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O naszej kondycji
Jan Pospieszalski, autor
kontrowersyjnego filmu
„Solidarni 2010” rozmawiał
w kinie Grand o Polsce
i Polakach.
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Od września obowiązuje
nowy rozkład jazdy autobusów Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego. Pasażerowie nie kryją niezadowolenia. Najgorzej jest na liniach
podmiejskich, bo z wielu
kursów zrezygnowano.
Decydenci, czyli władze samorządowe ościennych gmin oraz Jeleniej
Góry, argumentują, że zmiany są
racjonalne i wynikają z wiosennych
badań obciążeń kursów. Okazało się
wówczas, że wiele linii jest nierentownych, bo wozi powietrze zamiast
ludzi. Takich właśnie połączeń w
nowym rozkładzie nie ma. Oburza to

JELENIA GÓRA

Pierwszy
dzwonek
dla VIP-ów

Ważne osobistości dotarły 1
września do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych

str. 3

jednak tych, którzy – mimo wszystko – poruszali się autobusami. W
Dziwiszowie, na przykład, ludzie się
skarzą, że wieczorem nie będą mieli
jak wrócić z Jeleniej Góry do domu.
Utyskiwań jest więcej.
Zarząd Spółki MZK wyraża gotowość do korekty rozkładu, tymczasem samorząd utrzymuje, że
pasażerów i tak ubywa, a ludzie wolą
się poruszać własnymi samochodami
niż korzystać z transportu publicznego. Dodajmy, że od 7 września wchodzi w życie podwyżka cen biletów
jednorazowych. Wkrótce wzrosną też
ceny biletów miesięcznych.
(RED)
Więcej na stronie 8

Fot. red

Drożej i gorzej w autobusach

Były prezydent miasta nie wystartuje w wyborach do Senatu.

str. 2

Samorząd utrzymuje, że pasażerów Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego ubywa.

JELENIA GÓRA Hucznie i wystrzałowo rozpoczęło się święto miasta
Fot. Petr

Start Września Jeleniogórskiego z bajerem

JELENIA GÓRA

W minioną sobotę na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego oficjalnie zainaugurowano 53. Wrzesień
Jeleniogórski. Zgodnie
z t ytułem imprezy – był
FAYER & BAYER! Uczestnicy inauguracji bawili się
świetnie.
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REKLAMA

Cuda Silesii
Sonans

Miłośnicy wokalu Katarzyny Nosowskiej
nie żałowali, że przyszli na sobotni festyn.
REKLAMA

wieczorem magnesem
okazały się koncerty znanych grup
Hurt oraz HEY.
Na r z e k a n o n a
brak zorganizowanego transportu
komunik ac ją
miejską dla
ludzi wracających z imDo późna w nocy nad całym mia- prezy do
stem huczały i błyskały fajerwerki centr um
puszczane z lotniska Aeroklubu miasta.
Jeleniogórskiego, które po długiej
przerwie stało się ponownie areną
Więcej
zabawy dla turystów i mieszkańców. na stronach:
Atrakcji nie brakowało: wszystkich 6 i 7
rozśmieszał kabaret PAKA, okazję
do występu miały młode talenty, a

Gdy na głowę
kapie

Do 7 września trwa flagowa
impreza muzyczna w Kościele
Łaski.
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REGION Mniej pojazdów na liniach i więcej złotówek za bilety

Obrębalski
zrezygnował

Mieszkańcy
kamienicy przy
ul. Piotra Skargi bez szans na
solidny remont.


(256)

Cena
2 zł (w tym VAT 8%)

5 września 2011 r.

ROZMAITOŒCI

NA TOPIE

Katarzyna Baeck-Kamińska
kierownik filii DODN

Rozbójnicy na przystanku

Sprawcy w wieku 22 i 32 lata zostali
zatrzymani zaraz po napadzie, którego
dopuścili się 31 sierpnia 2011 roku
około godziny 21.30 w Jeleniej Górze.
Mężczyźni zastraszyli i zagrozili pobiciem dwóm chłopcom oczekującym na
autobus, a następnie ukradli im telefony
komórkowe. Pokrzywdzeni o napadzie

powiadomili policję. Podali również rysopisy napastników. Skradzione telefony
wróciły do właścicieli. Zatrzymani trafili
do policyjnego aresztu. Bandyci mają na
koncie jeszcze jeden rozbój z użyciem
noża, którego dopuścili się w Jeleniej
Górze kilka dni wcześniej oraz kradzieże
z włamaniem do altanek. Odpowiedzą
za rozbój z użyciem niebezpiecznego
narzędzia oraz kradzieże z włamaniem,
za co grozić im może nawet do 15 lat
pozbawienia wolności.
(KMP)

WARSZAWA

Komandoria dla kandydata
Jeleniogórski kandydat w wyborach do Senatu Józef Pinior
otrzymał w minioną środę z
rąk prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski.

O NIM SIĘ MÓWI

Marek Obrębalski
radny wojewódzki

Nauczycielka konsultantka i wykładowca
jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli została kierownikiem
tejże placówki. Tym samym przejęła obowiązki
po wieloletnim dyrektorze Zygmuncie Korzeniewskim, który od czerwca pracuje w Urzędzie
Miasta w Jeleniej Górze jako naczelnik wydziału
dialogu społecznego. Katarzyna Baeck-Kamińska
wspiera nauczycieli w kształtowaniu ich kompetencji. Od lat prowadzi również warsztaty podczas
seminariów i konferencji metodycznych. Jest
specjalistką ds. projektowania i planowania pracy
szkół i nauczycieli, programów naprawczych,
mierzenia jakości szkoły, a także współautorką
projektów edukacyjnych. Aktywnie działała jako
prezes Towarzystwa Przyjaciół Karpnik.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

Na jednym z przystanków
zagrozili dwóm chłopcom
pobiciem, a następnie ukradli
im telefony komórkowe.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

sania Porozumień Sierpniowych. Józef
Pinior był wśród 32 uhonorowanych
wybitnych działaczy opozycji demokratycznej. Wyższy rangą order – Krzyż
Wielki Orderu Odrodzenia Polski –
otrzymał jedynie Zbigniew Bujak, szef
podziemnej Solidarności w latach stanu
wojennego. Józef Pinior kandyduje z
ramienia Platformy Obywatelskiej w
wyborach parlamentarnych do Senatu
Okazją były warszawskie uroczystości z okręgu jeleniogórsko-legnickiego.
centralne związane z 31. rocznicą podpi(RED)

Były prezydent Jeleniej Góry miał
ubiegać się o mandat z okręgu nr 2
(obejmującego m.in. powiat jeleniogórski) z komitetu Rafała Dutkiewicza
„Obywatele do Senatu”. Jednak samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych w ostatniej chwili zrezygnował
z udziału w wyborach, choć miał być
jednym z faworytów. Jednak angażując się w życie osobiste (ślub i wesele
swojej córki), były prezydent Jeleniej
Góry nie zdołał zebrać wymaganych
do rejestracji dwóch tysięcy podpisów
poparcia. Termin rejestracji kandydatów minął 30 sierpnia (we wtorek) o
północy. Te wymagane głosy Marek
Obrębalski miałby szansę zebrać, lecz
lokalni samorządowcy w ostatnim
dniu rejestracji poprosili go, by pozostał ich reprezentantem w Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA Jest lepiej niż w prognozach

Bilans po sześciu miesiącach
Dokonano analizy sytuacji przeróżne zadania w oświacie, opiece
budżetowej Jeleniej Góry w społecznej, i in.
– Podkreślam – powiedział Marcin
pierwszym półroczu 2011
Zawiła,
prezydent miasta – że otrzymaroku.

JELENIA GÓRA
dobre miejsce dla Odrestaurują „Rzemiosła”

inwestorów – przygotowanie terenów
inwestycyjnych”,
bo to kolejny zastrzyk środków na
wzmocnienie pozycji miasta w promocji
gospodarczej i zachęta do inwestowania
właśnie tutaj.
(RED)

liśmy m.in. ponad 500 tys. złotych na
Budżet, uchwalony wstępnie na dofinansowanie projektu „Jelenia Góra,
kwotę 359,3 mln zł po stronie dochodów już w okresie sprawozdawczym,
Samorząd nie zapomina o niezamożnych mieszkańcach Jeleniej Góry (362 tys. na dożywianie,
czyli do końca czerwca br. udało
1.057 tys. na projekt realizowany przez MOPS – „Postaw na siebie”, 483 tys. – na pomoc
się powiększyć o prawie 22,5 mln,
to znaczy do kwoty 381,7 mln zł.
o charakterze socjalnym). Zyska też oświata, m.in. dlatego, że prawie 150 tys. zł otrzymano
Dodatkowe środki to m.in. 10,2 mln
na utworzenie dodatkowych 30 miejsc opieki nad małymi dziećmi, 359 tys. – na projekt dla
złotych na budowę obwodnicy (węzeł
klas I – III szkół podstawowych – „Kalejdoskop szans – kalejdoskop możliwości”, 581 tys.
Grabarów i wiadukty oraz mosty
nad torami kolejowymi), 2,1 mln na
na utworzenie lub modernizację placów zabaw i zakup środków dydaktycznych „Radosna
przebudowę ulicy Karola Miarki (II
Szkoła”, czy 300 tys. dofinansowania na budowę „Białego Orlika”.
etap, od ul. Wojewódzkiej), ale też na

KOWARY Chłopcy zatrzymani za włamanie

Bo chcieli mieć komputer
Dwóch braci (8 i 12 lat) włamało się do budynku jednej z
kowarskich firm, skąd skradli
zestaw komputerowy, który
ukryli u 24-letniego pasera.

wybili szybę w oknie należącym
do jednej z firm, weszli do środka,
skąd ukradli zestaw komputerowy.
Jego wartość pokrzywdzony oszacował na 1500 zł.
Skradziony komputer odnaleziono
w mieszkaniu 24-letniego
Do przestępstwa doszło 28 sierpnia 2011 roku w Kowarach. Bracia mieszkańca Kowar, który pomógł

chłopcom go ukryć. Mężczyzna
ten odpowie za paserstwo, za co
grozić mu może nawet do 5 lat
pozbawienia wolności. Bracia
usprawiedliwili się, że chcieli
mieć komputer. Rodzice chłopców
mogą odpowiedzieć za rażące
zaniedbania wynikające z władzy
rodzicielskiej.
(KMP)

Zabytkowa siedziba Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach
wymaga kosztownych, ale niezbędnych prac, m.in. przy odrestaurowaniu
całego kompleksu. Zasłużona dla Cieplic i Kotliny Jeleniogórskiej była Szkoła
Snycerska mogłaby być efektownie
prezentującym się zabytkiem. W rewaloryzowanych Cieplicach nie powinien
tuż przy odbudowywanych Parkach,
Zdrojowym i Norweskim, pozostać
szary, ponury obiekt. A dziś z dachu
pokrytego materiałem z użyciem azbestu leje się woda na strych. – Trzeba
zmienić dach, skorzystamy przy tym z
dofinansowania do utylizacji azbestu i
być może uda się to zrobić jeszcze przed
zimą – zapowiada prezydent miasta
Marcin Zawiła.
(RED)

KARPACZ
Okradł parafię
i księdza

Były ministrant z Karpacza ukradł
księdzu portfel wraz z zawartością
oraz pieniądze z tacy mszalnej. Pod
koniec czerwca w jednej z parafii w
Karpaczu sprawca okradł proboszcza ,
który przebywał tam z wizytą. Ponadto
25-latek przez około półtora roku kradł
z tacy mszalnej pieniądze. Pokrzywdzony szacuje, że każdorazowo w grę
wchodziło około 300 zł. Sprawca, który
JELENIA GÓRA Szukają sposobu na likwidację zaszłości w gospodarce mieszkaniowej
został zatrzymany w miniony wtorek,
informacje co do dłużenia miasta wobec wspólnot to ma na koncie jeszcze inne kradzieże,
szczegółowych tylko jedna część bilansu, a druga – to których dopuścił się od początku roku
kwot. Jednak za- zadłużenia lokatorów wobec miasta, na terenie gminy Podgórzyn.
a te sięgają z kolei ponad 20 mln zł.
(KMP)
(RED)
Jak władze Jeleniej Góry za- zadłużeń, to ok. 9 mln zł, które bę- Zofia Czernow
mierzają regulować swoje za- dziemy sukcesywnie regulować, by
– Nie może być tak, że tylko Miasto jest zobowiązane
dłużenia, będące spuścizną po kolejne wspólnoty mogły uruchomić
niezbędne
prace
remontowe
–
indo spłaty, a lokatorzy już nie. Im szybciej zwindykujemy
ZGL-ch, a teraz przejęte przez
ZGKiM? Takie pytanie często formuje Zofia Czernow, zastępczyni należności, tym szybkiej przekażemy środki. Oczyprezydenta Jeleniej Góry.
trafia do Zofii Czernow, zastępwiście – nie jest to warunek, będziemy nasze długi
Przygotowywany jest program
czyni prezydenta miasta.
spłat w dwóch etapach, do końca
regulować w miarę pilnie, ale druga część tego bilansu
tego roku i – perspektywiczny – na
też nie może umykać uwadze osób, które upominają
– Część długów jest już spłacona, okres najbliższych dwóch lat. Wkróttyczy to niektórych wspólnot. Reszta ce urząd będzie miał kompletne
się o pieniądze dla wspólnot – mówi Zofia Czernow.
Fot. Archiwum

REKLAMA

REKLAMA

Milionowe długi w lokalówce

Fot. Archiwum

Fot. Jelonka.com
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Ważne osobistości zainaugurowały rok szkolny

W jeleniogórskim Zespole Szkół Młodzież
Ekonomiczno-Turystycznych w reprezentowały poczty

Fot. Petr

sztandarowe szkół.

Paweł Domagała – naczelnik
Wydziału Edukacji i Polityki
Społecznej UM w Jeleniej
Górze.
– Z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego życzę
wam wszystkim powodzenia.
Uczniom – przede wszystkim
dobrych wyników w nauce, z kolei
nauczycielom poczucia pełnienia
misji, świadomości tego, że kształtujecie umysły młodych będących
przyszłością tego kraju – mówił
Grzegorz Schetyna. – Przez dwa
miesiące wakacji bez was było tu
jakoś tak smutno; miasto było puste, pozbawione tej waszej energii,
obecnej w roku szkolnym, czasie
nauki, ale i czasie zabawy – dodał
prezydent miasta Marcin Zawiła.
(Petr)

uroczystości, którą pieczołowicie
przygotowali dyrekcja placówki i
jej uczniowie wziął udział marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna;
pośród gości nie zabrakło też
VIP-ów z regionu i miejskich
włodarzy, m.in. Elżbiety Zakrzewskiej i Marzeny Machałek, posłanek na Sejm RP, Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego
wraz z zastępczynią Grażyną
Malczuk, Jerzego Łużniaka,
wicemarszałka województwa, wicestarosty Andrzeja
Więckowskiego,
Marcina Zawiły,
prezydenta Jeleniej Góry, Zofii
Czernow i
Huberta Papaja, jego
zastępców.
Całość poprowadził

Uroczystości w ZSEiT towarzyszyło
również wręczenie tytułów nauczyciela
mianowanego tym pedagogom, którzy
w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali
„awans zawodowy” i podarowanie
szkole przez marszałka Grzegorza
Schetynę odpisu Konstytucji 3 Maja.
Po zakończeniu części oficjalnej na
uczestników czekał poczęstunek,
przygotowany przez Zespół Szkół
Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej
Górze.

Grzegorz Schetyna w otoczeniu lokalnych VIP-ów.
W roku wyborczym kandydat na posła w naszym
regionie pokazuje się tu znacznie częściej.
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JELENIA GÓRA

VIP-y i pierwszy dzwonek
W miniony czwar tek (1
września) w placówkach
oświaty w całej Polsce odbyły się uroczystości związane z inauguracją roku
szkolnego.

5 września 2011 r.
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Strzelał do ludzi z wiatrówki
27-letni jeleniogórzanin
strzelając do ludzi z broni
pneumatycznej trafił cztery
osoby.

do dwóch kolejnych pod koniec lipca
2011 – informuje podinspektor Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Sprawca jedną wiatrówkę ukrył
w szafie. Miał jeszcze dwie inne,
które najprawdopodobniej sprzedał
na jednym z portali internetowych.
W mieszkaniu zabezpieczono również śrut. 27-latek przyznał się do
zarzucanych mu czynów, za które
teraz grozić mu może nawet do 3 lat
pozbawienia wolności. Powiedział,
że strzelał, bo chciał wykalibrować
broń.
(KMP)

Sprawca mieszka w wielorodzinnym budynku w Jeleniej Górze.
Z ukrycia, stojąc w oknie mierzył i
strzelał z wiatrówki do osób znajdujących się w pobliżu jego domu.
Pokrzywdzonym okazali się trzej
mężczyźni i 10-letni chłopiec. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Najprawdopodobniej do dwóch pierwszych
zdarzeń doszło w ubiegłym roku, a

JELENIA GÓRA CIEPLICE

Mały ruch w zdroju
Przedłużające się prace
przy rewitalizacji Parku
Zdrojowego zmniejszyły
zainteresowanie turystów
i kuracjuszy pobytem w
uzdrowiskowej dzielnicy
Jeleniej Góry.

przyjeżdżało sporo gości, głównie w
celach leczniczych.
Powód to trwająca rewitalizacja
Parku Zdrojowego, która miała
zakończyć się jesienią tego roku, ale –
jak wiadomo – na niektórych obszarach prace zostaną przedłużone do
wiosny 2012 roku. W Cieplicach mają
nadzieję, że po oddaniu do użytku
parkowych alejek, którym zostanie
przywrócona dawna świetność,
zainteresowanie Cieplicami wśród
kuracjuszy i turystów wzrośnie.
Magnesem ma być także aquapark,
którego budowa trwa w uzdrowiskowej części miasta.
(Agrafka)

Już drugi sezon z rzędu do Cieplic
przyjeżdża mniej kuracjuszy z Niemiec. Mniej jest także wycieczek, na
co narzekają gestorzy bazy hotelarskiej i gastronomicznej. Tym bardziej,
że koniec wakacji nie oznacza zakończenia sezonu uzdrowiskowego. Z
reguły jesień to okres, kiedy do wód
•
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Barejada 2011. Rozdział 8: Miś kontra KRECIK.
Środa. 07.09.2011 „Barejada” w JCK, ul. Bankowa
16.00 - Miś r. Stanisław Bareja. Polska 1980. 111 min.
18.00 - Rozmowy kontrolowane r. Sylwester Chęciński. Polska 1991.
93 min.
20.00 - Ryś r. Stanisław Tym. Polska 2007. 139 min.
Czwartek. 08.09.2011 „Barejada” w JCK, ul. Bankowa
16.00 - Mareczku, podaj mi pióro r. Oldřich Lipský. Czechosłowacja
1961. 87 min.
18.00 - Adela jeszcze nie jadła kolacji r. Oldřich Lipský. Czechosłowacja
1977. 106 min.
20.00 - Jara Cimrman r. Ladislav Smoljak. Prod.: Czechosłowacja 1983.
Kol. 82 min.
Piątek. 09.09.2011 „Barejada” na Placu Ratuszowym
15.00 - 17.00 - Czeskie i polskie narodowe potrawy
- Koncert Evergreen Dixieland Band z Czech
- Uroczyste otwarcie „Barejady” i odsłonięcie kamyka z Jeleniej Góry
17.30 - „Barejada” w JCK, ul. Bankowa
- Zemsta doktora La Morte r. Artur Tomczak. Polska 2009.
20.00 - „Krvavý román” – Teatr DS J.J.Kolár Poniklá z Czech
22.00 - Polsko – Czeski Maraton Filmów Komediowych
- Jak świat traci poetów r. Dušan Klein. Czechosłowacja 1981. 91 min.
- Jak poeci tracą złudzenia r. Dušan Klein. Czechosłowacja 1984. 101 min.
- Jak poetom smakuje życie r. Dušan Klein. Czechosłowacja 1987. 104 min.
- Film - niespodzianka
Sobota. 10.09.2011 „Barejada” w JCK, ul. Bankowa
11.00 - 20.00 - warsztaty filmów amatorskich
17.00 - wernisaż wystawy
17.30 - Spotkanie z żoną Stanisława Barei, panią Hanną Kotkowską–
Barejową
- Bareizm r. Agnieszka Arnold. Polska 1997. 57 min.
20.00 - Wręczenie nagród „Barejady”
- Recital „Nawet gdy wichura” w wykonaniu Ewy Błaszczyk /
Bankowa/
22.00 - 23.00 - spotkanie z Ewą Błaszczyk /Kwadrat, Bankowa/

Krvavý román
Musical na motywach książki Josefa Váchala w aranżacji Ladislava
Horáčka, reż. Pavel Plichta.
Przedstawienie w języku czeskim z elementami języka polskiego,
rozpoczynające się poniższym wstępem narratora.
"Szanowny Widzu, wiedz, że sztuka, którą teraz zobaczysz pozbawiona jest wszelkich dłużyzn, analiz psychologicznych dusz ludzkich i innych
denerwujących właściwości, którymi nowoczesny teatr obciąża mózgi
widzów, zmuszając ich pod pretekstem tak zwanej „wizji artystycznej“ do
myślenia. „Wizji artystycznych“ i innych nadzwyczaj doskwierających
bzdurnych wymysłów sztuka nasza jest całkowicie pozbawiona. Jeśli
będziesz poszukiwać w dziele tym jakiegoś sensu, czy nie daj Bóg źródła
nauki moralnej, wiedz, że droga ta donikąd Cię nie doprowadzi. Pozbądź
się więc ambicji bycia widzem inteligentnym i pozwól porwać się najniższym swym instynktom."

Nagroda Honorowa
Honorowego Misia „Barejady” postanowiliśmy przyznać w bieżącym
roku Sylwestrowi Chęcińskiemu. Od debiutanckiej „Historii żółtej ciżemki”
z 1961 roku realizował filmy różnych gatunków, ale zawsze pamiętał,
że publiczność jest najważniejsza, że gatunki, które podejmował – mają swoje
wymagania.
Największą popularność przyniósł mu oczywiście cykl o Kargulach
i Pawlakach, ale pamiętać należy, że komedie Chęcińskiego to także serial
„Droga” czy „Rozmowy kontrolowane” – kontynuacja losów bohaterów
„Misia” Stanisława Barei, rozgrywająca się w realiach pierwszych dni stanu
wojennego.
Chęciński kręci filmy rzadko, w środowisku filmowym ma on opinię
zawodowca, który zabiera się do pracy dopiero wtedy, gdy ma pewność,
że materiał scenariuszowy daje podstawy do uznania, że ostateczny efekt
ekranowy będzie dokładnie taki, jaki on sobie wymarzył. Stąd długie przerwy
między kolejnymi filmami – z latami coraz dłuższe. Ale dzięki dbałości
o jakość, jego filmy przetrwały próbę czasu.
Wdzięczni Widzowie

Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30 Jelenia Góra

Wydarzenia specjalne
Spotkanie z Hanną Kotkowską – Barejową, żoną Stanisława
Barei, poświęcone jej mężowi.
Koncert zespołu „Evergreen Dixieland Band” z Czech
Spektakl teatralny „Krvavý román” w wykonaniu teatru
J.J.Kolár z Poniklá
Nawet gdy wichura - recital Ewy Błaszczyk
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JELENIA GÓRA Nigdy, nigdy więcej wojny!

JELENIA GÓRA
Policjant sprawcą
potrącenia

Wieczna chwała bohaterom

Fot. Agrafka

30 sierpnia około godziny 19.00
policjant kierujący samochodem marki
Volkswagen Golf potrącił piętnastoletnią
dziewczynkę na przejściu dla pieszych
przy ulicy Wincentego Pola w Jeleniej
Górze. Poszkodowana nie doznała
żadnych poważnych obrażeń. – Według
ustaleń, kierowcę volkswagena golfa
oślepiło zachodzące słońce, przez co nie
zauważył pieszej przechodzącej przez
pasy. Do potrącenia doszło przy małej
prędkości; kierujący pojazdem został
ukarany mandatem karnym – wyjaśniła
podinsp.. Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
(Petr)

JELENIA GÓRA
Komisyjne zmiany w radzie

W miejsce Komisji Kultury, Sportu,
Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej
w Jeleniej Górze powstanie osobno
Komisja Kultury (zajmować się będzie
też sferą promocji) oraz Komisja Sportu,
Turystyki i Zdrowia. Według propozycji
radnych, zajmujących się tą sferą prac
rady rekomendowany na przewodniczącego pierwszej z komisji będzie Rafał
Szymański, a na funkcję szefa drugiej
komisji – Piotr Miedziński. Ostateczne
rozstrzygnięcie kwestii personalnych
nastąpi na najbliższej sesji rady.
(RED)

W Skansenie
Uzbrojenia Wojska Polskiego odbyła się w miniony
piątek uroczystość
upamiętniająca 72.
rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej.
Odznaczeni dla zasługi dla kombatantów pozują
W obchodach wziędo wspólnego zdjęcia.
li udział nie tylko
kombatanci, władze
chwilą ciszy t ych wszystkich, łek, starosta jeleniogórski Jacek
miasta, starostwa i oko- którzy polegli w walce o wolną Włodyga, a także przedstawiciele
licznych gmin, ale również ojczyznę. Zostało wręczonych także duchowieństwa, związków komuczniowie jeleniogórskich 15 odznaczeń dla osób zasłużo- batanckich, służb mundurowych
nych dla związku kombatantów i jeleniogórskich szkół. – Ważne
szkół.

