem nieznani sprawcy
zastawili w tej formie pułapki na
motocyklistów i kierowców quadów.
Wraz z początkiem wiosny tych
pojazdów na bezdrożach pojawia

się coraz więcej, co nie wszystkim
się podoba. Przeciwnicy głośnych jednośladów zarzucają ich posiadaczom
hałasowanie i niszczenie przyrody.
To jednak w żaden sposób nie usprawiedliwia zastawiania pułapek, które
są groźne dla wszystkich.
– To są bardzo ostre metalowe
trójkąty przymocowane do kątowników, które wystają z ziemi na
10 – 15 cm. Można zrobić sobie na
nich poważną krzywdę. Wykopywałem ich kilka sztuk, ale są one
wkopywane regularnie. Poprzednio
wbite były drewniane kołki, z których
wystawały podobne ostre metalowe
szpikulce. Nie zgłaszałem tego na
policję, ale uważam, że trzeba coś
z tym zrobić, zanim dojdzie tam
do tragedii – mówi pan Michał z
Jeleniej Góry.
(Angela)

Fot. CZYTELNIK

Sylwester Izydorczyk nie jest już
prezesem jeleniogórskiego TBS-u.
Został on odwołany z tej funkcji
przez prezydenta Marcina Zawiłę,
bo spółka nie wykazywała wyników
finansowych. Jego miejsce zajął dotychczasowy przewodniczący rady
nadzorczej, Marek Wojnarowski,
mieszkaniec Lubina związany z
Platformą Obywatelską.
Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powstało
w 1999 roku. Od początku powstania spółka była zarządzana przez
odwołanego ostatnio Sylwestra
Izydorczyka.
– Jeleniogórski TBS został powołany do tego, by zarabiał pieniądze

R

Bogumił Kotowski, rzecznik KMP w Jeleniej Górze twierdzi, że obecnie policja nie
otrzymała żadnych zgłoszeń w tym temacie. Zapewnia jednak, że funkcjonariusze
zajmą się sprawą. Za stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia grozi kara do pięciu
lat więzienia.
JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Pamiętają o Katastrofie
W przededniu drugiej rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej, wczoraj
(Poniedziałek Wielkanocny) w Bazylice Mniejszej pw. św. Erazma i
Pankracego bp pomocniczy diecezji
legnickiej ks. Marek Mendyk poświęcił ufundowaną przez środowisko
Prawa i Sprawiedliwości tablicę
upamiętniającą Ofiary tamtego
tragicznego wydarzenia, w którym
zginął, m.in. Prezydent RP Lech
Kaczyński z Małżonką. Za dusze
wszystkich pasażerów feralnego lotu
rządowego tupolewa z 10 kwietnia
2010 roku odprawiono uroczystą
Mszę świętą.
Z kolei dziś (wtorek) przed siedzibą Sojuszu Lewicy Demokratycznej w
al. Wojska Polskiego o godz. 8. 41 pod
tablicą upamiętniającą śp. Jerzego
Szmajdzińskiego, wieloletniego posła
Ziemi Jeleniogóskiej, wicemarszałka
Sejmu RP, jednego z zabitych w
katastrofie wiązanki kwiatów złożą
przedstawiciele Zarządu RP SLD w
Jeleniej Górze, delegacja Fundacji
im, Jerzego Szmajdzińskiego, reprezentanci klubów radnych SLD
oraz członkowie Młodzieżowej Rady
Miasta Jelenia Góra.
(Es)
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Wielkanocne przejście z ciemności do światła

Wierni z Jeleniej Góry i Cieplic
przeszli w Wielki Piątek, Drogą
Kryżową ulicami śródmieścia.
Procesja była jednym z obrzędów
Świętego Triuduum Paschalnego
obchodzonego na pamiątkę śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Tego samego dnia wieczorem sprawowano liturgię Męki Pańskiej. W
A

M

A

Najechanie na taki szpikulec może
skończyć się tragedią.

•

Wielką Sobotę adorowano Krzyż
i symboliczne Groby Chrystusa,
oraz święcono pokarmy (na zdjęciu – w Bazylice świętych Erazma
i Pankracego) a wieczorem w
świąt yniach celebrowano najważniejszą uroczystość w roku
liturgicznym: Wigilię Paschalną,
którą upamiętniono powstanie z
•

R

E

K

L

martwych Zbawiciela i odkupienie win, co jest podstawą wiary
chrześcijan w życie wieczne. W
święta pogoda nie rozpieszczała:
było zimno i padał śnieg, ale nie
zniechęciło to wiernych, którzy
tłumnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach.
(RED)
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

WYKONUJEMY:
STACJA PALIW - sprzedaż oleju napędowego dla firm i instytucji
•
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RESTAURACJA HEXA 66

Góra Szybowcowa
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60
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Człowiek z Lubina porządzi TBS-em
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ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

NAPRAWY SAMOCHODÓW - osobowych, ciężarowych i autobusów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
KLIMATYZACJA - napełnianie, przeglądy, dezynfekcja, naprawa elektryki
REKLAMA - średnioformatowa i wielkoformatowa
KOLPORTAŻ - czasopism, ulotek, folderów i innych (w autobusach i kasach)

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.mzk.jgora.pl i 75-76-48-736

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

kuchnia polska

AKTUALNOŒCI
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Z wózkiem wpadł pod koła samochodu

Mieli radosne święta dzięki Wam
Dokończenie ze strony 1

spędzili Wielkanoc. A moje dzieci
co powiedzą?
Kobieta zgłosiła kradzież na
policję, ale szanse na odzyskanie
pieniędzy są niewielkie, żeby nie
powiedzieć, żadne. – Zwierzyłam
się koleżance. Powiedziała mi,
żebym poszła do Jelonki.com, bo
tam na pewno mi ktoś pomoże.
To dla mnie wstydliwa sprawa,
ale naprawdę nie mam wyboru.
Robię to dla dzieci – powiedziała
nam pani Agnieszka.
Zadzwoniliśmy do instytucji,

Pani Agnieszka mieszka w centrum Jeleniej Góry, gdzie
wychowuje 12-letnia Kornelię, 10-letnią Łucję, 7-letniego
Gracjana i 3-letniego Kajetana. Od dwóch lat, kiedy zdecydowała się odejść od konkubenta, radziła sobie sama. Aż
do teraz.

REGION/KRAJ

Pierwszy egzamin

Około 370 tys. szóstoklasistów z
całej Polski pisało w miniony wtorek
swój pierwszy poważny egzamin. –
Uczestnictwo w sprawdzianie było
obowiązkowe. Uczniowie, którzy nie
przystąpili dzisiaj do egzaminu, nie
otrzymają świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej. Na szczęście, w
naszej szkole nie było precedensu.
Wszyscy szóstoklasiści przyszli punktualnie, napisali sprawdzian i wyszli
zadowoleni. Cieszę się słysząc opinie,
że nie było „za trudno” i „poszło dobrze” – powiedziała Elżbieta Rybak,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w
Jeleniej Górze.
(Petr)

REGION

Sprawdzali busy

Jeleniogórska drogówka przeprowadziła 2 kwietnia w mieście i powiecie
akcję “Bus”. Policjanci skontrolowali
141 pojazdów (w tym 51 autobusów,
busów oraz 37 samochodów ciężarowych). Zatrzymano 21 dowodów
rejestracyjnych za usterki techniczne,
w tym 16 dowodów rejestracyjnych od
autobusów i busów. Łącznie mandat
dostało 44 kierujących, w tym 13 za
przekroczenie dozwolonej prędkości.
(112)

fel z pieniędzmi. Miałam tam 650
zł, za które planowałam dzieciom
zrobić święta. Starszym dzieciom
nawet nic o tym nie mówiłam. One
już tyle w życiu przeszły. Proszę o
pomoc, bo po świętach w szkole
uczniowie będą opowiadali jak

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Hotel FENIX tymczasowo nieczynny
prokurentem spółki PEAK TIME pod
numerem telefonu: 506 788 040. Ci
natomiast, którzy wykupili pobyty za
pośrednictwem serwisu GROUPON. –
Powinni zadzwonić do naszego Biura
Obsługi Klienta celem otrzymania
informacji o tym, w jaki sposób
mogą otrzymać zwrot wniesionej
opłaty za pokój. Możemy im również
zaproponować inny hotel w tej samej
cenie - mówi Artur Bednarz z serwisu
GROUPON.
Petr

Spółka PEAK TIME, dotychczasowy dzierżawca Hotelu FENIX przy
ulicy 1-go Maja w Jeleniej Górze
zaprzestała działalności w obiekcie.
W związku z powyższym hotel
jest tymczasowo nieczynny. Został
zamknięty bez uprzedniego powiadomienia o tym osób, które dokonały
w nim rezerwacji na terminy późniejsze. Co powinni zrobić turyści, którzy
mają wykupione pobyty? Ci, którzy
dokonali rezerwacji bezpośrednio
w hotelu muszą skontaktować się z

Biuro Obsługi Klienta GROUPON, tel. (22) 496 08 88. Dodatkowe informacje znajdą
Państwo w oficjalnym komunikacie zarządu spółki PEAK TIME na stronie www.
hotelfenix.pl.
Fot. Petr

- Nie prosiłam nigdy nikogo o
pomoc, ale teraz nie mam wyboru. W minioną środę jechałam
z dzieckiem autobusem. Kiedy
przyszłam do domu, okazało się,
że złodziej przeciął mi torebkę z
boku i wyciągnął telefon oraz port-

JELENIA GÓRA

Pobił i zabił żonę

Dziesięć lat spędzi w celi 59-letni
Jan G. z Giebułtowa, który dwa lata
temu brutalnie pobił i zabił swoją
18 lat starszą żonę. 4 kwietnia Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze ogłosił w
tej sprawie wyrok. – Wyższa kara nie
byłaby zasadna z uwagi na działanie
z zamiarem ewentualnym, a także na
późniejsze zachowanie oskarżonego
czyli powiadomienie sąsiadów – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia
Andrzej Żuk.

Nie wiadomo, kiedy placówka zacznie znów
przyjmować gości.
•
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AUTO - CAMPING PARK
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Dużo dymu w MDK

Zapalenie się pnia brzozy znajdującej się na korytarzu budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” przy
ul. M. Skłodowskiej– Curie w Jeleniej
Górze było przyczyną pożaru, do którego doszło w minioną środę po godz.
6.30. Ogień udało się strażakom szybko
ugasić. – Trudno nam jeszcze ustalić,
co było przyczyną pożaru – mówi mł.
kpt. Jarosław Pruś, dowódca zmiany
JRG 2 Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze.
(Angela)

które mogłyby pomóc. Jak zwykle
bez chwili zastanowienia pomoc
zaoferowało Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych,
gdzie kobieta otrzymała żywność.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
miał t ylko odzież. Na naszym
portalu pojawił się też apel do
indywidualnych osób. Na ich reakcję i działanie nie musieliśmy
długo czekać.
W imieniu obdarowanych dziękujemy!
(Angela)

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Jak zarobić
na turystyce?
Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. zaprasza przedstawicieli branży turystycznej do
udziału w konferencji „Razem
zarabiajmy na turystyce na polsko-czeskim pograniczu”, która
odbędzie się dnia 18 kwietnia w
Hotelu Mercure w jeleniej Górze
w godz. 10 – 15.30. Obecność
można potwierdzić do 12 kwietnia. Podczas spotkania okazja
do kontynuacji dyskusji nad zagadnieniami najważniejszymi
dla rozwoju turystyki w regionie,
podjętej podczas KarkonoskoIzerskiego Sejmiku Turystycznego
we wrześniu 2011 roku. Program
konferencji obejmuje cztery sesje
dotyczące, między innymi, atrakcji
przemysłu i techniki Euroregionu
Nysa, uwarunkowania rozwoju
turystyki w drugiej dekadzie XXI,
nowe metody badania ruchu turystycznego w regionie.
Konferencja jest realizowana w
ramach projektu, pn.: „Atrakcje
przemysłu i techniki Euroregionu Nysa”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice.
(Angela)
•

Fot. ABIIK
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Ulica Wolności to jeden z najniebezpieczniejszych
traktów w Jeleniej Górze.
W minioną środę wieczorem na
przejściu dla pieszych blisko piekarni
przy ulicy Wolności kierowca volkswagena potrącił mężczyznę, który
z wózkiem przechodził przez ulicę.
Przechodzień trafił do szpitala ze złamaną ręką i ogólnymi potłuczeniami.
Wózek rozbił w aucie przednią szybę, a
kierowca widząc to przeżył chwilowy
szok, gdyż myślał, że w wózku było
dziecko. Okazało się, że poszkodowa-

ny przewoził stare puszki, butelki po
winie, pompkę rowerową i bardzo
dużą cegłę. Do zdarzenia doszło w
pobliżu przejścia dla pieszych. Zdaniem policji pieszy przechodził przez
jezdnię w miejscu niedozwolonym.
Na tym odcinku ulicy Wolności wielu
kierowców przyspiesza i łamie ograniczenie prędkości, bywa tak zwłaszcza
po zapadnięciu zmroku.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Przedłużony termin rozliczenia na Termy
Decyzją Polskiej Organizacji Turystycznej przyznane zostało przedłużone wsparcie w ramach projektu
pn. Termy Cieplickie – Dolnośląskie
Centrum Rekreacji Wodnej pod nadzorem warszawskiej firmy Tiwwal.
POT, z którą magistrat zawarł umowę

o dofinansowanie przyznane na budowę kompleksu basenów termalnych,
zgodziła się przedłużyć ostateczny
termin rozliczenia - 19 mln złotych
unijnej dotacji (40 procent wszystkich
kosztów) do 31 października br.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

Czeski film z wesołym miasteczkiem
Zgodnie z zapowiedziami od 2
kwietnia br. na Zabobrzu miało działać
wesołe miasteczko. Tymczasem czeska
firma, która wynajęła plac przy al. Jana
Pawła II jak na razie spóźnia się z uruchomieniem atrakcji dla mieszkańców. Teren został wynajęty przez prywatnego
przedsiębiorcę, w terminie od 2 kwietnia
na prawie miesiąc. Zainteresowany dokonał wszelkich niezbędnych czynności
formalnych wobec miasta, które jednak
nie ma możliwości prawnych, by w tak
krótkim okresie wynajmu wpływać
na sposób i termin takich instalacji,
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czy egzekwować realizację terminów.
Leży to w interesie wynajmującego,
by - zajmując teren - nie ponosił strat
finansowych. Firmą, która dokonała
wynajmu jest zakład Josefa Havliczka
z Ostrawy – informuje Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
Nie udało nam się skontaktować z
przedsiębiorcą, który wynajął teren. Nie
wiadomo więc, kiedy i czy w ogóle wesołe miasteczko stanie na Zabobrzu.
(Angela)
•

AKTUALNOŒCI
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JELENIA GÓRA Baszta i wieża będą otwarte dla turystów i mieszkańców

