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Wierni boją się szkodliwego wpływu nadajników telefonii komórkowej

Starocie
w odwrocie

Tłumy odwiedziły starówkę
podczas XXXVIII Jarmarku Staroci i Osobliwości
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Pierwszaki
ślubowały

Dzieci z pierwszych klas będą
dbać o dobre imię swojej klasy
i Szkoły Podstawowej nr 7
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Skakali
po puchar

Gratka dla miłośników jeździectwa na lotnisku Aeroklubu
Jeleniogórskiego
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Anteny jednego z operatorów, dzięki którym komórki będą miały większy
zasięg oraz lepsze połączenie internetowe, zostały zamontowane na wieży czternastowiecznego kościoła
Niepokalanego Poczęcia
NMP w Łomnicy. Parafianie
boją się o zdrowie, a ksiądz
proboszcz podkreśla, że
urządzenia są nieszkodliwe,
zaś dzięki opłatom będą
środki na remont zabytku i
jego otoczenia.
– Okazało się, że najlepszym
miejscem w całej wsi na zamontowanie anten telefonii jest kościół
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w
Łomnicy. Nikt nie pytał się para-

fian o zgodę. Wielu mieszkańców
wsi Łomnica należącej do Gminy
Mysłakowice, leżącej obok Jeleniej
Góry o tym po prostu nie wie. W
chwili obecnej prowadzone są prace
w związku z instalacją nadajników
antenowych. Gdy już będą zamontowane, będziemy chodzić do kościoła, aby pomodlić się o zdrowie,
i właśnie tam będą atakowały nas
pola elektromagnetyczne. Moim
zdaniem te przekaźniki nie powinny
być montowane na zabytkowym
kościele, a co gorsze, uważam że
bezczeszczą miejsce święte – napisał jeden z mieszkańców Łomnicy.
Parafianie podkreślają także, iż
proboszcz miał podpisać kilka lat
temu pismo deklarujące, że nie
będzie montował żadnych urządzeń
na świątyni.

Ciąg dalszy na stronie 5.

Ludzie z Łomnicy boją się, że
anteny będą miały niekorzystny
wpływ na ich zdrowie.

Przez nieostrożność Czecha ciągnik zablokował „trójkę”

REGION

Podgórskie drogi nie dla tirów

Fot. Agrafka

JELENIA GÓRA

Fot. Agrafka

Moc promieniowania

Przez niemal cały
miniony piątek
nieprzejezdna
była ulica Turystyczna na wysokości Hotelu Las
w Piechowicach.
Powód: 23 września rano wywrócił się ciągnik
siodłowy wraz z
naczepą.

gawczym zbyt szybko wjechał
w łuk drogi, w skutek czego
doszło do wywrócenia ciągnika
i naczepy. Zablokowane były
dwa pasy ruchu, a zmotoryzowanych kierowano objazdami.
Tir przewoził elementy konstrukcyjne foteli samochodowych firmy Skoda, z Polkowic
do Republiki Czeskiej. Sprawca
był trzeźwy i nie doznał poważnych obrażeń. Został ukarany
mandatem w wysokości 1000
zł. Zawalidrogę usunięto późK i e r uj ą c y z e s t a - nym popołudniem z pomocą
wem pojazdów Czech specjalistycznego dźwigu.
(Agrafka)
wbrew znakom ostrze-

Oczekiwanie na specjalistyczny
sprzęt trwało kilka godzin.
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Przez wywrotkę tira ruch został
sparaliżowany.
A
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Fot. Petr
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NA TOPIE

Eulalia Kłodawska-Szwajcer
dyrektor ZSO nr 1

Alina Obidniak
Uhonorowana Gloria Artis

W przeprowadzonym konkursie na
szefa Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 zwyciężczynią została nauczycielka
biologii Eulalia Kłodawska-Szwajcer.
Były dyrektor placówki Paweł Domagała
otrzymał 1 lipca nominację na naczelnika
Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Jelenia Góra na miejsce Waldemara Woźniaka. Ex-szef oświaty (2007
- 2011) aktualnie pracuje jako nauczyciel
historii w ZSO nr 1. Eulalia KłodawskaSzwajcer, która pełniła obowiązki dyrektora, była jedyną kandydatką do objęcia
stanowiska szefa ZSO nr 1 w Jeleniej Górze.
Niespodzianek więc nie było. To pierwsza
kobieta na stanowisku dyrektora tej szkoły
od czasów Anny Gucmy, która kierowała
placówką w latach 70. XX wieku.
(Accipiter)
FOT. JELONKA.COM

JELENIA GÓRA

W minioną sobotę na Dużej Scenie Teatru
im. Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta inauguracja 41. Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych, poprzedzona wręczeniem
Złotego Medalu Zasłużony Kulturze GLORIA
ARTIS wieloletniej dyrektorce teatru – Alinie Obidniak. Prestiżowe odznaczenie w
dziedzinie twórczości artystycznej wręczył
Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu
Narodowych Instytucji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. –. W małych miejscowościach można robić teatry wielkie i ty, droga
Alino, taki teatr tutaj zrobiłaś. Pokochałaś
to miasto i ciągle podejmujesz działania
kulturotwórcze, jakże dla niego znaczące.
Jelenia Góra doświadcza wielkiego szczęścia
albowiem ma Alinę Obidniak – mówił prof.
Janusz Degler, witkacolog i były kierownik
literacki placówki.
(Petr)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Zapytajcie kandydatów! Zamiast zakazu – parking Rowerzystka w opałach

Stanisław Schubert

JELENIA GÓRA

miejsce w godz. 17.00 -19.00, zgromadzi kandydatów na senatorów.
Drugą debatę z kandydatami na
posłów zaplanowano na czwartego października w tych samych
godzinach w sali koncertowej
Filharmonii Dolnośląskiej przy ul.
Piłsudskiego 60.
– Każde ze spotkań zakłada
trzy tury pytań. Najpierw pytania
zostaną zadane przez
Organizację Pozarządowe. Druga tura będzie dotyczyła widzów
zgromadzonych na sali,
a trzecia będzie pochodziła od mieszkańców
Jeleniej Góry. Te pytania można kierować
na adres e- mailowy:
biuro@kson.pl – mówi
współorganizator debat Stanisław Schubert,
prezes Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, członek
Karkonoskiej Koalicji
Organizacji Pozarządowych.
(Angela)

Swego czasu straż miejska blokowała tu auta, a właściciele musieli liczyć się z mandatami za zostawienie
auta w miejscu niedozwolonym. Od
niedawna jest tu normalny uliczny
parking. Mowa o odcinku ulicy
Wolności między ulicami Skłodowskiej-Curie i Piłsudskiego. Pisaliśmy
niedawno temu, że zainstalowano
tam parkomat, choć obowiązywał
zakaz postoju. Aktualnie znaki

wskazują, że jest tam normalny
uliczny parking. Wcześniej stojące auta nie ułatwiały ruchu na
węższym odcinku ulicy Wolności,
co zresztą było powodem zakazu
postoju. Ten jednak łamany był tak
często, że drogowcy doszli do wniosku, iż najlepszym wyjściem będzie
pójście na rękę zmotoryzowanym i
zniesienie zakazu.
(RED)

Fot. red

Fot. Angela

W sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej 29 września (czwartek) odbędzie się pierwsza debata
społeczna z cyklu „Masz Głos Masz
Wybór” zorganizowana przez
Karkonoską Koalicję Organizacji
Pozarządowych wraz z Fundacją
im. Stefana Batorego i Stowarzyszeniem „Szkoła Liderów”.
Spotkanie, które będzie miało

kierownicą siedział 59-latek z Jeleniej
Góry. Kierowca skręcając z ulicy ku
restauracji nie zauważył cyklistki,
która – uderzona – przeleciała przez
maskę auta. Została przewieziona
do szpitala.
(Angela)

W miniony piątek po południu
w rejonie Mc Donald’sa przy ul.
Mostowej doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta zjechała rowerem z
chodnika na drogę prowadzącą ku
lokalowi, gdy potrącił ją samochód
marki Daewoo Tico, za którego

JELENIA GÓRA

Autonomia dla DPS-u
Wkrótce ma się natomiast rozpocząć remont pomieszczeń byłej
kotłowni Domu Pogodnej Jesieni,
gdzie jeszcze w tym roku schronienie na maksymalnie trzy miesiące będzie mogło znaleźć osiem
osób, ofiar przemocy w rodzinie.
– W Jeleniej Górze t akiego
ośrodka nie było, a jest ono bardzo potrzebne. Dotychczas takie
osoby musiały być przewożone
do placówek w innych miejscowościach. Docelowo powstanie tu
również zespół interdyscyplinarny, który udzieli ofiarom przemocy zarówno pomocy prawnej, jak i
doraźnej – podkreśla wiceszefowa
miasta.
Pomieszczenia te mają być też
wykorzystane do chwilowego
zamieszkania dla osób przewlekle chor ych, które nie mogą
same pozostać, a których rodziny
muszą gdzieś pilnie wyjechać na
krótki czas.
(Angela)

Od 1 stycznia 2012 roku Dom
Pogodnej Jesieni przy ul. Leśnej w
Jeleniej Górze przestanie podlegać
pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zostanie przekształcony
jednostkę budżetową zyskując w
ten sposób autonomię i samodzielność. Ma to umożliwić placówce
m.in. swobodniejsze sięganie po
unijne pieniądze. W budynku
powstaną też pokoje dla ofiar
przemocy w rodzinie.
– Dom Pogodnej Jesieni jest
częścią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chcemy jednak
Nowy uliczny parking pozwoli na
by ta placówka była samodzielna.
zwiększenie dochodów miasta.
Jest to dom bardzo dobrze wyposażony. Brak samodzielności
i osobowości prawnej utrudnia
jednak podejmowanie różnych
działań, szczególnie realizowanie
projektów miękkich. Przygotowaliśmy projekt uchwał i jesteśmy już
gotowi do tych zmian – mówi Zofia Czernow, zastępca prezydenta
W minioną sobotę, 24 września, tuż po godzinie 13 Jeleniej Góry.

Uważajcie skręcając na parking

Nie ustąpił pierwszeństwa

nieopodal sklepu Biedronka przy ulicy Cieplickiej w
Sobieszowie doszło do czołowego zderzenia dwóch
samochodów marki Ford Mondeo i Renault Laguna.

