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DOLNY ŚLĄSK Został wrobiony w aferę finansową, a śledczy nie dają mu spokoju

Prawnik kontra prokuratura
Demolka
na “Grzybku”
Wandale zniszczyli wieżę widokową dwa lata po kapitalnym
remoncie

str. 3

Tomasza Tuczapskiego zatrzymali funkcjonariusze ABW w
listopadzie 2009 roku. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
postawiła mu zarzut współudziału
w wyprowadzeniu ok. 12 mln zł
z Południowo-Zachodniej SKOK,
który do tej pory nie został uzasadniony. Dlaczego? Albowiem
od początku sprawa budzi wiele
kontrowersji także z uwagi na
skalę środków zastosowanych
wobec radcy prawnego, czy też
sam sposób ich stosowania.
– Przez 6 miesięcy przebywałem
w areszcie. Zatrzymano mnie
na podstawie sfałszowanych z
premedytacją dokumentów, co
później potwierdził biegły. Ale nie
tylko, w związku ze sprawą zabezpieczono mi dokumenty, zgrano
zawartość dysku komputerowego

– Zatrzymano mnie na podstawie
sfałszowanych z premedytacją
dokumentów – mówi T. Tuczapski.

Ciężarówką wbił się w pawilon “Biedronki”

DOLNY ŚLĄSK

W zderzeniu trzech aut na “piątce”
zginęły cztery jeleniogórzanki

Fot. Petr
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bez uchylenia przez sąd tajemnicy zawodowej, a co za tym idzie
naruszono tajemnicę obrończą i
radcy prawnego – mówi Tomasz
Tuczapski.
Wielokrotność naruszeń prawa
przez prokuratorów prowadzących
i nadzorujących sprawę, a ściślej
postępowanie przygotowawcze
wobec Tomasza Tuczapskiego,
potwierdził już w 2010 roku Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu. Co
więcej – w tym samym roku za
prawnikiem wstawiła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
zaś w 2011 roku Sąd Rejonowy
we Wrocławiu uchylił nałożone na
niego przez prokuraturę zakazy
wykonywania zawodu i opuszczania kraju.
Mimo to, 4 kwietnia br. radca prawny Tomasz Tuczapski,

się czy dopuszcza wobec mnie prokuratura. Doszło do naruszenia jednego
z podstawowych praw człowieka, tj.
prawa do swobodnego opuszczania
kraju, które gwarantuje nam Konstytucja. Już od wielu miesięcy nie ciążył
na mnie żaden zakaz uniemożliwiający mi wyjazd za granicę, o czym
prokuratura winna poinformować
m.in. Straż Graniczną. Nie
zrobiła tego, czyli nie dopełniła swojego obowiązku
z urzędu – mówi Tuczapski.
Ciąg dalszy na
stronie. 4

który chciał wsiąść do samolotu
do Londynu na wrocławskim
lotnisku został zatrzymany przez
Straż Graniczną. Powód? – Zakaz
prokuratorski opuszczania kraju,
który widniał w komputerowej
ewidencji. Pan Tomasz został poinformowany, że wyjechać nie może,
a następnie zwolniony – mówi
Renata Sulima, rzeczniczka
Straży Granicznej we
Wrocławiu.
Co na to Tomasz Tuczapski? – To kolejne
z nadużyć władzy
jakich dopuściła

Fot. Petr
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Od blisko czterech lat radca prawny Tomasz Tuczapski z
Piechowic, na stałe mieszkający we Wrocławiu, jest nękany
przez prokuraturę zarzutem o współudział w wyprowadzeniu ok. 12 mln zł z Południowo-Zachodniej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK). – Nękany, bo
jest to zarzut zupełnie bezpodstawny. Akt oskarżenia do
dziś nie trafił do sądu – mówi Tuczapski.

JELENIA GÓRA

W wypadku, który zdarzył się w
minioną sobotę rano na drodze
krajowej nr 5, a ściślej na 377
kilometrze za Osiekiem w stronę
Strzegomia, śmierć na miejscu
poniosły cztery kobiety z Jeleniej
Góry. Dwie osoby w stanie ciężkim
trafiły do szpitala.
W kraksie uczestniczyły trzy
samochody osobowe marki Toyota,
Citroen i Audi. – Prawdopodobnie,
sprawczynią wypadku była kierująca toyotą, która wykonując
manewr wyprzedzania zderzyła

Autobus MZK
to nie autostop
Dlaczego kierowcy MZK nie
zatrzymują się na wszystkich
przystankach?

str. 5

się z pojazdami nadjeżdżającymi z
przeciwka, tj. citroenem i jadącym
za nim audi, w którym jechały cztery jeleniogórzanki – mówi Marta
Stefanowska, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji w
Środzie Śląskiej. Kobiety zginęły na
miejscu. Piąty pasażer, mężczyzna,
został przetransportowany śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu
z licznymi złamaniami. Kierująca
toyotą trafiła do szpitala w Świdnicy. Ranni byli w ciężkim stanie.
(Petr)
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Przeciwko samorządowi toczą się
sprawy na różnych wokandach
W minioną sobotę po południu
ciężarowe auto marki MAN wbiło
się w mur dyskontu handlowego
Biedronka przy skrzyżowaniu ulic
Poznańskiej i Sobieskiego w Jeleniej
Górze. Częściowemu zniszczeniu
uległa ściana w pomieszczeniu,

w którym znajduje się zakład fryzjerski. Kierowca ciężarówki był
trzeźwy. Być może zasłabł i dlatego
nie zapanował nad pojazdem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej.
– Przejechał przez skrzyżowanie
uderzając w budynek. Nikomu

nic się nie stało – mówi aspirant
Waldemar Romańczuk z Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej
Górze. Prowadzącego przewieziono
do szpitala, gdzie został poddany
badaniom lekarskim.
(Petr)

Sąd Okręgowy w Legnicy nakazał
Miastu Jelenia Góra wypłacenie firmie
Wojciecha Wojciechowicza, byłemu
zarządcy Flory, 200 tys. zł odszkodowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu i Naczelny Sąd
Administracyjny, uznały z kolei, że

jeleniogórska rada miasta wydając
uchwałę przerzucającą koszty przygotowania do przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności na wnioskodawcę, działała
niezgodnie z prawem.

Więcej na str. 5
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Ryszard Kiełek
wolontariusz

Ryszard Kiełek, wieloletni wolontariusz, odebrał
w Warszawie statuetkę w
konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała
Polska czyta dzieciom” w
roku szkolnym 2010/2011.
To zasłużona nagroda, bo
pana Ryszarda z czytania
właśnie znają dzieci niemal
wszystkich szkół i placówek
z Jeleniej Góry i regionu.
Ten wieloletni wolontariusz,
Kawaler Orderu Uśmiechu,
od ponad 30 lat pracujący na

Fot. Archiwum
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

rzecz dzieci, prowadzi swoje akcje
z Biblioteką Miejską w Karpaczu.
W minionym roku odebrał dyplom
i order uznania za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną
„Cała Polska czyta dzieciom”. W
tym roku został jednym z 25 laureatów akcji. – Tę statuetkę dedykuje
przede wszystkim dzieciom, którym miałem przyjemność czytać,
i wszystkim wolontariuszom,
którzy angażują się w takie akcje.
Mam nadzieję, że będzie to również
motywacją dla innych ludzi, którzy
mają wolny czas – powiedział nam
R. Kiełek.
(Angela)

Młodzi radni wiedzą, jak uatrakcyjnić swoje miasto

Apetyt na zmiany
Więcej imprez, integracja z
miastami partnerskimi, debaty z młodzieżą szkolną, spotkania ze znanymi ludźmi ze
świata kultury i sportu, walka
o obiekty służące rozwojowi
pasji młodych ludzi – to tylko
kilka z działań, jakie chcą realizować radni z Młodzieżowej
Rady Miasta.

zawody Break Dance „BATTLE SEZON” miasto, organizacja jeleniogórskiego
, na temat których prowadzone były wydania „Mam Talent!”.
Wreszcie koncerty i imprezy projuż wstępne rozmowy, przygotowanie
imprezy powitalnej dla zawodników mujące jeleniogórskich, w tym młoTour de Pologne połączoną ze spotka- dych artystów, spotkanie z kolarzami,
narciarzami przed zawodami oraz
niem fanów.
Do tego integracja z miastami part- propagowanie i rozpoczęcie projektu:
nerskimi, manifa z okazji 11 listopada, „Szkoła bez przemocy” we współpracy
stworzenie toru kartingowego oraz ska- z komisją Oświaty i Wychowania
teparku, organizacja wyścigów „SAMO Rady Miejskiej oraz Komisji Prawa
- SAMO.CHÓD” ( każda szkoła i wszyscy i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
chętni budują pojazd bez napędu które Jeleniej Góry.
W miniony czwartek w ratuszu odbyła potem są oceniane pod wieloma kategoMłodzi radni jednogłośnie podjęli
się II Uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady riami), spotkania i debaty z młodzieżą uchwałę dotyczącą ich celów.
Miejskiej MRM Jeleniej Góry z udziałem szkolną, nakręcenie filmu promującego
(Angela)
władz i dyrekcji szkół. – Powołano nas,
Młodzieżową Radę Miejską, ponieważ Nasz komentarz
my młodzi mamy apetyt na zmiany, a To już trzecia samorządowa “misja” młodych jeleniogórzan. Dwie poprzednie zakończyły
jak zwykł pisać Martin Andersen-Nexr:
apetyt ma to do siebie, że jest zaraźliwy się fiaskiem, a zaczynały się równie szumnie: od koncertu wizji, marzeń i oczekiwań,
(…). Podczas naszej działalności chcemy których realizacja nigdy nie doczekała się finału. Początkowy entuzjazm okazywał się
kierować się zasadą, że małe, codzienne słomiany, ale i nie bez winy pozostali starsi radni, którzy pozostawili swoich ewentualnych
osiągnięcia dają światu więcej energii
niż rzadsze czyny heroiczne – mówiła następców w przyszłości samych sobie nie pomagając im przebrnąć przez meandry
samorządowych ścieżek. Jak będzie tym razem? Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu ta
Emilia Rydzy, przewodnicząca MRM.
Wszystkie cele, które na najbliższy rada młodych pozostawi po sobie coś więcej niż tylko “dobre wrażenie” i “chęć działania”.
czas postawiła sobie MRM, zostały zapreChoć trudno liczyć na skuteczność, bo młodzieżowa rada może jedynie coś poradzić...
zentowane w punktach w prezentacji
multimedialnej omawianej przez Radka starszym samorządowcom. To od nich zależy najwięcej.
Azarias
Jabłczyńskiego. Wśród nich znalazły się

Targ jak z bajki
pod Szrenicą

JELENIA GÓRA

Pochodzący z Jeleniej Góry młody
wokalista Sebastian Rutkowski wraz
z Olafem Bressą oraz zespołem The
Pupils tworzy grupę najmłodszych
na polskiej scenie muzycznej wykonawców pod nazwą YoungBlood.
Formacja nagrała piosenkę pt.
„Serca Kształt” na Euro 2012. To
kompozycja duetu Jacek Winkiel
i Michał Pietrzak. Autorem tekstu
jest Janusz Onufrowicz, znany ze
współpracy, między innymi, z Ewą
Bem oraz Ryszardem Rynkowskim.
Utwór dedykowany wszystkim
miłośnikom piłki nożnej i kibi-

com, ma być powiewem
świeżości wśród innych
muzycznych propozycji
na Mistrzostwa Europy i
głosem młodego pokolenia.
W najbliższym czasie planowana jest realizacja teledysku,
w którym mają pojawić się
znaczące postacie polskiego
świata futbolu. Piosenka została
zgłoszona do konkursu o miano
„Hitu polskiej reprezentacji” w
Radiu Zet. Sebastian Rutkowski
na co dzień uczy się w Zespole
Szkół Ogólnokształcąych nr 1 w
Jeleniej Górze.
(Accipiter)
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Będzie modernizacja
ośrodków rehabilitacji

Ewakuacja przez śmiertelnie trujący gaz

NA TOPIE

Wysokie stężenie cuchnącego
siarkowodoru było w minioną
środę powodem ewakuacji jednego
z budynków położonego przy ul.
Mostowej. Gaz wydobył się na powierzchnię prawdopodobnie przez
prowadzone prace kanalizacyjne na
Osiedlu Robotniczym.
- Od czasu rozpoczęcia robór na
Osiedlu Robotniczym pojawił się
problem. Gdy po drugiej stronie
ulicy zaczynają wiercić i pompować,
to u nas pojawia się straszny smród
i nie da się wysiedzieć w biurze, ani
nawet obok niego przejść. Jest to
zapach typowy dla kanalizacji, jakby
ktoś otworzył szambo – powiedział
Roksanes Żukowski, kierownik
biura nieruchomości.
– Stężenie siarkowodoru przekraczało dopuszczalne normy, dla-

Trzysta tysięcy złotych przeznaczył
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
na dofinansowanie robót budowlanych, w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
naszym regionie.
Pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przyznane
zostały dwóm podmiotom z naszego
regionu, prowadzącym działania w
zakresie rehabilitacji zawodowej i
społecznej.
Caritas Diecezji Legnickiej na
rzecz rozbudowy Diecezjalnego
Domu Caritas w Szklarskiej Porębie
otrzymał dwieście tysięcy złotych,
a Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji
w Janowicach Wielkich dostał sto
tysięcy złotych.
Celem dofinansowań jest poprawa
infrastruktury instytucji zajmujących
się aktywizacją osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one uczyć się,
pracować i aktywnie spędzać czas w
godnych i komfortowych dla siebie
warunkach. W wielu przypadkach
konieczne nakłady przewyższają
wartość dotacji, ale i taka forma
pomocy jest niezbędna, aby placówki
mogły funkcjonować prawidłowo.
(Accipiter)

tego też konieczna była ewakuacja
pracowników z budynku przy ul.
Mostowej 6, został także wyłączony prąd. Okazało się, że z rury
przy budynku, która odprowadza
wodę deszczową do studzienek
deszczowych, wydobywa się gaz.
Mimo że ta studzienka deszczowa
nie powinna być połączona ze
studzienkami kanalizacyjnymi
w jakiś sposób dostały się do niej
niebezpieczne substancje prawdopodobnie z Osiedla Robotniczego,
gdzie firma wykonująca prace
budowlane przy kanalizacji przepompowywała ścieki do studzienki, która biegnie do oczyszczalni
ścieków – poinformował kpt.
Andrzej Ciosk, rzecznik KMP SP
w Jeleniej Górze.
(Agrafka)
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Kaskaderskie popisy mroziły krew w żyłach