JELENIA GÓRA
Trwają roboty
– powiedział pułkownik Edward jest, abyśmy dziś walczyli o taką przy fontannie
Jakubowski, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
W obchodach wzięli udział m.in.
prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła, posłanka Marzena Macha-

Uroczystości 72. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Jeleniej
Górze rozpoczęły się od hymnu
państwowego oraz okolicznościowych przemówień. Zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia
kombatanckie, a także złożono
wieńce i kwiaty. Na koniec została
odegrana uroczyście Rota.
– Skansen jest miejscem szczególnym, gdyż znajduje się tu broń,
dzięki której w 1945 roku Polacy
odnieśli zwycięstwo. Uczciliśmy
•
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Polskę, z której nie będą musieli
uciekać za granicę młodzi ludzie w
poszukiwaniu pracy – powiedziała
posłanka Marzena Machałek.
(Agrafka)

W coraz większym tempie posuwają
się prace przy urządzeniu skweru u
zbiegu ulicy Wolności oraz alei Wojska
Polskiego. Wiosną wyburzono stamtąd
zniszczoną fontannę z lat 70. XX wieku.
Teraz widać już konstrukcję przyszłych
wodotrysków wraz z dyszami. Fontanna
nie będzie miała tradycyjnej niecki.
Wokół niej powstanie mała architektura
ustawiona wśród klombów. Całość ma
zostać otwarta jesienią. Koszt – 700
tysięcy złotych.
(Agrafka)

– Nie wszyscy młodzi ludzie zdają sobie sprawę ile zawdzięczają dzielnym żołnierzom,
którzy ginęli za naszą ojczyznę. Uważam siebie za patriotkę, a dzięki takim obchodom w
sercach wielu uczniów również zapłonie iskierka patriotyzmu – zauważyła Aleksandra
Szemberska, z 1 klasy Gimnazjum nr 1.
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JELENIA GÓRA

Odpowiedzą za śmierć ofiary
Łukasz S. i Piotr W. staną przed
jeleniogórskim sądem, za to,
że 9 czerwca brutalnie pobili
Jana T., który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w
szpitalu.

Doznał ciężkich i rozległych obrażeń ciała, a przyczyną jego nagłej
i gwałtownej śmierci był uraz głowy
z powstaniem krwiaka, który mimo
leczenia operacyjnego doprowadził do
znacznego obrzęku mózgu i następowej
ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej – informuje Violetta Niziołek,
rzeczniczka prasowa Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze.
Łukasz S. i Piotr W. wyjaśnili, że
zadali pokrzywdzonemu jedynie po
kilka uderzeń otwartą ręką w twarz. Nie
dano im wiary. Mężczyźni byli już karani
i przebywają w areszcie śledczym. Grozi
im od roku do 10 lat więzienia.
(Agrafka)

9 czerwca na jednym z podwórek
wywiązała się bójka między mężczyznami. Łukasz S. oraz Piotr W. skierowali
atak agresji na Jana T. Mimo próśb o
uspokojenie się ze strony jednego ze
świadków, napastnicy brutalnie pobili
i skopali swoją ofiarę. Pobity trafił do
szpitala w Wałbrzychu, gdzie trzy dni
później zmarł.

JELENIA GÓRA

Gest dla zwolnionych z Aniluxu
Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych w Jeleniej
Górze chce pomóc byłym pracownikom Aniluxu.

dużo do zaoferowania. Stąd pomysł na
pomoc, najpierw w formie darmowej
żywości. W przyszłości chcielibyśmy
założyć spółdzielnię socjalną, dzięki
której zwolnione osoby mogłyby znaleźć
zatrudnienie – mówi Janusz Jędraszko,
prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych.
(Angela)

– Z Aniluxu zwolnione zostało
ponad sto osób, którymi nikt się nie
zajął. Zostały pozostawione samym
sobie. Urząd pracy też nie ma im za

Organizacja mieści się przy ul. Wolności 28. Telefon do prezesa JSOB: 0500 219 616.
JELENIA GÓRA

Namierzyli „dziuplę” z fantami
Policjanci zatrzymali dwóch
mieszkańców (32 i 33 lata)
powiatu jeleniogórskiego
podejrzanych o ukrycie wartych około 90 tysięcy złotych
skradzionych samochodów.

Drugi z zatrzymanych ukrył w pomieszczeniu gospodarczym jednorodzinnego
budynku skradzionego mercedesa o
wartości 45 tysięcy złotych. Rozebrane
na części auto było przygotowane do
sprzedaży. W „dziupli” znajdowały się
części od pojazdów różnych marek, których pochodzenie sprawdza policja.
32-latek zorganizował „dziuplę” w
(KMP)
swoim garażu, gdzie ukrył dwa pojazdy
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO - CAMPING PARK
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JELENIA GÓRA Bez nadziei na solidny remont dachu

Fot. Angela

swoje mieszkania. Wraz
z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej założono
wspólnotę,

którą obecnie zarządza
firma Arkadia.
– Od 16 lat składałam pisma do byłego ZGL-u z prośbą
o remont tego dachu. Kiedy tylko
mocniej popada, wszystko leci nam po
suficie i ścianach. Rynny są pozatykane i
woda cieknie po budynku. W 1997 roku
dach przeciekał do tego stopnia, że w pokoju musiałam podkładać miski. W 1998
roku na własny koszt zakleiliśmy największe szczeliny między dachówkami,
ale nie na długo to pomogło. Boję się, że
któregoś dnia cały sufit spadnie nam na
głowę. Przy większym wietrze dachówki
zsuwają się i spadają na chodnik i ulicę.
Jest to poważne zagrożenie dla nas, lokatorów, ale również dla przypadkowych
przechodniów czy kierowców – mówi
pani Katarzyna.

– Od 16 lat składam
prośby o remont – mówi
Katarzyna Lewkowicz.
Katarzyna Lewkowicz z ulicy
Piotra Skargi wraz z dwójką
swoich dzieci i innymi lokatorami od 16 lat czekają na
remont cieknącego dachu kamienicy, w której mieszkają.
W zaniedbanym budynku przy
ul. Piotra Skargi w Jeleniej Górze
mieszka dziewięć rodzin, w tym
pani Katarzyna Lewkowicz z córką
i synem. Część lokatorów wykupiła

Dlaczego nie ma na czynsz
miętanie dłużników. – Znane są
przypadki, kiedy zagrożony eksmisją
lokator nagle odnajdywał w „cudowny sposób” pieniądze. Pewien
najemca spłacił 17 tys. zł długu, w
innym – przyniósł w gotówce 22 tys.
Czasami dopiero wyrok i wizja Jak mówi zastępca prezydenta Zofia
utraty mieszkania powoduje opa- Czernow, różne są sytuacje zadłużonych lokatorów. Pewna kobieta,
która przez lata płaciła regularnie
JELENIA GÓRA
czynsz, nagle przestała, narosły jej

Kontrolowano też uczniów w
parkach i w przestrzeni miejskiej. Z
doświadczeń wynika, że początek
roku szkolnego bywa świętowany
przez młodzież z pomocą trunków i
napitków. W tym roku – przynajmniej
podczas akcji – okazało się, że było
inaczej. Wnioski? Każda sprawdzona
placówka miała aktualne zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Ponadto
wylegitymowano kilkudziesięciu
nieletnich. – Nie stwierdzono, aby pili
alkohol – informuje podisnp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(KMP)

REKLAMA

1 września policjanci i członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze
sprawdzali czy właściciele
sklepów, lokali gastronomicznych, a także sprzedawcy respektują prawo.

REKLAMA

Wzorowo trzeźwi

KOWARY
Ratują wzrok

Jutro (wtorek) o godz. 13 w Sali
Rajców ratusza w Kowarach odbędzie
się konferencja omawiająca wyniki
programu „Ratujmy wzrok dzieciom”
zrealizowanego w minionym roku
szkolnym. Akcja jest programem
realizowanym wspólnie przez optyków, okulistów, samorządowców,
producenta soczewek okularowych i
stowarzyszenie charytatywne Rotary
Club.
(Agrafka)

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy – po libacji przy ognisku,
na którą zaprosił ich kolega – kiedy
usnął, okradli go wypłaty zabierając
ponad 10 tysięcy złotych. Legitymowani przez patrol powiedzieli, że tę sumę
zarobili na sprzedaży jagód. Wpadli,
kiedy okradziony złożył doniesienie.
Pieniądze częściowo wydali na alkohol i motocykl crossowy, większość
łupu jednak odzyskano.
(KMP)

długi i groziła eksmisja. Okazało się,
że zachorowała jej córka i wszelkie
pieniądze przeznaczała na ratowanie życia dziecka. Ale są i inne przypadki. Bywa, że lokator występuje o
dodatek mieszkaniowy ze względu
na niskie dochody, a ma mieszkanie
komfortowo urządzone i sprzęt RTV
o najwyższych standardach.
(RED)
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JELENIA GÓRA

Halabarda dla straży miejskiej
W ostatnią niedzielę sierpnia przy Osiedlowym Domu
Kultury na Zabobrzu odbył
się festyn z okazji 20-lecia
Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze.

w naszym mieście, które powinny
być szczególnie pilnowane – powiedział Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry.
Prezydent wręczył Jerzemu Górniakowi, komendantowi Straży
Miejskiej szponton, czyli halabardę,
w którą wyposażony był w średnioW 1989 roku powołano Miejską wieczu każdy strażnik miejski..
Służbę Porządkową, która zatrudnia(Agrafka)
ła pracowników. 22 stycznia 1991 r.,
na wniosek ówczesnego prezydenta
Jeleniej Góry Marcina Zawiły, została Aktualnie w jeleniogórskiej Straży Miejpowołana Straż Miejska.
– Mamy w naszym mieście dobrze skiej pracuje 50 strażników. W ciągu
funkcjonującą Straż Miejską, która ostatnich 10 lat funkcjonariusze podjęli
wciąż się rozwija, bo przecież bezpie- około 335 tys. Interwencji na blisko 70
czeństwo mieszkańców Jeleniej Góry
jest najważniejsze. Wkrótce razem tys. zgłoszeń mieszkańców.
z komendantami straży miejskiej i
policji będziemy ustalać plan miejsc

SZKLARSKA PORĘBA
Okradli z wypłaty

W budynku mieszkają tylko trzy rodziny,
które wykupiły lokale. Pozostali lokatorzy
są ich najemcami i podlegają pod ZGKiM,
który ma 62 procent udziałów budynku, a
mimo to nie płaci funduszu remontowego.
Firma Arkadia zrobi przegląd dachu i
dokona najpotrzebniejszych napraw,
za kwotę, którą zebrała wspólnota na
fundusz remontowy.

JELENIA GÓRA W domu luksusy albo bieda aż piszczy

W dokumentach urzędu miasta jest złożonych łącznie ok.
600 wyroków eksmisyjnych,
głównie ze względu na zaległości czynszowe.

W Wieży Książęcej w Siedlęcinie trwa czwarty sezon badań archeologicznych. Tradycyjnie już w
ramach praktyk przyjechali tam
studenci archeologii z Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz z Uniwersytetu
Wrocławskiego. Badania prowadzili:
dr Przemysław Nocuń oraz dr Lech
Marek.
(RED)

– Budynek przy ul. Piotra Skargi nie
jest w naszym zarządzaniu. Z tego co
udało mi się dowiedzieć, w najbliższym
czasie firma Arkadia planuje przeprowadzić bieżące naprawy dachu, jednak
nie ma być to kompleksowy remont, bo
na niego nie ma pieniędzy – mówi Jerzy
Lenard, szef ZGKiM w Jeleniej Górze.
Wiesława Kwiatkowska, zarządca
budynku z firmy Arkadia tłumaczy,
że budynek przy ul. Piotra Skargi
został przejęty w listopadzie
2010 roku. – Od tego czasu
wspólnota mieszkaniowa zebrała około 900 zł
funduszu remontowego. Staramy się jak najszybciej zabezpieczać
takie dachy i pomagać
naszym lokatorom,
jednak kiedy brakuje
pieniędzy a wspólnoty nie chcą zaciągać
kredytów, jesteśmy bezradni. Nikt z
lokatorów nie zgłaszał nam żadnych
usterek. Gdybyśmy o tym wiedzieli,
natychmiast podjęlibyśmy jakieś działania – zapewnia.
(Angela)

REKLAMA

Gdy na głowę kapie

SIEDLĘCIN
Kopali pod wieżą

5 września 2011 r.
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Jerzy Górniak gratuluje
podwładnym awansu.
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JELENIA GÓRA Po wizycie Jana Pospieszalskiego

KOWARY

O kondycji Polski w Grandzie

Do groźnego pożaru doszło w
nocy z 28 na 29 sierpnia w domu
przy ul. Podgórze w Kowarach.
Jak ustaliła straż pożarna zawiodła
instalacja elektryczna. Spalił się cały
strych, ucierpiały również pomieszczenia mieszkalne, dach też został
naruszony. Nikt z mieszkańców
domu nie ucierpiał, ale lokatorzy
potrzebują pomocy przy zakupie
najpotrzebniejszych materiałów budowlanych lub samych materiałów,
które ktoś mógłby im oddać. Zainteresowanym chętnym do pomocy
przekazujemy adres: ul. Podgórze
33, Kowary. Można też dzwonić na
numer telefonu 509 507 378. Za
gesty dobrej woli dziękuje Elżbieta
Zięba, lokatorka kamienicy i jedna
z poszkodowanych.
(Petr)

W minioną sobotę w kinie Grand w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z
kompozytorem i aranżerem; publicystą, autorem
programów radiowych i
telewizyjnych, takich jak
„Warto rozmawiać” – Janem
Pospieszalskim.
Sobotnie spotkanie z Janem Pospieszalskim zorganizowała poseł
na Sejm RP Marzena Machałek z
Prawa i Sprawiedliwości. Autor
m.in. kontrowersyjnego filmu dokumentalnego z 2010 r., pt.: „Solidarni 2010” rozmawiał o kondycji
dzisiejszej Polski i Polaków, prawie
do wolności słowa, etyce dzienni-

W ubiegłym roku Rada Etyki
Mediów uznała, że filmowe relacje
ludzi przeżywających śmierć pary
prezydenckiej w katastrofie w
Smoleńsku, które przeprowadził
Pospieszalski wraz z Ewą Stankiewicz w swoim filmie, naruszają
zapisane w Karcie Etycznej Mediów zasady szacunku i tolerancji.
Na sobotnim spotkaniu autorzy
skomentowali ww. orzeczenie.
– Reakcja mediów na nasz dokument to wyraz braku obiektywizmu i odbierania nam prawa do wolności; odrzucania czegoś, co ludzie

karskiej i zasadach obiektywizmu.
W spotkaniu uczestniczyła również
Ewa Stankiewicz, współautorka
dokumentu.
– Współczesne media manipulują
społeczeństwem. Fałszują rzeczywistość, odmawiają prawa do wolności
słowa, przekonań i poznania prawdy. Narzucają młodemu pokoleniu
światopogląd odrzucający Boga. W
zasadzie nie ma telewizji propagującej postawy patriotyczne reprezentowane przecież przez wiele milionów
Polaków – mówili Jan Pospieszalski
i Ewa Stankiewicz.

Podczas sobotniego spotkania uczestnikom zaprezentowano wybrane fragmenty „Solidarnych 2010”. Zbierano również podpisy w obronie telewizji Trwam i Radia Maryja.

JELENIA GÓRA Hucznie i wystrzałowo rozpoczęło się święto miasta

Start fety z bajerem
W minioną sobotę na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego oficjalnie zainaugurowano 53. Wrzesień
Jeleniogórski. Zgodnie z
tytułem imprezy – był FAYER
& BAYER! Uczestnicy inauguracji bawili się świetnie.

– Na Kachę i pozostałą część składu
HEY czekałem cały dzień. Cieszę się,
że tym razem zagrali tu, w Jeleniej
Górze, i że po raz kolejny mogłem
usłyszeć ich na żywo. Moim zdaniem
HEY jest absolutnie ponadczasowy
i doskonale sprawdza się na najróżniejszych imprezach szczególnie tych
plenerowych. Ja sam słucham go od
dwudziestu lat i zawsze „bierze” mnie
ten genialny wokal Nosowskiej. Rzecz
jasna, na lotnisku też mnie „wzięło” –
mówił nam Tomasz Mielcarek jeden z
uczestników FAYER & BAYER.
Niewątpliwie charakterystyczny i
mocny głos wokalistki HEY plus muzyka w wykonaniu innych członków
kapeli tworzą ciekawą mieszankę,
która „brać” może. Zresztą, to co
pokazał zespół HURT też było niczego
sobie i – ku radości organizatorów,
trafiło w gusta młodszych miłośników
rodzimej sceny muzycznej.
Po koncertach zespołów HURT oraz
HEY na lotnisku aeroklubu odbyły się
pokaz fajerwerków w wykonaniu międzynarodowych grup pirotechnicznych i dyskoteka „pod gwiazdami”,
której przewodził DJ Teku
(Petr)

Fot. Petr

sobotę w południe, a zakończyła
około północy. Podczas imprezy,
którą skutecznie rozruszał Kabaret
Paka, którego członkowie byli też
koordynatorami przedsięwzięcia,
najpierw zaprezentowały się młode
talenty z MDK i egzotyczny zespół
Hakuna Matata, a następnie gwiazdy wieczoru – wrocławska kapela
HURT i znany chyba wszystkim
Inauguracja 53. Września fanom muzyki rockowej HEY pod
Jeleniogórskiego roz- przewodnictwem charyzmatycznej
poczęła się w minioną Katarzyny Nosowskiej.

O imprezach Września Jeleniogórskiego
czytaj na stronie 7

Fani Nosowskiej (górne zdjęcie)
byli zadowoleni z występu.
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chcieli zobaczyć, z
czym się zgadzają,
o czym świadczy
ciągle rosnące zainteresowanie filmem – tłumaczyli
Zainteresowani wydarzeniem
prelegenci.
(Petr) przybyli do Kina Grand.

JELENIA GÓRA

Muzyczne cuda Silesii Sonans
Pasyjnym akcentem rozpoczął się w miniony czwartek w
Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa XIV Europejski
Festiwal Muzyki Organowej
„Silesia Sonans”. Zabrzmiało
oratorium Józefa Haydna
„Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”.

W poniedziałek (5 IX) o godz. 19.30 w koncercie
organowym wystąpi Agnieszka i Jarosław
Tarnawscy. „Tribute to Krzysztof Komeda” to
hasło występu Maciej Obara Quartet, który
wystąpi 6 września o godz. 19.30. Koncert
finałowy w wykonaniu Orkiestry Koncertowej
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego pod dyrekcją Grzegorza
Mielimąki, podczas którego na organach zagra
Witold Zalewski, zamknie festiwal 7 września
o godz.19.30.

W klimat dzieła wprowadziła publiczność słowem o muzyce Elżbieta
M. Terlega-Stachów. – W sumie
kompozytor „namalował” linią melodyczną cud Zmartwychwstania i
im. Norwida. Dzieło zyskało na odZbawienia – powiedziała.
Oratorium w oryginalnej wersji biorze dzięki iluminacji prezbiterium
zabrzmiało w Kościele Łaski w per- świątyni, która zmieniała barwy przy
każdej części utworu.
fekcyjnym wykonaniu OrkiePubliczność, wśród której
stry Kameralnej Miasta
zasiadł ordynariusz DieTychy pod dyrekcją
cezji Legnickiej ksiądz
Marka Mosia. Fragbiskup Stefan Cichy,
menty Ewangelii
nagrodziła wykosugestywnie czytał
nawców burzą oklaBogdan Koca, dysków na stojąco.
rektor naczelny i
(RED)
artystyczny Teatru
Bogdan Koca.

Wykonawcy odebrali
zasłużoną owację.
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

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

W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Stankiewicz,
współautorka dokumentu. Jan Pospieszalski z
prawej, w środku – Marzena Machałek.

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Fot. Petr

Pomóż
pogorzelcom

Fot. red
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TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

kultura

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

LESZEK MOŻDŻER –
“Komeda”
wydawnictwo: ACT Music/
Outside Music

wybitny pianista jazzowy Leszek
Możdżer inter pretuje utwor y
innego wielkiego pianisty Krzysztofa Komedy. Jest to jednocześnie
próba zmierzenia się z komedowskim repertuarem jakże ważnym
Niemiecka oficyna ACT Music dla polskiego i światowego jazzu.
wydała płytę „Komeda”, na której Podobnie jak Komeda Możdżer

pełną wolność interpretacji. „Kołysankę
Ro s e m a r y B a by ” ,
która się tu pojawia jako „Sleep Safe
And Warm” nagrał
z ogromnym pietyzmem, oddaniem i

pogłębia i penetruje
przestrzeń w sposób liryczny. Słychać
jak jest momentami
ref leksyjny, trochę
pokazuje własną
pianistykę. Podczas
realizacji płyty miał

do komedowskich interpretacji.
Większość traków zostało nagranych za pierwszym podejściem jak
przystało na mistrza fortepianu.
Andrzej Patlewicz

9 września o 16.00 na jeleniogórskim Rynku odbędzie się Wielkie
gotowanie w ramach projektu ,,Euroregionalne młodzieżowe mistrzostwa
kucharzy - Jelenia Góra ‘2011”, czyli
gotowanie lecza karkonoskiego przez
najlepszą ekipę młodych kucharzy
z Jeleniej Góry, z udziałem delegacji
2-osobowej z Turnova i degustatorów
- mieszkańców i turystów.

Wtorek z „Klapsem”

6 września o godz. 18.00 w ramach
DKF „Klaps”, w sali widowiskowej JCK
przy ul. Bankowej 28 odbędzie się
projekcja polsko-francuskiego filmu
Rafaela Lewandowskiego „Kret”.
Bilety w cenie 10 zł, karnety 28 zł.

Jazzowa środa

7 września o godz. 19.00 w ramach
„Jazzowych śród” odbędzie się koncert
w kawiarni „Muza” ODK „Zawadzki/
Praśniewski/Wośko Trio”.

Spektaklem „Monogusa
Taro” opartym na tradycyjnej
japońskiej technice lalkarskiej bunraku zakończyły się
w ostatnią niedzielę sierpnia
w Zdrojowym Teatrze Animacji letnie warsztaty teatralne
„Śnieżka jak Fudżijama”.

nie. Podzielona na plany animowany i
żywy przypowieść o gnuśnym żebraku
Taro, w którym następuje przemiana
prowadząca go – poprzez pracę i
talenty – ku największym zaszczytom
– podobała się zgromadzonej publiczności. Dodajmy, że spektakl rozpoczął
się krótką prezentacją technik aikido,
a zakończył wpadającą w ucho piosenką po japońsku.
Młodzi adepci sceny spektaklem
Widowisko od każdego z uczestniudowodnili, że czas spędzony na ków wymagało niemało zaangażowawarsztatach wykorzystano optymal- nia. Żmudną pracę mieli animatorzy,

9 września o 19.00 w Filharmonii
Dolnośląskiej nastąpi inauguracja 48.
sezonu artystycznego 2011/2012,.
Solistką będzie Beata Biblińska (fortepian) z towarzyszeniem Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka
Błaszczyka. W programie: George
Gershwin - Koncert fortepianowy
F-dur, Igor Strawiński - Suita baletowa Ognisty Ptak.

Tworzenie literatury

8 września o godz. 16.00 w Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie
oraz warsztat twórczy dla wszystkich
miłośników literatury i poezji oraz
osób piszących prozę i lirykę.

Rozmowy Tyma

Spektakl „Rozmowy przy wycinaniu lasu” Stanisława Tyma w reż.
Tomasza Mana i scenografii Wojciecha
Jankowiaka będzie wystawiony 8
września o godz. 19.00 w Teatrze im.
C.K. Norwida.

Animatorzy lalek mieli trudne zadanie.

JELENIA GÓRA

STANISZÓW

raz
Ruszają Muzykalia Staniszowskie! Doceńmy las choć Opola
oraz zespołu „Kwiczoły”. Ponadto
Koncert na skrzypce i wiolonczelę oraz wykład „Kamienie medytacyjne wokół
sanatorium w Wojkowie
(Bukowcu)”, odbędzie się 11
września o godz. 18.00 w sali
Balowej Pałacu Staniszów.

JELENIA GÓRA
Żegnaj lato!

Festyn rodzinny „Pożegnanie Lata
w Sobieszowie” rozpocznie się 10
września o 15.00 na terenie boiska
przyszkolnego Zespołu Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych, ul. Cieplicka
196 . W programie m.in. gry i zabawy
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
popisy młodych talentów, loteria
fantowa, występy artystyczne.

Na uroczystą inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
na Dolnym Śląsku, które odbędą
się w ramach Festiwalu „Muzykalia

samowity talent
muzyczny, kiedy
GONZALO RUBALCABA –
to jeszcze mieszkał w kraju rządzonym przez Fidela
„Faith”
Castro. W 2007 roku wziął udział
wydawnictwo: 5 Passion
Kubański wirtuoz fortepianu w pierwszym znaczącym przedod wczesnych lat przejawiał nie- sięwzięciu grając na jednej scenie
obok Dave’a Hollanda, Chrisa

POP ROCK & JAZZ

K

5 września o godz. 17.00 w Kawiarni „Muza” Osiedlowego Domu Kultury,
nastąpi inauguracja sezonu w Klubie
Seniora ODK, podczas którego odbędzie się koncert Zespołu „Marzenie”.

którzy musieli wiarygodnie ożywić
„trudne” w animacji lalki. Zadaniem
narratorów było ciekawe podanie
tekstu, a najmłodsi warsztatowicze – z zapałem i
wdziękiem – zagrali w żywym planie To już czwarta realizacja Teatrzyku Jelonka Górskiego, który
tworząc zgrabne powstał w 2008 roku przy okazji warsztatów „Lato w teatrze”
etiudy. Wszystko w
i cyklicznie spotykał się przez trzy lata. W tym roku – z racji
skromnym i subtelnym otoczeniu braku wsparcia ze strony Instytutu Teatralnego w Warszazyskało barwność wie – warsztaty odbyły się pod patronatem Urzędu Miasta
dzięki kostiumom w Jeleniej Górze i dzięki rodzicom, którzy pokryli częściowo
odznaczającym się
na ciemnym tle. koszty imprezy.

Młodzi adepci sceny zagrali z zapałem i wdziękiem

JELENIA GÓRA
Klimaty klasyczne

E

FLESZ KULTURALNY
Koncert jak „Marzenie”

W Zdrojowym powiało Japonią

JELENIA GÓRA
Smak leczo
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Z okazji Światowego Roku
Lasów 11 września o 12.00 w
Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa rozpocznie się msza
św. hubertowska, a o 13.00
przemarsz na Plac Ratuszowy
i otwarcie festynu.