Do zabytków wróci życie

JELENIA GÓRA

Nasz komentarz
Z pompą oddana do użytku wieża Bramy
Zamkowej, na której szczycie powstała wygodna platforma widokowa, od kilku miesięcy
zamknięta jest na kłódkę. A miała otworzyć

Osiemnastowieczne piwnice odkryte
na Podwalu

Fot. Angela

dzących prawdopodobnie z XVIII i histor ycznych nawarstwień.
stulecia. Prace budowlane w tym Wstępnie sądzimy, że odkr yte
miejscu zostały przer wane po elementy dawnych zabudowań
pochodzą z XVIII w. choć już pod
odkryciu murów.
Jak informuje Tomasz Wrocław- koniec średniowiecza ta część podski, inspektor do spraw archeolo- miejska była zabudowywana. W nagii z Delegatury Jeleniogórskiej warstwieniach mogą znajdować się
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony fragmenty przedmiotów codzienZabytków we Wrocławiu, inwestor nego użytku tj. dzbanki, paski,
twierdził, że nie miał wpisanej w itp. Jeśli okaże się, że w piwnicach
dokumentacji informacji, iż teren znajdują się ciekawe sklepienia
ten objęty jest ochroną konserwa- możliwe, że obowiązkiem inwestoBaszta Grodzka od kilku lat stoi pusta: to jeden z
torską i archeologiczną. Dlatego ra będzie ich zachowanie – mówi
też niewielka część murów starych Tomasz Wrocławski, inspektor do
najcenniejszych jeleniogórskich zabytków.
piwniczek została zniszczona spraw archeologii.
problem z interpretacji współczesnych i czeka na odpowiedź. Tymczasem przez robotników.
(Agrafka)
dzieł. W przyszłości być może uruchomi- na własny koszt wykonuje wymianę
my również restaurację – mówi Tomasz instalacji elektrycznych, odnawia tynki,
wymienia drzwi i okna. Prace mają się
Michalski.
Jeszcze w XX wieku stała w tym miejscu kamienica mieszczańska, która została
Szacowany koszt remontu obiektu to zakończyć do końca roku. Mieszkańcy
wyburzona po II wojnie światowej. Ciekawostką jest, że w źródłach pisanych można
około 150 tys. zł. Przedsiębiorca złożył będą mogli korzystać z obiektu już od
już wniosek do Ministerstwa Kultury o maja.
przeczytać o szpitalu joannitów, który istniał w XIII w., gdzieś w okolicy. Choć raczej
(Angela)
dofinansowanie prac konserwatorskich

swoje podwoje na ubiegłoroczny Wrzesień
Jeleniogórski. O pomysłach na Basztę Grodzką
długo można by pisać:, choć nawet sami radni
ubiegłej kadencji nie bardzo wiedzieli, co z tym
reliktem murów obronnych uczynić. Chciałoby

się, aby plany przedsiębiorczych ludzi wreszcie
i bez poślizgu tchnęły życie w opustoszałe od
lat, a przy tym bardzo cenne zabytki starego
miasta.
Azariasz

nie wybudowano by go tak blisko murów miejskich. Niewykluczone, że od XVI wieku
budowano w tym miejscu kolejne budowle na podstawie tych samych, dziś zabytkowych piwnic. Podobnych resztek można spodziewać się także w innych miejscach
Podwala, które do początku lat 70. było stosunkowo wąską ulicą zabudowaną z obydwu
stron. Dziś tam, gdzie niegdyś wznosiły się domy i kamienice, jest poszerzona jezdnia
tego ruchliwego traktu.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA Kto zbierze więcej nakrętek i wesprze uczennicę?

Coś się ruszyło w sprawie
parkingów dla niepełnosprawnych

Pomóżcie Klaudii z SP nr 11 odzyskać wzrok!

Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej mieszkańców Jeleniej Góry,
domagających się zmiany obowiązujących zasad korzystania przez
niepełnosprawnych z parkingów w
strefie płatnego parkowania w mieście,
spotkali się w miniony piątek z samorządowcami w ratuszu.
Podkreślono potrzebę weryfikacji
blisko 4 tys. wydanych kart parkingowych w czym pomóc ma wprowadzenie dodatkowych plakietek zegarowych
wydawanych przez miasto po uprzednim sprawdzeniu ważności orzeczeń
o niepełnosprawności. Niezależnie od
tego mundurowi kontrolować będą
osoby posługujące się przy parkowaniu
europejskimi kartami parkingowymi.
Nowe zasady mają być wprowadzone w ciągu dwóch miesięcy i
monitorowane będą przez służby
miejskie i niepełnosprawnych, aby
dokonywać niezbędnych korekt. W
tej sytuacji członkowie Inicjatywy
Obywatelskiej postanowili zawiesić
wniosek o zmianę uchwały do czasu
uzgodnionego i oczekiwanego rozwiązania tej kwestii. Ratusz otwarty jest
na pomysły, które pomogą rozwiązać
problem. Propozycje można zgłaszać
także do Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych przy ul. Osiedle

Na czym ma polegać usprawnienie
wykorzystania „kopert” w płatnej strefie
parkowania? M.in. na ograniczeniu
bezpłatnego postoju na kopertach do
maksymalnie trzech godzin, po czym
zastosowana zostanie taryfa opłat. Miejsca te zajmowane są przede wszystkim
przez mieszkańców okolicznych domów,
właścicieli lub pracowników placówek
handlowych albo osoby posługujące
się kartami parkingowymi w sposób
nieuprawniony.

Cierpiąca na retinopatię wcześniaczą, prawie niewidoma dziesięciolatka mimo poważnego
schorzenia uczy się w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze.
Nadzieję na poprawę zdrowia daje
zabieg iniekcji komórek macierzystych, który można przeprowadzić
w Chinach. Koszt to około 100 000
zł. By pomóc dziewczynce, firma
Vesna zorganizowała akcję „Festyn

za nakrętki”, do której zaprasza się
wszystkie jeleniogórskie i okoliczne
szkoły i przedszkola. Instytucja, która
w do 30 czerwca br. uzbiera najwięcej
plastikowych nakrętek, wygra festyn.
Organizatorem konkursu jest firma

“VESNA bajeczne imprezy” oraz pani
Ewelina Kwiecińska, mama Klaudii.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.
665 045678 lub 501 768 185 oraz pod
adresem e-mail: biuro@vesna.pl.
(Angela)

JELENIA GÓRA Trzecioklasiści opowiedzieli o historii Zbawienia

i kontuzję. Przydałby się remont
przejścia, ale takich planów w działaniach odpowiedzialnych ekip póki
co brak.
(Es)

Ze względu na zapewnienie jak
najlepszych warunków ginących
gatunków fauny, wpisanych do
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
Karkonoski Park Narodowy zamyka
od 10 kwietnia do 31 maja trzy
fragmenty szlaków turystycznych.
Nieczynne będą: odcinek szlaku
zielonego od Polany przez morenę
Wielkiego Stawu do grzbietowego
szlaku czerwonego, odcinek szlaku
niebieskiego od Przełęczy Okraj do
Skalnego Stołu, oraz odcinek szlaku
zielonego (Ścieżka Nad Reglami) od
Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem
przez Śnieżne Kotły do Schroniska
Pod Łabskim Szczytem.

REGION

Oczyszczą brzegi Bobru

Przez pięć dni, od 10 do 14 kwietnia, pracownicy i podopieczni
Chrześcijańskiego Ośrodka dla
Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” ramach proekologicznej akcji
„Ratujmy Bóbr” będą sprzątali w
przepływającą przez Janowice Wielkie rzekę. Duże ilości śmieci, które
po każdej większej wodzie zalegają
na brzegach, szpecą i zagrażają
ludziom oraz środowisku. W tym
roku posprzątany będzie odcinek
od Janowic (betonowego mostu) aż
do Trzcińska.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

Przedszkolaki w KPSW

Czterdziestu przedszkolaków z
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Cieplicach odwiedziło
w miniony wtorek Karkonoską
Państwową Szkołę Wyższą. Dzieci
przybyły na kampus w odpowiedzi
na zaproszenie studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
KPSW. Wszystko w ramach projektu
„Mały student”. W ramach współpracy studenci odbywają w placówce
praktyki, chętnie angażują się do
pomocy także jako wolontariusze.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Zwycięzcą II Edycji Konkursu na
Obraz Roku 2011, organizowanego
przez Orient Express w Jeleniej Górze ponownie został Bogdan Stelmaczonek, malarz i rysownik, członek
Związku Artystów i Plastyków. – Myślę, że zwyciężyłem sercem – mówi
artysta. Zwycięską pracę Bogdana
Stelmaczonka można oglądać w
klubie Orient Express. Obraz trafi na
jedną z aukcji charytatywnych organizowanych cyklicznie przez Alicję
Dusińską, właścicielkę lokalu.
(Petr)

JELENIA GÓRA

TOURTEC czeka

JELENIA GÓRA
Niebezpiecznie jest na schodach,
które łączą ulicę Słowackiego z
Wyspiańskiego. Kamienie częściowo
się wykruszyły, częściowo – odpadły.
Nietrudno więc o potknięcie, upadek

KPN zamyka szlaki

Mistrz pędzla

Robotnicze 47a w Jeleniej Górze, tel. 75
75 242 54 lub e-mail biuro@kson.pl.
Do rady miasta trafiła lista z ponad
sześciuset podpisami mieszkańców Jeleniej Góry i powiatu, którzy domagali
się zmiany nieprzyjaznych rozwiązań,
przyjętych w uchwale w sprawie strefy
płatnego parkowania. Zbyt mała liczba
„kopert” i restrykcyjny zapis w uchwale
o stosowaniu tzw. opłaty dodatkowej
zdaniem niepełnosprawnych czyni
miasto nieprzyjazne mieszkańcom,
których prawie 4 tys. posiada europejskie karty parkingowe.
(bc)

Wchodzą i schodzą z duszą na ramieniu
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Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w maju w zamkniętej dotychczas Baszcie
– Czekamy na pozwolenie, aby
Wkrótce rozpoczną się badania
Grodzkiej otwarte zostaną: galeria, informacja turystyczna i mała restauracja. Konkurs archeologiczne na placu budowy przeprowadzić prace archeologiczna remont i adaptację zabytku wygrali Tomasz Michalski z żoną. Firma Big Studio zajmie   przy Podwalu, gdzie zostały od- ne, wkrótce rozpoczniemy badania
się również udostępnieniem mieszkańcom wyremontowanej Wieży Bramy Zamkowej.
kryte resztki zabudowań, pocho- tych reliktów architektonicznych
Baszta Grodzka została wynajęta
firmie Big Studio, reprezentowanej
przez Tomasza Michalskiego i jego
żonę, absolwentów liceum plastycznego
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych.
Wygrali oni z innymi ofertami szerokim
zakresem zaproponowanego remontu
oraz ciekawą koncepcją zagospodarowania tego miejsca. Firma Big Studio
podpisała już umowę najmu z samorządem na 20 lat.
– W pierwszej kolejności powstanie
pracownia artystyczna oraz punkt
sprzedaży tych wyrobów i dzieł. Będzie
też galeria, gdzie artyści będą mogli
prezentować swoje prace, połączona z
punktem konferencyjnym, w którym
autorzy wystaw będą opowiadali o
swojej twórczości. Ma to służyć temu,
by wyjaśniono, jak tworzona jest sztuka
współczesna, bo nawet osoby z wykształceniem plastycznym mogą mieć

10 kwietnia 2012 r.

W Wielki Czwartek, dzień rozpoczęcia Triduum Paschalnego i
wiosennej przerwy świątecznej w
szkołach, trzecioklasiści z „siódemki”
na scenie w Miejskim Przedszkolu nr
2 odegrali inscenizację wielkanocną

pt. „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.
Uczniowskie widowisko przygotowane przez Piotra Grosmana ukazało
w prostej, obrazowej i potoczystej
formie historię biblijną, dając szansę
poznawczą i docierając do każdego

przedszkolaka. Młodym wykonawcom oraz ich opiekunowi podziękowała Grażyna Skalska, dyrektorka
“dwójki”. Trzecioklasiści dostali
koszyk ze słodkimi prezentami.
(Accipiter)

Do 15 kwietnia przedłużony został termin zapisów na tegoroczne
Międzynarodowe Targi Turystyczne
TOURTEC’2012, które odbędą się 11 i
12 maja na placu Ratuszowym.
Targi odbędą się już po raz 14., a
każdy z wystawców może wziąć w
nich udział bezpłatnie, dzięki pozyskaniu przez Powiat Jeleniogórski
środków z funduszy unijnych. W
ubiegłym roku impreza cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
(Angela)
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części Iveco 59-12 - Sprzedam most, skrzynie biegów i
wiele innych - 604 569 485
Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prosto-

Dodatek motoryzacja / og£oszenia
Auto-Złom, mobilna
stacja demontażu
pojazdów na Jelenią
Górę, kupię każde
auto. Gotówka,
dokument kasacyjny
przy odbiorze auta,
darmowy transport
tel. 601 224 206

wanie i sprzedaż, klimatyzacje
napełnianie, odgrzybianie i Każde auto kupię - Całe
i powypadkowe, odbieram
naprawa tel. 75 78 936 51
własnym transportem - 693
828 283
MOTORYZACJA

KUPIĘ
Auto do 10 tysięcy kupię Skupujemy samochody całe

Kupię każde auto,
całe lub uszkodzone
tel. 695 614 193

i powypadkowe, osobowe i
dostawcze od osób prywatnych oraz firm z lat 19932010. Umowa i gotówka od
ręki, wystarczy zadzwonić, to
my przyjedziemy do Ciebie,
zawsze aktualne. - 664 200
250

Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód
kupię w cenie od 1000zl do
4000zl, gotówka od ręki,
odpowiadam na sms tel
603182814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Citroen Berlingo 2002
2LHDI diesel, 145tyś przebiegu, niebieski metalic klima,
el. szyby, aluski, wersja chrono
1 właściciel, cena 12.800 ekonomiczny. - 507 408 229

Renault VelSatis 2003 rok
- Samochód jest w dobrym
stanie wizualnym jak i technicznym. Auto jest zarejestrowane i opłacone. Poczuj
komfort jazdy w limuzynie.
Ford Mondeo 1,8 klima 1998 - 501 449 728
- sprzedam lub zamienię na
Quada od 300 qm Forda Mon- Seat Cordoba Vario 1.9SDI
deo z roku 1998 oryginalne kombi. Autko zarejestrowane
190000 km el. szyby, lusterka, w kraju. Stan techniczny i
fotele klimatyzacja, cena: kto wizualny dobry - el. szyby
da więcej - 608 449 775
- centralny zamek - radioodHonda Accord 1.8 + gaz, 97 twarzacz - relingi dachowe
rok - 2xair bag, elektryczne - komplet kluczyków 4300zł
lusterka szyby oraz szyber cena do negocjacji - 609 653
dach. Klimatyzacja, welu- 421
rowa tapicerka, dzielona tylna
kanapa, wymienione prze- Skoda Felicja 99rok - 1500zl
guby, klocki, świece, kable - kombi, 1,6mpi, wspomagaNW, po regulacji zaworów, OC nie, opłacona - 693 828 283
do sierpnia, cena 6900 - 508 Sprzedam Astrę 3 2007r.
365 692
kombi 1.7 CDTI. Srebrny met.
Mam do sprzedania zadbanego Golfa 3 94 rok, 1.6
benzyna, 3 drzwiowy srebrny.
Samochód jest zadbany, zarejestrowany ubezpieczony.
Więcej informacji pod numerem 698-445-296 lub 608020-795

