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Mieszkańcy Osiedla Pomorskiego żądają sygnalizacji świetlnej na ruchliwej trójce

Śmiertelne przejście dla pieszych
Fot. Angela

Sto lat dla
Mai!
– Srebrny medal ma smak złota – mówi wicemistrzyni świata
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SLD ruszyło
z kampanią
Lewica obiecała wyborcom
jutro bez obaw
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Mieszkańcy skrzyknęli się i postanowili
walczyć w słusznej sprawie.
W miniony piątek około 50 osób zablokowało bardzo ruchliwą drogę krajową nr 3
biegnącą w rejonie ulic Gdańskiej, Grudziądzkiej, Toruńskiej, Bydgoskiej i Tczewskiej.
Powód? Ludzie chcą świateł, by móc bezpiecznie przejść na drugą stronę. Decydenci
twierdzą, że sygnalizacja sparaliżuje ruch na krajówce.
– By przejść na drugą stronę ulicy,
trzeba czekać nawet 20 minut, a i to
nie gwarantuje bezpiecznego przejścia. Ruch jest tu ogromny, a kierowcy
jeżdżą jak szaleni, nikt nie przestrzega

REGION

ograniczenia prędkości. Mamy dzieci,
które muszą tędy dojść do szkoły czy
autobusu, a my z duszą na ramieniu
zastanawiamy się, czy bezpiecznie dotarły na przystanek. Tu doszło już do

Zdaniem policjantów przejście
nie jest niebezpieczne.

śmiertelnych wypadków i potrąceń.
Mimo naszych pism nikt nie reaguje.
Władze miasta i policja twierdzą, że
tu nie jest niebezpiecznie i nie ma
potrzeby montowania sygnalizacji.

Co jeszcze musi się stać, by zaczęto nas
słuchać? – powiedziała zirytowana
Katarzyna Pawnuk.
Damian Miodek jest młodym
człowiekiem, któr y jeździ na
wózku inwalidzkim. Niedawno

skończył studia informatyczne, jednak przez tę ruchliwą drogę i brak
sygnalizacji, czuje się uwięziony na
własnym osiedlu.
Ciąg dalszy na stronie 8

Groźnie na ostrym zakręcie

Gdy wąsko i kręto

W minioną sobotę po południu na zakręcie drogi z Sosnówki Górnej do Karpacza doszło do zderzenia czołowego
pojazdu marki Nissan z dostawczym peugeotem.

JELENIA GÓRA

W oparach
absurdu
W Rynku było jak w filmie
Barei: przywieziono kamyk z Jeleniej Góry

str. 3

Szosa, na której doszło do zderzenia, jest – jak większość podobnych w regionie po – wąska
i kręta. Na łuku wspomnianej
drogi jeden z pojazdów zjechał
na drugi pas, w wyniku czego
wspomniane auta zderzyły się.
Kierowca nissana i pasażerka
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zostali przewiezieni do szpitala.
Skończyło się na wstrząśnieniu
mózgu i urazie kolana, które nie
okazały się jednak na tyle poważne, aby zdarzenie potraktowano
jak wypadek drogowy.
Więcej na stronie 2
(Agrafka)
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Po tym zderzeniu auta nadają się do kasacji.
Winnego kolizji ustali zatem policyjne dochodzenie.
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ROZMAITOŒCI

NA TOPIE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIM SIĘ MÓWI

Andrzej Więckowski
wicestarosta jeleniogórski

Czesław Narkiewicz
kustosz Muzeum
Przyrodniczego

Eseista, dziennikarz, wykładowca akademicki
dał się w Jeleniej Górze poznać, między innymi,
jako współautor cyklu debat „Obserwatorium
Karkonoskie”. Kilka miesięcy po ich zakończeniu
Więckowski wraca do pomysłu nieco go modyfikując. Niebawem ruszy nowy cykl „Laboratorium
Karkonoskie”. –15 września będziemy
rozmawiać na temat „Kiedy Jelenia
Góra przestanie oddalać się od świata,
czyli miejsce regionu karkonoskiego na
mapie Europy”. W tej debacie wezmą
udział zarówno politycy, którzy decydują
o przyszłości regionu, jak i obywatele,
którzy nie tylko przyglądają się, ale też
chcą mieć realny wpływ na zmiany –
zapowiedział Andrzej Więckowski.
(Agrafka)
więcej na stronie 6

Urzędowe przeprowadzki
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa Urzędu Miejskiego w
Jeleniej Górze nie mieści się już przy ul.
Sudeckiej, ale na I i II piętrze budynku
przy ul. Ptasiej. Po wyborach trafi tam
także wydział obsługi mieszkańców.
Założeniem przenosin wydziałów
jest ich skoncentrowanie w jednym
miejscu.
– Spodziewamy się, że przed wyborami ruch w wydziale obsługi mieszkańców będzie znacznie większy niż
zwykle. Zainteresowani będą chcieli

pobrać zaświadczenia o miejscu zamieszkania czy karty do głosowania.
Przez lata zdążyli się oni przyzwyczaić, że takie sprawy mogą załatwić w
przybudówce ratusza. Nie chcemy
wprowadzać przed wyborami zamętu
zbyt wczesną przeprowadzką – mówi
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Tak
więc wydział obsługi mieszkańców
przeniesie się na ulicę Ptasią po 9
października.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Autobusy do uzdrowienia
W holu hotelu MERCURE w Jeleniej
Górze odbył się 8 września briefing
dla mediów, zorganizowany przez
Roberta Prystroma od 14 czerwca br.
członka Rady Nadzorczej MZK Jelenia
Góra. Spotkanie dotyczyło zawierającego 14 tez memorandum w sprawie
pilnych, a przy tym niezbędnie
koniecznych działań naprawczych,
które winny podjąć zarząd firmy,
Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa MZK Jelenia Góra i
prezydent miasta w celu poprawy
wyniku finansowego spółki,
usprawnienia jej działań oraz
zwiększenia przychodów i
zmniejszenia kosztów jej
działalności.
Robertowi
Pr ystromowi
chodzi, między innymi,

o opracowanie przez zarząd spółki
programu zagospodarowania dla
wszystkich posiadanych przez nią
nieruchomości celem uzyskiwania z
nich przychodów. Zdaniem członka
rady nadzorczej obecne wykorzystanie majątku MZK jest przejawem
braku gospodarności i skutkuje zawyżaniem kosztów działania firmy.
Kolejny postulat to niezwłoczne
uruchomienie kontroli biletów w autobusach z wykorzystaniem
własnych kontrolerów
i utworzenie stanowiska konduktora
autobusowego, który uzupełni obsadę
pojazdów MZK.
(Petr)

JELENIA GÓRA Samorządowcy szukają partnerów na wchodzie

Fot. RED/PETR
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Do Rosji z gospodarczą misją

Groźny gaz
W miniony czwartek z powodu
uszkodzenia gazociągu przez operatora koparki i intensywnego
ulatniania się gazu koło Ubocza
blisko Gryfowa ewakuowano pobliskich mieszkańców. Do awarii
doszło podczas remontu sieci
gazowej wysokiego ciśnienia. Do
powietrza wydostawało się około
15 tys. metrów sześciennych gazu
na godzinę. Żywioł opanowali
strażacy i służby specjalistyczne.
(Agrafka)

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, wraz z przewodni- Chcemy więc te partnerstwa wykoczącym rady miasta oraz z naczelnikiem wydziału rozwoju rzystać gospodarczo – zapowiada szef
gospodarczego, wyjechali w miniony piątek do partnerskiego Jeleniej Góry.
Samorządowcy liczą na inwestorów,
miasta Władimir w Rosji.

Zaproszenie delegacji dotyczyło końcem września br. Będzie to wspólne na przykład z branży hotelowej. Mają też
obchodów Dni Miasta, jednak na prośbę spotkanie inwestorów zagranicznych nadzieję, że zachęcą turystów z Rosji do
naszych samorządowców zmieniono z jeleniogórskimi przedsiębiorcami. odwiedzin naszego miasta i regionu.
(Angela)
program tego spotkania.
– Bierzemy ze sobą ofertę inwestycyj- Miasto Władimir liczy około 350 tysięcy mieszkańców i jest jednym z najstarszych
ną miasta, ale przed wszystkim zaproszenia dla przedsiębiorców rosyjskich do ośrodków miejskich w Rosji. Wchodzi w skład tzw. Złotego Pierścienia, czyli około
przyjazdu do Jeleniej Góry na międzyna- dziesięciu miast centralnej Rosji o unikalnej architekturze i historycznym znaczeniu
rodową konferencję, która odbędzie się z w dziejach kraju.

REGION Zajechał drogę, bo go wyniosło na ostrym zakręcie

Groźna czołówka przy Balatonie
W miniony czwartek rano na drodze przy stawie zwanym Balatonem blisko granicy miasta doszło do zderzenia pojazdów
marki KIA i Citroen. Zawiniła brawura i brak wyobraźni sprawcy zdarzenia.
– Dwie osoby z samochodu marki KIA oraz
kierujący citroenem zostali przewiezieni do
szpitala. Prawdopodobnie kierujący pojazdem
marki Citroen jechał z nadmierną prędkością,
złapał pobocze z prawej strony i sam przyznał,
że wyniosło go na lewy pas przez, co zderzył się
czołowo z KIĄ – poinformował aspirant Dariusz
Czerwonka, z Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Jeleniej Górze. Zdarzenie zostało potraktowane
jako wypadek.
Nie jest wykluczone, że do przyciśnięcia
pedału gazu skłoniła kierowcę niedawno położona warstwa równego asfaltu. Oby nie znalazł
naśladowców!
(Agrafka)
•

Robert Prystrom proponuje powrót
konduktora do autobusów.

Znawca grzybów wszelakich już
po raz 23. zorganizował wystawę, na
której można było podziwiać owocniki runa leśnego niemal wszystkich
gatunków występujących w pobliskich lasach. O ile fakt, że borowik
szlachetny jest jadalny wątpliwości
nie budzi, o tyle smakowe walory
żółciaka siarkowego nie są znane,
aczkolwiek nie ma przeciwwskazań,
aby go spożyć. O tym wszystkim można było się dowiedzieć w Pawilonie
Norweskim. To cenne informacje
zwłaszcza teraz, u progu sezonu na
grzybobranie, które jest przecież
ulubionym zajęciem licznych mieszkańców. Ważne, aby zbierać tylko te
grzyby, które znamy. Wówczas bezpieczeństwo będzie gwarantowane.
(RED)
Więcej na stronie 5
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Fot. Archiwum

Fot. Agrafka
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Kierowca mógł jechać za szybko,
bo niedawno temu wyremontowano
nawierzchnię drogi.
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JELENIA GÓRA Surowa woda tylko z chlorem. Bez bakterii E coli

JELENIA GÓRA

Strach przed kranówką

Z zakazem
i po wódce

Z początkiem września na stronie spółki Wodnik zamieszczona została informacja, że w
obszarze ulic Cieplicka i Rataja
woda bez jej wcześniejszego
przegotowania, nie daje się
do picia czy mycia naczyń i
zębów.

W nocy z 7 na 8 września 2011
roku policjanci z Cieplic zatrzymali
34–letniego obywatela Rumunii.
Kierowca wpadł kilka minut po
północy na ulicy Cieplickiej. Miał
blisko dwa promile alkoholu w
organizmie. Sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów do 6 sierpnia
2013 roku, ponieważ wcześniej Rumun notorycznie kierował autem
po alkoholu. Za to zresztą był też
poszukiwany listem gończym. 34latek ma do odbycia 50 dni zastępczej kary pozbawienia wolności,
właśnie za jazdę po pijanemu. Grozi
mu do pięciu lat więzienia.
(KMP)

W treści zamieszczonego komunikatu czytamy, że „w związku z prowadzonymi pracami (…) woda tymczasowo
nadaje się do picia, przygotowywania
zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia
naczyń oraz szorowania zębów, tylko
po przegotowaniu. Przed spożyciem
wodę należy doprowadzić do wrzenia i
gotować przez cztery minuty.

tycznie nie do
dostania, dlatego postanowiliśmy część
nakładu nadal
sprzedawać w
kioskach. Po
to, by ci, którzy
nie dostali darmowego numeru, a
chcieliby zobaczyć, co tym razem
mamy ciekawego do powiedzenia,
mogli „Jelonkę” sobie kupić.
Zapraszamy więc Państwa do
lektury naszego tygodnika, a
także do odwiedzin strony www.
jelonka.com, gdzie znajdziecie
bieżące informacje z Jeleniej Góry
i regionu.
Marek Tkacz
Wydawca

To już drugi numer naszej gazety,
który możecie otrzymać bezpłatnie.
Przez sześć lat rozwinęliśmy się na
tyle, że już nie musimy brać od Was
pieniędzy, żeby „Jelonka” mogła się
ukazywać. Nie zmieniamy profilu
tygodnika, nadal znajdziecie w
nim wszystkie najważniejsze informacje o Jeleniej Górze i okolicy.
Nadal będziemy pilnie obserwować
pracę włodarzy i ją oceniać, nadal
też możecie liczyć na naszą pomoc
w rozwiązywaniu Waszych problemów. Jednym słowem „Jelonka”,
jak dotąd, pozostaje dla Was.
Jej bezpłatne egzemplarze znajdziecie, drodzy Czytelnicy, w wielu
punktach w całym mieście. A ponieważ pierwszy, bezpłatny numer
rozszedł się jak przysłowiowe świeże bułeczki i już w środę był prak-
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Obwodnica z przęsłami

Problem wielkiej wagi

Okradał nagrobki

skaliste podłoże. Są tam duże i bardzo
twarde skały. Tu wykonano około
20 – 25 procent prac – mówi Jerzy
Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze.
Całkowita wartość projektu wynosi niemal 125 mln zł. I etap prac budowy obwodnicy południowej ma się
zakończyć w czerwcu 2012 roku.
(Angela)

W minionym tygodniu przy ul.
Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze
zamontowano przęsła mostowe
obwodnicy południowej nad jezdnią.
Spowodowało to okresowe utrudnienia w ruchu w tym rejonie miasta.
– Roboty przy budowie obiektów
mostowych wykonane zostały w
około 55 – 60 procentach. Są one
prowadzone niezwykle sprawnie.
Gorzej jest przy robotach ziemnych
przy Paulinum i ul. Sudeckiej, gdzie
wykonawca napotkał niezwykle

Góry jest tu oczywisty – odpowiada
H. Papaj. Ewentualne mandaty będą
zasilały wprost budżet Jeleniej Góry,
a obsługa tego systemu miasta nie
obciąży. Kierowcy przeładowanych
samochodów będą ostrożniejsi. Kwota 60 tys. zł, wydatkowana na tę pracę
jest symboliczna z pieniędzmi, które
samorząd musi wydać na remonty
dróg, które są dewastowane między
innymi przez ciężarówki.
(RED)

Dlaczego Jelenia Góra z budżetu
miasta buduje wagę do ważenia
pojazdów, skoro nie jest to obowiązek
statutowy miasta? – padło pytanie do
Huberta Papaja, zastępcy prezydenta
Jeleniej Góry. – Nie budujemy wagi,
a przygotowujemy miejsce pod jej
instalację. To będzie kosztowało ok.
60 tys. zł. Obowiązek ważenia spoczywa na Inspekcji Ruchu Drogowego, a
takie uprawnienia ma też Inspekcja
Celna. Natomiast interes Jeleniej
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Drodzy Czytelnicy!

wodociągowej oraz z wyższą temperaturą powietrza, która jak co roku w
okresie letnim powoduje „kwitnięcie”
zbiorników, postanowiliśmy zastosować większą, ale bezpieczną dawkę
środka dezynfekującego potocznie
zwanego chlorem, w celach profilaktycznych. – Woda jest więc bardziej
chlorowana, ale po przegotowaniu jest
naprawdę bezpieczna. Poza tym chlor
nie jest trujący, więc nawet wypicie
wody z kranu nie stanowi zagrożenia. Jesteśmy w stałym kontakcie z
sanepidem i wspólnie czuwamy nad
bezpieczeństwem mieszkańców.
Zwiększona dawka chloru ma być
dodawana do wody do końca września, jednak sukcesywnie będzie ona
zmniejszana.
(Angela)

Woda z kranu nadaje się natomiast
do mycia oraz kąpieli w wannie i pod
natryskiem, ale nie należy dopuszczać,
aby dostała się do jamy ustnej”.
W tej sprawie napisało do nas
kilkunastu czytelników. Zaczęły już
krążyć plotki że do wody dostały się
bakterie Escherichia coli.
– Nikt nie wyjaśnia też, dlaczego
woda jest niezdatna do picia czy
mycia zębów. Nie wiemy też czym
grozi jej wypicie bez uprzedniego
przegotowania. Osoby dorosłe będą
pilnować, by nie płukać ust po umyciu
zębów wodą z kranu, a co np. z dziećmi? – pyta zaniepokojona pani Anna
z Jeleniej Góry.
Wojciech Jastrzębski, prezes spółki
Wodnik uspokaja. – W związku z
pracami prowadzonymi na sieci
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których doszło wiosną br. Za ograbianie grobów grozi mu nawet do 8 lat
pozbawienia wolności. Mężczyzna
znany jest policji. Wpadł kilka tygodni
temu po serii kradzieży kratek żeliwnych ze studzienek w Jeleniej Górze i
Jeżowie Sudeckim, gdzie straty oszacowano na około 8 tysięcy złotych.
Kto stwierdził kradzież na grobach
swoich najbliższych, proszony jest o
kontakt osobiście lub telefonicznie
pod nr 75/75-20-147.
(KMP)

28-letni mężczyzna kradł z cmentarzy metalowe krzyże, wazony oraz
figurki. Łup sprzedawał w punktach
skupu złomu. Złodziej, hiena cmentarna, wpadł w Mysłakowicach podczas
kontroli drogowej. Jechał swoim
oplem z żoną. W aucie policjanci
znaleźli przedmioty skradzione w
nocy z 1 na 2 września z dwóch jeleniogórskich cmentarzy. Okazało się,
że 28-latek ma na koncie wiele innych
kradzieży na cmentarzach w Jeleniej
Górze , Janowicach i Dziwiszowie, do

JELENIA GÓRA Filmowy kamyk z Jeleniej Góry znalazł się na placu Ratuszowym

Kolejki jak za czasów PRL–u
ustawiały się w miniony piątek na placu Ratuszowym
po dania serwowane jak w
barze z kadrów kultowej komedii Stanisława Barei. Do
tego transparenty z czasów,
kiedy narodem przewodziła
jedynie słuszna siła. Taka
była otoczka Festiwalu Zdarzeń Komediowych BAREJAda
‘2011 zorganizowanego przez
Jeleniogórskie Centrum Kultury.

Barei wcielili się animatorzy z Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Miś – Ahaa, największa rzecz bym zapomniał ... kamyk ..., o który Pan prosił z ... Jeleniej
Wyśmienicie smakowały polskie i
Góry przywiozłem!
czeskie potrawy: pierogi, leczo, placki
ziemniaczane, czy też kasza z sosem
Janek: – Z Jeleniej?!
robiły furorę wśród mieszkańców,
Miś: – Z Jasnej Góry oczywiście ! Pamiątka. Pan wie, kto po nim stąpał?!!
którym przypomniały się czasy, kiedy
Pamiętacie ten dialog z „kultowej” komedii „Miś” zrealizowanej przez Stanisława Bareję pod
po każdy produkt trzeba było odczekać
swoje w kolejce. Kucharzyli uczniowie z
koniec 1980 roku? 9 września w namacalny sposób można było się przekonać o istnieniu
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Żywienioowego kamienia.
wych wraz z gośćmi z Czech.
Popołudnie z Misiem i Krecikiem,
które prowadził Andrzej Marchowski, uświetnił występ czeskiego zespołu zaprezentowany został film w
Evergreen Dixieland Band. Po wy- reż. Agnieszki Arnold z
stępach nastąpiło uroczyste otwarcie 1997 r. „Bareizm”.
„Barejady” oraz odsłonięcie wspomnia- Na zakończenie
nego na wstępie kamyka z Jeleniej imprezy wystąGóry. Dodajmy, że kamyki – jako piła z recitapamiątki – rozdawano także podczas lem „Nawet
gdy wichupierwszej edycji Barejady.
Wieczorem impreza przeniosła się r a ” E w a
do sali JCK, gdzie do późnych godzin Błaszczyk,
trwał Polsko-Czeski Maraton Filmów znana z roli
Irena Kempisty,
Komediowych. W sobotę zorganizo- w serialu St.
naczelniczka wydziału
wano warsztaty filmów amatorskich. Barei zatytułokultury UM i Jarosław
Odbyło się też spotkanie z żoną Stani- wanym „Zmiensława Barei – Hanną Kotkowską-Bareją. nicy”.
Gromadzki, dyrektor
(Agrafka)
Przed wręczeniem nagród „Barejady”
JCK, z misiem.

„Dzień pieszego pasażera”, „Rolniku
miej jaja”, „Młodzież wierna partii”,
czy też „Cukier krzepi” to hasła, jakie
można było zauważyć w strategicznych
punktach „Barejady”, która przeniosła
się na jeleniogórski Rynek. Całości
dopełniały plenery niemal jak z kadrów
wspomnianego „Misia”. Milicjant,
kelnerki w tradycyjnych fartuszkach,
manekiny bez odzienia i słomiane
misie „na miarę naszych potrzeb i
możliwości”. W różne role z komedii
•
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Fot. Agrafka

W oparach absurdu komedii Stanisława Barei
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Jeleniogórzanom przypomniały się
czasy, kiedy po każdy produkt trzeba
było odczekać swoje w kolejce.
•
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JELENIA GÓRA Lewica obiecuje jutro bez obaw

JELENIA GÓRA

Uderzył w autobus
i uciekł

SLD ruszyło z kampanią
– Nadszedł czas na zmiany. Czas, w
8 września na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła
się oficjalna prezentacja miejscowych kandydatów lewicy którym to wy musicie podjąć decyzję.
do parlamentu. – Zagłosujcie na nas, by jutro było bez obaw 9 października 2011 wybierzcie nas,
„apostołów”, którzy onegdaj wyciągnę– usłyszeliśmy z pokładu angielskiego autobusu.
li Polskę z kryzysu i dziś też mogą to
zrobić. To my

Fot. Petr

5 września ulicy Powstańców
Wielkopolskich doszło do kolizji
drogowej auta osobowego z autobusem MZK. Sprawca odjechał z
miejsca zdarzenia, które zostało
zarejestrowane na monitoringu. W
oparciu o nagranie policji udało się
ustalić, kto spowodował stłuczkę.
Funkcjonariusze udali się do jego
domu, gdzie winowajca przedstawił się jako kto inny i próbował
zmylić patrol. Powiedział, że poszukiwany przez nich mężczyzna
właśnie wyszedł z domu. Prawda
wyszła na jaw po wylegitymowaniu. Kierowca miał 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Grozi mu
kara pozbawienia wolności do lat
dwóch, utrata prawa jazdy na kilka
lat i wysoka grzywna – informuje
podinspektor Edyta Bagrowska
z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(KMP)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Zagłosujcie na nas, by jutro było bez
obaw – mówił Ryszard Zbrzyzny.