Staniszowskie” zapraszają: Fundacja
Forum Staniszów, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Staniszowie
oraz Hotel Pałac Staniszów.
Oprócz interesującego wykładu
Andrzeja Więckowskiego o tajnikach
kamieni medytacyjnych, będzie
posłuchać skrzypaczki Ewy Antosik
i wiolonczelistki Marii Koralewskiej,
które podczas koncertu wykonają
m.in. utwory M. Ravela, A. Honeggera oraz K. Szymanowskiego.
(Agrafka)

O 14.35 rozpocznie się koncert zespołu sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych
w Miliczu, o godz. 14.55 pokaz i konkurs
dla publiczności wabienia jeleni, a
o godz. 16.00 koncert sygnalistów z

otwarty będzie punkt darmowych porad
weterynaryjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, będzie można skosztować
potraw z dziczyzny z Zamku Kliczków,
zobaczyć akcesoria jeździecko-łowieckie
oraz wyrzucić zużyte baterie do kontenera „Odpady za sadzonkę”. Będzie
dostępnych również wiele publikacji
o tematyce przyrodniczej oraz inne
atrakcje. Organizatorem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we
Wrocławiu.
(Agrafka)

gdzie może muzycznie kontemplować i
oddawać się muzyce
klasycznej. Najnowsza płyta pianist y
„Faith” (Wiara) to
wyłącznie płyta solowa zawierająca 15

kompozycji z czego 8 to jego autorskie propozycje. Mieszanka muzyki
klasycznej z jazzem z odrobiną
latyno-kubańskich rytmów można odnaleźć również w jazzowej
klasyce „Con Alma” Gillespiego,
„Blue In Green” Davisa i Evansa
czy w „Preludio Corto #2 (Tu amor

Pottera i Erica Harlanda. Miało to miejsce
podczas szacownego
festiwalu Monterey.
Gonzalo Rubalcaba
poza wielką sceną
lubi też samotność,
kameralne miejsca,
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RESTAURACJA HEXA 66

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

Nagrodą były
ogromne brawa
zarówno dla wykonawców jak i
realizatorów: Lidii Lisowicz, Doroty
Fluder oraz Zofii Nauki.
(ZTA)

Fot. ZTA

IX Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”
pod patronatem Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry odbędzie się 9 września
na Placu Ratuszowym. Od 11.00 do
17.00 można podziwiać produkty z
regionu jeleniogórskiego i powiatu
Jablonec nad Nysą.

R

miłością. Misternie
przygotowaną i nagraną we własnym
studiu płytę otwiera „Svantetic” a jako ostatnie włączył trzy
przepiękne komedowskie tematy
„Cherry”, „Crazy Girl” i „Moja
ballada” zbliżając się momentami

JELENIA GÓRA Burza braw dla Teatrzyku Jelonka Górskiego

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
JELENIA GÓRA
Dobre, bo nasze

•

5 września 2011 r.

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

•
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Wokół Maroka

8 września o godz. 19.00 w cieplickim Muzeum Przyrodniczym
odbędzie się prelekcja ilustrowana
przeźroczami „Dookoła Maroka”
Kamila Basińskiego.

Bukiet z papieru

Spektakl „Papierowe kwiaty” Egona Wolffa w reżyserii i scenografii
Bogdana Kocy i w przekładzie Elżbiety
Komarnickiej wystawiony będzie 10
września o godz. 16.00 na scenie studyjnej Teatru im. C.K. Norwida.

era falso) skomponowanym przez
Alejandro Garcia Caturla.
Pianist yka Rubalcaby mimo
swej bogatej różnorodności jest
rozpoznawalna od pierwszej chwili
i trudno go pomylić z kimkolwiek
innym.
Andrzej Patlewicz
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ROZMAITOŒCI

5 września 2011 r.

JELENIA GÓRA Mniej pojazdów na liniach i więcej złotówek za bilety

Z FORUM JELONKI.COM

Drożej i gorzej w autobusach
Fot. red

– Ma nie być „0”, która dowoziła
przed 8.00 ludzi do szkoły, na dworzec PKS i na Karola Miarki, gdzie
„diabeł mówi dobranoc”. Zbliża się
jesień, zima i nieciekawie będzie
chodzić od Podwala do szkoły. A o
dojeżdżających do pracy na terenie
Jelchemu i okolicach nie wspomnę.
Kiedyś była „20” o tej porze. Teraz
nic.
– Do nas Karpniki-Strużnica-Gruszków zabrano też autobus, którym
ludzie dojeżdżali do pracy na 6 rano,
a teraz „z buta”? A wszyscy mówią o
rozwoju turystyki, jak nawet nie ma
normalnego połączenia z gminami,
a zwłaszcza z Gminą Podgórzyn. Żeby
„5” była po 8.00 rano do Siedlęcina, a
kolejna dopiero grubo po godz. 12.00,
a między tymi godzinami trzeba
będzie na piechotę chodzić?
– Miejscowość Staniszów też została pozbawiona kilku autobusów.
Przyjdzie maszerować z pracy na
piechotę. Pewnie nasze władze sądzą,
że nie jest aż tak daleko. Ja nie wiem,
na ile prawdopodobny jest nowy
rozkład linii nr 3, który widziałem
dziś na przystanku, ale wg niego
w wakacje pomiędzy godz. 9.00, a
14.00 nie będzie jeździć żadna „3” do
Mysłakowic. To są jakieś wolne żarty,
a bilety też podrożały niesamowicie.
– I zlikwidowali mi autobus nr 9
który na Daniłowskiego był o 17:30
a jeździło nim dużo ludzi. W linii 16
w sobotę zlikwidowano kilka autobusów miedzy godz. 9 a 13, a w tych godzinach bardzo dużo osób, zwłaszcza
starszych, którzy nie przesiądą się na
rower ani do samochodów, jeździło
na Zabobrze na zakupy.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zmian nie muszą się obawiać pasażerowie linii
strategicznych, choćby „szóstki” – z Zabobrza
do Cieplic.
Likwidacja linii nr „0” i przejazdu autobusów 2, 12 i 27
przez przystanek „TESCO”, a
także zmiany w rozkładach
aż 17 linii autobusowych, to
tylko niektóre z „niespodzianek”, jakie od 1 września
wprowadzono w kursach
autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jeleniej Górze. Od 7 września
wchodzi w życie podwyżka
cen biletów.

com. Te cytujemy obok tekstu. Co na
to przewoźnik?
– Miejski Zakład Komunikacyjny
jest tylko wykonawcą nowej siatki
kursów zaplanowanej przez Urząd
Miasta Jeleniej Góry, który konsultował się z gminami i mieszkańcami w
sprawie zmian. W każdej chwili jesteśmy w stanie zwiększyć ilość kursów,
jeśli tylko będzie taka potrzeba –
powiedział Marek Woźniak, prezes
Zarządu MZK w Jeleniej Górze.
Tymczasem zdaniem korzystających z usług MZK nie będzie jak
dojechać rano do pracy, szkół i
Zmiany zbulwersowały wielu pa- przedszkoli z Łomnicy, Mysłakowic,
sażerów, którzy zareagowali komen- Jeżowa, Karpnik, Strużnicy, Gruszkotarzami na portalu www.jelonka. wa, czy też Dziwiszowa. – Do tej pory
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W poszukiwaniu wolności
– Spokojnie, ucieczka
nie będzie potrzebna! –
mocny ton głosu księdza
Dominika dotarł do uszu
zdenerwowanego Stefana
Starzeckiego, który już
sposobił swoich towarzyszy do kolejnej ucieczki.
– Spławił ich ksiądz? – zapytał z
niedowierzaniem Stefan. W cieniu
korytarza zobaczył przytakujący
gest kapłana. – A co z Jerzym?
– troskliwie, acz spontanicznie
zapytała Inge, która po chwili
zdawała się żałować, że cokolwiek
powiedziała.
– Potrzebna jest cierpliwość,
córko. Wszystko się jakoś ułoży!
Na razie cieszmy się, że nasi
goście sobie poszli, aczkolwiek
nie mieli zbyt szczęśliwych min,
kiedy zapewniałem ich, że z całą
pewnością nikogo nie ma na
piętrze – tym samym spokojnym
tonem kontynuował gospodarz
plebanii.
– A jak tu jeszcze wrócą? –
wtrącił Drzewiecki obojętnym
głosem.
– Tego wykluczyć nie mogę,
nie sądzę jednak, aby z uporem
maniaka pukali do mych drzwi.
Wiecie, oni źle się czują w mojej
obecności. Demon, który w nich
drzemie, czuje strach przed magią

tego miejsca od wieków poświęconego Panu – tajemniczo
i z chytrym uśmieszkiem rzekł
proboszcz.
– Miejsca się pewnie i boją, ale
księdza mogą zabrać i wrzucić do
lochu, tam gdzie pana Jerzego –
szepnął teatralnie Drzewiecki.
– Już tam nie raz mnie wtrącali,
ale okazałem się zbyt silny…
– Albo zmienili metody działania operacyjnego – zauważył
Drzewiecki.
– Faktycznie: cały czas mnie
obserwują. Pewnie stąd ta wizyta.
Na pewno nie umknęło ich uwadze, że w parafii jakieś takie nagłe
ożywienie – zawiesił głos ksiądz
Dominik.
– Czyli czas powrócić do dawnej
stagnacji? – pytająco stwierdził
Starzecki, któremu raptem mocno
zachciało się zapalić papierosa.
– Mamy sobie pójść? – Inge bezbłędnie odczytała sugestię Stefana
Starzeckiego.
Proboszcz przez chwile milczał.
– Tego nie powiedziałem! Musicie
być jednak świadomi, że ubecja
będzie tu wyjątkowo intensywnie
węszyć. Więc mowy nie ma o wycieczkach do miasta w kapłańskim
stroju – uśmiechnął się do Starzeckiego duchowny. – I w habicie
zakonnicy! – Zresztą powiedziałem
im, że „mój brat w kapłaństwie”
wyjechał nie mówiąc, dokąd jedzie.

Więc ta furtka jest już spalona – z
uśmiechu jego usta wygięły się w
zgrabną podkówkę.
– Czyli jesteśmy, jakby to ująć,
uwięzieni? Nie możemy się stąd
ruszyć ani nawet na krok? – zapytał
Drzewiecki.
– Ja was nie wyrzucam! – gestem
dłoni podkreślił swe słowa ksiądz
Dominik. – Absolutnie! Możecie
zostać, tylko pamiętajcie, że przez
jakiś czas nie będzie wam łatwo!
Wiecie, mam dobre serce. Taca
u mnie skromna, na utrzymanie
wystarcza, ale frykasów to raczej
nie będzie – dobrodusznie pogroził
palcem ksiądz Dominik.
– Lepszy taki wikt niż wiadomo
co. Decyduję za wszystkich: na
razie zostajemy! – twardo rzekł
Starzecki.
Ciąg dalszy za tydzień

autobus średnio kursował co
dwie godziny, a ostatni odjeżdżał
o godz. 23.00. Po zmianie od 1
września ostatni autobus do
Dziwiszowa będzie docierał o
godz. 19.00. Nie będziemy mieli
transportu do domu po pracy na
drugiej zmianie. Zabiorą nam
dwa wieczorne autobusy o 21.00
i o 23.00 – napisała pani Edyta z
Dziwiszowa.
– Sprawę będziemy jeszcze
wyjaśniać, ponieważ nie zgadzałem się na likwidację żądnych
kursów. Mieszkańcy Dziwiszowa, również nie chcieli likwidacji wieczornych autobusów
– powiedział Bogusław Salus,
sołtys podjeleniogórskiej wsi.
Niedogodności są także w Jeleniej
Górze. Zlikwidowana została linia nr
„0” oraz przejazd autobusów linii nr
2, 12 i 27 przez przystanek „TESCO”.
W zamian autobusy będą
zatrzymywały się na przystanku „Grunwaldzka”
przy Al. Jana Pawła II. Nic
na lepsze nie zmieniło się
w rozkładzie autobusu
nocnego, który powinien
kursować o godz. 1.00 lub 2.00,
zarówno z Cieplic, jak i z Zabobrza,
a tymczasem z Centrum miasta na
Zabobrze i do Cieplic, będą kursowały
autobusy w godz. 24.00 lub 4.00.
Zmianie uległy rozkłady jazdy

autobusów linii nr 1, 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 33 i
NOC, które naniesione na podstawie
przeprowadzanych spisów ilości pasażerów jeżdżących danymi kursami,
a także z porozumieniem gmin i
części ich mieszkańców.
– Od kilku miesięcy służby miejskie
przygotowywały dokładne analizy
„potoków pasażerskich”. Tę pracę wykonywały także sąsiadujące gminy. W
przypadku weryfikacji linii przewozów naczelną zasadą była rezygnacja
z przejazdów, które wcale bądź
prawie wcale nie miały pasażerów,
albo też w ostatnim czasie nastąpiły
w ich otoczeniu takie zmiany, które
sprawiły, że pasażerów nie ma i nie
będzie – wyjaśnia Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
Szef miasta dodaje, że wielu jeleniogórzan rezygnuje z autobusów
na rzecz prywatnych dojazdów,

nieco droższych, ale wygodniejszych.
Zmniejszyło się zapotrzebowanie na
przewozy w szczycie porannym, bo
znacznie mniej zakładów niż dawniej
zaczyna pracę o godz. 6.00. Szczyt
popołudniowy się przedłużył i w
zasadzie można powiedzieć, że trwa
wręcz do godz. 18.00, choć dawniej
kończył się ok. godz. 16.00. – Tylko
Janowice Wielkie, jeśli chodzi o
gminy, nie zdecydowały się na cięcia
– dodaje Marcin Zawiła
Nie muszą się obawiać roszad
w rozkładach jazdy pasażerowie
linii najbardziej uczęszczanych,
takich jak 6, 7, 17, 26 i 27, gdyż
kursy tych autobusów nie zmienią
się. Natomiast kursy autobusów
linii nr 15 kończące swój bieg na
przystanku „Michałowice Śnieżna”
zostaną wydłużone do przystanku
„Michałowice”.
Agata Galas

Od 7 września 2011 r. będzie obowiązywał nowy cennik przewozu. Koszt jednorazowych
biletów normalnych wyniesie 2.60, a ulgowych lokalnych 1.60 zł. Od 1 października
zmieni się też cena biletów miesięcznych, które teraz będą kosztowały 90 zł – bilet
normalny i 50 zł – lokalny bilet ulgowy.

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIA
KUPIĘ
Mieszkanie - gotówką do 38 m2 lub kawalerkę do remontu - Zabobrze - 514 000 838
Mieszkanie - pół willi - parter - w Jeleniej
Górze, z małym ogrodem, najlepiej 4 pokoje.
Pilne, dla zdecydowanego klienta. Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie - z gotówką poszukujemy
mieszkania z ogrodem N.GRZYWIŃSCY. Lic.
998 - 505 074 854
Mieszkanie 2 pokojowe - poszukuje dla
klienta w kamienicy, najchętniej I, II piętro.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 - 503
021 047
Mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy poszukuję dla konkretnych klientów mieszkań
ok. 40-60 m2 w kamienicy, najchętniej w
ścisłym centrum Jeleniej Góry lub na jego
obrzeżach. Nieruchomości Otti Lic. 13225 603 491 335
Mieszkanie Zabobrze III - poszukuję dla
konkretnego klienta mieszkania 3-pokojowego,
ok. 63-80 m2 na Zabobrzu III. Bardzo pilny
zakup! Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Kawalerka - 31,2 m2 w zadbanej kamienicy, blisko centrum. Kuchnia osobna. Okna
nowe. Na podłogach panele. Ogrzewanie co
- gazowe. Tania. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - bardzo ładna 30 m2 na II
piętrze w bloku na Zabobrzu po termomodernizacji. Środkowa, b. ciepła i słoneczna z dużym
balkonem. Kuchnia osobna. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - bezpośrednio ładna w
centrum J.G na 1p., - tel. po 17-stej - 504
069 389
Kawalerka - Morcinka - 35 m2, 3 piętro,
słoneczne i środkowe, po remoncie, nowa
zabudowa kuchenna i szafa typu komandor
- do wprowadzenia MADOM Nieruchomości
- 666 222 031
Kawalerka - po kapitalnym remoncie w ścisłym centrum - cena 110 tys. - 721 582 597
Kawalerka - sprzedam lub wynajmę w
centrum Jeleniej Góry - 606 734 342

Mieszkania w Cieplicach - po kapitalnym
remoncie blisko parku zdrojowego z miejscem
postojowym całość ogrodzona lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Mieszkanie - 3 pokojowe mieszkanie na
parterze w bloku w okolicach centrum, 58 m2,
cena do negocjacji Lic. 5877 Nieruchomości
Muraszko - 500 122 447
Mieszkanie - 64 m2, na ORLIM, dobra lokalizacja, widokowy balkon - 660 238 515
Mieszkanie - 75 tys. bez pośredników 27
m2 - w ścisłymi centrum Jeleniej Góry - 607
363 310
Mieszkanie - apartament 3 pokojowy pięknie wykończone dwa apartamenty przy
„Żeromie” 68 i 73 m na II piętrze w kamienicy.
Super wykończone. Jeldom Lic. 14557 - 666
830 830
Mieszkanie - atrakcyjne - o powierzchni 75
m2, na parterze, 3 pokoje, duży taras, ogrodzona posesja, gotowe do wprowadzenia Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie - duże - 3 pokojowe w kamienicy I piętro po remoncie 260000 zł. Lic. 3454
GOLD HOUSE - 693 539 967
Mieszkanie - komfortowe - nowe 50 m2
z balkonem przy Moniuszki plus garaż podziemny - bez pośredników - właściciel - 600
721 484
Mieszkanie - M2 + gabinet Cieplice - ładne 2
pokojowe mieszkanie blisko Centrum Cieplic,
położone na parterze kamienicy. Jeden pokój
przerobiony na gabinet kosmetyczny, spełniający wszystkie normy. Lic. 14557 Jeldom
Nieruchomości. - 602 727 242
Mieszkanie - M3 na Zabobrzu - 66 m2,
3 pokojowe, 6 piętro, nowe instalacje, nowe
okna, blok ocieplony. Polecam. Lic. 7453 601 869 663
Mieszkanie - możliwe raty - ostatnie mieszkanie developerskie, parter, 49 m2, 2 pokoje.
Budynek z 21010roku, ogrodzony, brama na
pilota, w cenie miejsce parkingowe. Cena
do negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie - na Kiepury, 36 m2, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka z WC, czynsz 340 zł,
piwnica, duży balkon. Cena 109 000zł. KODEX
10721 - 513 060 568
Mieszkanie - na Zabobrzu, 43 m2 rozkładowe, 2 pokoje, balkon. Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie - nowa cena - 80,4 m2, Zabobrze, 4 pokoje nr of. MAR-MS 12376 MARLES.
Lic. 13045 - 607 797 911

Kawalerka - studio, 26 m2, po generalnym
remoncie, ogrzewanie i ciepła woda z sieci,
niski czynsz, teren ogrodzony, parking, 99 tys.
Lic.10171 - 662 009 200

Mieszkanie - nowe 3 pokoje - nowo zrobione, komfortowe dostępne od zaraz mieszkanie koło AE. Prowizję pokrywa sprzedający.
Jeldom. Lic. 14557 - 666 830 830

Kawalerka - tania - 35,78 m2 w budynku
wielorodzinnym, blisko centrum. Kuchnia duża
z meblami na wymiar. W spokojnej zielonej
okolicy. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669-620-071

Mieszkanie - ostatnie developerskie - 49
m2 - Mała Poczta. Blok z 2010 roku, parter
2 pokoje w stanie developerskim z drzwiami
wewnętrznymi. W cenie miejsce postojowe,
teren ogrodzony, brama na pilota, 8 rodzin.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

Kawalerka 23 m2 - na parterze po remoncie 80 000 tys. do Negocjacji Lic. 5877 - 515
285 788
Kawalerka 27 m2 - przy ulicy Wrocławskiej. Samodzielne wejscie do budynku,
wszystkie media, po remoncie kapitalnym. 93
tys. bez pośredników - 510 171 859

Mieszkanie - Piechowice 72 m2, 133 tys. parter, niezależne wejście z własnego ogródka
(70-80 m2) 3 sypialnie, kuchnia z salonem. Do
niewielkiego odświeżenia. Polecam Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - przytulne M3 70 m2 - 1 piętro, ul. Pocztowa, mieszkanie po remoncie,
3 pokojowe, bardzo ładne. Czynsz 220 zł.
Polecam. Lic. 7453 - 601 869 663

Kawalerka 38 m2 - na pierwszym piętrze
w kamienicy w Jeleniej Górze. Bezczynszowa.
Lic. 998 - 509 156 552

Mieszkanie - śliczne 2 pokojowe - po kapitalnym remoncie, 40 m2, 2 pokoje, atrakcyjna
cena, mieszkanie z ogródkiem. Sudety. Lic.
1749 - 609 043 414

Kawalerka 46 m2 - okolice Mała Poczta,
mieszkanie zadbane po remoncie, niski
czynsz, rozsądna cena. Możliwość podziału na
2 pokojowe. Lic. 11965 - 509 949 961

Mieszkanie - w Szklarskiej Porębie - 662
897 248
Mieszkanie - w Szklarskiej Porębie, bez
pośredników - 662 897 248

Kawalerka Cieplice - blisko Placu Piastowskiego na parterze 33 m2. Lic. 5877
- 500 122 446

Mieszkanie „Zielone Tarasy” - Ul. Zielona
- Cieplice, nowe mieszkania prosto od dewelopera. Budynek z windą, wideodomofonem,
monitoringiem, okna z roletami CO miejskie
Roksanes Ż7867 - 508 240 831

Kawalerka Lwówek - w centrum miasta
mieszkanie, 2 piętro - 794 094 921
Kawalerka Miłków - tylko 52000 zł Lic.
3454 GOULD HOUSE - 693 539 967
Kawalerka w Cieplicach - blisko Pl. Piastowskiego o powierzchni 33 m2. Cena 75.000
zł. Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkania „Perła Cieplic” - Dla pierwszych
3 kupujących od 3.777 zł/m2 przy Termach
Cieplickich ul. Krośnieńska. Energooszczędne
ściany, garaże, piwnice, ogródki, duże balkony,
Internet, parki, 7-11 okien - info@dom-pol.
com - 782 566 823
Mieszkania „Zielone Tarasy” - nowe Cieplice
ul. Zielona. Budynek oddany do użytku. Ostatnie mieszkania. Przyjmujemy rezerwacje na III
budynek. Roksanes Ż 7867 - 508 240 831
Mieszkania „Zielone Tarasy” - nowe mieszkania ul. Zielona - Cieplice. II budynek oddany
do użytku III w trakcie realizacji. Kupujący nie
płaci prowizji. Roksanes Ż Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkania i lokale użytkowe - tanie i atrakcyjne - blisko centrum J.G. Mieszkania 1,2 i 3
pokojowe. Sprzedaż bez pośredników. Pomoc
w uzyskaniu kredytu - 510 124 844
Mieszkania Miłków dobre ceny - 26, 50, 73
i 80m2 w Miłkowie na parterze, kawalerka, 3
pokoje i 4 pokoje. Po kapitalnym remoncie i do
kapitalnego remontu. Pytaj o więcej Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania Świętojańska 50 i 52 m2 - dwa
- II piętro 53 m2, 2 pokoje (17 i14m2) po kap.
remoncie (poza łazienką) i I piętro 2 pokoje (15
i 15 m2) do remontu. Nowe dachy, schludne
klatki schodowe. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
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Mieszkania w centrum - do remontu: 105
m2 tylko 170 tys. i 73 m2 z wymienionymi
oknami tylko 145 tys. Jeldom Lic. 14557 602 727 242

Kawalerka - sprzedam lub wynajmę w
centrum Jeleniej Góry - 696 884 333

Kawalerka - w Maciejowej, 27 m2, czynsz
50 zł. Blisko sklep, przychodnia, przystanek
autobusowy. Cena 93 000 zł. KODEX 10721
- 513 060 568

5 września 2011 r.