Blisko 700 tysięcy złotych z
UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zostało
przeznaczone na modernizację
lokalnego targowiska przy ul. Mickiewicza w Szklarskiej Porębie.
Inwestycja ma poprawić warunki
sprzedaży.
W Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie została oficjalnie
podpisana umowa o przyznanie
pomocy finansowej na rzecz inwestycji pn. „Przebudowa targowiska
stałego wraz z budową miejsc
parkingowych oraz wewnętrznej
drogi dojazdowej do punktów
sprzedaży, oświetleniem, kanalizacją deszczową”.
Umowa o przyznanie pomocy
finansowej zawarta została w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007Fani ekstremalnych motoryza2013. Całkowita wartość projektu cyjnych wrażeń obserwowali w
wynosi 985.641,69 zł.
minionym tygodniu umiejętności
(Accipiter) kaskaderów z Czech, którzy –
w ramach plenerowej imprezy

Fot. Konrad Żurawski
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Sebastian Rutkowski
wokalista

Fot. Archiwum
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“Monster Show” zorganizowanej
przy ul. Nowowiejskiej, pokazali,
co potrafią. Wrażeń nie zabrakło. Samochody płonęły, były
miażdżone przez “potwory” na

czterech ogromnych kołach – a
wszystko pod czujnym okiem
speców od tego, aby nikomu nic
się nie stało.
(Es)
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JELENIA GÓRA Wandale zniszczyli wieżę widokową dwa lata po kapitalnym remoncie

Wspólne zdjęcie pozostanie pamiątką po tym
spotkaniu.
W minioną sobotę z placu Ratuszowego w Jeleniej Górze motocykliści z
Kotliny Jeleniogórskiej wyruszyli motorową pielgrzymką do Częstochowy,
rozpoczynając symbolicznie w ten
sposób sezon motocyklowy. – Chcieliśmy pokazać że motocykliści z Jeleniej
Góry to osoby, które jeżdżą spokojnie

a nie jak przysłowiowi dawcy nerek – powiedział Michał Poleszko,
organizator wyjazdu. W spotkaniu
uczestniczył prezydent miasta Marcin
Zawiła oraz ks. Bogdan Żygadło, dziekan jeleniogórski, który pobłogosławił
miłośników jednośladów.
(JT)

JELENIA GÓRA

Sławy sportu lokalnego na kartach
książki napisanej przez pasjonatów
Dwudziestu dwóch autorów
tekstów, kilkuset autorów zdjęć,
kilkanaście osób pracujących
przy przygotowaniu do druku,
zarówno z Książnicy Karkonoskiej, jak i Wydawnictwa ADREM, rysunki autorstwa Marka
Lerchera, dwa lata pracy – to
tylko kilka z elementów, które
się złożyły się na całokszt ałt
publik ac ji „Spor towcy Ziemi
Jeleniogórskiej 1945 – 2010”.
W ratuszu odbyło się w minioną środę spotkanie wszystkich
a u t o rów i w sp ó ł p ra c uj ą c yc h
z prezydentem Jeleniej Gór y,
przy udziale wydawcy – Alicji
Raczek, p.o. dyrektor Książnicy
Karkonoskiej.
Roman Prystrom, wielbiciel i
znawca tenisa, podkreślał, że pomysł stworzenia takiej publikacji
powstał przypadkiem. Dwa lata
temu wraz z Marcinem Zawiłą,
wówczas dyrektorem Książnicy
Karkonoskiej zauważyli, że w
regionalnej literaturze wiele jest
o domach i fabrykach, a niewiele
o ludziach. Zapadła wiec decyzja
o wydaniu książki.
– Zorganizuję zespół, któr y
napisze książkę o wszystkich
sportowcach, jacy przez pół wieku sławili Jelenią Górę – zadeklarował wówczas Roman Prystrom.

Marcin Zawiła natomiast szukał
sposobu, by taką książkę wydać.
Książka ma ponad 400 stron, bogatą bibliografię i przypisy stanowiące znakomity przyczynek
do pisania prac badawczych.
Obejmuje ludzi i zdarzenia z aż
65 lat Jeleniej Góry.
– To znakomity zespół moich
kolegów – powiedział Roman
P r y s t ro m – j e s t z b i o row y m
autorem tej książki. Gdyby
nie zdobyli się na napisanie
poszczególnych rozdziałów, to
pamięć o wielu jeleniogórskich
sportowcach, szczególnie z lat
1945 – 55, zapewne przepadłaby
bez najmniejszego śladu. Cieszę
się, że nasze dyskusje, często
zażarte na granicy „awantury”
przyniosły dobr y, skończony
efekt.
Przedstawicielki Książnicy:
Alicja Raczek i kustosz, Joanna
B ro n i a rcz y k p ow i e d z i a ł y, ż e
książka jest tylko częścią ogromnego zbioru materiałów sportowych, bo w zasobach cyfrowych
Książnicy Karkonoskiej będzie
zachowany cały zbiór licznych
fotograf ii i tekstów, które w
książce nie znalazły miejsca,
ale są cennym źródłem wiedzy
o sporcie i sportowcach.
(Angela)

Demolka na “Grzybku”
Rozbite okno, wyrwana lampa, pomazane ściany. Do
tego butelki, śmieci, szkło
i ptasie odchody. Tak wygląda wieża widokowa zwana
„Grzybkiem” wybudowana
na Wzgórzu Krzywoustego
w 1911 roku. Dwa lata temu
obiekt oddano ponownie do
użytku po gruntownym remoncie za pieniądze z UE.

Drzwi do wieży są już otwarte po
zimowej przerwie i wygląda na to,
że jak na razie nikt się obiektem nie
opiekuje, przez co już jest częściowo
zdewastowany. Do niedawna o zabytek dbali bezdomni z jeleniogórskiej
Spółdzielni Socjalnej “Patron”, jednak jej nowy prezes poinformował,
że to już przeszłość.
– W związku z wygaśnięciem
umowy na dozorowanie obiektu w
listopadzie 2011 oraz na sprzątanie
obiektu w marcu 2012 roku przez
naszą spółdzielnię, wszystkie pytania
związane z wieżą widokową należy
kierować do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze – poinformował Konrad
Sikora, prezes zarządu Spółdzielni
Socjalnej Patron.
Rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze Cezary Wiklik poinformował,
że wydział gospodarki komunalnej
ma dopiero ogłosić przetarg na dozór
obiektu i pilnowanie porządku.
– Wieża widokowa na Wzgórzu
Krzywoustego w ubiegłym roku
była nadzorowana i otoczona opieką
przez członków spółdzielni „Patron”
i tak będzie najprawdopodobniej w
sezonie bieżącym. Przed końcem
kwietnia zostaną podpisane umowy,
określony szczegółowy zakres obo-

Nasz komentarz
Stało się to, co wielu przewidywało:
wieża, którą oczyszczono, wymalowano
i zadbano o jej otoczenie, zamiast
stać się kolejną atrakcją, popada w
zaniedbanie tak jak przed remontem.
Dodajmy, że jeszcze przez trzy lata
nie będzie można prowadzić w tym
obiekcie działalności gospodarczej,
bo taki był wymóg przy unijnej dotacji
na modernizację. Z tego też powodu
nie znalazł się chętny do zagospodarowania “Grzybka”. Z tej samej puli
odremontowano także wieże widokowe w Czechach. Tam jednak aktów
wandalizmu nie zanotowano. Co kraj
to obyczaj.

Wieża została odremontowana dzięki wspólnym
działaniom z miastem Trutnov (Czechy). Dziś znów
wymaga odnowienia.

Azarias
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W ZSiT wyszkolą ratowników medycznych Mieszkają w śródmieściu drugiej klasy
Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach zapraszają gimnazjalistów na Dni Otwarte Szkoły,
które odbędą się w poniedziałek
16 kwietnia w godzinach od 14.00
do 17.00. nowością będzie klasa o
profilu – ratownictwo medyczne.
W tym czasie będzie można
poznać bazę i zaplecze szkoły,
spotkać się z nauczycielami i przede
wszystkim zapoznać się z ofertą
kształcenia, którą przygotowała
•

Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień m.in. Eugeniusza Sroki, Czesława
Czernieca (zapasy), Stanisława Czajewicza (lekkoatletyka.), Tadeusza Kaczmarka
(sporty lotnicze) czy Kazimierza Wolfa (piłka nożna). Powstał także pomysł nazwania
powstających ulic imieniem sportowców opisywanych w książce.

wiązków, w których m.in. znajdzie
się zapis o utrzymaniu czystości,
regularnym sprzątaniu obiektu i jego
najbliższych okolic, bezpośrednim
nadzorze, itp. Przed sezonem letnim,
to znaczy przed początkiem maja
mają być usunięte wszelkie poczynione tam szkody. Z uwagi na fakt,
że po zakończeniu sezonu letniego
stwierdzono próby kradzieży elementów wyposażenia tego obiektu,
niektóre z urządzeń zostały na czas
zimy zdemontowane i zabezpieczone, natomiast ich ponowny montaż
i uzupełnienie brakujących części
zostanie dokonane przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego
– poinformował C. Wiklik.
(Agrafka)

Fot. red

Fot. Jakub Thauer

Kulturalną jazdą chcą udowodnić,
że nie są “dawcami organów”

Fot. Agrafka
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piechowicka placówka. Kontynuowane będą przyjęcia do klas
policyjnych. W technikum będzie
można zapisać się na specjalizacje
informatyczną, elektryczną oraz
mechatroniczną.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej
wyszkolą się absolwenci gimnazjów, którzy chcą pracować jako
elektromechanicy oraz elektrycy.
Na rynku pracy jest spore zapotrzebowanie na te profesje.
(Agrafka)
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Opustoszałe sklepy, “wołająca”
o remont nawierzchnia i nieremontowane od lat budynki – tak
wygląda “zaplecze” placu Ratuszowego – ulica Kopernika.
- Wystarczyłoby zadbać o nawierzchnię i ciekawie urządzić deptak, a to miejsce na pewno zyskałoby
na atrakcyjności – powiedział nam
jeden z mieszkańców budynków przy
tej ulicy. Tymczasem ul. Kopernika z
roku na rok wygląda coraz gorzej.
•
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Z parterów wyprowadziło się kilka placówek handlowych. Odmalowano tylko jeden ciąg budynków,
które uchodzą za najbrzydsze w
rejonie starówki, ale choć odrobina
świeżości na pewno zmieniłaby ten
obraz. Miasto od lat usiłuje znaleźć
nabywców pustych gruntów przy
tej ulicy, niegdyś zabudowanej z
dwóch stron. Niestety, chętnych
brak.
(Es)
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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

3

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

16 kwietnia 2012 r.

DOLNY ŚLĄSK

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Prawnik został wrobiony w aferę, a śledczy nie dają mu spokoju

REGION JELENIOGÓRSKI

Walczy z prokuraturą
powiadomić o tym odpowiednie
instytucje – komentuje sędzia Marek
Poteralski, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego we Wrocławiu.
Nie przyjeżdżając na spotkanie w
Londynie Tomasz Tuczapski stracił
szansę na sfinansowanie przedsięwzięcia w sektorze finansowym
wartego ok. 150 mln zł. – Złożyłem
już pozew o 100 tys. zł odszkodowania za naruszenie prawa do swobodnego opuszczania kraju. Kolejny,
teraz o 1 mln funtów brytyjskich, za
utracony kontrakt złożę niebawem.
Od początku tego co dzieje się wokół mnie złożyłem m.in. dwa akty
oskarżenia przeciwko czterem prokuratorom, skargę na przewlekłość

Dokończenie ze strony 1.

Z informacji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wynika,
że ta powiadomiła Straż Graniczną oraz Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu o uchyleniu zakazu opuszczania kraju przez
Tuczapskiego w dniu 5 kwietnia 2012. Dlaczego dopiero
wtedy?
– Ustalono, że wydając zarządzenie o doręczeniu postanowienia sąd
wskazał jedynie by odpis postanowienia doręczyć stronom. Nie wskazał
w nim ani Straży Granicznej, ani
Urzędu Wojewódzkiego. W związku
z tym, niezwłocznie po dokonaniu
ustaleń, w dniu 5 kwietnia prokurator powiadomił te instytucje o
decyzji sądu – tłumaczy rzeczniczka
prokuratury Małgorzata Klaus.