JELENIA GÓRA W poszukiwaniu sposobu na poprawę wyników nauczania

Metodyk ma zaradzić

Trzynastu z czternastu metodyków
otrzymało przedłużenie mianowania
na kolejny rok. Wśród nich znaleźli
się Małgorzata Zagiczek , Anna Papros, Jolanta Dyśko, Ilona Zawiasa,
Renata Sigrist, Jolanta MozolewskaZwatrzko, Marian Stebelski, Ewa
Duziak, Marzena Owsiana-Czepiel,
Janina Ziętek i Aneta Lipińska. Nowo
mianowanym doradcą metodycznym matematyki została Marzena
Buziuk.
– Po każdym etapie nauki są
sprawdziany i egzaminy z matematyki, trzeba więc robić wszystko,
by jej nauka była dla uczniów przyjemnością. Należy nauczycielom
pokazać nowe pomysłów na lekcje,
nowe wydawnictwa, ćwiczenia.
– powiedziała Marzena Buziuk.
Renata Sigrist, metodyk języków obcych, podkreśla, że praca metodyka
polega na ciągłych spotkaniach z
nauczycielami, wyjazdach do szkół,
próbach wypracowywania nowych
rozwiązań i metod pracy.
(Angela)

Czternastu jeleniogórskich nauczycieli odebrało w minionym tygodniu mianowania na
doradców metodycznych. Mają podnieść jakość i efektywność kształcenia poprzez przekazanie nauczycielom nowych metod nauczania.
ziom naprawdę niski. Stąd potrzeba
ciągłej pracy, nie tylko z uczniami, ale
przede wszystkim z nauczycielami.
– Abyście w pogoni za realizacją
programu nauczania nie zgubili
po drodze tych,

Fot. Angela

Wyniki końcowych egzaminów
w szkołach jeleniogórskich w minionym roku kształtowały się nieco
powyżej średniej województwa,
jednak na Dolnym Śląsku był to po-

Metodycy jeleniogórscy pozują do
wspólnej fotografii z władzami miasta.
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którzy w całym tym kształceniu są
najważniejsi, uczniów. Lepiej ich
motywować, a nie utwierdzać w
przekonaniu, że nic nie potrafią.
Nie obrzydzajcie im nauki, nie zniechęcajcie ich do matematyki, fizyki
czy chemii. Pokażcie im, że tymi
przedmiotami też można się bawić
– powiedział metodykom prezydent
Marcin Zawiła.
– Wszyscy metodycy zostali powołani na jeden rok, bo szykują się
zmiany w oświacie i system pomocy
nauczycielom będzie inny. Nie wiemy
jeszcze, jak będzie to wyglądało, ale
na pewno nie dopuścimy do tego,
aby zabrakło takiego wsparcia dla
nauczycieli, jakim są metodycy –
zauważyła Zofia Czernow, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
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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
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

L

A

M

A

•

JELENIA GÓRA

Trójca razem

chcemy prawa i sprawiedliwości a
nie partia, która chce tego jedynie z
nazwy. Pragniemy równości, spokoju,
jak również godnych warunków do
życia dla nas wszystkich. Zagłosujcie
na nas, by jutro było bez obaw – mówił
do uczestników spotkania Ryszard
Zbrzyzny, poseł i kandydat na posła na
Sejm RP z ramienia SLD.
Mniej więcej taki sam klimat miały
też wystąpienia pozostałych kandydatów SLD do Sejmu i Senatu, którym
towarzyszyły występy zespołów muzycznych. – Rozpoczęliśmy kampanię. Tu, na Placu Ratuszowym; na
pokładzie autobusu, który odwiedzi
każdy z okręgów wyborczych. I w
towarzystwie kapel, które zagrały i
dla nas, i dla jeleniogórzan. Bardzo
się cieszę, albowiem wypadło to
całkiem nieźle – podsumowała
Elżbieta Zakrzewska, poseł na Sejm
RP i członkini Unii Pracy, a zarazem
kandydatka w jesiennych wyborach
do parlamentu.
(Petr)

W Radzie Miasta Jeleniej Góry
powstał trzyosobowy klub radnych pod nazwą „Razem dla
Jeleniej Góry”. Wstąpili do niego
radni, którzy startowali z ramienia
komitetu wyborczego Marka Obrębalskiego. Klub utworzony przez
radnych: Bożenę Wachowicz-Makiełę, Danutę Wójcik i szefa klubu
Miłosza Sajnoga, jest czwartym z
kolei w radzie miejskiej. Pozostałe
kluby to: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i
Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Klub „Razem dla Jeleniej Góry”
zgłosił już wnioski inwestycyjne
do przyszłorocznego budżetu
miasta. Dotyczą m.in. rozbudowy układu komunikacyjnego,
zagwarantowania pieniędzy dla
wspólnot mieszkaniowych oraz
przystąpienia do estakady nad ul.
Jana Pawła II na skrzyżowaniu z
ul. Grunwaldzką.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

Będzie bezpieczniej
przed cmentarzem
dów tuż przed pasami. W tej sprawie
poprawki do budżetu przed jego
uchwaleniem zgłaszał radny Oliwer
Kubicki z Prawa i Sprawiedliwości.
W miniony czwartek rozstrzygnięto
przetarg na to zadanie. Jego koszt
szacuje się na około 65 tys. zł. Prace
mają się zakończyć przed 1 listopada.
Sygnalizacja będzie włączana ręcznie
przez pieszych. W pozostałym czasie
kierujący będą mieli zielone światło.
(Angela)

Jeszcze przed tegorocznym dniem
Wszystkich Świętych na pasach
przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze nieopodal głównego wejścia na
stary cmentarz komunalny pojawi
się sygnalizacja świetlna. Potrzeba
zamontowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej zgłaszana była od wielu
lat. Racje mieszkańców potwierdzały
zdarzenia drogowe, w tym potrącenia
pieszych czy kolizje spowodowane
gwałtownym hamowaniem pojaz-

Fot. Jelonka.com
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Przed Zaduszkami będą w tym
miejscu światła.
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JELENIA GÓRA Najważniejszy jest rozwój naszego regionu – mówi T. Lewandowski

Atutem doświadczenie
Rozmowa z Tadeuszem
Lewandowskim, kandydatem
na senatora z Prawa i
Sprawiedliwości.

to dzięki moim staraniom spawy z
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych
mieszkańcy mogą załatwić w naszym
mieście, a wcześniej najbliższy punkt
był w Legnicy. Wspierałem także rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej oraz
dokumentację złóż wód termalnych w
Cieplicach.

– Marek Obrębalski, który
miał ubiegać się o stanowisko
senackie, nie będzie jednak
startował w wyborach do Senatu. Ma Pan więc o jednego
rywala mniej?
- Mamy dobre kontakty z Markiem Obrębalskim, obaj jesteśmy
radnymi w sejmiku dolnośląskim.
– Co najpierw powinno się zmie- Mam nadzieję, że wesprze mnie w
kampanii wyborczej.
nić w Jeleniej Górze?
Od lat zabiegam o to, aby Jelenia Góra
– Dlaczego warto oddać na
była dobrze skomunikowana, ponieważ
od tego zależy w dużej mierze jej rozwój. Pana głos?
– Zawsze staram się, aby moja
Mimo częściowej modernizacji dróg i
lepszego dostępu do trasy A4, potrzebna rola była wypełniona pozytywną
jest także obwodnica Bolkowa, czy też treścią oraz konkretnymi działaJawora, aby usprawnić ruch samocho- niami zarówno dla regionu, jak i
dowy. Trasa przez Lubawkę również dla naszego państwa.
mogłaby odciążyć ten ruch. Jelenia Góra
– Dziękuję za rozmowę!
powinna być bardziej dostępna również
od strony Czech. Ważna jest także
(Agrafka)
kompleksowa modernizacja pociągów
i torów, abyśmy mogli, tak jak
niegdyś, podróżować szybciej.
Powrót tramwajów do naszego
miasta nie tylko uatrakcyjniłby je turystycznie, ale przede
wszystkim odciążyłby stan
zanieczyszczenia powietrza,
który w Cieplicach jest niepokojąco wysoki.

Tadeusz Lewandowski jest absolwentem jeleniogórskiego „Mechanika” z roku 1971
i Studium Metrologii i Systemów Jakości. Jego działalność polityczną w 1981r.
zapoczątkowało uczestnictwo w strajku w jeleniogórskim klubie „Gencjana”. Od
roku 1989 został członkiem Komitetu Organizacyjnego TZR Jeleniogórskiego NSZZ
„Solidarność” i przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej
Górze (1989-92). W latach 1994-98 był radnym i wiceprezydentem Jeleniej Góry.
Pracował w dawnej cieplickiej Fabryce Maszyn Papierniczych „Fampie” (1962-85),
kiedy jako działacz pierwszej „Solidarności” w roku 1982 został internowany, a trzy
lata potem zwolniony z pracy. Był kierownikiem działu produkcyjnego (1986-2001)
i specjalistą do spraw jakości (2001-2003) w jeleniogórskim przedsiębiorstwie
SIMET S.A. funkcjonującym do roku 2001 pod nazwą TELEKOM-SIMET. Od roku 2003
przebywa na emeryturze.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Dzwon przez
gapiostwo

R

E

K

Nie jestem nowicjuszem politycznym
i można mi zaufać – mówi T.
Lewandowski.

– Dziękujemy za upór i poświęcenie. Ludzie z gór są niezwykle uparci,
i to co pani robi, jest na to najlepszym
dowodem – mówił Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
Maja Włoszczowska przyznała, że
fantastycznie jest zdobywać medale,
ale robi to dla kibiców, swojej rodziny
i przyjaciół oraz mieszkańców swojego miasta.
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JELENIA GÓRA

Uliczny basket w Rynku
pl karty uczestnictwa, oświadczenia
uczestników niepełnoletnich i wpłacenie wpisowego. Wpisowe wynosi
10 złotych od drużyny płatne przy
składaniu karty uczestnictwa lub na
podane konto Rady Rodziców przy
Międzyszkolnym Ośrodku Sportu
w Jeleniej Górze, ul. Złotnicza 12 –
nr 69 1020 2124 0000 8402 0066
4896. Więcej szczegółów na www.
jelonka.com
(Przemo)

Klub Sportowy ,,Wichoś” w Jeleniej Górze przy udziale MKS–u
MOS Karkonoszy, Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu i KS,,Sudety” zaprasza na I Turnieju Koszykówki
Ulicznej z okazji Września Jeleniogórskiego. Turniej odbędzie się na
pl. Ratuszowym w dniach 17–18
września. Warunkiem uczestnictwa
jest złożenie do dnia 14 września w
wyznaczonych punktach lub przesłanie mailem na adres sport@mosjg.

JELENIA GÓRA

Panie pod koszem
Sala sportowa przy
ulicy Morcinka była
w ostatnich dniach
areną XIV Międzynarodowego Turnieju
Koszykówki Kobiet
– Polska Basket.
W meczu otwarcia
gospodynie, koszykarki Basket Pro uległy Halle (niemiecka
ekstraklasa) 46:79.
Jeleniogórzanki doznały także porażki
w drugim spotkaniu
z AZS Inea Poznań.
Wielkopolanki pokonały nasz zespół 67:36
(16:22, 6:14, 6:17,
8:14). W sumie w turnieju wzięło udział
kilka drużyn. Bieżące
relacje znajdziesz na
www.jelonka.com
(Przemo)

Jeleniogórzanki nie sprostały
rywalkom.

W tym roku jest to mój drugi srebrny podium i przywiozę „złoto”. Taki jest zdecydowanie smakuje jak złoto –
medal, ale mam nadzieję, że za rok sport. Tym razem wygrała Kanadyjka podsumowała sporsmenka.
(Angela)
znów wrócę na najwyższe miejsce na Catharine Pendrel, ale moje srebro
Fot. Angela

Kwiatami, oklaskami oraz
życzeniami fani kolarstwa
górskiego powitali 6 września na placu Ratuszowym
Maję Włoszczowską, która
w pierwszą sobotę września
wywalczyła w Szwajcarii
srebrny medal w mistrzostwach świata w kolarstwie
gór

5

Włoszczowska: Srebrny medal ma złota smak

Sto lat dla Mai!

Do kolizji trzech samochodów
doszło w miniony piątek przed
godziną ósmą na ul. Sobieszowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą
Lubańską w Cieplicach. Było
to klasyczne najechanie na tył
pojazdu. Kierujący samochodem
ford jechał zbyt szybko, nie zdążył
wyhamować i uderzył w tył pojazdu marki Opel zatrzymującego
się przed czerwonym światłem.
Uszkodzone zostało także bmw
– poinformował aspirant Bogusław Górnisiewicz, z Wydziału
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Nikomu nic się nie stało, a
kierowcy byli trzeźwi. Sprawca
kolizji został ukarany mandatem
w wysokości 220 zł i sześcioma
punktami karnymi.
(Agrafka)
•

Fot. Jelonka.com

samorządy np. wojewódzkie mogą
działać, dlatego też ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. W parlamencie
byłem już trzy razy, więc są mi znane
wszystkie mechanizmy, natomiast w
– Dlaczego startuje Pan w wybo- sejmiku dolnośląskim jestem po raz
pierwszy i trudniej było na początku się
rach do Senatu?
– W naszej ojczyźnie jest bardzo dużo odnaleźć w nowej funkcji.
do zrobienia i póki jeszcze mam pomysły
– Jeśli zostanie Pan senatorem,
na rozwiązywanie trudnych spraw,
chciałbym móc przysłużyć się naszemu czy będzie miał Pan wpływ na
krajowi. Także koledzy z partii zachęcali zmiany w naszym mieście?
– Wszystkie działania regionalne,
mnie, abym wystartował w wyborach.
które nie naruszają interesu państwa,
– Sprawował Pan wiele stanowisk powinny być podejmowane. W ubiei funkcji politycznych oraz związko- głych latach moje starania o budowę
zbiornika w Sosnówce, który dostarcza
wych. Co było najtrudniejsze?
– Wszystkie te stanowiska do najła- wodę pitną dla Jeleniej Góry powiodły
twiejszych nie należą. Na szczeblu krajo- się. Zabiegałem także o fundusze z
wym rozstrzygane są sprawy państwa, banku światowego na remont mostów
ale nie tylko. Jest wiele przedsięwzięć i dróg, które zostały uszkodzone przez
dotyczących społeczności lokalnych, powódź w 1997 r. Nie dopuściłem do
czyli gmin, czy też powiatów. Wiele likwidacji sądu i prokuratury szczebla
zależy od jakości ustaw, dzięki którym okręgowego w Jeleniej Górze, ponad-

12 września 2011 r.

Fot. R. Ignaciak

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Sobotni wyścig rzeczywiście wymagał ode mnie sudeckiego uporu,
który mam w sobie tylko dlatego, że
mieszkam w Jeleniej Górze. Odziedziczyłam go również po swojej mamie
Ewie i babci Józefie, która jest dzisiaj
z nami. Ten wyścig w Champery był
rzeczywiście jednym z najtrudniejszych: przed nim pojawiło się dużo
perturbacji, półtora tygodnia przed
mistrzostwami zmarł mój dziadek i
nie mogłam uczestniczyć w pogrzebie – dodała.
– Sam wyścig zaczął się fantastycznie i taki był do 40 minuty,
kiedy „złapałam gumę” i musiałam
pokonywać dystans do boksu technicznego trochę biegnąć, a trochę
podjeżdżając. Kosztowało mnie to
1,5 minuty straty, która była nie do
odrobienia. Cieszę się jednak, że to
wszystko skończyło się tak dobrze.
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Ze względu na przedpołudniową porę (godz. 13.00) delegacje
cyklistów i mieszkańców przybyły w mocno okrojonym składzie,
jednak każdy chciał osobiście pogratulować wicemistrzyni.
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JELENIA GÓRA

Zbigniew Ładziński

JELENIA GÓRA

Region w laboratorium
Zofia Czernow chciałaby w ciągu
najbliższych czterech lat stworzyć w naszym mieście Uniwersytet Jeleniogórski
i dzięki temu sprawić, aby miasto
rozwijało się, a młodzież nie musiała
wyjeżdżać np. do Wrocławia.
Już 15 września w Pałacu w Bukowcu odbędzie się pierwsza dyskusja w
ramach Laboratorium Karkonoskiego. – Będziemy rozmawiać na temat
„Kiedy Jelenia Góra przestanie oddalać
się od świata”, czyli miejsce regionu
karkonoskiego na mapie Europy. W
tej debacie wezmą udział zarówno
politycy, którzy decydują o przyszłości
regionu, jak i obywatele, którzy nie
tylko przyglądają się, ale też chcą mieć
realny wpływ na zmiany – zapowiedział Andrzej Więckowski.
(Agrafka)

Fot. Agrafka

Po zakończeniu cyklu Obserwatorium Karkonoskiego, który przez
kilka lat przyciągał zainteresowanych
do Biura Wystaw Artystycznych,
kontynuacją przedsięwzięcia będzie
Laboratorium Karkonoskie. To pomysł Andrzeja Więckowskiego.
– Jelenia Góra zawsze była symbolem silnego środowiska intelektualnego, artystycznego, a także
uczelnianego i powinna rozwijać się
jeszcze bardziej. Kultura europejska
istnieje głównie w regionach i aby
rozwinąć potencjał Jeleniej Góry
musimy przede wszystkim walczyć
o rozwój infrastruktury. Bardzo
ważne jest też odbiurokratyzowanie
dostępu do funduszy europejskich
– powiedział Józef Pinior, kandydat
do Senatu.

Gośćmi Andrzeja Więckowskiego byli kandydatka
do Sejmu, a obecna zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry, Zofia Czernow, a także kandydat do
Senatu Józef Pinior.
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W siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbyła się konferencja
Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej,
która jest kandydatką Sojuszu do
Sejmu z okręgu jeleniogórsko–legnickiego.
Kandydatka SLD odżegnuje się
od nawiązywania w kampanii wyborczej do katastrofy smoleńskiej, w
której zginął jej mąż, wieloletni poseł
Ziemi Jeleniogórskiej Jerzy Szmajdziński. Zależy jej na polepszeniu
jakości życia młodych ludzi, aby nie
uciekali z Jeleniej Góry.
– Zawsze wspierałam mojego
męża w zbiórce pieniędzy na stypendia dla młodzieży w okręgu
legnicko-jeleniogórskim. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku
przeprowadziłam osiedlowe akcje
pomocy dla powodzian w Sandomie-

śmy, wystartuje ze Stowarzyszenia
Aktywni Społecznie. Ładzińskiego
poparło podpisami sześć tysięcy
osób. Zyskał też poparcie Rafała
Dutkiewicza. Kandydat podkreślał, że
senat powinien być bezpartyjny,
by interesy partii nie brały góry
nad interesami społecznymi.
Podkreślił też, że jako senator
będzie mógł działać skutecznie
dla dobra regionu niż jako radny.
Zaznaczył, że będzie czerpał ze
spuścizny śp. senatora Jerzego
Cieślaka, który jest dlań wzorem
działań społecznych i poświecenia. Zbigniew Ładziński przypomniał, że od pięciu kadencji jest
radnym miejskim, a od ponad
30 lat działa społecznie na rzecz
osób potrzebujących.
(Angela)

JELENIA GÓRA

rzu. Cenię umiar, rozwagę, staram
się wspierać udział kobiet w życiu
publicznym i przyznam, że wciąż
odczuwam w tym względzie duży
niedosyt – powiedziała Małgorzata
Sekuła-Szmajdzińska.
(Agrafka)

W pierwszą niedzielę września
pewien 17–latek wykorzystał nieuwagę siedzącej na ławce kobiety
i ukradł jej torebkę. Ponieważ w
środku nie było pieniędzy, złodziej wpadł na pomysł, aby, aby
okradziona zapłaciła za zwrot
swej własności. Złodziej ustalił, że
kobieta zatrzymała się w jednym
z hoteli. Namówił więc kolegów,
aby namówili poszkodowaną do
kupna własnej torebki. Zachowanie młodzieńców wzbudziło
podejrzenia recepcjonisty, który
zawiadomił policję, która zatrzymała sprawcę.
(KMP)

Małgorzata SekułaSzmajdzińska

Niech się dowiedzą, że nasze miasto leży w Karkonoszach!

Magnes dla inwestorów

nuje Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. Samorządowcy rysują też
perspektywę nowych miejsc pracy w
rozbudowywanych zakłady Draexlmaier, Zorce, galerii handlowej przy ul.
Pijarskiej oraz w Hotelu Cieplice. Od 1
października w Jeleniej Górze zaczną
też funkcjonować Zakłady Drzewne z
Dobiegniewia, które wynajęły dawną
halę po zakładach JZO.
(Angela)

Do potencjalnych inwestorów mają trafić wydrukowane ostatnio foldery dotyczące możliwości inwestowania w Jeleniej Górze.
się, gdzie jest Jelenia Góra. Tymczasem
fakt, że Jelenia Góra leży w górach,
gdzie można prowadzić firmę, a przy
okazji pojeździć na nartach, pochodzić

Samorządowcy chcą, by nasze
miasto znów kojarzono z Karkonoszami.– Wielu wie bowiem, gdzie leżą
Karkonosze, ale zupełnie nie orientuje

po górach itp., może mieć ogromny
wpływ na decyzje inwestorów o rozpoczęciu działalności gospodarczej
właśnie na naszym terenie – przeko-

Przed sezonem warto sprawdzić, które grzyby nie szkodzą

JELENIA GÓRA

Dary runa w Parku Norweskim
Nieodżałowanej pamięci
Helena Majdaniec śpiewała o
wielkim rudym rydzu. Tymczasem na zakończonej w
pierwszy weekend września
XXIV Wystawie Świeżych
Grzybów można było zobaczyć jedynie niewielkiego
mleczaja rydza, który jest
jednym z najsmaczniejszych
gatunków grzybów blaszkowatych.

z niejadalnym goryczakiem żółciowym (popularnym gorzkielcem,
zwanym też „szatanem”). Ale już
żółciak siarkowy, choć nazwa raczej
nie brzmi miło, jest jadalny i podobno
bardzo smaczny.
Doświadczeni grzybiarze i znawcy podkreślają, że znamy jedynie
ułamek z przebogatego królestwa
grzybów, którego część zgromadzono na wystawie. Grzybów jadalnych
jest znacznie więcej niż powszechnie
się sądzi. Jednak spożywać można
bez ryzyka tylko te owocniki, co
do których mamy stuprocentową
pewność, że się do tego nadają. Eksperymenty mogą bowiem skończyć
się tragicznie.
A na tegorocznej XXIII Wystawie
Świeżych Grzybów było co oglądać.
Niektóre „eksponaty” zwracały uwagę nazwą, choćby jeleniak nastroszo-

Ma on jednak swojego trującego
„bliźniaka” – mleczaja wełniankę,
od którego należy trzymać ręce z
daleka. Podobnie jest z borowikiem
ceglastoporym (jadalnym), którego
bardzo łatwo pomylić z borowikiem
szatańskim (trującym i rzadkim).
Ten z kolei ma niewiele wspólnego
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grzybów, lecz także dla laików.
Wszak zarówno jedni i drudzy – gdy
tylko zaczną się jesienne wysypy –
ruszą w las. Wówczas znajomość
gatunków będzie po prostu obowiązkowa.
(RED)

ny, czy też próchnilec maczugowaty.
Inne – zarówno nazwą jak i wyglądem – na przykład miły w dotyku
włóknouszek szczotkowy. Jeszcze
inne – nieprzyjemne zapachy, choćby
taki sromotnik bezwstydny.
Zwiedzenie wystawy było przyjemnością nie tylko dla znawców

– Zbierajcie tylko te grzyby, które
znacie! – napominali zainteresowanych
organizatorzy ekspozycji.
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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

Nie płać
złodziejowi

Fot. red

W Cechu Rzemiosł Różnych w
Jeleniej Górze odbyła się 6 września pierwsza konferencja prasowa
kandydata do Senatu Zbigniewa
Ładzińskiego. Jak informowaliFot. Angela

W nocy z 6 na 7 września czteroletnia dziewczynka pozostawiona sama w domu przebudziła się, otworzyła okno i zaczęła
wzywać pomocy. Zaalarmowała
sąsiada, który zawiadomił policję. Kiedy policjanci dotarli
do mieszkania, wróciła tam
również matka dziewczynki. Kobieta powiedziała, że wyszła na
chwilę odprowadzić koleżankę.
Mama dziecka była nietrzeźwa
(półtora promila alkoholu w organizmie). Policjanci wystąpią
do sądu rodzinnego i nieletnich
w sprawie braku należytej opieki
nad dziewczynką.
(KMP)
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Do Senatu bez polityki Dokończyć dzieło męża

Bo mama
wypiła

•

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Agrafka
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

kultura

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sztandarowy temat „Take Five” skłonił niemieckiego producenta, multiinstrumentalistę, autora piosenek, twórcę
tysięcy reklam Martina Strathausena do
połączenia jazzu z modnym chill out’em.
Już po pierwszej płycie „Swingfood
Mood” (2006) zainteresowanie tym gatunkiem wzrosło. Sukcesem tak ogromnego zainteresowania muzyką proponowaną przez niemiecki zespoł Tape Five
było pojawienie się ich utworów na 70
kompilacjach. Elektro swingowe kompozycje w stylu retro pod której wpływem
była również zmarła niedawno Amy
Winehouse z dialogami klarnetu, trąbki i
saksofonu. Najnowsza propozycja zespołu to „Tequila”
znana z wielu
wykonań z nowym tekstem
Brendy Boykin.
Tym razem w
wo k a l i z a c h
utworu „Tintarella Di Luna” słyszymy Grazię Di Fresco
i grającego w partiach saksofonowych
Dimitrija Markitantova. To też idealna
płyta na chillout’owe wieczory.
Andrzej Patlewicz

Rockabilly wywodząca się z pnia
muzyki country
jest po macoszemu
traktowana przez
nasze media, jednak
rynek jest dość mocno nasycony wykonawcami tego gatunku. Łączenie
country z popem daje świetny rezultat
w postaci hitów, które co rusz serwują
nam amerykańscy muzycy rodem
z Teksasu. Zachłyśnięci tym nurtem
nasi wykonawcy poszli znacznie dalej.
Czwórka muzyków ukrywająca się
pod szyldem Zgredybillies nawiązuje w
dużym stopniu do muzyki Briana Setera.
Na debiutanckim krążku umieścili
właśnie jego kompozycję „Muskularny
riff”. Ten pełen werwy zespół utworzony
został przez muzyków Grupy Furmana
i autora zabawnych tekstów Andrzeja
Trojaka. Dziewięć utworów jakie znalazły się na krążku „Proszę Pani” wciągają
od pierwszej chwili. Zgredybillies nie
dość, że mają wdzięczną nazwę to też
potrafią poprawić nastrój niejednemu
słuchaczowi.