Mieszkanie 1 pokojowe - bezczynszowe,
nowy budynek, okolica centrum, 36 m2,
116.000 PLN - 793 276 386
Mieszkanie 104 m2 165 tys. zł - Mieszkanie
3 pokojowe w kamienicy, I piętro. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 106 m2, cena 165 tys. zł. - 3
pokojowe do kapitalnego remontu, klasyczne
mieszkanie w kamienicy, I piętro. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 109 000 zł - M2 na Kiepury, 36
m2, widna kuchnia, łazienka z wc, duży balkon,
czynsz 340 zł, ciepła woda z sieci, 109 000 zł.
KODEX Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 110 000 zł - 3 pokoje, 53 m2, 3
piętro, zamykane miejsce parkingowe, czynsz
180zł, 10 minut od pl. Ratuszowego. CENA
110 000 zł. KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 128 m2 w kamienicy - klasyczne
mieszkanie z dwoma balkonami, ozdobnymi
piecami, w zadbanej kamienicy, blisko ścisłego
centrum Jeleniej Góry. NISKA CENA. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 128 m2 w kamienicy - pilna
sprzedaż klasycznego mieszkania blisko
ścisłego centrum Jeleniej Góry, zadbana
kamienica i klatka schodowa, bardzo atrakcyjna cena! Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokoje - 54 m2 po remoncie,
spokojna okolica, 5 min. od centrum, panele,
gładzie, okna PCV, nowe instalacje 190000
ABN Stępień Lic. 7867 - 514 600 110
Mieszkanie 2 pokoje - ładne w okazyjnej
cenie na Zabobrzu. Jeldom Lic. 14557 - 666
830 830

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-2475 Miejsce na wymarzony dom. Działka budowlana położona
w Jeżowie Sudeckim na lekko pochyłym terenie przy jednej z utwardzonych dróg. Możliwość podziału na
mniejsze, odpowiadające Państwa
wymaganiom.
Łukasz Ciechanowicz
tel.: 724 051 923
Zeb-2481 Mamy dla Państwa wyjątkowe mieszkanie w Jeleniej Górze przy samym deptaku. Dwa pokoje, łazienka, kuchnia i przedpokój
na 45,7 m2. Wymienione instalacje
gazowe, elektryczne i sanitarne oraz
okna. Na podłogach panele oraz kafelki. Ogrzewanie z sieci. Mieszkanie
znajduje się na 3 piętrze. Opłaty miesięczne wraz z ogrzewaniem to 330 zł.
Budynkiem zarządza wspólnota.
Gorąco polecam.
Łukasz Ciechanowicz tel.: 724 051 923

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

Zeb-1858 Działka w miejscowości Mniszków z najładniejszymi widokami w całej Kotlinie. Działka z dostępem do drogi z doskonałym nasłonecznieniem, z warunkami zabudowydomu jednorodzinnego o maksymalnej zabudowie do 150m2. Na działce
jest skrzynka z prądem. Bardzo atrakcyjna oferta. Polecam. OKAZJA !!!!
Dominik Kulig tel.: 693 621 471
Zeb-2321 Oferujemy Państwu kawalerkę w Jeleniej Górze o pow.
27,01m2. Usytuowana na drugim
piętrze w bloku czteropiętrowym na
Zabobrzu I. Mieszkanie jest bardzo
słoneczne i ciepłe do kosmetyki. Na
podłogach parkiet i kafle.
Sandra Kowalewska tel.: 535 201 185
Zeb-2474 Oferujemy Państwu kawalerkę o powierzchni 34m 2 usytuowaną na pierwszym piętrze w budynku kilkurodzinnym w Jeleniej Górze.
Mieszkanie rozkładowe słoneczne i
bezczynszowe.
Anna Grzywińska-Roziel
tel.: 505 074 854
Zeb-2463 Oferujemy Państwu wyjątkowy dom
wiejski z duszą i klimatem. Dom poniemiecki odrestaurowany do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na działce 2800m2 tylko 4km od Lwówka
Śląskiego.
Anna Grzywińska-Roziel 505 074 854
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Mieszkanie 2 pokoje - o powierzchni 36
m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z
WC, duży balkon, czynsz 340 zł, ciepła woda
z sieci, piwnica. KODEX Lic. 10721 - 513
060 568

metrohouse
Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 150
Tel: 668 867 615
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
www.metrohouse.pl

1. Przestronne mieszkanie w bloku, na drugim piętrze, z balkonem. Położone w okolicy centrum, blisko
szkoła, przedszkole, sklepy, wyciągi narciarskie
około 500 m Mieszkanie częściowo po remoncie.
Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika o nr.
licencji 6603 Agent prowadzący Monika 668867612,
więcej informacji na www.metrohouse.pl/134355
2. Do sprzedania piekne mieszkanie: 3 pokojowe w centrum Jeleniej
Góry, Mieszkanie jest po remoncie, wymieniono
wszystkie instalacje. Pokoje są bardzo jasne a
kuchnia przestronna. Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. licencjia 6603 Agent
prowadzacy Karolina 668867644 więcej informacji
na www.metrohouse.pl/140177
3. Polecam Państwa uwadze mieszkanie na Zabobrzu III o bardzo ciekawym rozkładzie.Znajduje
sie w nim kuchnia z jadalnią oraz trzy rozkładowe
pokoje.Atutem mieszkania jest jego lokalizacja,
blisko sklepów, komunikacji miejskiej oraz terenów
spacerowych. Z balkonu mieszkania rozciaga sie
widok na Górę Szybowcową.Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe oraz piwnica. Mieszkanie
jest środkowe, bardzo ciepłe. Nie wymaga wkładu
własnego. Do zamieszkania od zaraz.Polecam Karolina 668867644. Zlecenie
realizowane pod nadzorem pośrednika o nr. Licencji 6603 więcej informacji na
www.metrohouse.pl/191373
4. Przestronne, rozkładowe i jasne mieszkanie na
drugim piętrze przedwojennej kamienicy usytuowanej w ścisłym cetrum miasta.W skład wchodzą 4
pokoje, przedpokój, łazienka, kuchnia i spiżarnia.
Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika o
nr. licencji 6603 Monika 688867612 więcej informacji
na www.metrohouse.pl/206533
5. Do sprzedania przytulne mieszkanie dwupokojowe w bloku na Zabobrzu. Mieszkanie składa się z przedpokoju, pokoju
dziennego z otwartą kuchnią , pokoju z balkonem
oraz łazienki z wc.Pokoje sa ciepłe i słoneczne. Do
lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie nie wymaga
nakładów finansowych-gotowe do wprowadzenia .
Polecam. Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika o nr. licencji 6603 Iwona 668867614 więcej
informacji na www.metrohouse.pl/2125583
6. Mieszkanie trzypokojowe w stanie developerskim,
do własnego wykończenia, na wysokim parterze,
z balkonem. Położone w Parku Sudeckim, co
gwarantuje ciszę i spokój, oraz piękny widok z
pokoju dziennego bezpośrednio na park. Budynek
po kapitalnym remoncie wykończonym w wysokim standardzie. Zachęcam do obejrzenia. Cena
310 tys. do negocjacji. Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. licencji 6603 Iwona 668867614 więcej informacji na
www.metrohouse.pl/242363
7. Ciekawa propozycja dla osób ceniących sobie
cisze i spokój. Mieszkanie w nowym budownictwie
w Cieplicach, poddasze zajmujące całe ostatnie
piętro, które powstało z połączenia dwóch mieszkań.
W skład mieszkanie wchodzą 2 pokoje, gabinet,
otwarta kuchnia, łazienka, salon z jadalnią i barkiem
oraz 2 garderoby. Mieszkanie o wysokim standardzie, w cenie zabudowa kuchenna wykonana na
zamówienie, z AGD, pozostałe meble do uzgodnienia z właścicielami. Mieszkanie słoneczne i przytulne, z okien rozpościera
się przepiękny widok na góry. Gorąco polecam, Agata Deja 668867615 więcej
informacji na www.metrohouse.pl/983623 Zlecenie realizowane pod nadzorem
pośrednika o nr. Licencji 6603
8. Przepiękne mieszkanie godne uwagi w domku
kilkurodzinnym o wysokim standardzie wykończenia. Powierzchnia mieszkania to 75 m. kw: pokój
dzienny z aneksem kuchennym, duża sypialnia z
garderobą, sypialnia, toaleta z łazienką, przedpokój
i wiatrołap. Z salonu oraz sypialni wyjście na duży
taras i ogródek. Teren wokół budynku jest ogrodzony. Zadbane otoczenie, w bliskim sąsiedztwie
domków jednorodzinnych w okolicy Małej Poczty.
Wysoki standard wykończenia: drewniane panele podłogowe, umeblowany
aneks z płytą grzewczą, piekarnik, zmywarka. Agata Deja 668867615 więcej
informacji na www.metrohouse.pl/985663 Zlecenie realizowane pod nadzorem
pośrednika o nr. Licencji 6603
9. Polecam państwa uwadze przestronne mieszkanie o powierzchni 114 m 2, które położone jest
bardzo blisko ścisłego centrum miasta. Mieszkanie
jest po remoncie, nie wymaga nakładów finansowych, świetnie nadaje się również na biuro, gabinety
lekarskie bądź inną działalność - istnieje możliwość
zrobienia oddzielnego wejścia do lokalu od ulicy bezpośrednio od strony miejsc parkingowych. Polecam i zapraszam na prezentację,Iwona 668867614
więcej informacji na www.metrohouse.pl/1111153 Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. Licencji 6603
10. Mieszkanie znajduje się na II piętrze w dwupiętrowym budynku w „zielonej dzielnicy”. Mieszkanie
jest bez-czynszowe. Są trzy pokoje, zabudowana
kuchnia z kuchenką gazowo-elektryczną, zmywarką, przedpokój i łazienką, balkon o pow.12m2. W
każdym pomieszczeniu jest przynajmniej jedno okno
z widokiem na ogród lub park. Okna drewniane.
Ogrzewanie gazowe + kominkowe.Blisko do cetrum. Polecam Monika 668867612
więcej informacji na www.metrohouse.pl/1307073 Zlecenie realizowane pod
nadzorem pośrednika o nr. Licencji 6603

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe - 1 piętro, słoneczne
z ogródkiem w Szklarskiej Porębie lub zamiana
na domek na wsi - 698 700 755
Mieszkanie 2 pokojowe - 1880 zł/1m2 - Wojska Polskiego, 3 piętro, piece, łazienka, balkon
„NK” Lic. 6327 - 502 045 638,75 64 36 052

„Nieruchomości Kopczyńscy”
Już 10 lat pomagamy państwu
skutecznie realizować marzenia
ul. Sudecka 10, Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl
www.nkop.com.pl

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach
900:1700 oraz w soboty w godzinach 1000:1300
1) MIESZKANIE – OK. MAŁEJ POCZTY - 210.000
zł
Atrakcyjne 3-pokojowe mieszkanie o pow.60,95m2,
położone na II piętrze nowego budynku blisko centrum miasta.. Powierzchnia lokalu obejmuje duży
pokój z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienkę
z wc oraz przedpokój. Spokojna, zielona okolica,
posesja ogrodzona, brama wjazdowa na pilota, do
mieszkania przynależy jedno miejsce parkingowe.
2) BLIŹNIAK - OSIEDLE CZARNE – 490.000 zł
Komfortowy, funkcjonalny, dom w zabudowie
bliźniaczej o powierzchni całkowitej 140 m2, położony na bardzo ładnej, ogrodzonej działce o pow.
321m2, w świetnej lokalizacji na osiedlu Czarne w
Jeleniej Górze.
3) JEŻÓW SUDECKI –
MIESZKANIA DEWELOPERSKIE – od 3450 zł/m2
Mieszkania deweloperskie położone w budynku
5-cio rodzinnym w Jeżowie Sudeckim na działce o
powierzchni 1650 m2. W każdym lokalu piec gazowy
dwufunkcyjny z zamontowanymi grzejnikami, rozprowadzone instalacje, okna plastikowe. Mieszkania 2 i
3 pokojowe o pow. 46-57 - 68m2 wraz z przynależną
piwnicą, do zakupu również garaż 30.000.
4) MIESZKANIE - MAŁA POCZTA – 250.000 zł
Stylowe mieszkanie o pow. 93m2 położone na II
piętrze kamienicy w okolicach Małej Poczty. Do
dyspozycji trzy duże pokoje w tym dwa z balkonami, przestronna kuchnia z zabudową na wymiar
i sprzętem AGD i łazienka. Możliwość zakupu z
garażem.
5) DOM JEDNORODZINNY - CIEPLICE – 440.000 zł
Dom jednorodzinny stylizowany na toskański o pow.
227m2. Na parterze znajduje się salon dzienny z
kominkiem, przestronna kuchnia z wyjściem na
taras oraz wc. Na piętrze pokój kąpielowy wanną
narożną z hydromasażem i prysznicem, garderoba
oraz trzy sypialnie.
W przyziemiu: pokój, kotłownia, wc, garaż na dwa samochody o pow. 45m2.
6) DOM - JAGNIĄTKÓW – 599.000 zł
Do sprzedaży dom wolnostojący (stan deweloperski) o powierzchni całkowitej 152 m2, położony w
malowniczej części Jeleniej Góry - Jagniątkowie,
na ładnej działce (pow. 1500 m2) w bezpośrednim
sąsiedztwie Willi Gerharta Hauptmanna. Dom wyróżnia doskonała funkcjonalność, ciekawy rozkład,
wspaniała lokalizacja - spokojna okolica gwarantuje
poczucie bezpieczeństwa i ciszy.
7) MIESZKANIE – KARPACZ - 260.000 zł
Mieszkanie w Karpaczu o pow. 61m2 położone na
I piętrze budynku kilkurodzinnego. Na powierzchnię
składa się duży pokój dzienny, sypialnia, pokój dziecięcy, wykafelkowana kuchnia, wc osobno w kaflach
oraz łazienka z prysznicem. W roku 2005 w lokalu
przeprowadzony został remont kapitalny. W cenie
garaż na jedno auto o pow. 15,70m2.
8) BLIŹNIAK - OSIEDLE ŁOMNICKIE - 430.000 zł.
Połowa bliźniaka położona na Osiedlu Łomnickim na
działce o pow. 788m2. Budynek o pow.110m2 oferuje
na parterze kuchnię salon i łazienkę natomiast na
piętrze trzy pomieszczenia. Budynek ocieplony,
na dachu dachówka angowa, nowy komin i rynny.
Wnętrza do własnego wykończenia. Na działce
garaż na jedno auto.
9) MIESZKANIE - OKOLICE MAŁEJ POCZTY – 140.000 zł
Do sprzedaży mieszkanie 2-pokojowe o pow.
39,40m2, zlokalizowane na II piętrze kamienicy
w okolicach Małej Poczty. Na powierzchnię
lokalu składają się: słoneczny pokój dzienny,
sypialnia, łazienka z wc oraz przedpokój (przygotowany pod kuchnię). Mieszkanie jest po
kapitalnym remoncie - nowe okna pcv, nowe
instalacje, nowe podłogi - panele, na ścianach
gładzie
10) PODGÓRZYN - MIESZKANIE – 95.000 zł
Mieszkanie w Pogórzynie 2-pok, parter, 49m2.
Nowe tynki, gładzie, wylewki na podłogach,
nowe instalacje, nowe okna plastikowe z parapetami, łazienka z przyłączami, w przedpokoju
możliwość wstawienia szafy. Ogrzewanie przewidziane elektryczne, obecnie piec kaflowy.

Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2, okolice
ZUS-u, odsprzedam bez pośredników, 140000
zł do uzgodnienia - 787 377 930
Mieszkanie 2 pokojowe - 50,52 m2 Zabobrze III. 2/4 piętro. Bez pośredników. Cena
169.000 zł - 721 263 389
Mieszkanie 2 pokojowe - 51 m2 w bloku
4-piętrowym na Kiepury. Eleganckie po remoncie, środkowe z balkonem. Do wprowadzenia.
Kuchnia z meblami na wymiar. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 w bloku
4-piętrowym na Kiepury. Środkowe, rozkładowe z balkonem. Kuchnia osobna. Na
podłogach panele. Opłaty 180 zł. Polecam.
Tanie. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bloki okolice
Małej Poczty parter z balkonem. Lic. 5877 500 122 446
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jagniątkowie,
niskie koszty utrzymania, doskonały stan
techniczny, ogrzewanie gazowe. Lic. 9549 726 290 939
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze 37 m2
rozkładowe do zamieszkania, niski czynsz,
słoneczne 124000 PLN do negocjacji. Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 35 m2,
rozkładowe, 9 piętro w ocieplonym bloku na
Moniuszki. Tylko 115 tys. do negocjacji. Lic.
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 54 m2,
z balkonem od str. południowej, zadbane, po
remoncie. Lic. 10728 - 501 181 875
Mieszkanie 3 - pokojowe - 69,6 m2 na VII
piętrze w wieżowcu na Zabobrzu III. Rozkładowe, środkowe, słoneczne z balkonem. Nowe
okna i panele na podłogach. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 71 m2, po remoncie, 1 piętro, ul. Pocztowa. Atrakcyjna cena.
Lic. 7453 Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 3 pokojowe - 79 m2, z ogrodem w Cieplicach. Bez pośredników - 510
129 927
Mieszkanie 3 pokojowe - 82 m2 zlokalizowane na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie
słoneczne, dwustronne, w pełni rozkładowe
169 000 tys. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 3 pokojowe na Kiepury - 63
m2 w bloku, IV piętro. Balkon z widokiem na
góry, efektowna łazienka. Cena 190 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokojowe w Centrum - 76
m2 w Centrum Jeleniej Góry położone na
3 piętrze, do remontu. Cena 145000 zł. Lic.
5877 - 500 122 470
Mieszkanie 3 pokojowe w Dąbrowicy - 64
m2 na pierwszym piętrze w kamienicy. Lokal
do remontu. Cena 80 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe w Kowarach - w
bloku położone na 2 piętrze z balkonem z
pięknymi widokami na panoramę Karkonoszy.
Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkanie 35 m2 - 2 pokojowe, 35 m2, 9
piętro na Moniuszki. Blok ocieplony. Czynsz
220 zł. Nowe okna. Atrakcyjna cena 115tys. do
negocjacji. Lic. 7453 - 601 869 663
Mieszkanie 35 m2 w rozsądnej cenie - 2
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu I wymagające jedynie odświeżenia, spokojna lokalizacja, logga, w pełni rozkładowe. Nieruchomości
Otti Lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie 35 m2 w rozsądnej cenie - 2
pokojowe mieszkanie z loggą, całkowicie rozkładowe, wymagające jedynie odświeżenia.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 35 m2 Zabobrze I - 2 pokojowe
całkowicie rozkładowe, wymagające jedynie
odświeżenia, w rozsądnej cenie. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 40 m2 z ogródkiem - komfortowe po kapitalnym remoncie, 40 m2, ogródek,
ogrzewanie miejskie, 150.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 535 630 414
Mieszkanie 46 m2 w Łomnicy - dwupokojowe mieszkanie do remontu z ogródkiem,
atrakcyjna cena. Lic. 5524 - 662 112 344
Mieszkanie 46 m2 w Łomnicy - dwupokojowe z ogródkiem do remontu, atrakcyjna
cena. Lic. 5524 N. City - 662 112 344
Mieszkanie 50 m2 okolice centrum - dwupokojowe mieszkanie do remontu położone
na drugim piętrze, atrakcyjna cena, Lic. 5524
N. City - 662 112 344
Mieszkanie 50 m2 w Centrum - dwupokojowe na drugim piętrze, atrakcyjna cena. Lic.
5524 N. City - 662 112 344
Mieszkanie 50 m2 w J.G. - 2 pokoje duża
kuchnia, piwnica, strych, po remoncie ogrzewanie gazowe i kominek - 693 828 283
Mieszkanie 52 m2 w kamienicy - 2 pokojowe, rozkładowe blisko ścisłego centrum
Jeleniej Góra, cena 149 tys. zł. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335

Mieszkanie 57 m2 Zabobrze - bardzo ładne,
wyremontowane trzypokojowe mieszkanie,
Zabobrze II, zabudowa kuchenna i sprzęt AGD
w cenie. Lic. 5524 N. City - 662 112 344
Mieszkanie 60.000 zł 2 pokoje - okolice
Jeleniej Góry, 60.000 zł do negocjacji. Sudety.
Lic. 1749 - 535 630 414
Mieszkanie 63 m2 Zabobrze III - 3 pokojowe
po kapitalnym remoncie, z dużym balkonem
i ładnym rozkładem. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 64 m2 w Cieplicach - przebudowane: dwie sypialnie, salon otwarty na dużą
kuchnię, piękny widok z balkonu. Lic. 5524
N.City - 662 112 344
Mieszkanie 69 m2 Zabobrze II - 3 pokojowe
mieszkanie w 4-piętrowym bloku, cena 186
tys. zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 76 m2 w centrum - w okolicach
Akademii Ekonomicznej. powierzchnia 76 m2,
3 pokoje, 2 piętro, do remontu. Lic. 14557,
Jeldom Nieruchomości - 602 727 242
Mieszkanie 84 m2 Kowary - bardzo ładne
3 pokojowe w Kowarach. Odremontowane
przy użyciu najlepszych materiałów. Polecamy
Lic. 14557, Jeldom Nieruchomości - 602
727 242
Mieszkanie 99 m2 w kamienicy - 3 pokojowe
wymagające jedynie odświeżenia, rozkładowe,
z balkonem, na I piętrze. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 99 m2 w kamienicy - ładne 3
pokojowe na I piętrze blisko ścisłego centrum
Jeleniej Góry a zarazem w spokojnej lokalizacji, wymaga jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie bezczynszowe - 3 pokoje,
piękna okolica, 95 tys. Bystrzyca - 696
206 032
Mieszkanie blisko centrum - do kapitalnego
remontu, wysoki parter, duży balkon, spokojna
lokalizacja. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 501 090 928
Mieszkanie Cieplice M2 - 2 pokojowe,
schludne mieszkanie, o powierzchni 40 m2,
położone na parterze, przy granicy parku
Zdrojowego. Lic. 14557, Jeldom Nieruchomości - 602 727 242
Mieszkanie dla konesera 128 m2 - piękne
w centrum przy ul. Armii Krajowej, 128 m2, 3
piętro, po remoncie. Dodatkowo wykupiona
część strychu 27 m2 z przyłączami na sypialnię. Polecam. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
Mieszkanie do remontu - w Szklarskiej
Porębie - 44 m2, I piętro w kamienicy obok
centrum. Wszystkie media. Cena 110 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie dwupokojowe - 38 m2 blisko
centrum Jeleniej Góry - 880 267 126
Mieszkanie dwupokojowe - na Kiepury.
Cena 135000 zł. Lic. 10171 - 508 240 826
Mieszkanie dwupokojowe - w okolicach
uniwersytetu na optymalnym I piętrze z małym
balkonem, cena do negocjacji Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie dwupokojowe - willowe w
Jeleniej Górze Cieplicach 66 m2 z ogródkiem,
c.o. gazowe, pośrednikom dziękuję - 605
934 763
Mieszkanie dwupoziomowe - atrakcyjne
w centrum 85m2. Roksanes Ż 7867 - 508
240 831
Mieszkanie dwupoziomowe - nowe deweloperskie z bardzo fajnym rozkładem w atrakcyjnej cenie. Roksanes Ż 7867 - 508 240 831
Mieszkanie Karłowicza 39 m2 - III piętro, 2
pokoje po kapitalnym remoncie, mieszkanie
ciepłe, słoneczne z balkonem, w czynszu
zaliczka na wodę, prężnie działająca wspólnota. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Karpacz - dwupoziomowe 95
m2 w Karpaczu, 4 pokoje, osobne wejście
+ weranda z widokiem na Śnieżkę, po
kapitalnym remoncie. Cena 399.000 zł - 667
544 454
Mieszkanie Karpacz 110 m2 + ogród parter: 5 pokoi, 2 łazienki, 2 przedpokoje,2
osobne wejścia, ogród. Możliwość podzielenia
nieruchomości na 2 odrębne mieszkania - 667
544 454
Mieszkanie Karpacz 145 tys. - 2 pokojowe,
w bloku, 38 m2, blisko centrum, wolne od
zaraz. Lic. 10728 - 501 181 875
Mieszkanie Karpacz 40 i 43 m2 - 2 mieszkania, 2-u pokojowe. Na parterze oraz na I
piętrze blisko centrum i hotelu Gołębiewski.
Do zamieszkania od zaraz. Zaproponuj
swoja cenę. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Karpacz dwupoziomowe - 95
m2, weranda z widokiem na Śnieżkę, po
kapitalnym remoncie. Cena 399.000 - 667
544 454
Mieszkanie Kiepury - 2 pokoje, 36 m2,
widna kuchnia, łazienka z WC, duży balkon,
czynsz 340 zł, ciepła woda z sieci, 109 000 zł.
KODEX Lic. 10721 - 513 060 568
Mieszkanie Kiepury 2 pokoje - 36 m2 widna kuchnia, łazienka z WC, czynsz 340
zł, piwnica, duży balkon. Cena 109 000 zł.
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie Kiepury 54 m2 - z balkonem, I
piętro do własnego wykończenia 174000 zł.
Lic. 3454 GOLD HOUSE - 693 539 967

Mieszkanie 53 m2 135 tys. - zadbane 2
pokojowe, okolice Małej Poczty, II p. nowe
instalacje. Lic.10728 - 501 181 875

Mieszkanie Kiepury 64 m2 - III piętro, 3
pokoje, rozkładowe, ustawne, ciche, słoneczne. Duży balkon, niski czynsz, do niewielkiego remontu. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962

Mieszkanie 57 m2 Zabobrze - bardzo ładne
wyremontowane mieszkanie trzypokojowe,
zabudowa kuchenna w cenie, atrakcyjna cena,
Lic. 5524 N. City - 662 112 344

Mieszkanie komfortowe - nowe 50 m2 z
balkonem przy Moniuszki plus garaż podziemny - bez pośredników. Właściciel - 600
721 484

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Mieszkanie M2 109 000 zł - o powierzchni
36 m2, 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka
z WC, duży balkon, czynsz 340 zł, ciepła
woda z sieci, piwnica. KODEX 10721 - 513
060 568

Mieszkanie willowe - 2 - poziomowe,
powierzchnia 99 m2 (po podłodze), 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, taras, ogród. Okolice Małej
Poczty. Cena 320 000 zł. KODEX 10721 513 060 568

Mieszkanie - dla studentów 2 pokojowe
w domku z oddzielnym wejściem, 800 w
tym Internet, ogrzewanie i ciepła woda, plus
media. Bez opłat przez wakacje, okolice ul.
Różyckiego - 607 858 433

Mieszkanie M2 109 000 zł! - na Kiepury,
36m2, 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka z
WC, czynsz 340zł, piwnica, duży balkon.
Cena 109 000 zł. KODEX 10721 - 513
060 568

Mieszkanie willowe - w Jeleniej Górze
z ogrodem, 4 pokoje, super lokalizacja,
zadbane. Iwona Lic. 3198 - 693 539 968

Mieszkanie - dla studentów, 3 pokojowe na
ul. Wojska Polskiego, 100 m od Uniwersytetu
Ekonomicznego - 502 506 481

Mieszkanie z ogródkiem w Miłkowie - 3
pokojowe po kapitalnym remoncie w ładnym
budynku z tarasem i ogródkiem. Lic. 5877 500 122 470

Mieszkanie - dwupokojowe na Zabobrzu
od 10.10.2011, wyposażona kuchnia, częściowo umeblowane, balkon i piwnica, 1000
zł + liczniki - 507 434 761

Mieszkanie M2 Kiepury - 36 m2, 2 pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka z wc, duży balkon,
czynsz 340 zł, ciepła woda z sieci, piwnica.
CENA 109 000 zł. KODEX 10721 - 513
060 568
Mieszkanie M-2 na Zabobrzu - po remoncie
kapitalnym z klimatyzacją, nie wymagające
żadnych nakładów finansowych. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 869 172

Mieszkanie z potencjałem - 70 m2 na drugim piętrze w poszukiwanej części miasta. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie Zabobrze - dwupokojowe na
III piętrze, 39 m2 słoneczne z balkonem
Lic. 5877 Nieruchomości Muraszko - 500
122 447

Mieszkanie M2 na Zabobrzu III - odremontowane 2 pokojowe 51 m2, położone na 4
piętrze bloku. Lic. 14557, Jeldom Nieruchomości - 602 727 242

Mieszkanie Zabobrze I - 2 pokojowe o
powierzchni 34 m2, położone na 2 piętrze.
Dobra cena. Lic. 14557, Jeldom Nieruchomości - 602 727 242