Fot. MARCIN GAŁUZA

– Przyczyną kolizji było nieustąpie- nault podczas skręcania na parking
nie pierwszeństwa przez kierującego przy sklepie Biedronka – powiedziała
fordem jadącemu z naprzeciwka re- podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. I dodaje: – Choć
oba pojazdy zostały dość
mocno zniszczone, żaden
z uczestników kolizji nie
doznał poważniejszych
obrażeń. Sprawca zdarzenia otrzymał mandat i
sześć punktów karnych.
(Petr)

Pojazdy zostały dość
mocno zniszczone.
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Autobusy pękają w szwach
sytuacje, że ludzie nie zdołali do niego
wejść, przez co spóźnili się do pracy i do
szkoły – pisze do nas pani Dorota.
Jak podkreślali decydenci z MZK,
zmiany w rozkładzie jazdy na liniach
podmiejskich nastąpiły po konsultacjach z samorządami gmin ościennych
oraz jeleniogórskim magistratem, a
także po wiosennych badaniach tzw.
potoków pasażerów. W założeniu miano
zlikwidować te kursy, które „woziły
powietrze”. Jak widać z opisywanego
przypadku realizacja zamierzeń nie
wszędzie okazała się trafiona. A nie
jest to pierwsza krytyczna uwaga pod
adresem miejskiego przewoźnika.
Pozostaje mieć nadzieję, że ten dokona
korekty rozkładów, aby dostosować je
do potrzeb pasażerów.
(RED)

Fot. red

KARPACZ

Koparka uszkodziła gazociąg
obwodnicę centrum miasta. Nikt nie
ucierpiał. Na miejscu błyskawicznie
pojawili się pracownicy pogotowia
gazowego, a teren zabezpieczyli
strażacy. Z powodu uszkodzenia w
centrum Karpacza występowały
przerwy w dostawie gazu.
(DG)

W miniony piątek w centrum
Karpacza doszło do przerwania rury
doprowadzającej gaz przez jedną z
koparek wykonujących prace przy
budowie drogi. Gazociąg został
uszkodzony na terenie położonym
w pobliżu dwóch zabytkowych kościołów, gdzie firma Skanska buduje

PIECHOWICE

Zabrał portfel ex-konkubinie
i wybrał z konta kobiety 290 zł. Kiedy
piechowiczanka zorientowała się, że
została okradziona, powiadomiła o
tym policję, która zatrzymała sprawcę. W jego mieszkaniu odnaleziono
skradziony portfel oraz odzyskano
200 zł. Mężczyzna przyznał się do
przestępstwa.
(KMP)

Niefrasobliwie zachowała się
pewna mieszkanka Piechowic, która
w portfelu przechowywała kartę
bankomatową wraz z numerem PIN.
Kilka dni temu kobietę odwiedził
były konkubent. Wykorzystał jej
chwilową nieuwagę i ukradł leżący
na szafce portfel z zawartością. Jeszcze tego samego dnia posłużył kartą

JELENIA GÓRA

Zamiast ćwiczyć kradł
złodziej ukrył łup w swojej szafce,
której nie chciał otworzyć mówiąc
raz, że zgubił klucz, a następnie,
że chyba zostawił w domu. W końcu szafkę otworzył konserwator.
Skradzione przedmioty wróciły
do właścicieli.
(KMP)

Trzynastoletni chłopiec ukradł
swoim kolegom trzy telefony
komórkowe i konsolę do gr y.
Zdarzyło się to podczas lekcji
wychowania fizycznego w jednej z
jeleniogórskich szkół. Uczniowie o
kradzieży powiadomili dyrektora
szkoły, a ten policję. Nastoletni
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W zdroju stawiają na komercję
Leczniczy basen uzdrowiskowy z hydromasażem, kapsuła młodości, sauna, solarium
oraz bicze szkockie – o takie
atrakcje został wzbogacony
został cieplicki zdrój, gdzie
w minioną środę uroczyście
otwarto SPA „Marysieńka”.
Nowy właściciel chce zmienić proporcje pacjentów na
korzyść tych, którzy za rehabilitację zapłacą z własnej
kieszeni.

rym jednocześnie może przebywać
około 40 osób został podświetlony.
Marcin Chmielewski, prezes Zarządu KGHM TFI S.A zapowiedział
rozbudowę oferty Zdroju o hotel
dla komercyjnych gości, który ma
powstać w tzw. długim domu. Realizacja (koszt od 10 do 14 mln złotych)

Jednym z celów właściciela zdroju
jest chęć zmiany proporcji pacjentów finansowanych przez NFZ oraz
klientów komercyjnych, w tym z
Niemiec i Czech. – Teraz mamy około
80 procent klientów finansowanych
przez NFZ. Naszym marzeniem byłyby
proporcje 50 na 50. Każde zwiększenie
klientów komercyjnych dałby jednak
uzdrowiskom „pewien oddech”. Dzisiaj
wyniki finansowe są bowiem na granicy
dochodowości – mówił prezes KGHM
TFI S.A.

W oficjalnym otwarciu nowego
basenu o średnicy 9 m i powierzchni
lustra wody 60 m kw., który powstał
w miejscu pochodzących z lat 30.
XX wieku trzech mniejszych niecek, tzw. koniczynki, uczestniczyli
przedstawiciele samorządu i władz
uzdrowiska.
Po słowach wstępu i podziękowań
oraz poświęceniu obiektu, przecięto
uroczystą wstęgę i zaproszono gości
do zwiedzania. Nowy basen, w któ-

JELENIA GÓRA

Autobusów jest mniej, tłok
bywa w nich często.
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Uzdrowisko Cieplice ma SPA „Marysieńka”

JELENIA GÓRA

Basen ma 9 m średnicy i 60 m kw.
powierzchni lustra wody.
250 miejsc. – Przewidziane jest
również dokończenie inwestycji
dotyczącej dużego basenu, dla którego zmieniona zostanie koncepcja
zagospodarowania. Na dole, gdzie
były gabinety zabiegowe, powstaną
termy cieplickie, a nad tym obiektem
przewidujemy nadbudowę części
hotelowej. Koszt to około 25 mln zł,
a realizację planuje się na rok 2015..
Na ten cel będziemy starali się pozyskać pieniądze unijne – powiedział
Roman Jałako.
(Angela)

ma potrwać dwa lata. Z kolei w byłym
Szpitalu Uzdrowiskowym „Małgosia”,
gdzie do września leczono dzieci,
urządzony zostanie Dom Spokojnej
Starości (koszt – 15 mln złotych).
W planach jest nadbudowa trzech
pięter do istniejącego budynku. Te
inwestycje zostały już zatwierdzone
w projekcie rozwojowym.
Prezes Zarządu Uzdrowiska Cieplice Roman Jałako podkreślał, że spółka w najbliższym czasie skoncentruje
się na rozbudowie niewystarczającej
bazy hotelowej i stworzy dodatkowe

JELENIA GÓRA

Samorządowcy liczą Kontrasty w pięknej alei
na partnerów
diów w mieście Władymir z Rosji.
Goście rozmawiali z Marcinem Zawiłą i jeleniogórskimi przedsiębiorcami o możliwościach rozwoju.
Roland Trunsch podkreślał, że
zależy mu na współpracy na wszystkich płaszczyznach: gospodarczej,
pożarniczej, edukacyjnej itp., a nie
tylko na współpracy politycznej.
Andreas Bander, zaznaczył, że
Jelenia Góra i Bad Muskau mają
bardzo podobne pomysły na rozwój.
Z kolei Siergiej Szczedrin przyjechał do Jeleniej Góry by rozpocząć
konkretne działania, na poziomie
gospodarczym, kulturalnym czy
edukacyjnym. Goście przebywali w
mieście i regionie do 25 września.
(Angela)

Turyści z Rosji mogą wydać u nas
dużo pieniędzy, a Niemcy pomogą
przy rewitalizacji Parku Norweskiego, a także przy organizacji
Festiwalu Światła. Ze wspólnego
projektu zakupiony będzie nowy
wóz strażacki dla ochotników z
Sobieszowa. Takie są wnioski z
konferencji, która odbyła się w miniony piątek w hotelu Caspar w Cieplicach, gdzie rozmawiano m.in. o
turystyce i wspólnych działaniach
dla jej promocji. Uczestniczyło w
niej 12 przedstawicieli miast partnerskich Jeleniej Góry,
w tym Andreas Bander, burmistrz Bad
M u sk a u , Ro l a n d
Trunsch, burmistrz
Boxbergu oraz Siergiej Szczedrin, szef
działu ds. PR i meFot. Angela

Od wprowadzenia nowego rozkładu
jazdy autobusów mija już niemal miesiąc, a pasażerowie Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego, zwłaszcza ci, którzy
korzystają w godzinach szczytu z linii
podmiejskich, nie kryją rozczarowania
i oburzenia zmianami w kursach.
W dni nauki fatalna sytuacja panuje
w autobusach linii nr 3. 20 września
pojazd, który odjeżdżał z przystanku
„Tunel” przy ul. W. Pola po godz. 14., nie
zabrał wszystkich pasażerów, wśród
których była polsko-niemiecka grupa
gimnazjalistów. Nasi zachodni sąsiedzi
nie kryli zdziwienia, że u nas jeździ się
po mieście w takich warunkach. Pasażerowie dodają, że wcześniej problemu
nie było, bo jeździły dwa kursy. Aktualnie
jest tylko jeden. Podobne dantejskie
sceny dzieją się rano. – Zdarzyły się już
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Jelenia Góra liczy na wymierne
efekty współpracy z partnerami.
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Wygląd amfor kontrastuje z
sypiącą się elewacją kamienicy.
prezentują się pozostałe budynki
przy al. Wojska Polskiego, które
aż proszą się o remont. Póki co na
niektórych wykonywane są takie
właśnie prace doraźne, które cieszą, aczkolwiek do zaspokojenia
potrzeb daleko.
Jak wiadomo, na kompleksowy
remont zabudowy całej alei Wojska
Polskiego nie ma środków. Miasto
poszukiwać będzie możliwości odrestaurowania secesyjnych kamienic
w przyszłorocznym budżecie a także
postara się znaleźć wsparcie tego
zadania w funduszach unijnych.
(K.C.)

Secesyjne amfory po renowacji
wróciły na szczyt kamienicy na
rogu alei Wojska Polskiego i ul.
Grottgera. To jeden z pośród wielu
przepięknych detali architektonicznych, które zdobią zabudowę
najpiękniejszej w mieście alei.
Najpiękniejszej, ale jednocześnie
najbardziej zaniedbanej. Jeszcze
nie tak dawno temu wspomniane
amfory były w fatalnym stanie,
ale dzięki zabiegom renowacy jnym odzyskały świetność.
Niestety, ich wygląd kontrastuje
z sypiącą się elewacją kamienicy,
którą wieńczą. Podobnie zresztą
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Skakały i wygrywały nagrody

Skarpetki pełne
narkotyków

okolicą, zjeść kiełbaski oraz oscypki z
grilla, napić się zimnego piwa itp.
– Po raz pierwszy uczestniczyłam
w zawodach jeździeckich w Jeleniej
Górze. Macie tu naprawdę dobre
warunki do organizacji tego typu
przedsięwzięć. Cieszę się razem z
Tyradą mogłyśmy akurat tutaj powalczyć o nagrody i pokazać, na co nas
stać – powiedziała Agnieszka Piłat z
Klubu Jeździeckiego Jaroszówka.
Petr

W minioną sobotę na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego przy ulicy
Łomnickiej odbyły się X Regionalne
Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody o Puchar Prezydenta
Jeleniej Góry.
Była gratka dla miłośników sportów konnych. Ale nie tylko, prócz
skoków, prychów i innych pokazów
w wykonaniu pięknych wierzchowców i profesjonalnych jeźdźców fani
tego typu rozrywek mogli przelecieć
się samolotem nad Jelenią Górą i

JELENIA GÓRA

Kiepski stan techniczny opla
zwrócił uwagę policjantów,
którzy w minionym tygodniu
zatrzymali auto do kontroli. Okazało się, że kierowca
prowadził wbrew zakazowi
sądowemu, a dwóch pasażerów popalało „trawkę”. Jeden
próbował uciec, drugi chciał
zjeść woreczek ze środkiem
odurzającym. Obydwaj mieli
skarpetki pełne marihuany i
amfetaminy, narkotyki znaleziono także domu jednego
z nich.
KARPACZ

Starocie w odwrocie na wrześniowym jarmarku

Pchli targ na starówce
W miniony weekend plac Ratuszowy i niemal cały Trakt Śródmiejski gościły XXXVIII
Jarmark Staroci i Osobliwości, który przyciągnął bodaj rekordowe tłumy.
Na stoiskach – niemal wszystko..
Można było do woli się naoglądać,
gorzej z zakupami, bo zaporowo działały ceny. Znaczna część
towarów nie miała jednak nic
wspólnego ani ze starociami, ani
z osobliwościami. Była okazja do
promocyjnej sprzedaży urządzeń

i stylowo ubrany kataryniarz.
Zabrakło jedynie małpy i papugi,
symboli kataryniarskiego fachu,
zastąpionych przez maskotki.
A kolejny jarmark już za rok,
jak zwykle w ostatni weekend
września.
(RED)

do obierania warzyw, odzieży,
peruk, miodów, a także gorących
potraw. Klimatu wydarzeniu dodał
także kataryniarz, pan Tadziu z
Leszna. – To prawdziwa zabytkowa
katarynka! Wesprzyjcie grosikiem
ten zabytek! – nawoływał kręcąc
korbą instrumentu sympatyczny

Fot. red

4

Fot. Petr

Nie masz cwaniaka…
Dwóch dziewiętnastoletnich
mieszkańców Warszawy wypoczywających w Karpaczu
zdemolowało jeden z pensjonatów. Zdarzyło się to podczas
imprezy, na którą „turyści”
zaprosili trzech kolegów. W
jej trakcie sprawcy zniszczyli
kilka przedmiotów w pokoju,
w związku z czym właściciel
poprosił ich o opuszczenie pensjonatu. Prośba ta zdenerwowała dwóch 19-latków, którzy
uszkodzili zamki w maszynie
do gry oraz wybili szybę w
drzwiach. Właściciel oszacował
straty na około 1200 zł.
(KMP)

Efektowne popisy jeźdźców podziwiała
urodziwa publiczność.