JELENIA GÓRA

Poczuj dziedzictwo dziejów
ruszy wycieczka do zespołu poklasztornego w Cieplicach. Przez cały
najbliższy weekend (za wyjątkiem
czasu, kiedy odprawiane będą msze
święte) będzie można podziwiać
zabytkowe wnętrza jeleniogórskich
kościołów, w tym Kościoła Łaski
i bazyliki mniejszej pw. Świętych
Erazma i Pankracego.
(Agrafka)

17 i 18 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będzie
można zwiedzić jeleniogórskie kościoły oraz zespół poklasztorny w
Cieplicach.
W sobotę o 14.30 w Muzeum
Przyrodniczym przy ul. Wolności 268
odbędzie się prelekcja ilustrowana
przeźroczami „Wspaniałe siedziby
Muzeum w Cieplicach”, którą wygłosi Stanisław Firszt. O godz. 16.00

SZKLARSKA PORĘBA

Mozaiki w zwierciadle kolorów
bajka” - praca, której inspiracją ma
być jedna z karkonoskich legend.
W tej kompozycji trzeba stworzyć
projekt, w którym konkretne kształty
zostaną wycięte z przygotowanych
szablonów. Jest to działanie nawiązujące do form witrażowych dzięki
metodzie tworzenia. Spotkania ze
szklaną mozaika odbywać się będą
co piątek do 4 listopada. Warsztaty
skierowane są dla pasjonatów powyżej 10 roku życia.
(Agrafka)

Bezpłatne warsztaty z mozaiki
szklanej prowadzone w ramach
projektu Fabryka Szklarzy dofinansowanego przez Narodowe Centrum
Kultury, rozpoczną się 16 września w Miejskim Ośrodku Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej pod
okiem absolwentki ASP Edyty Kulli.
Uczestnicy warsztatów będą mieli
okazję tworzyć niezwykłe obrazy
ze szkła i kamieni na specjalnie do
tego przygotowanych stanowiskach.
Realizowane będą cztery tematy,
wśród nich „Mozaika jak legendarna
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Po konkursie Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2011

Łapcie chwile, bo uciekają
Dwieście jeden prac trzydziestu pięciu autorów napłynęło
na tegoroczną, piętnastą już
edycję konkursu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. W Galerii Hall
ODK można oglądać wystawę
pokonkursową.

–Zdjęcia rejestrują rzeczywistość, która po
latach staje się
inna, a fotografia staje się wtedy bezcennym
dokumentem
– podkreślił M.
Zawiła. – Łapcie chwile, bo
uciekają! – życzył fotografu- Marcin Zawiła gratuluje Markowi
jącym. – Mnie Wasilewskiemu, laureatowi zmagań.
utkwiło w pamięci jedno zdjęcie, bardzo malarskie, cach – powiedział Waldemar Grzelak,
przedstawiające konia galopującego przewodniczący jury.
po łące. Życzę państwu, aby oglądający
(RED)
nie mogli zapomnieć o waszych pra

Wernisaż stał się okazją do jubileuszowego akcentu 50-lecia Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Prezes
JTF Tadeusz Biłozor wręczył okolicznościowe medale Fotoklubu Rzeczpospolitej prezydentowi Marcinowi Zawile oraz
jego zastępczyni Zofii Czernow, za której
prezydentury 15 lat temu zainicjowano
zmagania konkursowe.

15 września w Miejskim Domu
Kultury „Muflon” odbędzie się koncert
w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej
Aulos z Białegostoku, grupy Allegro
z Zabrza oraz gambitów. Impreza
zorganizowana jest w ramach XIX
Międzynarodowych Spotkań z Muzyką
Dawną w Świeradowie Zdroju.

Odnaleziony zaprasza
Spektakl „High School Pekin 3D”
Teatru Odnalezionego JCK odbędzie się
15 września o godz.19.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej. Bilety w cenie
7zł, 15 zł i 20 zł.

„Bóg mordu” w Norwidzie
16 i 17 września o godz. 19.00 na
dużej scenie w Teatrze im. C. K. Norwida,
zostanie wystawiony spektakl „Bóg
mordu” Yasminy Rezy w przekładzie
Barbary Grzegorzewskiej oraz w reżyserii i scenografii Bogdana Kocy.

Pierwsza nagroda w konkursie „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” przypadła Markowi Wasilewskiemu za zestaw siedmiu przemyślanych
fotografii detali architektury. Drugie miejsce wywalczył Jacek Szczerbaniewicz, który wykonał cykl surrealistycznych zdjęć „Ślady
obecności I, II, III”. Trzecie miejsce jury przyznało Piotrowi Garbatowi za zdjęcie ulicy Szkolnej zatytułowane „Wiwisekcja przed burzą”.
Wyróżnienia trafiły do Arkadiusza Biesiadzkiego, Wojciecha Bykowskiego oraz Ryszarda Literackiego. Nagrodę młodzieżową otrzymała
Małgorzata Szymczak. Jolanta Wilkońska, Michał Mrożek, Łukasz Płocki, Maria Rzepecka, Zygmunt Trylański, Daniel Gostowski – tych
uczestników nagrodzono nagrodami rzeczowymi.
JELENIA GÓRA
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
W dawnym stylu

Fot. red

POP - ROCK & JAZZ
ZGREDYBILLIES – „Proszę
Pani”
wydawnictwo: Zgred Records

JELENIA GÓRA

Zagra Ziobro Band
Koncert Jacek Ziobro Band odbędzie
się 16 września o 19.00 w sali widowiskowej JCK przy ul. Bankowej.

Bukowina w „Muflonie”
Koncert w wykonaniu Wolnej Grupy
Bukowiny odbędzie się 17 września o
godz. 19.00 w Miejskim Domy Kultury
„Muflon” w Sobieszowie.

Czar organów i wojskowej orkiestry

Na finał Silesii Sonans

Zabawa na Orlim

Recitalem organowym Witolda Zalewskiego i występem Orkiestry Koncertowej Reprezen17 września o 11.00 rozpocznie
tacyjnego Zespołu Wojska Polskiego pod dyrekcją Grzegorza Mielimąki zakończył się 7 się festyn rodzinny na osiedlu Orle w
Cieplicach. W programie gry i zabawy
września XIV Europejski Festiwal Muzyki Organowej Silesia Sonans.
Koncert finałowy podzielono na Stachów Witold Zalewski, pierwszy
dwie części. W pierwszej wystąpił organista Katedry Królewskiej na
anonsowany przez Elżbietę Terlegę- Wawelu. Wirtuoz z perfekcją wykonał na świetnym instrumencie
Kościoła Łaski Sonatę f-moll F.
Mendhelsona-Bartholdy’ego,
oraz Sonatę op. 42 francuskiego
Fot. Jakub Thauer

TAPE FIVE – „Tequila”
wydawnictwo: Chin Chin
Records

POP ROCK & JAZZ

12 września 2011 r.

Wojskowi wypełnili Kościół
Łaski potęgą muzyki.
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

rekreacyjne m.in. strzelanie z łuku,
rzut podkową, dart, chodzenie na
szczudłach, rzut jajem, mini turniej piłki
nożnej dla dzieci i siatkówki. Kulminacją
imprezy będzie wieczorny start 100
„lampionów szczęścia”.
(Agrafka)

kompozytora Alexandre Guillmant.
Przy tym drugim utworze była okazja wysłuchać rzadko używanych, a
przepięknie i osobliwie brzmiących,
rejestrów organów.
W drugiej części zagrała Orkiestra
Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego pod dyrekcją
Grzegorza Mielimąki. Muzycy wystąpili w strojach historycznych,
a w repertuarze znalazły się
trzy dzieła: Bogurodzica w
opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego, uwertura
do opery „Halka” Stanisława Moniuszki oraz
poemat symfoniczny
„Preludia” Franciszka
Liszta. Wykonawcy dostali owację na stojąco,
a na bis zagrali religijną
pieśń jednego z angielskich
kompozytorów.
(RED)
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W klimatach NRD

Europejskie Dni Dziedzictwa pod
hasłem „Kamienie milowe”, czyli prezentacja filmu „Żegnaj DDR”, ukazującego ludzki i polityczny wymiar upadku
komunizmu, odbędzie się 13 września o
12.00 w Domu Gerharda Hauptmanna,
przy ul. Michałowickiej w Jagniątkowie.
Film „Żegnaj DDR” wprowadza widza
w klimat „demoludów” oraz ukazuje
mało znany epizod polsko-niemieckiej
historii. Projekcja zostanie poprzedzona
słowem wstępnym wygłoszonym przez
świadków tamtych wydarzeń. Po filmie
odbędzie się dyskusja z udziałem dra Marka Prawdy, ambasadora RP w RFN.
(Agrafka)
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ROZMAITOŒCI

12 września 2011 r.
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Mieszkańcy Osiedla Pomorskiego żądają sygnalizacji świetlnej na ruchliwej trójce

Dokończenie ze strony 1
– Przejazd na drugą stronę ulicy,
zwłaszcza w godzinach szczytu, jest
niemożliwy. Wjeżdżając na pasy
robię to z ogromnym strachem, na
własne ryzyko. Czasami jednak stoję
przy ulicy kilkanaście minut i nikt nie
chce się zatrzymać – mówi poruszający się na wózku pan Damian.

Znaki po nic

Kilkunastoletnia Anna Paszkiewicz oraz jej kolega Marcin Pachód
tłumaczą, że ani znaki, ani maszt
fotoradaru, które zdaniem policji
mają dyscyplinować kierowców, nie
przynoszą żadnych rezultatów. –
Jeżdżą tu nawet sto pięćdziesiąt na
godzinę. My młodzi przebiegamy
przez jezdnię, a co z dziećmi, co z
osobami starszymi? Czy zamiast tego
doświetlania pasów,

nie można było zrobić sygnalizacji?
Słyszymy, że jest to droga krajowa i
nie można zamontować tu świateł.
W Piechowicach jest bardzo podobna
sytuacja i tam zamontowano sygnalizację.– usłyszeliśmy od młodych
mieszkańców.
Tymczasem policja nie widzi problemu i zapewnia, że przy „trójce” jest
bezpiecznie. Mieszkańcy odpowiadają, że w minionym roku kilkanaście
metrów dalej doszło do śmiertelnego
wypadku, w którym zginął ich sąsiad, Ryszard Ziemba. – Mówią, że był
on pod wpływem alkoholu, jednak
nikt nie wspomniał, jaka była siła
uderzenia pędzącego samochodu.
Ciało pieszego zostało zmasakrowane. Jaką prędkością musiał jechać
kierowca? Nigdy nie przechodzę
przez pasy, zawsze idę kilka
metrów dalej, by widzieć czy coś
nie nadjeżdża. Już tyle

Zdaniem policjantów
przejście jest bezpieczne.

JELENIA GÓRA

14 milionów z hali na stadion
w sali zmieszczą się pełnowymiarowe
boiska do koszykówki, siatkówki i piłki
ręcznej, a zaoszczędzone pieniądze
zostaną przeznaczone na przebudowę
stadionu. Uczniowie „Mechanika” nie
ucierpią, a stadion zyska.
(RED)

– Ten nowoczesny stadion będzie służył
także dla Euro 2012, ale zasadniczym
celem tej inwestycji jest zaspokojenie
potrzeb w zakresie bazy sportowej Jeleniej Góry. Jeśli przy okazji przyjmiemy
którąś z drużyn mistrzostw Europy – to
świetnie. Tak poprowadzimy prace, by
osiągnięcie i tego celu było realne. Ale
przebudowa stadionu to koszt ok. 15.5
mln zł i byłoby nierozważne, gdybyśmy to
wydatkowali tylko przez pryzmat potrzeb
Euro 2012 – zauważa Zofia Czernow.

Fot. M T

Do sześciu milionów złotych ograniczono koszt budowy hali sportowej
przy ZST „Mechanik” pierwotnie
szacowany na 20 milionów. Różnica
uzupełni koszty przebudowy stadionu
przy ulicy Złotniczej. Chętne są cztery
firmy. Wygra najkorzystniejsza oferta.
Zdecydowali o tym radni na wtorkowej sesji przyjmując sygnalizowaną
już wcześniej propozycję. Zastępczyni
prezydenta miasta Zofia Czernow
zaprezentowała także zmiany, polegające m.in. na poszerzeniu obszaru
rewitalizacji właśnie o stadion, a
jednocześnie zmianie niektórych
projektów szczegółowych.
Radni jednogłośnie przyjęli rekomendowany przez Z. Czernow projekt
uchwały polegający m.in. na tym, że z
jednej strony ograniczy się koszty budowy sali sportowej przy Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik” z 20 mln,
jakie planowano do projektu przyjętego u schyłku poprzedniej kadencji do
niespełna 6 mln (przy zachowaniu, że

Stadion czeka na modernizację
przed Euro 2012

Fot. Angela

Śmiertelne przejście dla pieszych
osób straciło życie na pasach, że nie samochód jadący ponad 100 km/h
chcę już ryzykować – denerwuje się nie był w stanie wyhamować przez
Krzysztof Bulzacki.
autem włączającym się do ruchu.
Codziennie dowożę dzieci do szkoły
i kiedy wyjeżdżam z osiedla, mam
Zeszło z niej życie
12 grudnia 2009 roku na przejściu serce w gardle i zastanawiam się, czy
została Krystyna Sobczańska-Rad- uda nam się wyjechać bezpiecznie –
kiewicz. – Stałam przed pasami kil- opowiada mieszkaniec.
kanaście minut, w końcu zatrzymał
się jeden z kierowców, który jechał Sprzeczne odpowiedzi
od strony Zgorzelca i powiedział,
Piątkową akcję zainicjował radny
żebym przeszła, bo ulica jest pusta. Krzysztof Kroczak ze Wspólnego MiaByłam na ostatniej z malowanych sta, który tłumaczy, że władze miasta
zebr, jedną nogą dotykałam chodni- lekceważą problem. – Magistrat wyka, kiedy z ogromną siłą uderzył we syła mieszkańcom sprzeczne odpomnie samochód. Poleciałam dziesięć wiedzi. Na początku roku mieszkanmetrów, jak piłeczka pingpongowa. ka otrzymała pismo z informacją, że
Ten wypadek zabrał mi pół życia. sygnalizacja zostanie zamontowana i
Nie mogę podnieść ręki, umyć to jeszcze w tym roku, a już kilka miesię, nie mogę pracować, a byłam sięcy później inny mieszkaniec i ja
dynamiczną osobą. Po wy- na swoją interpelację, otrzymaliśmy
padku zeszło ze mnie odpowiedź, że nie ma potrzeby monżycie. Co jeszcze musi towania sygnalizatora w tym miejscu
się stać, żeby ktoś oraz, że byłoby to niebezpieczne
zareagował? – pyta dla zmotoryzowanych, którzy nie
pani Krystyna.
zdążą wyhamować przed światłami.
B o g u s ł a w Które pismo zawiera prawdziwą
Chrzan mówi, odpowiedź? Komu mamy wierzyć? I
że t aki sam najważniejsze, czy jeśli kierowca nie
problem mają zdąży wyhamować przed światłami,
zmotoryzowa- to czy wyhamuje przed pieszym? –
ni, którzy pró- pyta radny Krzysztof Kroczak.
bują wyjechać
W miniony piątek demonstruz osiedla. – Nie- jących z jezdni próbowali usuwać
jednokrotnie policjanci. Rozmawiać z mieszkańdoszło tu już cami przyjechał też Maciej Dyjach,
do kolizji, bo naczelnik drogówki. Mieszkańcy

Mieszkańcy w geście protestu
zablokowali ulicę Spółdzielczą, którą
przebiega droga krajowa nr 3.
prosili go, by do czasu zamontowania świateł, nad bezpieczeństwem
pieszych, szczególnie rano, kiedy
dzieci idą do szkoły, czuwał patrol,
jednak w odpowiedzi usłyszeli, że jest
to niemożliwe. Otrzymali natomiast
obietnicę, że skierowane zostaną
tu dodatkowe patrole, które będą
kontrolowały kierowców częściej
niż zwykle.

Będą światła?

Prezydent Jeleniej Góry, Marcin
Zawiła zapewnił tymczasem, że jeszcze
w tym roku przygotowana zostanie
dokumentacja pod budowę sygnalizacji, a w przyszłym roku światła zaczną
działać. Specjaliści sprawdzą także, czy
nie lepiej przenieść przejście w inne
miejsce, by było bezpieczniejsze. – Jeśli
mieszkańcy twierdzą, że jest im sygnalizacja potrzebna, to najwidoczniej tak
jest – podkreśla szef miasta.
Jeleniogórzanom pomaga
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
nie jest przeciw światłom,
radny Krzysztof Kroczak.

Plan przewodnika

Tomasz Rdest pierwsze kroki skierował do najbliższego lokalu, Gospody
Teatralnej. Po rozmowie z pierwszym
sekretarzem komitetu miejskiego
partii trzęsły mu się ręce. I choć wypił
ze Szczekłą prawie całą butelkę bułgarskiego koniaku, czuł wyraźny niedosyt
alkoholu.
Przypomniał sobie wspólne picie
piwa z tym fotografem Jerzym, którego
zatrzymała bezpieka. On sam wtedy
stchórzył: bał się smutnych panów
w szarych prochowcach i pogiętych
kapeluszach. Wyłgał się jakoś z całej
sprawy i uciekł jak szczur. Od tamtej
chwili mocno gryzło go sumienie.
Obawiał się, czy czasami nie był zbyt
szczery podczas „przyjacielskie” rozmowy z kapitanem Laleczką, którego
znał jak z najgorszej strony. Za wszelką
cenę pragnął się zrehabilitować i jakoś
pomóc niedawno poznanemu znajo•
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memu. Długo myślał, co zrobić i jak
postąpić. Odwiedziny w samej paszczy
lwa, czyli na komendzie milicji, nie
wchodziły w rachubę, ale przypomniał
sobie o swoich „układach” w partii, do
której co prawda nie należał, ale miał
wyrobione koneksje. Był bowiem
niemal „etatowym” przewodnikiem
delegacji oficjalnych, które przybywały do Jeleniej Góry. O ile oczywiście
jeszcze potrafiły wykrzesać siły po
całonocnych libacjach z partyjnymi
kolegami i pójść na górską wycieczkę.
Rzadko, bo rzadko, ale czasami się to
zdarzało.
Rdest poszedł więc do pierwszego
sekretarza Szczekły. Miał nadzieję, że –
opowiadając mu o nieco zmyślonych,
nieco zgodnych z prawdą zagrożeniach jeleniogórskich zabytków – uda
mu się przekonać szefa partii, żeby
przekazał odpowiednim organom
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podkreśla jednak, że sygnalizacja musi
być tak przemyślana, by służyła bezpieczeństwu zarówno pieszych, jak i
zmotoryzowanych, również tym wyjeżdżającym z osiedla, którzy włączają się
do ruchu głównej ulicy.
– Chcemy otrzymać te zapewnienia
na piśmie, bo już tyle razy
nam to obiecano, że
nikomu nie wierzymy już na słowo – odpowiadają
mieszkańcy.
Angelika
GrzywaczDudek

L
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władzy ludowej, by zmieniły tok rozumowania. Towarzysz Alfons Szczekło
połknął haczyk. Rzeczywiście mocno
przejął się rewelacjami znajomego
przewodnika. Tylko, czy cały ten
plan powiedzie się? Był przekonany.
że sekretarz będzie się bał kontaktu z
centralą i nie sprawdzi, czy rzeczywiście Tomasz Rdest nie łże. Czuł także
pewność, że – również w strachu
przed konsekwencjami – Szczekło
pogada z bezpieką, aby skierowały
postępowanie na inne tory.
Rdest usiadł przy lepiącym się
od brudu kontuarze i zamówił setkę wódki oraz galaretkę z nóżek.
Wszystko było ciepławe i rozlazłe.
Podobnie jak sumienie Rdesta. Wlał
w siebie trunek i poprosił o jeszcze
jeden kieliszek. Wnętrze lokalu tonęło
w mglistej i przydymionej atmosferze
przedpołudnia – zważywszy na porę
A

M
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– było jeszcze pustawe. Z kuchni dochodziły odgłosy smażenia jajecznicy
a odór przypalonego tłuszczu unosił
się wraz z oparami przez otwór, w
którym drzwi zastąpiono brudnawą
już zasłonką w niebiesko-zółte kwiaty
nieokreślonego gatunku.
Rdest przypomniał sobie czasy,
kiedy ta speluna była uważana za
jeden z najlepszych lokali w mieście:
chadzało tu towarzystwo z wyższych
sfer nie po to, aby się bezmyślnie upić.
Słuchano to odczytów i bito brawo
pianistom, którzy zasiadali przy gabinetowym poniemieckim fortepianie,
by dawać recitale muzyki klasycznej.
A cały przybytek nosił dumne miano
Gospody Artystycznej.
– Świat schodzi na psy – rzekł pod
nosem Rdest. – Jeszcze pięćdziesiątkę
– krzyknął bełkotliwym głosem.
ciąg dalszy za tydzień
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Dodatek
nieruchomoŒci
ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
1. LOKALE - CENTRUM - SPRZEDAŻ
Oferujemy do sprzedaży lokale
w nowo budowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Budynek
znajduje się obecnie w fazie realizacji,
co umożliwia dostosowanie powierzchni lokalu, wejść, itd. do indywidualnych
potrzeb.