•
•
•
•

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

887 336 650

Sprzedam VW Passata
1.9td.95 rok, stan b. dobry,
cena do uzg. Marciszów - 605
886 037

Subaru Justy 1.3 60KM.
Klimatyzacja. Typ: Hatchback.
Rok produkcji: 2002. Przebieg
w km:45 000 km. Skrzynia biegów: manualna. Moc:60 KM
(44 kW). Pojemność skokowa:
Sprzedam Audi A6, 1999r, 1.4tdi super stan, klimatronic, 1300 cm³ Rodzaj paliwa:
242 tyś km, 1,9 TDi (147 KM), okazja, cena 13500pln - 669 benzyna + LPG. Liczba drzwi:
cena 16900zł, tel. 511126012 110 111
5,4X4 - 783 299 989

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

Sprzedam skuter w stanie
idealnym, przebieg zaledwie
5km. Dane pojazdu: Longija,
rok prod. 2009, poj.49cm3,
moc 1,90 kW. Cena 2.000zl.
Osoby zainteresowane
zapraszam do negocjacji,
Sprzedam motorower
proszę dzwonić po 16. - 75-75Romet, na „na chodzie „ stan
311-26
dobry, cena do uzgodnienia. Sprzedam skuter Zipp Azer
696 502 850
Sprzedam Renault Laguna rok produkcji 2007. Cena
II, 2001 rok,1,9 Tdi, cena do negocjacji. Kontakt tel.
12600 PLN. Jelenia Góra - 601875791

Sprzedam samochód - 2
właściciel w kraju - niepalący,
VW Passat TDI, poj.1896,
rok prod. 2001, el. szyby i
lusterka, klimatronic, ABS,
centralny zamek, pilot, immopo lifcie, jeden właściciel od bilizer, poduszki powietrznenowości. Stan bardzo dobry. 17.000złI - 606-825-665
24.000zl lub zamienię na tań- 693-941-410
szy. - 511 699 191
Sprzedam Seata Ibize 2004,

- 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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Sprzedam Mazde 626 combi
rok pr.1999, srebrny metalik,
poduszki pow, szyby elektr,
klimatyzacja, kontrola trakcji.
Stan auta dobry. Ważne OC i
przegląd. Cena 7800zł. - 504
026 311

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

REKLAMA / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA

Sidney Polak da koncert w Orient Expressie
Wiosenny koncert Sidneya Polaka, właściwie Jarosława Polaka
w Orient Expressie w Jeleniej
Górze rozpocznie się 20 kwietnia
o godzinie 20.00. Bilety w cenie
20 zł (przedsprzedaż) oraz 30 zł
(w dniu koncertu) do nabycia w
lokalu lub sklepie muzycznym

DEMO przy ulicy 1 Maja 60. Więcej na: www.orientexpress.jgora.
pl. – Zapraszam na koncert tego
znakomitego wokalisty, perkusisty zespołu T.LOVE i kompozytora
– zachęca Alicja Dusińska, właścicielka lokalu.
(Petr)

JELENIA GÓRA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZYM MIEŚCIE
14 kwietnia o godz. 20.00 w
Klubie Kwadrat przy ul. Bankowej wystąpi Czesław Mozil znany
jako Czesław Śpiewa, który gra
na akordeonie guzikowym. Tym
razem zagra koncert pod hasłem
„Czesław Śpiewa Solo Act”. Bilety
w przedsprzedaży kosztują 45 zł,
w dniu koncertu 55 zł.

Karol Szymanowski in
memoriam

13 k w i et n i a o g o d z . 19 . 0 0
w Filhar monii Dolnośląskiej
odbędzie się koncert upamiętniający 75. rocznicę śmierci Karola
Szymanowskiego, w wykonaniu
Piotra Palecznego – fortepian,
z t owa r z y s z e n i e m O rk i e s t r y
Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Karola
Swobody.

Jazzowe środy w ODK

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Grali w kalambury w duchu wzajemnej rywalizacji

Hasła odgadli, stówkę zgarnęli

11 kwietnia o godz. 19.00 w Osiedlowym Domu Kultury wystąpi kwartet w
składzie: Marzena Madej – śpiew, Mirosław Szeffer – gitara basowa, Krzysztof
Przyborowski – saksofon, Janisław Kolejne z cyklu klubowych osób lubiących klubowe klimaty, które Damian, jeden z uczestników.
Hiller – pianino oraz Leszek Bartnicki kalamburów odbyły się 5 choćby we Wrocławiu są czymś zupełnie
(Petr)
– perkusja. Wstęp jest wolny.
kwietnia w klubie Kwadrat normalnym. Jak dotąd w Jeleniej Górze
tego
brakowało,
teraz
jest,
i
niesie
za
przy ul. Bankowej.
sobą mnóstwo śmiechu – podsumowuje
Twarze bezdomności
Od 13 kwietnia w Galerii Małych
Drużyna, która odgadła najwięcej
Form Książnicy Karkonoskiej można haseł, wygrała sto złotych. – Z czego
podziwiać wystawę fotograficzną jesteśmy niezwykle zadowoleni – mó„Świętej pamieci oddane twarze bez- wią zwycięzcy. Klubowe kalambury w
domności”. Wstęp jest wolny.
jeleniogórskim Kwadracie odbywają
się cyklicznie, co drugi czwartek
Mała Wielkanoc w Łomnicy miesiąca. Z edycji na edycję cieszą się
15 kwietnia o godz. 11.00 w Pałacu coraz większą popularnością wśród
w Łomnicy rozpocznie się Festyn starszych oraz młodszych mieszPolskich Tradycji Wielkanocnych z kańców miasta, którzy zmagają się
prezentacja tradycyjnego dzieła wiel- z kalamburowymi hasłami, które
kanocnego, potraw, obrzędów i zwy- bynajmniej do najłatwiejszych nie
czajów związanych z tym świętem. należą.
Pokazać słowo gestem
– W naszym mieście w końcu orgaWystąpią również zespoły ludowe.
nizuje się coś innego; gry i zabawy dla
– to trudna sztuka!`
Wstęp jest wolny.

Fot. Petr

Czesław (za)Śpiewa w
Kwadracie

W czwartki do Lotu
na dobry film
W kinie Lot przy ulicy Pocztowej 11 w Jeleniej Górze ruszył
Czwartkowy Klub Filmowy. W
każdy czwartek wyświetlane są
rozmaite produkcje godne pokazania szerszej publiczności. Z okazji
inauguracji projektu było można
zobaczyć nagrodzony na wielu festiwalach niemiecki film pt.: „Obca”
(„Die Fremde”). Jakie tytuły trafią
do projekcji w nadchodzących
tygodniach? – To zależy także od
kinomanów. Układajcie razem z
nami repertuar Czwartkowego
Klubu Filmowego w kinie Lot. Propozycje filmów, które chcielibyście
zobaczyć, wysyłajcie czym prędzej
na naszą skrzynkę: kino.lot.klub@
op.pl – zachęcają organizatorzy.
Więcej w serwisie facebook.
(Petr)
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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 2735 OKAZJA!!!!! Oferujemy Państwu do sprzedaży dom
wolnostojący jednorodzinny o pow.100m 2
w malowniczej wsi Dziwiszów. Budynek
podpiwniczony. Do kapitalnego remontu.
CENA 105 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710

ZEB 2642 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o
powierzchni 1300m2 (działka mieszkalnousługowa) lokalizacja zapiera dech w piersiach. Budynek z 2009 roku do zamieszkania. ATRAKCYJNA OFERTA
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2822 Mieszkanie z klimatem położone w okolicy Akademii Ekonomicznej. Mieszkanie o powierzchni 67,5 m2
z tarasem, usytuowane na wysokim parterze do zamieszkania. Mieszkanie rozkładowe, wygodne i funkcjonalne. Budynek po
remoncie kapitalnym. Osiedle zamknięte.
Polecamy.
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2113 Na sprzedaż duże mieszkanie o powierzchni 110m2 na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar. Mieszkanie po remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. Do mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż, komórka
i ogródek. System grzewczy z kominkiem
gwarantuje ciepło przy bardzo ekonomicznym
zużyciu opału. ATRAKCYJNA OFERTA!
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2541 Oferujemy Państwu bardzo ładny dom wolnostojący o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na bardzo ładnie zagospodarowanej działce o pow.1300m2. Oferta dla
klienta szukającego domu wśród zieleni
i ciszy. ATRAKCYJNA OFERTA!
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2750 Oferujemy Państwu mieszkanie w miejscowości Wojcieszów.
Mieszkanie o powierzchni 37,10 m2 usytuowane na parterze w budynku
kilkurodzinnym. Mieszkanie składa się z przedpokoju, kuchni, dużego salonu oraz łazienki z
WC. Mieszkanie bardzo słoneczne z osobnym
wejściem. Do mieszkania przynależy również
garaż i część terenu zielonego. Cena 65 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2725 Oferujemy Państwu pół przepięknej, stylowej willi (podział
w poziomie) z 1924r. Na pierwszej kondygnacji znajduje się pokój, kuchnia,
łazienka, Wc, wyjście na ogród, garaż oraz kotłownia. Na drugiej natomiast,
gdzie prowadzą kręcone schody, 2 pokoje,
salon z kominkiem, kuchnia, łazienka z Wc,
weranda oraz drzwi wejściowe. Cały teren
zadbany, zagospodarowany oraz ogrodzony.
Działka o pow. ok. 500m2.CENA 360 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2847 Oferujemy Państwu do sprzedaży lokal mieszkalny o pow.32m2 z możliwością adaptacji na lokal użytkowy. Usytuowane jest
w kilkurodzinnej kamienicy na parterze. Mieszkanie wymaga nakładów
finansowych. Wykonać należy remont kapitalny.
Wszystkie media doprowadzone tj. woda, prąd,
gaz i kanalizacja. Świetna lokalizacja. Budynek
usytuowany jest w dzielnicy Jeleniej GórySobieszowie. Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2836 Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w przepięknej zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry. Lokal mieści się na parterze domku wolnostojącego.
Jest osobne wejście. Mieszkanie umeblowane i wyposażone. Czynsz wynosi 1200zł +media (prąd, gaz, zimna woda) +
kaucja. Podgrzanie zimnej wody i ogrzewanie w cenie wynajmu. Blisko do centrum.
Spokojna okolica. Cena do negocjacji.
Serdecznie polecamy.
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2818 PILNA SPRZEDAŻ! Oferujemy Państwu połowę domu
w zabudowie bliźniaczej w przepięknej dzielnicy Jeleniej Góry-Cieplicach
Śląskich Zdroju tuż przy Parku Zdrojowym. Powierzchnia 260m2 idealnie nadaję się na ośrodek turystyczny, pensjonat,
dom wczasowy itp. Budynek posiada 4
kondygnacje.
ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ!
Sylwia Okraska 516 559 710

ŻBR-MS-101 Do zamieszkania od zaraz. Piękne, słoneczne mieszkanie
o pow. użytkowej 51 m2 + piwnica 3 m2, na Zabobrzu. Lokal składa się
z przedpokoju, sypialni, łazienki, wc, kuchni oraz przestronnego salonu
z dużym balkonem. Na podłogach są
nowe panele i kafelki. Mieszkanie jest po
generalnym remoncie, nowe okna PCV,
parapety, drzwi. Nowe meble kuchenne z
płytą ceramiczną, lodówka, pralka, szafa
i łóżko w sypialni są w cenie.
Cena 169 tys.zł.
SERDECZNIE POLECAM.
Karolina 605 896 784
ŻBR-MS-77 Bardzo ładna, bezczynszowa kawalerka o pow. użytkowej
31 m2 w centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z dużego słonecznego pokoju,
jasnej kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica i
ogrodzone miejsce parkingowe. W pobliżu teatr,
park, sklepy, przychodnia. Mieszkanie w dobrym
stanie, ciche i ciepłe. Oferta godna polecenia.
Cena 94 tys. zł.
Krzysztof 533 979 734

1. LOKALE - CENTRUM
GŁÓWNY DEPTAK JELENIEJ GÓRY
Nowo wybudowany budynek róg ul. 1 Maja/Klonowica
W budynku:
- winda osobowa,
- podziemny garaż samochodowy z windą samochodową,
- automatyczne otwierane drzwi wejściowe,
- wentylacja mechaniczna z rekuperacją (odzysk ciepła),
- własna kotłownia gazowa,
- system p.poż budynku.