Mieszkanie M3 53 m2 110 tys. - 3 pokoje,
53 m2, 3 piętro, zamykane miejsce parkingowe, czynsz 180 zł, 10 minut od pl.
Ratuszowego. CENA 110 000 zł. KODEX
Lic. 10721 - 513 060 568

Mieszkanie Zabobrze II, 54 m2, 3 pokoje
- IV piętro, 2 sypialnie (15,12 m2), aneks
kuchenny połączony z salonem (18 m2) nie
wymaga dużych nakładów finansowych,
doskonała lokalizacja. Dobra cena Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie M3 53 m2 110 tys. - o
powierzchni 53 m2, 3 pokoje, duża łazienka
z oknem, czynsz 180 zł, 3 piętro, zamykane
miejsce parkingowe. KODEX 10721 - 513
060 568
Mieszkanie M3 70 m2 199000 - bardzo
zadbane o powierzchni 70 m2, 1 piętro, 3
pokoje, czynsz 240 zł w tym 100 zł fundusz
remontowy, ścisłe centrum miasta, okazyjna
cena 199 000 zł. KODEX Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie M3 73 m2 - 3 pokoje, w Kamienicy koło Uniwersytetu Ekonomicznego. Po
kapitalnym remoncie. Wszystko nowe, do
wprowadzenia. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M3 Plac Ratuszowy - 56 m2,
3 pokoje, parter w kamienicy. Cena :145 tys.
do negocjacji. Do remontu! Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie Mała Poczta 53 m2-135 tys.
- po kapitalnym remoncie, II piętro, 2 pokoje
zadbana klatka schodowa, mały ogródek.
Cena do negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie na Zabobrzu - Mieszkanie na
Zabobrzu - 605 583 542
Mieszkanie Noskowskiego 70 m - 184500
zł - IV piętro, 3 pokoje, środkowe, z dużym
balkonem. Mieszkanie w dobrym stanie, nie
wymaga dużych nakładów finansowych, do
zasiedlenia od zaraz. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie okolice Ogólniaka Żeroma - 2
pokojowe, 35,5 m2 - 140000 zł. Lic. 3454
GOLD HOUSE - 693 539 967
Mieszkanie Piechowice 2 pokojowe - z
wyjściem na ogród 48 m2, pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka. Lic. 5877 500 122 446
Mieszkanie przytulne M3 - 70 m2, po
remoncie, bardzo ładnie urządzone, 4 piętro
w odrestaurowanej kamienicy, ul. Złotnicza.
210 tys. do negocjacji. Polecam. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie Różyckiego 48 m2 146 tys. - IV
piętro w bloku po termomodernizacji, 3 pokoje
z loggią, mieszkanie po drobnym remoncie,
do wykończenia. Doskonała lokalizacja. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Szklarska Poręba - do własnego wykończenia 54.5 m2 346000 zł Lic.
3454 GOLD HOUSE - 693 539 967
Mieszkanie Szklarska Poręba - dwupoziomowe położone w Szklarskiej Porębie
Średniej. Powierzchnia mieszkania to 56
m2, po obrysie około 90. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 519-562-869
Mieszkanie trzy pokojowe - 61 m2 parter z
przeznaczeniem na działalność. 140 000 do
negocjacji - 668 876 523
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe 76
m2 z balkonem super cena. Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie w centrum - 86 m2 za 200
tys. - 504 984 021

Mieszkanie, Zabobrze - 70 m2, nowoczesna adaptacja, 3 pokoje, duża łazienka
- 507 377 077
Mysłakowice 3 pokoje 65 m2 - III piętro
(25,12,10 m2) z balkonem. Mieszkanie
wymaga niewielkich nakładów finansowych
(wymiana 3 okien) odświeżenia. Cena do
negocjacji Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Stylowy apartament - Szklarska Poręba,
4 pokoje, taras, ogród. Lic. 5877 - 500
122 445

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia
2 pokojowe,
umeblowane
mieszkanie na
Zabobrzu za 700 zł +
media - 75 718 38 86
Kawalerka - 28 m2 Zabobrze 700 zł plus
media - 603 080 757
Kawalerka - 46 m2 - Mała Poczta - 700 zł
+ liczniki. Lic. 11965 - 509 949 961
Kawalerka - atrakcyjna i nowa - 30 m2
blisko centrum Jeleniej Góry, bardzo ładna,
umeblowana, słoneczna i zadbana. Serdecznie polecam atrakcyjna oferta i cena.
MAR-MW-12406. Marles Lic. 13045 - 533
797 878
Kawalerka - fajna mała wyposażona,
niedrogo, blisko centrum - 501 541 503
Kawalerka - słoneczna, duża, umeblowana, pokój, kuchnia, łazienka, po remoncie,
do wynajęcia od września w cichej dzielnicy
5 minut do centrum 750 zł + opłaty - 606
196 556
Kawalerka - ul. Wolności, 40 m2, wyposażona. 800 zł już z licznikami. ABN Stępień,
Mateusz Nowakowski, Lic. 7867 - 514
600 101
Kawalerka - umeblowana - mieszkanie
jest po remoncie - 691 893 639
Kawalerka - umeblowana na Zabobrzu
1 - 680 zł - 888 441 106
Kawalerka - w centrum Jeleniej Góry, 24
m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, bez mebli, 600
PLN plus media - 693 503 602
Kawalerka centrum JG - 28 m2, pokój,
kuchnia, łazienka, bez mebli, 600 PLN + liczniki + kaucja 1 miesięczna - 693-503-602
Kawalerka dla pary - os. Czarne w Jeleniej Górze - 600 391 015

Mieszkanie w centrum 77 m2 145 tys. - 3
pokojowe w centrum. Rozkładowe. Nowe
okna, piece kaflowe. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 503 021 047

Kawalerka umeblowana AGD - Ul.
Zachodnia na parterze żaluzje antywłamaniowe kompletnie umeblowana, pralka,
lodówka, piec 2 funkcyjny 570 zł + liczniki
- 502 731 859

Mieszkanie w Cieplicach - o powierzchni
91 m2 po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, II
piętro, garaż, świetna lokalizacja Lic. 5877
Nieruchomości Muraszko - 500 122 447

Kawalerka w Cieplicach - całkowicie
wyposażona dla pracujących lub studentów
600 + czynsz + liczniki - 785 161 816

Mieszkanie w dobrej cenie - korzystna
lokalizacja, I piętro, do odświeżenia, blok po
termomodernizacji, 2 pokoje. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie w Gryfowie - 102 m2 + 373
m2 (grunty własne) + duży strych + piwnica
+ pomieszczenia gospodarcze, cena: 179999
PLN (do negocjacji) - 533 456 997
Mieszkanie w Karpaczu - atrakcyjne
53 m2, l piętro, cena do negocjacji - 691
714 099
Mieszkanie w Podgórzynie - 50 m2, 3
pokoje, stan deweloperski, czynsz 120 zł.
Cena 95 000 zł. KODEX Lic. 10721 - 513
060 568

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

Kawalerka w domku jednorodzinnym na Zabobrzu na parterze umeblowana 30
m2 - 900 zł z opłatami dla 1 lub 2 osób bez
dzieci - 603 958 920
Mieszkania Karpacz 1200 zł - apartamenty
w Karpaczu, 1200 zł w tym media. Sudety.
Lic. 1749 - 535 630 414
Mieszkanie - 100 m2 dla studentów w
centrum miasta, 4 pokoje plus kuchnia, plus
łazienka - 535 250 470
Mieszkanie - 2 pokojowe 42 m2 częściowo
umeblowane parter. 700 zł - w cenie czynsz,
ogrzewanie, woda, śmieci. Piechowice Piastów - 601 543 554
Mieszkanie - 2 pokojowe, b. ciepłe po
remoncie z balkonem miejscem parkingowym. Pierwsze piętro w centrum JG - 785
031 964
Mieszkanie - 3 pokojowe od zaraz 1400 zł
w tym czynsz i ogrzewanie + media + kaucja
po remoncie, umeblowane - 535 860 209
Mieszkanie - atrakcyjne - nowe z tarasem,
ogrodem i wiatą garażową. umeblowane, 3
pokoje, cena 1800 zł - 507 030 071
Mieszkanie - dla studentów 2 pokoje z
balkonem, centrum JG - 503 328 364

Mieszkanie - Kiepury - wysoki standard
- 3 pokoje, wyposażone, duży balkon (bez
pośredników) 1080 + opłaty + kaucja - 509
608 323
Mieszkanie - komfortowe - w centrum tuz
przy Ratuszu, 1 p. , co gazowe, 44 m2, czynsz
900 zł, kaucja. Lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie - komfortowe, częściowo
umeblowane 2 pokojowe z balkonem na ul.
Kiepury 5 wolne od 01.09. Czynsz 950 zł +
media + kaucja - 667 907 015
Mieszkanie - ładne, 3 pokojowe w centrum
J.G. w budynku 6-rodzin., meble, AGD - 607
072 699
Mieszkanie - nowe 2 pokojowe gustownie
umeblowane od 1 października, blisko centrum. Sypialnia, salon z kuchnia, łazienka,
balkon. Budynek dwupiętrowy z miejscem
parkingowym. Koszt 1100 plus liczniki - 792
013 637
Mieszkanie - piękne w Cieplicach - słoneczne, wysokie mieszkanie w centrum Cieplic, 55 m2, sypialnia, duży salon z aneksem
kuchennym, łazienka, 1100 PLN + liczniki +
kaucja – 693 503 602
Mieszkanie - samodzielne, niezależne, w
pełni umeblowane po remoncie na parterze
35 m2 - Jelenia Góra - 601 577 211
Mieszkanie - studentom - w Cieplicach
blisko Politechniki - wszystkie media - 510
498 678
Mieszkanie - umeblowane - 2 pokojowe +
kuchnia z jadalnią, balkon, piwnica, w zielonej
części Zabobrza, blisko przystanki 550 zł +
opłaty - 695 160 526
Mieszkanie - umeblowane - w Piechowicach, 450 zł plus czynsz i rachunki - 796
328 556
Mieszkanie - w Janowicach Wielkich 2
pokoje z kuchnią i łazienką - 50 metrów 606 710 471
Mieszkanie - w Jeleniej Górze, 42 m2, 2
pokoje, duża kuchnia, łazienka, przedpokój.
Po gruntownym remoncie - 604 282 035
Mieszkanie 2 pokoje - 51 m2, salon, sypialnia, w pełni umeblowane. Wyższy standard
Zabobrze, ul. Kiepury. Czynsz 1000 PLN +
liczniki, od września - 507 000 569
Mieszkanie 2 pokoje - Cieplice- Osiedle
Orle parter, 900 zł plus media - 609 632
732
Mieszkanie 2 pokoje Słowackiego - po
remoncie, od zaraz, 2 pokojowe, cena 1000 zł
Madom Nieruchomości - 666 222 031
Mieszkanie 2 pokojowe - blisko centrum i
uczelni. Umeblowane, cieple w cichej okolicy.
Dla 3 lub 4 studentów. Bez pośredników.
Tanio. - 606 141 465
Mieszkanie 2 pokojowe - centrum, rozkładowe, osobna kuchnia, po remoncie, częściowo umeblowane, cena 940 w tym czynsz
i ogrzewanie + liczniki - 509 305 575
Mieszkanie 2 pokojowe - J. Góra Zabobrze, ul. Karłowicza, umeblowane, gotowe
do zamieszkania. Cena: 550 zł + czynsz 380
+ liczniki - 500 208 807
Mieszkanie 2 pokojowe - Karłowicza w
pobliżu sklepu Jubilat, pierwsze piętro. 800 zł
+ liczniki. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, ul.
Bacewicz 3, I piętro, przestronny balkon, w
pełni wyposażona kuchnia i łazienka - 697
909 511
Mieszkanie 2 pokojowe - ok. Malej Poczty,
co, 950 + media + kaucja zwrotna, bez
pośredników - 507 065 179
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury 800
zł + czynsz + liczniki - 667 577 713
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane i
wyposażone przy ul. Bacewicz k/Kauflandu.
Preferuje studentów/ki.750 zł + opłaty - 604
842 511
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane,
blisko centrum, w bdb. stanie, 700 zł + opłaty
- 530 090 754
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane,
na Zabobrzu, 700 zł + media - 75 71 83 886
Mieszkanie 2 pokojowe - z kuchnią i
łazienką w centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie
jest w pełni wyposażone i umeblowane - 602
704 927
Mieszkanie 2 pokojowe Kiepury - 54 m2,
umeblowane, komfortowe 1000 zł + media
/ miesięcznie Ewelina Jarząbek MADOM
Nieruchomości - 666 222 031
Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane okolice stadionu na Złotniczej 900 zł plus
media - 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach kuchnia, łazienka. Umeblowane, z tarasem,
nieopodal Placu Piastowskiego. 1000 zł +
liczniki + kaucja - 691 126 110
Mieszkanie 3 pokojowe - Jeżów Sudecki
- parter, m. garażowe, 1100 plus media,
studenci, pracujący - 515 366 442
Mieszkanie 3 pokojowe - ładne w centrum
J.G w budynki 6-rodzinnym, meble, AGD dla
spokojnych studentów. 1300 + liczniki - 607
072 699
Mieszkanie 3 pokojowe - podwyższony
standard, od września, Zabobrze - 535
860 209
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Mieszkanie 3 pokojowe - Słoneczna
Dolina - mam do wynajęcia apartament 70
m2, ogród, wiata garażowa, parter domu,
Słoneczna Dolina cena - 1800 zł / miesięcznie
- DO ROZMÓW Ewelina Jarząbek MADOM
Nieruchomości - 666 222 031
Mieszkanie 3 pokojowe - w bloku niedaleko
Uniwersytetu Ekonomicznego. Lic. 5877 500 122 470
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach 608 012 504
Mieszkanie 3 pokojowe - z garażem w
Karpaczu 61 m2 - 603 114 391
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze - 1200
zł + liczniki + kaucja - 697 183 433
Mieszkanie 3 pokojowe w centrum - na Pl.
Ratuszowym. Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkanie 80 m2 z ogródkiem - po
remoncie, 1100 zł plus media. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 800 zł 3 pokoje - na parterze
z tarasem i ogródkiem, nieumeblowane, 85
m2, 800 zł plus media. Sudety. Lic. 1749 535 630 414
Mieszkanie 85 m2 centrum JG - bardzo
ładne, słoneczne mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry, 3 pokoje, umeblowana kuchnia, łazienka, 1100 PLN plus media - 693503-602
Mieszkanie atrakcyjne - umeblowane Kiepury przy pętli, właściciel - 507 547 521
Mieszkanie atrakcyjne 5 pokojowe - 108
m2 słoneczne, przestronne blisko centrum
Jeleniej Góry. Mieszkanie zadbane i czyste,
wyposażone i umeblowane. Atrakcyjne dla
studentów lub rodziny. Serdecznie polecam.
Marles Lic. 13045 - 533 797 878
Mieszkanie b. ładne - słoneczne w centrum
Jeleniej Góry, 85 m2, 3 pokoje, duży korytarz,
umeblowana kuchnia, łazienka, 1100 PLN
+ liczniki + 1-dno miesięczna kaucja - 693
503 602
Mieszkanie Cieplice - piękne, słoneczne,
wysokie mieszkanie w centrum Cieplic/JG, 54
m2, sypialnia, salon z aneksem kuchennym,
łazienka, nie umeblowane, 1100 PLN plus
media - 693-503-602
Mieszkanie dla studentów - dwupokojowe,
umeblowane, Internet. Blisko UE - 501
038 913
Mieszkanie dla studentów - okolice Różyckiego, 800 zł w tym Internet, ogrzewanie i
ciepła woda, bez wakacji - 727 575 726
Mieszkanie duże 2 pokojowe - dla max.
5 studentów, os. Czarne w Jeleniej Górze
- 600 391 015
Mieszkanie dwupokojowe - 60 m2, w
pełni umeblowane, cztery łóżka, również dla
studentów. 1050 zł + liczniki. ABN Stępień,
Mateusz Nowakowski, Lic. 7867 - 514
600 101
Mieszkanie dwupokojowe - ul. Kiepury,
cena do uzgodnienia - 668 265 749
Mieszkanie dwupokojowe - umeblowane w
Maciejowej od 1 września - 691 736 740
Mieszkanie dwupokojowe 34 m2 - po
remoncie. Niskie koszty utrzymania. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie Karpacz - w centrum w pełni
umeblowane, wyposażone, c o gazowe,
bezczynszowe na dłuższy czas - możliwość
kupna na własność - 509 309 365
Mieszkanie Karpacz - w typie apartamentu
40 m2, 2 pokoje kuchnia łazienka, po generalnym remoncie 900 zł + opłaty. Lic. 10171
- 662 009 200
Mieszkanie na Kiepury - 3 pokoje, umeblowana kuchnia 1000 zł plus liczniki plus
kaucja zwrotna 1000 zł. Dzwonić po 17 - 603
749 799
Mieszkanie od 1.10 - 2 pokojowe, dwa lata
po kapitalnym remoncie, nowe okna, inst.
elektryczna, CO 1 piętro, 900 zł z czynszem
plus media, częściowo umeblowane - 693
630 807
Mieszkanie trzypokojowe - w centrum
miasta także dla studentów. Mieszkanie położone na parterze, częściowo umeblowane,
zadbane - 665 775 099
Mieszkanie trzypokojowe - w centrum. Lic.
10171 - 508 240 826
Mieszkanie w centrum - 2 pokoje, salon
z kuchnia, balkon, ogródek, umeblowane
1000 zł w tym kablówka i Internet, od zaraz
- 502 834 113
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry. 70
m2, 3 pokoje, umeblowane - 509 499 277
Mieszkanie w willi - dla studentów w
centrum: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras.
Z osobnym wejściem. Cena do uzgodnienia
- 513 103 427

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Mieszkanie - 2 pokojowe, kuchnia, łazienka
z ogrzewaniem w cenie. Parter lub Ip. Jelenia
Góra i okolice. Nie Zabobrze. Bez pośredników. - 697 707 401
Mieszkanie 3 i 4 pokoje - w centrum
Jeleniej Góry, może być dla studentów Lic.
3198 - 693 539 968
Mieszkanie - 2 pokojowego, do 600 zł w
Jeleniej Górze - 727 435 049
Mieszkanie - 3 pokojowe, najlepiej w
pobliżu Kolegium Karkonoskiego lub centrum. Na studencką kieszeń - 723 137 942
Mieszkanie - kawalerka w okolicy ul.
Cieplickiej - 609 443 350
Mieszkanie - od 40-60 m2 - 2 pokoje w
Jeleniej lub Kowarach od października - 534
690 165
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Mieszkanie - w okolicach Karpacza (Miłków,
Ścięgny, Kowary, Sosnówka) niedrogiego w
utrzymaniu - 693 809 433

Dom w Piechowicach - nowy - 160 m2 na
działce 531 m2. Lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Dom w Podgórzynie - 250 m2, piętrowy,
podpiwniczony z garażem. 5 pokoi. Działka
467 m2. Cena 330 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135

Kawalerka kwaterunkowa - 34 m2 Zabobrze 3 na 1 lub 2 pokojowe okolice Jeleniej
Góry - 692 092 106

Dom w Szklarskiej Porębie - pensjonat z
budynkami gospodarczymi, działka ponad
3000 m2. Lic. 9549 - 726 290 939

Mieszkanie 37 m2 Cieplice - zamienię na
większe w Cieplicach ok. 50 m2 Lic. 5877 500 122 445

Dom w zabudowie szeregowej - w Mysłakowicach, 150 m2 na parterze wykończone +
poddasze, 2500 m2 działki Lic. 5877 - 500
122 447

Mieszkanie w Mysłakowicach - 44,3 m2,
2 pokoje, 2 piętro, w b. dobrym stanie na
większe z dopłatą Jelenia G. i okolice Kowary
- 501 557 026

DOMY
KUPIĘ
Dla zdecydowanego klienta - z gotówką
poszukujemy domu na wsi do 20 km od J. Góry
N. Grzywińscy. Lic. 998 - 505 074 854

DOMY
SPRZEDAM
1/2 domu 6 pokoi - piękna okolica. Gorczyca
165 tys. - 696 206 032
Atrakcyjna szeregówka - po remoncie
kapitalnym w bliskiej lokalizacji centrum. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Bliźniak Cieplice - super lokalizacja 6 pokoi
500 m działki. Lic. 5877 - 500 122 446
Bliźniak w Cieplicach - 108 m2 powierzchni
użytkowej, 5 pokoi, garaż, świetna lokalizacja,
cena do negocjacji Lic. 5877 - 500 122 447
Bliźniak w JanowicacH - ok. 145 m2, parter
z użytkowym poddaszem, 3 pokoje, działka
566 m2, wolnostojący duży garaż, ładny
zadbany ogród.Cena268 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9547 - 602 732 135
Budowa domu - na ukończeniu w Jeżowie
Sudeckim - działka 14 ary może być dwupokoleniowy, garaż w budynku widok na góry, dobra
lokalizacja, przystępna cena - 603 139 918
Dom - mały - 100 m2 na działce 600 m2
po kapitalnym remoncie do wprowadzenia.
Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Dom - mały - 100 m2 na działce 690 m2
koło Jeleniej Góry. Po kapitalnym remoncie
do wprowadzenia. Cena 268000 zł. Lic. 998
- 509 156 552
Dom - okazja - Cieplice osiedle pod wałami
wolnostojący z działką 551m - Lic.5877 - 500
122 446
Dom 2 letni - z widokiem na Śnieżkę na
działce 1200 m2, zabudową kuchenną w
cenie. Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie
- 693 056 760
Dom do zamieszkania - piękny, położony w
dzielnicy willowej na Zabobrzu. Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 501 090 928
Dom dwurodzinny - (do remontu) - cena 360
tys. zł. do negocjacji - 342 m2 - 500 247 935
Dom Jeżów - parterowy z użytkowym poddaszem do wykończenia 450000 zł Lic. 3454
GOLD HOUSE - 693 539 967
Dom Leśne Zacisze - piękny 350 m2, działka
4680 m2. Wynajmowany dla zagranicznych
turystów. Super położony, z pełnym wyposażeniem. Cena do negocjacji. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
Dom Leśne Zacisze - piękny dom o niezwykłej
architekturze, powierzchnia 170 m2, działka
1714 m2, dom wykończony, okna PCV z
roletami, piec olejowy, kominek z płaszczem
wodnym. Lic. 14557 - 668 667 637
Dom na Hoffmana - w zabudowie szeregowej
o powierzchni 180 m2. Garaż, nowe okna PCV,
kuchnia w zabudowie, na podłogach parkiet,
kafle, wykładzina. Lic. 14557 - 668 667 637
Dom okolice Lwówka - z budynkiem gospodarczym na działce 1600 m2, Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom okolice St. Kamienicy - mały poniemiecki
do remontu, 120 m2, działka 1000 m2, Lic.
5524 N. City - 662 112 344
Dom parterowy - o powierzchni 200 m2 ( +
80 do zaadaptowania) położony w Jeżowie
Sudeckim! Stan idealny, oraz atrakcyjna
cena!! Lic. 14557, Jeldom Nieruchomości 602 727 242
Dom Piechowice Pakoszów - wolnostojacy, po
remoncie, 188 m2, pełen uroku na sprzedaż.
RE/MAX. Lic. 10641 - 793 879 741
Dom Podgórzyn - do remontu 135000 zł. Lic.
3454 GOLD HOUSE - 693 539 967
Dom w dobrej cenie - położony w Cieplicach,
po remoncie, 5 pokoi, garaż na 2 samochody,
taras, ogród. Lic. 3198 - 693 539 968
Dom w dobrej cenie - w Cieplicach, pilnie
sprzedam, wolnostojący, po remoncie, 5
pokoi, garaż na 2 samochody. Lic 3198 - 693
539 968
Dom w Jeleniej Górze - 190 m2, działka
800 m2, lokalizacja, Osiedle Zabobrze, ul.
Ogińskiego, rejon sklepu Jubilat. Wygodne
mieszkanie, możliwość rozbudowy na cele
biznesowe. Cena 690.000 zł. - 668 057 418
Dom w Jeżowie - blisko Zabobrza, 128 m2
+ budynek gospodarczy 40 m2, działka 1230
m2. Parter zamieszkały, teren wokół do zagospodarowania. Cena 570 tys. - 695 960 101
Dom w Kamiennej Górze - bliźniak 226 m2 na
działce 372 m2, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe,
do odświeżenia. Lic. 9549 - 726 290 939
Dom w Mysłakowicach - w zabudowie szeregowej o powierzchni 300m2, działka 2500
m2. Piękne wnętrze, kuchnia w zabudowie,
5 pokoi, kuchnia, salon. Lic. 14557 - 668
667 637

Dom wolnostojący - na os. Czarnym, może
być dwurodzinny, ładnie zagospodarowana
działka, zaproponuj swoją cenę Lic. 5877 500 122 447
Dom ze stodołą - w Komarnie świetnie
nadający się pod zajazd lub agroturystykę z
działką 6000 m2. Lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Domek Maciejowa 89 m2 - 2 kondygnacje, 89 m2, duży garaż z pomieszczeniem
gospodarczym, działka 906 m2, ogrzewanie
kominkowe. CENA 385 000 zł. KODEX 10721
- 513 060 568
Domek w Maciejowej - przytulny 2 kondygnacje, 89m2, duży garaż z pomieszczeniem
gospodarczym, działka 906 m2, ogrzewanie
kominkowe. CENA 385 000 zł. KODEX 10721
- 513 060 568
Domek wiejski - urokliwy - kierunek Zgorzelec, duża działka 3500 m2, po częściowym
remoncie, stodoła, garaż. Pilna sprzedaż. Lic.
3198 - 693 539 968
Parter domu - po kapitalnym remoncie z
działka 1100 m2 (budowlana). Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Pensjonat Szklarska Poręba - 2007 rok,
dobrze prosperujący, pow. 1907 m2, 26 pokoi
z łazienkami, bar, restauracja, poddasze 400
m2, 2 mieszkania właścicieli po 244 m2.
Atrakcyjna cena. Wyłączność. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
Połowa domu 100m - podział pionowy,
bez części wspólnych. Ogrzewanie gazowe,
kanalizacja, woda z sieci. 3 pokoje kuchnia,
łazienka działka 700m. Ściegny. Lic. 11965
- 509 949 961
Pół domu - Pakoszów - ok. 100 m2, 3 pokoje
do kapitalnego remontu. Działka 1762 m2.
Cena 155 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Pół willi w Cieplicach - 190 m2, I piętro, 3
pokoje, strych, piwnice. Ogrzewanie gazowe,
murowany garaż, działka - 931 m2 z altanką.
Cena 290 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Urokliwy dom na wsi - kierunek Zgorzelec,
duża działka - 35 arów, garaż dom po częściowym remoncie, położony na górce wśród
zieleni. Lic. 3198 - 693 539 968