JELENIA GÓRA

– Tomasz Tuczapski to podejrzany
prokuratury. Toczy się wobec niego postępowanie, które prowadzi
właśnie prokuratura będąc dysponentem postępowania przygotowawczego. Gdyby to było postępowanie
sądowe, to sąd byłby zobowiązany
powiadomić Straż Graniczną i Urząd
Wojewódzki o uchyleniu zakazu.
Ponieważ jednak tak nie było to
prokuratura powinna jak najszybciej

Spłonął strych zabytkowej kamienicy

O krok od tragedii z powodu alkoholu

postępowania i wniosek o uchylenie
immunitetu prokuratorskiego. Dwa
lata zajęła mi walka o bezprawne
zabezpieczenie dokumentów, które
otrzymałem z powrotem za sprawą
decyzji Sądu Apelacyjnego – mówi
Tuczapski.
I dodaje: – Akt oskarżenia wobec
mnie do dziś nie trafił do sądu. Dlaczego jestem podejrzany o zrobienie
czegoś złego i ciągle nękany? Bo posiadam informacje na temat różnych
osób czy organizacji, jak to radca
prawny. Podkreślam, będę walczył do
W miniony piątek wieczorem na prowadził pijany mężczyzna, który
końca, bo jestem niewinny. Choćby to drodze krajowej nr 30 w okolicy trafił do policyjnego aresztu. Kierumiało trwać jeszcze dziesięć lat.
Rybnicy doszło do zdarzenia drogo- jąca VW Passatem została zabrana
Piotr Iwaniec wego z udziałem dwóch pojazdów do szpitala. Ruch w obu kierunkach
marki Volskwagen: golf i passat. był zablokowany przez ponad dwie
Zdarzenie wygladało bardzo groźnie, godziny. Przyczyny zdarzenia wyjaJELENIA GÓRA
ale - wbrew początkowym pogłoskom śni policja.
(112)
- nikt nie zginął. Volskawagena Golfa
Marsz dla TRWAM
W minioną niedzielę – po zamknięciu tego numeru Jelonki REGION JELENIOGÓRSKI
– ulicami Jeleniej Góry przeszli
zwolennicy Telewizji TRWAM
manifestując w marszu poparcie
dla mediów katolickich i sprzeciw
wobec pominięcia tej stacji w
Linia kolejowa nr 311 z Jeleniej Sobieszowem, Piechowicami i dorozdziale miejsc na pltaformie cy- Góry do Szklarskiej Poręby będzie celowo – Szklarską Porębą. W maju
frowej. Radni rady miasta z klubu zmodernizowana za około 36 milio- planowane jest uzyskanie pozwolePrawa i Sprawiedliwości złożyli w nów złotych. Pierwotnie odrzucony nia na budowę. W jej trakcie mają
ratuszu stosowny projekt uchwały z przyczyn formalnych wniosek o powstać dodatkowe przystanki
wspierającej wolność mediów i dofinansowanie tych planów został w Jeleniej Górze, między innymi,
sprzeciwiającej się nietolerancji przyjęty przy powtórnej ocenie przy ul. Kubsza oraz estakadzie
wobec tytułów katolickich.
propozycji do dofinansowania w al. Jana Pawła II. Przewiduje się,
ramach Europejskiego Funduszu że czas przejazdu z Jeleniej Góry
JELENIA GÓRA
Rozwoju Regionalnego. Unowocze- do Piechowic skróci się do około
śniona linia ma być podstawą do 20 minut. Aktualnie autobusem
Schodki jak nowe
Trwają prace przy przebudowie uruchomienia Jeleniogórskiej Kolei pokonuje się ten dystans ponad dwa
kamiennych schodków, które Miejskiej, która połączy centrum razy dłużej.
(Es)
prowadzą ku przejściu z ulicy stolicy Karkonoszy z Cieplicami,

Kolejowy projekt “przeszedł”
po naniesieniu koniecznych korekt

W miniony wtorek wieczorem
przy ul. Klonowica spłonęła część
poddasza wielorodzinnej kamienicy, z której ewakuowano 10
osób. Z ogniem przez trzy godziny
JELENIA GÓRA

swych mieszkań, a pozostali ze
względu na odcięty dopływ prądu
i gazu do budynku przenocowali
u swoich rodzin.
(Angela)

walczyło 22 strażaków. Nie można
wykluczyć, że było to zaprószenie
ognia. Akcję gaszenia i oddymiania budynku zakończono godz. 22.
00. Część mieszkańców wróciła do
•
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Dla bezpieczeństwa
W sali konferencyjnej JSM odbyło się spotkanie kierownictwa
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z Radą Nadzorczą Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Omówiono rozwiązania,
które przyczynią się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

REGION

Kto widział kolizję
23 marca około godziny 18 na
trasie Kowary –Ściegny kierowca
granatowego forda fiesty z naklejkami na bokach podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia
fiata punto oraz audi, i odjechał z
miejsca zdarzenia. Policja prosi o
kontakt świadków. Tel: 75/75-20267 lub sekretariat 75/75-20-581.
(112)

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

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Mickiewicza do parku na Wzgórzu
Kościuszki. W związku z robotami
zamknięto część chodnika przy
ul. Mickiewicza. Przez wzgląd na
bezpieczeństwo zagrodzono także
przejście z parku. Schodki były
pozbawione ułatwień dla niepełnosprawnych i osób z wózkami.
Mamy nadzieję, że po przebudowie
te bariery znikną.
(Es)
•
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Czym skurupka za młodu nasiąknie
Wodne Przedszkole KUBUŚ
zaprasza 16 kwietnia do skorzystania z bezpłatnych zajęć
pływania dla niemowląt i małych
dzieci. Spotkanie odbedzie się w
Uzdrowiskowym SPA Marysieńka
i przeznaczone jest dla dzieci od
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3 miesiąca do 3 lat. Każdemu
dziecku w wodzie towarzyszy rodzic. Aby wziąć udział w zajęciach
konieczna jest rezerwacja miejsca
pod nr tel. 530 997 553 informacje
na wodneprzedszkole.pl
(TS)
•
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Skarżą się na śliską podłogę w aquaparku
Niedawno byłem z ze swoją czteroletnią córką w aquaparku w Hotelu
Sandra w Karpaczu. Może tam dojść
do tragedii: Podłoga w okolicach basenów jest bardzo śliska – napisał do
nas Czytelnik. Obok basenu znajduje
się małe przejście, gdzie są jedynie
barierki, a poniżej jest zejście schodami w dół. Jeżeli dziecko biegnie na
zjeżdżalnię, potykając się – a ostatnio
moja córka wywróciła się tam kilkanaście razy na śliskiej powierzchni
– można spaść na schody – podkreśla
mieszkaniec Karpacza.
– Nasz basen spełnia wszelkie
warunki bezpieczeństwa, jakie są wymagane na obiektach tego typu. W
przeciwnym razie obiekt nie zostałby
dopuszczony do użytkowania przez
nadzór budowlany. Posadzki na basenie mają atest bezpieczeństwa. Jeżeli
zdarzały się i zdarzają się wypadki na
basenie to częstotliwość ich nie jest
większa niż na innych basenach a
spowodowana przez niefrasobliwość

i nieostrożność osób korzystających.
Dotyczy to głównie zakazu biegania
jak oraz nakazu poruszania się bo basenach w obuwiu zmiennym (klapki
lub buty kąpielowe ), które to obuwie
skutecznie zapobiega takim zdarzeniom – poinformowała Aleksandra
Nalberczyńska, zastępczyni dyrektora Hotelu Sandra w Karpaczu.
- Woda na podłodze jest regularnie
zbierana przez ratowników, lecz
wiadomo, że nigdy ta podłoga nie
będzie sucha. Basen nasz działa od
18 czerwca 2009 roku. Do tej pory
liczba osób z zewnątrz (nie licząc
gości hotelowych ) korzystających
z basenu przekroczyła 200 tysięcy.
Liczba osób, które uległy wypadkowi,
stanowi minimalny ułamek procenta
i są to głównie drobne stłuczenia i
otarcia. Należy nadmienić również,
że wypadkom ulegają głównie dzieci
nie dopilnowane przez rodziców –
dodała pani wicedyrektor.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Autobus miejski to nie jest autostop
i nie zatrzyma się na machnięcie ręki
z osób jadących w autobusie nie
chce wysiąść.
– Dyspozytor otrzymał zgłoszenie od tego pasażera, który
bardzo się awanturował, dlatego
też kierowca napisał wyjaśnienie
w tej sprawie, w którym stwierdza,
że na przystanku nie było żywego
ducha, żaden z pasażerów jadących tą linią nie chciał wysiąść,
a po przejechaniu 40 m zauważył
biegnącego mężczyznę w stronę
autobusu, który machał ręką, by
kierowca się zatrzymał. Świadkiem zdarzenia był kontroler,
który potwierdził wersję kierowcy,
a na widok biegnącego mężczyzny
machającego ręką żeby autobus
się zatrzymał stwierdził, że autobus pomylił mu się z autostopem
– poinformował Jerzy Wrona z
zarządu MZK.
(Agrafka)

Fot. red

Czy kierowcy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
nie zatrzymują się na przystankach,
na których oczekują pasażerowie?
– Stałem na przystanku w oczekiwaniu na autobus, jechała rozpędzona 27, która nie zatrzymała się
na przystanku, mimo że stałem przy
krawędzi zatoczki autobusowej.
Zacząłem nawet machać ręką, lecz
kierowca mnie zlekceważył i zachowywał się tak jakby udawał, że mnie
nawet nie widzi. Pojechał dalej.
Czytelnik zadzwonił do dyspozytora, z którym się pokłócił, kiedy
ten stwierdził, że kierowcy nie mają
obowiązku zatrzymywać się na
każdym przystanku.
Przedstawiciel MZK wyjaśnia, że
kierowca faktycznie nie ma obowiązku zatrzymywać się na każdym
przystanku, jeżeli nie znajdują się
przy nim pasażerowie i jeśli żadna
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Kto zapłaci za błędy?
Sąd Okręgowy w Legnicy nakazał miastu Jeleniej Górze
wypłacenie firmie Wojciecha
Wojciechowicza, byłemu zarządcy Flory, 200 tys. zł odszkodowania. Samorządowcy
już odwołali się od wyroku. To
nie jedyna sprawa przeciwko
jeleniogórskim władzom.
Chodzi o wypowiedzianą przez
miasto w minionej kadencji umowę
na zarządzenie targowiskiem Flora
ówczesnemu zarządcy Wojciechowi
Wojciechowiczowi. Wówczas miasto powierzyło te obowiązki powstałej spółce
kupieckiej. Były zarządca domagał się
natomiast rozliczenia i odszkodowania
m.in. za pozostawiony na targowisku, a
należący do niego, pawilon handlowy.
Kiedy miasto odmówiło rozmów, były
zarządca postanowił swoich praw w
sądzie.
Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Legnicy wydał w tej sprawie
wyrok zaoczny uznając, że miasto Jelenia Góra ma wypłacić W. Wojciechowiczowi wraz z odsetkami około 200 tys. zł

Przed sądami toczy się kilka spraw przeciwko jeleniogórskiemu samorządowi.
odszkodowania. – Wyrok sądu, którym
miasto zostało zobowiązane do wypłaty
kwoty 200 tys. zł na rzecz byłego zarządcy Targowiska Flora jest orzeczeniem
w I instancji, od którego miasto złożyło
apelację. Termin rozprawy wyznaczono
na połowę maja br. Niekorzystny wyrok
wydany był zaocznie. Sprawa dotyczy
bezzasadnych – naszym zdaniem –

roszczeń byłego zarządcy, najogólniej
- zwrotu nakładów poniesionych przez
niego na rzecz rozbudowy Targowiska.
Prawnej ocenie musi być poddany m.in.
fakt, czy to zarządca, czy też osoby trzecie
są faktycznymi właścicielami instalacji i
urządzeń będących przedmiotem sporu
– podkreśla Cezary Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu i Naczelny Sąd Administracyjny, które uznały, że jeleniogórska rada miasta
wydając uchwałę przerzucającą koszty przygotowania do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
na wnioskodawcę, działała niezgodnie z prawem. Zdaniem sądu, za to płaci organ dokonujący przekształcenia. Napisała o tym
Rzeczpospolita. Uchwała jeleniogórskiej rady w sprawie bonifikaty dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
została podjęta w 2011 r. Naruszała ona przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z 2005 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Rada nałożyła na wnioskodawców obowiązek zapłacenia za
przygotowanie nieruchomości do przekształcenia, a w szczególności za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości i
inwentaryzacji. Miało to być jednym z warunków skorzystania z bonifikaty. Sąd uznał jednak, że radni mają tylko kompetencje do
podjęcia uchwały o udzielaniu bonifikat od opłat za przekształcenie. Nie mogą obciążać wnioskodawców kosztami sporządzania
operatu szacunkowego. Jedyny koszt, jaki ponosi wnioskujący o przekształcenie, stanowi opłata z tytułu tego przekształcenia.
JELENIA GÓRA

O krok od pożaru
W minioną środę u podnóża wieży
widokowej zwanej “Grzybkiem” strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ugasili
pół hektara płonącej ściółki. W akcji
brali udział ochotnicy, którzy przez
godzinę płonące liście i trawę gasili tzw.
tłumicami. Ogień nie przedostał się na
drzewa. Spore zagrożenie spowodował także podpalacz, który zaprószył
ogień na łąkach w Mysłakowicach i
Łomnicy. Spłonęła spora powierzchnia
nieużytków.
(Agrafka)

Szklane pułapki

Należy podkreślić, że gdyby kierowca zatrzymał się w miejscu niedozwolonym, a
mężczyźnie przy wsiadaniu do autobusu coś by się stało, wtedy kierowca poniósłby w
odpowiedzialność za zdarzenie, bo ma ewidentny zakaz zatrzymywania się w miejscach
innych, niż zatoczki autobusowe przy przystankach.
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Sprawy przeciwko jeleniogórskiemu samorządowi na wielu wokandach

JELENIA GÓRA

Kierowcom nie wolno zatrzymywać się poza
przystankami.

16 kwietnia 2012 r.

Resztki pobitych butelek i mnóstwo
śmieci wymieciono z pasażu pod obwodnicą północną miasta na drodze
rowerowej ku Wzgórzu Krzywoustego.
Miejsce to rzadko bywa sprzątane, a
często jest odwiedzane przez amatorów
trunków. O ich obecności świadcza
śmieci: niebezpieczne zwłaszcza dla
cyklistów kawałki szkła. Ostatnio przeprowadzono tam wiosenne porządki,
choć i tak wszystkiego nie udało się wymieść. Kto zdecyduje się na wiosenną
rowerową przejażdżkę, powien w tym
miejscu wyjątkowo uważać.
(Es)

JELENIA GÓRA

REGION

Mają nadzieję, że dla budowlańców
pracy w przyszłości nie zabraknie
Studenci pierwszego roku Wydziału
Budownictwa Lądowego i Wodnego
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej
Górze którzy uczyli się techniki niwelacji
geometrycznej. Przyszli budowlańcy
wyznaczali wysokości reperów na
budynkach specjalistycznym sprzętem
geodezyjnym.
Grupa studentów pracowała na pięciu
niwelatorach, dzięki którym mogli
„Wyznaczyć wysokość reperu roboczego
na budowie”, bo taki też temat miały
zajęcia. Repery to takie punkty, które
na budowie muszą mieć odpowiednią
wysokość, by odpowiednio określić dno
fundamentów i rzędne poszczególnych
etapów budowy.