ŻBR-MS-86 Okazja!!! Kawalerka w centrum miasta, na 3
piętrze o pow. użytkowej 30 m2. Lokal składa się z jednego
pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki w.c. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie w trakcie remontu.
Zapraszamy na prezentację.
Cena 90 tys.zł. Krzysztof 533 979 734

ŻBR-DS-5 OKAZJA!!! Piękny bliźniak w Piechowicach z widokami na góry, o
pow. całkowitej 225 m2, działka 500m2, podpiwniczony z garażem. Nieruchomość
składa się z dużego salonu (miejsce na kominek), jadalni, kuchni, gabinetu, 2
łazienek z wc, 3 sypialni i garderoby. Woda z własnego ujęcia, szambo. Brak sieci
gazowej. Ogrzewanie gazowym piecem z wymiennikiem lub piecem na miał
z grzejnikami konwektorowymi. Gotowe wszystkie instalacje (bez armatury),
wykonane wylewki pod podłogi lub płytki.
Możliwe wykonanie "pod klucz" po uzgodnieniu
z właścicielem. Budynek posiada potwierdzenie przyjęcia do użytkowania. Zamontowane
solary na dachu. Oferta godna polecenia.
Cena 355 tys. zł.
Marek Żebrowski 505 058 665
ŻBR-GS-97 Oferujemy Państwu ziemie rolną niezabudowaną
o pow. 13,57h. Cena 1ha – 15 tys.zł. 77020 m2 w miejscowości Strzyżowiec,
w odległości 8 km od Jeleniej Góry. Nieruchomość składa się z nieużytków, ziemi
rolnej kl.V, na 3 ha jest stara żwirownia, a na pow. 0,84 ha jest las. Atrakcyjna cena.
Cena 115 tys.zł. W tym samym miejscu znajduje się
działka 0,30ha rozpoczęty proces przekształcenia na
działkę budowlaną. Cena 50tys.zł. A także oferujemy
działkę-granica administracyjna Wleń, 2,96ha położona na zboczu. Cena 45tys.zł. Skorzenice
k.Lwówka Śląskiego 2,59ha, cena 38 tys.zł. Zapraszam na prezentację.
Marek Żebrowski 505 058 665

MIESZKANIA
SPRZEDAM
„Perła Cieplic” wyprzedaż Nowe apartamenty dla Wymagających przy Termach Cieplickich.
Parki, internet, TV-SAT, cisza...
Ostatnie 3 mieszkania do oddania. Przyjdź, obejrzyj i wynegocjuj
cenę za swoje mieszkanie. Info@
dom-pol.com - 782 566 823
100m2 w kamienicy - Ładne
3-pokojowe mieszkanie na parterze utrzymane w starym stylu, z
werandą, z możliwością zrobienia
niezależnego wejścia. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
2-pokojowe 50 m kw. - Jelenia
Góra ul. Sudecka I p. - po remoncie, 155.000,-. lic.9549 - 726
290 939

3 pokojowe bez pośredników zadbane mieszkanie, 61 m2, III
piętro w bloku. Kuchnia w zabudowie, okna PCV. CO i ciepła woda
z sieci zawarte w czynszu. Cicha
zielona okolica, z balkonu widok
na las. Cena 189 tys. Okolice
Morcinka - 609-703-011
3 pokojowe willowe - mieszkanie
w J.G. okolice Hotelu Mercure 3
pokojowe, z garażem, tarasem,
balkonem, ogródkiem. - 605
158 554
44m2 w nowym budownictwie
- 2-pokojowe mieszkanie z balkonem na III piętrze, ładnie wykończone, wyposażone w zabudowę
kuchenną ze sprzętem AGD, dużą
szafę, kabinę z hydromasażem,
niski czynsz. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Sprzedam – cena od 2.700 zł netto/1m2
Wynajmę – cena od 30 zł netto/1m2
2. LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA ROGU UL. 1 MAJA i KLONOWICA

Lokal handlowo-usługowy
na parterze, 160m2,
duże witryny.
Cena najmu 6.000 zł netto.

3. Sprzedam miejsca postojowe w parkingu podziemnym
19.000 zł netto.
4. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową
w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
47m2 na Zabobrzu 114tyś zł
- 2-pokojowe mieszkanie ze
słonecznym balkonem, dość
duże ustawne pokoje, IV piętro,
wymaga częściowego remontu ale
ma ładny rozkład, blok docieplony.
Pilna sprzedaż. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

66m2 z garażem w cenie 166tyś
- Ładne mieszkanie na II piętrze odnowionego budynku na
ogrodzonej posesji z ogródkiem,
mieszkanie poddaszowe więc
po podłodze ma więcej metrów.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

51m2 w kamienicy - przytulne
mieszkanie, ładnie wykończone,
w kilkurodzinnej kamienicy, garaż
w bryle budynku. Zapraszam
zainteresowanych do obejrzenia
i zaproponowania ceny. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

86m2 w spokojnym miejscu 4-pokojowe mieszkanie z dwoma
dużymi balkonami, I piętro, garaż,
na obrzeżach Jeleniej Góry w
bardzo spokojnej lokalizacji, teren
zielony do grillowania, plac do
zabaw dla dzieci. N.Otti lic 13225
- 603 491 335

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

www.jelbud.pl

Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki standard?
cicha i spokojna okolica?
dobry dojazd i dostęp do komunikacji?
dostęp do telewizji ?
internet?
garaż podziemny?
piwnica?
ogrodzony i teren osiedla?
plac zabaw na terenie osiedla?
2 minuty pieszo do piekarni z pachnącym pieczywem
każdego ranka?
- możesz otrzymać pomoc przy
uzyskaniu kredytu
- cena za metr2 od 2995,00 zł netto
- wybierz idealny dla Ciebie metraż
i usytuowanie,
dostępne metraże: 33 m2, 50 m2,
57 m2, 83 m2 (dwupoziomowe z możliwością podziału), 91m2
(dwupoziomowe z możliwością podziału),
- możliwość wykończenia pod klucz, z aranżacją według
Twojego pomysłu - wchodzisz i mieszkasz

Sprzedam
eleganckie
mieszkanie 3
pokojowe na
Zabobrzu 3.
Mieszkanie super
wyremontowane,
wymienione okna,
drzwi, podłogi i co
tylko było możliwe 608 281 585
Sprzedam kawalerkę pod inwestycję 35m2 wysoki parter w centrum Jeleniej Góry 67tyś. zł - 691
759 463
Sprzedam ładne mieszkanie
2 pokoje 34m2 Zabobrze - 661
703 997
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe-kuchnia, garderoba,
łazienka, oddzielne WC, balkon.
CO, ciepła woda, telefon. Samodzielna piwnica i suszarnia na
strychu. Budynek blisko centrum
miasta. - 666 532 308
Sprzedam mieszkanie 46 m2
w centrum Piechowic w bloku po
remoncie na 4 piętrze. Cena 125
tys. - 513 152 714
Sprzedam mieszkanie 63
m2, 177 tys., 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, piwnica, pomieszczenie
gospodarcze. Centrum. Tel. 885
040 959
Sprzedam mieszkanie w centrum z widokiem na góry tel. 510
132 271
Sprzedam mieszkanie w Siedlęcinie, z garażem i piwnicą, 86
m2, stan bardzo dobry tel. 604
476 114
Super kawalerka z antresolą,
29m, tania w utrzymaniu, super
lokalizacja, w super stanie w nowoczesnym bloku. Cena 103.000.
Polecam. - 888-152-841
Zabobrze 3 pokojowe - Mieszkanie, 63 m2 z balkonem, rozkładowe na pierwszym piętrze w
bloku, 210 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Dwupokojowe po remoncie
- Zabobrze I pow.33,2m3 z balkonem w bloku na IV p. Ogrzewanie
sieciowe. Okna PCV. Czynsz
180zł.. Cena 110000zł.Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549. - 602
732 135
Ładne 2-pokojowe Cieplice Mieszkanie rozkładowe, po kapitalnym remoncie, wyposażone w
nową zabudowę kuchenną i sprzęt
AGD, pozostaje też duża szafa,
ogrzewanie miejskie, mieszkanie
ciepłe środkowe. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Pilna sprzedaż 47m2 Zabobrze
- Ładne, rozkładowe, 2-pokojowe
mieszkanie ze słonecznym balkonem, ustawne dość duże pokoje.
Zapraszam do obejrzenia nieruchomości i zaproponowania ceny.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

Po remoncie 2490 zł/m - Dwa
pokoje, salon z aneksem kuchennym. lic.14414. Wynagrodzenie
biura w pełni opłaca strona sprzedająca. - 535 999 469
Sprzedam dwa ładne mieszkania po remoncie, cena oraz
powierzchnia na zdjęciach. Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości.
Raport gratis - 535 999 469
Sprzedam dwa mieszkania w
Jeleniej Górze po remoncie. Opisy
na zdjęciach. Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. Raport o cenach
gratis. - 881 690 604
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem, co
gazowe, pośrednikom dziękuję 603 083 567

Wynajmę mieszkanie 2 lub 3
pokojowe, rozkładowe w Jeleniej
Górze, na spotkania sponsorowane. Tel: 668/798-988.
Wynajmę tanie małe mieszkanko w Jeleniej lub bliskie okolice - katarina320@interia.pl

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2-pokojowe, umeblowane, blisko centrum, w b.db. stanie, 700zl
+ opłaty - 530 090 754
Czteropokojowe mieszkanie w Cieplicach, częściowo umeblowane (sześć łóżek) możliwość
wynajęcia dla robotników. - 533
989 178
Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu o powierzchni
37m2. Oddzielna kuchnia, mieszkanie na wysokim parterze, umeblowane. Cena 930zł (w tym
czynsz i ogrzewanie). Wolne od
maja (do negocjacji). - 606 952
328
Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie po remoncie w Jeleniej Górze na ul. Moniuszki.
Mieszkanie w pełni wyposażone.
- 697 686 824
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Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie z ogródkiem blisko
Małej Poczty. Parking - 727 581
107
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel. 603 591 169
Kawalerka 43m Kiepury Zabobrze 3, nowe budownictwo, wysoki
standard w pełni umeblowana,
sprzęt AGD, internet, piwnica ,
balkon, cicha okolica, wynajem
750 zł + 210 czynsz + opłaty
(woda i prąd) - 0-530-917-017
Kawalerka do wynajęcia
dla osoby/osób niepalącej, bezdzietnej; umeblowana łazienka,
kuchnia, przedpokój, w spokojnej okolicy, niedaleko centrum
J.G., tel. kontaktowy 513758611
wyłącznie po godzinie 20 tej
K awa l e r ka u m e b l o w a n a
Zabobrze od kwietnia - 650 =
media - 502 206 565
Kawalerka Zabobrze - Do
wynajęcia od zaraz kawalerka po
kapitalnym remoncie z balkonem.
Kuchnia: piekarnik, kuchenka,
zmywarka. Ciepła woda w czynszu. 850zl + liczniki. - 665 117
447
Mam do wynajęcia kawalerkę
43 m na ul Kiepury Zabobrze 3
- nowe budownictwo, kawalerka
umeblowana, sprzęt AGD, duży
balkon, piwnica, wysoki standard.
Wynajem:750 zł + czynsz 210zł w
tym ogrzewanie + opłaty - 0-530917-017
Mieszkanie do wynajęcia dwa pokoje rozkładowe osobna
kuchnia nowe dobra lokalizacja
52m kuchnia z meblami i lodówką
łazienka w płytkach, wanna w
pokoju meblościanka, panele.
Cena do uzgodnienia - bez psa 607 612 136

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.DS-444 Odkrywamy dla Państwa doskonały dom nieopodal centrum miasta. Nowy , skrajny dom w szeregu przy ul
Paderewskiego. Obrzeża Zabobrza(ze wszystkimi wygodami
pełnej infrastruktury) w spokojnej okolicy innych domów jednorodzinnych i ogródków działkowych.
Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje nie tylko wygodne ale także oszczędne mieszkanie. Wysokiej klasy drewniane
podłogi a także ceramika i gres. Przestronna umeblowana kuchnia z drewnianymi
frontami (Majchrzak), granitowy zmywak, okap, piekarnik , zmywarka i lodówka.
Stolarka wewnętrzna z litego drewna wykonana na indywidualne zamówienie. Teren
wokół gustownie urządzony. Całość zasługuje na wysoką ocenę. Cena 499000 zł.
Zapraszam Remigiusz Rychlewski 501736644
2. DS -446
Solidny dom wolno stojący doskonały dla dużej
rodziny. Po częściowym remoncie, wymianie okien, instalacji,
systemu ogrzewania, poszycia dachu i rynien oraz po dociepleniu styropianem z nowym tynkiem. Garaż w przyziemiu
domu oraz drugi wolno stojący. Całość podpiwniczona, kilka
niezbędnych pomieszczeń gospodarczych. Całość robi bardzo
dobre wrażenie. To solidny i zdrowy dom o dużym potencjale w doskonałej lokalizacji i w świetnej cenie 440000 zł do negocjacji. . Polecam i zapraszam Remigiusz
Rychlewski lic 9549.
3. MS-32
Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62 m2,
usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu
III. Możliwość sprzedaży lub wynajęcia. Mieszkanie składa się
z dużego pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny
widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie
z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna 667219752
4. DS-226
Prezentujemy Państwu ofertę domu w Podgórzynie w zabudowie szeregowej /szereg środkowy/ pow. użytkowa 160 m
kw. W bryle budynku garaż, dach kryty dachówką. Parter to
otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni
/zabudowa wraz z wyposażeniem w cenie/, przestronny salon z
wyjściem na zagospodarowaną działkę oraz łazienka. Na piętrze
przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.Wszystkie media,
ogrzewanie podłogowe /piec dwu funkcyjny/ i kominek. Wysoki standard wykończenia wnętrz. Wyjątkowa oferta, polecam. tel. 726290939. lic.9549

Mieszkanie dwupokojowe Kieputy (oddzielna kuchnia). Urządzone (nowe meble i sprzęt AGD).
Zadbane. Dostępne od 22 kwietnia. Cena 1000 PLN + liczniki (gaz
+ woda + prąd) - 502 333 506

5. Nowy ładny dom o wysokim standardzie w Jeleniej Górze. Parter z poddaszem
użytkowym. Na parterze salon z kominkiem oraz aneks
kuchenny , taras, łazienka, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Na piętrze 4 sypialnie i duża łazienka z balkonem.
Przestronny słoneczny taras z pięknym widokiem na Karkonosze. W bryle domu garaż. Teren ogrodzony, zadbany. Do
budowy domu użyto materiały wysokiej klasy, płytki , marmur
i szkło. Całość w doskonałym stanie, przyjemne i ciepłe
wnętrze. Wygodny dom z którego należy być dumnym. Rychlewski Remigiusz
501736644.

Słoneczna kawalerka wynajmę - na parterze 35m2
mieszkanie słoneczne po remoncie piec gazowy rolety zewnętrzne
okolice malej poczty, blisko przystanek sklep. Cena 600zl plus
liczniki. Dodatkowo piwnica 35m2
- 607 100 905

6. DS-62
Duży przedwojenny budynek na b.dużej działce w Sobieszowie
z pięknym widokiem na Chojnik. Budynek piętrowy , z użytkowym (dwupoziomowym ) poddaszem , niepodpiwniczony .
Działka 5793 m.kw. ogrodzona , zagospodarowana z drzewami
i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Nieruchomość o wielkim
potencjale , raczej dla inwestorów z określonym pomysłem na jej
modernizację. Możliwe zaadaptowanie na różne cele , niewielki
hotel , pensjonat , agroturystykę , dom z pokojami do wynajęcia , dom weselny,
camping itp.. W pobliżu pełna infrastruktura , kominikacyjna , handlowo-usługowa
itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.