Bukiniści rozłożyli swe
stoiska przy Galerii
Karkonoskiej.

JELENIA GÓRA

Poślizg remontowy

JELENIA GÓRA

Kwaśniewska popiera Szmajdzińską
Ryszard Zbrzyzny oraz Elżbieta
Zakrzewska.
Kandydatka zapewnia, że jej
motywacją nie jest katastrofa smoleńska. – Jestem prawniczką, myślę,
że w Sejmie mogę się przydać –
przekonuje. Była Pierwsza Dama RP
Jolanta Kwaśniewska ma zawitać
do Jeleniej Góry i Legnicy, gdzie
spotka się z kandydatką na posłankę
i wyborcami.
(Accipiter)

Była prezydentowa Jolanta Kwaśniewska wsparła kilka wybranych
przez siebie kobiet w zbliżających
się wyborach parlamentarnych.
Jest wśród nich Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, wdowa po pośle
SLD Jerzym Szmajdzińskim, który
zginął w katastrofie rządowego
tupolewa pod Smoleńskiem. M Sekuła-Szmajdzińska znalazła się na
trzecim miejscu listy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Wyprzedzają ją:
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl

JELENIA GÓRA

Ulica Powstańców Śląskich
przypomina jeden wielki plac
budowy, mimo że dużymi krokami zbliża się termin zakończenia robót. Do 15 października droga i chodniki mają
być oddane do użytku, inaczej
miasto będzie musiało zwrócić
unijne dofinansowanie. Wykonawca, Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,
otrzymał informacje o karach,
jakie grożą mu, jeśli nie zakończy inwestycji na czas.
(Angela)

•

campingpark@interia.pl

Można było kupić
umundurowanie żołnierza
armii NRD.

Pan Tadeusz z Leszna
przygrywał na katarynce.

Pomogą stu mieszkańcom „gorszych” osiedli

Pod ochronnym parasolem

i kursów – powiedziała Zofia Czernow,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Dodatkowo przy ul. Lwóweckiej
ma powstać nowy plac zabaw dla najmłodszych. Mają być też organizowane
zajęcia sportowe przy Zespole Szkół
Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 przy
ul. Grunwaldzkiej. Miasto wyremontuje
i doposaży świetlicę dla młodzieży,
która powstanie w dziennym Domu
Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
przy ul. Kilińskiego 16. Docelowo
powstanie tam Środowiskowy Dom
Samopomocy.
(Angela)

Wsparcie w wykształceniu, a następnie znalezieniu pracy, budowa świetlicy środowiskowej i placu zabaw, stworzenie zaplecza
sportowego i możliwości uczestnictwa w różnych zajęciach – to
główne założenia rozpoczętego programu, „Wspólne działanie,
lepsze jutro”, na który miasto pozyskało 1,35 mln zł.
Programem, który będzie realizowany do grudnia przyszłego roku objętych
zostanie około 100 osób wybranych
przez MOPS.
– Dotyczy to obszaru ulic: Lwówecka, Grunwaldzka i okolicznych, gdzie
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przeprowadzono już rewitalizację
materialną. Skoncentrujemy się przede
wszystkim na młodych, którzy mają złe
przykłady w swoim środowisku, i osobach, które chcą pracować. Będzie można skorzystać z doradztwa zawodowego
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Pierwszaki ślubowały
jest w stanie dotrzeć do każdego
dziecka – mówi Elżbieta Rybak,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
w Jeleniej Górze. W niełatwy świat
wiedzy i obowiązków szkolnych
pierwszoklasistów wprowadzają
już od września nauczyciele: Małgorzata Soból i Paweł Piotrowicz.
W uroczystości udział wziął również przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Waldemar
Motyka. Uroczystości związane
z symbolicznym pasowaniem na
ucznia miały miejsce też w innych placówkach oświaty.
(Angela)

Fot. Angela

Trzydziestu uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza w Jeleniej Górze
ślubowało w miniony czwartek,
że będą dbać o dobre imię swojej
klasy i szkoły oraz swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom W „siódemce”
utworzono dwie klasy pierwsze
po piętnastu uczniów. Liczebność
jest nieco mniejsza niż w latach
ubiegłych, ale to tylko z korzyścią
dla samych dzieci. – Praca w takich mniejszych klasach daje
komfort przede wszystkim
dla uczniów. Przy takiej
liczebności nauczyciel

ŁOMNICA

Wierni boją się szkodliwego wpływu nadajników telefonii komórkowej

Moc promieniowania
zabytkowych obiektów przykościelnych.
Podana kwota przesyłana będzie na
konto parafii, a nie na moje własne. W
pierwszej kolejności zostaną odnowione
osiemnastowieczne organy – powiedział
ksiądz Jan Haftarczyk, proboszcz parafii
Łomnica.
– Będziemy starać się zdobyć dokumenty pozwoleń na montaż tych
anten i weryfikować ich zasadność.
Jeśli faktycznie te wszystkie pozwolenia
są sporządzone w sposób prawidłowy,
nie rozumiem dlaczego nie została
poinformowana o tym gmina i sołectwo.
W 2005 r. w Urzędzie Gminy ksiądz Jan
Haftarczyk podpisał pismo, w którym
odwołał swoją zgodę na instalację
urządzeń Polskiej Telefonii Komórkowej na wieży kościoła, ze względu na


dokończenie ze strony 1
Firma Era sama zgłosiła się do proboszcza parafii w Łomnicy z propozycją
zamieszczenia trzech anten na wieży
kościelnej. Zarówno starostwo, konserwator zabytków, energetyka, sanepid,
ochrona środowiska, jak i legnicka
Kuria Biskupia wydali pozwolenia na
taki montaż.
– Anteny falowe dla telefonów komórkowych i Internetu sieci Era, które
zostały zamontowane na wieży kościelnej przesyłają fale, nie mają więc
niebezpiecznego promieniowania, które
mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać
parafianom. Firma, która zainstalowała
te przekaźniki, co miesiąc będzie płacić
ok. 1600 zł brutto, a pieniądze te przeznaczone zostaną na remont kościoła i

jekt nie został zrealizowany, ponieważ po
interwencji gminy i mieszkańców firma
ta wycofała swoją ofertę. Warto podkreślić,
że była to zupełnie inna firma, niż ta, która
zainstalowała niedawno anteny na wieży
kościelnej. Nowa firma dysponuje nowoczesną technologią, która – jak podkreśla
proboszcz nie zagraża mieszkańcom.
(Agrafka)
Wypowiedź proboszcza ks.
Jana Haftarczyka była autoryzowana.

dokumentację o szkodliwości
tych urządzeń oraz z powodu
sprzeciwu mieszkańców Łomnicy – podkreśla tymczasem
Bogusław Trzaska, sołtys
Sołectwa Łomnica.
Jednak kapłan twierdzi,
że nie mógł w 2005 r. podpisywać takiego dokumentu, ponieważ firma telefonii
komórkowej zgłosiła się
do niego dopiero w 2008
roku. Sam pro-

Czy szkodzi, czy nie? Co do tego zdania
są rozbieżne nawet wśród autorytetów.
•
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Doprowadziła
do dachowania

Na skrzyżowaniu ulic Sygietyńskiego
i Kiepury w miniony czwartek kierująca
oplem vectra wyjechała z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa
prawidłowo kierującemu daewoo matiz z
powiatu złotoryjskiego i uderzyła w niego.
Matiz dachował. Uczestnikom zdarzenia
nic się nie stało.
(Angela)

– Będziemy dobrymi Polakami
– przyrzekały dzieci.

CIENIE HIRSCHBERGU XMI

Misja z kłosem
Tamtego lipcowego popołudnia w siedzibie Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w al. 15 Grudnia panowała
przygnębiająca atmosfera
smutnego wnętrza dawnego
hotelu, a wcześniej pałacu
przystosowanego na potrzeby organu władzy ludowej.

sobie takie miejsca, bo rzeczywiście
krążyły uporczywie bzycząc.
Przewodnik odsapnął. Tak. Zdecydowanie za dużo wypił, ale bez tego w
życiu nie odważyłby się na wizytę w
tym miejscu. Sprawdził, czy podczas
chybotliwego spaceru z ulicy Matejki
nie zgubił gdzieś półlitrówki wódki,
w którą zawczasu zaopatrzył się
„spod lady” w Gospodzie Artystycznej. Zgodnie z przepisami nie było
bowiem wolno w lokalach gastronomicznych sprzedawać alkoholu
na wynos.
Ale dla Rdesta, zwłaszcza mocno
pijanego Rdesta, rzeczy niemożliwych nie było. W Artystycznej mieli
prawdziwą żytniówkę, o którą w
sklepach było niezwykle trudno.
Dlatego nie patrząc, że przepłaca
dwa razy i jeszcze daje „górkę”
kelnerowi, kupił wódkę. Ulubioną
wódkę majora Grzegorczyka, szefa
jeleniogórskiej Delegatury Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego. Budynkiem UB zatrzęsło: obok przejeżdżał
z potężnym łoskotem tramwaj w
stronę dworca głównego. Znieczulonego promilami przewodnika jednak
nie „ruszył” przeraźliwy zgrzyt, jakie
wydały z siebie koła na zakręcie w
ulicę 1 Maja. Jego celem był znany

Od czasu do czasu ktoś trzasnął
drzwiami. Dał się słyszeć pogłos
niezdarnego stukania na maszynie.
Skądś dobiegało przytłumione echo
rozmowy, której nie sposób było zrozumieć. Przez uchylone okno pogrążonego w cieniu korytarza dostawał
się rąbek słonecznego światła wraz z
gorącym powiewem powietrza lata,
które zdawało się nie mieć w tamtym,
1956 roku, końca.
Rdest nieśmiało wtoczył się, mocno
pijany, do wnętrza gmachu „cieszącego się” ponurą sławą wśród jeleniogórzan. Przed oczami podnieconej
alkoholem wyobraźni „przedstawiali
mu się” smutni panowie z potężnym
kapitanem Zygmuntem Laleczką na
czele. Machnął ręką przed własną głową jakby odganiał się przed natrętną
muchą. Owady te zresztą upodobały
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mu gabinet na pierwszym piętrze. I
nadzieja, że najważniejszy człowiek
w bezpiece będzie akurat miał smak
na coś mocniejszego „w przerwie
śniadaniowej”.
Sam Rdest, choć nie uważał się
za człowieka, który własną piersią
będzie bronił socjalizmu, był pewien,
że z ludźmi władzy trzeba się jakoś
układać pozostawiając sobie spore
pole niezależności. I udawało mu
się to. Znał niemal całą wierchuszkę
jeleniogórskiego świecznika z powiatowej rady narodowej, magistratu,
komitetu partii, gdzie już tamtego
dnia pił koniak bułgarski z towarzyszem sekretarzem Szczekło. No
i „podbił” też niebezpieczne rejony,
jak choćby UBP.
Jedynie przed Milicją Obywatelską
miał obiekcje. – Milicjant zawsze pozostanie milicjantem, choćby mówił
ci, że jest twoim przyjacielem – mawiał Rdestowi jego serdeczny kolega
Zygfryd Kwasiak – ale ubekowi czasem warto zaufać. Poszedł zatem za
tą radą i „zaprzyjaźnił” się z majorem
Grzegorczykiem. Ten funkcjonariusz
o ludzkiej twarzy miał znaczącą słabość, którą Rdest szybko odkrył, bo ją
z nim podzielał. Alkohol. Zwłaszcza
eksportowa wódka żytnia z kłosem.
Zawsze zaopatrywał się w nią, kiedy
miał do majora jakąś ważną sprawę.
Tak było i tym razem.
Ciąg dalszy za tydzień
•
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Fot. Agrafka
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JEFF BRIDGES – „Jeff
Bridges”
Blue Note Records/ EMI
Music Poland

POP ROCK & JAZZ

DEE DEE BRIDGEWATER – “
Midnight Sun ”
DDB Records/ Universal
Music Polska

Laureat
Oskara za rolę
podstarzałej legendy muzyki
country Bada
Blake’a w filmie „Szalone
Serce” z 2009
roku, jednocześnie aktor, autor
piosenek i muzyk stał się nową
gwiazdą wytwórni Blue Note. Jeff
Bridges wybrał na swój debiutancki album 10 kompozycji. Są wśród
nich piosenki, które nie pojawiły
się w filmie, a mimo to nieźle
wkomponowują się w całość. Jeff
Bridges nie należy do rasowych
wokalistów wśród aktorów, ale
za to pokazuje tutaj swój pazur
kompozytorski. W „Nothing Yet” w
chórkach udziela się córka legendarnego Johnny Casha, Rosanne
Cash. Trudno nie znaleźć mocnych
gitarowych akcentów z których
jest znany Marc Ribot. Muzycy
grają tu na zasadzie wzajemnej
inspiracji.