Nikt z urzędu nie został poinformowany o rozprawie, dlatego żaden
z prawników nie mógł bronić miasta,
ani odnieść się do wyroku. Przeciwko
byłemu dzierżawcy Flory w sądach
toczy się kilka spraw, które dotyczą m.in.
jego zadłużenia wobec miasta. To samo
mówi też W. Wojciechowicz, który przyznaje, że to nie jedyna sprawa przeciwko
miastu złożona przez niego do sądu.
Ile podobnych spraw toczy się przeciwko jeleniogórskiemu urzędowi? W
sądach różnej instancji toczy się obecnie
kilka spraw o charakterze majątkowym,
w różnych fazach procesów. – Przed ich
zakończeniem trudno przewidywać
wyroki. Inna kwestia, iż sprawy o podobnym charakterze wytaczane są również
przez urząd miasta, wynikiem czego
było m.in. odzyskanie po wyroku sądu
kilku działek gruntu na rzecz Jeleniej
Góry – dodaje Cezary Wiklik.
(Angela)

- Studenci chcieli wyjść na dwór,
aby w praktyce dokonać pomiarów
i obliczeń. Cześć zajęć realizujemy
w salach, jednak nie brakuje też
“praktyk” w plenerze . Uczymy, w jaki
sposób obsługiwać sprzęt geodezyjny.
Od początku wiosny prowadzimy
pomiary niwelacyjne, specjalistycznym urządzeniem, który nazywa się
niwelator. Za dwa tygodnie odbędą
się zajęcia plenerowe z teodolitami,
które przeznaczone są do pomiaru
kątów poziomych oraz pionowych
– powiedział mgr inż. Mariusz Wynalek, prowadzący zajęcia na I roku
Budownictwa Lądowego i Wodnego
ZOD PWr.
(Agrafka)

Studenci widzą dużą przyszłość dla zawodów budowlanych. - Trzeba sobie wszystkie
pomiary dobrze przygotować, wtedy technika ta nie jest trudna. Zajęcia praktyczne w
plenerze są o wiele ciekawsze niż nauka w salach. Łatwiej też zapoznać się ze sprzętem
potrzebnym do prowadzenia pomiarów. Jestem na pierwszym roku budownictwa i
wybrałem ten kierunek ponieważ jest przyszłościowy. Dzięki niemu mam nadzieję na
znalezienie dobrze płatnej pracy – powiedział Paweł Barszczewski, student I roku na
Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego ZOD Pwr. Mimo niżu demograficznego
ta uczelnia od kilku lat nie narzeka na brak chętnych do kształcenia się i zdobywania
specjalizacji inżynierskich w przyszłościowych zawodach.

Graniczne obawy
przed Euro 2012
Czy na Euro 2012 wrócą kontrole
na granicy, które zostały zniesione
traktatem Schengen, a jeśli tak,
to kto będzie legitymowany? W
najbliższy wtorek (17.04) w rejonie
byłego przejścia granicznego Jakuszyce–Harrachov przeprowadzone
zostaną ćwiczenia przez funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży
Granicznej pod kątem ewentualnego
przywrócenia kontroli granicznej. W
Polsce decyzję o wprowadzeniu tymczasowego przywrócenia kontroli
granicznej na granicach wewnętrznych podejmuje Minister Spraw
Wewnętrznych wydając stosowne
rozporządzenie.
Kontrola, o ile zostanie przywrócona, będzie prowadzona wyrywkowo i
uwzględni zagrożenie ładu i porządku publicznego, które mogą wystąpić
podczas EURO 2012.
Pogranicznicy sprawdzą, czy przez
granicę nie będzie przewożona nielegalnie broń, amunicja, materiały
wybuchowe i radioaktywne oraz
inne niebezpieczne przedmioty,
mogące stanowić zagrożenie podczas
imprezy masowej.
(Angela)

6

16 kwietnia 2012 r.

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Mam do sprzedania 4 opony
letnie firmy Fulda w bardzo
dobrym stanie.195x65x15.
Kowary. Więcej informacji pod
telefonem 697 710 015
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, również angliki,
Pierścienie centrujące do odbieram własnym transportem
felg aluminiowych 134 rozmiary - 693 828 283
w ciągłej sprzedaży. Tylko 5zł Kupie każde auto w wersji
naprawa tel. 75 78 936 51

sztuka. Zapraszamy do współ- angielskiej osobowe, dostawpracy również sklepy i wulka- cze również uszkodzone w
nizacje. Kontakt od 9-17 - 757 całości na części, odbieram
423 968
własnym transportem Jelenia
Sprzedam oryginalny zde- Góra i okolice - 881 479 957
rzak do Fiata 125 P tel. 692
210 906

MOTORYZACJA
KUPIĘ

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kupię każde auto całe
MOTORYZACJA
powypadkowe niesprawne w
SPRZEDAM
całości, na części, odbieram
własnym transportem Jelenia Citroen Xsara Picasso 1.8
Góra i okolice - 531 588 345 benzyna 2000 rok, ABS, centr.
zamek, alarm, klimatronic,
Kupię Renault Scenic do 8
2xpoduszka, hak, komputer,
tyś - 691 759 463
immobiliser, el. lusterka, el.
Kupię Warszawę, Żuka,
szyby, wielofunk. kierownica,
Syrenę, Fiata, Wołgę, Merniebieski met. garażowany,
cedesa 123, inne stare auta,
198.000 km, kupiony w Polsce.
mogą być niekompletne, czę- 508 036 775
ści do nich - 607 576 793
Honda Prelude 2,0 1997r.
Punto, Fiesta, Polo lub inny
Auto posiada 2 komplety felg
zarejestrowany samochód
aluminiowych - 502 025 494
kupię w cenie od 1000zl
do 4000zl gotówka od ręki, Małe ekonomiczne autko odpowiadam na sms tel Corsa B - 1.0 12v z roku 98,
3-drzwiowa srebrny metalik.
603182814
Autko kupione u Ligęzy, 2
właściciel, książka serwisowa,
Urzędowa kasacja
124tys oryginał. Nic nie stuka
pojazdów „CARBO”
nic nie puka. Cena 6700zł.
Jeżów Sudecki
Zapraszam - 517 845 686
Ul. Długa 17 (na
Mondeo kombi 1999r 2.5 V6
terenie składu opału)
+ gaz - el. szyby, klimatyzacja,
Zaświadczenie do
hak, alufelgi, zadbane wnętrze
wyrejestrowania.
nie palone. Mocne rodzinne
Transport auta gratis.
kombi. Cena 5000zl - 793 112
Tel. 75 713 74 12
626

- 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

•
•
•
•

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

Seat Altea 2006 r 1,9 TDI
- Sprzedam lub zamienię na
mniejszy-nowszy. Przebieg 146
tys moc 105 KM. Śliczny w najmodniejszym białym kolorze.
Idealny dla kobiet. Klimatyzacja 8 poduszek, alarm, stan
techniczny idealny, w kraju 8
miesięcy - 517 900 425
Sprzedam busa VW LT35,
10.2002r., 380 tys. km., diesel, poj. 2,8; 116kW; wymiary
paki: wys.1,90m, szer.1,70m,
dł.4,25m, hak, radio + CD,
klima, kupiony w Niemczech,
1. właściciel w kraju, cena wyw.
26tys.zł - 721 447 904

Sprzedam VW Polo
5-drzwiowy. Rok produkcji
1996. Pojemność 1390 cm.
Centralny zamek na pilota.
Dwie poduszki. Dwa komplety
kół. Elektryczne przednie szyby.
Przebieg 162600 km. Cena
3000 zł - 668 644 070
VW Golf IV, trzydrzwiowy, silnik
1.4, kolor niebieski, z szyberdachem, komputerem pokładowym. Rok prod. 1998, przebieg

Sprzedam Mercedesa 307D 158300. Dwa komplety kół.
blaszak 1,5T tel. 500 168 910
- 604 647 333
Sprzedam Mercedesa E22O
1993r, pierwszy właściciel, VW Polo r. 1997 poj. 1400 benskóra, 300tys km, gaz sekwenzyna, przeb. 179000, zielony
cyjny, 3000zł - 517 494 820
Sprzedam Polo Clasic. Rok metalik, 3 drzwiowy, bezwyprod. 1996, poj. silnika 1390
benzyna, ABS, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
poduszka powietrzna, 2xelektryczne szyby. Przebieg tego
autka to 165tyś. Cena 4000zl
do uzgodnienia. - 500 490 882

padkowy, po wymianie oleju i
rozrządu, komplet opon zimowych, letnich, garażowany, stan
bardzo dobry. Cena 4100 zł do
negocjacji. - 603 306 359

REKLAMA / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZYM MIEŚCIE
Sztuka użytkowa w
Książnicy

Reggae i Ska w Kwadracie

20 kwietnia w Klubie „Kwadrat” przy ul. Bankowej odbędzie
się Reggae & Ska Night, czyli
prezentacja klasyki gatunku oraz
współczesnych zespołów. Wstęp
jest wolny.

Wystawa Karkonoskiej Sztuki
Użytkowej zostanie otwarta 17
kwietnia o godz. 12.00 w Książnicy
Karkonoskiej. Prace zaprezentują
m.in. Helena Wiśniewska, Krystyna
Matusiak, Małgorzata Kieras, Jolanta
Trzcińska, a także Maria Aleksan- Mistrzowskie prezentacje
drowicz.
w filharmonii
Koncert pod dyrekcją Juozasa
Domarkasa z Litwy, w wykonaniu
Semplice w “Muflonie”
19 kwietnia o godz. 18.00 w MDK Neal Larrabee z USA – fortepian, z
„Muflon” odbędzie się koncert Sem- towarzyszeniem Orkiestry Symfoplice w ramach „Sceny bliżej nas”. nicznej Filharmonii Dolnośląskiej
Zespół powstał z inicjatywy Łukasza odbędzie się 20 kwietnia o godz.
Pietrzaka. W repertuarze znajdą 19.00. W programie: I koncert
się utwory muzyki latynoamery- fortepianowy b-moll op. 23 Piotra
kańskiej, bałkańskiej, francuskiej Czajkowskiego, IV Symfonia d-moll
oraz standardy muzyki jazzowej i op.120 Roberta Schumanna.
Bilety w cenie 30 zł i 40 zł.
filmowej. Wstęp wolny.
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Marzeniem wydanie albumu z historycznymi fotografiami W. Wydmucha

Zostawił w zdjęciach cząstkę siebie
Niewielką część z ogromnego dorobku zmarłego w styczniu fotografika Waldemara Wydmucha można obejrzeć na
wystawie w Galerii “Baszta” Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Czarno-białe obrazy Jeleniej Góry,
której już nie ma: z tramwajami,
wyburzanymi kamienicami na placu
Ratuszowym, mieszkańcami, którzy
odeszli do wieczności. Nie ma już też
wśród nas Autora tych prac, kronikarza lat 60. i 70. minionego stulecia śp.
Waldemara Wydmucha. Jednak nie

pasją krajobrazy karkonoskie, ale jego
zdjęcia to nie typowe pejzaże. Zawsze
z nutą reportażu i człowiekiem w
kadrze zwracają uwagę na szczególną
wrażliwość Waldemara Wydmucha.

- Niektóre zdjęcia Waldka znamy na
pamięć, ale to dowód na wielkość dzieła
tego twórcy – mówi Tadeusz Biłozor,
prezes JTF.
(RED)

cały odszedł. - Zostawił cząstkę siebie
w swoich pracach – wspomina Jan Foremny z Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, którego Waldemar
Wydmuch był współzałożycielem i
wieloletnim prezesem.
Artysta uwieczniał na zdjęciach
nie tylko Jelenią Górę. Fotografował z

Pragnieniem Rodziny i działaczy JTF jest zachowanie dzieła Waldemara Wydmucha,
zarchiwizowanie tysięcy negatywów i wydanie albumu z fotografiami, na których
ten kronikarz, fotoreporter i artysta zapisał rzeczywistość. Prace na wystawie “Fotograficzny portret życia” można oglądać w czwartki wieczorem w Galerii “Baszta”
przy Podwalu 1a.

Fot. red

JELENIA GÓRA

16 kwietnia 2012 r.

Dyskusja przy fotografiach
W. Wydmucha.
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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
KUPIĘ
2-pokojowe na Zabobrzu Poszukuję dla klientów mieszkań

„Perła Cieplic” wyprzedaż Nowe apartamenty dla wymagających przy Termach Cieplickich.
Parki, internet, TV-SAT, cisza...

poza ostatnim piętrem i tylko

Ostatnie 3 mieszkania do oddania.

Zabobrze, ewentualnie Cieplice.

Przyjdź, obejrzyj i wynegocjuj cenę

Nieruchomości Otti lic.13225 - 603

za swoje mieszkanie. Info@dom-

491 335

pol.com - 782 566 823

Kupię 2-pokojowe mieszkanie

100-metrowe mieszkania

na Zabobrzu II lub III do drugiego
piętra lub wyżej (winda). Płatność gotówką, lic.14414 marcin.
chaszczewicz@gmail.com - 660
359 500

MIESZKANIA
SPRZEDAM

259tyś - Oba 3-pokojowe w kamienicy w centrum Jeleniej Góry,
jedno na parterze w starym stylu z
werandą, drugie I piętro całkowicie
rozkładowe. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i zaproponowania ceny. L13225 - 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.
2 pokoje 54m z garażem - Sprzedam komfortowe 2 pokojowe
mieszkanie w Dziwiszowie IIp.,
słoneczne, ciepłe, kuchnia pod
zabudowe, garderoba. Do mieszkania przynależy balkon, piwnica,
własnościowy garaż! cena 165
000zł bez pośredników - 505
283 853
2-pokojowe przytulne mieszkanko 37,4m2 - 116tys wysoki
parter Zabobrze Różyckiego - 502
670 845

3 pokoje Zabobrze - Mieszkanie po
kapitalnym remoncie z balkonem,
63 m2, zabudowana kuchnia,
czwarte piętro w bloku, Zabobrze
III. 219 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3 pokojowe 83 000 zł - Mieszkanie
53 m2 w kamienicy na pierwszym
piętrze w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

46m2 w nowym budownictwie
- 2-pokojowe mieszkanie z balkonem na I piętrze, ogrzewanie gazowe, czynsz tylko 85zł z
funduszem remontowym, ogrodzona posesja. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
47m2 cena 114tyś zł - Pilna sprzedaż. 2-pokojowe mieszkanie, całkowicie rozkładowe, z balkonem,
w docieplonym bloku 4-piętrowym
na Zabobrzu. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
66m2 z garażem pilnie - Mieszkanie na II piętrze, wykończone
kilka lat temu, cena do rozmów.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