Umeblowane 65m2, z widokiem na góry dla osób ze stałym dochodem, bez pośrednika,
wynajmę od zaraz, najem 450 zł,
czynsz 319 zł + liczniki + zaliczka,
CO tel. 507 842 757

7. GS-493
Malowniczo położone działki budowlane. Teren o łącznej
powierzchni 1,47 ha podzielony na dziesięć działek o
powierzchniach od 1020 m.kw. do 1412 m.kw. w cenie po
70 zł za m.kw. Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. w cenie po 90 zł m.kw. Dojazd z drogi asfaltowej
Szklarska Poręba -Karpacz. Wszystkie media w zasięgu,
piękny widok, doskonała komunikacja, otwarty, nasłoneczniony teren. Polecam
Remigiusz Rychlewski 501736644

Wynajmę na Mickiewicza 2
pokoje, balkon, garaż podziemny,
meble. Tylko czystej i odpowiedzialnej osobie. Teren zamknięty
bramą automatyczną. 950 zł +
liczniki. Tel. 500 290 337
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os.
- Wynajmę pokoje 1os., 2os.,3os.
dla turystów, kuracjuszy i nie tylko.
Rejon parku Zdrojowego Cieplice
tel. 517 672 338

8. DS-491
Ładny dom w Michałowicach na ładnej widokowej działce o
pow. 1334M2. Budynek częściowo podpiwniczony. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym i niezależnie kominkiem
z rozprowadzonymi kanałami grzewczymi.Woda i gaz miejski. Stolarka okienna drewniana robiona na zamówienie z
podwójnymi szybami. Na ścianach gładzie gipsowe i tapety.
Ładnie zagospodarowana i ogrodzona (siatką na słupkach) działka .Dom dla ludzi
ceniących sobie ciszę , spokój i górskie powietrze z dala od miejskiego zgiełku.
Możliwa zamiana na niewielki domek lub mieszkanie w Jel.Górze.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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JELENIA GÓRA Marcin Wyrostek bawił fanów dowcipem i hitami z najnowszej płyty

Muzyka światłem kolorowana
Pochodzący z Jeleniej Góry wirtuoz akordeonu Marcin
Wyrostek wystąpił 2 kwietnia w Teatrze im. Norwida z
zespołem Coloriage. Liczni miłośnicy talentu znanego
jeleniogórzanina przyjęli koncert z aplauzem. Artyści stworzyli niezapomniane widowisko, w którym mocy dźwięku
dopełniła gra świateł.
Koncert wpisany został w ogólnopolską trasę koncertową, podczas
której muzycy promują swoją najnowszą płytę zatytułowaną “Marcin
Wyrostek & Coloriage”. Na krążku z
grupą i jej liderem wystąpiła także
znana wokalistka Kayah. Do stolicy
Karkonoszy nie dojechała, zaś utwór,
w którym zaśpiewała, zabrzmiał w
wersji instrumentalnej. - Te brawa
to dlatego, że nie ja nie zaśpiewałem
– uśmiechał się akordeonista.

Nie dali rywalom szans na parkiecie
usz Krasowski, Kacper Mróz, Krzysztof
Krzymowski, Michał Gorczyca, Sebastian Wieczorek, Artur Kiełb, Waldemar
Oślak, Wojciech Janur, Łukasz Różnicki,
Damian Kasprzyk, Dawid Matuszak,
Bartłomiej Gregoryński. Opiekun zespołu: Adam Dymitroca
Zespół Szkół Elektronicznych Jelenia
Góra: Bartłomiej Sadowski, Mateusz
Okrasa, Bartosz Pietruszkiewicz, Damian Piątkiewicz, Kacper Małoszek,
Mateusz Młodziński, Krzysztof Paniczak,
Paweł Sączek, Krzysztof Sypniewski, Damian Bieniek, Krystian Wójcik, Dominik
Nawój, Damian Kurowski, Grzegorz
Celt, Adam Dziedzic, Mateusz Dzioba.
Opiekun zespołu: Jan Drozd
Do finału strefy awans wywalczyli:
Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej
Górze oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
(MDvR)
REKLAMA

Szczypiorniści ZSE Jelenia Góra
okazali się najlepsi podczas odbywającego się w stolicy Karkonoszy turnieju półfinałowego strefy A licealiady
chłopców. Jeleniogórscy piłkarze ręczni
wyprzedzili ZSO Kamienna Góra i ZSEiT
Rakowice.
Wyniki: ZSEiT Rakowice – ZSO Kamienna Góra 16:19, ZSEiT Rakowice
– ZSE Jelenia Góra 12:17, ZSO Kamienna
Góra – ZSE Jelenia Góra 14:20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Kamienna Góra: Tomasz Gwiżdż, Dariusz
Hołda, Kamil Gądek, Tomasz Tokarski,
Marek Sokołowicz, Przemysław Jojczyk,
Wojciech Fuksiewicz, Andrzej Bogusz,
Wojciech Samek, Jarosław Błaszków,
Mateusz Olszak, Damian Burdalski.
Opiekun zespołu: Adam Nowak
Zespół Szkól Ekonomiczno-Technicznych Rakowice Wielkie: Tomasz
Bzynek, Arkadiusz Chronowski, Mate-

– Są ludzie, po których pozostaje poczucie braku i pustka. Jednym
Andrzej Kempa (1946 – 2010) od
z nich jest Andrzej Kempa – powiepoczątku swej kariery związany był z
dział Tadeusz Siwek na początek
Teatrem im. Norwida, gdzie odnosił
wieczoru wspomnieniowego poświęconemu aktorowi scen jelebłyskotliwe sukcesy sceniczne w
niogórskich, 4 kwietnia, w drugą
latach 70. i 80. XX wieku. W 1986
rocznicę śmierci Artysty.
roku odszedł do Państwowego Teatru
Wydarzenie zorganizowane
przez Jeleniogórskie Towarzystwo
Animacji, gdzie został dyrektorem. W
Społeczno-Kulturalne, od niedawroku 1995 założył wraz z kolegami
na pod nową nazwą Towarzystwo
Teatr “Maska”, w którym pozostał do
Karkonoskie, oraz JCK, rozpoczęło
się Mszą św. sprawowaną w Bazykońca swoich dni.
lice Mniejszej świętych Erazma i
Pankracego w intencji zmarłego. Pawłem Sikorą (piano) zaprosili
Później rodzina, przyjaciele, widzów do posłuchania kilku
znajomi i miłośnicy talentu śp. utworów z muzycznego spektaAndrzeja Kempy zasiedli w sali JCK klu “Chwila dla Willa”, jednej z
przy ulicy Bankowej. Tam – dzięki pierwszych produkcji założonefotografiom z albumu rodzinnego go przez Andrzeja Kempę Teatru
i spektaklom wspominano postać Maska, opartej na sonetach WilAktora. Wśród publiczności była, liama Shakespeare’a i muzyce
między innymi, Alina Obidniak, Pawła Sikory.
długoletnia dyrektor Teatru im.
– Mówi się, że czas leczy rany,
Norwida, w którym grał A. Kem- ale w naszym przypadku jest
pa.
odwrotnie. Wciaż bardzo nam AnRyszard Wojnarowski, aktor Te- drzeja brakuje – powiedziała Boatru Maska, przedstawił fragment żena Kempa, wdowa po Artyście,
monodramu “Uwiedziony”.
która podziękowała kolegom
- Zagram to dla Ciebie,
Andrzeja Kempy z Teatru
Jędrusiu! – powiedział.
Maska, Tadeuszowi SiwkoByła też okazja, aby
wi, Stanisławowi Schuberusłyszeć archiwalne
towi, Markowi Oleksemu
nagrania głosu
oraz Jeleniogórskiemu TowaAndrzeja Kempy
rzystwu Społeczno-Kulturalzarejestrowanemu (Towarzystwu Karkonone go po dcz as
skiemu) z prezesem Markiem
jednego ze
Nałęcz-Sochą oraz
spektaklu, w
Jeleniogórskiemu
których grał.
Centrum Kultury
Później sceza zorganizowaniczni kole nie tego pełnego
dzy Aktora,
wspomnień i
K r z y s z t o f Ryszard Wojnarowski
wzruszeń wieRo g a c e w i c z w monodramie
czoru.
( ś p i e w i g i - “Uwiedziony”
(RED)
tara) wraz z (reż. Andrzej Kempa).

Czterech muzyków stanowiących
Coloriage grało świetnie: dynamicznie, spontanicznie, uczuciowo i
głęboko. Tematy powolne ożywały
dzięki fenomenalnemu accelerando,
a całości dopełniała perfekcyjna
kolorystyka dźwiękowa, czyli bogactwo brzmienia całości. Wprawdzie
Marcina Wyrostka określa się jako
lidera grupy, jednak pozostali artyści
błyszczą perfekcją.
Fenomalne skrzypce Mateusza
Adamczyka, mocny i pewny bas
Piotra Zaufala i cudowna perkusja
Krzysztofa Nowakowskiego, którego solówki bardzo podobały się
publiczności. Ta miała ucztę nie
tylko dla uszu, lecz także dla oczu.
A to za sprawą feerii świateł, które
dopełniały perfekcji całego
przedsięwzięcia.
Marcin Wyrostek nie wziął
sobie do serca teatralnego
przesądu, że na scenie nie
powinno się gwizdać a i pstrykać palcami nie bardzo uchodzi. Fragmenty popularnego
Libertango Piazzoli zostały
więc odgwizdane i rytmicznie
wypstrykane – rzecz jasna – z
udziałem publiczności, która
miała okazję wykazać się muzycznym wyczuciem melodii
i rytmu.
Co było do przewidzenia,
bez bisów się nie obeszło. –
Możemy także zagrać na bis w
waszych domach – mówił Marcin Wyrostek – tyle że w formie
elektronicznej. Po koncercie
można było nabyć promocyjną płytę, dostać autograf od
wykonawców, porozmawiać z
nimi i zrobić sobie zdjęcie na
pamiątkę. A będzie co wspominać! Brawo!
(RED)

REGION

JELENIA GÓRA Piłkarze Karkonoszy nie odczarowali boiska w Zdroju

Marcin Wyrostek z Coloriage jest
w świetnej formie.

JELENIA GÓRA

Przyjaciele zagrali dla Andrzeja Kempy

Z norwidowskiej sceny popłynęły
utwory znane już z wcześniejszych występów, jak i nowe dzieła w specjalnych
aranżacjach i – co charakterystyczne
dla Coloriage i jej lidera – z akcentem
na improwizację. Oklaskiwano więc
tanga Astora Piazzoli i Richarda Galliano, ale nie tylko. Artystów mocno
zainspirowała muzyka bałkańska,
która – w żywiołowym wykonaniu
i przeplatana w jednym z utworów
muzycznymi cytatami z polskich seriali
– zdawała się dominować w koncercie.
Z klasycznego repertuaru M. Wyrostek
zagrał solo fragment “Czterech pór
roku” Vivaldiego, którego nauczył się
jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Moniuszki (jest jej
absolwentem).

Fot. red

Jelenia Góra to moje rodzinne miasto, jestem dumny, że stąd pochodzę
– powiedział Marcin Wyrostek zwracając się do publiczności, wśród której – jak zwykle podczas koncertów
tego artysty – zasiadła jego najbliższa
rodzina. Nie zabrakło osobistych
dedykacji i charakterystycznego
humoru akordeonisty, który dzięki
biegłości palców, talentowi i żmudnym ćwiczeniom dotarł na wyżyny
akordeonowego kunsztu.

JELENIA GÓRA

Awans młodych
z Chojnika do Zagłębia
Dominik Banaś i Patryk Michałek
od września będą trenować i grać
w drużynie trampkarzy Zagłębia
Lubin. W testach do drużyny trampkarzy wzięło udział pięćdziesięciu
zawodników z całego Dolnego
Śląska, których marzeniem jest
kariera na wielkich stadionach i
możliwość występowania w barwach znanych klubów nie tylko w
Polsce, ale i poza nią.
Na siedem wolnych miejsc dwa
przypadły młodym zawodnikom
cieplickiego Chojnika. Warto
dodać, że czterech zawodników
z Cieplic w wyniku tych samych
testów wywalczyło sobie miejsce
w OSSM Legnica: Norbert Zaleszczyk, Kacper Sutor, Benjamin
Łyczak oraz Fabio Proietti.
– To bardzo miła chwila, choć
bardzo trudna dla trenera z małego klubu. Taki wynik dowodzi, że
praca w Chojniku z młodzieżą jest
na dobrej drodze. Mam nadzieję,
że pod okiem nowych trenerów
któr yś z zawodników trafi do
„dużej piłki” – powiedział trener
Michałek.
(MDvR)

Z kompletem porażek w Cieplicach
Podopieczni Artura Milewskiego rozegrali już trzeci mecz w tym sezonie na cieplickim
boisku. Tym razem lepsi okazali się gracze Orkana Szczedrzykowice, z którymi biało–niebiescy przegrali 1:2.
W sobotę, 7 kwietnia IV-ligowi z rzędu porażkę w roli gospodarza. chwilę wcześniej zmienił Malinowpiłkarze Karkonoszy ponieśli trzecią Zaczęło się od przegranej z rezerwami skiego strzelił gola kontaktowego.
Miedzi (pod koniec ubiegłego roku) W końcówce meczu Bijan strzałem
1:3, przed dwoma tygodniami ze Ślęzą głową trafił w słupek, ale na więcej
Karkonosze Jelenia Góra – Orkan Wrocław również 1:3, oraz z Orkanem nie starczyło czasu.
W następnej kolejce (14/15.04)
Szczedrzykowice 1:2. Już w 1. minucie
Szczedrzykowice 1:2 (0:2)
Karkonosze: Dubiel – Gęca, Jurkowski, niespodziewanie piłkę do bramki Karkonosze zagrają w Zawidowie z
gospodarzy skierował Kaczmarek, Piastem, a na „własny” stadion wrócą
Wawrzyniak, Bijan, Bednarczyk (88’ który zapewne chciał dośrodkować tydzień później na pojedynek z SokoGałuszka), Walczak, Malarowski, Ma- ze skrzydła, ale szczęśliwie dla gości łem Wielka Lipa.
(Przemo)
linowski (69’ Kowalski), Majer, Krupa wyszedł z tego strzał. W pierwszej
połowie oba zespoły miały
(88’ Khodzamkulov)
swoje okazje na zmianę
Wyniki 21. kolejki IV-ligi: AKS Strzegom rezultatu, ale groźniej atako- Piast Żmigród 0:0, Miedź II Legnica - wali przyjezdni. Dwukrotnie
przed strzałem Kaczmarka
Ślęza Wrocław 0:3, Strzelinianka Strze- biało-niebieskich uratowała
lin - GKS Kobierzyce 2:0, Karkonosze poprzeczka. W 40. minucie
Jelenia Góra - Orkan Szczedrzykowice prowadzenie swojego zespołu podwyższył grający trener
1:2, Granica Bogatynia - Piast Zawidów Malawski.
1:1, Foto-Higiena Gać - Sokół Wielka
Po zmianie stron miejLipa 0:0, Iskra Kochlice - Puma Pietrzy- scowi próbowali zmienić
niekorzystny rezultat
kowice 2:2, Nysa Zgorzelec - Konfeks narażając się na groźne
Jeleniogórzanom nie służy
Legnica 2:0
kontry, ale dopiero w 77.
minucie Kowalski, który cieplicka murawa.