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

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

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

MIESZKANIA
KUPIĘ
Mieszkanie - poszukujemy dla gotówkowego klienta mieszkanie czteropokojowe
w Jeleniej Górze lub okolicy, Celdom. Lic.
7792 - 661 114 212
Mieszkanie 70-100 m2 - poszukuję
dla konkretnego klienta mieszkania o
powierzchni od 70 m2 w górę, może być
Zabobrze lub kamienica, tylko wysoki parter
lub I piętro. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe - na Zabobrzu
do remontu. Dla klienta z gotówką. Lic. 998
- 535 201 185
Mieszkanie lub piętro domu dla klienta
w Sobieszowie Marles Lic. 13045 - 607
797 911
Mieszkanie M-3 Zabobrze II lub III - dla
klienta z gotówką 2 lub 3 mieszkania
trzypokojowego o powierzchni ok 65 m2.
PILNE – 785 511 606

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Kawalerka - 26,51 m2 na I piętrze w
bloku IV piętrowym na Zabobrzu I. Środkowa, słoneczna. Lokalizacja bardzo dobra.
Opłaty 165 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.2400 - 669 620 071
Kawalerka - 31,2 m2 w zadbanej kamienicy, blisko centrum. Kuchnia osobna. Okna
nowe. Na podłogach panele. Ogrzewanie
co-gazowe. Przytulna i tania. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - 34 m2 ok. Jeleniej Góry 63
tys. - 602 7495 67; 75 64 36 051
Kawalerka - 46 m2, okolice Mała Poczta,
mieszkanie zadbane po remoncie, niski
czynsz, rozsądna cena. Możliwość podziału
na 2 pokojowe. Lic. 11965 - 509 949 961
Kawalerka - blisko centrum, cena
85.000. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
6327 - 501 090 928
Kawalerka - centrum Pl. Ratuszowy 25
m2, trzecie piętro ogrzewanie centralne, ciepła woda, bojler elektryczny - 667 263 415
Kawalerka - duża - na pierwszym piętrze
34 m2. Bezczynszowe. Cena 99000 zł.
Nieruchomości Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Kawalerka - ładna - po remoncie 26,5
m2 w bloku 4-piętrowym, blisko centrum.
Nowe okna oraz panele na podłogach i
drzwi. Blok zadbany po termomodernizacji.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - na drugim piętrze do
wprowadzenia. Niskie koszty utrzymania.
Lic 998 - 509 156 552
Kawalerka - po remoncie 47 m2. Na
parterze w budynku piętrowym w ścisłym
centrum. Duża osobna kuchnia. Klatka schodowa zadbana. Opłaty 110 zł. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po remoncie, 30 m2, II
piętro, cena 116.000. Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 - 501 090 928
Kawalerka - tania - 35,78 m2 blisko centrum miasta w zadbanym budynku. Kuchnia
duża z meblami na wymiar. W spokojnej
zielonej okolicy. Polecam. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka dla singla - 27 m na parterze
z osobnym wejściem w Maciejowej. Idealna
dla singla. Posesja ogrodzona, z parkingiem.
Jeldom. Lic 14557 - 666 830 830
Kawalerka Maciejowa - 27 m2, parter,
ogrzewanie piecowe, czynsz 50 zł, cena 93
000zł. KODEX 10721 - 513 060 568
Kawalerka okolice M. Poczty - II piętro,
36 m2, salon 18 m2, kuchnia z jadalnią 14
m2, łazienka. Wszystko po kap. remoncie w
nowym bloku. Cena 116 tys. do negocjacji.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerka Zabobrze 75 000 zł - ul.
Paderewskiego, parter, niski czynsz 120 zł.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Kawalerka Zabobrze I - do wprowadzenia 99 tys. do negocjacji. Lic. 998 - 535
201 185
Mieszkania - w stanie developerskim od
45 m2 do 125 m2 w Cieplicach. 3950 zł/
m2 do negocjacji. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkania - Zielone Tarasy - nowe w
Cieplicach. Atrakcyjna lokalizacja, dogodna
komunikacja, blisko parku oraz Placu Piastowskiego. Roksanes Ż Lic. 7867 - 508
240 831
Mieszkania Karpacz 2 pokoje - parter
z niezależnym wejściem 43 m2, cena 142
tys. do negocjacji. I piętro 40 m2 po kap.
remoncie 165 tys. do negocjacji. Blisko
centrum. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962

Mieszkania Kochanowskiego 2xM3 - dwa
atrakcyjne, odremontowane mieszkania 3
pokojowe - 72 i 68 m2 lub jedno (całość)
140m2! Super lokalizacja! Dobra Cena!
Prowizję pokrywa sprzedający! Polecamy!
Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkania Miłków 30,50,73,80 m2 Kawalerka, mieszkania 2 i 3 pokojowe w
Miłkowie, do kapitalnego i po kapitalnym
remoncie. Bardzo dobre ceny, zapytaj o
szczegóły. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkania od 1700/m2 - Miłków działki
budowlane od 65 zł/m2 Zamieszkaj w spokojnej okolicy z dala od zgiełku, jednocześnie
7 min. do Jeleniej Góry. Lic. 10171 - 662
009 200
Mieszkania Zielone Tarasy - nowe
Cieplice ul. Zielona, budynki z windami,
wideodomofonami, monitoringiem, okna z
roletami, instalacja TV, duże balkony i tarasy.
Roksanes Z Lic. 7867 - 508 240 831
Mieszkania Zielone Tarasy - nowe w
Cieplicach, blisko parku oraz budowanego
Aquaparku. Winda, monitoring, tarasy,
balkony, okna z roletami. Roksanes Ż Lic.
7867 - 508 240 831
Mieszkania Zielone Tarasy - nowe w
willowej części Cieplic. Budynek oddany do
użytku. Kolejny budynek w trakcie budowy.
Roksanes Ż Lic. 7867 - 508 240 831
Mieszkanie - 36 m2, 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC, duży balkon, czynsz 340
zł, ciepła woda z sieci, Kiepury. CENA 109
000 zł. KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie - 80 m2, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, piwnica, blisko centrum
i parku 190 tys. bez pośredników - 662
219 248
Mieszkanie - bez pośredników w starym
budownictwie, 50 m. 2 pokoje, ul Świętojańska. Jelenia Góra - 606 493 620
Mieszkanie - Karpacz - 40 m2, piwnica,
nowo wyremontowane 2 pokojowe w typie
apartamentu, okolice B. Jaru, 154 tys. Lic.
10171 - 662 009 200
Mieszkanie - komfortowe, nowe 1 piętro
50 m2 z balkonem przy Moniuszki plus garaż
podziemny- bez pośredników, właściciel 600 721 484
Mieszkanie - nowe 66,5 m2 - w stanie
developerskim, 2 pokojowe, na drugim
piętrze, z pięknymi widokami na góry, w
centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie - nowoczesne atrakcyjne blisko centrum po remoncie piękne 3 pokoje 82
m2 ABN Stępień 7867 Adam - 514 600 110
Mieszkanie - ok. Żerom - 0% prowizji
- pokrywa sprzedający. Mieszkanie 3 pokojowe pięknie zaaranżowane, położone na
II piętrze w kamienicy. Materiały najlepszej
jakości. Cena 249 tys. Jeldom Lic. 14557
- 666 830 830
Mieszkanie - okolice Sądu - 3 pokojowe,
II piętro, cena 154.000. Nieruchomości Karkonoskie Lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie - parter willi 90 m2 - doskonała
lokalizacja, 90 m2, dwa niezależna mieszkania (70 m2 i 23 m2) po kap. remoncie. Ogród
450 m2, miejsce na 2 samochody. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - sprzedam lub zamienię - 57
m2 w Przesiece - 508 669 062
Mieszkanie - tanie 2 pokoje - ogródek,
piwnica, strych, 96 zł czynszu. Lic. 5877 500 122 445
Mieszkanie - Zabobrze, trzypokojowe rozkładowe, na pierwszym pietrze, 165.000,
Celdom. Lic. 7792. - 661 114 212
Mieszkanie - Zielone Tarasy - nowe prosto
od dewelopera. II budynek oddany do użytku
III w trakcie realizacji. Cieplice ul. Zielona
Roksanes Ż 7867 - 508 240 831
Mieszkanie 1 pokojowe - bezczynszowe,
nowy budynek, okolica centrum, 36 m2,
116.000 PLN - 793 276 386
Mieszkanie 100 m2 - 3 pokojowe na
parterze z werandą w bliskim centrum
Jeleniej Góry, może być na biuro, gabinety.
308 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 105 m2 - za 145 tys. na 1
piętrze z balkonem. Do kapitalnego remontu.
3 pokoje. Przy Wyczółkowskiego - 603
572 548
Mieszkanie 107 m2 - nowe okna, 3 pokoje,
łazienka, WC, duży przedpokój centrum Jeleniej Góry -250 tys. - 501 856 953
Mieszkanie 112 000 zł - Kiepury, 36 m2,
2 pokoje, 4 piętro z windą, kuchnia z oknem,
łazienka z WC, duży balkon z panoramą
Karkonoszy, okna wymienione, czynsz 340
zł. KODEX Lic.10721 - 513 060 568
Mieszkanie 112 000 zł - Kiepury, 36 m2,
2 pokoje, 4 piętro z windą, kuchnia z oknem,
łazienka z WC, duży balkon z panoramą
Karkonoszy, okna wymienione, czynsz 340
zł. KODEX 10721 - 513 060 568

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

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

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

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00:17.00
1) DOM JEDNORODZINNY – 1.450.000 zł
Nowoczesny, komfortowy, dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 330m2 położony na bardzo
ładnie zagospodarowanej, ogrodzonej działce o pow.
2547 m2 w malowniczej lokalizacji - 17 km od Jeleniej
Góry. Dom oferuje wszechstronne wnętrza, wykończone w nowoczesnej, eleganckiej stylizacji.
2) BLIŹNIAK - OSIEDLE CZARNE – 490.000 zł
Komfortowy, funkcjonalny, dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni całkowitej 140 m2, położony
na bardzo ładnej, ogrodzonej działce o pow. 321m2,
w świetnej lokalizacji na osiedlu Czarne w Jeleniej
Górze.
3) PÓŁ DOMU SZKLARSKA PORĘBA – 363.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym o pow.
110,8m2. Nieruchomość położona jest na działce
1667m2, w malowniczej lokalizacji Szklarskiej Poręby- Białej Dolinie. Bardzo dobra lokalizacja, piękne
widoki na góry, spokojna okolica.
4) DOM - OSIEDLE CZARNE – 740.000 zł
Przestronny, funkcjonalny dom wolnostojący o powierzchni całkowitej 209m2 położony na bardzo
ładnej, ogrodzonej działce o pow. 1757m2, w cichej,
spokojnej lokalizacji Jeleniej Góry- na osiedlu Czarne.
Dom wyróżnia wspaniała lokalizacja w kameralnej
okolicy, doskonała funkcjonalność, ciekawy rozkład
oraz niskie koszty związane z eksploatacją.
5) DOM JEDNORODZINNY – JEŻÓW SUDECKI
– 1200.000 zł
Atrakcyjny, komfortowy i funkcjonalny dom wolno
stojący dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 180
m2 położony na pięknie wyeksponowanej i zagospodarowanej działce o pow. ok. 2000 m2 w okolicach
Jeleniej Góry (7 km od centrum).Dom oferuje ciekawą
aranżację wnętrz i wykończenie w nowoczesnej
stylizacji.
6) DOM - JAGNIĄTKÓW – 599.000 zł
Do sprzedaży dom wolnostojący (stan deweloperski)
o powierzchni całkowitej 152 m2, położony w malowniczej części Jeleniej Góry - Jagniątkowie, na ładnej
działce (pow. 1500 m2) w bezpośrednim sąsiedztwie
Willi Gerharta Hauptmanna. Dom wyróżnia doskonała funkcjonalność, ciekawy rozkład, wspaniała
lokalizacja - spokojna okolica gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa i ciszy.
7) KARKONOSZE – DWA BUDYNKI MIESZKALNE
- 985.000 zł
Przepiękna posiadłość, na którą składają się dwa
stylowe budynki mieszkalne położone na malowniczej, bardzo ładnie zagospodarowanej działce (oczko
wodne, skalniaki) o pow. 1925m2 z fantastycznym
widokiem na panoramę Kotliny Jeleniogórskiej w kameralnej miejscowości podgórskiej. Domy wyróżnia
wspaniała lokalizacja w cichej i malowniczej okolicy, funkcjonalność, ciekawy
rozkład, oraz niskie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem.
8) PÓŁ WILLI – JELENIA GÓRA – 365.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym
o pow. 125,43 m2. Nieruchomość położona jest
przy ulicy Głowackiego w Jeleniej Górze, na działce
o pow. 1124m2. Powierzchnia użytkowa obejmuje
6 pokoi, kuchnię, łazienkę z wc, pomieszczenie
gospodarcze oraz duży przedpokój. Nad mieszkaniem znajduje się duży strych, przeznaczony do
adaptacji. Dom o dużym potencjale - wyróżnia go
doskonała funkcjonalność oraz wspaniała lokalizacja, okolica gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa i ciszy

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 128 m2 w kamienicy - 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze w zadbanej
kamienicy, klasyczne z pięknymi piecami, 2
balkonami, w dobrej cenie. Nieruchomości
Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokoje - (jeden pokój przechodni z aneksem kuchennym) w centrum
(koło Uniwersytetu Ekonomicznego), niski
parter - 696 908 361
Mieszkanie 2 pokoje - 40 m2, Cieplice,
blok, IV piętro - 696 410 359
Mieszkanie 2 pokoje - 68 m2, I piętro,
ul. Drzymały, nowa elewacja budynku.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 6327 519 562 869
Mieszkanie 2 pokoje - komfort z antresolą
159 tys. - 602 749 567; 75 64 360 51
Mieszkanie 2 pokoje - Malczewskiego
40 m2 dobra cena „NK” Lic. 6327 - 602 749
567; 75 64 36 051
Mieszkanie 2 pokoje 50 m2 - Jelenia
Góra - duża kuchnia, po remoncie, bez
pośredników - 693 828 283
Mieszkanie 2 pokoje Cieplice - 37 m2 z
ogródkiem na parterze przy parku. Jeldom
Lic. 14557 - 666 830 830
Mieszkanie 2 pokojowe - 39,4 m2 na
I-piętrze w bloku 4-piętrowym na Zabobrzu
II. Środkowe, słoneczne z balkonem. Po
remoncie. Opłaty 240 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 39,6 m2 w
bloku 4-piętrowym w okolicach Morcinka.
Środkowe, słoneczne z balkonem. Kuchnia
osobna. Okna PCV. Budynek ocieplony.
Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 48 m2 po
remoncie w bloku 4-piętrowym na Zabobrzu.
Środkowe, ciepłe. Nowe okna i panele na
podłogach. Blok zadbany i ocieplony. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
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 od zaraz. Kuchnia meble na
wymiar. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 57 m2 po remoncie zadbane słoneczne blisko centrum niskie
opłaty tylko 175 000 PLN możliwość negocjacji. Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - 60,32 m2 bardzo
ładne z tarasem po kapitalnym remoncie.
Budynek wielorodzinny 2-piętrowy, klatka
schodowa przestronna i czysta. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 71 m2 na
wysokim parterze w zadbanej kamienicy.
Rozkładowe, słoneczne po częściowym
remoncie. Dobra lokalizacja. Opłaty 165
zł. Tanie. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - I piętro, okolice ul. Kochanowskiego Lic. 3454 GOLD
HOUSE - 0693 539 967
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne, funkcjonalne 52,4 m2, po remoncie na II-piętrze w
zadbanej kamienicy. Klatka schodowa po
remoncie, dach przełożono. Niskie koszty
utrzymania. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - Park Sudecki
super lokalizacja! „NK” Lic. 6327 - 602 749
567; 75 643 60 51
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Bankowej
- 792 591 433
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze rozkładowe 37,20 m2 słoneczne niskie koszty
utrzymania. Atrakcyjna cena. Marles Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe na Malczewskiego - IV piętro, blok ocieplony. Lic. 5877
- 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 35
m2 na II piętrze na Zabobrzu I, mieszkanie
rozkładowe wymagające jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 35
m2, II piętro, mieszkanie rozkładowe z
widną kuchnią i loggą, wymagające jedynie
odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie 3 pokoje - do remontu 106
m2, 170 tys. zł „NK” Lic. 6327 - 602 749
567; 75 64 36 051
Mieszkanie 3 pokoje - ok. Małej Poczty,
na parterze. Cena 129.900,- Nieruchomości
Karkonoskie Lic. 1740 - 501 090 928
Mieszkanie 3 pokoje 50 m2 - po remoncie
- gładzie, panele, okna PCV, ogrzewanie
miejskie 172000 ABN Stępień Lic. 7867
Adam - 514 600 110
Mieszkanie 3 pokoje Cieplice - 74 m2,
I piętro, garaż dwustanowiskowy, miejsce
parkingowe, teren zielony wokół budynku.
Nieruchomości Karkonoskie. Lic. 1740 519-562-869
Mieszkanie 3 pokoje Żerom - piękne,
wyremontowane mieszkanie na II piętrze
z balkonem , materiały wysokiej klasy. 0%
prowizji Prowizję pokrywa sprzedający.
Jeldom Lic. 14557 - 666 830 830

Mieszkanie 3 pokojowe - 139 tys. - 55 m2,
Pl. Ratuszowy, 4 piętro, CO miejskie, ciche,
czysta klatka, strych, piwnica. Czynsz z .CO
- 310 zł Właściciel. - 883 943 511
Mieszkanie 3 pokojowe - 54 m2 w bloku
4-piętrowym na Zabobrzu II. Rozkładowe,
środkowe, b. ciepłe z balkonem. Blok ocieplony, doskonała lokalizacja. Opłaty 227
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 77 m2, łazienka,
balkon, piece, śródmieście, tylko 145 tys.”NK”
Lic. 6327 - 502 045 638;75 64 36 052
Mieszkanie 3 pokojowe - centrum, 116
m2, II piętro, balkon, możliwość pod biuro,
gabinet - 664 466 206
Mieszkanie 3 pokojowe - ładne na
3-piętrze 65,6 m2 w bloku 4-piętrowym
na Zabobrzu. Rozkładowe, środkowe z
balkonem. Kuchnia osobna z meblami na
wymiar. Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - Mysłakowice
Osiedle Włókniarzy ok.55 m2 rozkładowe
słoneczne, atrakcyjna cena 130 000 PLN.
Marles Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - na I-piętrze
99,23 m2 w zadbanej kamienicy 2-piętrowej.
Kamienica w dobrym stanie, nowy dach.
Ogrzewanie co-gazowe. Opłaty 125 zł/m-c.
Tanie. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - słoneczne
65 m2, I piętro z balkonem, ogród 4ary, 2
garaże 15 min samochodem od centrum
Jeleniej Góry 145 tys. bez pośrednika - 607
190 806
Mieszkanie 3 pokojowe ok. Małej Poczty
- 49 m2 w okolicy Małej Poczty. 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon. Budynek z cegły.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie 35 m2 na Zabobrzu - 2 pokojowe na II piętrze na Zabobrzu I, z dala od
głównych ulic, wymagające jedynie odświeżenia, w rozsądnej cenie. Nieruchomości
Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 4 pokoje Cieplice - ogródek,
garaż, willowe na parterze. Lic. 5877 - 500
122 445
Mieszkanie 4 pokoje Cieplice - parter, po
remoncie, Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 4 pokojowe - 86 m2 na
5-piętrze w wieżowcu na Zabobrzu III. Rozkładowe, słoneczne z balkonem. Kuchnia
osobna. Do zamieszkania od zaraz. Klatka
schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 44 m2 - po podłodze ok. 50 ok.
Małej Poczty. 2 piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, okna plastikowe, niski czynsz, po
remoncie, skosy - 795 409 023
Mieszkanie 46 m2 w Łomnicy - dwupokojowe do remontu, 90000 zł. Lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkanie 50 m2 okolice Centrum - dwupokojowe okolice Małej Poczty, atrakcyjna
cena, Lic. 5524 N. City - 662 112 344
Mieszkanie 54 m2 Zabobrze - 2 pokojowe
na Zabobrzu II. Duży pokój o pow. ok. 25 m2,
mniejsza sypialnia, łazienka z WC, kuchnia.
GOLD HOUSE. Lic. 10728 - 501 181 875
Mieszkanie 56 m2 - pierwsze piętro, dwa
pokoje, cena 150000 zł, polecam - okazja.
Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie 56 m2 w Cieplicach - nowe
atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie z
balkonem położone na pierwszym piętrze.
Sprzedaż z wyposażeniem. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie 57 m2 Zabobrze II - po
kapitalnym remoncie, trzy pokoje, drugie
piętro, w cenie meble kuchenne, sprzęt AGD,
szafy w sypialni i przedpokoju. Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Mieszkanie 63 m2 Zabobrze III 3-pokojowe wyremontowane, z ładną
otwartą przestrzenią, wyposażoną kuchnią
i dużym słonecznym balkonem. Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie 63 m2 Zabobrze III - komfortowe mieszkanie na Kiepury. 63 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, balkon.
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie 63 m2 Zabobrze III - przestrzenne, 3 pokojowe wyremontowane
mieszkanie gotowe do wprowadzenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 67 m2 w kamienicy - 2 pokojowe wyremontowane mieszkanie z dużą
widną kuchnią, II piętro, blisko szkoły. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 68 m2 - piętro I, 3 pokoje,
centrum. Cena 127 000 zł. - 503 170 665
Mieszkanie 76 m2 za 145 tys. - w centrum,
3 pokoje - pilna sprzedaż. Jeldom Lic. 14557
- 602 727 242
Mieszkanie 76 m2, 145 tys. - okolicy AE 3
pokojowe, 76 m2 + pomieszczenie 25 m2 na
parterze. Lic.14557 Jeldom Nieruchomości
- 602 727 242
Mieszkanie 80 m2 dwupoziomowe
na Kiepury. Wysoki standard. Kuchnia w
zabudowie. Cena 285 tys. zł. Pośrednikom
dziękuję - 697 985 413
Mieszkanie 82 m2 - 3 pokoje, 2 łazienki
- 601 922 054
Mieszkanie 84 m2 po remoncie - trzypokojowe na parterze po gruntownym remoncie,
rozkładowe, bardzo ładne, atrakcyjna cena.
Lic. 5524 N. City - 662 112 344

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO CENTRUM – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MW-12372. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią, garderoba,
łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie piec
dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy grunt o pow.
677,23m2. Budynek po termomodernizacji. Serdecznie polecam Marcin
Środecki 883 797 878.
2. ATRAKCYJNA DZIAŁKA NA OBRZEŻACH
JELENIEJ GÓRY !
MAR- GS-12007 Atrakcyjna duża działka położona
na obrzeżach Jeleniej Góry. Działka płaska, częściowo zagospodarowana. Dojazd drogą asfaltową.
W niedalekiej odległości droga prowadząca do
centrum miasta. Atutem gruntu jest jej zagospodarowanie, położenie, piękne widoki na góry oraz cisza i spokój. Serdecznie
Polecam Marcin Środecki 883 797 878.
3. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12245. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II o pow. 37,20m2 w skład wchodzą
dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wanną, wc oraz
korytarz. Ogrzewanie miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Bardzo dobra lokalizacja blisko
obiektów użyteczności publicznej. Cena 124,000,do negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
4. BARDZO ŁADNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
MAR-LW-12315. O pow. całkowitej 160m2 w
Cieplicach Śl. Lokal składa się z 4 pomieszczeń,
łazienki, wc w tym pomieszczenie socjalne. Ogrzewanie własne gazowe. Atrakcyjna lokalizacja oraz
cena. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790
418 318.
5. MIESZKANIE W SOBIESZOWIE – 2 POKOJE !
MAR-MS-12402. Pierwsze piętro, rozkładowe,
dwupokojowe o pow. 51,54 po remoncie. Nowe
okna PCV, nowe instalacje, ogrzewanie z pieca
dwufunkcyjnego i kominka z nawiewami rozprowadzonymi na wszystkie pokoje, bezczynszowe,
dobra lokalizacja. Cena 185.000,- zapraszam na
prezentacje Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
6. MIESZKANIE – 3 POKOJE!
MAR-MS-12415. Mieszkanie w Jeleniej Górze o
pow. całk. 48,8m2: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc. Mieszkanie do wprowadzenia, drugie piętro w
kamienicy. Cena 155.00,- do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
7. MIESZKANIE ZABOBRZE II!
MAR-MS-12383. Atrakcyjne o pow. 54m2 składa
się z przedpokoju, pokoju dziennego z balkonem,
drugiego pokoju oraz trzeci pokój został połączony
z aneksem kuchennym. Całość dobrze utrzymana
jedynie do odświeżenia. Lokalizacja położona
blisko obiektów użyteczności publicznej. Cena
160.000,- do negocjacji. Serdecznie polecam.
Marta Haftarczuk 533 797 878
8. OKAZJA KAWALERKA
NA ZABOBRZU – 125 000zł!
MAR-MS-12363. O pow. całk. 30m2 w bloku na
Zabobrzu składa się: salon z dużym balkonem,
łazienka razem z wc do lekkiego remontu, kuchni
oraz korytarza. W łazience glazura starego typu a
na podłodze wylewka. Ogrzewanie miejskie. Okna
nowe PCV. Ciepła woda z junkersa. W pobliżu
pełna infrastruktura komunikacyjna, handlowa, oświatowa, zdrowotna.
Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878