Bez pośredników, umeblowane
- Drzymały, 47mkw; wyposażona
kuchnia i łazienka (meble, sprzęt,
kafelki); pokoje - podłogi drewniane
deski, ściany wymagają odświeżenia; okna plastikowe; dwufunkcyjny kocioł gazowy z zewnętrzną
komorą - 505120499/756133969
Dwupokojowe - stan idealny
- Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, salon z aneksem kuchennym plus sypialnia na poddaszu
blisko Kolegium Karkonoskiego.
Sprzedaż tylko bezpośrednia
- pośrednikom zdecydowanie
dziękuję - 787 776 416
Ekstra kawalerka z ceną do
negocjacji - Kawalerka z antresolą, gotowa do zamieszkania,
w nowym budownictwie, bardzo
ładna i zadbana, bardzo tania w
utrzymaniu, w super lokalizacji.
Cena 103tyś. do negocjacji - 888
152 841

Ładne 3-pokojowe na Zabobrzu - 64m2, ulubiony przez Państwa rozkład, słoneczny balkon,
mieszkanie wymagające jedynie
odświeżenia, w cenie pozostaje
zabudowa kuchenna i duża szafa.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Ładne 66m2 z garażem - Mieszkanie ze skosami, po podłodze o
wiele więcej metrów, ogrodzona
posesja, budynek w bardzo dobrym
stanie. Zapraszam do zapoznania
się z ofertą i zaproponowania
własnej ceny. Nieruchomości Otti
lic. - 603 491 335
Ładnie wykończone nowe 44m2
- 2-pokojowe mieszkanie z wyposażoną kuchnią, dużym balkonem,
w bardzo spokojnym miejscu na
Zabobrzu III. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Mieszkania w centrum - 51m2
sprytnie zagospodarowane na
kilka pokoi, bardzo przytulne z
garażem; 54m2 klasyczne, rozkładowe. Obydwa w idealnym stanie.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Mieszkanie 3 pokojowe - 62
m2, z balkonem, pierwsze piętro
w bloku, Zabobrze III. 210 000
zł. n. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 72m2 - Bolków
ul. Słowackiego mieszkanie po
remoncie 3 pokoje jadalnia kuchnia w zabudowie 2 piwnice strych
ogródek zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin - 606 116
554
Pilna sprzedaż. 2-pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu ze słonecznym balkonem, ładne ustawne
pokoje, spokojna lokalizacja. Nieruchomości Otti lic.13225 - 47m2 w
cenie 114tyś zł - 603 491 335
Po remoncie 2490 zł./m - Atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe
w wysokim standardzie i bardzo
dobrej lokalizacji. Zapraszam na
prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 535 999 469
Po remoncie w centrum.. 2-pokojowe 50,33 m kw. I piętro,
balkon, umeblowana kuchnia
- rozsądna cena. lic.9549 - 726
290 939
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na 2p. Po generalnym remoncie. Okolice Małej Poczty. Bez
pośredników. Pilne - 511 674 670
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem, co
gazowe, pośrednikom dziękuję 603 083 567
Sprzedam kawalerkę 15m2 przy
ul. Morcinka. Niski parter, umeblowana i wyposażona, czynsz z
ogrzewaniem 120zl. Cena 63tys.
Tel 609-153-517
Sprzedam mieszkanie w centrum z widokiem na góry tel. 510
132 271
Sprzedam mieszkania w Jeleniej
Górze i powiecie różnej wielkości
i cenie. Kompleksowa obsługa
sprzedającego i kupującego. - 881
690 604
Sprzedam mieszkanie - 2
pokojowe, widna kuchnia, balkon
, łazienka z ubikacją. Stolarka
okienna PCV. Mieszkanie na
wysokim parterze w cichej okolicy.
Mieszkanie wymaga remontu lub
odświeżenia. Cena do uzgodnienia
- 55 6171508 / 663997171
Sprzedam mieszkanie w dobrej
cenie 2 pokoje 34m2 Zabobrze 661 703 997
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Zabobrze 189 000 zł - Mieszkanie 63 m2, 2 pokojowe plus
kuchnia z jadalnią, z balkonem,
czwarte piętro w bloku, Zabobrze
III. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mała rodzinka szuka mieszkanka
- 2 dorosłe + 2 małych dzieci szuka
mieszkanka na rok od maja 2012,
2-3 pokoje na Zabobrzu do 1 piętra
, a jeśli wyżej to tylko z windą , w
cenie 800-900 zł. Oferty na maila
yaro1771@o2.pl

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2-pokojowe mieszkanie w
centrum - 48 mkw po remoncie,
2 pokoje, kuchnia, przedpokój
łazienka, umeblowane, ul. Okrzei,
cena 600 zł + czynsz (170) + liczniki - 691 470 005
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze na ul.
Kiepury w pełni umeblowane 950zł
+ media + kaucja - 1500zł - 695
250 581
Do wynajęcia małe mieszkanie,
umeblowane tel. 75 75 242 29
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
z oddzielną kuchnią. Zabobrze, 1
piętro. - 512 740 796
Do wynajęcia mieszkanie 40m2
(2 pokoje, kuchnia łazienka) po
kapitalnym remoncie, częściowo
umeblowane. Piechowice dolne, w
dobrym punkcie komunikacyjnym.
Mile widziane osoby niepalące. Tel
503 981 33 - 503 981 330
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel. 603 591 169
Do wynajęcia pokój i kawalerka
na osiedlu Czarne z wyjściem na
ogród, blisko pętla autobusowa. 695 605 043

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

Do wynajęcia przytulne mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu,
umeblowane, sprzęt AGD, tanie w
utrzymaniu. 1000 zł/mc + opłaty za
media + kaucja. - 884 168 320

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.

Ekskluzywne mieszkanie
75m2 - 3-pokojowe, z pełnym
wyposażeniem prócz pralki, na
obrzeżach ścisłego centrum Jeleniej Góry, ale w spokojnej lokalizacji. Koszty: 1620zł plus media.
Nowy budynek. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

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.

Kawalerka umeblowana Zabobrze od zaraz - 650=media - 502
206 565
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe 75m2, ładne wyremontowane, okolice Małej Poczty Jelenia Góra. Cena 800 zł + liczniki,
ogrzewanie centralne węglowo/
koksowe. Od zaraz. 535 135 300
Mam do wynajęcia mieszkanie
dwupokojowe w centrum Jeleniej
Góry, możliwy wynajem na pokoje
dla studentów. - 608 835 501
Mam do wynajęcia pokoje jedno
i dwuosobowe, spokojna okolica,
blisko przystanku autobusowego,
niedrogo. Od zaraz. Gorąco polecam - 782 586 558

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
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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Scena nie tylko dla najmłodszych aktorów
W najbliższą środę w Osiedlowym
Domu Kultury rozpoczynają się
prezentacje XII Jeleniogórskiego Forum Teatrów Dziecięcych. Impreza
zostanie oficjalnie otwarta o godz.
16 w Zdrojowym Teatrze Animacji
spektaklem “Baśń o milczącym
smoku” w wykonaniu młodzieżowej
grupy teatralnej “Teatr dla Was”z
GOK w Raszówce.
Widowiska teatrzyków szkolnych
i z domów kultury z Jeleniej Góry
oraz wielu miejscowości Dolnego
Śląska będzie można oglądać w
godz. 8 – 14 od środy do piątku w
salach ODK. Popołudniami będą
prezentowane spetakle na scenie
Zdrojowego Teatru Animacji. W
czwartek o godz. 17 “Słoń Trąbi-

bombi” Teatru Afiori z Poznania a
w piątek “Life is Life” w wykonaniu
Teatru Metro z Pragi (technika
czarnego teatru). Imprezie będą
towarzyszyć warsztaty dla uczestników i opiekunów. Forum zwieńczy
uroczysta gala w Zdrojowym Teatrze
Animacji, w sobotę, 21 kwietnia,
o godz. 11. W programie - plenerowa akcja teatralna z udziałem
uczestników przeglądu, ogłoszenie
wyników i wręczenie dyplomów,
oraz widowisko “Olbrzym” Teatru
“Baj Pomorski” z Torunia.
Uczestnicy powalczą o główną
nagrodę: akredytację na Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych
“Dziatwa” w Łodzi.
(Es)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkańcy i politycy w hołdzie Ofiarom Katafrofy Smoleńskiej

Z nadzieją na prawdę
Fot. Petr/red

16 kwietnia 2012 r.

W Jeleniej Górze uczczono pamieć Ofiar
podwójnie, ale obyło się bez zgrzytów.

REGION JELENIOGÓRSKI

Wyremontowany z ruiny Pałac
w Pakoszowie już przyjmuje gości
Odnowiono Barokowy Pałac
Pakoszów wzniesiony w 1725 roku
przez Johanna Gottfrieda. Zabrany
rodzinie Gottfriedów w 1945 roku;
przez dziesięciolecia popadał w ruinę. Przed sześcioma laty doczekał
się wykupienia i rewitalizacji przez
spółkę „Bielarnia Hessa” – która,
co ciekawe, należy do potomków
jego dawnych budowniczych.
Zabytek odzyskał dawne piękno z
zachowaniem architektonicznych
szczegółów. Zyskał również niepowtarzalny klimat łączący w sobie
historię i nowoczesność.
– Wizyta w Pałacu Pakoszów,
który otworzyliśmy na początku kwietnia, może być nie lada

gratką zarówno dla miłośników
historii jak i nowoczesnych rozwiązań hotelowych. Dysponujemy
19 pokojami i apartamentami,
których wystrój stanowi idealne
połączenie tradycji i innowacji,
i w których można poczuć się
naprawdę dobrze. Zresztą, przyjedźcie, zobaczcie i przekonajcie
się sami – mówi Karolina Wolińska,
manager pałacu.
Oprócz pokoi oraz apartamentów
w Pałacu Pakoszów mieści się również sala barokowa z 1725 roku, salon miśnieński, salon „Fryderyk II”,
bar i restauracja. Więcej informacji:
www.palac-pakoszow.pl.
(Petr)

Tablica pamiątkowa w Bazylice Mniejszej śś. Erazma i
Pankracego oraz składanie
wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą posła
Jerzego Szmajdzińskiego
– tak wyglądały obchody
drugiej rocznicy tragicznego
lotu rządowego tupolewa z
10 kwietnia 2010 roku.
W przededniu rocznicy biskup
pomocniczy Diecezji Legnickiej
ksiądz Marek Mendyk poświęcił w
Bazylice Mniejszej pw. śś. Erazma
i Pankracego tablicę w hołdzie
pamięci o Ofiarach Katastrofy pod
Smoleńskiem. Tablicę odsłonili:
posłanki Zofia Czernow i Marzena
Machałek oraz radny wojewódzki

Tadeusz Lewandowski. Hierarcha
przewodniczył uroczystej Eucharystii koncelebrowanej w intencji
tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku
zginęli w rządowym samolocie.
Wśród Ofiar były najważniejsze
osoby w państwie z Prezydentem
RP Lechem Kaczyńskim z Małżonką na czele.
– Dwa lata po tym tragicznym
wydarzeniu patrzymy na tamte
chwile z innej perspektywy: fatalnych decyzji rządzących, którzy
robili i robią wszystko, aby nie
pozwolić na poznanie prawdy
o Katastrofie. Dążą do tego, by
różnymi sposobami tamte chwile
wymazać z pamięci ludzi – mówił
w homilii ksiądz biskup Marek
Mendyk. Hierarcha wyraził jednak
nadzieję, której nie może zabrak-

nąć chrześciajanom, że prawda o
Katastrofie Smoleńskiej prędzej,
czy później ujrzy światło dzienne,
a tym, którzy dążą do obiektywnego wyjaśnienia przyczyn tragedii
sprzed dwóch lat nie zabraknie
odwagi i przekonania o słuszności
swego dzieła.
Kameralna uroczystość złożenia
kwiatów pod tablicą pamięci Jerzego Szmajdzińskiego przy ulicy
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
odbyła się z kolei w miniony wtorek, 10 kwietnia, dokładnie o godz.
8.41, kiedy to przed dwoma laty
rządowy samolot TU–154M runął
pod Smoleńskiem. Wśród ofiar znalazł się m.in. Jerzy Szmajdziński,
wicemarszałek Sejmu VI kadencji
i były minister obrony narodowej,
na stałe związany z Jelenią Górą.

Podczas kameralnej uroczystości
pod tablicą pamięci Jerzego Szmajdzińskiego, którą poprowadził przewodniczący Rady Dolnośląskiej SLD
Piotr Paczóski wspominano Jurka
zarówno jako dobrego polityka, jak i
przyjaciela obdarzonego ogromnym
poczuciem humoru; społecznika
zaangażowanego w życie Jeleniej
Góry, „kolegę” z lokalnego podwórka i zapalonego sportowca.
Prócz polityków SLD, w uroczystości uczestniczyli m.in. radni
Prawa i Sprawiedliwości: Rafał
Piotr Szymański i Oliwer Kubicki.
– Cieszę się, że w takiej chwili nie
ma żadnych podziałów. Razem
łączymy się w bólu po stracie świetnego polityka i przyjaciela – mówił
Piotr Paczóski.
(RED/Petr)
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„Do przerwy” pięć bramek przewagi

Młodzież z “Elektronika” zamknęła stawkę Pewne zwycięstwo Sudetów w Szczecinie!

już 37:30, a ostatecznie – 32:37.
Teraz walka przenosi się jednak
do Kielc, gdzie w sobotę 21 kwietnia o 17.00 rozpocznie się drugi
pojedynek.
(MDvR)

Fot. Raczyński

Szczypiornistki KPR–u Jelenia
Góra pokonały w pier wszym
spotkaniu fazy play–off o miejsca
5–8 KSS Kielce w wymiarze 37:32.
Rewanż za
t ydzień na
terenie r ywalek. Zwycięski zespół w
dwumeczu powalczy o piątą pozycję
w Polsce, przegrany
będzie musiał zadowolić się batalią o siódma lokatę.
Od początku obie ekipy popełniały proste błędy w obronie,
gospodynie, grały jednak skuteczniej. W 11. minucie prowadziły
już 11:4. Przez większą część
drugiej odsłony nasza przewaga
oscylowała w granicy 2-4 trafień. Od
stanu 32:29 jeleniogórzanki znów
zaczęły odskakiwać i na 120 sekund
przed końcowa syreną wygrywały

Nasze piłkarki były
skuteczniejsze.