Fot. Raczyński
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PLOTKI I FAKTY

Felieton wielkanocny

Wielkanoc za nami. Najważniejsze święto dla chrześcijan i jeden z
najgorętszych sezonów dla handlowców skończyły się wczoraj. Tak samo
jak jeszcze kilka dni temu zające,
baranki czy inne kurki wesoło przykicały, przybeczały i przygdakały do
sklepów, tak samo zniknęły z półek
i lad, na których znów zagościły
nieświąteczne gadżety. Powtórka z
rozrywki, za rok.
Czym dla dzisiejszych Polaków, jeleniogórzan, jest Święto Zmartwychwstania Chrystusa? Czy obchodzi
nas jeszcze coś więcej, niż zakupowe
szaleństwo i wielkie obżarstwo? Z
ubolewaniem patrzę na to, jak podchodzimy do Wielkiego Tygodnia.
Triduum Paschalne to dzisiaj triduum szalonych zakupów. Rezygnacji

z tradycji na rzecz hipermarketowej
gorączki – celebracji twardych jak
kamień mazurków, pulchnych bab,
różowych szynek czy plastikowych
pasztetów. Łatwo, szybko, przyjemnie, bez konieczności robienia świątecznych potraw. Bez stresu i ryzyka,
że coś nie wyjdzie. I bez „sztucznej”
rodzinnej tylko atmosfery.
Z obrzydzeniem oglądam festiwal
próżności rozgrywający się w kościołach w Wielką Sobotę, gdy kapłan
święci pokarmy. Kto ma większy
koszyk? Kto piękniejszą serwetkę?
W końcu – wspólne śniadanie. I
rozmowy o ciuchach, pieniądzach
i planach na przyszłość, które nigdy
nie wychodzą. Święta, święta, i po
świętach.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CXVI

Pokusa, by zdradzić
– I co wyście najlepszego nawyrabiali, towarzyszu Rdest! – major Krempała łypnął okiem na przewodnika,
który siedział przed jego biurkiem jak
uczniak ze spuszczoną głową.
– Towarzyszu majorze, a tak jakoś
pozbierać się ostatnio nie mogę. Za
dużo wypiłem i poniosło mnie sam nie
wiem, gdzie. Co poradzę? – mruknął
przewodnik.
– Pamiętacie, Rdest, jak załatwiliśmy
wam pozwolenie na oprowadzanie
wycieczek zagranicznych? Pamiętacie,
jak załatwiliśmy wam paszport, kiedy
chcieliście jechać do RFN w nie do
końca dla nas zrozumiałych celach?
Te wszystkie gesty władzy ludowej
wobec was, towarzyszu! A teraz wy
upijacie się jak świnia, mało tego,
czynicie to z osobą poszukiwaną przez
organa bezpieczeństwa naszej ludowej
ojczyzny – cedził major Krempała a
natężenie emocjonalne każdego wypowiadanego zdania wzrastało wprost
proporcjonalnie do czewieniejącego
oblicza oficera Milicji Obywatelskiej, co
zapowiadało wybuch wściekłości.
– Pa, pa, pa, pa, pamiętam – zająknął się Rdest czując, jak pod nogami
wali mu się grunt. – Pewnie zaraz
powie, że zabierze mi pozwolenie i
następnym razem nie da paszportu.
A może nawet zamknie mnie w celi? –
pomyślał czując stróżki zimnego potu
zalewającego blednącą twarz.
– Nie bójcie się, nie zabierzemy

wam tego! Ręka władzy ludowej karcącą, ale i wyrozumiałą jest! – ryknął
major Krempała – jakby czytał w
myślach Rdesta. Chciał nadać swojej
wypowiedzi ton króla, który lituje się
nad swoim parobkiem, ale przypominał bardziej tokującego indyka niż
władcę. – Napijecie się? – rzucił.
Rdestowi zabłyszczały się oczy, ale
szybko odpowiedział: – Ależ towarzyszu majorze! Ja? Tu? Nie! Za dużo
ostatnio piję! – do odmowy dodał wymowny gest dłoni przypomniawszy
sobie radziecki plakat progadandy
anty-alkoholowej.
– Co wy mi tu pieprzycie! Wiem, że
was suszy – powiedział major Krempała i postawił na biurku dwie butelczyny
z piwem pełnym z Miedzianki. – Pijcie
i słuchajcie: wasze winy będą wam
darowane pod warunkiem, że sprowadzicie mi tu tego Starzeckiego! – rzekł
oficer milicji.
Tomasz Rdest nie odparł pokusy:
szybkimi łykami opróżnił jedną z
butelek tłumiąc w sobie wewnętrzny
opór i przekonując samego siebie,
że milicjanta da się później oszukać.
– Jak mam tego dokonać? – spytał
tłumiąc beknięcie i ocierając usta z
kropelek piwa.
– Zamieńcie się w słuch, towarzyszu
przewodniku! Dwa razy powtarzać nie
będę! – huknął major Krempała i pociągnął długi łyk piwa z drugiej butelki.

Ciąg dalszy za tydzień.
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Rada na facebooku

Portale społecznościowe w założeniu ekipy aktualnie nam panującej to
świetna forma komunikacji władzy ze
społeczeństwem. Wygodna, bo żadna
ze stron nie musi ruszać, za przeproszeniem, czterech liter. I w sumie
– niekłopotliwa, bo odpadają kłopoty
z dostaniem się za częściej zamknięte
niż otwarte drzwi gabinetów ważnych
osób. Wielu samorządowców ma swoje
profile, niektórzy – korzystają z nich
w różnych celach – rozrywkowych
głównie. Jednak z uwagi na powagę
majestatu władzy opracowywana jest
– podobno – specjalna uchwała rady
miasta, która ma wydać instrukcję tyczącą korzystania, choćby z facebooka,
przez radnych i innych ważnych ludzi
z ratusza. Ma obowiązywać całkowity
zakaz prywaty i nakaz zajmowania
się sprawami tylko społecznymi. Przodownik jeśli chodzi o frekwencje na
facebooku, radny Rafał P. Szymański
(PiS) zaczął już zamieszczać nie tylko
głupawe obrazki, lecz także własnoręcznie wykonane zdjęcia obrazujące
jeleniogórskie niedociągnięcia. Ciekawi jesteśmy, co też publikować będą
radni z panującej nam nieformalnie
koalicji PO i SLD.

Fot. red

PISANE Z UKOSA

– Jureczku, a może by tak
wyburzyć ratusz?

–Bo jak spojrzysz na zamek
Chojnik...

To były żarty

Trolejbus w mieście i poniemieckie
schrony do zwiedzania dla turystów?
To nasze ubiegłotygodniowe “dowcipy”
z racji primaaprilisa. Jeśli ktoś dał się
nabrać, to prostujemy dodając, że nie
wszystko było żartem. Plany budowy
linii trolejbusowej rzeczywiście istniały
a ich realizacja została przerwana w
latach II Wojny Światowej. Podziemia na
pewno są i wciąż stanowią zagadkę dla
wielu miłośników podziemnych sekretów. Nasz dowcip podchwycili niektórzy
radni, którym zwłaszcza przypadło do
gustu podziemne przejście, którym w
dawnych wiekach rajcy – w celu wiadomym, wymykali się z ratusza do jednej
z pobliskich piwiarni. Być może znajdą
się środki na specjalne badania, aby te
korytarze odkryć po latach.
(anzol)

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

–to ruiny bardziej przyciągają
nie tylko turystów...

Józef Gajewski (z lewej) i Jerzy Pleskot, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Rocznice jątrzące i dzielące
Rocznicowe wspomnienia tyczące wydarzeń różnych są jednym z
elementów pamięci: i tej indywidualnej, i tej zbiorowej. Jak to w
życiu – bywają różne. Od hucznie
świętowanych do opłakiwanych.
Niestety, nie zawsze mają moc
jednoczącą wobec niezaangażowanego w żadne spory czasu, który
odmierza rytm przemijania.
Kwiecień to od 2005 roku miesiąc szczególny w zbiorowej pamięci Polaków. W tym miesiącu
odszedł do Domu Ojca Papież Jan
Paweł II, także i w tym miesiącu
rozbił się pod Smoleńskiem samolot rządowy z Parą Prezydencką

i elitą władz RP na pokładzie. W
kwietniu 1940 roku także dokonała się Zbrodnia Katyńska – kiedy
to NKWD bestialsko zamordowało
tysiące Polaków. Szczególne te
nasze, polskie kwietnie.
Najtrudniejsze okazuje się to, co
– z pozoru – proste: złoty środek.
Odrzucenie łechtanych politycznymi ambicjami zadr i obiektywne
spojrzenie na prawdę. A jeśli jest
kłopot z jej poznaniem – dążenie
do wyjaśnienia, co takiego rzeczywiście się wydarzyło. O ile – w tym
kontekście – wiadomo już prawie
wszystko o tragedii z Lasu Katyńskiego sprzed 72 lat, o tyle w tym,

co wydarzyło się przed dwoma
laty nad lotniskiem Sievernoje
w Smoleńsku – wciąż jest wiele
niejasności.
Nie miejsce tu na analizę rozmaitych teorii, mniej lub bardziej
prawdopodobnych, związanych
z przyczynami katastrofy, której
druga rocznica właśnie dziś (10
kwietnia) przypada. Katastrofy,
która ma podwójny wymiar. W
Smoleńsku zginęli ludzie ważni
dla polskiej państwowości i niezawisłości – zarówno z lewej, jak
i z prawej strony sceny politycznej.
Śmierć ponieśli także ci, których
polit yka obchodziła niewiele.
Smoleńsk także stał się zarzewiem
największego konfliktu wewnętrz-

nego w minionym dwudziestoleciu tak zwanej “niepodległości”.
Konfliktu dzielącego tych, którym udało się trwać razem przez
niemal pół wieku socjalistycznej
Polski Ludowej.
Samo słowo “Smoleńsk” dla
jednych stało się narodową relikwią. I trudno mieć o to pretensję
dla ludzi, którzy cenią sobie
wartości patriotyczno-narodowe. Takie, które powinny stać
ponad wszelkimi podziałami
i ideologiami efemer ycznych
partii politycznych. Nie brakuje
także i takich, wśród któr ych
jakakolwiek wieść o katastrofie
budzi sprzeciw zamykający się
najczęściej w krótkim: dość.

Tę postawę trudno zrozumieć,
zwłaszcza w czasach, kiedy – przynajmniej teoretycznie – można
sobie tak zorganizować czas, aby
wiadomości o Smoleńsku nie
słuchać. Trudno jednak oprzeć się
wrażeniu, że nawet ci, którzy najgłośniej krzyczą “dość!”, w głębi
chcą, by tematyka katastrofy pojawiała się jak najczęściej. Wszak
to ulubiona przez wielu naszych
rodaków okazja do wytoczenia
armat różnych argumentów, popisania się w dobie internetowej
swawoli swoją “erudycją”, żarem
nienawiści, wreszcie – kolejny
przyczynek do tego, aby odsunąć
od siebie swoje problemy i zająć się
czymś z pozoru ważniejszym.

Zamach na prezydenta Johna
F. Kennedy’ego był dramatem
dla wielu Amerykanów. Od tamtych wydarzeń w Dallas, wciąż
przecież niewyjaśnionych, minie
w przyszłym roku pół wieku.
Ta ro c z n i c a j u ż b u d z i w i e l e
emocji. I jakoś nie słychać, aby
doniesienia w tym temacie,
stały się przyczyną podziałów
w USA. Choć postać samego śp.
Prezydenta Kennedy’ego była na
tyle kontrowersyjna, że ktoś go
zastrzelił. Tu jednak ważniejsze
od tego, czy się komuś lewicowy
szef Stanów Zjednoczonych podobał, czy nie, jest obiektywne
dążenie do poznania prawdy.
Wasz redaktor
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2012-03-30 godz. 19.30 - 2012-04-06
godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony zatrudni
pracownika ochrony z terenu
Świeradowa Zdroju i okolic. Praca
na stałe. Nocki - 605 093 654
Dam pracę- przedstawiciel JG,
szybkie pożyczki gotówkowe raty miesięczne i tygodniowe.
Zadania: poszukiwanie klientów,
udzielanie pożyczek, odbiór rat
tel. 509 110 475
Firma EuroProvidus zatrudni
pracowników w charakterze konsultanta na teren Jeleniej Góry
(Centrum, Cieplice, Zabobrze)
- 509 750 668
Firma Iwo-Bau poszukuję monterów rusztowań z doświadczeniem, uprawnieniami i językiem
niemieckim. Praca od zaraz w
Niemczech, umowa, zakwaterowanie, dobre warunki.699952962,
501418553 Kontakt 9-17
Firma z dziedziny energetyki
zatrudni inż budownictwa/inż
ochrony środowiska, znajomość
procedur administracyjnych przy
uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych, znajomość języka angielskiego, niemieckiego, znajomość
Auto Cad Prawo Jazdy - agropracownia@gmail.com
Instruktor parku linowego
- Zatrudnię studentów do pracy
w parku linowym w Szklarskiej
Porębie. CV proszę przesłać na
adres: justynaswierk@parkilinowe.pl z dopiskiem Szklarska
Poręba. - 661 222 155
KCM Clinic zatrudni wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną, ze znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego.
CV proszę wysyłać na adres
e.sobczynska@kcmed.pl
Konsultantka Avon - Produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Dodatkowe
zarobki, prezenty. Oferty, nowości co 3 tyg. Wygodny sposób
składania zamówień, dostawa do
domu. Bez zobowiązań i opłat 692 494 164
Nowe biuro - Firma ubezpieczeniowa poszukuje kandydatów na:
szefa biura, sprzedawców, pracowników biurowych, asystentkę.
Niezbędne ukończone 25 lat,
wykszt. średnie, dyspozycyjność.
Prosimy CV - met.rekrutacja@
gmail.com
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech zatrudni na
umowę o pracę firma DoraMed z
Jeleniej Góry. - 691 104 999