Solistka od
ponad 40. lat
znajduje się w
ścisłej czołówce najlepszych
wokalistek
jazzowych na
świecie. Zasłynęła dzięki swoim
niezapomnianym interpretacjom
standardów jazzowych. Pierwsze
kroki stawiała w legendarnym Big
Bandzie Thada Jonesa i Mela Lewisa. Po przeprowadzce do Paryża
wydała płytę „J’ai deux amours”, na
której śpiewa po francusku. Po nieco
rozrywkowym okresie powróciła
do jazzowych korzeni nagrywając
album za albumem tylko i wyłącznie z jazzmanami. Większość to
fantastyczne krążki, a za płytę dedykowaną Elli Fitzgerald „Dear Ella”
wokalistka otrzymała dwie statuetki
Grammy. Dee Dee przygotowując
„Midnight Sun” osobiście wybierała
i nadzorowała proces powstawania i
remasteringu nagrań, które znalazły
się na płycie.

Diaporama w plenerach ulicy

JELENIA GÓRA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Preludium „fotoruszenia”
Pokaz diaporamy zorganizowany przed Książnicą Karkonoską przy ul. Bankowej,
był oryginalną zapowiedzią
czwartej edycji „fotoruszenia 2011”, które rozpocznie
się 1 października i potrwa
dwa tygodnie.

są nieruchome obrazy w postaci
przezroczy rzutowanych na ekran i
zsynchronizowany z nimi dźwięk.
W Czekoladziarni na ul. Sobieskiego już 1 października o godz. 18.00,
będzie można zobaczyć twórczość
fotograficzną Alicji Garncarczyk „Za
lustrem”. 3 października o 18.00 na
wystawie „Miasto utrapienia” Kuba
Bubin zaprezentuje swoje zdjęcia
w Old Pubie. Książnica Karkonoska
będzie gościć zbiór fotografii Edyty
Rembały „Czarnobyl w obiektywie”
4 października, a dzień później w
sali konferencyjnej zostanie wyemitowany film „Annie Leibovitz: życie w
obiektywie”. 8 października
w Orient Expressie będzie
można zobaczyć fotografie Filipa Wieczorka
„Twarze Zastępcze”. 8 X
odbędzie się plener foto-

–Tę zapowiedź przygotował Wojtek Bykowski, jeden z uczestników
„fotoruszenia”. Chcieliśmy w ten
oryginalny sposób zachęcić ludzi
do wzięcia udziału w czwartej edycji
naszej akcji. Rozdawaliśmy ulotki z
informacjami, gdzie i kiedy można
zobaczyć wystawy i nie tylko – powiedziała Agnieszka Romanowska, koordynator projektu „fotoruszenie”.
Diaporama jest to spektakl audiowizualny, którego tworzywem

DKF zaprasza

27 września o godz. 18.00 w sali
widowiskowej przy ul. Bankowej,
odbędzie się projekcja filmu w ramach
spotkań DKF „klaps” pod tytułem „Cienie zapomnianych przodków’, w reż.
Sergieja Pradżanowa (ZSRR, 1964r.).
Cena biletu 10 zł, koszt karnetu 28 zł.

graficzny dla uczestników w Libercu.
W Pasażu Grodzkim 10 października
swoje prace przedstawi Wiktoria
Majchrzak. 12 października w Iron
Horse na ul. Izerskiej 7 w Lubaniu
Damian Wawrzyniak pokaże cykl
zdjęć „Hominem quaero – szukam
człowieka”. 14 października w Alibi
będzie można zobaczyć fotografie Beaty Mysior i Wojciecha Bykowskiego
„Teraz to jest raj, witaj w moim raju”.
15 października w Pizzerii Barze
Tokaj wystawiony będzie ostatni
ze zbiorów zdjęć „Pewien stopień
doskonałości” Agnieszki Jagody
Kwiatkowskiej.
(Agrafka)

Wschodnim wierszem

Spotkanie autorskie z Jerzym Suchockim, poetą, tłumaczem, miłośnikiem polskiej i rosyjskiej poezji
klasycznej odbędzie się 28 września o
godz. 18.00 w Książnicy Karkonoskiej.

Terapią sztuka

29 września o godz. 10.00 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy ul. Waryńskiego 14 odbędzie się
spotkanie poetycko-literackie wraz
z wystawą artystyczną „Cztery pory
roku”, promującą aktywność twórczą
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będą zaprezentowane obrazy
i wiersze nagrodzone i wyróżnione
w konkursie, odbędzie się również
wręczenie nagród i dyplomów.

Ósemki w JCK

Inauguracja projektu Aleje Wolności
i spektakl „Teczki’ w wykonaniu Teatru
Ósmego Dnia odbędzie się 30 września
o godz. 19.00 w Sali widowiskowej przy
ul. Bankowej.

Andrzej Patlewicz

JELENIA GÓRA

Od 27 września można kupić bilety
na koncert jednej z najbardziej znanych,
polskich grup rockowych T. Love Alternativ,
który odbędzie się 22 października o godz.
20.00 w Orient Expressie. Wejściówki
kosztują 55 zł
Zespół T. Love został założony w 1982
r. w Częstochowie pod nazwą Teenage
Love Alternative. Na scenie ogólnopolskiej

zadebiutował w 1993 r. występem podczas
festiwalu w Jarocinie. T. Love będzie promować swój najnowszy album „Częstochowa
1982 – 2011”. Gościem wieczoru będzie
Robert Maksymilian Brylewski, polski
muzyk, wokalista, gitarzysta, kompozytor
i autor tekstów, lider i współzałożyciel
znanych zespołów.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Będą koncerty gwiazd, konkursy i klimatyczne jam sessions

Istotą i niewątpliwą atrakcją festiwalu
są otwarte koncerty konkursowe wschodzących gwiazd polskiego i europejskiego
jazzu, startujących w konkursie „Powiew
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Wielkim wydarzeniem muzycznym
w Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa będzie występ Teresy Salgueiro,
portugalskiej pieśniarki i piosenkarki,
liderki zespołu Madredeus, znanej nie
tylko dzięki filmowi Wima Wendersa
„Lisbon story”. Obdarzona fenomenalnym głosem Portugalka ma bardzo
rozległy repertuar: prócz tradycyjnego
fado, chętnie sięga do muzyki brazylijskiej, choćby popularnej samby i
bossa novy. Jej koncert odbędzie się 7
października o godz. 19.
(Agrafka)
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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

Zaśpiewa gwiazda fado

we współpracy z Socjokulturalnym Centrum Steinhaus e.V. Bautzen w ramach trzyletniego
polsko-niemieckiego projektu „OD FUNDAMENTÓW PO SZCZYTY’. Projekt finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska-Saksonia 2007-2013 przy wsparciu Miasta Jelenia Góra.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbędą się w Jeleniej Górze w budynku JCK przy ul. Bankowej 28/30. Na przesłuchania konkursowe
„Powiew Młodego Jazzu” wstęp jest wolny. Rezerwacja i sprzedaż biletów na koncerty: od poniedziałku do piątku godzinach 10.00 18.00 w sekretariacie JCK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 28/30, tel.: 75 64 78 884, 75 64 78 885
E

„Puma” Piasecki, Stan Michalak i
Kenny Martin.
Festiwalowi towarzyszyć będzie
wystawa fotograficzna „Twarze
jazzu” autorstwa Janusza Nowackiego, a w roli prowadzącego festiwal
konferansjera zobaczymy i usłyszymy znakomitego popularyzatora
jazzu w Polskim Radiu – Tomasza
Tłuczkiewicza.
artykuł sponsorowany

występy: laureata ubiegłorocznego
konkursu - Iwonę Kmiecik z jej kwintetem oraz wschodzącą gwiazdę
pianistyki jazzowej Ilonę Damięcką.
Ponadto podczas nocnego koncertu
program ze swojej najnowszej płyty
Uzupełnieniem każdego dnia fe- „We’ve Got Plans...” zaprezentuje
Młodego Jazzu”. Popisy rywalizujących
o statuetkę „Złotego Krokusa” zespołów stiwalu będą klimatyczne, nocne zespół The 3RIO w składzie: Krzysztof
zaplanowano w sobotę i niedzielę od koncerty klubowe i jam sessions w
klubie KWADRAT, uświetnione przez Międzynarodowy Krokus Jazz Festiwal realizowany jest przez Jeleniogórskie Centrum Kultury
godziny 12.00 do 18.00.

Amerykański trębacz Randy Brecker, jemeńska wokalistka Rasmal –Mashan, słowackie
super AMC TRIO, rewelacyjny duet Friend’N’Fellow z ciemnoskórą wokalistką okrzykniętą
nową Cassandrą Wilson oraz supergrupa Labolatorium – to tylko kilka z propozycji zaplanowanych na X Międzynarodowy Krokus Jazz Festiwal, który w Jeleniej Górze odbędzie
się w dniach 21–23 października 2011 r.

R

30 września o godz. 19.00 w sali
kameralnej Filharmonii Dolnośląskiej
odbędzie się koncert Ensemble Art.
Universum: Edward Sytianko (flet),
Wasilij Tarabuko (skrzypce), Tadeusz
Rożek (altówka), Vladimir Suva (wiolonczela). W programie: Wolfgang
Amadeus Mozart – Eine Kleine Nachtmusik KV525, Alfred Schnittke – Suita
w starodawnym stylu, Paweł Wranitzki, Trio Es-dur op. 17 nr 2, Dymitr
Szostakowicz, Suita na pozytywkę,
Krzesimir Dębski – Sentimental Deja
vu, Eugene Magalif-Colibri. Bilety w
cenie 20 zł i 10 zł.

Agnieszka Romanowska i Wojciech
Bykowski zapraszali zebranych na
wydarzenia „fotoruszenia”.