KPR Jelenia Góra - KSS Kielce 37:32 (21:17)
KPR: Kozłowska, Szeluk, Załoga (10), Odrowska (8), Fursewicz (7), Dąbrowska (6),
Buklarewicz (4), Stochaj (2), Uzar, Oreszczuk, Galińska
KSS: Kozieł, Kawka, Muszoł, Skrzyniarz (12), Rosińska (7), Kot (3), Agova (3), Piechnik
(3), Lalewicz (2), Młynarczyk (2), Nowak, Pokrzywka, Drabik

Zawodnicy Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze
uplasowali się na czwartym miejscu podczas turnieju finałowego
strefy jeleniogórskiej chłopców w
szczypiorniaka. Na najwyższym
stopniu podium stanęli piłkarze
ręczni Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Lubaniu.
Turniej finałowy – półfinały:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lubaniu - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
20:9 (9:6), Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze – Zespół
Szkół Zawodowych i Licealnych w
Zgorzelcu 16:21 (8:11). Mecz o 3.
miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze - Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 14:15 dogr. 12:12
(6:6). Finał: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu - Zespół

KRAJ
Szkół Zawodowych i Licealnych w
Zgorzelcu 19:10 (10:6).
Kolejność końcowa: 1. Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Lubaniu, 2. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, 3.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze, 4. Zespół
Szkół Elektronicznych w Jeleniej
Górze
Skład zwycięzców: Adrian Imioło, Paweł Jakimowicz, Krystian
Pomichter, Miłosz Ciesiałkiewicz,
Rafał Tumilewicz, Dawid Rusztel,
Mateusz Rybak, Robert Markudis, Jakub Wiśniowski, Kacper
Pawliński, Michał Kurek, Igor
Juncewicz.
Do finału Dolnego Śląska awansował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu
(MDvR)

Walczący o utrzymanie się w
I–lidze koszykarze Sudetów Jelenia Góra pewnie wygrali w pierwszym spotkaniu rozgrywanym w
Szczecinie. Podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza pokonali miejscowy Radex 91:69. W rywalizacji do
trzech zwycięstw jest zatem 1:0 dla
jeleniogórzan.
Spotkanie lepiej rozpoczęło się jednak dla gospodarzy, którzy w 5. minucie prowadzili 10:5. W końcówce
pierwszej odsłony po dwóch celnych
rzutach wolnych Kijanowskiego
zbliżyliśmy się do przeciwników na
dwa „oczka” (16:14 dla gospodarzy).
W drugiej ćwiartce obie ekipy zdobywały punkty seriami, po 20 minutach

ostatecznie na tablicy wyników było
32:31 dla Radexu.
W drugiej połowie na parkiecie
można było zobaczyć już prawdziwą
dominację Sudetów. W rundzie zasadniczej tegorocznego sezonu postawa
naszych zawodników w drugiej części
meczu była bardzo często prawdziwą
zmorą. Tym razem było jednak inaczej.
Od początku trzeciej kwarty Sudety
zaczęły stopniowo budować swoją przewagę prowadząc przed ostatnimi 10
minutami różnicą 8 punktów (58:50).
W ostatniej ćwiartce rywale byli tylko
tłem dla bardzo dobrze dysponowanych jeleniogórzan, którzy wygrali tą
odsłonę 33:19, a cały mecz 91:69.
(MdvR)

AZS Radex Szczecin – Sudety Jelenia Góra 69:91 (16:14, 16:17, 18:27, 19:33)
AZS: Raczyński (11), Zarzeczny (10), Mielczarek (9), Pacocha (8), Dudek (6), Koszuta
(6), Pytyś (6), Sudowski (6), Majcherek (4), Balcerek (2), Wójcik (1)
Sudety: Niesobski (27), Prostak (21), Wilusz (12), Hajnsz (8), Balcerzak (8), Sterenga
(6), Kijanowski (4), Józefowicz (3), Kozak (2), Bukowiecki
REKLAMA
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PISANE Z UKOSA

PLOTKI I FAKTY

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby w
najbliższej przyszłości zyskają targ
jak z bajki. Targowisko stałe przy ulicy
Mickiewicza doczeka się rewitalizacji;
zostanie przebudowane, stosownie i
pięknie doświetlone, zyska kanalizację deszczową, a i miejsca parkingowe
przy nim będą. I bardzo dobrze.
Targ przy ulicy Mickiewicza w
Szklarskiej Porębie to jedno z najlepiej
prosperujących miejsc sprzedażowych w mieście. Punkt handlowy,
w którym posiadając możliwą do
przełknięcia dla większości z nas
kwotę pieniędzy, można zaopatrzyć
się we wszystko – począwszy od
warzyw potrzebnych np. do zrobienia
zupy, na domowych bamboszach,
mini meblach, sprzęcie RTV i AGD
skończywszy. Innymi słowy targ ten

stanowi kalejdoskop „tego i owego”
co do życia jest i w zasadzie zawsze
będzie potrzebne. Oferuje towar dobrej jakości w przystępnej cenie. Tak,
jak to kiedyś oferował targ przy ulicy
Kilińskiego w Jeleniej Górze.
W Szklarskiej targ będą mieli. Jak z
bajki. Nie nowy, stary, tylko poprawiony pod względem jakości. My, targu
nie mamy i nie będziemy mieć wcale,
nie licząc reanimowanych trupów na
Zabobrzu i przy Podwalu. W dobie
kryzysu targi to perła dla każdego,
kto zdrowo i w miarę racjonalnie
podchodzi do sprawy. Targi właśnie,
na których i handel, i obyczajowość
zdaje się kwitnąć wbrew wszystkiemu. Targi, a nie galerie. My – mamy
galerie.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CXViI

Za powodzenie waszej misji, towarzyszu
– Puścimy was wolno, choć nabroiliście, Rdest, oj, nabroiliście...
Nazbierałoby się parę paragrafów,
dobrze o tym wiecie, że nawet gdybyście nic nie zrobili i byli jak łza czyści,
to my jesteśmy w stanie wszystko
wam udowodnić! – zarechotał major
Krempała trzymając się za boki, aż
do trwającego ponad minutę ataku
spazmatycznego kaszlu. – Za dużo
palę! – wysapał wyciarając załzawione oczy.
– O czym to ja mówiłem? A, już
wiem – chrząknał milicjant starając się nadać sobie jak najwięcej
oficjalności. – A więc, puścimy was.
Pójdziecie w miasto i znajdzieci mi
tego Starzeckiego. Skoro widzieliście
go wczoraj w mieszkaniu na ulicy
Kopernika, to musi być w mieście!
I na pewno jest już mniej czujny.
Oswoił się ze swoją sytuacją i wyłazi
od czasu do czasu z nory, gdzie się
zaszył. Początkowo myśleliśmy, że
siedzi na plebanii u tego... proboszcza, ale z naszej obserwacji operacyjnej nie potwierdzono tego – major
skupił wzrok na papierzyskach
zalegających biurko robiąc jedną ze
swych najpoważniejszych min.
Tomasz Rdest patrzył na funkcjonariusza ogłupiałym wzrokiem
ciesząc się z jednej strony, że zaraz
opuści tę zatęchłą komendę, a z
drugiej martwiąc, że to jeszcze nie
koniec jego przygody. I nie będzie

tak łatwo wyprowadzić w polę
Milicję Obywatelską.
– A i jeszcze coś: pamiętacie tych
studentów, którzy przyjechali tu
ze Starzeckim? – ciągnął major
nie czekając nawet na odpowiedź
przewodnika. – Wyrolowali nas,
mieli też szukać poszukiwanego, i
ślad po nich zaginął. Macie tu ich
zdjęcie. I jak tylko zauważycie tych
typków, natychmiast mi meldować!
A jak znajdziecie Starzeckiego, to
koniecznie też meldować! I powiecie mu, że udało wam się załatwić
zwolnienie tego drugiego typa, jak
on tam się nazywa, Jerzego – komendant Krempała spiorunował
wzrokiem Tomasza Rdesta. – I
pamiętajcie: macie na to 24 godziny!
Jutro o tej samej porze widzę was tu!
Jeśli przyniesiecie mi dobre wieści,
będziecie cieszyć się wolnością. A
jak złe... Cóż – paragrafy się zawsze
znajdą! Nawet na niewinnego! –
majora Krempałę znów chwycił
atak głupawego, spazmatycznego
śmiechu.
Rdest przełknął czując, jak robi
mu się sucho w gardle. Odruchowo
spojrzał na puste butelki po piwie.
– Napijemy się jeszcze po jednym! Za powodzenie waszej misji,
towarzyszu przewodniku! – zasapał
wycierając zaślinione wargi szef
jeleniogórskiej milicji.

Ciąg dalszy za tydzień.
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Miasto jak brukowane

Fot. red

Jelenia może zazdrościć Szklarskiej

16 kwietnia 2012 r.

Do magistratu wpłynął wniosek, aby
ulicom w obrębie śródmieścia Jeleniej
Góry przywrócić nawierzchnię z kostki
brukowej. Pomysłodawcy – Boże broń
– nie kierują się znaczeniem wyrażenia
frazeologicznego – wylądować na bruku.
Wiedzą, że nasze miasto rozwija się, a
jeleniogórzanom z dnia na dzień żyje
się dostatniej. Chodzi przede wszystkim
o praktyczne względy oszczędnościowe:
dobrze położony bruk jest znaczenie
bardziej odporny na wpływy pogody,
niegroźne mu wahania temperatury,
mrozy, śniegi, deszcze i inne żywioły.
Zresztą – w dużej mierze – ten położony
jeszcze przez Niemców spokojnie sobie
istnieje pod kilkoma warstwami asfaltu.
Są jednak obawy, że taki wniosek nie zostanie przychylnie oceniony przez organy
opiniujące, które mogą w nim zauważyć
wstecznictwo i brak postępowości. Mogą
także przyczepić się, że ten powrót do
przeszłości w złym świetle przedstawi
przyszłość, która – zgodnie z wytycznymi
rządzącej nam opcjipolitycznej –musibyć
świetlana, a czas miniony nie może być
od niej lepszy.

–Dla chcącego nie ma nic
trudnego.

–Wystarczy, że założę jakieś
grubsze szkła

Atrapy wystaw konieczne

Miasto ma ogłosić przetarg na zagospodarowanie pustych przestrzeni
witryn sklepowych, które coraz częściej
pojawiają się nie tylko przy śródmiejskim
trakcie. Chodzi o projekty plansz, które
ożywią miasto i dadzą wrażenie, że jego
rozwój jest nie tylko sloganem, lecz także
rzeczywistością. Jak mają wyglądać te
wystawy zastępcze? Tu pole do popisu
mają twórcy, których zadaniem będzie
zaprojektowanie atrakcyjnie wizualnie
plansz. Dowolność pełna, możliwe więc,
że zobaczymy plastyczne nawiązanie do
tych placówek handlowych, które znajdowały się w tych sklepach przed plajtą.
Wymalować można naprawdę cuda:
półki pełne towarów, książek, wiktuałów
– wszystko to ma świadczyć o zasobności
i potencjale twórczym, który – w wielu
przypadkach niewykorzystany – drzemie
w wielu jeleniogórzanach. Propozycje
będzie można wrzucać do specjalnych
skrzynek umieszczonych w ratuszu.
(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.

–i od razu widzę, jak
ogromnie rozwija się nasze
miasto!

Wiesław Tomera, radny Platformy Obywatelskiej.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Na językach poplątanych
“Stand–up Comedy, a potem after
party w Oriencie” – nie, nie będzie
o imprezach. Inspirujący w tym
tytule jednej z naszych zapowiedzi
na portalu Jelonka.com jest język
polski. A raczej jego brak. Poza
“a potem” i “w”. Cóż: takie mamy
czasy, że polszczyznę redukuje się
do przyimków i przysłówków.
Przeglądając stare pocztówki
z przełomu XIX i XX wieku, czyli
lat zaborów, pochodzące głównie
z Warszawy, zauważyć można na
murach tamtejszej rzeczywistości
napisy w języku rosyjskim. Te
cyrilicą wymalowane ślady bynajmniej nie służyły “wielojęzycznej

informacji”, ale podkreślały, kto tam
był panem.
Gdyby tę analogię przyjąć dziś,
ktoś oderwany od współczesnego
biegu wydarzeń, mógłby odnieść
wrażenie, że Polską “rządzą” obcy.
Przynajmniej na tyle, iż mają wpływ
na treść wielu reklam, tytułów, nazw
i innych zjawisk. Oglądając jeleniogórskie “ślady” tego fenomenu, aż
trudno opędzić się od wszelkiego
rodzaju “after party”, “happy hour”,
“stand-up”-ów i innych “wygłupów”
z gatunku “Comedy”.
Trudno też nie zauważyć, że
– pewnie zupełnie mimowolnie
– do popularyzacji tych wtrętów

przyczynia się niezbyt roztropne korzystanie z automatycznych “translatorów” internetowych połączone
z wyścigiem ku udoskonaleniu
wszystkiego, co się tylko da. Tak
było choćby ze stroną internetową
miasta, której na siłę “zaproponowano” wersję angielską, idąc przy
tym na automatyczną łatwiznę. Że
z tego wyszedł, czy raczej wyszli Wild&Complex – przypominać nie trzeba, zwłaszcza jeleniogórzanom.
Oczywiście – tendencja to światowa, bo angielski z racji statusu
mowy ojczystej najbardziej postępowego i narzucającego tempo rozwoju narodu na ziemskim
globie – siłą rzeczy musi wszystko
globalizować spychając na margines

jaką tam zaściankową polszczyznę,
czy nawet francuszczyznę. Tę uważaną za międzynarodowy język
dyplomacji, fala mniej lub bardziej
uzasadnionych zapożyczeń angielskich dawno temu już zalała. I nie
pomogły nawet obostrzenia karne
za propagowanie tychże kosztem
językowej czystości.
Podobnie w Polsce, gdzie stosowne
regulacje prawne są aktami martwymi, a powódź angielszczyzny
przełamuje wiele barier. Choćby tej
estetycznej, bo w sumie mało kogo –
zwłaszcza z młodszych pokoleń – rażą
najeżone anglicyzmami zdania, nazwy, zjawiska, czy nawet przedmioty i
czynności. Komu jeszcze kilka lat temu
przyszłoby do głowy, że zamiast ‘lubić’