Środecki 883 797 878

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

Mieszkanie 86 m2 z wyposażeniem - 86
m2, 4 pokoje, V piętro, do wprowadzenia,
KODEX NIERUCHOMOŚCI - 513 059 468
Mieszkanie 93 m2 - 257 tys. - w kamienicy,
II piętro, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie,
b. wysoki standard, doskonałe wykończenie.
Cena tylko do końca miesiąca. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie- bardzo tanio 105 m - 3 pokojowe na II piętrze w kamienicy do remontu.
Zaproponuj cenę. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie centrum 78 m2-205 tys. - tylko
do końca września 3 pokoje z balkonem, w
ścisłym centrum J. Góry (1-go Maja). Mieszkanie do remontu, nowy dach i elewacja.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Cieplice - super atrakcyjne 3
pokojowe do zamieszkania, wysoki standard
„NK” Lic. 6327 - 602 749 567
Mieszkanie deweloperskie - nowe - Perla
Cieplic - dla pierwszych trzech osób promocja 3777 za m2 ABN Stępień. Lic. 7867
Adam - 514 600 110
Mieszkanie duże w kamienicy - 128 m2
do remontu, ładne mieszkanie w bardzo
okazyjnej cenie oraz 99m2 na I piętrze do
odświeżenia. Nieruchomości Otti Lic. 13225
- 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe - willowe w
Jeleniej Górze Cieplicach 66 m2 z ogródkiem, C.O gazowe, pośrednikom dziękuję
- 605 934 763
Mieszkanie dwupokojowe 34 m2 - po
kapitalnym remoncie na Zabobrzu. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu 35 m2, nie wymagające żadnych nakładów
po remoncie kapitalnym z klimatyzacją do
zamieszkania od zaraz. Nieruchomości
Partner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie dwupoziomowe - nowe
mieszkanie w atrakcyjnej cenie blisko
centrum. 85 m2 dwa poziomy, Roksanes Ż
7867 - 508 240 831
Mieszkanie Janowice Wielkie - 3 pokoje,
I piętro, ogród. Nieruchomości Karkonoskie
Lic. 6327 - 519-562-869
Mieszkanie Karłowicza - 2 pokoje,
łazienka, osobno WC, widna kuchnia,
balkon, 38m2, 2 piętro, okna wymienione
na drewniane w 2004 roku, czynsz 240 zł.
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie Karłowicza 39 m2 IIIp - 2
pokoje po kap. remoncie, jedynie boazeria w
przedpokoju, Pokoje 18 i 10 m2, balkon typ
loggia, środkowe, słoneczne, niski czynsz.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 3 pokoje 63 m2 - III
piętro, 3 pokoje, 63 m2. Dwie sypialnie i salon
połączony z holem, duży balkon, niski czynsz
(220 zł). Środkowe, słoneczne w cichym
miejscu. Cena do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury developerskie - stan
developerski, I piętro, 2 pokoje z balkonem,
widok na górę szybowcową i skwer zieleni.
Możliwe tylko ogrzewanie elektryczne dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie M2 109 000 zł - 36 m2, 2
pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC, duży
balkon, czynsz 340 zł, ciepła woda z sieci,
Kiepury. CENA 109 000 zł. KODEX 10721
- 513 060 568
Mieszkanie M2 na Kiepury - 38,3 m2, 3
piętro, do wprowadzenia, 140 tys. do negocjacji. ABN Stępień Lic. 7867 - 514 600 101
Mieszkanie M-2 Zabobrze - dwupokojowe znajdujące się przy ulicy Moniuszki
o powierzchni 39 m2 do odświeżenia
Okazja Jedyne 125.000 zł Lic. 16439 - 785
511 606
Mieszkanie M2 Zabobrze I - niedrogie
2 pokojowe, 34 m2, położone na 2 piętrze!
Lic. 14557 Jeldom Nieruchomości - 602
727 242
Mieszkanie M3 - 3 pokojowe 76 m2, w
okolicach Akademii Ekonomicznej. Super
Cena. Lic. 14557, Jeldom Nieruchomości.
- 602 727 242
Mieszkanie M-3 w centrum - 3 pokojowe
o powierzchni 100 m2 znajdujące się w ścisłym centrum Jeleniej Góry po gruntownym
remoncie. OKAZJA Jedyne 2550 zł/m2 Lic.
16439 - 785-511-606
Mieszkanie na działalność - parter, dobra
lokalizacja. Nieruchomości Karkonoskie. Lic.
6327 - 501 090 928
Mieszkanie na Zabobrzu - przy ul. Karłowicza III piętro po remoncie. Cena 160000 zł.
Pośrednikom dziękuję - 505 733 938
Mieszkanie nowe 2 pokojowe - nowe 2
pokojowe, 1 piętro, zielona okolica, balkon,
cena 3500 zł / m2 Jelenia Góra Ewelina
Jarząbek MADOM Nieruchomości - 666
222 031
Mieszkanie nowoczesne 70 m2 - bardzo
atrakcyjne trzypokojowe, przestronne,
słoneczne, do zamieszkania od zaraz. Lic.
5524 N.City - 662 112 344
Mieszkanie ok. Małej Poczty - 3 pokoje,
88 m2, II piętro, garaż. Nieruchomości Karkonoskie Lic.. 6327 - 519 562 869
Mieszkanie okolica stadionu 56 m2 - II
piętro, 56 m2,2 duże pokoje(23 i 17 m2)
mieszkanie po kapitalnym remoncie, czynsz
100zł, dobra cena. Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie Park Sudecki - słoneczne z
tarasem składające się z salonu z aneksem
kuchennym, sypialni oraz łazienki położone
na 1 piętrze w Parku Sudeckim. Dodatkowo
piwnica. Lic. 5877 - 500 122 470
Mieszkanie Piechowice 71 m2 - 135
tys. - pilnie sprzedam-parter skrzydło starej
willi z niezależnym wejściem i ogródkiem
(70 m2), 3 sypialnie, kochania z jadalnia.
Tylko do końca miesiąca. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie po remoncie - dwupokojowe,
67 m2, duża łazienka z oknem i kuchnia z
balkonem, drugie piętro w kamienicy Jelenia
Góra. 172 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Szklarska Poręba - dwupoziomowe duże słoneczne 100m od wyciągu.
Pierwsze piętro po kapitalnym remoncie. Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie Szklarska Poręba - dwupoziomowe, Dolina Szczęścia, 56 m2, po podłodze 90 m2. Nieruchomości Karkonoskie Lic.
1740 - 519 562 869
Mieszkanie TBS - ok 37 m2, cena
do uzgodnienia, zawiera partycypacje i
odstępne. Kontakt po 17. - 693 483 778
Mieszkanie trzypokojowe z balkonem komfortowe 10 km od Jeleniej Góry z piękną
malowniczą działką 370 m2 plus garaż
murowany - 509 156 552
Mieszkanie w Cieplicach - do remontu,
ok. 37 m2, 2 pokoje, I piętro, 103 000 zł nr
oferty MAR-MS- 12412 MARLES Lic. 13045
- 607 797 911
Mieszkanie w Piechowicach - 40 m2 dwa
pokoje na parterze do remontu cena 70.000
- pilne - 606 371 508
Mieszkanie w Przesiece - 2 pokojowe
48 m2, nowe okna, nowe instalacje. Ogrzewanie gazowe, piec 2- funkcyjny. 99 000 zł
GOLD HOUSE Lic. 10750 - 691 210 677

Mieszkanie w starej
kamienicy 82 m2, II
poziomy, centrum, II
piętro - 168000 - 721
553 099
Mieszkanie z ogrodem - 90 m2(po
podłodze) z ogródkiem, niezależne wejście,
piętro domu. Lokal po remoncie. Cena do
rozmów. Piechowice. GOLD HOUSE Lic.
10750 - 691 210 677
Mieszkanie Zabobrze II-54 m2-164
tys. - 54 m2, 2 sypialnie, salon z aneksem
kuchennym, duży balkon. Mieszkanie
wymaga niewielkich nakładów finansowych.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze III wieżowiec - 70
m2, 3 pokoje (25,11,11 m2) łazienka z
osobnym WC z balkonem. Po kapitalnym
remoncie, wymaga odświeżenia, cena do
negocjacji. Nieruchomości Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Zielone Tarasy - Cieplice ul.
Zielona. Budynek oddany do użytku ostatnie
mieszkania. Winda, monitoring, wideodomofon, okna z roletami instalacja TV Roksanes
Ż Lic. 7867 - 508 240 831
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ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
SL581- Prezentujemy Państwu atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie, o powierzchni 68m2, w kamienicy na II piętrze przy ul. Bartka
Zwycięzcy. Pięknie odremontowane mieszkanie, w którym zostały
użyte nowe materiały
o najwyższych standardach. Okna wymienione na
PCV, nowe panele oraz
kafle, nowe instalacje .
Cena 249 000 zł

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

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

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

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 - dla studentów - 691 142
843
Kawalerka - Kawalerka - 601 172 930
Kawalerka - ul. Wolności, 40 m2, 700 zł
z licznikami. ABN Stępień. Lic. 7867 - 514
600 101
Kawalerka - umeblowana ścisłe centrum
- 663 090 724
Kawalerka - w centrum Jeleniej Góry
- 501 692 585
Kawalerka - w okolicy centrum - 792
359 109
Kawalerka 27 m2 - z balkonem, piwnica blisko Kolegium Karkonoskiego - 506
500 296
Kawalerka dla studenta - studentki Osiedle Orle 600 zł plus liczniki - 691 390 588
Kawalerka na Chrobrego - na przeciwko
Flory, 1 piętro, nowa kamienica, 750 zł - 608
325 656
Kawalerka na Zabobrzu - ul. Różyckiego, parter, po remoncie, umeblowana,
sprzęt AGD, 700 zł + media, najchętniej
studentom - 515 305 924
Kawalerka umeblowana - na Zabobrzu
- Karpowicza 37. 700 zł. + liczniki. Depozyt450 zł - 794 266 552
Kawalerka w centrum - Jeleniej Góry
- 663 090 724
Kawalerka w centrum - pokój umeblowany, aneks lodówka, łazienka AGD , taras,
garaż, wys. standard od już - 502 045 638
Kawalerka w Cieplicach - wyposażona
i umeblowana dla pracujących lub studentom 600 + czynsz + liczniki. KAUCJA - 785
161 816

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

SL282 - Prezentujemy Państwu bardzo ładne, 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 39 m2 położone w budynku z cegły, na Zabobrzu III .
Zabudowa kuchenna oraz
szafy w cenie mieszkania.
Cena 135 000 zł.
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Kawalerka w domku jednorodzinnym
- na Zabobrzu na parterze z osobnym
wejściem umeblowana 30 m2 - cena 900 zł
z opłatami dla 1 lub 2 osób bez dzieci - 603
958 920
Kawalerka w Karpaczu - w centrum
miasta, 35 m2, niezależna w domku jednorodzinnym z ogrodem. Internet, ogrzewanie,
miejsce parkingowe w czynszu - 500 183
289
Mieszkania - w Sobieszowie - 886 429
837
Mieszkanie - (pół domku) około 90 m2,
cena 900 zł plus media - 601 797 875
Mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
umeblowane, bezczynszowe. cieplice 800 zł
+ liczniki + kaucja - 502 351 405
Mieszkanie - 2 pokojowe częściowo
umeblowane w okolicy Małej Poczty - cena
680 zł + prąd - 504 020 195
Mieszkanie - 2 pokojowe po generalnym
remoncie okolice Kochanowskiego - 880
662 991
Mieszkanie - 2 pokojowe umeblowane
okolice stadionu na Złotniczej 900 zł plus
media - 504 207 830
Mieszkanie - 2 pokojowe Zabobrze - 515
184 490
Mieszkanie - 3 pokojowe + kuchnia - nowe
Kiepury od 1 X. 800 zł/mc + liczniki - 601
761 562
Mieszkanie - 50 m2 na Zabobrzu umeblowane 850 zł (w tym czynsz) + media - 603
265 722
Mieszkanie - dla studentów, 100m od
Uniwersytetu Ekonomicznego. 3 pokoje 695 350 565
Mieszkanie - dwa pokoje kuchnia i
łazienka w okolicy Akademii Ekonomicznej
- 692 441 853
Mieszkanie - Karpacz 2 pokojowe nowocześnie i komfortowo wyposażone - 505
193 777
Mieszkanie - komfortowe - umeblowane
2 pokojowe po kapitalnym remoncie przy
SP 11. Koszt 850 zł plus czynsz 350 zł plus
liczniki - 517 847 809
Mieszkanie - umeblowane, wysoki standard na Osiedlu Park Sudecki w Jeleniej
Górze. 2 pokoje i łazienka na 3 piętrze,
winda - 697 818 300
Mieszkanie - w Cieplicach przy Politechnice, 2 pokoje, 1 p., urządzona kuchnia,
czynsz 1200 zł, kaucja, opłaty. Lic. 8151
- 600 258 703
Mieszkanie 2 pokoje - na Zabobrzu III
częściowo umeblowane najchętniej studentom. Oplata 800 (w tym czynsz) plus media
- 695 435 008
Mieszkanie 2 pokojowe - 40 m2, kompletnie umeblowane, w Cieplicach na 1 piętrze
- 783 659 943
Mieszkanie 2 pokojowe - bez pośredników, ok. Małej Poczty, 47 m2, ogrzewanie
gazowe, umeblowane, 950+ media+ kaucja
zwrotna - 507 065 179
Mieszkanie 2 pokojowe - duże dla studentów, os. Czarne w Jeleniej Górze - 600
391 015
Mieszkanie 2 pokojowe - Karłowicza w
pobliżu sklepu Jubilat, pierwsze piętro. 800
zł + liczniki. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - Kiepury - umeblowane, nowe, do wprowadzenia, 51 m2
1000 zł / miesięcznie Ewelina Jarząbek
MADOM Nieruchomości - 666 222 031
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu II
3 spokojnych studentek/ów, cena 800 zł +
media + kaucja. - 75 71 30 268
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, dla
studentek. Stan mieszkania bdb., częściowo
umeblowane. Cena 350 zł + opłaty za osobę
- 884 169 603
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu,
umeblowane 750 zł ( w tym czynsz i ogrzewanie) + kaucja - 697 706 348
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, X
piętro, ul. Bacewicz. Umeblowane, wygodne,
800 zł + opłaty - 666 940 399
Mieszkanie 2 pokojowe - po kapitalnym
remoncie przy SP 11. 650 zł + czynsz +
liczniki + kaucja - 517 847 809
Mieszkanie 2 pokojowe - spokojna dzielnica 5 min. do centrum, 2 lata po kapitalnym
remoncie, nowe okna itp.45 m2 1p.900 zł z
czynszem + kaucja + media - 693 630 807
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane,
blisko centrum, w bdb. stanie, 700 zł + opłaty
- 530 090 754
Mieszkanie 2 pokojowe - wyposażone,
centrum, pl. Wyszyńskiego 46, 900 zł + prąd
+ woda - 609 655 488
Mieszkanie 2 pokojowe w Cielicach - umeblowane 60 m2. 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
taras, komórka. Okna plastikowe, ogrzewanie gazowe, piec 2-funkcyjny. Czynsz 1000
zł + liczniki + kaucja - 691 126 110
Mieszkanie 3 pokojowe - dla studentów
na Zabobrzu - 535 325 368
Mieszkanie 3 pokojowe - dla studentów
na Zabobrzu - 535 325 368
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu I,
czwarte piętro, słoneczne, ciemna kuchni 502 044 676
Mieszkanie 3 pokojowe - obok 1LO i AE.
2 piętro, wysoki standard, po remoncie - 519
146 363

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Mieszkanie 3 pokojowe - przy Konopnickiej, 75 m2, umeblowana tylko kuchnia,
parking przy budynku. Czynsz 900 zł + media
+ kaucja - 508 354 030
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe,
balkon, Kiepury, 3 piętro, umeblowane, 1000
zł plus opłaty, plus kaucja - 693 341 449
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Jeleniej Góry 74 m2, umeblowane - 505
145 490
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Jeleniej Góry, umeblowane, najchętniej
studentom, 1100 plus media. Lic. 10171 662 009 200
Mieszkanie 3 pokojowe - w Karpaczu 607 612 359
Mieszkanie 3 pokojowe - z balkonem na
trzecim piętrze 1.200 + kaucja + liczniki pośrednikom dziękujemy - 781 075 527
Mieszkanie 3 pokojowe, Zabobrze
III - nieumeblowane 1100 + media, kaucja
jednorazowa 1100 od zaraz - zapraszam
- 602 860 281
Mieszkanie 43 m2 - w domu 4ro rodzinnym, osobne wejście, własny odgrodzony
kawałek ogrodu, mieszkanie po remoncie
cena 1000 zł - 660 532 633
Mieszkanie 44 m2 - 1 p., co gazowe nowe,
czynsz 800 zł, kaucja - 600 258 703
Mieszkanie blisko centrum - w spokojnej
okolicy, w pełni wyposażone, po remoncie,
pokój z aneksem kuchennym i łazienka. 1150
zł (w tym czynsz i media) - 792 359 109
Mieszkanie dla 2 os. - pary lub studentów,
osiedle gdańskie, dom, parter, osobne wejście - 506 092 348
Mieszkanie dla studentów - 3 studentkom pokoje 1-osobowe w samodzielnym
mieszkaniu na ul. Elsnera. Blisko Biedronka
i Kaufland. Cena 300 zł za osobę + media.
Po godz.13 - 530 625 244
Mieszkanie dwupokojowe - 54 m2, wyposażone, cztery kanapy, 1058 zł + liczniki.
ABN Stępień. Lic. 7867 - 514 600 101
Mieszkanie dwupokojowe - od zaraz,
cena 900 zł (w cenie czynsz) + rachunki. Dla
2 lub 3 osób. 200 metrów od uniwersytetu
ekonomicznego - 510 260 300
Mieszkanie dwupokojowe - umeblowane
w Maciejowej od 1 września - 691 736 740
Mieszkanie dwupokojowe 34 m2 - po
kapitalnym remoncie z wyposażoną umeblowaną kuchnią. Cena 850 zł w tym czynsz i
ogrzewanie. Lic 998 - 509 156 552
Mieszkanie na Placu Ratuszowym - po
remoncie, 2 pokojowe z kuchnią, łazienką
42 m2 - 607 455 692
Mieszkanie studentkom - lub parze 40 m2
na Zabobrzu (2 małe pokoje) umeblowane
kuchnia łazienka, cena 750 zł (w cenie
czynsz) - dzwonić po 20 - 693 401 415
Mieszkanie studentom dwupokojowe - w
domku jednorodzinnym osobne wejście
kuchnia, łazienka, WC - 664 465 333
Mieszkanie umeblowane - 2 pokojowe
z balkonem przy ul. Noskowskiego. 900
zł plus kaucja, bez żadnych dodatkowych
opłat - 605 248 253
Mieszkanie umeblowane - 51 m2 w
Piechowicach - 790 799 098
Mieszkanie w kamienicy - słoneczne
przy ul. Wincentego Pola, 2 piętro, 35 m2
po kapitalnym remoncie. Nowe meble,
okna, panele, CO do wynajęcia od 1X 950
zł. - 791 410 099
Mieszkanie w Karpaczu - od 450 zł - 781
108 400

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ

Kawalerka na Zabobrzu 3 - młode małżeństwo bezdzietne - 515 633 640
Mieszkania - pilnie poszukujemy ofert
mieszkań do wynajęcia! Nieruchomości
In-House - 668 591 166
Mieszkanie - 2 pokojowe w Szklarskiej
Porębie - 506 023 688
Mieszkanie - do 650 zł z czynszem na
Zabobrzu od zaraz. Pośrednikom dziękuję
- 514 352 551
Mieszkanie - młoda, spokojna para szuka
niezależnego mieszkania 2 pokojowego na
parterze. Najchętniej od zaraz na dłuższy
czas - 796 870 613
Mieszkanie - w centrum duże trzypokojowe 1500 zł od października - 508
240 831
Mieszkanie - w Karpaczu jedno, dwupokojowego do 600 zł. - 510 229 125
Mieszkanie 2 pokoje Karpacz - w apartamentowcu na Osiedlu Skalnym, wyposażone
– 519 562 869
Mieszkanie 2 pokojowe - najlepiej Cieplice, do 2 piętra, nie umeblowanego, do 900
zł / mies. + media Ewelina Jarząbek Lic. 9506
MADOM Nieruchomości - 666 222 031
Mieszkanie do 650 zł - na Zabobrzu
od zaraz. Pośrednikom dziękuję - 514
352 551

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Mieszkanie 46 m2 w Łomnicy - mieszkanie dwupokojowe do remontu, cena 90000
zł do negocjacji. Lic. 5524 N. City - 662
112 344

DOMY
KUPIĘ
Dom - nowy komfortowy, duży ponad 250
m2 najlepiej w Cieplicach bądź bliskiej lokalizacji. Do 1500000 zł. N. Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Dom - okolice Cieplic - ilość pokoi - 3 - 6
cena - 300.000 - 500.000 zł dla zdecydowanego klienta Madom Nieruchomości Ewelina
Jarząbek Lic. 9506 - 666 222 031

DOMY
SPRZEDAM
1/4 willi M. Poczta - poniemieckiej willi, I piętro
121 m2, 5 pokoi, garaż w budynku, ogródek,
strych. Po kap. remoncie, b. wysoki standard.
polecam. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Bliźniak blisko centrum - pięknie usytuowana połowa bliźniaka, 255 m2, 400
m2 działka. Piękne okolice Ogólniaka
Żeromskiego! Super cena! Polecamy!! Lic.
14557 - 602 727 242
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
Bliźniak w Jeżowie Sudeckim - 136 m2,
działka 771 m2, super cena! 247000 zł - Lic.
5627 - 662 009 700
Dom - Jeżów Sudecki - nowoczesny, komfortowy i bardzo funkcjonalny dom w Jeżowie
180 m2 + ogród 2000 m2. Przepiękny widok
na Karkonosze - 667 544 454
Dom - kamienica - w centrum Kowar z
powierzchnia na działalność handlową 100
m - 513 020 341
Dom - Piechowice 280 m2 - kompletnie
wykończony 2 garaże w podziemiach, taras,
ogrzewanie gazowe i kominkowe, salon i
4 sypialnie, ładna działka. Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Dom - połowa bliźniaka - o powierzchni 250
m2, położony w pięknej dzielnicy Jeleniej
Góry- przy ulicy Tuwima. Budynek mocno
doinwestowany. Atrakcyjna cena! Lic. 14557
Jeldom Nieruchomości - 602 727 242
Dom - Stara Kamienica - nowy 150 m2,
salon i 4 sypialnie, z zewnątrz całkowicie
wykończony, wewnątrz stan developerski.
Działka 18 arów, piękne widoki. Dobra cena.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962
Dom - w okolicach Cieplic - cena 450000 zł.
Nieruchomości Madow - 697 235 992
Dom 100 m2 - 15 km od Jeleniej Góry po
kapitalnym remoncie z garażem na działce
700 m2. Bardzo dobra lokalizacja. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom Cieplice - może być dwurodzinny,
cicha, zielona okolica, 2 garaże. Lic. 5877
- 500 122 445
Dom dla konesera - okolice Lwówka Śląskiego na działce 2800 m2. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Dom do kapitalnego remontu - w Karpnikach, duża działka. Nieruchomości Stępień.
Lic. 5627 - 514 600 103
Dom do remontu w Chromcu 2 - 150 m2,
działka 1500 m2, super cena. 150000 zł
do negocjacji, polecam Lic. 5627 - 662
009 700
Dom duży, nowoczesny - 388 m2, działka
1100 m2, piękny widok na góry, cisza. Lic.
8151 - 600 258 703
Dom Jeżów Sudecki - parterowy z garażem, stan surowy zadaszony, działka 1100
m - 509 949 961
Dom Międzyrzecz-Bobowicko - 167 m²
wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym, działka 680 m², widok na
jezioro, blisko las. Pilnie - 885 342 947
Dom Międzyrzecz-Bobowicko - 167m ²
wolnostojacy z osobnym garażem oraz
budynkiem gospodarczym w MiędzyrzeczuBobowicko. Działka 680 m², widok na jezioro,
blisko las - 885 342 947
Dom Międzyrzeczu-Bobowicko - 167 m²
wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym - działka 680 m², widok na
jezioro blisko las, bez pośredników - 885
342 947
Dom Mysłakowice - nowoczesny w zabudowie szeregowej, o powierzchni 300 m2,
usytuowany w malowniczej okolicy Jeleniej
Góry- Mysłakowicach. Lic.14557 Jeldom
Nieruchomości - 668 667 637
Dom na wsi - 270 m2, działka 1800 m2,
dom ma nowy dach-całość do remontu cena179.000 zł DO ROZMÓW!!! Stara Kamienica
Ewelina Jarząbek MADOM Nieruchomości
- 666 222 031
Dom na wsi - na działce 1600 m2 do
remontu, 5 pokoi, łazienka, kuchnia, hol,
drewutnia i garaż, tylko 140.000. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Dom okolice Jeleniej Góry - dzielnica willowa
lub zamienię na mniejszy. Cena 800.000 zł.
Nieruchomości Karkonoskie Lic. 1740 - 501
090 928
Dom okolice St. Kamienicy - dom poniemiecki, ok. 120 m2, do remontu. Lic. 5524
N. City - 662 112 344
Dom okolice St. Kamienicy - poniemiecki
120 m2, działka 1000 m2, do remontu. Lic.
5524 N. City - 662 112 344

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dom poniemiecki - w okolicy Jeleniej Góry
na działce 2200 m2. Lic. 998 - 509 156 552
Dom w cenie mieszkania - Połowa domu
100m, podział pionowy, bez części wspólnych. Ogrzewanie gazowe, kanalizacja i
woda z sieci. 3 pokoje kuchnia, łazienka
działka 700m2. Ścięgny - 509 949 961
Dom w Cieplicach - duży w zabudowie
szeregowej, 305 m2 powierzchni całkowitej,
1000 m2 działki - piękna okolica - dobra
cena Lic. 14557 Jeldom Nieruchomości 602 727 242
Dom w Cieplicach - wolnostojący 360 000
tys. Lic. 5877 - 515 285 788
Dom w Jeleniej Górze - 150 m, 220.000,
Celdom. Lic. 7792 - 661 114 212

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

Dom w Międzyrzeczu - 167 m² wolnostojacy
z garażem oraz budynkiem gospodarczym.
Działka 680 m². Widok na jezioro, blisko las,
bez pośredników - 885 342 947

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

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
Dom wiejski - malowniczo położony w Marczowie, działka 2500 m2 do zamieszkania
277 tys. „NK” Lic. 6327 - 602 749 567; 75
64 360 51
Dom z duszą - sprzedam lub zamienię
poniemiecki położony na 2,800 m2 okolice
Lwówka Śląskiego - 695 485 708
Domek w górach - przepięknie położony, blisko Jeleniej Góry, 81 m2, działka
1500m2 „NK” Lic. 6327 - 602 749 567; 75
64 360 51

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

Dom-kamienica - w centrum Kowar z
powierzchnia na działalność handlową 100
m - 513 020 341
Parter domu - w Podgórzynie 125 m2 z
działka 1600 m2, osobne wejście, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, mieszkanie po kapitalnym
remoncie do wykończenia - 606 754 629
Parter willi 90 m2 - Parter dwurodzinnej
willi w okolicach osiedla Zabobrze, 90 m2, 4
pokoje, po kap. remoncie, działka 450 m2,
całkowicie zagospodarowana, parking na 2
samochody. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962
Piętro willi M. Poczta - 100m2 z niezależnym wejściem, 4 pokoje, ogródek, garaż,
piwnice, strych-całość po remoncie, ogrzewanie gazowe. polecam Nieruchomości
Fankulewscy - 692 094 962
Połowa domu - w Kaczorowie - podział
poziomy 135 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Ogrzewanie C.O - garaż , ogród
2 ary - 600 264 115
Połowa domu 6 pokoi - piękna okolica.
Gorczyca 165 tys. - 696 206 032
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 domu w
Kaczorowie w podziale
poziomym - piętro.
5 pokoi, kuchnia,
łazienka, przedpokój
- pomieszczenia
135 m2. Piec C.O w
piwnicy, ogródek 2 ary
- 600 264 115
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
Szeregówka w J. Górze - bardzo ładny
dom w zabudowie szeregowej, widok na
góry, 160 m2, na małej ale pięknie zagospodarowanej działce. Lic. 5524 N. City
- 662 112 344

DOMY
MAM DO WYNAJECIA
Połowa domu - w Jelenie Górze 70 m2 z
ogrodem ogrzewanie gazowe plus kominek
- 603 139 918

4. DS-375 Szklarska Poręba-Górna,
dom-pensjonat 320 m kw z budynkami
gospodarczymi, na działce 3501 m kw.
doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,- do
negocjacji. 726290939
5. MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75
m kw.: 3 pokoje, otwarta kuchnia, łazienka,
duży taras. Parter, dzielnica willowa. Cena
299.000,- do negocjacji. 726290939
6. MS-305 Jelenia
Góra, mieszkanie 67,4 m kw. do remontu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy. Cena 130.000,- do
negocjacji.726290939

tel.602 732 135.