Światowy jazz w stolicy Karkonoszy

•

Kameralnie w filharmonii

Fot. Agrafka

T. Love w Oriencie

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-2475 Miejsce na wymarzony dom. Działka budowlana położona
w Jeżowie Sudeckim na lekko pochyłym terenie przy jednej z utwardzonych dróg. Możliwość podziału na
mniejsze, odpowiadające Państwa
wymaganiom.
Łukasz Ciechanowicz
tel.: 724 051 923
Zeb-2481 Mamy dla Państwa wyjątkowe mieszkanie w Jeleniej Górze przy samym deptaku. Dwa pokoje, łazienka, kuchnia i przedpokój
na 45,7 m2. Wymienione instalacje
gazowe, elektryczne i sanitarne oraz
okna. Na podłogach panele oraz kafelki. Ogrzewanie z sieci. Mieszkanie
znajduje się na 3 piętrze. Opłaty miesięczne wraz z ogrzewaniem to 330 zł.
Budynkiem zarządza wspólnota.
Gorąco polecam.
Łukasz Ciechanowicz tel.: 724 051 923

Zeb-2500 Oferujemy Państwu
połowę domu dzieloną w pionie
o powierzchni 97m2. Nieruchomość
bardzo ładnie położona w Rudawach
Janowickich na działce 690m 2.
Anna Roziel tel.: 509 156 552

Zeb-2543 Mega inwestycja
Karpacz !!! Szukając nowego
miejsca w życiu, a jednocześnie
pracy przynoszącej ogromne
dochody koniecznie przyjrzyj się
tej ofercie.
Łukasz Ciechanowicz
tel.: 724 051 923

Zeb-2539 Oferujemy Państwu
atrakcyjne mieszkanie o powierzchni
50,52m2, położone na II piętrze bloku
mieszkalnego.
Usytuowane w poszukiwanym
przez większość ludzi, Zabobrzu III.
Dominik Kulig tel.: 693 621 471

Zeb-2534 Oferujemy Państwu
mieszkanie o powierzchni 63m2,
położone w centrum Jeleniej Góry.
Składa się ono z 3-pokoi,kuchni,
łazienki z wc, oraz przedpokoju.
Sandra Kowalewska
tel.: 535 201 185
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 tel.: 505 074 854

MIESZKANIA
KUPIĘ
2,3 pokojowe pilnie - poszukujemy mieszkań na terenie
Jeleniej Góry. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Kupie mieszkanie
4-pokojowe lub duże
3-pokojowe na Zabobrzu III.
Tylko pierwsze lub drugie
piętro. - 609 703 011
Kupię 3 pokojowe do
220tys zł na ul. Kadetów.
URO-DOM lic. nr 4566 Alicja
Kisiel-Janowska tel. 601 54
02 92, 75 75 250 45 info1@
eurodom.jgora.pl - 601 540
292, 75 75 250 45
Kupię mieszkanie 2 pokoje
Jelenia Góra - Zabobrze lub
miasto wyremontowane do
130.000 zl lub do remontu do
105.000 zl tel.691576571
Kupię na ul. Kadetów do
220tys zł EURO-DOM lic. nr
4566 Alicja Kisiel-Janowska
tel. 601 54 02 92, 75 75
250 45 info1@eurodom.
jgora.pl
Kupię tanią kawalerkę
może być do małego
remontu w Jeleniej Górze
lub Cieplicach do 60000. 883 791 594
Pilnie 3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu, powyżej
60 m2, do zamieszkania,
płatne gotówką, zdecydowana klientka. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie kupię mieszkanie
1 lub 2 pok, Jelenia Góraokolice, pow. ok.30 m2, do
110.000 zł, parter lub do 3
piętra z windą, gotówka 666
222 031 MADOM Nieruchomości Ewelina Jarząbek lic.
9506
Pilnie poszukuje dla
zdecydowanego klienta z
gotówką mieszkania lub
połowy domu w okolicach
Sądu Okręgowego. Poszukiwana lokalizacja ( Słowackiego i Mickiewicza) lic.
14557 - 668 667 637
Poszukuję 2 pok. mieszkania w Szklarskiej Porębie,
umeblowanego w apartamentowcach lub po kapitalnym remoncie, na rok. Tel.
601 610 886 - 601 610 886

MIESZKANIA
SPRZEDAM
107m2 250.000 zł - Mieszkanie po remoncie z ogródk i e m p r z y u l . Wo l n o ś c i .
Sudety.Lic. 1749 - 535 630
414
170 000zl - Mieszkanie
53,3m2 na parterze, 2
pokoje, widna kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc,
duży balkon. Czynsz 267zł.
KODEX 10721 - 513 060
568
1 9 0 0 z ł . m . k w. - o k a z j a
mieszkanie do remontu
ul.Kilińskiego. 68 m.kw. lic
9549 Rychlewski Nieruchomości 501736644

2 pok. 125 000zł - I piętro w Maciejowej, cena do
negocjacji.Lic.5877 - 500
122 445
2 pokoje 135.000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe, rozkładowe, zabudowany balkon,
3 piętro, dodatkowo działka
ogrodowa w sąsiedztwie.
Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414
2 pokoje Zabobrze III Mieszkanie przy ul. Kiepury
o powierzchni 47m2 w blokach ukończonych w 2010
roku. Mieszkanie wykończone z śliczną łazienką. lic.
14557 - 668 667 637
2-pokojowe okolice Małej
Poczty - Sprzedam mieszkanie 45m2, po remoncie,
blisko Intermarche, budyn e k z c e g ł y. Z a b u d o w a
kuchenna. Czynsz 140zł.
GOLD HOUSE nr lic. 10728
- 501 181 875
3 pokoje 60m2, lokalizacja
centrum. Okazja! EURODOM lic. nr 4566 Alicja
Kisiel-Janowska - 601 540
292, 75 75 250 45
3 pokojowe 165tys - Mieszk a n i e , w y s o k i p a r t e r,
wymaga odświeżenia ale
3 pokoje blisko centrum,
super miejsce. Rychlewski
Nieruchomości Lic 9549 501 736 644
46 m2 w Łomnicy - mieszkanie dwupokojowe do
remontu, lic. 5524 N.City
- 662 112 344
67 m2 172000zł - Sprzedam
mieszkanie blisko centrum,
w kamienicy, po remoncie.
Pokój z aneksem kuchennym, 2 większe pokoje,
łazienka po remoncie.
GOLD HOUSE nr lic. 10750
- 691 210 677
Apartamenty przy Żeromie - Dwa odremontowane
apartamenty, o powierzchniach 73mkw, oraz 68mkw,
położone na 2 piętrze.
Zamknięte podwórko z parkingami. Prowizję pokrywa
sprzedający! Polecamy!
lic.14557 www.jeldom.pl 602 727 242
Domek zamiast mieszkania
- Dom wolnostojący 90m2,
parter-salon, kuchnia; I piętro-sypialnie, łazienka z wc.
Budynek podpiwniczony.
Garaż. Działka 900m2.
Cena 375 000zł. KODEX
10721 - 513 060 568
K a r pa c z m i e s z k a n i a tylko 4320zł/m/kw,nowe lic.
zaw.6692 GOLD HOUSE 693 539 963
Kawalerka ładna - duża
o pow. 30 m2 nie wymaga
remontu. Środkowa, słoneczna i bardzo ciepła. Na
I-piętrze w kamienicy w centrum miasta. Ogrzewanie co
- gazowe. Opłaty 85 zł. Nieruchomości Szymkiewicz l.
2400 - 669-620-071

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerka na Zabobrzu
- Karłowicza - Kawalerka na
Zabobrzu przy ul. Karlowicza. 89 tys. Niskie koszty
utrzymania Nieruchomosci
Stepien. Lic 5627 - 514
600 103
K awa l e r k a n a Z a b o brzu, ul Karłowicza, wysoki
parter, 26,8m2, 83000zl,
czynsz 82zl. Nr lic. 10171.
- 508 240 825
Kawalerka ul. Kopernika
- Kawalerka o pow.28 m2 1
piętro-nadaje się od razu do
zamieszkania. Mieszkanie
jest ciepłe, słoneczne. Cena
125.000 zł - 667 544 454
K awa l e r k i - 2 6 m 2 w
cenie 95tyś zł i 36m2 w cenie
117tyś zł, obie wymagające
odświeżenia, w ciekawych
lokalizacjach. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
K i e p u ry 3 p o k o j o w e Wieżowiec, piękny widok,
rozkładowe, nowe okna,
instalacje, kuchnia umeblowana, TYLKO 190000zł. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Komfortowa kawalerka
- Sprzedam komfortowa
kawalerkę 27m w Sobieszowie na II pietrze w bloku,
osobna kuchnia. Czynsz z
ogrzew.200zl.Tereny zielone.98tys. - 884 273 660
Lokal na parterze 38m2.
Idealne miejsce na sklep,
biuro itp. Lokalizacja przy
ulicy Wojska Polskiego.135
tys zł Zapraszam . EURODOM lic.4566 Alicja KisielJanowska 601 54 02 92, 75
75 250 45
M2 40m2, Małczewskiego Na parterze 40m2, 2 pokoje,
widna kuchnia, łazienka
z wc przedpokój, balkon,
czynsz 400zł. Możliwość
wynajęcia mieszkania 850zł. KODEX 10721 - 513
060 568
M2 Kiepury - 53m2, 2 pokoje,
parter, kuchnia w zabudowie, szafa typu komandor,
czynsz 267zł. Kodex 10721
- 513 060 568
M3 85m2 - Mieszkanie o
powierzchni 85m2 koło
Małej Poczty położone na
parterze w odremontowanej
kamienicy. Cena 200 tyś
do negocjacji. Serdecznie
polecam. Lic. 14557 - 668
667 637
M3 ul. Bartka Zwycięzcy M3 o powierzchni 73m2 w
spokojnej i zielonej okolicy
blisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze.
Po kapitalnym remoncie.
Wszystkie nowe instalacje.
bez pośredników - 608 322
380
Mała Poczta - 53m2, 2
pokoje, całość po kapitalnym
remoncie, duża piwnica,
kawałek ogródka, zadbana
klatka schodowa- cena tylko
do końca Września. Nieruchomości Fankulewscy
- 692 094 962

Mieszkania jak bajka Nowe mieszkania, od 50-72
m2.Lokale z widokiem na
panoramę miasta. Cena za
1m2 brutto 3300zł EURODOM lic.4566 Alicja KisielJanowska 601 54 02 92, 75
75 250 45 info1@eurodom.
jgora.pl
M i e s z ka n i e 1 p o k . Sprzedam mieszkanie 1
pok., bezczynszowe, nowy
budynek, okolica centrum,
36mkw, 116.000pln. - 793
276 386
Mieszkanie 2 pokojowe
na parterze, 39m2, okna
nowe PCV, czynsz 400zł,
cicha, spokojna okolica,
Malczewskiego. KODEX
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2 pokojowe
po remoncie.125tys zł.
EURO-DOM lic. nr 4566
Alicja Kisiel-Janowska - 601
540 292, 75 75 250 45
M i e s z ka n i e
2-pokoleniowe - 2 niezależne
mieszkania 3-pokojowe,
połączone przedsionkiem.
2 piętro 140mkw, zamknięte
podwórko z parkingiem.
Prowizję pokrywa sprzedający! Polecamy. lic.14557
www.jeldom.pl - 602 727
242
M i e s z ka n i e 4 3 m 2 2-pokojowe na Zabobrzu
w atrakcyjnej cenie, 43m2
z balkonem lic.5877 - 500
122 447
Mieszkanie 46m2 Jelenia
Góra - Mieszkanie 46m2
Jelenia Góra-Zabobrze,
dwa pokoje, trzecie piętro,
c e n a 1 2 4 0 0 0 z l . ( N r. L i c .
5627) - 662 009 700
Mieszkanie 56m2 Jelenia
Góra, dwa pokoje, pierwsze
piętro, cena 145000zl. Lic.
5627 - 662 009 700
Mieszkanie komunalne
39m2,pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, po remoncie, pod mieszkaniem garaż
20m2 zamienię na większe
- 781 562 674
Mieszkanie o powierzchni
105mkw, blisko Centrum
Jeleniej Góry, w bardzo
n i s k i e j c e n i e p o l e c a m y,
lic.14557 www.jeldom.pl 602 727 242
Mieszkanie TBS, 50m2,
2 pokojowe, odsprzedam,
cena do uzgodnienia. - 787
377 930
Mieszkanie w starej
kamienicy 82 m2, II
poziomy, centrum, II
piętro - 168000 - 721 553
099

Miłków kawalerka - 53000
z ł l i c . z a w. 3 4 5 4 G O L D
HOUSE - 693 539 967
Nieruchomosci GOLD
HOUSE na sprzedaż
nowe mieszkania w
Karpaczu, cena 4320 zl
m2 brutto, pow. 21m,
26m,34m, 42m, 51m tel.
693 539 963