można ‘lajkować’ (w facebookowym
sensie), lub też synononimem poszukania w internecie będzie czasownik
“wyguglować”. Koszmar, ale – niestety
– rzeczywistość.
Gdyby tak Polacy wymyślili te
wszystkie sieciowe atrakcje, to nad
dostosowaniem do swoich języków
naszych słów musiałaby się głowić reszta świata. Trudno jednak
wyobrazić sobie taki obrazek, tym
bardziej, że polszczyzna w miarę
tak ukochanego przez większość
postępu, coraz bardziej ubożeje.
Coraz mniej słów potrzeba, aby
wyrazić emocje. Porozumiewanie
się wiadomościami tekstowymi w
telefonach komórkowych – będące
coraz częściej podstawą komuni-

kacji (bo już nie mamy czasu, aby
normalnie porozmawiać) ogranicza
konstrukcje zdaniowe do telegraficznego prymitywizmu.
Za to wulgaryzmy przyjmuje
się jako oczywistość. – “No k****,
jedź, ty szmaciarzu!” – ten okrzyk
skierowany przez pewną młodą
osobę do jednego ze zmotoryzowanych słyszeli w miniony piątek
przechodnie, którzy oczekiwali na
zielone światło przy placu Niepodległości. Adresat raczej nie słyszał.
Tak: trochę podwórkowej łaciny w
tym anglojęzycznym potopie jeszcze
nikomu nie zaszkodziło. Tym bardziej, że językowe łajno jakoś płynie
w tym strumieniu pod prąd.
Wasz redaktor
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2012-04-06 godz. 16.00 - 2012-04-13
godz. 14.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony ze
Świeradowa i okolic. Mile widziany
emeryt policyjny lub wojskowy. - 605
093 654
Agencja Ochrony zatrudni pracownika ochrony z terenu Świeradowa Zdroju i okolic oraz Lubania
i okolic. Praca na stałe. - 605 093
654
Firma Iwo-Bau poszukuję monterów rusztowań z doświadczeniem,
uprawnieniami i językiem niemieckim. Praca od zaraz w Niemczech,
umowa, zakwaterowanie, dobre
warunki.699952962, 501418553
Firma Lak-Mal poszukuje pracownika na stanowisko lakiernik
proszkowy oraz pomocnik lakiernika. Zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny. - 693 133 311
Firma zatrudni pracowników do
telemarketingu, mile widziane
doświadczenie. - 508 538 827
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni
szefa kuchni, wymagane doświadczenie na stanowisku. Oferty na
adres manager@hotelartus.pl - 602
126 895
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni kucharza. Wymagane
doświadczenie oraz bardzo dobra
znajomość kuchni polskiej. Umowa
o pracę. Proszę o przesyłanie cv
na adres m.post@op.pl - 692 441
843
Karczma Skalna w Miłkowie
zatrudni kucharza lub kucharkę oraz
pomoc kuchenną. Dobre warunki
oraz miła i sympatyczna atmosfera.
692495233 lub 606214909
KCM Clinic zatrudni wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną,
ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego. CV proszę
wysyłać na adres e.sobczynska@
kcmed.pl
Niemcy opieka - Z dobrym j.
niemieckim do mężczyzny 75lat po
wylewie, chodzącym od 01.05.12 o/
Kassel. CV, zdjęcie, tel. stacjonarny.
Zgłoszenia na e-mail: eurosta@
onet.eu
Nocki w hotelu - Od zaraz zatrudnimy na umowę zlecenie - 757
619 005
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
Oferta dla Gabinetów Kosmetycznych i Odnowy Biologicznej
współpracując ze światowym liderem w promowaniu zdrowia i urody
produktami na bazie natury, znacząco zwiększysz swój dochód.
Zapraszamy - zdrowybiznesusa@
gmail.com

Opieka Niemcy - do kobiety 86lat
od zaraz o/Frankfurtu/M z dobrym
j. niemieckim. CV, zdjęcie, nr tel.
stacjonarny. Kontakt na e-mail:
de2007po@onet.eu
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
Poszukujemy doświadczonych
budowlańców. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt:
pon.-pt. 8.00-15.00 Tel. 756 422
300 Znajomość j. niemieckiego
obowiązkowa
Poszukuję przedstawiciela
usług finansowych. Wynagrodzenie prowizyjne. Proszę o poważne
oferty. - 721 115 995
Praca dla kierowcy z własnym
autem w pizzerii w Cieplicach. - 665
163 087
Praca dla kobiet w Szwajcarii
- Praca legalna, kontrakt 1 rok,
płatny urlop, bardzo dobre warunki
pracy i płacy, pokój w wynajętym
przez firmę mieszkaniu gratis.
Wymagany dobry niemiecki. CV
na maila: praca.primula@interia.p
- 691-497-110
Praca dla kucharza w lokalu w
Cieplicach. Kontakt tel. lub mail:
granderma@wp.pl - 665 163 087
Praca na umowę dla kucharza,
pokojowej lub pomoc kuchenna. 608 410 619
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 piekarza (piecowy) z doświadczeniem. Piekarnia
Kowary. - 607 265 081
Przyjmiemy do pracy w D.W
Mieszko - Karpacz recepcjonistkę,
kelnerkę oraz pomoc kuchenną. 665 556 042
Recepcjonistka Camping
Cieplice - Praca od 1 maja do 15
min. września, kobieta do 40l.,
znajomość języka angielskiego i
niemieckiego, godziny pracy do
ustalenia, możliwe zakwaterowanie,
CV i list motyw. przesłać na: info@
camping-polen.pl - 607 353 069

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Specjalista B2B Nomi - Umowa
o pracę, cały etat, stała pensja +
system premiowy, wymagania,
doświadczenie na stanowisku
przedstawiciela handlowego samochód. CV + list motywacyjny prosimy wysyłać e-mail kier@jelgor.
nomi.com.pl - 661 390 034
Współpraca - Przyjmę 5 osób
i pomogę nauczyć się osiągać
dochody w zł. i euro w promowaniu
zdrowia i urody, współpracując z
światowym liderem w tej dziedzinie.
CV z nr tel. na zdrowybiznesusa@
gmail.com - 605 565 758
Zatrudnię do ogrodu Pana
również jako złotą rączkę po 50 r.
życia. - 782 863 233
Zatrudnię do restauracji w
Jeleniej Górze kucharzy, pomoc
kuchenną - 606 991 160
Zatrudnię lakiernika do drewna
przed 30 lub po 50 roku życia. - 782
863 233
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem, więcej informacji pod nr
tel. 500257794
Zatrudnię na stałe kucharkę/
kucharza z doświadczeniem Szklarska Poręba Dolna. - 798 726 307
Zatrudnię operatora CNC z
dużym doświadczeniem obsługi
i pisania programów w G-cod.
Wszystkie wiadomości od 10.04 w
godzinach 7-19 - 602 377 991
Zatrudnię osobę na stanowisko
kucharz do pracy w hotelu w centrum miasta. - 509 677 857
Zatrudnię osobę ze znajomością ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz dobrą znajomością excela. CV proszę wysyłać na
adres praca@arim.com.pl - 756
452 823
Zatrudnię sprzedawcę części
samochodowych z doświadczeniem. Praca w Jeleniej Górze. CV
na adres:karford1@go2.pl - 666
222 528
Zatrudnimy na pół etatu księgową. Tel. 606 360 443
Zatrudnimy operatywną osobę
z własnym samochodem w wieku
powyżej 40 lat w biurze Karkonoskiej Giełdy Nieruchomości. Prosimy o kontakt telefoniczny. - 660
359 500
Zlecę montaż instalacji uzdatniania wody basenowej . Basen 50
m3 rynna i 30 m3 rynna, posiadam
urządzenia. Interesuje mnie montaż,
oferty, ewentualne pytania: składać
ofertysanitarne@poczta.fm
Zlecę wykonanie podestu do
tańczenia o konstrukcji stalowej
.Wszelkie info telefon 9-22 - 693
429 971

ANONSE
MATRYMONIALNE
28-latek dla dojrzałej dyskretny
- zapraszam na spotkanie ze mną.
Zaspokoję Twoje pragnienia. - 886
565 557
Dla pań - dyskrecja, higiena,
zdrowie, fantazje. Twoje lokum.
Pozdrawiam wszystkie Panie. - 607
495 461
Fajny chłopak 30 kilka latek pozna
ładną, fajną dziewczynę z Jeleniej
Góry lub z bardzo bliskich okolic. 695 464 788
Karolina zaprasza tel. 797
438 202
Nieziemskie rozkosze od 50zl tel.
535840745
Puszysta, śliczna 30-latka z
dużym biustem 100zł za godzinkę
- 794 524 987
Viktoria - nowa tel. 723 142
210
Zasponsoruję wysportowanego obdarzonego młodego pana
- 794 322 008

USŁUGI
BUDOWLANE

Budowa, remont, malowanie
itp. - wykonuje wszelkie prace
budowlane. Remonty mieszkań od
A do Z - budowlaniec z wieloletnim
doświadczeniem - ceny do negocjacji - Grzegorz - 667 022 724
Bur-Bruk - brukarstwo - granit - Wszelkie prace z kamienia:
podjazdy, chodniki, ogrodzenia,
mury oporowe, schody kamienne,
grille i wędzarnie ogrodowe, tarasy,
wszelkie prace ziemne. 15 lat
doświadczenia. - 501 804 857
Ciesielstwo, balkony drewniane
- Wykonam drewniane balkony w
starym budownictwie z elementami
ozdobnymi jak również same balustrady. Wykonuje również więźby
dachowe; szalunki pruski mur. - 796
359 030
Dachy profesjonalne usługi dekarskie i ciesielskie - 605 209 140
Dachy, naprawy, rynny, kominy,
blachodachówka, papa termozgrzewalna. Tanio i solidnie. - 661
452 621
D a c h 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, rynny, kominy, wkłady,
papa bitumiczna, malowanie
dachów, naprawy. Szybko i solidnie.
Negocjacja cen. - 691 049 080
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka, obróbki.
502 953 366
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
- 509 565 541
Domy kompleksowo profesjonalnie
w rozsądnej cenie - 605 209 140
Elewacje - 605 209 140
Prace kamieniarskie - „ADR
Murex” - Wykonujemy murki oporowe, ogrodzenia z kamienia,
boniówka, łupek, kostka granitowa. Ceny do uzgodnienia. - 501
576 985
Prace remontowo-wykończeniowe. Malowanie, gładzie, płyty
G-K, glazura i inne, czysto i solidnie.
Wystawiam faktury. - 509 061 763
Prace ziemne usługi - Koparko
ładowarka, koparka, wywrotki, wozidło, niwelator, zagęszczarka gruntu,
skoczek, usługi wszelkiego rodzaju
prace ziemne - 793 360 425
Remont - Samodzielna brygada
wykona remonty mieszkań oraz
podejmie współpracę na zasadzie
podwykonawstwa - 798 518 950
Remonty - ocieplenia - Profesjonalna realizacja zleceń w zakresie
kompleksowego wykończenia
wnętrz mieszkań, domów, sklepów
jak i ociepleń budynków. Bezpłatne
porady, bezpłatna wycena - 608
026 379
Sprzedam biznes - Branża
budowlana (produkcja ściennych
elementów dekoracyjnych). Więcej
informacji poprzez email: ks.styllbud@op.pl , tel: 601594104
Technika grzewcza- hydraulik
- Montaże, modernizacje, montaż
nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne, podłogówki.
Naprawa i montaż urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia,
załatwiamy projekty i zezwolenia.
- 793 511 444

Usługi hydrauliczne,
ogrzewanie CO,
kominki, solary.
Szybko, tanio i solidnie
tel. 502 080 797
Usługi hydrauliczne co woda,
gaz, kanalizacja. Awarie tanio
szybko, gwarancja. Faktury. Telefon 509427151

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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Usługi remontowo-budowlane
- Kompleksowo-kuchnie, łazienki
itp. glazura, panele, regipsy, gładzie
gipsowe, malowanie, montaż drzwi,
okien, elektryka, instalacje wodno
kanalizacyjne, CO - szeroki zakres
prac, ceny konkurencyjne, faktura 608 463 910

Napiszę prezentację maturalną
z języka polskiego. W razie pytań
proszę pisać tamara249@wp.pl
bądź dzwonić 794 501 677

Wykończenia wnętrz - gładzie, regipsy, glazura, ściany działowe, panele, gładzie strukturalne.
Remontujemy również pomieszczenia gospodarcze szopy garaże
itp. - 502 982 992

Elektryka - awarie-24h instalacje nowe i modernizacja, oświetlenie, ogrzewanie, podłączenie
płyty grzewczej-podbicie gwarancjiszeroka gama usług elektrycznych
- szybko, tanio, profesjonalnie i
solidnie-faktura Vat - 608 463 910

USŁUGI
EDUKACYJNE
Doświadczony pedagog udzieli
korepetycji z matematyki szkoła
podstawowa, gimnazjum, tanio, z
dojazdem do domu. - 691 181 827
Język niemiecki - korepetycje,
pisanie prac tel. 661 287 068
Korepetycje z matematyki
szkoła podstawowa, gimnazjum
w miłej atmosferze z dojazdem do
domu. Tanio. - 693 579 398
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USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Pomiary elektryczne - wszystkie pomiary wykonujemy nowoczesnymi miernikami z pamięcią
wewnętrzną, co maksymalnie
skraca czas wykonywania usługi w
Państwa firmie, czy domu. Zapraszamy do współpracy - 781 628
651

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Fotografia ślubna i inna ,,Kocham Ludzi „ to pozwala mi
wykonywać wyjątkowe niepowtarzalne fotografie z Państwa udziałem. Polecam usługi: - fotoreportaż
z uroczystości zaślubin, komunii i
innych - sesje w plenerze, studio. 606-986-380 /triada@dip.pl

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Urodziny, chrzciny zapraszamy
- Stołówka City ul Teatralna 1 organizuje imprezy urodzinowe, chrzciny,
komunie, śluby, stypy, itp. Udostępniamy sale pod prezentacje,
szkolenia, zebrania. Zapraszamy
serdecznie na pyszne domowe
obiady. - +48 784 946 767 / 757
526 964

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Informatyka usługi GT INFO
- Obsługa firm komputery serwery
oprogramowanie (Windows Subiekt
Rachmistrz Rewizor Płatnik i inne )
Informatyczne usługi dla ludności.
Doświadczenie 15lat. - 797 872
290
Usługi informatyczne - PAM
Jelenia Góra oferuje: - konfigurację
komputera - oprogramowanie dla
firm - budowę sieci komputerowej i
telefonicznej - centrale telefoniczne
- 605 965 852