DOMY
MAM DO WYNAJECIA
Dom 1500 zł Podgórzyn - umeblowany z
garażem, 1500 zł plus media. Sudety. Lic.
1749 - 535 630 414
Komfortowa 1/2 domu - 1500 zł plus
media, nowy, na posesji garaż wolno stojący.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Pół domu - 4 pokoje - plus garaż, teren
ogrodzony - 800 zł plus media w Mysłakowicach - 694 550 156

DOMY
ZAMIENIĘ
Mały dom - połowa domu w Ściegnach,
podział pionowy. Ogrzewanie gazowe, kanalizacja, woda z sieci. 3 pokoje kuchnia, łazienka,
działka 700m. Zamienię na małe mieszkanie
koniecznie parter. Lic. 11965 - 509 949 961

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1.92h w Janówku - łąka przy drodze asfaltowej, słup elektryczny na działce, przystępna
cena - 603 139 918
3 ha łąki - 6 km od Jeleniej Góry. 300 metrów
od budynków i drogi głównej 3 zł/m - 796
858 793
Działka - z częściowym przeznaczeniem
pod budowę o pow. 30 arów w Komarnie w
trakcie budowy kanalizacja oraz woda. Ok 50
m od przystanku. Cena 20 zł za metr kwadratowy - 518 380 618
Działka + widok Marczyce - budowlana o
powierzchni 1819 m2 z przepięknym widokiem
na pasmo Karkonoszy i zalew Sosnówka.
Cena: 67 zł/m2. - 667 544 454
Działka 23 ar - w Kostrzycy z widokiem
na Śnieżkę z warunkami zabudowy - 502
987 838
Działka 65000 zł - Mysłakowice pełne
uzbrojenie, ładne widoki Lic. 3454 GOLD
HOUSE - 693 539 967
Działka budowlana - Jeżów 1100 m.2. Cena
89000 zł. Lic. 10171 - 508 240 826
Działka budowlana - najpiękniejsza w Jeleniej-Górze - Dziwiszów na os. Leśne Zacisze
1001 m², bez pośredników - 885 342 947

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka budowlana Marczyce - 1819 m2 z
pięknym widokiem na góry Karkonosze i zalew
Sosnówka, zielona, spokojna, malownicza
okolica. Cena 67 zł/m2. - 667 544 454

Lokal użytkowy - w ścisłym centrum miasta
JG na bardzo ruchliwej ulicy. Powierzchnia 85
m2, parter, bez pośredników - 500 599 222

Działka budowlana tylko 39zł/m2 - 3061 m2
z przepięknym widokiem na góry, słoneczną w
Komarnie - 667 544 454

Lokal w Cieplicach - 50 m2 - 3 pomieszczenia po remoncie. Klimatyzowane monitorowane, osobne wejście na parterze. Cena
wraz z mediami. Między nowym Tesco a
Orlenem - 601 285 290

Działka budowlana w Łomnicy - 1300 m2,
cena 65 zł/m2 - 667 544 454
Działka Cieplice - 870 m2 przy ul. Hirszfelda
częściowo uzbrojona. Media przy drodze.
Cena 180 zł m2. Dogodna lokalizacja - 793
710 703
Działka Dziwiszów - 1500 m2, tylko 4 km
od Zabobrza, przepiękny widok na góry, Lic.
5524 N. City - 662 112 344
Działka J. Góra-Dziwiszów - na os. Leśne
Zacisze dla ludzi lubiących spokój i łono natury
1019 m²,bez pośredników - 885 342 947
Działka pod zabudowę - jednorodzinną
- Mysłakowice ul. Wojska Polskiego 1200
zł z mediami. Cena do uzgodnienia - 601
069 640
Działka Podgórzyn - 1000 m2 z mediami:
prąd, woda, kanalizacja przy działce, gaz w
trakcie projektowania, bardzo ładna okolica,
widoki, cena 65000, Lic. 5524, N. City - 662
112 344
Działka rolna Rybnica 10 zł/m2 - 2,93 ha
położona bezpośrednio przy trasie Jelenia
Góra - Zgorzelec w niedalekiej odległości
sąsiedztwo zabudowy - 667 544 454
Działka widokowa - bardzo ładna działka
1500 m2 w Komarnie. Lic. 5524 N. City - 662
112 344
Działki Borowice - pięknie położone 30 a,
Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
Działki budowlane - w Wojcieszycach z
widokiem na góry częściowo uzbrojone - 607
468 959
Działki budowlane Leśne Wzgórze - od 705
m2 do 4464 m2 w Dziwiszowie. Cena: 65zł/
m2 Lic. 14557 - 668 667 637
Działki Leśne Zacisze - od 1050 m2. Spokojna i bezpieczna dzielnica domków jednorodzinnych z widokiem na pasmo Karkonoszy.
Lic. 14557 - 668 667 637
Działki w Dziwiszowie - pięknie położone
1200 m2, Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Działki w Miłkowie - budowlane różnej wielkości widok na góry, 65 zł / m² - 504 699 338
Grunt rolny 6 ha - w okolicach Lubomierza.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 1740 - 503 021 047
Rolno-leśno-budowlana Grabarów-16 zł/m2 - o powierzchni 1,8043 ha w
tym 1500 m2 działki budowlanej. Cisza,
spokój i bardzo blisko do centrum Jeleniej
Góry - 667 544 454

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJECIA
Plac - utwardzony, z biurem, ogrodzony,
od zaraz, przy głównej drodze Jelenia Góra
- Wrocław - 691 426 188

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal - pawilon przy obwodnicy - odremontowany pawilon o powierzchni 54 m2,
na skrzyżowaniu ulicy: Konstytucji 3 Maja,
Wincentego Pola oraz nowej obwodnicy na
Karpacz. Lic. 14557 Jeldom Nieruchomości
- 602 727 242
Lokal kosmetyczny Cieplice - 2 pokojowe,
z urządzonym Salonem Kosmetycznym.
Położone na parterze, bardzo blisko Centrum
Cieplic. Lic. 14557 - 602 727 242
Lokal z umową - na atrakcyjnych warunkach sprzedam - usługowy z długoterminową
umową najmu, zlokalizowany w Jeleniej
Górze przy ul. Karłowicza 1A - 697 397 297,
75 75 22 980
Lokal-6 pokoi biurowych - z zapleczem
sanitarnym – Zabobrze - 725 252 395
Lokale - w ścisłym centrum Jeleniej Góry
przy ul. 1 Maja. Cena już od 2500,00 netto /1
m2 - 697 397 297, 75 75 22 980
Mieszkanie Karpacz - okazja - 61 m, 3
pokoje w bloku plus garaż w atrakcyjnej cenie.
Lic. 5877 - 500 122 446

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biura - lub sprzedania - Jelenia Góra - Zabobrze - 725 252 395
Biuro 2 pokojowe - umeblowane biuro 33 m2
Jelenia Góra ul. Wiejska 29 - 605 661 481
Biuro umeblowane - 24 m2, Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 - 605 661 481
Lokal - komfortowy 25 m2 w centrum
Cieplic - wszystkie media, lokal, nadaje się
na biuro, gabinet, usługi, cena 1000 netto 792 510 934
Lokal handlowo usługowy - w Cieplicach
ścisłe centrum 34 m2 - 695 653 260
Lokal handlowy - w Sobieszowie - 508
534 079

Działka budowlana - w Siedlęcinie - droga
asfaltowa media obok 1 047M - cena 56000
zł - 667 934 901

Lokal Karpacz - 55 m2 - 503 316 539

Działka budowlana - z rozpoczętą budową
- Wojcieszyce - 722 312 643
Działka budowlana - z widokami na góry i
warunkami zabudowy 1500 m2 w Sosnowce
50 zł m2 - 607 644 684

Lokal pasaż w Kauflandzie - odstąpię
stoisko handlowe w J. Górze, Odstępne
7000 tys., jest to koszt witryny, faktura VAT,
koszt podnajmu to około 2390, plus 20 zł za
energię - 513 184 930

Działka budowlana Górzyniec - 2564 - cena
tylko 110000 zł. Lic. 3454 GOLD HOUSE 693 539 967

Lokal usługowy - w centrum Piechowic przy
Kościele, 45 m2, dobry standard, cena 1000 zł
+ rachunki. Też sprzedaż. - 608 813 425

Lokal na ul. Krótkiej - Lokal na ul. Krótkiej
- 607 101 116

Lokale biurowe - tanio - Bankowa 22 m,
40 m, 19 m. Czynsz najmu-brutto 30 zł/m, w
czynszu media -ogrzewanie, prąd, woda. Lic.
11965 - 509 949 961
Pomieszczenia biurowe - przy Armii Krajowej - 661 991 555

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl

1. Mieszkanie 64 m2 na Oś. Orle w Cieplicach. 3 pokoje, kuchnia z jadalnią lub
salonem, w zależności od adaptacji, trzecie piętro w bloku, doskonała lokalizacja ,
pełna infrastruktura. Zapraszam na prezentację Kędziorek Anna tel: 667 219 752

Budynek gospodarczy - na działce 17000
m2 25 km od Jeleniej Góry Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Garaż - duży murowany z głębokim kanałem,
prąd. Przy ul. Wiejskiej. Cena 11,5 tys. PLN.
- 609 308 740
Garaż murowany w centrum - Jeleniej Góry
ul. Zamenhofa - tanio - 510 124 844
Garaż na Podchorążych - sprzedam lub
wynajmę 16 m2, dach po remoncie. Cena
wywoławcza 15.000 zł. Podchorążych 1 503 128 159
Hala - 178 m2 w Jeleniej Górze Cieplicach
przy głównej drodze super lokalizacja - 693
877 264

2. Oferujemy do sprzedaży dom z 2004 r.
Salon z kominkiem, kuchnia, 3 sypialnie,
garderoba 2 łazienki, taras, garaż, na
działce 1200 m2 w Łomnicy. 480 000 zł.
Zapraszam na prezentację. Kędziorek
Anna tel: 667 219 752
3. Mieszkanie 4 pokojowe na Zabobrzu II.
Usytuowane na drugim piętrze składa się
3 sypialni, salonu połączonego z kuchnią,
łazienki, wc. Mieszkanie do odświeżenia
. 210 000 zł. Zapraszam na prezentację.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752

Sprzedam garaż,
własnościowy ul.
Grottgera - cena
26.000 zł - 603 526 782

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
2 dwuosobowe pokoje - dla studentek, blisko
Kolegium Karkonoskiego - 663 641 242

4. DS-375 Szklarska Poręba-Górna,
dom-pensjonat 320 m kw z budynkami
gospodarczymi, na działce 3501 m kw.
doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,- do
negocjacji. 726290939
5. MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75
m kw.: 3 pokoje, otwarta kuchnia, łazienka,
duży taras. Parter, dzielnica willowa. Cena
299.000,- do negocjacji. 726290939

2 pokoje - dla max 3 os. w okolicy Małej Poczty
- cena do negocjacji - 531 083 359
2 spokojne studentki - poszukują współlokatorki 1 lub 2 do mieszkania 3 pokojowego
- 781 092 400
Pokoje - do wynajęcia - 794 944 787
Pokoje dla studentów, firm, pracowników - z
TV, Internetem, siłownią, salą gimnastyczną 606 360 443, 757 525 017
Pokój - 2, 3 osobowy w mieszkaniu studenckim - 2 min. do UE, 5 min. do rynku. Dostęp
do wyposażonej kuchni, 2 łazienki. 300 zł/os.+
media, do negocjacji - 793 443 004

6. MS-305 Jelenia
Góra, mieszkanie 67,4 m kw. do remontu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy. Cena 130.000,- do
negocjacji.726290939

Pokój 1 osobowy z osobnym wejściem łazienka, aneks kuchenny 350 zł + liczniki
Zabobrze - 609 307 148
Pokój jednoosobowy - dla studentki w centrum Jeleniej Góry, tanio - 795 486 023
Pokój na Zabobrzu - 350 zł + opłaty + kaucja
zwrotna - 664 171 262
Pokój studencki jednoosobowy - na Zabobrzu, miesięcznie 350 zł. + media wg zużycia
- 693 374 826
Pokój uczennicy - lub studentce, jeden
jednoosobowy, drugi dwuosobowy - 530
429 899
Poszukuję współlokatorki - od października
do mieszkania we Wrocławiu koło ul. Grabiszyńskiej - 695 591 327
Stancja - Zabobrze - 691 142 843
Szukam dwóch współlokatorek - każda w
osobnym pokoju. Duże mieszkanie, blisko
centrum 290 zł + rachunki - 669 511 905
Tanie noclegi dla pracowników - os. Czarne
w Jeleniej Górze - 600 391 015

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJAĆ
Pokój - 23 latka z małym pieskiem - 509
784 121
Wezmę w dzierżawę pensjonat - w Karpaczu
lub Szklarskiej Porębie - 605 965 915

tel.602 732 135.

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

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

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PISANE Z UKOSA

Lato minęło jak z bata strzelił. Szybko
upłynęło i nawet godne zapamiętania nie jest, bowiem w tym roku
wyjątkowo nie dopisało. Upłynęło,
i tyle – głównie w klimacie płonnej
nadziei, że a nuż następnego dnia zza
chmur wyjdzie słońce i wreszcie będą
prawdziwe wakacje. I urlop z prawdziwego zdarzenia wziąć będzie można,
chwycić odrobinę słońca i witaminy B
trochę więcej niż zwykle. I naładować
akumulatory energią potrzebną do
egzystencji w krainie zimy wiecznej,
która – jak można sądzić – już wkrótce
da się we znaki.
Minęło lato, koszmar minionego lata
się zaczął. Koszmarny 1 września nadszedł, koszmarnie dla uczniów szkół
wszelkich uciążliwy, uczniów rodziców
i uczniów nauczycieli; 1 września rok
szkolny 2011/2012 rozpoczynający,
rok, który bez wątpienia wszystkim z
oświatą związanym – i bezpośrednio,
i pośrednio da się we znaki.
1 września uczniowie boleśnie
odczuli powrót do szkoły nie tylko ze
względu na koniec laby i pierwsze
sygnały zbliżających się siedmiomilowymi krokami ustnych odpytywań,
kartkówek, dużych sprawdzianów,
wypracowań, testów, prac w grupach
i solo, klasyfikacji śródrocznych i
rocznych, lecz także z uwagi na kondycję oświaty w sensie ogólnym, która
zamiast sprzyjać warunkom uczniów
kształcenia, kłody uczniom rzuca
pod nogi. Uczniowie wrócili do szkół,
w których trwają i trwać długo będą
bezmyślnie rozpoczęte remonty; szkół
borykających się z nową, „wspaniałą”
reformą jakże wspaniale chaos wprowadzającą i do programu nauczania,
i do wymogów uczniom stawianych.
Reformą będącą dramatycznym punk-

tem wspólnym dla uczniów, rodziców
oraz nauczycieli i sen im z powiek
spędzającą.
Przez cud reformę w roku szkolnym
2011/2012 maluchom urwie się rok z
dzieciństwa. Rzecz jasna, chodzi mi
tutaj o sześciolatków, których, nie wiedzieć czemu, obarczono ni z gruszki, ni
z pietruszki obowiązkiem „przecierania
szlaków” w klasach pierwszych szkół
podstawowych. Co więcej, za sprawą
tejże znów matematyka stanie się
koniecznością podczas pisania matur,
co oczywiście solidnej niestrawności
przysporzy tym wszystkim, dla których matematyka jest nauką nie do
przełknięcia. Do tej pory, matematykę
przejść trzeba było, nie łykać. Od teraz –
matmę będą musieli łyknąć wszyscy.
Czy aby na pewno jest to konieczne?
Czy humanistom nie należałoby w końcu dać świętego spokoju? Po co całki,
różniczki, sinusy, cosinusy i logarytmy
ludziom zmysłu matematycznego pozbawionym. Po co logika i arytmetyka
tym, którzy i z jedną, i z drugą po maturze – w tym przypadku zdanej albo i
nie – już nigdy nie będą mieli nic wspólnego i to przed maturą jawnie i wszem
i wobec deklarują. Sensowności, albo
chociażby powodu tegoż absurdu nie
zna nikt, w tym także, jak można sądzić
po żonglowaniu matematyką obowiązkową i nieobowiązkową, specjaliści z
kuratorium oświaty.
Przez cud reformę zmieniła się podstawa programowa, a co za tym idzie
w podręcznikach też wprowadzono
zmiany przez co te z lat wcześniejszych
stały się nieważne. Oczywiście dotyczy
to najbardziej znaczących przedmiotów
szkolnych a nie tych w przypadku
których podręcznik nie jest rzeczą
„konieczną”. Przedmiotów, do których
kupić podręcznik bezwzględnie należy
– biorąc pod uwagę je wszystkie, za 300,
a nawet 500 zł!
Zatem rodzicom po kieszeni, a nauczycielom po głowie. Znów przyjdzie
tłumaczyć, że książki kupić trzeba
albowiem są one absolutnie konieczne,
i że nadrobić braki programowe należy,
i uczyć się jeszcze pilniej przez całe
ranki. I znów wyjdzie się na tego, co
to nie rozumie braków w domowym
funduszu i żadnej empatii nie wykazuje. Koszmarne to wszystko i gnuśne
jakieś takie.
Piotr Iwaniec

Cacy w sieci

Wielu polityków czuje moc
internetu i portali społecznościowych, a owo czucie
przybiera na sile w miarę
zbliżania się wyborów. Jednak ludzie ze świecznika
nie mają czasu, aby siedzieć
przed klawiaturą i „moderować” swoje profile. Pomińmy
milczeniem fakt, że wielu
przedstawicieli władzy z
komputerami radzi sobie
„średnio”. Dlatego chętnych
do pomocy nie brakuje. Jeśli
zatem, drogi Czytelniku, do
grona znajomych zaprosi się
jakiś polityk, najpewniej nie
stało się tak za jego wiedzą
ani ręką. Asystenci działają
pełną parą i decydują za
swoich mocodawców, kogo
zaprosić i kogo polubić. A że
trzeba walczyć o sympatię
wszystkich, to i wszyscy są
cacy. Do października.

Fot. Jelonka.com

Dziś polecę refleksyjnie. O 1
września, czyli koszmarze
minionego lata zarówno dla
uczniów szkół wszelkich,
jak i ich rodziców. Zresztą,
nauczycieli również, co to do
szkoły wracają w nastrojach
minorowych po nieudanych
wszakże wakacjach choćby
ze względu na brak lata w
lecie z nazwy tylko. Zimnym,
szarym, odpocząć niepozwalającym.
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PLOTKI I FAKTY

Koszmar minionego lata

5 września 2011 r.

– Czy konkurs na najlepsze
zdjęcie…

– … miłościwie nam panującego
prezydenta

Słowo się rzekło

Zygmunt Korzeniewski,
naczelnik wydziału dialogu
społecznego magistratu jeleniogórskiego, zapewnił w
ostatnią niedzielę sierpnia
po pokazie młodych aktorów
Teatrzyku Jelonka Górskiego
oraz organizatorów letnich
warsztatów teatralnych ze
Zdrojowego Teatru Animacji,
że z całą pewnością znajdą
się środki na organizację
imprezy za rok. Deklarację
pana naczelnika, który gorliwie wypełnia obowiązki i
pojawia się niemal na każdej
imprezie w mieście, nagraliśmy. Żeby potem nie było, że
raptem – z powodu trudności
obiektywnych – obietnica
straciła na wartości.
(anzol)

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

– … nie trąciłby czasem
propagandą sukcesu?

Zygmunt Korzeniewski, naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego UM, Tadeusz Biłozor, prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

PRL wciąż jest w nas
Przełom sierpnia i września to okazja
do refleksji o wyższości (lub niższości)
baru mlecznego w stosunku do nowoczesnego lokalu z „plastikowym”
jedzeniem. To uproszczenie tyczy, rzecz
jasna, zmian w krajobrazie naszej ojczyzny dokonujących się na przestrzeni
minionego trzydziestolecia.
– Obyś żył w ciekawych czasach! – to
życzenie w sposób szczególny dotyczy
nas wszystkich. Nie sposób, bowiem,
nazwać tego, co mija wokół, nudnym
jak flaki z olejem. No, chyba że ktoś lubi
śledzić obrady gremiów różnych – od
Sejmu do rad gminnych, gdzie tylko
czasami bywa interesująco i burzliwie.

A i tak dzieje się w ten sposób za sprawą
pyskówek niż rzeczowej dyskusji.
Trzydzieści jeden lat, które minęły od
podpisania porozumień ze strajkującymi
robotnikami, przyniosło nam kalejdoskop epok. Od powiewu wolności w
czasach solidarnościowego karnawału,
poprzez grozę stanu wojennego i skutków chronienia socjalizmu na siłę, aż
do euforii przy upadku starego systemu:
wyborów 4 czerwca 1989 roku, zburzenia Muru Berlińskiego i obalenia władzy
demoludów.
Potem przyszło tyleż radości, co rozczarowań. Wbrew oczekiwaniom nasza
ojczyzna po „odsunięciu” od władzy

aparatczyków i zastąpieniu ich świeżym
garniturem opozycjonistów, nie stała się
rajskim krajem mlekiem i miodem płynącym. I choć obfitość towarów i rozwój
konsumpcjonizmu apetyty wyostrzyły, w
wielu przypadkach pozostają one wciąż
niezaspokojone.
Wiele bowiem struktur zarządzania
Państwem niewiele się przez te 30 lat
zmieniło. Choćby zbiurokratyzowany
system zabezpieczeń socjalnych, który
wciąż jest w rękach państwowej machiny. I choć swobody gospodarcze wprowadzono już za schyłkowej „komuny”
(słynne reformy ostatniego rządu PRL
z premierem, nieżyjącym już Mieczysławem Rakowskim na czele), wciąż
nie udało się w pełni zapalić zielonego
światła dla przedsiębiorczych. Ilustruje

to zresztą przekonanie tzw. opinii społecznej, że ten, kto się dorobił, to pierwszy
milion ukradł.
Wyładniały nam centra miast, zrobiło
się kolorowo i reklamowo, a do nozdrzy
obywateli, miast odoru przypalonego
mleka z Baru Popularnego, dociera woń
smażonych hamburgerów i pizzy z pieców globalnych sieci gastronomicznych.
Nie musimy stać u rzeźnika po produkt
określany na kartkach żywnościowych
jako „woł-ciel”, minęły czasy polowań na
papier toaletowy, a półlitrówka już dawno temu przestała być ekwiwalentem
„zapłaty” za wykonaną fuchę.
Jednak samo pojęcie „fuchy” ma się
dobrze, a filozofia „czy się stoi, czy się leży,
tysiąc złotych się należy” także nie straciła
na aktualności. Tyle że ten tysiąc w nowej

Polsce to znacznie więcej niż banknot z
Kopernikiem w czasach demokracji ludowej. Nie udało się wykorzenić fuszerek,
od których roi się zwłaszcza na niedbale
wykonanych inwestycjach drogowych,
gdzie podwędzone materiały dobrej
jakości zastępowane są byle czym. Zaś
buble produkowane przez rodzimych
wytwórców spod szyldu „1001 drobiazgów” zastąpił zalew podobnego chłamu
z dalekich Chin.
Istotny w tym wszystkim jest brak
świadomości tych, którym nie dane
było żyć w czasach PRL, że nasza rzeczywistość – mimo różnych wysiłków
propagandowych i nie tylko – wciąż
ma korzenie w tamtej epoce. Przejawy
ówczesnych zachowań widać dziś nie
tylko w niedoskonałościach rzeczy-

wistości, lecz także w gospodarskich
wizytach władz najwyższych. Jako
żywo przypominających troskę o byt
rodaków wyrażaną i manifestowaną
przez partyjnych kacyków.
Dlatego warto wciąż sięgać do opisów rzeczywistości minionego trzydziestolecia i czasów wcześniejszych.
Analizować dokumenty, oglądać filmy
(okazja do refleksji przy uśmiechu
będzie na zbliżającej się Barejadzie w
Jeleniogórskim Centrum Kultury),
spróbować zrozumieć tamtą specyfikę.
I nie będzie to wstecznictwo. Przyszłość
jest ważna, ale bez świadomości przeszłości jej struktura może się okazać
wyjątkowo krucha.
Wasz Redaktor
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2011-08-26 14.30 - 2011-09-02 15.45
Ogłoszeń drobnych 745
PRACA
DAM PRACĘ
Dam pracę sprzedawca,
ogrodnik - 500 110 537
Pałac Wojanów zatrudni osobę do łupania i układania
drewna. Posiadamy własną
łuparkę - 693 733 330
Przyjmę dziewczyny - do
współpracy - warunki bardzo
dobre - 795 878 026
Przyjmę pracownika - ogólnobudowlanego - 660 072
188
Szansa dla ludzi marketingu
- od miesiąca w Polsce nowy
niemiecki produkt i wyjątkowy
marketing - 660 443 730
Zatrudnię ekspedientkę - w
sklepie spożywczo-mięsnym
kobietę na stanowisku kasjersprzedawca, wynagrodzenie
ok. 1800 zł - 693 221 323

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

Felgi 18 calowe - 5x112 w
dobrym stanie, proste. Felgi są
w ciągłej eksploatacji. Sprzedaje komplet z oponami lub
bez. Dla chętnych zdjęcia na
email - 667 743 529