Park Miniatur w
Kowarach zatrudni
przewodników
ze znajomością
j. niemieckiego
w stopniu
komunikatywnym tel.
661 699 699
Poszukuje pilnie budowlańców
z doświadczeniem w zakresie:
gładzie, malowanie, elewacje itp.
Umowa o pracę lub dzieło. - 533
122 851
Poszukujemy programisty
PHP. Praca zdalna lub w siedzibie
firmy. Zgłoszenia prosimy przesłać
na adres e-mail rekrutacja@
wpolsce24.pl wpisując w tytule
praca PHP.
Praca biurowa / oper. ładowarki
- F.H. Alniko zatrudni pracownika
biurowego ze znajomością podstaw księgowości i prawa podatkowego, doświadczenie mile
widziane. Poszukujemy również
operatora ładowarki jednonaczyniowej z uprawnieniami. - 757
518 183
Praca dla ambitnych - Ogólnopolska firma DRB otwiera filię w
Jeleniej Górze, poszukujemy pracowników na stanowisko Agent ds.
odszkodowań. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie swojego CV
na adres: jg@drbrekrutacja.pl
Praca dla tynkarzy z umiejętnością obsługi agregatu. - 605
553 720
Praca na stanowisku kasjersprzedawca, sklep Żabka w
miejscowości Karpacz i Mysłakowice, praca dwuzmianowa
pomiędzy godzinami 6.00 -23.00
- 601898258 lub 603158555
Praca na stanowisku murarz
w Karpaczu i okolicach - 502
409 086
Profi Credit Poland Sp. z o.o.
pilnie zatrudni doradców z Jeleniej Góry, Kowar i Kamiennej
Góry. Zainteresowanych proszę
o przesłanie LM i CV na adres:
monika.markiewicz@proficredit.
pl - 748804250
Przyjmę do pracy kelnerkę
email: janmaria@vp.pl - 510
247 536
Przyjmę sprzedawcę sklep
obuwniczy Pasaż Tesco obsługa
komputera doświadczenie w
zawodzie sprzedawcy - 502 529
665
Szef kuchni - kuchnia włoska
- Zatrudnimy doświadczonego
kucharza w renomowanej Restauracji w Jeleniej Górze. Wymagane
doświadczenie w pracy w kuchni,
kreatywność, cechy kierownicze.
CV prosimy wysyłać na: bestcontact4u@gmail.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szukam do pracy w kuchni i do
sprzątania. Więcej informacji pod
numerem telefonu 782-507-231
Szukam osoby, która nauczy
obsługiwać programy Photoshop
Inndesign i illustrator. 725400417
Zatrudnię kelnerkę do nowo
otwartej Restauracji Al Capone
w Jeleniej Górze Sudecka 51
CV proszę zostawiać na barze w
restauracji. - krisjelonka@op.pl
Zatrudnię kierowcę do firmy
transportowej, Europa + Polska,
wymagana działalność gospodarcza, dyspozycyjność, pracowitość
i uczciwość. Auta do 3,5 tony.
Wysokie zarobki. - 533 985 085
Zatrudnię osobę do marketingu (branża-wykładziny obiektowe). stanowisko samodzielne.
wymagana znajomość branży,
excela oraz dyspozycyjność. CV
+ list motywacyjny proszę wysyłać na adres praca@arim.com.
pl - 756 452 823
Zatrudnię sprzedawcę do
Sklepu Spożywczego „Chata
Polska” Plac Piastowski 34. Praca
w systemie zmianowym. - 756
457 242
Zatrudnimy na pół etatu księgową. Tel. 606 360 443
Zatrudnimy sprzedawców umowa o pracę - cały etat. CV +
list motywacyjny prosimy składać
w biurze sklepu lub e-mail dok@
jelgor.nomi.com.pl - 61- 06- 528

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-letni bi szuka kobiet sponsorek od 18 do 70 i sponsorów
792671802
30-latek dla pań w wieku 20-40
lat. 100% dyskrecji, kultura oraz
gwarancja miło spędzonego
czasu. - 697 855 936
Czarny Aniołek - Piękna, ognista,
zmysłowa zaprasza na spotkanie
w swoim prywatnym mieszkanku.
Spotkanie po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym. Zapraszam. Tel.881/260-836
Karolina zaprasza tel. 797
438 202
Namiętna koteczka - nowa
w mieście - Zapraszam panów
na nieziemski sex. Przyjdź, a
nie będziesz chciał wyjść. Tel:
692783963. Zapraszam
Puszysta śliczna 30-latka z
dużym biustem 100/godzina - 794
524 987
Rozkoszna godzinka za 100zl
- 798 356 252
Seksowna młoda blondyneczka 100 za godzinę - 661
771 698
Viktoria - nowa tel. 723 142
210
Wyjątkowa kochanka zaprasza wyjątkowych panów do swojego prywatnego mieszkania
w centrum Jeleniej Góry. - 662
820 279

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie
kostki betonowej i granitowej. Podjazdy, place, inne. Wysoka jakość
prac, dobre ceny, zakup materiału
z rabatem. Tel 608-658-351
Budowa, remont, malowanie,
itp. - Wykonuje wszelkie prace
budowlane. Remonty mieszkań
od A do Z - budowlaniec wieloletnim doświadczeniem-ceny
do negocjacji - Grzegorz - 667
022 724

Dach y p o k r y c i a b l a c h a ,
dachówka, papa. Montaż okien
dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie
kominów. - 607 258 732
Dachy profesjonalne usługi
dekarskie i ciesielskie - 605 209
140
Dekarstwo - papa, gonty
bitumiczne, blacha, dachówka,
obróbki. 502 953 366
Dekarstwo, ciesielstwo Dachy, remonty dachów, więźba,
rynny, okna dachowe, docieplenia,
roboty budowlane. Dolnośląskie 669 869 714
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Domy kompleksowo profesjonalnie w rozsądnej cenie - 605
209 140
Glazura, marmur granit - Firma
z Pragi, układamy już 10 lat perfekcyjnie. Referencje mogę przesłać. - 604 872 732
Hydraulik A-Z 24/h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska, udrażnianie, przepychanie rur, naprawy, modernizacje, instalacje, montaże, usterki.
Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny.
Hydraulika spawanie - Pełna
hydraulika sanitarna wszystkie
systemy spawanie gazowe para
klimat. gaz wentylacja inst. przemysłowe - 664 810 257
Hydraulika, C.O. woda,
drobne remonty. - 691 237 034
Instalacje wod kan c. o montaż kotłów, przyłącza gazowe, projekty, pozwolenia, kompleksowa
obsługa - 691 759 463
Junkersy naprawy 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska. Termy, junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy, tarasy, kostka beton i granit,
ogrodzenia, mury oporowe, klinkier, drenaże, suche zabudowy,
malowanie itp. oraz profesjonalne
doradztwo. Faktura VAT, szybko,
tanio i solidnie – 787210943,
511545064
Kuchenki gazowe montaż
24h - Tel. 500-50-50-02 Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze
pewni jakości i ceny
Osuszanie pomieszczeń Wynajmę profesjonalne pochłaniacze wilgoci do pomieszczeń.
- 782 566 823
Pogotowie kanalizacyjne 24/h
- Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice. Szybkie profesjonalne
usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane
rury (fi 30-200 mm) odpływy w
domu i za budynkiem
Przepychanie kanalizy Wuko
24h tel. 500-50-50-02 Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska. Usuwanie awarii w czasie 1-3 godz
od zgłoszenia. Przepychamy
zapchane rury (fi 30-200 mm)
odpływy w domu i za budynkiem.
Remonty mieszkań - Łazienki,
gładzie, panele, regipsy. Solidnie
wykonam wieloletnie doświadczenie - 724 844 913
Remonty, glazura, gładzie,
panele, regipsy, malowanie,
solidne wykonanie - 661 813 056

1. ZABOBRZE III TYLKO 173.000!!!
MAR-MS-12336. Atrakcyjne 3-pokojowe, środkowe
o pow. 62,6m2 na 4 pietrze. Lokal po remoncie
wykończony w wysokim standardzie. Okna nowe
PCV, instalacje nowe. Ogrzewanie miejskie. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2. BARDZO ŁADNE W CIEPLICACH !!!
MAR-MS-12683. Mieszkanie 3-pokojowe do wykończenia o pow. niespełna 54m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i osobnego wc. Mieszkanie na
3 piętrze 4-piętrowego bloku. Ogrzewanie miejskie,
ciepła woda z jenkersa. Duży balkon. Serdecznie
polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum miasta.
Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic. W pobliżu sieć
marketów, stacje benzynowe, komunikacja miejska
MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. OKAZJA ZABOBRZE III – 115.000!
MAR-MS-12668. Bardzo ładna kawalerka w stanie
deweloperskim w nowo wybudowanym budynku na
Zabobrzu III. Mieszkanie o pow. całkowitej 29,2m2
o ogromnym potencjale i aranżacji wg własnego
gustu. Bardzo atrakcyjna cena, również do negocjacji. Ze względu na swoje położenie stwarza
łatwy dostęp do miejsc użyteczności publicznej. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878.
5. MIESZKANIE KIEPURY – 2 POKOJE!
MAR-MS-12684. Bardzo ładne o pow. 51,5m2
rozkładowe z dużym balkonem na 4 piętrze.
Mieszkanie do zamieszkania, wykończone i
umeblowane na wysoki standard. Atrakcyjna cena
178.500,- do negocjacji polecam Leszek Środecki
790 418 318.
6. ATRAKCYJNE 155.000!!!
MAR-MS-12559. Mieszkania o pow. 37m2, w
Cieplicach. Lokal na parterze w kamienicy. 2-pokojowe, kuchnia, łazienka i przedpokój, mieszkanie
rozkładowe. Mieszkanie po remoncie. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie środkowe, ciepłe (zwroty
za ogrzewanie). Aleksandra Nakoneczna 607
797 911
7. OKAZJA TYLKO 335.000!
Działka budowlana w strefie ekonomicznej Miasta Jelenia Góra z planem
zagospodarowania 6700m2. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883
797 878.
8. CENTRUM 165.000!!!
MAR-MS-12664. Atrakcyjne mieszkanie 3-pokojowe o pow. 50,5m2 po kapitalnym remoncie,
położone na wysokim parterze w kamienicy w
centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie podpiwniczone 30m2 połączone z garażem 20m2, wykończone i umeblowane na wysoki standard. Cena
do niewielkiej negocjacji. Bardzo dobra lokalizacja. Serdecznie polecam
i zapraszam na prezentację Marta Haftarczuk 533 797 878.
9. ATRAKCYJNE CENTRUM!
MAR-MS-12608. Mieszkanie trzy pokojowe
rozkładowe w centrum miasta o pow. 105,8 m2.
Mieszkanie do kapitalnego remontu. Serdecznie
polecam i zapraszam na prezentacje Marcin
Środecki 883 797 878
10. OKAZJA CIEPLICE
ŚL. - 155.000!!!
MAR-MS-12593. Mieszkanie o pow. 70m2,
I piętro dwupiętrowej kamienicy. Wg ksiąg
wieczystych na pow. mieszkania składają się
dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie
po remoncie i modernizacji uzyskano 3 pokoje
wraz z aneksami kuchennymi i trzy łazienki.
Modernizacja mieszkania pozwoliła wygospodarować jedno niezależne
mieszkanie, które można wynająć generować dochód z wynajmu na
poziomie 600zł za m-c. Marcin Środecki 883 797 878
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Ś l u sa r s t w o n a p r a w a ,
wymiana, otwieranie zamków.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754
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Usługi hydrauliczne,
ogrzewanie CO,
kominki, solary.
Szybko, tanio i solidnie
tel. 502 080 797

Tapetowanie, malowanie,
panele, glazura łazienki tanio
przewiozę 800kg. Tel. 601 881
276
Usługi hydrauliczne - Oferuję
Technika grzewcza- hydraulik usługi w zakresie: - wykonania
instalacji CO i sanitarnych, - ogrze- Montaże, modernizacje, mon- wania podłogowego, - ogrzewania
taż nowych instalacji gaz, wod- gazowego, - montażu kotłów
no-kanalizacyjnych, centralne, kondensacyjnych, kotłów CO, podłogówki. Naprawa i montaż montażu instalacji wodociągowej.
- 500 028 549
urządzeń gazowych. Posiadamy
uprawnienia, załatwiamy projekty
USŁUGI
EDUKACYJNE
i zezwolenia. - 793 511 444
Termet Naprawy 24h - Tel.500- Atrakcyjna kolonia nad
morzem - Kolonia dla dzieci w
50-50-02 Jelenia Góra, Karpacz, Ustroniu Morskim od 27-07-2012
Szklarska. Termy, junkersy, kotły, do 08-08-2012r. Najtańsza oferta
kuchenki gazowe. Naprawa, w mieście-tylko 1325zl. W cenie
konserwacja i montaż urządzeń wszystkie atrakcje-wiele wycieczek i zabaw. Szczegóły pod
gazowych. Zawsze bezpiecznie e-mail monica68@onet.eu - 505
498 070
pewni jakości i dobrej ceny.

Pisanie prac semestralnych, IdiArt - fotografia artystyczna
i videofilmowanie w kraju i za
licencjackich, magisterskich w
granicą - dwóch profesjonalnych
języku niemieckim. Tłumaczenia fotografów i operator kamery,
zapraszamy. - 883 724 228
tekstów. - pisanieprac3@o2.pl

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Stołówka City organizuje
imprezy urodzinowe, chrzciny,
komunie, śluby, stypy, itp. Udostępniamy sale pod prezentacje,
szkolenia, zebrania. Zapraszamy
serdecznie na pyszne domowe
obiady dowóz gratis. 757526964/+48784946767

Wesela, przyjęcia, spotkania.
Muzyka instrumentalno - wokalna,
akordeonowa. Repertuar polski
i zagraniczny. Cena umowna.
„Muzyk orkiestra”. Tel. 757533921,
692 046 727

USŁUGI
RÓŻNE

Bezpłatne porady prawne we
wtorki, po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej, ul. Teatralna 1 pok.
311 tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe Koala oferuje pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów
USŁUGI
i wiele innych - W. Polskiego 54 MUZYCZNE
782 020 635, 601 837 677
Wesela marzeń - Zespół Pre- Gaz serwis 24h - Tel. 500-50stiż - 2 wolne terminy w lipcu. 50-02 Jelenia Góra, Kowary,
Profesjonalny 3 osobowy zespół Karpacz, Szklarska. Junkersy,
na wesela eventy, imprezy kara- kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
oke. Promocyjne ceny. Ciekawe konserwacja, montaż urządzeń
zabawy weselne, bardzo dobre gazowych. Podbijamy książeczki
nagłośnienie i oświetlenie. Demo gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i ceny
na naszej stronie - 517 900 425

Gotówka w 1 dzień - Tani,
prosty i szybki kredyt gotówkowy
dla każdego, bez poręczycieli,
zabezpieczeń majątkowych i
opłat wstępnych. Zrealizuj swoje
marzenia szybko i bezpiecznie. 756 496 010
Hydraulik 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska. Udrażnianie rur instalacje woda, gaz CO montaże,
usterki, naprawy, modernizacje.
Zawsze solidnie, pewni jakości i
dobrej ceny.
Junkersy Serwis 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra, Kowary,
Karpacz, Szklarska. Junkersy,
termy, kotły, kuchenki gazowe.
Serwis konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Najniższe ceny w mieście - 500
766 817
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Koszenie trawy, własną
kosiarką inne porządki w
ogrodzie i w domu, drobne
remonty w domu worki z trawą
i z innymi śmieciami wywożę
tanio i solidnie - 604 429 249
Kredyt gotówkowy konsolidacyjny, dojazd do klienta tel.
798 972 318
Kredyty hipoteczne i gotówkowe, inwestycje - bezpłatne
doradztwo finansowe - tel:
785 905 238. Spotkanie w
miejscu i czasie dogodnym
dla klienta.
Kuchenki gazowe montaż
- Te l . 5 0 0 - 5 0 - 5 0 - 0 2 J e l e nia Góra, Kowary, Karpacz,
Szklarska. Bezpieczne
odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności
instalacji profesjonalnie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze pewni
jakości i ceny
Miałeś wypadek, nie wahaj
się zapytać co dalej. Porady,
wstępna weryfikacja bezpłatnie 660443730