USŁUGI
MUZYCZNE

Profesjonalny zespół na
wesela - Zespół Prestiż. Skład 3-5
osób : na wesela eventy, imprezy
karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe
zabawy weselne. Bardzo dobre
nagłośnienie i oświetlenie. Demo
na naszej stronie. E-mail:kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

Nowo powstający pensjonat dla
osób starszych rozpoczął przyjęcia
mieszkańców. Pobyty krótko- i długo-terminowe, pokoje 1 , 2 osobowe
z łazienkami, całodobowa opieka,
wyżywienie 4x dziennie. - 881
690 604

Wesela, spotkania. Muzyka
instrumentalno-wokalna, akordeonowa. Repertuar polski, zagraniczny, ceny umowne „Muzyk
Orkiestra” tel. 75 75 339 21, 692
046 727

Zaopiekuję się dzieckiem lub
starszą osobą, najchętniej z Zabobrza tel. 75 64 270 17

Zespół muzyczny Hot Stuff na
wesela, dancingi, studniówki, bankiety. Mówimy i śpiewamy również
po niemiecku. Demo na stronie.
- 505 906 325

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Doświadczona niania wykształcenie pedagogiczno opiekuńcze
zaopiekuje się dzieckiem. - 693
579 398

Pomogę starszej osobie - ugotuję,
posprzątam tel. 781 823 856

Zaopiekuję się osobą starszą
na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Jestem doświadczoną i zaufaną
opiekunką. Proszę dzwonić pod
numer kontaktowy po godzinie 16.
- 756 432 500

USŁUGI
RÓŻNE
A kto pyta, nie błądzi. Porady
życiowe i zawodowe. Wróżby.
530534986
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Atrakcyjne kredyty gotówkowe
- U nas decyzję otrzymasz w ciągu
1 minuty, środki nawet w 1 dzień,
bez poręczycieli, zabezpieczeń
rzeczowych do 200 000 zł, nawet
na 10 lat. Tanie raty łatwe do spłaty.
Zapraszamy - 756 451 993
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 i wiele
innych - W. Polskiego 54 - 782 020
635, 601 837 677
Gaz serwis 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra, Kowary, Karpacz,
Szklarska. Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja,
montaż urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i ceny
Hydraulik A-Z awarie - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska. Przepychanie, udrażnianie rur, instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje
itp. 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
Kanalizacja. Udrożnianie,
oczyszczanie odpływów w mieszkaniach, domkach. Hydraulika - kompleksowa tel. 609 172 300
Kompleksowe usługi z zakresu
doradztwa finansowego - oszczędzanie, kredyty, inwestycje. Analiza
pod kątem najkorzystniejszych
rozwiązań, porównanie ofert 28
banków. Możliwość dojazdu do
klienta - 667 894 907

Kontenerowy
wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerów.
Konkurencyjne ceny 500 766 817
Koszenie trawników w domu
na działce, przycinanie drzewek,
żywo płotów. Ścinanie drzew, - 502
982 992
Kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, dojazd do klienta tel. 798
972 318
Kuchenki gazowe montaż Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Kowary, Karpacz, Szklarska/ Bezpieczne odłączenie i przyłączenie,
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze
pewni jakości i ceny
Pożyczka dla firm - Bez zabezpieczeń majątkowych, na dowolny
cel do 300 000 zł, nawet na 8 lat,
bez zaświadczeń z Zus i US, minimum formalności. U nas decyzje
otrzymasz w ciągu 1 minuty, środki
nawet w jeden dzień. Zapraszamy
- 756 496 010
Skopię, wytnę, przytnę, skoszę,
uporządkuję. Prace w ogrodzie i
przy domu. - 518 815 444
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta. Wycena i transport gratis.
- 880 044 951
Termet serwis 24h - Tel. 500-5050-02 Jelenia Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska. Termy, junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.

og£oszenia / reklama
Wuko udrażnianie kanalizacji Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska i okolice. Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od
zgłoszenia. Udrażniamy zapchane
rury (fi 30-200 mm) odpływy w domu
i za budynkiem.

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie. Odbieramy
- przywozimy. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172 300
Posprzątam biura, domy, mieszkania. Jestem rzetelna i uczciwa
- 697 942 866

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autotransport - autolaweta
- 880 044 951
Lotniska - przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice,
Poznań. F-ra VAT. Door to door 607 763 204
Najtańszy transport w mieście
24h przeprowadzki, przewozy,
wniesienia, dzwoń a napewno się
dogadamy. - 791 699 548

Przeprowadzki
kompleksowo. Cała
Europa. 3 samochody.
Różne gabaryty. - 535
044 951
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
Tanie przeprowadzki oraz transport mebli - promocyjne ceny,
kierowca pomaga przy załadunku
oraz rozładunku. 100% satysfakcji.
- 511 160 252
Transport towarowo-osobowy
- Przewóz rzeczy-biały bus blaszak
średni/Iveco-1,1t/, kierowca pomoże
przy załadunku i rozładunku. Przewóz osób-Nissan Combi. 7 dni w
tygodniu. Zapraszam do współpracy chwilowej jak i długoterminowej. - 505 058 051

Transport trzech
osób Wrocław - Jelenia
Góra za grosze okazja. W każdą
niedzielę wyjeżdżam
autem osobowym
do Wrocławia i mam
trzy wolne miejsca.
Przejazd za niewielkie
pieniądze. Tel. 691 262
797

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Makijaż w twoim domu - na
każdą okazje z dojazdem do klientek więcej informacji od nr tel lub
email madzia.b85@interia.pl - 721
788 492
Manicure i pedicure w domu - Tel
500-50-50-12 Wykonuję Manicure
i Pedicure u klienta w domu, przy
użyciu 100% naturalnych kosmetyków (kosmaceutyki), Tanio szybko
i solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Paznokcie, tipsy w Twoim domu
- Tel 500-50-50-12 Wykonuje
paznokcie żelowe na formie lub
tipsie, szeroki wybór ozdób oraz
żeli kolorowych, 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 Certyfikat,
doświadczenie, szeroki wybór
rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych
klientek. Tanio szybko i solidnie.
Najwyższa jakość za rozsądną
cenę.

KUPIĘ
Kupię każde zboże pasz, kons.
gorzelniane oraz eko, również łubin,
rzepak, groch. Min 23t. Zapewniam
transport, płacę w dniu odbioru. Tel:
509-942-079

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Mam do wynajęcia pokój na ul.
Kopernika w Jeleniej Górze. Mieszkanie jest w pełni wyposażone.
Cena wynajmu 400 zł +media (gaz,
prąd, woda) + kaucja 600zł - 663
139 617

Mam do wynajęcia
umeblowane
mieszkanie 36 m2.
Centrum Jeleniej Góry,
boczna ulica, nowy
budynek, ogrzewanie
gazowe, czynsz 700
zł/mies. + media (gaz,
prąd, woda, śmieci) tel.
727 660 667
Mieszkanie na 3 piętrze, częściowo umeblowane, słoneczne.
2 pokoje, łazienka z wc, kuchnia,
przedpokój, piwnica. 5 minut na
piechotę do centrum. 850zł (w tym
czynsz) + liczniki + kaucja. - 534
966 311
Najmę kawalerkę 23m, w pełni
umeblowana, wysoki parter, centrum. Pokój z aneksem kuchennym
+ łazienką, balkon, piwnica. Internet
i kablówka - 601 240 643
Niedrogo do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe z balkonem na
Różyckiego. Umeblowane. - 530
063 133
Od zaraz do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe z balkonem, IV
p. - Cieplice, XX-lecia. Cena - 800
zl/m-ac + media /tel. 790266818
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie 63m2 na ul. Kiepury, 2 piętro.
Tel. komórkowy - 792797076. Tel.
stacjonarny - (075)7542654
Wynajmę dla pań: Pokój 2os/350zł
os. + prąd/woda pokój, 1os/500zł
os. + prąd/woda, mieszkanie 2
pokoje 1000zł + prąd/woda - 697
975 451
Wynajmę lokal mieszkalny w
centrum Jeleniej Góry w pełni
umeblowany, 2 pokoje łazienka i
kuchnia. Czynsz 500zł + opłaty 602 704 927
Wynajmę mieszkanie 57m kwadratowych, przy ulicy Zaułek, 2
pokoje, kuchnia wyposażona,
łazienka. Cena 680zł/m-c +opłaty
telefon: 781397722
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

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

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
Dwupoziomowe na kawalerkę Sprzedam lub zamienię za dopłatą
mieszkanie dwupoziomowe 90m w
centrum J.G. na kawalerkę w J.G.
lub Cieplicach - 509 703 086
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu 47,5 m2 kwaterunkowe na
mieszkanie w Cieplicach tel. 500
576 548, 71 349 17 17

DOMY
SPRZEDAM
Bezpośrednio sprzedam 1/2
domu w poziomie 123m2 - Jelenia
Góra, osobne wejście, cena 330
000 zł tel. 797 775 829
Dom 153m2, Kowary Krzaczyna Wolnostojący, 5 pokoi, wybudowany
w 2006 r. Działka 995 m2. Spokojne osiedle domków. B ekonomiczny. W cenie zabudowa kuchni
+ AGD. Do zamieszkania. 495.000
zł do negocjacji. Bez pośredników
- 508275659 i 508327143
Dom 240m (do remontu) piętro
mieszk. 120m, parter 120m. Może
być pod działalność usług. Dobra
lokalizacja - centrum Jeleniej Góry.
350000. - 691 800 131

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

Dom 450 000 zł - 320 m2
powierzchni całkowitej, 6 pokoi,
450 m2 działki w Cieplicach. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752

Dom Piechowice - wolno stojący,
pow. całkowita 220 m.kw, działka
663 m.kw, ogrzewanie tradycyjne,
rok budowy 1990, atrakcyjne położenie w spokojnej dzielnicy z dogodnym dojazdem. - 667 931 929

Dom 470 000 zł - Pomiędzy Jelenią Górą i Cieplicami, budowany
w 1997 r, 5 pokoi na działce 591
m2. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

Sprzedam bliźniaka w Cieplicach
może być dwupokoleniowy. Dobra
lokalizacja. Taras, balkon, widok
na góry, garaż w budynku 190m2.
Działka 4 ar - przystępna cena. Tel.
603 139 918

Dom na wsi - 130 m2 pięknie położony, na działce 1721 m2, dach po
remoncie, 135 000 zł Wojciechów.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752

Sprzedam budowę domu w Jeżowie Sudeckim do niedużego wykończenia Może być dwupokoleniowy
Widok na góry Dobra lokalizacja
Działka 13 ar. Przystępna cena. Tel.
603 139 918

og£oszenia / reklama
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Sprzedam dom 59 tys. - 240m,
działka 1100m z możliwością dokupienia 7000m2. Polecam: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 535
999 469
Sprzedam dom, duży nowo-wybudowany, może być wielorodzinny,
centrum miasta, ogród, możliwa
zamiana na 1 lub 2 mieszkania - bez
pośredników tel. 501 726 467
Sprzedam dom w Goduszynie do
rozbiórki lub remontu 230m2, działka
800m2 więcej inf na tel. Cena 55.000
zł - 881 479 957
Trzy domki w atrakcyjnych cenach.
Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości
- 535 999 469

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia bliźniak w Cieplicach
160 m2, nowa dzielnica, ewentualna
opcja sprzedaży tel. 603 139 918

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej
Góry. 1050-1750 m2. Dogodny
dojazd. Media. Tel. 695 725 857

Firma Skanska
S.A. sprzeda
działki budowlane
w Zachełmiu Gm.
Podgórzyn nr
kontaktowy 502 746
075
Sprzedam dwie duże sąsiednie
działki 5277 m kw. i 3627 m kw.
pomiędzy Wrocławską a Trzcińską.
Możliwa każda zabudowa. Dom do
remontu w cenie gruntu. Sprzedaż
prywatna - 603 954 845
Sprzedam działkę budowlaną w
Jeżowie Sudeckim. 16 ar, słoneczna,
dobra lokalizacja tel. 603 139 918
Sprzedam w ładnym i cichym miejscu działkę budowlaną z mediami i
zezwoleniami w Wojcieszycach. Tel:
722312643

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal usługowy 52 m2 150 tys Sprzedam świeżo wyremontowany
lokal na Ul. Cieplickiej z witrynami
wejście od strony ulicy, 2 sale sprzedażowe, magazyn, toalety. - 607
211 642

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Atrakcyjne położenie - w Jeleniej Górze. Lokal 120 m2 /z możliwością powiększenia o dalsze 50
i 87 m2/ z klimatyzacją, tarasem,
parkingiem. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie znanego marketu
ogólnobudowlanego oraz galerii 504-165-873
Do wynajęcia lokal 75 m2, trzy
pomieszczenia (w całości lub
osobno) pod usługi lub handel, ul.
Klonowica tel. 600 395 142
Do wynajęcia lokal biurowo-usługowy w Cieplicach, umeblowany,
60m2, łazienka, parking, Krośnieńska 13. Cena 790,- - 602 195 714
Do wynajęcia lokal na działalność,
parter, 40 m, centrum, Pl. Wyszyńskiego 46 - 609 655 488
Lokal 62m2 w centrum ul. Poznańska ciąg handlowo-usługowy, parter,
witryny, ogrzewanie w cenie najmu,
do wynajęcia - 888 221 321

Lokal usługowy 52m2 za 1000zl
- na ulicy Cieplickiej dwie sale sprzedażowe magazyn toalety, świeżo
wyremontowany, dwie duże witryny
wejście od ulicy. Na dowolną działalność, W chwili obecnej biuro. - 607
211 642
Piechowice, do wynajęcia lokal
na handel, usługi tel. 75 61 614 01

NIERUCHOMOŚCI
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Wynajmę zakład stolarski w pełni
wyposażony o powierzchni ok.

POZOSTAŁE

120m2. Wszystkie maszyny są

MAM DO WYNAJĘCIA

sprawne i są w codziennym użyciu.

Do wynajęcia magazyn 425 m2,

Porębie. Cena i warunki do uzgod-

ogrzewany tel. 500 168 910

Zakład znajduje się w Szklarskiej
nienia. - 757 173 607
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