Opony zimowe 175/70/13
BARUM - Polaris2 bieżnik
8mm i 5mm z felgami stalowymi 4x100 Honda VW Opel
Kierowca kat. B - szuka i inne cena 550 zł koła wywapracy - 535 561 288
żone - tel. po godz.17 - 603
Mężczyzna 35 lat - wykształ- 407 210
cenie średnie, hydraulik szuka Oryginalne alufelgi - do
pracy, chętnie jako konserwa- Audi 5 szt. gwiazda 195/65/15
tor, stróż w hotelu - 515 184 cena 75 zł za sztukę - 721
579
582 681
Pomoc kuchenna lub poko- Tanie nowe amortyzatory
jowa - pomoc kuchenna lub - nowe amortyzatory do każpokojowa - 505 810 800
dego auta - najtaniej - 509
Student szuka pracy - 231 320
doświadczenie w sprzedaży Felgi stalowe i aluminiowe RTV AGD, prawo jazdy kat. B,
prostowanie i sprzedaż - 757
jestem pracowity i sumienny 893 651
663 903 235
Opony nowe i używane.
Szukam pracy - pilnie podejmę
Sprzedaż, montaż, naprawa.
obojętnie jaką - jestem oboNiskie ceny - 757 893 651
wiązkowa i rzetelna, lubię dużo
pracować, jestem komunikaMOTORYZACJA
tywna. Kobieta szuka pracy w
CZĘŚCI - KUPIĘ
Jeleniej - 794 095 361
W biurze rachunkowym - Katalizatory - wszystkie
podejmę pracę - 513 542 022 - 782 124 231
Klapa tylna do Opla Corsy B
MOTORYZACJA
- 3d, wiśnia - 663 360 655

Zatrudnię pracowników
budowlanych - z doświadczeCZĘŚCI – SPRZEDAM
niem, a także całe brygady 2 opony 155/80 R13 - cena 40
- 530 852 109
zł - 507 173 089
Alufelgi - do T4, cena 550
zł - 782 436 733
PRACA
Autoklamoty - nowy sklep
PODEJMĘ PRACĘ
z częściami karoseryjnymi,
Godny zaufania - były mistrz zawieszenia, chłodnice. ul. 1
w sztukach walki, abstynent, Maja 86 obok Hotelu Fenix prawo jazdy B, szuka pracy. 509 231 320
Sprawdź mnie, przekonaj się, Części blacharskie - nowe
lampy, lusterka, błotniki, zdeże warto - 783 411 148
rzaki, reperaturki, progi i inne
Jako pomoc kuchenna - lub części karoserii - wszystkie
modele - 509 231 320
pokojowa - 506 060 449

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Auto japońskie - Mazda 323,
MOTORYZACJA
Toyota Corolla, Mitsubishi
SPRZEDAM
Colt lub inny zarejestrowany
w cenie do 4 000 - 603 182 A l fa R o m e o - c z a r n y,
814
zadbany, czerwona skórzana
Auto za rozsądną cenę - tapicerka, ekonomiczny diesekażdą markę auta w rozsądnej lek,7800 zł do negocjacji - 601
cenie, stan obojętny, odbieram
924 778
własnym transportem - 511
Audi A4 - Audi A4 96 rok, 1.6
209 408
Daewoo Matiz - do 2 tys. zł benzyna, elektryczne szyby i
w dobrym stanie - napisz, ja lusterka, abs, alarm, c. zamek,
oddzwonię - 697 696 872
2 airbagi, alufelgi. Ważny przeKażde auto - całe i powy- gląd i OC, cena 6950 zł - 783
padkowe, angliki, bez prawa
032 842
rejestracji, odbieram własnym
Audi A6 - 2001 i Nissan Micra
transportem - 693 828 283
Każde auto - powypadkowe, 2003 - 609 230 355
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
Bmw E36 - 1.8
968
benzyna, 115 koni,
Każde auto do 1200 zł 1997 rok, skóra,
gotówka od ręki - 722 128
błękitny
metalik,
501
elektryczne szyby +
Problem z autem - My
kupimy - stan aut obojętny,
odbieram własnym transportem - 790 303 603
Punto, Fiesta, Polo - lub inny
zarejestrowany samochód w
cenie od 500 zł do 5000 zł 603 182 814
Samochody - powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666

Skup aut - każde auto w
Auta do 500 zł - lub zaprorozsądnej cenie, stan obojętny
ponuj swoja cenę - stare
- 885 775 445
zniszczone również bez OC i
przeglądu, umowa i gotówka
MOTORYZACJA
od ręki - gdy nie odbieram proZAMIENIE
szę o SMS - 535 492 430
Mercedes Benz - zamieAuto - całe, powypadkowe, nię za coś mniejszego w
uszkodzone i angliki. Posia- gazie lub sprzedam - cena
damy własny transport - 531 2000 zł - 124TE, pojemność
750 531
silnika 2300 benzyna + gaz,
Auto do 500 zł - z ważnymi rok 1987, stan dobry, ważne
dokumentami - 509 231 320 opłaty - 667 828 509

szyberdach, komplet
opon zimowych na
felgach stalowych,
autoalarm, centralny
zamek - atrakcyjna
cena - 781 225 335

Bmw E36 325 - rok produkcji
93, 2,5 td, 5 drzwi, alufelgi 15,
elektryczne szyby, szyberdach,
lusterka, siedzenia. komplet
opon zimowych, stan dobry,
cena 5,500zł - 667 433 385
BMW E46 - w idealnym stanie
bogate wyposażenie, poj. 2.8
z gazem - 535 957 179
Bmw E60 525i - 2004 rok,
140000 km, stan idealny,
45000 zł - 509 549 463
Bus Boxer - rok 1997 w
dobrym stanie technicznym
i blacharskim 4900 zł - 668
472 850
BUS MB100 - bus osobowy
biały, silnik pracuje idealnie,
blacharka do zrobienia, 2700 zł
do negocjacji - 601 924 778
Cinquecento - 704 na części - 693 828 283
Citroen AX - 1.4D 92 rok,
OC i przegląd do listopada,
oszczędny 5l/100km pierwszy
właściciel w kraju. Cieknie
pompa wodna 1000 zł do
negocjacji - 693 093 119

Wójt Gminy Podgórzyn
informuje, że

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórzyn w dniu 5 września 2011r. zostały
wywieszone na okres 21 dni wykazy w sprawie wyznaczenia do sprzedaży n/w
nieruchomości:
1. nieruchomości zabudowane (przetarg)
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 153 w Miłkowie
- lokal niemieszkalny z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny w budynku
nr 3 przy ul. Słonecznej w Przesiece
2. działki (przetarg): nr 430/1 w Ścięgnach
3. działki (na poprawę zagospodarowania): nr 50/1 w Borowicach
4. lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców):
- lokal nr 8 w budynku nr 70 w Miłkowie
5. udział w nieruchomości (na poprawę zagospodarowania )
- w budynku nr 3 przy ul. Słonecznej w Przesiece
- w budynku nr 79 w Ścięgnach
6. działki (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego): 543/4 i 543/6 w Miłkowie
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu
lub na stronie www.podgorzyn.pl
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Citroen Saxo - vts rok 1998
poj. 1.6l moc 88KM przebieg
120 tys., el. otwierane szyby,
klimatyzacja, immobilizer, pod.
powietrzna, kpl. opon zim. na
stal felgach - 607 378 670
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Ford Escort - 1992 rok, 1.6
16 v trzyletnia instalacja, ubezpieczony, czerwony, zadbany,
1000 zł - 693 675 187

Ford Fiesta - 93 rok, 1.1- 5
drzwi, stan db., nowy przegląd
Citroen Xantia - 1995 rok, ważny do sierpnia 2012r, oc
1.8 benzyna, cena 2.500 zł - do kwietnia 2012r. Cena 1250
zł - 724 989 953
721 270 087

Daewoo Espero - 1.8 CD 36 Ford Fiesta - na części lub
tys.km, rok 1997, srebrzysto cały - 781 143 994
zielony - 609 902 706
Ford Fiesta - rok 93, 1.1
benzyna, 3 drzwiowy, ubezpieczony i po przeglądzie, 500
Daewoo Espero zł. - 534 267 285
1.8 CD, 36 tys. km,
Ford Mondeo - 199 7rok, 1.8
srebrzysto-zielony,
16V kombi - sekwencja, brak
zadbany, pierwszy
śladów korozji, cena 4.800 zł
właściciel, starsza
do negocjacji - 603 770 032
osoba - 609 902 706
Ford Mondeo - 2 l benzyna,
rok 96, elektryczne szyby,
Daewoo Lanos - 1,5, 98 wspomaganie kierownicy,
rok, 168 tys. km przebiegu, c-zamek, hak, alu-felgi, komklimatyzacja, elektryka, nowy plet opon ważne ubezpieczerozrząd dofinansowany bez nie, 3000 zł. - 793 725 210
wkładu. Polecam 3200 zł pełna Ford Mondeo - kombi Ghia
1996 rok, 1.8TDi intercooler,
opcja - 697 104 455
Daewoo Matiz - 2000 rok, cena 3700 zł do uzgodnienia
przebieg 78400 km, akumu- - 535 459 486

lator na gwarancji, opony po Ford Mondeo - kombi, rok 95,
1 sezonie, wnętrze zadbane, pojemność 1.8 TD, c-zamek,
klimatyzacja, ABS, elektryczne
cena 750 zł - 669 198 868
szyby i lusterka, elektryczne
Fiat Brava - nowy zderzak
fotele, wspomaganie kierow– przód + nadkole - 609 230
nicy, radio, hak, roleta bagaż355
nika, bez korozji, cena 1850
Fiat Bravo - rozbity - 98 rok, - 604 899 303/692 539 208
1.6 180 tys., uszkodzony
Ford Mondeo - z instalacją
przód. Chłodnica, reflektor,
gazową - uszkodzony tył, cena
blachy, zderzak szyba. Cena
1000 zł - 669 569 669
1200 - 693 230 023
Honda Civic - 1994 rok,
Fiat Cinquecento - 1997, hatchback 1.5 benzyna, czarny,
przebieg 80 tys. km, poj. 704 alufelgi, 2 komplety opon, OC i
ccm, czerwony, radio, alarm, przegląd do lipca 2012, 4000 zł
OC i przegląd, kpl dok., 2 kpl. do negocjacji - 691 082 852
kluczyków, stan dobry. Cena 1
Honda Civic - benzyna +
500 zł - 663 957 970
LPG, rok 1992, pojemność
Fiat Ducato - 2000 rok, 2,8 ijtd silnika 1,5l. Ważne OC i przeskrzyniowy, nowa przedłożona gląd, stan dobry. Sedan, 4
rama 4,5 m, nowa podłoga, drzwi. Wspomaganie, 4 el.
poduszki pneum., montowany szyby, centralny zamek, cena
ręczny żuraw, 16000 zł - 722 2000 - 792 072 223
395 556
Land Rover - 2000 rok, werFiat Marea - 1997 rok, opłaty sja europejska, 1.8, benzyna,
do końca roku, alufelgi, do czarny, bezwypadkowy, nowe
poprawek lakierniczych, hamulce i wydech, 2 kpl. kół,
wymieniony rozrząd, przeguby, auto rewelacja 14 - tys. polehamulce - 723 338 626
cam - 604 069 646
Ford Escort - 1.8 diesel spro- Mazda 323 - rok 1997, 3
wadzony z Belgii w 2009 roku, drzwiowa, zadbana, komplet
ważny przegląd i OC. Cena opon zimowych - 502 784
681
1800 zł - 726 337 080
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Mazda MX3 - czerwona, Opel Astra - 1.6, rok 94, 2
1800cm3 v6 z 1993 roku. x airbag, wspomaganie, cenCena: 3300 zł. Do obejrzenia tralny zamek, szyberdach.
Nowe OC! Zadbana, ekonow Szklarskiej Porębie. Zdjęcia
miczna - 1750 zł. - 691 995
na maila - 721 000 008
838
Mercedes 500s - czarny, Opel Astra - 1993, poj.1.6
skóra, automat, z silnikiem benzyna, ważne opłaty, stan
3600, 7600 do negocjacji - 601 dobry, cena 1600 - 512 598
329
924 778
Opel Astra H - 2004 rok,
Motocykl Suzuki GS 500 - 1,6 105KM technicznie jak i
stan bd. 2006 rok, cena 8300 wizualnie w b. dobrym stanie, bogato wyposażone, nie
zł - 695 425 093
wymaga wkładu finansowego,
Omega B - kombi 96 rok,
sprowadzony z Niemiec, z ory2.5 tds, opłacona, na chodzie ginalnym przebiegiem, klimado poprawek, 2500 zł - 510 tronik, atrakcyjna cena - 725
120 474
242 940

Opel Astra III - diesel 101 KM
2005 rok, 5 drzwi, klimatyzacja,
elektryczne szyby, 8 airbagów,
błękitny metalik, przebieg 113
tys., cena 25 300 plus opłaty,
pomogę w formalnościach 601 940 871

Opel Corsa B - 1.0 12V
benzyna, niebieski metalik, 3
drzwiowa, z grudnia 2000 rok,
w bdb. stanie Cena: 5800 PLN
- 605 692 134

Opel Corsa B - rok 93, poj.
1.2 benzyna, ekonomiczny,
radio, centralny zamek + pilot,
Opel Astra III - kombi 2005
ważne opłaty, ubezpieczenie
rok, 1,7 CDTI 148 tys. km,
do sierpnia 2012r, 1450 zł - 604
stan bdb. opłacony i zareje899 303/535 941 030
strowany, ważny przegląd i
Opel Vectra - 1994 rok,
OC alarm, 8 poduszek, cena
pojemność 1.6, wspomaganie,
24500 zł - 693 374 916
centralny zamek itp. Bez szpaOpel Corsa - poj. 1,2 - rok chli, bez rdzy, ważne opłaty,
94, benzyna, ważne opłaty, ekonomiczny, cena-1950 zł
cena 2500 do negocjacji - 695 do negocjacji - polecam - 669
395 016
238 231
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Peugeot 106 - 96 rok - 1.0,
benzyna, ekonomiczny, dwie
poduszki, szyberdach, użytkowany przez kobietę, cena 2650
zł - 883 742 439
Polonez atu - 1997 rok,
LPG, aktualne opłaty 1200 zł
- pilne - 607 112 385

og£oszenia / reklama
Suzuki SV650S motocykl ścigacz
- 2000 rok po
poślizgu, uszkodzenia
zewnętrzne do
wymiany bak,
owiewki, nóżka
sprzęgła. CENA 3900
zł - 721 728 608

Renault 19 - 1.7, benzyna
+ lpg, rok 1991, hak, 5 drzwi,
elektryczne szyby, 2 kpl., kół, Toyota Carina E - sedan,
rok 1996, drugi właściciel w
cena 2000 - 793 623 999
kraju, okazja 4000 PLN. Kolor
Renault 19 - rocznik 91,
czarny - 512 248 495
pojemność 1.7 benzyna, ważny
VOLVO V40 - rok 2000, benprzegląd i ubezpieczenie, cena
zyna 2.0 turbo srebrny metalik
900 zł do negocjacji - 669 023
- cena 11000 - 533 253 135
375
Volvo v70 - 2001 rok, sproRenault Laguna - 1994, stan wadzony ze Szwecji zareb. dobry, cena 3700 zł. - 697 jestrowany ważny przegląd
296 316
i OC 20000 zł Fiat Ducato
Renault Megane - 1.6 ben- skrzyniowy 4 5m - 2000 rok,
zyna, automat, alufelgi, zare- 16000 zł - 722 395 556
jestrowany, srebrny metalik, VW Golf III - 1.9 TDI 96 rok,
wspomaganie kierownicy, dwie
cena 2400 - 793 050 422
poduszki, sprawna klimatyzaRenault Megane - 1.6 - 96
cja, 200 tys. km. Ważny przerok, klimatyzacja, wspoma- gląd i OC. 4500 zł lub zamienię
ganie, przyciemniane szyby, na kombi - 665 142 126
ubezpieczony, pęknięta miska
VW Golf III - 1992 rok, pojemolejowa, 1200 zł. Renault 19 ność 1,4, aktualny przegląd i
- 95 rok, benzyna, gaz, uszko- OC - 724 085 334
dzony przód, na chodzie 900
VW Golf III - 95 rok, 1.6 benzł - 693 675 187
zyna, zadbany cena 3500 zł
Rover 200 - z 99 rok, kolor do małej negocjacji - 782 436
czerwony, 5-drzwiowy, pojem- 733
ność 1,4 benzyna. Przebieg VW Golf III - 97 rok, 1.8 ben99800, elektryczne szyby, zyna 66 kw, przebieg 230 tys.,
centralny zamek, elektryczny alufelgi el. szyby, el. szyberszyberdach, 2 airbag, cd. Stan dach, centralny zamek + pilot,
bdb. Cena 5900 - 508 070 radio cd po przeglądzie ważne
ubezpieczenie - 501 663 023
226
Samochód - 6000 zł lub
zamienię, z uszkodzoną skrzynią biegów - 691 775 253
Samochód - silnik 2.0
136KM, bogato wyposażony
(komputer, szyberdach, podgrzewane siedzenia) wszystko
sprawne tylko przedni zderzak
do naprawy. Cena: 3900 zł do
negocjacji - 724 334 095
Seat Ibiza - 1999 rok, poj. 1,4,
trzydrzwiowy, bezwypadkowy,
sprowadzony z Niemiec, cena
5500 zł - 502 169 410
Skuter Zipp Vapor - 1100
złotych, 49 cm,2008 rok, 3700
km przebiegu. Stan dobry +
kufer, kask, OC-06.2012. Cena
do negocjacji - 791 538 367
Subaru Legacy - 1500 zł
- kombi 2.2, inst. gazowa,
automat el. szyby, lusterka,
wspomaganie, ABS, wszystko
sprawne, brak opłat - 517 370
535

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

VW Polo - rok produkcji 2OO2,
silnik 1.2, przebieg 1O9 tys.km
bezwypadkowy 1 właściciel, 5
drzwi srebrny metalik, garażowany, cena 12 000 zł, do
negocjacji - 698 794 441

Mam 59 lat szukam kobiety
- do sex spotkań do 45 lat
tylko SMS oddzwonię - 693
447 010

Marcin 26 lat - spełnię Twoje
każde marzenie związane z
VW T4 - 1994-95 ciężarowy seksem, z mojej strony higiena
long poj. 2.4, diesel, cena 6200 i dyskrecja 100 procent za
- 668 239 720
darmo - 723 740 919
Miła Pani - przed 40 dyskretna dla pana po 40 tce - 533
20 latek pozna kobietę - w 208 393
wieku 16-35. Tylko SMS - 724 Miły i sympatyczny 30 latek pozna normalną i sympatyczną
104 649
22 letni bi - szuka sponsorek dziewczynę z poważnymi plai sponsorów-mam pokoje pod nami na życie we dwoje - 782
087 733
Lwówkiem Śl. - 792 671 802
29 latek pozna - fajnego chło- Miły średniolatek - pozna
paka do 35 lat do miłych spo- zadbane Małżeństwo z Panią
tkań a może na dłużej dzwoń Bi. lub panią Bi. J. Góra. Mam
lub sms - 513 934 074
dyskretne lokum - 607 495
34 lata blondynka - bardzo 461
ładna z pięknym biustem spo- Okrąglutka - blondytka się z panem na mile chwile neczka 33 lata zaprasza - 724
we dwoje - 724 828 099
669 814
35 latek pozna - kobietę, chęt- Pan 50 lat - pozna Pana - 782
nie starszą, w celu namiętnych 835 117
spotkań. Gwarantuje dyskrecję
i miłe doznania SMS - 507 Pan 50 lat dla pań - status
i wiek nie istotny, zaspokoję
423 614
miłość francuską i nie tylko
35 latka z dużym biustem 100% dyskrecji i higieny - 662
zaprasza starszych panów
934 891
- 661 771 698

MATRYMONIALNE
ANONSE

Atrakcyjna brunetka - P o s z u k u j ę r o z s ą d n e j
szuka sponsora - 796 716 kobiety - w wieku do 40 lat do
wspólnego dalszego życia.
195
Mam 41 lat i jestem samotny i
Atrakcyjny M - przed 30
niezależny - 604 750 074
pozna chętną panią 24-45l
na spotkania u niej. Również Poznam dojrzałą kobietę - do
Internet - pisz sms 100 % przyjaźni i miłej znajomości bez
higieny, bez sponsoringu - 503 sponsoringu - 792 701 126
118 386
Poznam dyskretną Panią -

VW Golf III - kombi 2.0 ben- Brakuje Ci rozkoszy - przebywająca na wczasach
zyna rok 1995. Elektr. lusterka, namiętności, szaleństwa? w ok. J. GÓRY. Miły zadbany,
szyberdach, radio CD, klima- napisz (on 32) - 669 853 240 dyskretny, z fantazją, lat 49.
tyzacja, hak. Cena 1700 do Chciałbym poznać szczupłą Pozdrawiam i czekam. - 607
- i wysoką panią chętną na sex 495 461
negocjacji - 790 884 598
lat:25-40 - 500 219 607
Poznam dziewczynę 17 do
VW Golf IV - salonowy, bezwypadkowy, jasne wnętrze, 1 wła- Dojrzałą chętną do spo- 20 lat - ja 20 wolny, pisz SMS
ściciel przebieg 78 tys. 1,4 po tkań - poznam - 888 644 201 - 722 362 828
wymianie rozrządu 8 nowych Fajna Laska - ze zgrabna Poznam kobietę - do dyskół, 2003 rok, 18500 zł, igła - sylwetka. Zapraszam do Siebie kretnych spotkań - szczerych
niedaleko Szklarskiej Poręby rozmów, mam 33 lata, przypolecam - 604 069 646
VW Lupo - 2002 rok 1.4 TDI kulturalnych Panów na spo- stojny - 607 468 959
czarny metalik, wspomaganie tkanie ze mną. Higiena i 100% Poznam kobietę, panią kierownicy, elektryczne szyby, dyskrecji - 725 579 428
może być lekko puszysta i
centralny zamek, poduszka Ja facet - spotkam się z panią zarośnięta, dyskrecja zapewpowietrzna. Przegląd ważny do - 792 705 885
niona, mogę przesłać fotkę
19.07.2012 przebieg 188 tys. Jestem młodym przystojnym - 792 705 885
Cena 9 000 - 511 958 297
- atrakcyjnym mężczyzną,
Przystojny brunet - pozna
VW Passat - kombi B3, 1992 poznam kobietę, która tak
młode dziewczyny do spotkań
jak
ja
pragnie
namiętnego
rok, poj. 1,8, LPG, aktualny
- możliwy sponsoring - 721
seksu
bez
sponsoringu
663
przegląd i OC - 724 085 334
361 887
903 235
VW Passat B4 - 1.9 TDI,
Spotkam się z osobami kombi, 1994 rok, 5200 zł - 782 Jesteś kobietą sukcesu wiek 20-65 lat cel towarzystwo
lecz
Twoje
życie
intymne
to
250 885
porażka? 29 latek, wysoki, i nie tylko. Jestem 30 letnim
VW Passat B4 - 1995 rok, szczupły, zadbany czeka. Bez facetem. Zapewniam miłe
1.9tdi kombi klimatyzacja, elek- sponsoringu, zdrowie, dyskre- chwile i oczekuje sponsoringu
tryka 6900 zł - 609 299 533
cja 100 % - 500 415 292
- 794 189 046

Starszy uległy - pasywny
gay zrobi dobrze aktywnym
do 40-tki-Lwówek Śl. sms odzwonię. Muflon - 601 167
505
Super francuz - u dojrzalej 661 771 698
Super francuz - u dojrzalej
pani - 797 667 873
Szukam miłych dziewczyn
- do spotkań towarzyskich,
bez zobowiązań, dyskrecja
gwarantowana SMS - 794
462 470

USŁUGI
RÓŻNE
Acustic - wesela - 603 363
959
Agencja Ochrony LANCA ochrona osób, mienia, konwoje
- 603 779 348
Anglik przygotowanie do
matury, konwersacje,
dzieci uczone przez
poezję i śpiew możliwość nauki w
grupach - 533 410 754
Anteny - montaż, serwis,
usterki: TNK, N, Polsat, inne 781 957 491
Auto naprawa - blacharskie,
lakiernicze, powypadkowe,
konserwacja, zawieszenia,
spawanie plastiku i inne - 607
390 709
Auto naprawa - naprawy
bieżące, konserwacja podwozia, naprawy blacharsko
lakiernicze, zawieszenia - 603
586 868
Ave Maria - na ślubie w
kościele - 609 299 524
Balustrady, ogrodzenia,
kraty - 25 lat praktyki także
kowalstwo, ciężkie pod nadzorem konserwatora - 722
395 556
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy,
posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601
837 677
Biuro Rachunkowe
KOALA - pełen zakres
usług księgowych
i finansowych:
rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY
i wiele innych - znajdź
nas w sieci BIURO
RACHUNKOWE
KOALA JELENIA
GÓRA - 601 837 677

Centralne ogrzewanie
- Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki-tanio
szybko i solidnie. - 696-484516
Chemia - studia, matura liceum, gimnazjum - tanio,
profesjonalnie - 664 459 936
CK Plejada - kursy - Zapraszamy na kursy: Kadry i Płace,
Księgowy Początkujący, Masaż
I i II stopnia, Kosmetyka Pielęgnacyjna, Manicure - pedicure.
Więcej info pod tel., bądź
email: kursy.plejada@wp.pl 756 488 385
Dogłębne podciśnieniowe
czyszczenie - pranie dywanów,
wykładzin, glazury, tapicerki
meblowej, samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt
i środki firmy Karcher - 792
216 960
Domowy Punkt przedszkolny
- ul. Noskowskiego 10 zaprasza dzieci w wieku 2.5 do 4
lat niskie czesne, małe grupy,
fachowa kadra, zapraszamy 665 331 706
Doświadczona opiekunka
- do osoby starszej lub dziecka
- 660 800 830
Elektryk - awarie - usługi awarie, instalacje, oświetlenie,
ogrzewanie. modernizacja i
nowe - szeroka gama usług
elektrycznych-szybko, tanio
i solidnie - faktura - 608 463
910
Elektryk - pomiary - przeglądy okresowe, protokoły,
wykonanie i naprawa instalacji
elektrycznych. F VAT - 693
530 124
Fotografia ślubna i okolicznościowa - wykonujemy
sesje ślubne, rodzinne i okolicznościowe. Zapraszamy do
kontaktu Fotoidea Anna Kurek
- 889 559 792
Gabinet Rehabilitacji
- leczenie bólów
kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu
ruchu - mgr Eryk
Olszak Złotnicza 2/4 konsultacja bezpłatna
- 697 855 631
Gaz serwis - Junkersy Kotły
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500
505 002