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

Nowe przy Konopnickiej
- Mieszkania od 30m2 do
60m2, stan deweloperski,
cena od 3490zł za m2.
Świetnie nadają się na
lokale usługowe. KODEX
10721 - 513 060 568
Odstąpię mieszkanie 50m
w TBS - 609 560 620
Okazja 76mkw - Mieszkanie 3-pokojowe, w Centrum Jeleniej Góry!! SUPER
CENA!! Zapraszamy! lic.
14557 www.jeldom.pl - 602
727 242
Oka z j a M 3 1 0 5 m 2 Mieszkanie do kapitalnego
remontu w centrum miasta ul. Sudecka w Jeleniej Górze. Cena 170tyś
do negocjacji. Serdecznie
polecam Lic. 14557 - 668
667 637
Okazja Miłków - 84m2,
I piętro, 4 pokoje, możliwość adaptacji strychu
(33m2) całość po kapitalnym remoncie w 2008 roku.
Willo-kamienica. zaproponuj swoją cenę. Nieruchomości Fankulewscy - 692
094 962
Ok o l i c e K o c h a n o w skiego - 2-pokojowe I piętro 140000 zł lic.zaw.3454
GOLD HOUSE - 693 539
967
P i ę kn e m i e s z k a n i e
2-pokojowe Zabobrze III,
położone na 4 piętrze. Lokal
i klatka schodowa w super
stanie! Do wprowadzenia
od zaraz! lic.14557 www.
jeldom.pl - 602 727 242
Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66 m
z ogródkiem ,co gazowe,
pośrednikom dziękuję - 605
934 763
Sprzedam kawalerkę w
Kowarach 38 m - 696 083
178
Sprzedam mały dom w
Maciejowej. Bez pośredników - 608 515 811
S p r z e da m m i e s z k a n i e
2 pokoje, 40 m2, osiedle
XX-lecia, IV piętro - 696
410 359
S p r z e da m m i e s z k a n i e
3-pokoje, 48m, 4pietro, bez
w i n d y, Z a b o b r z e - R ó ż y c kiego, cena 148000 zl, bez
pośredników, do negocjacji
tel 664514276 - 698 490
613
S p r z e da m m i e s z k a n i e
42 m 2 wieżowiec I piętro
Kiepury 135000.00 - 603
869 841
S p r z e da m m i e s z k a n i e
80m2, trzy pokoje, balkon,
wysoki parter 190 tys bez
pośrednikow - 662 219
248
Sprzedam mieszkanie bez
pośredników, ul. Świętojańska, stare budownictwo,
50 m, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka - 606 493 620
S p r z e da m m i e s z k a n i e
dwupokojowe do remontu w
centrum Jeleniej Góry. - 798
867 371
Sprzedam mieszkanie na
III Zabobrzu, dwa pokoje,
czwarte piętro, 51 m2, do
wprowadzenia. 165 tys.
ABN Stepien. Lic. 7867 514 600 101
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Sprzedam mieszkanie
na Zabobrzu 3
pokoje pow. 63m2,
w wyremontowanym
budynku przy ul.
Noskowskiego4, cena
do negocjacji 218 tys. zł
Tel. 600 346 516

S p r z e da m m i e s z k a n i e
o pow. ok.100m2, blisko
Cieplic. 4 pokoje, kuchnia,
łazienka-stan deweloperski.
Do mieszkania przynależy
ogród. 265000zł. Tylko 2500
zł/m2 GOLD HOUSE nr lic.
10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie w
centrum, 5 pokoi, 155 m2,
do remontu, 206 tys. do
negocjacji. ABN Stepien.
Lic. 7867 - 514 600 101
S p r z e da m m i e s z k a n i e
w Piechowicach,2 pokoje,
wszystkie instalacje nowe,
łazienka po remoncie - 668
361 121
S p r z e da m n o w e k o m fortowe mieszkanie 2
pokoje 50 m. na 1pietrze
z balkonem plus garaż ul
Moniuszki 5A. Bez pośredników tel.600721484 - 600
721 484
Sprzedam pół domu z
niezależnym wejściem w
Piechowicach, pow. 122m2,
duże piwnice, ogród. GOLD
HOUSE nr lic. 10728 - 501
181 875
S p r z e da m p ó ł p i ę k n e j
willi w Cieplicach w atrakcyjnej dzielnicy. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie,
ogród, niezależne wejście,
kominek. Polecam GOLD
HOUSE nr lic. 10728 - 501
181 875
Sprzedam solidne mieszkanie z ogrodem w Kędzierzynie Koźlu 507055422
Trzypokojowe Zabobrze - 63 m2 i 70 m2 bardzo
ładne wyremontowane na
czwartym piętrze, lic. 5524
N.City - 662 112 344
Willowe Cieplice - Piękne,
4 pokoje, ogród, kominek.
Lic.5877 - 500 122 445
Zabobrze I, 48m2, IV p.
- IV piętro, 48m2, 3 pokoje
(15,9,6m2) mieszkanie do
zasiedlenia od zaraz, słoneczne. Blok po termomodernizacji. Cena 146000 zł.
Nieruchomości Fankulewscy - 692 094 962

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2-pokojowe mieszkanie o pow. 50m2 centrum
Urządzone nowocześnie,
koszt wynajmu 1400 zł, plus
media. oferta nr 1499 EuroDom lic.4566 Alicja Kisiel
Janowska - 601 540 292,
75 75 250 45
Do wynajęcia 2 pokoje w
okolicy Malej Poczty. Cena
do uzgodnienia - 531 083
359
Do wynajęcia 2-pokojowe
nowe umeblowane mieszkanie blisko centrum + miejsce parkingowe. 950 zl +
rachunki. Tel 792013637
- 792 013 637

tel. 75 64 70 610
www.jeldom.pl

ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
SB 607 - Prezentujemy Państwu dom w zabudowie szeregowej
o powierzchni całkowitej 300m2 blisko Jeleniej Góry. Nieruchomość
położona na działce o powierzchni 2500m2 blisko parku.
Teren zagospodarowany z dwoma oczkami
wodnymi, domkiem gospodarczym,
altanką,
ogrodzony płotem drewnianym oraz siatką.
Cena 490 000 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.
WL 365 - Prezentujemy Państwu na wynajem nieruchomość w
Centrum miasta, położoną przy głównej drodze wyjazdowej z Jeleniej
Góry w kierunku Wrocławia- ul. Wincentego Pola. Budynek o jednej
kondygnacji naziemnej o powierzchni użytkowej 117,40m2, wysokość
3,18m, składa się z dużej sali sprzedaży, pomieszczenia gospodarczego z zabudową kuchenną, biura i WC.
Cena wynajmu 3 000 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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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

Do wynajęcia 3 kawalerki
w domku, osobne wejścia, parking, Jelenia Góra
ul. Podleśna 24, osiedle
Czarne Tel. 75 75 215 89,
795 203 490
Do wynajęcia kawalerka na
Zabobrzu 30m2 - wyremontowana, nowe okna, ocieplony blok, umeblowana,
balkon z widokiem na góry.
- 607 612 312
Do wynajęcia kawalerka na
Zabobrzu 800zł za miesiąc
plus media - 509 996 394

Wynajmę pokój studentce
lub dziewczynie pracującej,
Zabobrze ul. Kiepury Tel. 75
64 207 66
Wynajmę przytulne mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu. Umeblowane, tanie w
utrzymaniu. 800zl+rachunki+kaucja. - 884 168 320
Wynajmę trzy nowo urządzone pokoje z dostępem
do łazienki i kuchni - 783
148 478

Do wynajęcia
mieszkanie 2 pokojowe
ul. Kiepury, umeblowane
( tv, lodówka, pralka)
750zł + 211 czynsz +
liczniki + kaucja 1 m-c
tel. 601 318 439

Do wynajęcia 2pok. mieszkanie z aneksem kuchennym, blisko centrum, dla
pary. Tel. 691 556 212, 75
64 697 02
Poszukuję 2 pok. mieszkania w Szklarskiej Porębie,
umeblowanego w apartamentowcach lub po kapitalnym remoncie, na rok. Tel.
601 610 886
Poszukuję mieszkania do
wynajęcia. Kowary, Mysłakowice. - 692 806 729
Wynajmę umeblowane
2 pokojowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie na
Zabobrzu. - 517 847 809

Do wynajęcia stancja dla
studentek blisko Kolegium Karkonoskiego. 607554647
Mam do wynajęcia 3 pokojowe dla studentów, parter,
1000 zł + media, kaucja,
dwa przystanki MZK od
Kolegium Karkonoskiego
tel. 515 366 442
Mam do wynajęcia komfortową kawalerkę na Morcinka w dawnym chemiku
- 606 952 341
Mam do wynajęcia mieszkanie w centrum w spokojnej
okolicy jg umeblowane dwa
pokoje kuchnia łazienka
może być dla studentów
cena 900zl do negocjacji 785 978 451
Mieszkanie 3 pokojowe,
w pełni umeblowane dla studentów w centrum. Cena do
uzgodnienia - 530 046 469
Tania stancja dla dziewcząt. Pełne wyposażenie.
Pokoje 2-osob. kuchenka,
łazienka. Bardzo dobre
warunki. Internet gratis.
Kontakt po g.18-tej - 601
560 859
Wynajmę 2 pok. + kuchnia
na Zabobrzu, koło LIDL, tel.
75 64 21 773
Wynajmę 2 pokojowe
mieszkanie w centrum Karpacza 900zl plus opłaty
601995535
Wynajmę 3 pokojowe
mieszkanie 50m2-w ścisłym
centrum Jeleniej Góry częściowo umeblowane - 601
068 332
Wynajmę dwupokojowe
mieszkanie w Cieplicach
po remoncie, umeblowane i
wyposażone w sprzęt AGD,
1000zł + media - 606 728
254
Wynajmę kawalerkę 48m2
w domu w Cieplicach. 800zl
+prąd. - 604 288 143
Wynajmę mieszk. 2-pok.
na Zabobrzu, dla 3 spokojnych studentek/ów, cena
250zł/os + liczniki + kaucja
zwrotna. Tel: 795068715 i
75 - 713 02 68
Wynajmę mieszkanie trzypokojowe pierwsze piętro 48
m2 na Placu Ratuszowym
900 złotych i media tel po
szesnastej - 605 932 785

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię kawalerkę z
kuchnią łazienką przedpokój ogrzewanie co na większe - 501 321 626

DOMY
SPRZEDAM
Dom na Zabobrzu - Sprzedam dom na Zabobrzu w
Jeleniej Gorze. Pow. 100
m2 + piwnice i strych. - 515
256 971
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

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę budowlaną
w spokojnej lokalizacji (nie
n a o s i e d l u ) w o k o l i ca ch
Jeleniej Góry o powierzchni
przynajmniej 30 ar. - 609
163 555

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

Sprzedam bardzo ładną
działkę budowlaną 3,8ar,
możliwość 2 działek, cena
okazyjna Tel. 504 924 825

Sprzedam działkę budowlana o powierzchni 0.1213
ha Jelenia Góra (Osiedle czarne) rozpoczęta
budowa. Telefon kontaktowy
756495195. - 783 148 478
Sprzedam działkę budowlaną w Czernicy, tel. 601
189 006

LOKALE
SPRZEDAM
3 pok. - 1800zł / 1m2, trzecie piętro; 77m2; 3pok.
duża kuchnia; łazienka;
o k n a P C V; b a l k o n ; s p i żarnia; pomieszczenie
gospodarcze; śródmieście.
„NK” lic. 6327 - 502045638,
756436052
Działka nad rzeką - inwestycyjna przy trasie Jelenia
- Karpacz 6000m2 warunki
zabudowy, sprzedam lub
inne propozycje - 504 699
338
K awa l e r k a o p o w. 2 8
m2+weranda 30 m2,1 piętro-nadaje się od razu do
zamieszkania.Mieszkanie jest ciepłe, słoneczne
. C e n a 1 2 5 . 0 0 0 z ł . w w w.
nieruchomosci-sudety.com.
pl Lic.16439 Sudety - 667
544 454
Pilnie odstąpię działający
gabinet kosmetyczny przy
salonie fryzjerskim w centrum miasta. - 506 110 045
Sprzedam lokal handlowy
w Sobieszowie 22m2. - 534
303 997
W ofercie mieszkania 2 i
3 pokojowe na Zabobrzu
II, oraz III zapraszamy!
lic.14557 - 602 727 242
Wydzierżawię lub sprzedam sklep w Kostrzycy. 605 237 860