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

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

ROZMAITOŒCI
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PLOTKI I FAKTY

Cześć prekariusze!
Podobnie jak w innych krajach Europy, w Polsce wyrasta pierwsze „syte”
pokolenie od II wojny światowej. Pokolenie seryjnych stażystów, pracowników
tymczasowych, młodych, zdolnych a
mimo to bezrobotnych, bez perspektyw
na dobrobyt. Pokolenie stracone, które
ma już swoją nazwę: prekariat.
Według jednego z najznamienitszych
raportów jakże znamienitego rządu
polskiego – „Młodzi 2011”, Polacy między
15 a 34 rokiem życia coraz bardziej upodabniają się do rówieśników z Europy
Zachodniej. Tak samo jak kumple z
zagranicy, są otwartymi hedonistami,
konsumują i pragną konsumować dobra
w świecie ogarniętym globalizacją, mają
luźny stosunek do rzeczy takich jak małżeństwo, pielęgnują swój indywidualizm
i niezależność. Jednocześnie, Polacy w
wieku najbardziej produktywnym chcą
być możliwie najbardziej użyteczni dla
ogółu – relacje z ludźmi cenią sobie na
równi z poziomem życia, pragną mieć i
ciekawą pracę, i wartościowe przyjaźnie.
Słowem, są i starają się być pożyteczni i
wartościowi. I co z tego mają?
Niewiele, by nie powiedzieć, że nic
nie mają. Choć młodzi, zdolni a przy
tym ambitni ludzie za filar szczęścia
uznają przede wszystkim pracę i są jak
najbardziej gotowi pracować ciężko,
i z wywalonym na wierzch jęzorem
dążyć do realizacji celów narzuconych
im przez pracodawcę, ze znalezieniem
zatrudnienia i zdobyciem dobrej posady
mają rosnący kłopot. Koncentrując się
już li tylko na Polakach młodzi między
18 a 34 rokiem życia stanowią, o zgrozo,
więcej niż połowę zarejestrowanych
bezrobotnych! Co gorsze ci, którzy pracują nie pracują w zawodzie, w którym
pracować powinni albowiem ni dobra
szkoła, ni studia wyższe nie mogą dzisiaj
dać jakiejkolwiek gwarancji na etat, a
co za tym idzie dobrą (godną) pozycję
społeczną (posadę).
Ponad 60 proc. młodych Polaków
– w sensie ogólnym, gdyż w naszym
cudownym Eldorado, krainie mlekiem
i miodem płynącej, Jeleniej Górze przepięknej chyba 99,9 proc. chałturzy na
umowach tymczasowych. Nowicjusze
na rynku pracy zaczynają, rzecz dzisiaj
jasna od całkiem darmowych staży,
które często przypominają pracę etatową i które jeszcze częściej odbywają się
u „staży dawców” przypominających
nadzorców plantacji niewolników. Złotówy wstrętne co to im zawsze za mało,

nie kalkuluje się nigdy i nigdy przenigdy
pieniędzy nie mają. „Młodzi ludzie zostali
schwytani w pułapkę tymczasowych
form zatrudnienia. Są wykorzystywani
i nie mają szansy na to, co winno być jak
najbardziej realną szansą samą przez się.
A z góry patrzą na nich ci, których się
karać powinno” – czytam u jednego z
bardziej szanowanych doktorów nauk
o społeczeństwie XXI wieku.
Nad krajami rozwiniętymi i całkiem
niedorozwiniętą Polską wisi groźba zupełnie straconego pokolenia. Pokolenia
bardzo wartościowego i wyjątkowo
dobrze rokującego, a mimo to poza
społecznym nawiasem borykającego
się ze społecznymi problemami bardziej
niż jakiekolwiek pokolenie po II wojnie
światowej. Pokolenia, któremu wiedzie
się gorzej niż poprzedniemu, i jeszcze
poprzedniemu, i jeszcze. Różnorodnej
bardzo ciekawej grupy ludzi, którą
łączy przede wszystkim jedno: niepewność jutra, która nie pozwala niczego
planować. A nie, jeszcze jedno ich (nas)
wszystkich łączy – płaca tak marna, że
aż odbierająca ludzką godność.
Dzisiejsi młodzi mają już swoją nazwę. Są (jesteśmy) określani mianem
„prekariuszy”. Cześć prekariusze! Czyli
„zdani na łaskę, prośbę”. Słowo prekariat pochodzi od łacińskiego terminu
precarium, którym w średniowieczu
określano ziemię dawaną na prośbę
biednym chłopom w dzierżawę.
Ziemię, która podlegała zwrotowi w
zależności od widzimisię dzierżawcy
oraz na każde jego żądanie. Oczywiście, drugi człon prekariatu pochodzi
od proletariusa – czyli od słowa, którym Rzymianie nazywali obywateli
najniższej klasy.
Dla Karola Marksa proletariat był
wyzyskiwaną częścią klasy robotniczej, która nie posiadała środków
produkcji i utrzymywała się tylko z
własnej pracy. Trocki postulował dla
„części” tej pomoc. Dzisiaj mamy
prekariat, dla którego niczego się i
nikt nie postuluje. Prekariat jawi się
jako grupa o wspólnej tożsamości,
wspólnym poczuciu zagrożenia czy
utraconej kontroli nad własnym życiem i przyszłością. Grupa niechciana,
będąca efektem „demokracji”, którą
po raz kolejny chcą nam sprezentować
piękni czerwoni i piękni niebiescy, których PO-PiS-ów znowu doświadczamy.
Cześć prekariusze!
Piotr Iwaniec

– Skoro jestem niezależny,
samowystarczający,

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Photoshop mniej modny

Kampania wyborcza to nie tylko
troska o obietnice, którymi jak z
rękawa sypią kandydaci z lewa, prawa
i ze środka. To także wyjątkowe zwracanie uwagi na własny wizerunek,
nie tylko ze strony pań kandydatek,
których przecież w gronie chętnych
do parlamentarnych siedzisk nie
brakuje. Jak się dowiedzieliśmy, do
lamusa odeszło odmładzanie oblicz
dzięki możliwościom programów
komputerowych. Buzie z plakatów
bardziej ufają natomiast wizażystom,
których zadaniem jest zachowanie
naturalnej powagi przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu rysów twarzy
tak, by – miast odstraszać – czymś
przyciągały. Zaiste, trudna to sztuka
dogodzić tym, których wizerunek
zostanie wystawiony na widok publiczny i poddany bezpardonowej
krytyce, która – w konsekwencji
– może przerodzić się w niechęć do
danego kandydata. Efekty pracy ludzi
dbających, by tak nie było, już można
podziwiać na słupach i billboardach.
A plakatów, afiszy, folderów i ulotek
będzie przybywało. Na tym sztaby nie
oszczędzają!

Fot. Jelonka.com

PISANE Z UKOSA
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– ceniony, lubiany, to dlaczego,
do licha,

Kandydat idealny

Powinien umieć wszystko i znać się
na wszystkim. Mieć gotową odpowiedź
na każde, czy to idiotyczne, czy też
najzupełniej poważne pytanie. Musi tak
mówić, aby odbiorca odniósł wrażenie,
że ma do czynienia z osobą, która nie
mówi za dużo, bo wyborcy nie lubią
gadułów. Nie może też być milczkiem,
bo przecież wygadanie też się liczy.
Powinien poruszać się w obszarze bezpiecznych uogólnień, aby nie popełnić
gafy przy pytaniach o szczegóły. Musi
też zwrócić uwagę, by za bardzo nie
manifestować prywatności, choć w
tym względzie różnie bywa z umiarem.
Niektórzy kandydaci gotowi są zwierzać się wyborcom z każdej sekundy
swojego dnia. Oczywiście. Jeszcze tylko
przez około miesiąc.
(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.

– przez tyle lat pozostaję
tylko radnym?

Zbigniew Ładziński, radny niezależny, kandydat do Senatu RP.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Świętowanie w tle
Tradycyjni Polacy zdecydowanie najlepiej świętują przy czymś mocniejszym.
Wyczuli to zresztą organizatorzy fet
różnych nadając im formę piknikową z
symboliczną beczką (co najmniej) piwa
i jakąś gwiazdą w tle. Jeleniogórzanom
prowincjonalnym to nie wystarcza. Ale
czy zasłużyli na więcej?
Błysk fajerwerków, którymi niezwykle
widowiskowo uczczono rozpoczęcie
53. Września Jeleniogórskiego, miał
pewnie zrekompensować mieszkańcom
grodu Krzywoustego „straty moralne”
poniesione podczas powitania Nowego
Roku. Wówczas,ku rozżaleniu ogólnemu,
pokazu sztucznych ogni zabrakło, bo

spaliłysięwcześniejwogromnympożarze
hurtowni.
Wprawdzie inauguracja tradycyjnej
imprezy wypadła, zdaniem większości
uczestników, świetnie, zastanowić się
wypada, czy rzeczywiście w sercu jeleniogórzan wrzesień jest świętem miasta.
Czy mieszkańcy czują, że w tym właśnie
miesiącu powinni w sposób szczególny
cieszyć się z tego, że tu mieszkają?
Rzeczywistość nastraja odwrotnie
proporcjonalnie do entuzjazmu kolejnych
ekip rządzących. Zresztą, nic w tym dziwnego, bo gdyby jeszcze samorządowcy
przyłączyli się do tego chóru narzekań,
to doprawdy byłby niemal koniec świata.

Z czego więc się tu cieszyć? Ogólnego wyrazu radości nie widać zresztą na ulicach
miasta, które szczególnie we wrześniu
powinny być wyjątkowe.
Czy są? Brud jakoś nie wyparował,
skutkówniedbalstwanieudałosięusunąć.
A o święcie przypominają jedynie smętnie
zwisające ciągle w tych samych miejscach
flagi jeleniogórskie. Do tego plakat reklamujący kilka imprez. Często – z powodu
mizerii budżetowej – z coraz to niższej
półki. Bo z próżnego to i Salomon nie
naleje, zaś branża show biznesu rzadko
„charytatywnie” cokolwiek robi, i nawet
zaudziałwwydarzeniachdobroczynnych
śpiewa o honorarium.
Wiadomo tymczasem, że zaspokojenie
gustu Polaka „tradycyjnego” można było
jeszcze nie tak dawno temu załatwić

bardzo prosto: flaszka i coś na zagrychę.
Najlepiej za darmo. Jeszcze w latach PRL,
wobec permanentnego braku wszystkiegowsklepach,samorzucenieparówekdo
bud Jarmarku Karkonoskiego, flagowej
imprezy Września Jeleniogórskiego,
urastało do rangi niepowtarzalnej fety.
Kiedyśmy się wyrwali z oków komuny,
wszystko nabrało innego wymiaru
Im dalej naród posuwa się w „rozwoju” i nadgania cywilizację zgniłego
kapitalizmu, tym bardziej wyostrzają mu
się wymagania. Sama wyżerka już nie
wystarczy, choć jasna sprawa, że zamulone alkoholem zmysły przyjmą wszystko.
Przynajmniej na tzw. prowincji, a trudno
Jeleniej Góry do niej nie zaliczyć. I – niestety – jakże często w tym negatywnym
znaczeniu zaścianka.

Itrudnoodmówićracjiopiniom,żecałe
to nasze świętowanie po swego rodzaju
przedkryzysowym szczytowaniu leci na
pysk. Jeszcze lat temu z okazji Września
Jeleniogórskiego bywali tu ludzie formatu
światowego: chlubnym przykładem był
rok jubileuszowy. A dziś pojawia się druga
liga artystycznego światka z nielicznymi
rodzynkami na okrasę. Dodajmy jeszcze
przy okazji, że zarówno wtedy, jak i dziś
najliczniejszym gronem odbiorców
Września Jeleniogórskiego byli wiecznie
niezadowoleni narzekacze.
Daleko nam do euforii świętowania
Brazylijczyków z Rio de Janeiro, którzy do
trwającego ledwie kilka dni karnawału z
sercem przygotowują się niemal cały rok.
I czują się szczęśliwi, że przez kilkadziesiąt
godzin mogą zaszaleć zapominając o tro-

skach. Oczywiście: inna mentalność, inny
kraj, inna kultura i klimat. Ale wspólna dla
każdego niezależnie od szerokości geograficznej miejsca zamieszkania potrzeba odreagowaniaichoćbychwilowejucieczkiw
święto od szarawej rzeczywistości.
Tak więc i u nas brakuje czegoś szczerego, od serca mieszkańców, aby poczuli,
że to jest nie tyle święto Jeleniej Góry, ile
ich. Jednak, aby taki fenomen zaistniał,
koniecznajest obopólnawięź miastaz jeleniogórzanami dodatkowo motywowana
przez rządzących, którzy powinni działać
nie dla zaspokojenia prywaty, ale pro
publico bono. Traktowana z zimną obojętnością substancja urbanistyczna małej
ojczyzny niczym się nie odwdzięczy.
Wasz Redaktor
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2011-09-02 godz. 15.45 - 2011-09-09 godz. 14.00
Ogłoszeń drobnych 713
PRACA
DAM PRACĘ
Dam pracę sprzedawca,
ogrodnik - 500 110
537
Doświadczonych murarzy do pracy w Niemczech.
Umowa, zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie 501 527 829
Doświadczonych zbrojarzy do pracy w Niemczech.
Umowa, zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie 501 527 829
Dwóch doświadczonych
budowlańców - do wykończenia domu w Barcinku - 796
489 565
Firma zatrudni
pracownika
biurowego asystent-ka.
Wymagania: j.
rosyjski i angielski,
praca pełny etat. CV
kierować na maila:
superwomen1@wp.pl
Konsultantka Avon Avon oferuje prostą i wygodną
formę dodatkowego zarobku
jako KONSULTANTKA, profesjonalne szkolenia kosmetyczne, konkursy, nagrody,
możliwość awansu. brak
opłaty wpisowej, GG 6402836
- 692 494 164
Podejmę współpracę - z
paniami w usługach towarzyskich w centrum Jeleniej
Góry - 602 861 000
Poszukujemy pracownika
- na stanowisko Doradcy
Klienta w Salonie Play. CV
z Listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres
playpasazgrodzki@gmail.
com - 790 031 984
Poszukuję doradcy w
firmie - sprzątającej - 787
008 679
Poszukuję korepetytora
- z j. angielskiego wyłącznie
konwersacja, dyspozycyjność
po godz.18 - 782 380 901

Przyjmę do pracy pokojowe
- kelnerki, pomoc kuchenna
na terenie Szklarskiej Poręby
- 606 214 905
Przyjmę pracownika - ogólnobudowlanego - 660 072
188
Zatrudnię bardzo energiczną - pracowitą pomoc do
kuchni w restauracji Euforia
na Zabobrzu. Proszę o składanie CV: Al. Jana Pawła II
20a - 501 555 355
Zatrudnię płytkarza - do
prac w Jeleniej Górze - 794
738 549
Zatrudnimy doradców
klienta - elastyczne godziny,
dobre zarobki - 694 437 739

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca B,C
- wiek 30 lat doświadczenie
w transporcie,
wszystkie wymagane
dokumenty szuka
pracy w transporcie
krajowym lub na
miejscu - 605 912 118
Kierowca kat. B - szuka
pracy, bez nałogów - 535
561 288
Podejmę dodatkową pracę
- popołudnia i weekendy - 35
lat, prawo jazdy, wykształcenie średnie, miła aparycja,
rzetelna, komunikatywna 606 256 998
Podejmę pracę - na umowę
o pracę w Szklarskiej Porębie, kobieta lat 30 - 693 974
251

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Alufelgi - niemieckiej firmy
DOTZ model HANZO. Rozmiar 7.5x17 otwory 5x100 na
oponach Pirelli 400 zł - całość
- 530 857 711
Bardzo ładne felgi - Aluett
15 5x114,3 7Jx15H2 ET 35
wraz z nakrętkami. Cena 450
zł - 665 946 564
Citroen XM - 2.1TD, VW
Golf2 - części - 515 267 455

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

Części - posiadam wiele
części z demontażu oraz
nowe do wielu aut różnych
marek i modeli w rocznikach
od 86 do 2011. Możliwość
montażu w moim warsztacie
wraz z gwarancją - 604 899
303/692 539 208
Części nowe i używane
- Posiadam wiele części nowych i z demontażu.
Możliwość montażu w moim
warsztacie wraz z gwarancją rozruchową - 604 899
303/692 539 208
Felgi - aluminiowe z oponami do Forda i inne auta
4*108 za całość 380 zł - 695
605 021
Felgi stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
Lampy Żarówki i inne - tanie
nowe lampy, halogeny, migacze, wszystkie rodzaje żarówek i inne oświetlenia - 509
231 320
Nowe progi do Fiesty - 91
rok oraz komplet opon zimowych 13 - 501 873 048
Nowe z czujnikiem - zużycia
klocków do Forda: Cougar
2.0,2.5 Granada 2.0,2.5D
Mondeo 1.9,1.8,1.8D,2.0
Scorpio 2.0,2.4,2.5D,1.9 514 589 714
Opony - z felgami lub bez
opony zimowe R13 175/70
zakupione w styczniu tego
roku, czyli prawie nowe. Cena
400 zł. Za same opony dałem
600 zł. - 667 017 261
Opony nowe i używane.
Sprzedaż, montaż, naprawa.
Niskie ceny - 757 893 651
Opony zimowe - 195*65*15
szt. 4 za 250 zł opony 14 z
felgami sztuk 4 za 100 zł - 695
605 021
Opony zimowe 13 - z felgami
- opony kupiłem w styczniu i
były mało używane. Cena 400
zł - 667 017 261
Opony zimowe 205*55*16 z 2009 roku, grubość 7.5mm
- 695 605 021
Renault 19 - Ford Transit
91 Corsa A, Astra F, Passat
b3, Calibra2.0 16V części 515 267 455

Wiele części - Posiadam
Wiele części z demontażu
oraz nowe do wielu aut różnych marek i modeli z możliwością montaż w moim
warsztacie wraz z gwarancją rozruchową - 604 899
303/692 539 208
Zimówki Astra 1 - komplet
opon zimowych z felgami
13’’ wyważone tylko zakładać
opony nówki po jednej zimie
400 zł D/N - 697 104 455

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Alufelgi - po renowacji uszkodzone wszystkie
rodzaje 20 25 zł sztuka - 509
362 908
Skup katalizatorów - kupno
starych, używanych, w każdym stanie i od każdego auta,
monolit - 694 600 310

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta do 800 zł - stan obojętny bez opłat, gotówka od
ręki - 669 238 231
Auto - każde całe, powypadkowe, uszkodzone i angliki.
Posiadamy własny transport
- 531 750 531
Auto japońskie - Mazda
323, Toyota Corolla, Mitsubishi Colt lub inny zarejestrowany w cenie do 4 000 - 603
182 814
Auto za rozsądną cenę
- każda marka auta w rozsądnej cenie, stan obojętny,
dysponuję własnym transportem - 888 696 309
Auto za rozsądną cenę stan aut obojętny, odbieram
własnym transportem - 888
696 309
Autozłomowanie - płacę
za każde uszkodzone, zniszczone - 796 323 318
Każde auto - całe i powypadkowe, angliki, bez prawa
rejestracji odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Każde auto - do 1000 zł całe
i uszkodzone, gotówka od
ręki - 691 995 838
Każde auto - każdą markę
auta w rozsądnej cenie, stan
obojętny, dysponuje własnym
transportem - 511 209 408

Każde auto - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
968
Każde auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721
666

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

Każde auto w rozsądnej
cenie - gotówka natychmiast
po dokonaniu formalności BMW E-46 - bogate wyposa667 518 280
żenie, rok 2000, granatowy
Punto, Fiesta, Polo - lub sedan, poj. 2,8 z gazem
inny zarejestrowany samo- ważny przegląd i OC, sportowe zawieszenie - 535 957
chód w cenie od 500 zł do 179
5000 zł - 603 182 814
Bus MB100 - 8-osobowy,
Skup aut - stan aut obojętny oszklony, silnik bardzo ładnie
- dysponuję własnym trans- pracuje, 2800 zł do malej
negocjacji - 601 924 778
portem - 787 009 777
Citroen Xara II - powypadSkup aut do 5000 zł - każde kowy 1.9, 2003 rok, diesel,
auto gotówka od ręki 7 dni w cena:2000 zł. Wgnieciony
tygodniu własny transport - przód po lewej stronie, zdeformowany tylny zderzak.
697 104 455
- 512 440 582
Skup aut za gotówkę - Sku- Cross 200 - uszkodzone
puję auta całe lub uszko- tylne koło, prawie nowy, cena
dzone - umowa sprzedaży 1200 zł - 669 012 645
oraz gotówka na miejscu. W
razie konieczności odbieram
Daewoo Espero własnym transportem (auto1.8 CD, 36 tys. km,
laweta) - 604 899 303/692
srebrzysto-zielony,
539 208
zadbany, pierwszy
właściciel, starsza
Zdecydowanie każdy
osoba - 609 902 706
pojazd - stan, rok, OC, przegląd nieistotny - odpowiadam
na SMS - zdecydowanie
każdy, własny transport do
100 km od JG SPRAWDŹ
SAM - 889 177 436

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80 - kombi 1,9 TDI,
rok 1995, kolor grafitowy,
alufelgi, klimatyzacja, radio
CD, opony zimowe z felgami,
centralny zamek, elektryczne
szyby, 6500 negocjacja - 603
053 901
Audi a6 - 2000 r.2.5 tdi kombi
17000 zł - 691 019 488
Audi A6 - 2001 i Nissana
Micra - 2003 - 609 230 355