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Osuszanie pomieszczeń Wynajmę przemysłowe pochłaniacze wilgoci do pomieszczeń
- 782 566 823

Termet Serwis 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska. Termy, junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
Pogotowie kanaliza WUKO gazowych. Zawsze bezpiecznie
24h - Tel. 500-50-50-02 Jelenia pewni jakości i dobrej ceny.
Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska Wywóz szamb, wywóz nieczyPoręba i okolice. Szybkie usuwa- stości - Wywóz szamb, wywóz
nieczystości płynnych. Czysznie awarii 1-3 godz od zgłoszenia
czenie kanalizacji sprzętem typu
Udrażniamy zapchane rury (fi Wuko. - 500 766 817
30-200 mm) odpływy w domu i Wywrotka 13 ton. Transport
za budynkiem.
materiałów sypkich - Wywrotka 13
Prywatne usługi pilarskie, ton. Transport materiałów sypkich.
ścinka drzew i gałęzi. Kosze- Wywóz gruzu i śmieci, odpadów.
- 500 766 817.
nie traw, strzyżenie żywopłotów
Krzysztof Pociecha - 505 299 Zadbany pupil - salon fryzjerski
dla psów i kotów - Zadbany pupil
199
- salon fryzjerski dla psów i kotów
Szybka gotówka bez BiK dla oferuje pielęgnację dla Twojego
każdego nawet dla zadłużonych psa lub kota: kąpanie, strzyżenie,
trymowanie, czesanie, obcinanie
od 100 do 2000zł raty miesięczne pazurów. Jelenia Góra - Cieplice
szyba decyzja, zadzwoń do nas. - ul. Łabska 22 tel: 668441200
726 094 124
Zmień drogie kredyty - na jeden
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd nowy i tańszy plus dodatkowa
do klienta. Wycena i transport gra- gotówka na dowolny cel. U nas
decyzje otrzymasz w ciągu 1
tis. - 880 044 951
minuty. Środki nawet w 1 dzień.
Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczeń. Zapraszamy ul. Armii
Krajowej 13 - 756 431 360

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Keer wynajem urządzeń firmy
Karcher: odkurzacze piorące,
myjki zimnowodne i gorąco
wodne, odkurzacze przemysłowe. Karcher sprzedaż - serwis
- wynajem. e-mail: keer@keer.pl
tel. 795-746-795
Pranie dywanów i tapicerki
meblowej. Gwarancja satysfakcji
Karcher. Tel. 600 22 44 31
Profesjonalne pranie
metodą ekstrakcyjną: dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej
oraz samochodowej. Posiadam
5-letnie doświadczenie Używam
sprzętu firmy Karcher. Faktury
VAT. Kontakt: 511 608 092
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ZRMGROQRĞOąVNLH
2SLVVWDQRZLVND
x $NW\ZQHSURZDG]HQLHG]LDáDĔKDQGORZ\FKSR]\VNLZDQLHQRZ\FK.OLHQWyZ
x %XGRZDQLHLUR]ZLMDQLHGREUHMUHODFML]GRW\FKF]DVRZ\PL.OLHQWDPL
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x 8PLHMĊWQRĞFLNRPXQLNDF\MQHLGREUDRUJDQL]DFMDSUDF\
x 6DPRG]LHOQRĞü
x 2GSRUQRĞüQDVWUHV
x :\NV]WDáFHQLHPLQLPXPĞUHGQLH
2IHUXMHP\
x 6WDELOQHZDUXQNL]DWUXGQLHQLD
x $WUDNF\MQ\V\VWHPZ\QDJUDG]DQLD]DOHĪQ\RGZ\QLNyZ V\VWHPSURZL]\MQ\
x 1LH]EĊGQHQDU]ĊG]LDSUDF\
x 3UDFĊZDPELWQ\PLG\QDPLF]Q\P]HVSROHVSU]HGDĪRZ\P
x 3U]\MD]QąLRWZDUWąDWPRVIHUĊSUDF\
$SOLNDFMH &9LOLVWPRW\ZDF\MQ\ SURVLP\NLHURZDüQDDGUHVHPDLORZ\UHNUXWDFMDGK#SLDVWLQIRSO
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UHNUXWDFML ]JRGQLH]XVWDZą]GQLDURRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK']81USR]

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul.
Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul.
Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego
56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul.
Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola

Autotransport - autolaweta - 880 044 951
Najtańszy transport w mieście – Przeprowadzki, przewozy
transportowe z wniesieniem
tanio i solidnie, cały kraj i zagranica, dzwoń, nie czekaj, a na
pewno się dogadamy 24h - 791
583 563
Przeprowadzki bus maxi
4.3m transport mebli, ładunków, palet, paczek. Streczowanie, załadunek - 506 080 210

Przeprowadzki
kompleksowo.
Cała Europa. 3
samochody. Różne
gabaryty. - 535 044
951

Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul.
Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul.
Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul.
Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1
Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra,
ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul.
Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa,
Objazdowa

Przeprowadzki kompleksowo. Tanio, szybko, solidnie.
Duży samochód 3,5t. - mała
cena. Super promocyjna cena na
kwiecień - 511 160 252
Przeprowadzki promocja.
Tanie przeprowadzki oraz transport mebli - promocyjne ceny,
kierowca pomaga przy załadunku
oraz rozładunku. 100% satysfakcji. - 511 160 252
Przeprowadzki transport
towary. Miasto, kraj, zagranica,
streczowanie, przygotowanie
do transportu bez dopłaty. - 880
044 951
Przewozy osobowe „Dario”
do Niemiec i Austrii, z adresu
na adres tel. 75 78 127 46, 787
808 243
Tanio zabiorę do lub z Szwajcarii okolice Zurichu lub Niemcy po
drodze bus maxi - 880 044 951
Zabiorę do Berlina - Wolne
miejsca do Berlina (VW Passat
kombi). Wyjazd z Jeleniej Góry
w każdą niedziele po 18-stej.
Powrót z Berlina- piątki po 17-stej.
- 500 128 558 lub 0049 163 749
7265

Paznokcie, tipsy w Twoim
domu – Tel. 500-50-50-12. Wykonuje paznokcie żelowe na formie
lub tipsie, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.
Stylizacja rzęs w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12. Certyfiw SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
kat, doświadczenie, szeroki wybór
rzęs, produkty profesjonalne i
antyalergiczne 100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i
solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.

SPRZEDAM
Sprzedam meble dziecięcomłodzieżowe w kolorze jasnego
drewna. W komplecie: biurko,
szafa, szafka z szufladami, regał
niski i wysoki. - 609 354 207

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Zamienię lub sprzedam mieszkanie własnościowe 75 m2, 3
pokoje + kuchnia, przedpokój,
łazienka. Mieszkanie rozkładowe,
CO własne, wysoki parter na
USŁUGI
domek tel. 609 887 899
ZDROWIE I URODA
Zamienię mieszkanie 3 pokoManicure i pedicure w domu jowe w Mysłakowicach na mniej- Tel 500-50-50-12. Wykonuję sze, może być kawalerka tel. 509
manicure i pedicure przy użyciu 528 102
kosmaceutyków 100% naturalZamienię mieszkanie komunych, przyjadę i zrobię. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa nalne 80m2, 3 pokoje po remoncie na mniejsze 2-pokojowe - 691
jakość za dobrą cenę.
240 266
Opalanie natryskowe od 25
zl - Mobilny Salon Kosmetyczny Zamienię super kawalerkę
Forever Young oferuje odmła- w super stanie na 3 pokoje do
dzanie RF, mikrodermabrazję, remontu (może być blok). 888wyszczuplanie, opalanie natry- 152-841 - 888-841-152
skowe. Dojazd do klienta, tworzenie indywidualnego programu
DOMY
pielęgnacji. - 889 853 585
SPRZEDAM
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Sprzedam dom - Nowa, skrajna
szeregówka na Widoku. Ok.
120m.+ strych, piwnice i garaż.
co gazowe i kominek z płaszczem
wodnym. Z dobrych materiałów.
Słoneczna działka. Okna dąb,
brama Hormana. Cena 490 tys. 603 747 328
Sprzedam dom, duży nowowybudowany, może być wielorodzinny, centrum miasta, ogród,
możliwa zamiana na 1 lub 2 mieszkania - bez pośredników tel. 501
726 467

Sprzedam domek - 134 tys.
Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. KarkonoBezpośrednio sprzedam 1/2 Dom z warsztatem - 300 m2 ska Giełda Nieruchomości - 535
domu w poziomie 123m2 - Jelenia powierzchni, 7 pokoi, dodatkowo 999 469
Góra, osobne wejście, cena 330
warsztat 100 m2, w spokojnej Sprzedam dwa tanie domki do
000 zł tel. 797 775 829
części Jeleniej Góry. Idealny na remontu. Zapraszam na prezentaDom parterowy - 202 m2
cję: Marcin Chaszczewicz lic.14414.
powierzchni całkowitej, 3 sypialnie, dwie rodziny. N. Rychlewski Lic: Karkonoska Giełda Nieruchomości.
salon, kuchnia, jadalnia, 2 garaże na 9549 - 667 219 752
Raport o cenach gratis. - 535 999
działce 1200 m2, 3 km od Jeleniej
465
Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 Duży dom... - W Wojcieszycach. Możliwość zamieszkania
219 752
DZIAŁKI/GRUNTY
Dom w Cieplicach - 320 m2 2 rodzin lub pod działalność /
KUPIĘ
powierzchni, 6 pokoi, na działce pokoje gościnne, pensjonat/, 385
Kupię
działkę
budowlaną w Ciepli450 m2, w dobrej lokalizacji, z m kw, 3-kondygnacyjny, piękna
cach
do
1000
m
kw. 602743991
części usługową, 450 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 widokowa działka. lic.9549 - 726
DZIAŁKI/GRUNTY
290 939
- 667 219 752
Dom w Międzyrzeczu - Wolnostojący o pow. całkowitej 218,80m²z
garażem oraz budynkiem gospodarczym w Międzyrzeczu-Bobowicko. Pow. działki 680m² Widok na
jezioro, blisko las. - 885 342 947
Dom w Wojcieszycach - 165 m2,
5 pokoi, na działce 3000 m2, 375
000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

Ładny dom - 135 m2 powierzchni,
4 pokoje, 2 łazienki, garderoba,
garaż na działce 1200 m2 w Łomnicy. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Nowy dom w Maciejowej - 200m2,
nowy dom w Wojanowie 164m2.
Nr licencji 12382 - 601 610 040

SPRZEDAM

Atrakcyjna działka budowlana
w Dziwiszowie-osiedle leśne Zacisze, w sąsiedztwie nowych domów,
media przy działce, widok na Karpacz, cisza i łono natury blisko ciebie.
Pow. 1462m² - 885 342 947
Atrakcyjna działka budowlana
w Jeleniej Górze - Dziwiszów w
sąsiedztwie nowych domów, media
przy działce, cisza i łono natury blisko
ciebie. Powierzchnia 3482m² - 885
342 947
Działka budowlana Jeżów
Sudecki sprzedam - 881 326 320
Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej
Góry. 1050-1750 m2. Dogodny
dojazd. Media. Tel. 695 725 857
Mała, tania działka budowlana
w Sobieszowie. Dobre miejsce
(blisko szkoła, przystanek autobusowy, sklepy, plac zabaw) 35.000zł.
Nr.tel.517 201 404.
Mam do sprzedania działkę budowlaną w pięknymi widokami w Dziwiszowie, 60 zł za 1 m2. Działki
od 1300 m2. Okazja. Tylko jedna
działka w takiej cenie. Bądź pierwszy... - 533 985 085
Miłków działka budowlana Widok na góry, 1400m2 za jedyne
45000zl - 504 699 338

LOKALE
SPRZEDAM
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Sprzedam - wynajmę bezpośrednio lokal użytkowy na parterze w Cieplicach, o pow. 96m, po kapitalnym
remoncie, przystosowany na różne
rodzaje działalności w tym dla gabinetów lekarskich - 691 221 116

Dzierżawa lub sprzedaż warsztatu w Kostrzycy - 605 237 860
Pomieszczenia biurowe 150m2
II piętro klimatyzacja, gazowe ogrzewanie, alarm, instalacja telefoniczna
i internetowa w centrum Cieplic. Do
wynajęcia atrakcyjna cena. - 533
989 178
LOKALE
Wydzierżawię lub sprzedam
MAM DO WYNAJECIA
wyposażony sklep w Kostrzycy. Do wynajęcia funkcjonujący pub 605 237 860
przy ul. Konopnickiej 17, centrum
Jeleniej Góry kamienica z Reporterem. 120 m dwa pomieszczenia
NIERUCHOMOŚCI
sala dla palących i niep. wc, kominek,
\POZOSTAŁE
bar cena 3000 zł do negocjacji - 502
SPRZEDAM
090 130
Pensjonat
- W Karpaczu, po
Do wynajęcia lokal 75 m2, trzy
pomieszczenia (w całości lub remoncie, 600 m2, 17 pokoi, stoosobno) pod usługi lub handel, ul. łówka, na działce 910 m2, 1 990
000 zł. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
Klonowica tel. 600 395 142
219 752
Do wynajęcia lokal na parterze,
40m, centrum, Pl. Wyszyńskiego
46 - 609 655 488
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
Do wynajęcia lokal w centrum, 60
MAM DO WYNAJĘCIA
m2, z parkingiem tel. 607 055 801
Do wynajęcia sklep 50m2 Jelenia Wynajmę garaż murowany, teren
Góra Pl. Niepodległości 3, 2500 zł ogrodzony i monitorowany - 756
netto tel. 509 528 102
412 435

Wójt Gminy Mysłakowice
informuje, że

na tablicach ogłoszeń został podany do publicznej wiadomości
w dniu 31 marca 2012r. wykaz przeznaczonych
do sprzedaży n/w nieruchomości:
1. Działka nr 251/1 o pow. 0,1187 ha
położona przy ul. Jeleniogórskiej w Mysłakowicach.
2. Działka nr 679 o pow. 0,0987 ha
położona przy ul. Łokietka w Mysłakowicach.
3. Działka nr 451 o pow. 0,0857 ha
położona przy ul. Dolnej w Mysłakowicach.
4. Działka nr 839/2 o pow. 0,2330 ha
położona przy ul. Wojska Polskiego w Mysłakowicach.
5. Działka nr 205/2 o pow. 0,15 ha
położona przy ul. Robotniczej w Bukowcu.
6. Działka nr 48/9 o pow. 0,1833 ha
położona przy ul. Szkolnej w Bukowcu.
7. Działka nr 48/10 o pow. 0,1057 ha
położona przy ul. Szkolnej w Bukowcu.
8. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 38,20 m2 składający się z dwóch
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc przy ul. Jeleniogórskiej 9
w Mysłakowicach – sprzedaż na rzecz najemcy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu
lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice
www.myslakowice.pl
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