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
117mkw w Centrum, ponad
3m wysokości, wszystko
w super stanie! Atrakcyjna
cena. Dobrze wypromowana
lokalizacja! lic. 14557 www.
jeldom.pl - 602 727 242
60m2 1100 zł - Lokal użytkowy przy ul. Wolności,
parter, witryna, 1100 zł plus
media. Sudety. Lic.1749 535 630 414
Do wynajęcia lokal 70 m
lub mniejszy w cieplicach
przy ulicy Wolności - 608
012 504
Do wynajęcia lokal handlowo usługowy w Cieplicach ścisłe centrum 34m
- 695 653 260
Do wynajęcia lokal handlowy, ul. Konopnickiej, 30
m. kw. Doskonała lokalizacja, ścisle centrum! - 791
941 121
Do wynajęcia lokal o pow.
22 m2 przy ul. Długiej (wejście od ul. Krótkiej) w Jeleniej Gorze. Kontakt w godz.
rannych - 784 651 917
Do wynajęcia lub sprzedaży
lokal 120 m2 blisko centrum
,kolo Flory - 604 358 155
Karpacz do wynajęcia
lokal handlowo usługowy
30 m przy głównej ulicy
607799430 - 607 799 430

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lokal 60m2 centrum, ciąg
handlowy ul. Poznańska,
parter, duże witryny, ogrzewanie w cenie. Wynajmę
bez pośredników - 888 221
321
Lokal mieszkalny lub usługowy (60m2) Kowary w ładnej okolicy tel 605297060
- 607 307 920
Lokal w Kowarach Lokal
w centrum 30m2 na działalność handlową - 605
211 611
Parter-20m - Lokal usługowy okolice teatru 1.000
+ media. Lic. 11965 - 509
949 961
Pawilon handlowy pod
handel w branży warzywno-owocowej lub innej po
remoncie. Zlokalizowany
ul. Kochanowskiego - 502
626 283
Tanie i atrakcyjne mieszkania i lokale użytkowe blisko
centrum J.G. Mieszkania 1,
2 i 3 pokojowe. Sprzedaż
bez pośredników. Pomoc
w uzyskaniu kredytu. - 510
124 844
Wydzierżawię na przyszły sezon letni w pełni
wyposażony letni ogródek
gastronomiczny w centrum
Szkl. Poręby - 535 044
951
Wydzierżawię sklep mięsny i chemiczny razem lub
osobno położony w Milkowie naprzeciwko apteki o
pow.63 m 2. - 518 032 144
Wynajmę lokal w Gryfowie Śląskim nadający się
na handel lub nieuciążliwą
działalność np szycie - 667
310 800

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Lokal na pizzerię - Pilnie
poszukuję lokalu do wynajęcia w Jeleniej Górze, pow.
ok. 50-120 m2, na pizzerię,
n a j l e p i e j z mi e j sce m n a
stoliki - tzw. ogródek 666
222 031 MADOM Nieruchomości lic.9506

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż murowany w centrum Jeleniej Góry ul.
Zamenhofa. Tanio sprzedam. - 510 124 844
Sprzedam garaż murowany na Zabobrzu ul. Wiejska dołek kolo estakady.
Sila, kanał, - 602 390 069
Sprzedam garaż murowany w centrum - 691 081
217
Sprzedam garaż- blaszak
używany przez 1 rok/stan
bardzo dobry wymiary: 3x5
m, cena 1.100 zl. 607153401
po godz. 15.00 - 607 153
401
Wydzierżawię lub sprzedam warsztat w Kostrzycy.
- 605 237 860

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia garaż. Zabobrze. - 691 142 843

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1. Mieszkanie 135 m2, 5 pokojowe, całe piętro
dwurodzinnego domu z garażem i ogrodem w
Kaczorowie. Interesująca oferta w doskonałej cenie
230 000 zł do negocjacji. Kędziorek Anna tel: 667
219 752 MS-395
2.Oferujemy do sprzedaży dom
z 2004 r. Salon z kominkiem, kuchnia, 3 sypialnie,
garderoba
2 łazienki, taras, garaż, na działce 1200 m2 w
Łomnicy. 480 000 zł. Zapraszam na prezentację.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
3.Mieszkanie 100 m2, na parterze z werandą, możliwość odtworzenia wejścia z podwórka. 3 pokoje, w
bliskim centrum Jeleniej Góry. Nadaje się na biuro,
gabinet. 308 000 zł Kędziorek Anna tel:667 219
752 MS-367
4.DS-375 Szklarska Poręba-Górna, dom-pensjonat
320 m kw z budynkami gospodarczymi, na działce
3501 m kw. doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,do negocjacji. 726290939
5.MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75 m kw.: 3 pokoje, otwarta kuchnia,
łazienka, duży taras. Parter, dzielnica willowa. Cena
299.000,- do negocjacji. 726290939
6.MS-305 Jelenia Góra,
mieszkanie 67,4 m kw. do
remontu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy. Cena 130.000,- do negocjacji.726290939
7.Oferta DS-369.Piętro willi w Cieplicach z użytkowym poddaszem i niezależnym wejściem.
Pow.całkowita 190m2 – 3 pokoje . Ogrzewanie
gazowe , ogród , altanka , garaż. Atrakcyjna lokalizacja. Cena 290tys.zł. Polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135.
8.Pierwsze piętro, z balkonem. Rozkładowe 5 pokojowe, po remoncie.
Nowe drewniane okna wysokiej klasy, odrestaurowana stolarka wewnętrzna, doskonale zachowane podłogi i piękny parkiet. Nowe instalacje.
Rozkładowe, garaż o powierzchni 25 m.kw oraz
pomieszczenia gospodarcze. Zadbana elewacja
i ładny stylowy charakter domu. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549
9. TYLKO 75000 zł jednopokojowe mieszkanie
z balkonem i wspólnym ogródkiem ok 3 km od
centrum Cieplic. Wymagajace remontu ale w
ciekawym miejscu oraz dobrej cenie. Polecam
Remigiusz Rychlewski lic 9549 tel 501 73 66 44
10. Połowa bliźniaka
w Janowicach Wielkich. Pow. całk 145m2 w tym użytkowa
ok.95m2 , piętrowy (użytkowe poddasze)
, częściowo podpiwniczony. Trzy pokoje w
tym b.duża sypialnia na piętrze. Dom zadbany i ładnie utrzymany. Działka 566m2 ,
duży dwustanowiskowy garaż.. ładny ogród.
Ogrzewanie piecem c.o. na paliwo stałe. Cena 268.000,- PLN.
Kontakt Bogdan Sondej tel 602 732 135 Oferta DS-380
11.Dwupokojowe na parterze bloku przy ul. Kiepury. Pow. całk.
53,3m2 , duży salon ok.25m2 z dużym balkonem. W cenie lokalu
zabudowa kuchenna i duża szafa Komandor w p.pokoju. Do wprowadzenia bez dodatkowych kosztów .Cena 170.000zł. . Kontakt
Bogdan Sondej tel.602 732 135.Oferta MS-393

PLOTKI I FAKTY

PISANE Z UKOSA

Mądre głowy, choć młode
Prócz szeregu najrozmaitszych
„korzyści” wynikających z pracy
belfra, niewątpliwie wielką zaletą
wykonywania akurat tego zawodu
jest możliwość poznania opinii młodych na różne tematy. Niekoniecznie
związanych ze szkołą i nauką w
szkole, a i poza szkołą wyrażanych.
Mądrych i rzetelnych.
Ku mojej wielkiej, a przy tym
nieskrywanej radości okazywanej
wszem i wobec – zarówno w szkole,
jak i poza szkołą ponad rok temu zyskałem możliwość współpracowania
z młodzieżą. Zyskałem, możliwość tę
wykorzystałem i nadal wykorzystuję,
czytelniku. Innymi słowy jestem
belfrem. Uczę „Polaka” i „Polakiem”
młodych Polaków udało mi się zainteresować, z czego dumny jestem
wręcz niemożliwie.
Ale mniejsza o to, albowiem nie o
dumę z wykonywania zawodu belfra
chodzi w tym tekście, a o opinie
wyrażane przez młodych na różne
tematy, często z „Polakiem” (nie z
Polakiem, nie mylić z obywatelem
kraju Piastów) mających raczej niewiele wspólnego. Przynajmniej tym
ze szkoły w sensie programowym,
który w przypadku owych opinii
odchodzi do przysłowiowego lamusa.
I bardzo dobrze.
Młodzi opiniować potrafią, koniec i
kropka. A opiniują wszystko, i chwała
im za to. Są niczym wprawni obserwatorzy społecznych problemów i
ich komentatorzy, choć pozostają
trochę za nawiasem; poza kryzysem, bezrobociem, ratami kredytów
spłacanych przez ludzi „dorosłych”
czy polityką. Mimo to jednak każdą
z tych dziedzin na swój sposób znają
i opiniują. Rzeczowo i z polotem, i z
argumentacją parnasu godną.
Nie dalej jak kilka dni temu, już
po zakończeniu zajęć lekcyjnych rozmawialiśmy z młodymi o toczącej się
właśnie kampanii wyborczej, o tym,
co po wyborach winno się zmienić,
o sytuacji w Polsce w ujęciu społeczno-gospodarczym, aksjomatach
moralnych dzisiejszych Polaków;
że bieda w kraju aż piszczy, że perspektywy są raczej marne itp. Albo
inaczej, młodzi rozmawiali a ja się
tylko przysłuchiwałem, od czasu do
czasu wtrącając jedynie swoje „dwa
grosze”, gdyż więcej „groszy” wtrącać

nie było potrzeby.
Młodzi dywagowali tak, że aż się
piana z pyska toczyła. Raz za razem
wymieniali między sobą opinie, których autentyzmu czy godnej podziwu
refleksji pozazdrościć jedynie mogą
wszyscy i każdy z osobna etatowi
opiniotwórcy. Mówili o sytuacjach
i ich ewentualnych rozwiązaniach,
jakże konkretnych i jakże dalekich
od rozwiązań proponowanych przez
tych, którzy „walczą” obecnie o
możliwości rzekomego problemów
rozwiązywania. Bynajmniej nie abstrakcyjnych i sensu pozbawionych.
Wręcz przeciwnie, sensownych w
największym tego słowa znaczeniu.
Nastoletni ludzie; nastoletni
Polacy, uczniowie szkół średnich
widzą problemy toczące Polskę
i starszych Polaków ze świeżej,
pozbawionej jakichkolwiek negatywnych kontrastów, spaczeń itp.
perspektywy. Widzą, a przy tym
starają się przyczyny owych problemów zrozumieć i w te rozwiązania
kierować, a nie odwrotnie. Odwrotnie niż politycy (i nie politycy)
kandydujący do parlamentu nie
poszukują recepty na kryzys, lecz
szczepionki na przyczyny kryzysu, by ten już nigdy więcej się nie
powtórzył. Nie dość tego, miast
mówić o konieczności stworzenia
miejsc pracy dla bezrobotnych,
mówią o bezsensowności uruchamiania nowych funkcji czy nowych
stanowisk, skłaniając się raczej ku
zakładowym restrukturyzacjom,
reformom strukturalnym, otwarcia
rynku na nowe towary i usługi dla
konsumentów. Mówią o popycie
na towar, który mógłby napędzić
podaż i dać ludziom chleb powszedni; mówią o polityce zagranicznej
dzisiaj będącej w powijakach; stawiają pytania i konstruują rzetelne
odpowiedzi.
Reasumując, mądre głowy, choć
młode. Z młodymi starzy powinni
rozmawiać, a nie zamykać się na
nich, jak zresztą i na starych się zamykają. Młodzi się sprawdzają, choć
tutejszy główny dowódca twierdzi
inaczej. „Jednością silni, rozumni
ciałem”, w kraju, gdzie ciągle noc
głucha – z nimi rozmawiać należy, a
z czasem dobrobyt Polskę obierzy.
Piotr Iwaniec
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Sobowtórów brak
W okresie kampanii wyborczej w sposób znaczny wzrasta
ilość wydarzeń różnych, na
których wypada się pokazać
zwłaszcza kandydatom. Nic zatem dziwnego, że – jak to mawia
dzisiejsza młodzież – niektórzy
„nie ogarniają” tego wyzwania.
Pojawił się nawet pomysł, aby
na czas przedwyborczych bojów poszukać kogoś, kto byłby
do danego kandydata łudząco
podobny, aby „zagrał” jego rolę
w tym „widowisku”. Niestety,
pomysłodawcy nie mieli tyle
szczęścia, co realizatorzy filmu
„Miś” i nie udało im się znaleźć „kandydatów zastępczych”.
Wymyślono jednak, że podczas
następnej kampanii wyborczej
zostanie powołany zastępca kandydata, który wyręczy go trudnej
roli pojawiania się wszędzie i o
każdej porze.