Daewoo Lanos - po
wypadku 1600 zł - 608 347
475
Daewoo Tico - 1997 rok,
do poprawek blacharskich,
ważne opłaty - 792 972 237
Daewoo Tico - rok 98, poj.
800, c-zamek+ pilot, immobiliser, ekonomiczny, cena 650
- 604 899 303/692 539 208
Fiat Bravo - rok produkcji 97,
przebieg 175 tys. km, cena
4000 tys. do negocjacji - 510
158 557
Fiat Cinquecento - 1996 rok,
na chodzie ubezpieczony,
cena:1300 do uzgodnienia 692 050 387
Fiat Cinquecento - 98 rok
ważny przegląd i opłaty - 661
864 499

og£oszenia / reklama
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Fiat Marea - 1.6 97 rok, opłacony do końca roku alufelgi
1200 zł - 723 338 626
Fiat Punto - 98 rok, atrakcyjna cena - 695 702 261
Ford Escort - 1.8 16v, rok
produkcji 93, po kapitalnym
remoncie silnika, do poprawek blacharskich, tanio - 535
561 288
Ford Escort - rok 97, poj.
1300 benzyna, wspomaganie
kierownicy, 2 x poduszka,
radio, cena 1100 zł - 604 899
303/692 539 208
Ford Fiesta - 1.1 cm, 3
drzwiowa, 91 rok, benzyna,
nowe hamulce, nowe opony
letnie i zimowe, akumulator,
aktualny przegląd, OC do
września, na części, cena 500
zł - 501 466 936
Ford Focus - 1999 rok, 1.8
tddi diesel, zarejestrowany w
kraju, w dobrym stanie wizualnym i technicznym, cena
7800 - 783 170 357
Ford Galaxy - 2004 rok,
1.9 TDI, 120000 km, pełna
dokumentacja serwisowa,
b e z w y p a d k o w y, b o g a t e
wyposażenie, stan idealny 697 090 395
Ford Ka - 1997, 125 tys. poj.
1.3 zadbany, ekonomiczny w
kol. stalowo-perłowym - 668
499 299
Ford Mondeo - 1.8 TD klimatyzacja, elektryczne szyby
i lusterka, centralny zamek,
95 rok, cena 1600 zł - 792
500 163
Honda Civic - 1996 rok,
3d 1.4, czerwona, zadbana,
sport. zawieszenie, układ
wydechowy, dolot ze stożkiem, alufelgi, mały przebieg
i spalanie. 7500 zł - 721 155
412
Kia Sephia - 1100 zł. 93
rok, 1.6GTX, opłaty na rok,
elektryka, do poprawek blacharskich, cena do negocjacji
- 785 524 378
Mazda 323 - 1991rok, kolor
jasny zielony. Silnik 1.3 16v.
Cena 1500 do uzgodnienia.
Karpacz - 697 868 330
Mazda 323 - poj-1.6,rok-87,
ekonomiczne, nowe OC,
cena 700 zł do negocjacji 691 995 838
MB 100 - rok 93, poj.2.4
diesel, radio, paka obita aluminium nadaje się do przewożenia art. spożywczych, cena
1650 zł - 604 899 303/692
539 208

Mercedes 500s - 1991 rok,
czarny, automat, skórzana
tapicerka, 7400 zł do malej
negocjacji - 601 924 778
Mercedes w124 - w pakiecie dwa mercedesy W 124
sedan i kombi. Benzyna +
GAZ. Zarejestrowane. Stan
bardzo bobry. Cena za komplet 7000 zł - 509 231 320
Mitsubishi Colt - poj.1.3,
rok 92, sportowa kierownica,
wspomaganie, alufelgi, ważne
opłaty, b. ekonomiczne, cena
1750 zł do negocjacji - 669
238 231
Nissan Primera - GAZ (25 zł
100 km) 92 rok, ważne opłaty,
pełna elektryka, stan odpowiednia do roku autka, cena
1000 zł - 722 047 167
Opel Astra - rok 93 - poj
.1.6 ważny przegląd i OC,
stan dobry cena 1400 zł - 516
272 861
Opel Astra - rok 93, 1,4 benzyna, brak opłat, uszkodzona
belka tylna. Auto sprawne i
jeżdżące. Cena 700 zł - 723
362 436
Opel Corsa A - 1990 rok, 1.2
opłaty do 10.2011 550 zł - 510
242 940
Opel Corsa B - 1994 w
dobrym stanie - 667 305
430
Opel Omega - kombi 2000
rok, 2.2 z gazem kolor ciemna
zieleń, alufelgi 17, CENA
10500 zł do negocjacji - 661
308 641
Opel Senator - 3.0, 90 rok z
LPG, opłacony, plus drugi na
części. Cena 3000 zł - 603
265 722
Peugeot 106 - 96 rok dwie poduszki, szyberdach,
ekonomiczny, stan bdb. 2600
zł - 883 742 439
Peugeot 206cc - kolor
c z a r n y, r o c z n i k 2 0 0 2 w
dobrym stanie przebieg 124
tys. km, 136 KM cena: 15000
zł - 605 558 343
Peugeot 307 XS - 2003
benzyna, ABS, wspomaganie, poduszki, elektryczne
szyby, lusterka, centr. zamek,
bezwypadkowy, srebrny,
garażowany, radio, komputer.
Karpacz - 607 828 351
Peugeot 406 - kombi rok
produkcji 1998, benzyna,
poduszki powietrzne, klimatyzacja, radio, ABS, immobiliser
elektryczne szyby, relingi,
cena 4000 auto do rejestracji
- 518 957 144
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Renault 19 - 1995 rok,
zarejestrowane, 5 drzwiowe,
pełna elektryka, nowe OC i
przegląd, cena 1499 zł - 609
770 050
Renault 19 - Ford Transit
91 Corsa A, Astra F, Passat
B3 - 515 267 455
Renault 19 - rok 95 - 1.7b,
zielony metalik, elektryczne
szyby, lusterka i szyberdach,
ważny przegląd i OC + 2
kpl. opon, cena 1700 - 607
378 716
Renault Clio - 1,2 rok 1992,
5 drzwiowy. po przeglądzie.
ważne oc. posiada centralny
zamek, garażowany. stan
dobry, ekonomiczny w ciągłej
eksploatacji, cena 1600 zł 660 149 620

Renault Clio - 1997, benzyna 1.2,171 tys., wspomaganie kierownicy, szyberdach,
radio, immobilizer, opony
zimowe gratis, poduszki
powietrzne, sprawny, cena:
4300 zł - 508 173 477
Renault Clio - 96 rok do
remontu, uszkodzona głowica, poj. 1.2 benzyna, przebieg 155 tys. - cena 500 zł
- 600 161 997
Renault Espace - z gazem
95 rok, airbag, elektryczne
szyby i lusterka, ABS, klimatyzacja sprawna, zarejestrowany na 7 osób OPŁATY
WAŻNE DO CZERWCA 2012
roku. CENA 4850 zł - 783
032 842

Renault Megane - rok 96,
poj. 1.4, wspomaganie, 2 x
AIR BAG WAŻNE OPŁATY
- ekonomiczne, cena 1850 zł
do negocjacji - 669 238 231
Renault Scenic - 1.6 benzyna, 97 rok, kolor niebieski
metalik, stan bd. niedrogo 500 289 971
Saab - solidny, klasyczny w
ciągłej eksploatacji. Niezawodny i bezpieczny. Alufelgi,
radio MP3, opony zimowe,
nowy akumulator, OC, przegląd - lipiec 2012.2850. - 660
939 393
Samochód - rocznik 2002,
przebieg 124 tys. km 136 KM,
kolor czarny, pełne wyposażenie, w dobrym stanie, cena
15000 zł - 605 558 343
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Seat Toledo - rok produkcji
1995, granatowy metalik,
elektryczne szyby, radio cd,
aluminiowe felgi, cena 4500
do negocjacji - 665 243 496
Seata Toledo - 1.9 TDI, 110
KM, rok 1997, auto wyposażone w centralny zamek, 4
elektryczne szyby, lusterka,
klimatyzacja, alufelgi, cena
7222, plus 4 zimówki - 603
236 610
Subaru Legacy - 1500 zł,
rok 92, kombi 2.2, instalacja
gazowa automat, elektryczne
szyby, lusterka wspomaganie,
ABS, wszystko sprawne, brak
opłat, cena ostateczna - 517
370 535

16
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Suzuki Grand Vitara - 2.0,
benzyna z instalacja gazowa,
rok 2005, kupione w salonie,
pierwszy właściciel, serwisowane, podgrzewane siedzenia, felgi aluminiowe,
elektryczne szyby, klimatyzacja, cena 39.000 zł do
negocjacji - 607 998 663
Suzuki SV650S
- motocykl ścigacz 2000 rok po poślizgu,
uszkodzenia
zewnętrzne do
wymiany bak,
owiewki, nóżka
sprzęgła. CENA 3900
zł - 721 728 608
Suzuki Swift - zarejestrowany srebrny poj. 1000 cm,
po wymianie oleju bardzo
ekonomiczny, opłaty do 2012
- cena 1350 zł do negocjacji 691 995 838
T4 Long blaszak - 1.9 TD rok
1998 w bardzo dobrym stanie
technicznym. 15000 tys. - 691
466 704
Toyota Yaris - 1999 rok, benzyna 1,0, komputer, centralny
zamek w pilocie, 5 drzwiowy,
koła letnie i zimowe, ważny
przegląd i ubezpieczenie,
średnie spalanie 5,5 l. CENA
8 tys. do negocjacji. Tel. po
godz. 15:00 - 501 462 779
Volvo V4 - sprzedam lub
zamienię V40 rok 2000 benzyna 2.0 turbo, srebrny metalik, cena do uzgodnienia - 533
253 135
VW Golf 2 - 1.3 benzyna
wszystkie opłaty - 667 147
916
VW Golf 4 - VW Golf 4 - 512
966 433
VW Golf II - 1.3 benzyna - 667
147 916
VW Golf III - 1.9 TD, stan
dobry, 93 rok, ekonomiczny
ważne opłaty i przegląd,
zadbany środek, cena 2100
zł - 792 500 163
VW Golf III - 1997 rok, 1.8
benzyna, centralny zamek,
elektryczne szyby, szyberdach 230 tys. km radio cd
alufelgi, ważne OC, przegląd
do czerwca 2012 - 513 141
524
VW Passat - kombi model
2004, silnik 1.9 TDI, srebrny,
klimatyzacja, zarejestrowany
w kraju - 515 206 246
VW Passat B4 - 1.9 TDI,
kombi, 94 rok, 4950 zł - 782
250 885

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Audi A8 - 98 rok 2.5 tdi 150
km quattro, pełne wyposażenie - 781 240 217

ANONSE
MATRYMONIALNE

og£oszenia / reklama
22 letni bi - szuka sponsorek
i sponsorów-mam pokoje
pod Lwówkiem Śląskim - 792
671 802
30 latek - szukam pani do
spotkań, bez zobowiązań,
wiek 18-55 - 796 642 578
30 latek dla pani - w wieku
18-50 bez sponsoringu - 796
642 578
Atrakcyjna brunetka szuka sponsora - 796 716
195
Atrakcyjna brunetka
zaprasza - Atrakcyjna brunetka zaprasza - 691 706
974
Atrakcyjna para - 28 lat
pozna ładną przyjaciółkę BI w
celu miłego spędzania czasu
we troje - 513 144 440
Chciałabyś zrobić coś
szalonego ? - np. kochać się
w samochodzie lub na nim
masz 40 do 55 lat pisz smsa
możliwa pomoc finansowa 888 010 224
Dojrzała kotka - zaprasza
zdecydowanych panów - 794
981 291
Jesteś mężatką ... - 40 do
50 lat której brakuje pieszczot
i seksu pisz smsa gwarantuję
dyskrecję - 886 736 297
Mężczyzna 35 lat - szuka
pracy jako pan do towarzystwa, dla pan - TEL, SMS
- 507 423 614
Mężczyzna dla kobiety do 45 lat, przystojny 33 lata,
niebieskie oczy, blondyn, stan
cywilny bez znaczenia - 607
468 959
Młody, wysportowany dobrze zbudowany dla pan
- 781 146 137
Namiętna blondynka - z
ponętnym biuścikiem spełni
Twoje fantazje. Mile chwile w
Twoim aucie. Wyjazdy. Full
serwis - 512 535 526
Otwarta pani 36 letnia dyskretnie dla panów po 40
tce - 533 208 393
Poszukuję dyskretnej Poszukuję dyskretnej - 793
952 369
Poznam miłą i zadbaną
kobietę - do 45 lat. Ja miły,
przystojny 50 lat. Tylko SMS
- 518 699 185
Poznam panią - do czułych i
dyskretnych spotkań. Ja czuły
i przystojny po 50 bez sponsoringu - 510 904 033
Przystojny brunet - dla
pań - 695 568 236
Seksowna młoda blondyneczka - 100 za godzinkę
- 661 771 698
Spełnię twoje każde marzenie - związane z seksem, ja
25 lat, za darmo - 723 740
919
Starszy pasywny - uległy oczekuje propozycji od
amatorów analu - mieszkam
k. Lwówka Śl. Muflon - 601
167 505

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sympatyczny 35 latek z
Kowar - przyjmie zaproszenie
od zaniedbywanej pani. Gwarantuje dyskrecje oraz kulturę,
bez sponsoringu, telefon lub
SMS - 507 423 614
Szukasz ciepłej pieszczochy - to znalazłeś - zapraszam wszystkich panów
którym brakuje relaksu - 723
272 926
Zasponsoruję młodą i
ładną - która się zaopiekuje
w zamian za mile chwile,
przepełnione erotyzmem - Ja
28 latek, wysoki przystojny,
dyskrecja - 883 153 216

USŁUGI
RÓŻNE
Absolwentka filologii niemieckiej i angielskiej udzieli
korepetycji, z dojazdem do
ucznia - 785 524 424
Angielski - LAST MINUTE,
e g z a m i n a t o r m a t u r a l n y,
nauczyciel angielskiego, tłumacz - nauka, korepetycje,
zajęcia ind. lub grupy 2-3 os.
- 662 278 025
Angielski 1 lekcja GRATIS - Lektorka z 10-letnim
doświadczeniem w nauczaniu- korepetycje, egzaminy,
konwersacje, Business
English. Zapraszam - 507
191 956
Angielski z native speaker
- wszystkie poziomy nauczania konwersacje niedrogo 25
zł 45 minut - 505 024 044
Anglik przygotowanie do
matury, konwersacje,
dzieci uczone przez
poezję i śpiew możliwość nauki w
grupach - 533 410
754
Bajkolandia - opieka
nad dziećmi od 12mca. Miła
atmosfera, profesjonalna
opieka niskie ceny - 509 159
886
Biuro Rachunkowe KO-ALA - pełen zakres usług
księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY
i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT
– alakow@onet.eu lub 601
837 677
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy,
posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601
837 677
CAMPSERVICE - remonty,
naprawy, przeróbki przyczep kempingowych i kamperów, naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne urządzeń
firmy Truma - 519 169 292

Dekoracje okolicznościowe - balonowe, kwiatowe,
materiałowe. Sale, kościoły,
samochody. Wesela, komunie, chrzciny. - 697 908 374
Firma Trakt - ścinanie bezpieczne drzewa bez podnośnika na linę, szybko i tanio,
mam aktualne uprawnienia,
doświadczenie - 501 670
473
Gaz Serwis - Junkersy Kotły
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne !!!
Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny. - 500
505 002
Heaven - 4 osobowy zespół
muzyczny z Mysłakowic - 511
371 653
Idiart - artystyczna fotografia ślubna i videofilmowanie
- 883 724 228
Instalacje elektryczne pomiary - tanio, szybko - 668
016 416
Jestem studentką - udzielę
korepetycji dzieciom z gimnazjum i podstawówki. 20
zł/h - 605 913 245
Język polski testy kompetencji,
wypracowania,
efektywne
przygotowanie do
matury - 503 168 502
Junkersy Serwis - kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Junkersy, piece - serwis
- przeglądy, konserwacje,
naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i
junkersów. Tanio-szybko i
profesjonalnie - 506 476 099
Kompleksowa obsługa
- wszelkich uroczystości
posiadamy w ofercie sale,
doświadczonego DJ i fotografa, współpracujemy z biurem podróży - 508 173 957
Konserwuję dźwigi, podnośniki - koszowe, hydroklapy, dźwigniki warsztatowe
- 502 508 265
Korepetycje - wszystkie
przedmioty od szkoły podstawowej po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600
153 322
Korepetycje i konwersacje - z j. niemieckiego na
wszystkich poziomach. J.
angielski dla dzieci profesjonalnie - 509 374 174
Korepetycje matematyka
- Studentka udzieli korepetycji na poziomie gimnazjum
i szkoły średniej. Bieżący
materiał, sprawdziany, matura
- 501 275 904

Korepetycje matematyka
- Udzielę korepetycji z matematyki na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjalnej,
średniej. Pomoc w przygotowaniu do matury - 796 557
408
Korepetycje z języka
angielskiego - przygotowanie
do sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc w opanowaniu bieżącego materiału - 501
578 868
Korepetycje z języka
niemieckiego - lekcje dodatkowe, pomoc w opanowaniu
bieżącego materiału, przygotowanie do egzaminów - 669
948 061
Korepetycje z matematyki - dla gimnazjum i
podstawówki. 20 zł/h - 667
657 019
Korepetycje z matematyki - dla maturzystów i
studentów - 697 164 349
Kredyt Konsolidacyjny
- plus dodatkowa gotówka
do 200.000 na 10 lat, bez
zabezpieczeń majątkowych
- 509 375 412
Kredyty dla Firm - do
300.000 na 8 Lat bez zaświadczeń z ZUS i US - 509 375
412
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
- alakow@onet.eu
Księgowość - książka
handlowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów
i rozchodów - prowadzimy
kompleksową obsługę firm 782 020 635
Księgowość
- 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 - 601 837 677
Kursy dla opiekunek - osób
starszych , opiekunek do
dzieci oraz inne zawody do
pracy w Niemczech. W tym
nauka j. niemieckiego - 600
153 322
Kursy dla opiekunek - osób
starszych oraz opiekunek do
dzieci w Niemczech. W tym
nauka j. niemieckiego - 600
153 322
Kursy językowe, korepetycje - z przedmiotów szkolnych.
Szkoła Genius zaprasza! 725 726 277

Malowanie
obrazów na szkle
- imitujące witraże
metodą Tyffany - 530
401 935
Masaże relaksacyjne - lecznicze kręgosłupa, twarzy,
odchudzające antycellulitowe, dyplomowana masażystka - 517 511 515
Matematyka - korepetycje
- dzieci, młodzież. Możliwy
dojazd do ucznia - 608 241
112
Matematyka z dojazdem
- Najskuteczniejsze techniki nauczania. Sprzyjająca
nauce atmosfera. Wieloletnie
doświadczenie. Lepszego
korepetytora nie znajdziesz 509 503 125
Matematyka, fizyka, chemia - Nauczyciel - matematyk
z doświadczeniem. Także
matura i egzamin gimnazjalny. Możliwy dojazd w
Jeleniej Górze i okolicach 695 192 929
Naprawy blacharsko lakiernicze - Naprawy blacharsko
lakiernicze - 603 455 968
Nauczyciel matematyki - z
doświadczeniem przygotowuje do matury bez stresu
- 508 522 635
Nauczycielka j. niemieckiego - możliwy dojazd do
ucznia, pierwsza lekcja gratis
- 660 434 486
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
Pani z dużym doświadczeniem - wysokimi kwalifikacjami
zaopiekuje się dzieckiem
w wieku przedszkolnym z
Jeleniej Góry lub okolic - 506
431 740
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
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

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

Pomoc w otwarciu działalności gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa 601 837 677
Poprowadzę księgowość
- solidnie, rzetelnie, bardzo
atrakcyjne ceny - 782 020
635
Pranie dywanów - wykładzin, tapicerek meblowych
i samochodowych. Profesjonalnie podciśnieniowo
środkami i urządzeniami firmy
Karcher - 601 566 508
Pranie dywanów i tapicerek
- sprzątanie parowe łazienek
- 665 666 381
Pranie dywanów oraz tapicerki - meblowej i samochodowej profesjonalnym
sprzętem firmy Karcher - 508
294 219
Profesjonalne dekorowanie sal - kościołów, aut
- nie drogo - 796 757 881
Profesjonalne szkolenie psów - Profesjonalne
szkolenie psów - 510 498
678
Profesjonalne usługi
fotograficzne - wesela bankiety biesiady - 607 812 385
Prywatne lekcje boksu - z
licencjonowanym instruktorem klubu Red Fighters grupa max.4 osobowa - ilość
miejsc ograniczona - 693
630 807
Prywatne usługi pilarskie
- ścinka drzew i gałęzi, koszenie traw, opryski, strzyżenie
żywopłotów. Krzysztof Pociecha - 505 299 199
Przedłużanie i zagęszczanie - rzęs 1:1 100 zł,
stylizacja paznokci żelem
70 zł. Posiadam 5-letnie
doświadczenie i pracuje tylko
na sprawdzonych i markowych kosmetykach - real foto
moich prac zainteresowanym
Paniom wyślę na e-mail - 667
264 002
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs - metoda 1:1,
manicure japoński oraz inne
usługi kosmetyczne w atrakcyjnych cenach, Kiepury 39
- 795 356 780
Stolarstwo - schody,
stolarka zabytkowa, meble,
balkony - 501 762 958
Stolarstwo - schody,
stolarstwo zabytkowe, meble,
balkony - 501 762 958

Super Promocje ! Sprawdź
- Ciekawe warianty ubezpieczeń. Oddaj wszelkie
problemy z samochodem,
domem i majątkiem w ręce
PZU. Zadzwoń i umów się 513 134 403
Ślusarstwo - naprawa,
wymiana, otwieranie zamków.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne - 792 972 237
Tanie obiady - dla pracowników-catering - 535 810 418
Tapicerstwo od a do
z - dojazd do klienta wycena
i transport gratis - 880 044
951
Termet Serwis - Junkersy
Kotły kuchenki gazowe.
Naprawa konserwacja i
montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Usługi dźwigowe - Jelenia
Góra - 888 054 813
Us ł u g i h y d r a u l i c z n e Hydraulika od A-Z - 511 639
680
Usługi informatyczne - z
dojazdem do klienta tanio i
solidnie - 533 567 525
Usługi podnośnika koszowego - P-183, wysięg 18m.
Tanio, szybko, pewnie! Na
życzenie klienta wystawiam
również faktury VAT - 502
508 265
Us ł u g i s a m o c h o d o w e
- lakierniczo-blacharskie,
polerowanie, woskowanie,
konserwacja podwozi szybko i profesjonalnie - 781
085 783
Wodomierze i legalizacja
- wymiana montaż, przeróbki.
Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich
formalności. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Wycinka drzew - podcinanie
gałęzi, prześwietlanie korony,
wycinka trudno dostępnych
drzew metodami alpinistycznymi - 508 298 431
Wykonam za darmo sesje
ślubną - lub jako drugi fotograf
reportaż ze ślubu i wesela. 506 772 883
Wykonuję Manicure i
Pedicure - Tipsy i Paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny. - 500 505 012

Zajęcia dla dzieci i młodzieży - z dysleksja, dyskalkulia. Zajęcia wspomagające
naukę czytania, pisania, liczenia. Konsultacje pedagogiczno-psychologiczne - 606 914
966
Zajęcia taneczne - dla Pań i
3-latkow, HIP HOP dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży
oraz NOWOŚĆ hip hop po 30
i SEXI dance dla Pan! Zapraszam - 889 072 716
Zaopiekuje się dzieckiem
- lub dziećmi w dowolnym
wieku i czasie - 695 449 400
Zaopiekuje się dzieckiem
- niepaląca, wieloletni staż 501 083 152
Zaopiekuję się dzieckiem
- najlepiej na Zabobrzu - 694
621 477
Zaopiekuję się dzieckiem
- u siebie w domu (Zabobrze III) poniedziałek - piątek
przez 8h, przedział czasowy
w godzinach 07 - 16 - 793
656 588
Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych - na lekcje języka niemieckiego w
miłej atmosferze i z ciekawymi materiałami. Wszystkie
poziomy, matura, egzaminy.
Zajęcia prowadzę indywidualnie i w grupach. Możliwy
dojazd do ucznia. Tłumaczenia - 691 424 189
Zduństwo - budowa i
przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych.
Budowa kominków, pieców
chlebowych, wędzarni. Przebudowa i renowacja zabytkowych pieców kaflowych - 509
266 257
Zduństwo - budowa i przebudowa trzonów kuchennych,
pieców kaflowych, budowa
kominków z paleniskiem
otwartym, pieców chlebowych, przebudowa i renowacja zabytkowych pieców
kaflowych - 666 738 298
Zespół MINIBAND - dla
oszczędnych - wesela, bankiety - ceny łagodne - 609
851 863