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

kuchnia polska

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

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

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Hydraulik - awarie, instalacje, montaż pieców, kominków - instalacji: san.-gaz.-co.
Ogrzewanie podłogowe.
Naprawy pieców, junkersów.
Usuwanie awarii - 506 476
099
Hydraulik Gaz Woda
CO - awarie montaże usterki
naprawy modernizacje, montaż
nowych instalacji Gaz, Woda
Kanalizacja, centralne, itp.
Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. - 500 505 002

Korepetycje - wszystkie
przedmioty - od szkoły podstawowej po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600
153 322
Korepetycje w klasach
1-3 - Wspomaganie nauczania
w edukacji wczesnoszkolnej.
Praca z uczniem zdolnym,
dyslektykiem (możliwy dojazd)
- 504 420 610

Korepetycje z jerzyka
angielskiego - nauczyciel,
Instalacje elektryczne wszystkie poziomy zaawansopomiary - 883 658 345
wania, przygotowanie do egzaJęzyk angielski profesjo- minów, możliwość dojazdu
nalnie - wieloletnie doświad- - 505 440 014
czenie, wszystkie poziomy
zaawansowania matura, moż- Korepetycje z matematyki
- Poziom szkoły podstawowej,
liwy dojazd - 668 227 370
gimnazjum i szkoły średniej,
kompleksowe przygotowanie
Język polski do sprawdzianów, zaliczeń
testy kompetencji,
oraz matury! Od 20 zł/h - 535
wypracowania,
142 999
efektywne
Koszenie trawy - wycinki
przygotowanie do
krzaków, chaszczy, ścinka
matury - 503 168 502
drzew itp. - 502 980 015
Junkersy - piece - serwis
- przeglądy - konserwacje,
naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i
junkersów. Tanio-szybko i profesjonalnie - 506 476 099
Karaoke - nagrywamy
występ - Profesjonalna organizacja imprez karaoke na
najlepszym sprzęcie audiowizualnym. Nowość! Wypalamy
płytkę audio z występu. Zespól
Prestiż - 517 900 425

Kowary - korepetycje - z
j. angielskiego, wszystkie
poziomy. Przygotowanie do
egzaminu gimnazjalnego i
maturalnego, FCE. Kowary 782 022 765
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
- alakow@onet.eu

Książka przychodów i rozchodów - pełen zakres usług
księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY
Klub bokserski Red Figh- i wiele innych - znajdź nas w
ters - Jelenia Góra rozpoczął
sieci BIURO RACHUNKOWE
zapisy na nowy sezon w dwóch
KOALA - 601 837 677
grupach wiekowych 12-18 oraz
powyżej 18. Liczba osób ogra- Księgowość - książka handlowa, ryczałt ewidencjononiczona - 693 630 807
wany, książka przychodów
Klub bokserski Red Fighters
- zaprasza na prywatne zajęcia i rozchodów - prowadzimy
w malej grupie max. 4 osoby. kompleksową obsługę firm Zainteresowanych Proszę o 782 020 635
kontakt. - 693 630 807

Konserwuję dźwigi, podnośniki - koszowe, hydro-klapy,
dźwigniki warsztatowe - 502
508 265

Kuchnie, szafy wnękowe,
garderoby - Fachowe doradztwo, pomiary i wycena gratis.
- 604 526 929

Kursy dla opiekunek - osób
Kontenerowy wywóz starszych oraz opiekunek do
gruzu i śmieci - wynajem kon- dzieci w Niemczech. W tym
tenerów, najniższe ceny w nauka j. niemieckiego - 600
mieście - 500 766 817
153 322

Malowanie
obrazów na szkle
- imitujące witraże
metodą Tyffany - 530
401 935
Manicure i pedicure w domu
- tipsy i paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię. Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej ceny. - 500 505
012
Matematyka - poziom
szkoły podstawowej i gimnazjum. Pomogę w odrobieniu zadań, przygotowaniu do
sprawdzianów, nadrobieniu
zaległości. 20 zł/h - 665 125
659
Matematyka z dojazdem
- najskuteczniejsze techniki
nauczania. Mila atmosfera.
Wieloletnie doświadczenie.
Lepszego korepetytora nie
znajdziesz! Polecam - 509
503 125
Miałeś wypadek - należy
Ci się odszkodowanie. Malo
wypłacili. Pomożemy. Obsługa
bezpłatna. Wygramy-zapłacisz
prowizję .Będzie Cię stać - 660
443 730
Muzyczne umilanie rozwodów - Profesjonalna orkiestra
na każdą okazję. W skład
zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym - 603
560 398
Nabór trwa - CK Plejada
zaprasza na kierunki: Kosmetyczka, Fryzjer, Opiekun
Medyczny, Masażysta, BHP,
Administracja. Więcej info:
jgora.plejada@op.pl - PROMOCJA TYLKO DO 31 SIERPNIA - 756 488 385
Naprawa komputerów Naprawa komputerów - 781
628 651
Naprawa komputerów, laptopów, - usuwanie awarii i
konfiguracja sieci Lan i Wi-Fi.
Profesjonalnie, dobre ceny,
faktura VAT. - 781 628 651
Niania - tanio - opieka,
zabawa, nauka. U mnie w
domu. W pięknym i bezpiecznym miejscu. Cena do uzgodnienia - 693 230 023
Obniż cenę swojego abonamentu - telefonicznego,
tani stacjonarny, zadzwoń po
szczegóły - 534 267 285

Oferuję wycinkę i pielęgnację - drzew oraz wszelkie prace
wysokościowe z podnośnika
koszowego P-183, wysięg
18m. Tanio, szybko, pewnie!
Na życzenie klienta wystawiam
również faktury VAT - 502 508
265
Opiekunka - nad dziećmi 782 250 866
Opiekunka do dziecka lub
dzieci - możliwość opieki we
własnym domu - 781 669 627
Orkiestra - dwuosobowa
orkiestra, zagra na weselu,
zabawie i różnych imprezach.
Mamy ciekawy repertuar, prowadzimy konkursy - 501-969324
Orkiestra Najlepsi z Najlepszy - zawodowi muzycyobecnie najlepsza orkiestra na
rynku zapewni profesjonalna
oprawę Twojej zabawy studniówki, wesela - 603 560 398
Osuszanie wynajem - zaleta
przyspieszenie prac budowlanych - po pracach malarskich, tynkarskich. Osuszanie
wylewki gładzie po zalaniach,
wydajność osuszacza 10-40
litrów/doba. Ceny 1-4/50 zł
doba - 500 505 002
Paznokcie Tipsy w domu
- wykonuje tipsy paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej ceny - 500 505
012
Pięknie wyczyszczę dywan
- tapicerkę domową, samochodową, żaluzje pionowe Karcher
- zapraszam - 607 155 751
Pisanie podań, CV, listów
motywacyjnych - i innych
dokumentów o charakterze
użytkowym. Przepisywanie
dokumentów, książek. Wystawiam faktury VAT. - 530 401
935, 75 649 70 37
Podciśnieniowe czyszczenie - dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi również w
firmie, odbiór-dowóz gratis.
Wysoka jakość usług. Zapraszamy - 609 172 300
Podciśnieniowe
czyszczenie
dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi
również w firmie,
odbiór-dowóz gratis.
Wysoka jakość usług.
Zapraszamy - 609 172
300
P odc iś n ie n iow e p r anie - czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej
samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher - 792 216 960
Pomiary elektryczne usuwanie awarii instalacji
elektrycznych. Dobre ceny i
profesjonalizm. Uprawnienia,
faktura VAT - 781 628 651
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Pomoc domowa - podejmę Sprzątania mieszka, wille
- prania dywanów, tapicerki
pracę - 696 867 988
meblowej i samochodowej.
Jelenia Góra, Mysłakowice Pomoc w otwarciu
518 119 515
działalności
Sprzątanie domów - mycie
gospodarczej oraz
okien po remontach i nie tylko
kompleksowa
- tylko poważne oferty - 519
obsługa rachunkowo
786 058
- finansowa - Tel. 601
Strona WWW na każdą kie837 677
szeń - Projektowanie, budowa,
doradztwo. Faktura VAT. - 661
Pomogę przygotuje do 572 702
egzaminów - solidnie finanse SUMMY SWOI-BAND - Prorachunkowość - 667 923 227 fesjonalna orkiestra na każdą
Poprowadzę księgowość okazję. W skład zespołu
- solidnie, rzetelnie, bardzo wchodzą zawodowi muzycy
atrakcyjne ceny - 782 020 z wyższym wykształceniem
muzycznym. Sax, akordeon 635
603 560 398
Porąbię, spiłuje drzewo wykonam różne prace budow- Szafy wnękowe - meble na
lane - tanio i solidnie - 535 wymiar, zabudowa, meble
kuchenne pawlacze, sprawdź
561 288
nasze ceny, 5 lat gwarancji
Posprzątam - posprzątam
system Indeco Karen szafy,
- 722 312 643
dbv - 500 452 760
Posprzątam, ugotuję Szafy, zabudowy wnęk, kuchzajmę się ogrodem Mysłakonie - na wymiar wykonam tanio
wice i okolice - 533 224 514
i solidnie. Projekt i doradztwo
Posprzątam, ugotuję - zro- bezpłatne - 517 469 065
bię zakupy, poprowadzę dom
Szybki Kredyt Gotówkowy - 535 987 665
do 120.000 na 8 lat - bez poręPożyczki - raty miesięczne czycieli, zgody współmałżonka
- 509 675 760
do 20000 zł zapraszamy - 509
Profesjonalna fotogra- 375 412
fia ślubna - okolicznościowa, Tanie piece - kotły: gazowe,
reklamowa, sesje plenerowe, węglowe, miałowe, olejowe,
zdjęcia do druku. Wysoka eko-groszek - tanio, montaż jakość, korzystne ceny, faktury sprzedaż - serwis. Zadzwoń!
VAT. - 505 998 922
Nic nie tracisz, możesz tylko
Profesjonalna fotografia zyskać - 506 476 099
ślubna i video filmowanie - Termet Serwis - kunkersy,
strona internetowa. Upominki kotły, kuchenki gazowe.
- 785 409 005
Naprawa konserwacja i montaż
Profesjonalna obsługa urządzeń gazowych. Zawsze
muzyczna - wesel - 885 300 bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
622
Profesjonalnie przygo- Uczci wa i pracowita tuję - do egzaminu popraw- posprząta, ugotuje - 660 800
kowego z matematyki - 697 830
814 556
Udrażnianie kanalizacji Przedłużanie Rzęs - wyko- szybko i profesjonalnie, posianuje przedłużanie i zagęszcza- damy odpowiedni sprzęt i
nie rzęs. Z dojazdem do klienta działamy skutecznie - 500
przyjadę i zrobię w twoim 505 002
domu. Tanio szybko i solidnie. Usługi elektryczne odbiory Zawsze pewna jakości i dobrej okresowe pomiary elektryczne.
ceny - 500 505 012
Projektowanie, wykonanie i
Recykling ceglany - cegła naprawa instalacji elektryczrozbiórkowa, humus. Posia- nych - 506 214 285
dam duże ilości - 693 638 Usługi podnośnika koszo727
wego - P-183, wysięg 18m.
Serwis komputerów - lap- Tanio, szybko, pewnie! Na
topów oraz sieci WiFi/LAN. życzenie klienta wystawiam
Diagnostyka, konfiguracja oraz również faktury VAT - 502
instalacja. Dojazd do klienta. 508 265
Niska cena za solidnie wyko- Wodomierze i legalizacja
nana usługę - 504 368 026
- wymiana montaż, przeróbki.
S p o ł e c z n e O g n i s k o Plombujemy legalizujemy,
Muzyczne - w Cieplicach wyręczamy z wszystkich forprzy PSM 1st. zaprasza na malności. Zawsze pewni jakospotkanie dnia 01.09.2011r. ści i dobrej ceny! - 500 505
godz.16.30 dot. nowego roku 002
szkolnego aula PSM Zapraszamy do nauki gry na instrumentach muzycznych - 502
097 459

Wywóz szamb, nieczystości
- płynnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem typu Wuko - 500
766 817
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Zaopiekuje się osobą lub
osobami starszymi - posprzątam, ugotuję Mam doświadczenie - 514 440 463
Zaopiekuję się - niepełnosprawną osobą bez nałogów w
całym dolnośląskim do Zgorzelec i okolice - 534 034 420

og£oszenia / reklama
Kanalizacja
- hydraulika,
oczyszczanie
i udrażnianie
odpływów,
wypompowywanie
wody z zalanych
piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609
172 300

Zaopiekuję się - starszą
osobą na terenie Jeleniej Góry
- 723 825 808
Kolektory słoneczne - monZespół MINIBAND - dla taż, sprzedaż i serwis gwaranoszczędnych - wesela, ban- cyjny kolektorów słonecznych
kiety, ceny łagodne - 609 851 do ciepłej wody- szybko, tanio
i solidnie. Nowość! Ruszyły
863
dotacje można uzyskać 44%
Zespół Music Party - ofe- dotacji na inwestycje - 696
ruje profesjonalna oprawę 484 516
muzyczną wesel i bankietów Kolektory Słoneczne - Profesjonalny montaż, sprzedaż i
- 605 450 117
serwis gwarancyjny kolektoUSŁUGI
rów słonecznych do ciepłej
BUDOWLANE
wody - szybko, tanio i solidBrukarstwo - układanie nie. Nowość. Ruszyły dotacje
można uzyskać 44% dotacji na
kostki betonowej (od 90 zł
inwestycje - 696 484 516
za m2 z materiałem), kostki
Kompleksowe remonty
granitowej (od 120 zł za m2).
mieszkań - 513 194 392
Place, podjazdy, ścieżki i inne.
Kompleksowe układanie
Faktura. - 608 658 351
glazury - fachowo, solidnie,
Brukarstwo, kostka beto- terminowo. Atrakcyjne ceny nowa - granitowa, place, par- 531 335 758
kingi, mury oporowe, podjazdy, Koparko ładowarka - usługi
drenaże. Szybko i solidnie! ziemne - 607 574 401
Koparkoładowarka
Faktura VAT - 792 668 584
- na równych kołach + młot
Centralne ogrzewanie
do kucia. Wywrotka 15t - 607
- montaż centralnego ogrze- 377 280
wania wod-kan, gaz. OgrzewaLepikowanie i konserwacja
nie podłogowe, kominki-tanio dachów - 722 080 185
szybko i solidnie - 696 484
Minikoparka, usługi mini516
koparką - małe wykopy, przyDachy - ocieplanie - naprawa, łącza - gaz, woda, kanalizacja
- 608 134 616
konserwacja - 602 884 480
Dekarstwo - papa, blacha, Nadzory budowlane - Nadzory budowlane - 604 401
gonty, dachówka - 502 953
624
366
Ogrodzenia, bruki - murki,
Docieplenia budynków - odwodnienia, kanalizacje elewacje - 506 652 865
886 530 823
Docieplenia elewacji - ter- Piece c.o. - tanio - monmomodernizacja i kolorystyka taż, sprzedaż pieców c.o.
węglowe, miałowe, gazowe,
elewacji - 509 565 541
olejowe, eko groszek. WystarDrobne usługi ogólnobudow- czy jeden telefon a przyjadę i
lane - płytki, gładzie, regipsy, wycenię. Mam konkurencyjne
panele, izolacje termozgrze- ceny pieców i usług – 696
484 516
walne itp. - 533 253 135
Elewacje, tynki - gładzie, Prace kamieniarskie - wykonujemy: murki oporowe, ogroprofesjonalne wykonawstwo,
dzenia z kamienia, łupek itp.
nasze prace można ocenić - 501 576 985
samemu - 695 299 346
Remonty i wykończenia
Firma remontowa - podejmie - kompleksowo-kuchnie,
zlecenia remontów mieszkań: łazienki itp. układanie glaregipsy, kafelki, gładzie, malo- zury, panele, regipsy, gładzie
gipsowe, malowanie, monwanie, panele, montaż drzwi i
taż drzwi i okien, elektryka,
okien. teren Jelenia Góra. - 698 hydraulika – szeroki zakres.
582 064
Ceny konkurencyjne, faktura
Firma wykona roboty budow- VAT - 608 463 910
lane - tanio, szybko, fachowo Remonty i wykończenia
- ściany działowe, sufity pod- 530 852 109
wieszane, malowanie, głaGlazura, malowanie gła- dzie, tynki układanie kafli i
dzie - zabudowy, hydraulika, paneli, montaż drzwi i okien.
zawodowo i nie drogo - 530 Konkurencyjne ceny - 515
565 653
195 078

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Remonty kompleksowe
- wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i
wodne - 512 018 350
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
podłogowe i ścienne, inne
prace remontowe, solidnie 697 169 366
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
podłogowe i ścienne i inne
prace remontowe - solidnie 691 936 900
Remonty mieszkań Remonty mieszkań - 691
936 900
Remonty mieszkań Remonty mieszkań - 697
169 366
Remonty mieszkań
od A do Z na każdą
kieszeń. układanie
paneli, usługi
hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194
392
Roboty koparkoładowarką niedrogo - posiadam zwietrzelinę i humus - 883 481 734
Roboty ziemne - usługi
koparko ładowarka, wykopy,
przyłącza, fundamenty - 785
535 629
Rozsądne ceny za remonty
- płytki, gładzie, malowanie,
panele, elektryka, hydraulika,
wymiana okien i drzwi i inne
szybko i solidnie. Brygada 3
osobowa - 692 211 308
Rusztowania elewacyjne Rusztowania elewacyjne - 798
529 796

Spawacz gazowy - spawanie
gazowe rur do gazu, centralnego ogrzewania itp. Uprawnienia - własny sprzęt Montaż
inst.c.o. Wszelkiego rodzaju
usługi, gdzie potrzebny jest
spawacz czy hydraulik - 696484-516
Świadectwa (certyfikaty)
energetyczne - szybko, tanio
i solidnie - 691 221 116
Ś w i a d e c t wa e n e r g e tyczne - budynków oraz
lokali - wszystkie rodzaje.
Profesjonalnie i terminowo.
- 513-134-403
Tynki maszynowe - ceny
promocyjne - 796 803 215
Układanie paneli - ściennych i podłogowych - 513
194 392

Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i
trzonów kuchennych. Budowa
kominków, pieców chlebowych, wędzarni. Przebudowa
i renowacja zabytkowych pieców kaflowych - 509 266 257

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

DAR Pol Przewozy osobowe
- Niemcy południowe - 075 75
182 55, 607 222 369

Układanie płytek - regipsy,
malowanie, gładzie, wyjmujemy ogrodzenia siatki - 781
133 876
Us ł u g i h y d r a u l i c z n e Instalacje wod.-kan. podłogówka, kotły - C.O - 511
639 680
Us ł u g i h y d r a u l i c z n e Usługi hydrauliczne - 513
194 392
Us ł u g i r e m o n t o w e k o m p l e k s o w o o b i e k t y,
restauracje, apteki, banki.
Profesjonalnie, szybko i
rzetelnie - 600 258 703
Us ł u g i r e m o n t o w e remonty kompleksowo i
fachowo - 500 199 232
Wywrotka - 15T ziemia,
kruszywa, piaski koparkoładowarka + młot do kucia
- 607 377 280
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Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin,
Drezno, Lipsk - 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen,
Bonsingen, Koblenz, Frankfurt
okolice - super ceny - 075 75
182 55, 607 222 369

DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369
DAR-POL licencjonowane
przewozy do Niemiec.
Obsługujemy całe
Niemcy, z adresu na
adres, bez przesiadki.
Klimatyzowane auta 75 75 182 55, 607 222
369

N o ry mb e r g i a , M o n a chium, Jezioro Bodeńskie i
okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki - na terenie
miasta kraju Europy - ekipa do
pianin, maszyn, mebli sejfów
oraz wszelkich elementów nietypowych - 601 240 582
Przeprowadzki - przewiozę
tanio meble. Szybko, tanio, solidnie, bezpiecznie. Gwarantowane
zadowolenie - 513 770 007
Przeprowadzki, transport
mebli - duży pojazd - mała cena
3,5 t. Usługę oferujemy na terenie
Polski oraz całej Unii Europejskiej.
Szybko, solidnie, tanio - 511
160 252
Przewozy na lotniska wesela, chrzciny, kawalerskie.
Faktury VAT - 502 297 240
Przewozy osobowe
DARIO - Niemcy,
Austria - 75 78 127 46,
604 672 112

Tani, profesjonalny
transport - możliwość
stałej współpracy i
negocjacji cen. Własna
firma z własnym
busem - 691 262 797

Tanie przeprowadzki - i transport do 3.5tony. Atrakcyjne ceny
Heilbronn - Stuttgart, Fre- 513 770 007
iburg i okolice - 075 75 182 55,
Transport - niedrogo małe
607 222 369
przeprowadzki bus 1.1 tony
Lotniska - transport - Wro- z uczynnym kierowcą - przecław, Poznań, Praga, Drezno, wiezie szybko i sprawnie - 607
Berlin, Katowice, Kraków, 232 258
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5.
Transport-mebli przeFaktura VAT. Zapraszam! - prowadzki - tanio zawiozę
602 120 624
Twoje meble - szybko do celu.
Niemcy - przewozy osobowe Super oferta promocyjna na
– super ceny, co trzeci prze- wrzesień - 511 160 252
jazd gratis - 075 75 182 55, Usługi transportowe - kraj607 222 369
zagranica - 605 579 431

og£oszenia / reklama
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ODDAM ZA DARMO
Oddam gruz, cegła - duża
ilość, załadunek i transport
we własnym zakresie - 602
304 435

RÓŻNE
SPRZEDAM
300 stempli budowlanych drewnianych długie 330 cm i
deski szalunkowe - 601 814
664
Bojler do CO - poziomy 130
l. z kwasiaka izolowany - 795
690 475
Drewno kominkowe,
brzoza, olcha, duże
ilości - 607 571 230
Drewno opałowe od 100
zł/m - z transportem - 514
374 394
Drzwi wejściowe - zewnętrzne
prawe - 722 312 643
Elektryczny fotel na pilot rozkładający się np. dla osób
starszych lub dla odpoczynku
stan bdb., cena 500 zł - 697
219 821
Fortepian
gabinetowy Edmund Luner
(Austria) - ok. 100
letni, wszystkie
części oryginalne,
stan b.dobry. Cena
3000 zł do niewielkiej
negocjacji - 530 401
935, 75 649 70 37
Kanapa, dwa fotele - stan
bardzo dobry oraz dywan 782 286 900
Kanapa, dwa fotele - tanio,
stan idealny - 724 521 442
Kocioł c.o. - 2 funkcyjny
produkcji angielskiej PUMA
do użytkowania lub na części. Cena 300 zł. Tel. po
19-tej. - 798 523 541

Komplet - 4 krzesła dębowe
tapicerowane, toczone na
sprężynach, krzesło fotelowe
i stół, cena 200 zł - 506 987
485
Komplet książek - 1 klasa
gimnazjum (zestaw z gimnazjum przy Szkole Rzemiosł
Art w Cieplicach) - 607 383
696
Króliki nowozelandzki czerwone, trzy miesięczne,
szczepione i zdrowe, cena
30 zł. - 508 060 384
Łóżko 2 osobowe - składane z dużym schowkiem na
pościel - stan bdb., cena 250
zł - 609 551 623
Łóżko piętrowe + materace
- stan b. dobry, cena 500 zł 604 491 620
Mikroskop profesjonalny kompletny cena 250 zł - 506
987 485
Narożnik i fotel - ze skóry
w brązie oraz biurko beżowe
z drewna za 1255 zł - 798
627 273
Nokia N73 - Nokia N73 513 808 942
Nowy piec gazowy - 24kw
za 1250 zł - 605 406 680
Okna, drzwi, rolety, piece
- grzejniki, podgrzewacze
sprawdzonych producentów
w świetnej cenie, gwarancja. Możliwość rat - 535 939
900
Pozbądź się cellulitu znany niemiecki środek od
miesiąca w Polsce - 660
443 730
Telewizor z obracanym
ekranem - firmy LG z wieloma funkcjami stan bdb.,
cena 350 zł - 609 551 623
Wa n n a ł a z i e n k o w a - z
uchwytami, kompletna, wym.
180 cm, stan b. dobry - 506
987 485
Wyprzedaż kleju - do
styropianu i siatki, markowa
okazja; solidna firma wykona
elewacje domku jednorodzinnego - 603 187 240

RÓŻNE
KUPIĘ

Twój Klient jest z Jelonki ?!

Efekt gitarowy - CHORUS.
SMS - 798 340 975

Reklama w tygodniku ju¿ od 15,00 z³ netto za 1 modu³ !

Książki do 1 kl. technikum - w
Cieplicach ZSLiU tanio - 606
424 970
Laptop Sony - Procesor intel
Core 2 duo 2 GHz, 3 GB ramu,
250 GB twardego dysku, monitor 15,4 cala, grafika Geforce
8400m GT, cena około 1000
zł - 698 959 040
Sofę używaną, fotel - Jelenia
Góra - 696 210 980
Kolekcjoner
kupi stare monety
- 601 738 532,
staremonety@op.pl

Ubranko do chrztu
na dziewczynkę kupię w komplecie na
roczną dziewczynkę
- rozmiar 74-80
– sukieneczka,
kapelusik, butki
itp.- zdjęcia na
mycha1983@vp.pl
wraz z ceną

RÓŻNE
ZAMIENIĘ
Laptop na skuter lub Simson
- laptop na gwarancji - jestem
z Leśnej - 517 287 704
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nak³ad 10 000 egz. udokumentowany, dystrybucja - Kotlina Jeleniogórska


wk³adki tematyczne

100% kolor

oferty indywidualne

gwarantowane upusty

reklama pakietowa
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Przyk³adowe formy reklamy:

reklama graficzna

og³oszenia ze zdjêciami

tekst sponsorowany

Reklamuj siê w Jelonce !
ZADZWOÑ lub NAPISZ - SKONTAKTUJ SIÊ ZE SPECJALIST¥

SYLWIA

LENA


tel.: 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

tel.: 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com


JACEK

MAGDA


tel.: 508 082 888
e-mail: jprasol@jelonka.com

tel.: 691 426 188
e-mail: mkwasniewska@jelonka.com
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