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - podjazdy,
ogrodzenia, mury oporowe
itp. szybko, fachowo - 509
939 927
Brukarstwo - układanie
kostki betonowej (od 90 zł
za m2 z materiałem), kostki
granitowej (od 120 zł za m2
z materiałem). Podjazdy,
ścieżki i inne. Faktura - 608
658 351

Budowy domów - w rozsądnej cenie - 605 209 140
Centralne ogrzewanie montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz. Ogrzewanie
podłogowe, kominki-tanio
szybko i solidnie - 696-484516
Dachy - ocieplanie, naprawa,
konserwacja - 602 884 480
Dachy - pokrycia blacha,
dachówka, papa, montaż
okien dachowych, rynien,
remonty i malowanie dachu
- 607 258 732
Dachy - rynny, kominy szybko, tanio i solidnie - 692
712 710
Dachy od podstaw dachówka, blacha, papa,
dachówka, okna dachowe,
rynny oraz remonty dachów
- 663 316 795
Dachy, pokrycia, blacha
- dachówka, papa, montaż
okien dachowych, rynien,
remonty i malowanie dachu
- 691 634 078
Dekarstwo - blacharstwo
- pokrycia wszelkiego rodzaju,
montaż okien dachowych,
rynny, obróbki, malowanie
dachów - 609 654 791
Dekarstwo - krycie,
naprawa, konserwacja,
obróbki - 602 406 842
Dekarstwo - papa, blacha, gonty, dachówka - 502
953 366
Dekoracje gipsowe na
ścianie - lub malowanie motywów bajkowych, ozdabianie
sypialń, kuchni, łazienek. Nie
drogo i ładnie - zdjęcia wysyłam na telefon lub mailem
- 693 374 845
Docieplenia budynków Docieplenia budynków - 509
374 320
Docieplenia elewacji - termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Drobne usługi ogólnobudowlane - płytki, gładzie,
regipsy, panele, izolacje termozgrzewalne itp. - 533 253
135
Elewacje - docieplenia
budynków - tanio, profesjonalnie, solidnie - 727 655
028
Hydraulik - awarie, instalacje, montaż pieców, kominków, instalacji: san.-gaz.-co.,
ogrzewanie podłogowe,
naprawy pieców, jankesów,
usuwanie awarii - 506 476
099
Kanalizacja
- hydraulika,
oczyszczanie
i udrażnianie
odpływów,
wypompowywanie
wody z zalanych
piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609
172 300

Kolektory Słoneczne Profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych do
ciepłej wody - szybko, tanio
i solidnie. Nowość. Ruszyły
dotacje można uzyskać 44%
dotacji na inwestycje - 696484-516
Kompleksowe remonty
mieszkań - usługi hydrauliczne, układanie paneli
ściennych i podłogowych 513 194 392
Kompleksowe usługi
wykończeniowe - panele,
regipsy, malowanie, płytki,
gładzie, wymiana rur wodkan,itp. Kosztorys gratis - 509
666 342
K o pa r k a J C B , o r a z
Wywrotka 10t - Wszelkie
usługi związane z robotami
ziemnymi, rozbiórki budowlane oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby
klienta - 607 540 408
Koparko ładowarka - usługi
ziemne - 783 086 805
Koparkoładowarka JCB
- 698 668 284
Korepetycje z matematyki - dla maturzystów i
studentów - 697 164 349
Malowanie - malowanie 509 362 908
Malowanie i tapetowanie
- dekorator wnętrz, projektowanie, aranżacja i dekoracja
wnętrz. Prace remontowe
budowlane gospodarcze,
pomoc przy remontach - 603
509 513
Montaż mebli - 509 362
908
Montaż okien - dachowych
- 603 586 868
Ogólnobudowlane fundamenty, stany surowe,
ogrodzenia, opierzenia kominów, roboty ziemne sprawnie
fachowo 100% gwarancja
jakości - 785 535 629
Panele podłogowe - solidnie i tanio - 721 399 010
Panele, płytki, łazienki, gładzie - itd. solidnie wykonam
- 724 844 913
Parkiet, deska, panele Profesjonalny montaż oraz
sprzedaż podłóg. Referencje.
Najwyższa jakość. Doradztwo, ekspertyzy. - 667 658
311
Piece C.O. tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o.
węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden telefon a przyjadę i
wycenie. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696
484 516
Podejmę się pracy - malowanie, regipsy, szpachlowanie, gładzie, panele - 500
155 687
Profesjonalne remonty
dachów - nie drogo - 605
209 140
Pytki, glazura, schody
tarasy - łazienki, zabudowy z
regipsów, malowanie panele
itp. tanio i solidnie - 509 362
908
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Remont szybko i solidnie
- faktura, gwarancja - 609
272 704
Remonty - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.)biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i
wodne - 512 018 350
Remonty - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje
centralnego ogrzewania i
wodne - 512 018 350
Remonty - płytki, gładzie i
inne prace wykończeniowe 794 738 549
Remonty - prace wykończeniowe, glazura, solidnie
- 784 509 322
Remonty i wykończenia
- kompleksowo-kuchnie,
łazienki itp. układanie glazury, panele, regipsy, gładzie
gipsowe, malowanie, montaż drzwi i okien, elektryka,
hydraulika – szeroki zakres.
Ceny konkurencyjne, faktura
VAT - 608 463 910
Remonty mieszkań malowanie, gładzie, regipsy,
panele podłogowe i ścienne i
inne prace remontowe, solidnie - 691 936 900
Remonty mieszkań malowanie, gładzie, regipsy,
panele podłogowe i ścienne i
inne prace remontowe, solidnie - 697 169 366
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, ścianki działowe, sufity podwieszane,
panele i inne prace wykończeniowe, składanie mebli
- 509 529 965
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
Remonty, adaptacje, instalacje - elektryczne CO, docieplenia, budowa domów - 695
112 363
Remonty, prace wykończeniowe - glazura, solidnie - 784
509 322
Roboty koparkoładowarką
- niedrogo, posiadam zwietrzelinę i humus - 883 481
734
Rozsądne ceny za remonty
- płytki, regipsy, gładzie, malowanie, panele, elektryka,
hydraulika, wymiana okien i
drzwi i inne szybko i solidnie.
Brygada 3 osobowa - 692
211 308
Świadectwa - certyfikaty
energetyczne. Szybko, tanio i
solidnie. CON - 691 221 116
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Świadectwa (certyfikaty)
- energetyczne - budynków,
lokali - tanio, szybko, solidnie. Dojazd do klienta - 510
240 885
Tanie piece - kotły: gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe,
eko-groszek, tanio, montaż,
sprzedaż, serwis. Zadzwoń.
Nic nie tracisz, możesz tylko
zyskać - 506 476 099
Tynki maszynowe - cemwap, gipsowe. Glazurnictwo,
kompleksowe wykończenia
wnętrz. Konkurencyjne ceny
na rynku. Gwarancja jakości
- 605 553 720
Tynki maszynowe - gipsowe
i cementowo - wapienne,
szybko, tanio i fachowo. Dwie
ekipy z dużym doświadczeniem - 667 934 227
Tynki maszynowe - remonty
kompleksowe konkurencyjne
ceny, profesjonalne wykonanie - 781 974 255
Układanie kostki bruki firma brukarska: układanie
kostki brukowej, granitowej,
betonowej, stawianie murków oporowych, wyklejanie
granitem, łupkiem, równanie
kostki wyspecjalizowanymi
maszynami, porządkowanie
posesji - 667 701 333
Układanie paneli,
podłóg, renowacja,
bezpyłowe
cyklinowanie podłóg,
schodów, naprawy
stolarskie - 691 385
780
Usługi hydrauliczne - instalacje wod-kan, CO, podłogówka, kotłownie - 511 639
680
Usługi remontowe - regipsy,
panele, glazura, terakota,
szpachlowanie, malowanie,
elektryka, montaż drzwi i
okien, szybko i solidnie - 792
178 262
Usługi zduńskie - budowa i
przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych, przebudowa
i renowacja zabytkowych
pieców kaflowych - 666 738
298
Usługi ziemne koparkoładowarką - 607 574 401
Wylewki posadzek - Mixokret - 600 023 416

og£oszenia / reklama
Wywóz gruzu kontenery
- wszelkich odpadów (gruz,
ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia, najlepsze ceny
- 667 701 333
Zabudowy wnęk - szafki,
g a r d e r o b y, p a w l a c z e , z
drewna litego, oraz różnego
rodzaju naprawy stolarskie 609 588 155
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych,
szybko, tanio i solidnie - 530
791 178

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto laweta - gratis dla
klientów warsztatu dowóź
bezpłatnie na terenie Jeleniej
Góry - 603 455 968
Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin,
Drezno, Lipsk - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen,
Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice - super ceny - 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe
- Niemcy południowe - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75
182 55, 607 222 369
DAR-POL licencjonowane
przewozy
do Niemiec.
Obsługujemy
całe Niemcy, z
adresu na adres,
bez przesiadki.
Klimatyzowane auta
- 75 75 182 55, 607
222 369
Heilbronn - Stuttgart, Freiburg i okolice - 075 75 182
55, 607 222 369
Lotniska - transport - Wrocław, Poznań, Praga, Drezno,
Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5.
Faktura VAT. Zapraszam 602 120 624
Niemcy - przewozy osobowe – super ceny, co trzeci
przejazd gratis - 075 75 182
55, 607 222 369
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Norymbergia, Monachium, Jezioro Bodeńskie i
okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Pomoc drogowa - 506 536
136
Przeprowadzki - przewiozę tanio meble. Szybko,
tanio, solidnie, bezpiecznie.
Gwarantowane zadowolenie
- 513 770 007
Przeprowadzki - transport mebli - tanio. Duży pojazd
- mała cena 3,5 t. Usługę
oferujemy na terenie Polski
oraz całej Unii Europejskiej.
Szybko, solidnie, tanio - 511
160 252
Przeprowadzki kompleksowo - rozsądne ceny, streczowanie i przygotowanie do
transportu bez doplaty - 880
044 951
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
Transport do 1.5 tony Transport do 1.5 tony - 783
086 805
Transport mebli - przeprowadzki - tanio zawiozę
Twoje meble, szybko do celu.
Super oferta promocyjna na
wrzesień - 511 160 252
Transport towarowy przeprowadzki kompleksowo,
miasto, kraj, zagranica - 880
044 951
Transport towarowy Fiat
Ducato - maxi ładowność 1,5
t - 519 818 740
Usługi transportowe - przeprowadzki 3.5 tony - tanio
- 513 770 007
Usługi transportowe - przeprowadzki kompleksowe 1o
% taniej - 601 561 366

ODDAM ZA DARMO
Husky - piesek ma 10 miesięcy jest śliczny i łagodny
- 660 484 318
Meble zużyte oddam - Ośrodek wypoczynkowy w Cieplicach odda wyeksploatowane
meble: tapczany, ławy, stoliki,
szafy, krzesła - duża ilość 607 353 069
Oddam trzy letniego psa
- rasy owczarek podhalański Akito Ito - przyjazny dla
dzieci, dobry stróż, z powodu
wyjazdu - 721 030 538

PRZYJMĘ ZA DARMO
Pr z yjm ę n i e p o trzebny
sprzęt AGD - oraz inne części
metalowe, własny transport,
kupię auta do 400 zł - 605
726 890

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

Efekty gitarowe - tanio
HAMMER,MARSHALL
SHRED MASTER. SMS 798 340 975
Fretka - dojrzała, wychowana, nie gryząca. Powód
- wyjazd z kraju - 535 151
286

Pianino antyczne - Ed.Seiler czarne, możliwy transport
i wniesienie - 880 044 951
Podręczniki do I klas gimnazjum - 691 714 099
Siano - sprasowane - 607
574 401
Solarium - lampy maja
jeszcze 200 roboczo/godz.
Cena 1000 PLN - 512 858
Kojec dla dzieci
404
- 11 elementów Stopnie kominiarskie - 22
w tym 2 bramki.
szt. po 2 m z uchwytami
Zagroda wykonana
stopnie kominiarskie wkłady
w całości z litego
ceramiczne, kominowe wentyl nowe - tanio pozostałość
drewna sosnowego.
po budowie - 722 395 556
Płotki z możliwością
Sukienka do chrztu rozmiar
ustawienia
74 - wraz z pelerynką poladowolnego kształtu,
rową - 606 401 609
stan idealny - cena
T r a k to r e k o g r o d o w y
500 zł do neg. - 603
- sprzedam do koszenia i
049 476
odśnieżania - 787 008 679
Ubranko do chrztu na
Lodówka Polar - energo- dziewczynkę - sprzedam w
oszczędna 2,5 letnia, stan b. komplecie - sukieneczka,
spodenki, kapelusik, butki
dobry., 150/60, zamrażalnik
rozmiar 62 - 660 149 620
na dole 60 cm, 280 zł- tel. po
15ej. - 500 703 931
RÓŻNE

3 lady chłodnicze - regały,
krajalnice - 601 533 813
3 letni piec - miałowy 16kw,
cena 800 zł - 504 122 647
3 szafki kuchenne - bordowe,
wisząca, przeszklona, 2 pary
drzwiczek. Druga z 4 szuflaMATA - Tiny Love
dami. Trzecia 2 półki z jedna
oraz gratis - stan
para drzwiczek - tel. po 15ej
maty idealny, ale
- 180 zł - 500 703 931
brakuje lustereczka
Akwarium 50 - z wyposai zabawki – liście.
żeniem i rybkami. Cena 150
GRATIS - Fisher
zł - 664 740 626
Price
Słoń Bawialski
Bilet na walkę stulecia - sama rama bez
Adamek vs Kliczko dobre
miejsce niezapomniana przyzabawek. Nowa mata
goda musisz tam być - cena
kosztuje 150 zł, ja
startowa 350 zł - 693 630
sprzedam za 80 zł
807
obie zabawki - 603
Dla niemowlaka - nowy
049 476
leżako-bujaczek-krzesełko
regulowane oparcie i podnóżek, przenośny. Aluminiowy
stelaż, pasy bezpieczeństwa, Meble - narożnik (zamsz)
brązowy - 700 PLN, szafa
cena 60 zł - 609 172 300
duża z lustrem - 450 PLN,
łóżko młodzieżowe z mateDrewno
racem - 250 PLN - zdjęcia na
e-mail - 533 456 997
kominkowe, brzoza,
olcha, duże ilości Nowa konsola Xbox 360
- 250g, slim - 2 gry - Alan
607 571 230
Wake, Forza Motor Sport - 1
pad, 15 miesięcy gwarancji,
Drewno opałowe od 100 cena 850 zł - 507 159 312
zł/m - z transportem - 514 Okrąglaki 3 m - około 200
374 394
sztuk po 5 zł - 509 996 393

Serafin
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www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

KUPIĘ

Podręczniki do 2-giej
klasy - gimnazjum nr 1 - 607
720 825
Kolekcjoner
kupi stare monety
- 601 738 532,
staremonety@op.pl

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Ziemia rolna - (bez dotacji),
min. 250 hektarów cena płacę ok.1,75 zł / m2 MADOM
Nieruchomości Ewelina
Jarząbek Lic. 9506 - 666
222 031

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka - tylko 45 zł m2 Szklarska Dolna nieopodal
Stacji kolejowej. Drzewa,
powierzchnia 3974, w
sąsiedztwie domy. Doskonała cena. Lic. 9549 - 501
736 644

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka 4 a - w ścisłym
centrum pod usługi, hotel,
handel, mieszkania. Lic. 8151
- 600 258 703
Działka 4152 m2 cena 155
tys. zł. - w Mysłakowicach
przeznaczona pod zabudowę, zapewnienie prądu,
dojazd drogą asfaltową, pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
Działka budowlana - 32 ar
oraz przylegająca działka rolna
6,25ha w Chrośnicy - 15km od
Jeleniej Góry - 793 530 461
Działka budowlana - najpiękniejsza w Jeleniej Górze
- Dziwiszów, os. Leśne Zacisze
- 1019 m² - 885 342 947
Działka budowlana - najpiękniejsza w Jeleniej GórzeDziwiszów os. Leśne Zacisze,
dla ludzi lubiących spokój i łono
natury 1019 m² bez pośredników - 885 342 947
Działka budowlana - najpiękniejsza, w Jeleniej Górze
- Dziwiszów os. Leśne Zacisze,
dla ludzi lubiących spokój i łono
natury 1001 m² bez pośredników - 885 342 947
Działka budowlana - okolice
Świeradowa Zdroju Jeziora
Złotnickiego 3000 m - 30 zł/m
- 662 183 489
Działka budowlana - w
Jeleniej Górze-Dziwiszów os.
Leśne Zacisze dla ludzi lubiących spokój i łono natury 1001
m² - 885 342 947
Działka budowlana - w
Maciejowej 800 m2 za 52 tys.
- 500 719 748
Działka budowlana - w
Wojanowie, 1292 m2, cena
65000 zł. Polecam Lic. 5627 662 009 700
Działka budowlana - w Wojcieszowie - 471 m2, woda,
kanalizacja, prąd, bardzo
dobra lokalizacja. Ładny widok
na góry. Dojazd asfaltem - 603
410 248
Działka budowlana Jelenia
Góra - 2 km od centrum 1033
m2 110000 ABN Stępień Lic.
7867 Adam - 514 600 110
Działka Komarno - bardzo
ładna widokowa działka, 10
min. drogi do Jeleniej Góry. Lic.
5524 N. City - 662 112 344

Działka Komarno z pozwoleniem - widokowa położona
w Komarnie z pięknym widokiem na panoramę Gór. Nieruchomość z Pozwoleniem
na budowę posiada projekt
ślicznego parterowego domku.
150.000 zł POLECAM - 785511-606
Działka w Cieplicach - 1200
m2, cena 200 zł za m2 - 695
653 260
Działka w Komarnie - Kolonia 4.622 pod budowę. Prąd,
woda. Ogrodzona, własna
droga wjazdowa. W sąsiedztwie nowe domy. 299.500 zł do
malej negocjacji - pilne - 516
016 298
Działki budowlane - tanio w
Siedlęcinie przy ul. Lwóweckiej
- 606 777 522
Ziemie rolna 4.5ha - w Biedrzychowicach w okolicy
jeziora Złotniki - 695 562 340

Lokal handlowo usługowy w Cieplicach ścisłe centrum 34
m2 - 695 653 260
Lokal przy ul. Wolności dwupoziomowy o pow. łącznej
ok. 350 m2. Podłączone łącza
internetowe, linia telefoniczna,
alarm, prąd i woda. W czynsz
wliczone ogrzewanie co jest
dodatkowym atutem. Marles
Lic. 13045 - 883 797 878
Lokal użytkowy - w centrum
Kowar 30 m2 - 605 211 611
Lokal użytkowy 43 m2 zadbany, przygotowany pod
rożnego rodzaju działalność,
klimatyzacja. Lokal znajduje
się przy Banku PkO- Cieplice
- 601 533 813
Pomieszczenia biurowe świeżo wyremontowane przy
nowej obwodnicy. Tanio - 661
444 877
Pomieszczenia biurowoużytkowe - Zabobrze - 691
142 843

LOKALE
SPRZEDAM

LOKALE
CHCĘ WYNAJAĆ

Lokal przy głównej - Punkt Lokal użytkowy - Zabobrze
w ciekawej lokalizacji - na lub okolice do 1200 zł. Sudety.
skrzyżowaniu głównych arterii Lic. 1749 - 535 630 414
miasta - Konstytucji 3 maja /
W. Pola / Nowa obwodnica. 54
NIERUCHOMOŚCI
m2, po remoncie. Dobra cena.
POZOSTAŁE
Lic.14557, Jeldom NieruchoKUPIĘ
mości - 602 727 242
Pałac, zamek - nie tylko woj.
dolnośląskie MADOM NieruLOKALE
chomości Ewelina Jarząbek
MAM DO WYNAJECIA Lic. 9506 - 666 222 031
Biuro/kancelaria - lokal
NIERUCHOMOŚCI
22 m2 - 670 zł brutto. OgrzePOZOSTAŁE
wanie i prąd w cenie czynszu
SPRZEDAM
najmu. Zapraszam Lic. 11965
- 509 949 961
Działalność gospodarcza
Lokal - Bankowa - biuro 22 - dobrze prosperująca (wypom2 - 670 zł brutto. Ogrzewanie sażenie + miejsce + marka)
i prąd w cenie czynszu najmu. opieka nad dziećmi w Jeleniej
Zapraszam Lic. 11965 - 509 Górze - 601 835 788
949 961
Garaż - w Piechowicach,
Lokal 117 m2, centrum - w tanio - 691 510 988
części salonu motocyklowego, Garaż murowany - (właprzy ulicy W. Pola. hala sprze- sność hipoteczna) przy ulicy
daży, kuchnia, łazienka, biuro. Podchorążych (za jednostka
8 miejsc parkingowych, lokal wojskowa) - 512 380 277
w super stanie! Lic. 14557
Jeldom Nieruchomości - 602
Garaż,
727 242
własnościowy
ul.
Lokal 60 m2 - użytkowy,
Grottgera - cena
parter z witryną, 1500 zł plus
26.000 zł - 603 526
media. Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414
782
Pawilon handlowo-usługowy - sprzedam - wynajmę
J. Góra róg ul. Wiejskiej i
Paderewskiego 73 m2 - 661
289 123
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Twój Klient jest z Jelonki ?!
Reklama w tygodniku ju¿ od 15,00 z³ netto za 1 modu³ !
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

Y

CEN

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
Pawilon usługowo handlowy - 30 m2 na Zabobrzu
cena 1600 zł za m2 - 605
464 568

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Garaż - na Podchorążych 501 373 611
Garaż - w centrum Sobieszowa koło Straży Pożarnej
- 691 510 988
Hala 900 m2 - Miłków - 600
023 416
Plac ok 2000 m2 - tanio utwardzony, ogrodzony, monitorowany ul Karola Miarki 18
(teren Pebexu) - 601 057 718
Pokoje - tanio dla pracowników i studentów - 693 367 411

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

Pokoje dla studentów, firm,
pracowników - z TV, Internetem,
siłownią, salą gimnastyczną 606 360 443, 757 525 017
Pokoje w mieszkaniu studenckim - obok Politechniki w
Cieplicach - 885 314 175
Pokoje z łazienkami - dom
studencki przy KK - 781 192
236
Pokój - 1-osobowy, umeblowany w mieszkaniu studenckim
blisko UE dla spokojnej studentki/studenta - 792 654 684
Pokój - dla studentki, studenta w mieszkaniu 3 pokojowym. Bardzo dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena - 604 368 836
Pokój - w domku jednorodzinnym - Osiedle Czarne 400
PLN od 10.09 - 695 605 043
Pokój 2 os - w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu w
willi - 220 os plus opłaty, net,
tv kablowa - 506 092 349
Pokój dwuosobowy - szukam dwóch dziewczyn do
2-osobowego pokoju na ul.
Druciana (koło Ratusza) 792 586 160
P o k ó j o d 1 . 1 0 . 2 0 11 umeblowany w mieszkaniu
3 pokojowym z kuchnią,
łazienką i przedpokojem.
Mile widziana spokojna studentka z U.E - 663 232 354
Pokój w centrum JG - dla
dziewczyny, tanio, nowe
budownictwo, Internet, tv,
pralka, ogrzewanie centralne, od zaraz - 795 486
023

Pokój w Karpaczu - umeblowany w centrum miasta,
niezależny z łazienką. Internet
w czynszu - 500 183 289
Pokój w mieszkaniu - dwupokojowym na Zabobrzu studentce. Cena do uzgodnienia
- 608 463 933
Pokój z Internetem - blisko
Kolegium Karkonoskiego - 793
952 336
Pokój z osobnym wejściem
- Pokój z osobnym wejściem 691 142 843
Pomieszczenia - tanio
magazynowe oraz dwa
pomieszczenia z kanałem
pod warsztat samochodowy
ul. Karola Miarki 18 (teren
Pebex w Jeleniej Górze) - 601
057 718
Stolarnia 1200 zł - w Jeleniej Górze 120 m2, ze sprzętem
i elektronarzędziami cena 1200 zł / miesięcznie Ewelina
Jarząbek Lic. 9506 MADOM
Nieruchomości - 666 222 031
Tania stancja dla dziewcząt - pełne wyposażenie,
pokoje 2-osobowe, kuchenka,
łazienka. Bardzo dobre
warunki. Internet gratis. Kontakt po g.18-tej - 601 560
859
Tanie pokoje dla studentów
- ek - w domu jednorodzinnym. Bez rachunków, cena
350 zł, w tym Internet - 697
924 609
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