– Czy pani prezydent nie
sądzi,

– … że w Sejmie przyda się
pani

Bez marnotrawstwa?
Kandydatów, którzy jesienią
ubiegłego roku ubiegali się o
mandat y radnych miejskich
i wojewódzkich oraz o stołki
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a teraz chcą zostać
posłami lub senatorami, nie
przekonał pomysł, aby – podbudowani ideologią ekologiczną –
wykorzystać plakaty z wyborów
samorządowych w wyborach
parlamentarnych. Wprawdzie
przez te kilka miesięcy pretendenci do politycznych wyżyn
niewiele się fizycznie zmienili,
jednak ranga wydarzenia nie
pozwala na oszczędności. Tym
bardziej, że i tak mało który
kandydat płaci za przedwyborczą otoczkę z własnej kieszeni.
To co się będzie szczypał?
(anzol)

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

– … towarzystwo takich dam
jak my?

Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta i kandydatka na posła, Anna Ragiel, zastępca przewodniczącego
rady miasta, Ewa Duziak i Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, radne Platformy Obywatelskiej
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

A potencjał wciąż drzemie
Ostatnio bardzo często mówi się o
tkwiącym w regionie potencjale, który drzemie, ale jakoś nigdy nie może
się obudzić i pokazać moc. To woda
na młyn naszych kandydatów, którzy
mają przynajmniej bazę do produkcji
obietnic. Bo z czego by żyli, gdyby
świat wokół nas był idealny?
Wbrew coraz bardziej dokuczliwym korkom, ulicznemu rozgardiaszowi, przepychankom w autobusach, których kursowanie znacznie
ograniczono, bo woziły powietrze,
Jelenia Góra wydaje się miastem
uśpionym. Dla tych, którzy nie znoszą

wielkomiejskości, a cenią spokojny
koloryt prowincji, to dobrze. To dobrze także dla polityków, którzy raz
na cztery lata (a bywa, że częściej)
budzą się z letargu z racji rozpoczęcia
kampanii wyborczej.
Ludzi władzy oraz tych, którzy
wspinają się na świecznik, widać
wtedy niemal wszędzie. Przypominają o sobie, chcą się pokazywać przy
różnych okazjach, przecinają wstęgi
przygotowane propagandowo akurat na gorący przedwyborczy czas.
Patrzą na nas zewsząd wizerunkiem
zbudowanym przez sztabowców

na podstawie aktualnie obowiązujących trendów i wygładzonych
programami graficznymi. Chwalą
się lukrowanymi życiorysami. Ścigają
się na hasła będące często zwykłymi,
ale podniesionymi do wyższej rangi,
ogólnikami.
No i próbują reanimować potencjał, bo ten śpi. Drzemiących mocy
dopatrują się niemal wszędzie, zresztą nie bez racji, bo wiele poruszanych
tematów wydaje się rozsądnymi, choć
jakże często pobożnymi życzeniami.
W dodatku powtarzanymi od wielu,
wielu lat. Choćby sprawa lotniska,
które – jako lotniczy port pasażerski
– było już projektowane w latach 70.
XX wieku, gdy Jelenia Góra doczekała

się rangi miasta wojewódzkiego.
Wielu polityków wsiada też do
pociągu. Byle jakiego co prawda, ale
może i dla nich lepiej. Bo gdyby to był
pachnący czystością superszybki TGV,
wsiadaliby tam jedynie jako dumni
pasażerowie. Snują wizje mało realne
przeprowadzenia przez nasze miasto
linii wspomnianej właśnie szybkiej
kolei. Co wymaga nie tylko góry
pieniędzy, ale i ponadregionalnych
projektów. I dziesięcioleci na realizację. Są i tacy, którzy nic nie snują: liczą
na to, że skandalizująca postawa ich
politycznych bożków uczyni świat od
razu lepszym.
Tymczasem mamienie ludności
kolorowymi wizjami czegoś, co

powstało na razie tylko w wyobraźni twórców lub w postaci
hiperrealistycznych wirtualnych
makiet, to znana praktyka. Często
wykorzystywana dziś, kiedy technika pozwala na wykreowanie czegoś
w sposób do złudzenia wiarygodny.
Tak właśnie bywa „animowany” też
nasz drzemiący potencjał.
Co z tej kampanii zyska Jelenia
Góra, która w polskim okresie
miała wiele szczęścia i równie dużo
zmarnotrawionych szans? Na razie
tylko przedwyborczy „wizerunek”:
oplakatowane twarzami różnymi
miasto i solidną podbudowę z obietnic, których celem jest wybudzenie
potencjału. Czy gdy uda się go

zmusić do wstania, to ziewnie, przeciągnie ramiona i ruszy ochoczo
do dzieła budowy krainy marzeń
mlekiem i miodem płynącej?
Sen potencjału politykom potrzebny jest jak rybie woda, by
móc siebie przedstawić jako ci,
którzy wciąż go budzą. Jak się uda
przekonać głosujących, to świetnie.
Niech potencjał śpi dalej! A jeśli nie?
To po co go budzić? A niech sobie
drzemie do następnego gorącego
okresu samorządowej kampanii
wyborczej za trzy lata. Póki co
będzie przynajmniej trochę ciszy i
nikt nie będzie przeszkadzał, by mógł
drzemać.
Wasz Redaktor
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2011-09-16 godz. 18.00 - 2011-09-23 godz. 19.00
Ogłoszeń drobnych 388

3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, wykształcenie średnie, dyspozycyjność, miły głos, wysoka energia
życiowa. Zgłoszenia z CV - met.rekrutacja@gmail.com
Agencja reklam pilnie zatrudni grafika na umowę o prace. Wymagana
znajomość: CDR w stopniu dobrym,
obróbka foto. Cv na email artjob211@
gmail.com - 075/ 648 0 648
CODETWO S.C. zatrudni: - -Specjalistę ds. e-Marketingu skierowanego
na rynek niemiecki, -Specjalistę ds.
Wsparcia i Obsługi Klienta anglojęzycznego. - www.codetwo.pl/praca/?jel
Dam pracę - sprzedawca,
ogrodnik - 500 110 537
Dla Ciebie - Jesteś „na tak”, z całym
sercem robisz wszystko a nawet wiele
więcej, i co? Nadal nie jesteś doceniona(y) Mamy dla Ciebie coś ekstra.
Jeśli masz już 30 lat, śr. szkołę, wyślij
CV - met.rekrutacja@gmail.com
Jeśli jesteś energiczna zwariowana
kreatywna kochająca dzieci i dyspozycyjna w każdym dniu, ta praca jest
dla Ciebie. CV: kierować na Akademia
H - 502 022 212
Zatrudnię elektryka z praktyką na
budowie - 603 264 992

Hotel *** w Karpaczu poszukuje
Szefa sali do restauracji. Wymagania:
min. 4-letnie doświadczenie, płynna
znajomość j. niem. Umowa o prace i
plac - 669 993 808
Hurtownia Warzyw zatrudni magazyniera kierowcę kat B praktyka wiek do
45 lat zarejestrowany w RUP Jelenia
Góra CV składać w Hurtowni JG Sobieskiego 56/58 - 695 588 475
Iwo-Bau Firma Budowlana zatrudni
na umowę dekarzy, murarzy do
pracy w Niemczech. Super warunki!
Praca legalna. Kontakt 501418553,
699952962 - 501 418 553
Przyjmę do pracy kelnera lub kelnerkę do restauracji w Szklarskiej Porębie wiek od 30 do 45 lat tel. 505507781
cv na adres :adres.internet@wp.pl
- 505 507 781
Zatrudnimy kosmetyczkę ze Szklarskiej Poręby w pensjonacie Orla Skala.
Mail: orlaskala@szklarska.pl - 512
472 797
Restauracja -Hotel w Karpaczu
zatrudni kucharza na pełen etat! - 509
429 835
Zatrudnię operatora kopar-ładowarki dobre zarobki na umowę i
na miejscu z doświadczeniem - 504
288 878
Poszukuję dekarzy do Niemiec ,
umowa 501418553 - 501 418 553

Poszukuję do współpracy osoby
ambitne lubiące prace z ludźmi.
Zarobki zależne od zaangażowania. Pośrednictwo sprzedaży
branża wellness (zdrowie) - 669
906 096
Wykładanie towaru Carrefour- praca w firmie Gruppo
Trade Service Polska, wymagana książeczka sanepidowska, Kontakt: 797018241 - 512
139 920
Zatrudnię operatorów koparek. Umowa o prace, dobre
zarobki - 507 032 991

Poszukujemy Doradcy

K ie r o w ca B,C - wiek
30 lat - doświadczenie
w transporcie,
wszystkie wymagane
dokumenty szuka pracy
w transporcie krajowym
lub na miejscu - 605
912 118

Klienta/Sprzedawcy ds.
Pożyczek. Nauczymy

Firma zatrudni pracownika
biurowego - asystent-ka.
Wymagania: j. rosyjski i

zawodu, również jako
praca dodatkowa, wysokie
zarobki. Tel: 664 741 681

angielski, praca pełny etat.
CV kierować na maila:
superwomen1@wp.pl
Agencja reklam pilnie zatrudni grafika na umowę o prace. Wymagana
znajomość: CDR w stopniu dobrym,
obróbka foto. Cv na email artjob@
gmail.com - 513 678 330

Zatrudnię pracowników fizycznych
- Piechowice - 603 223 482
Rusza projekt szlachetna paczka.
W tym roku jest zagrożona z powodu
braku wolontariuszy. Możesz to zmienić. Zmień los najbardziej potrzebujących rodzin. - 723 410 246
Sprzątanie biura 1,5 godz. dziennie.
- 661 991 555

Zatrudnimy
reprezentantów
handlowych do
aktywnej sprzedaży
usług TPSA i ORANGE,
praca w budynku TP
w Jele n ie j G ór z e . C V
p r o s im y k ie r ow a ć :
a r.pr a c a @ gm a il.c o m

PRAC A
PO D E J MĘ PRAC Ę

Pedagog podejmie dodatkowa
prace indywidualne w domu
klienta doradztwo zawodowe dla
gimnazjalistów. Pomoc pedagogiczna dla rodziców i dzieci. - 502
753 749

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Bmw e36 94r wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Części do Volvo V40 1.9TD rok
98 przekaźnik świec żarowych
zawór egr czujnik powietrza w
dolocie pol os prawa przednia
napinacz paska wielorowkowego
- 660 312 408

Do Renault Megane II 2003
sprzedam niedrogo zderzak tylny
w kolorze niebieskim do małej
poprawki lakierniczej - 501 398
739
Felgi BMW E30, oryginalne stalowe
4szt. stan bardzo dobry - 781 725 949
Mam do sprzedania wszystkie części
do passata 1997 rok 1.8 benzyna - 790
878 920
Mondeo kombi 95r wszystkie części
z demontażu - 510 242 940
Opony ze stalowymi felgami do opla,
zima r 13, 4 * 100, w b. dobrym stanie.
Gotowe do jazdy. Cena 400 zl lub
zamienię na... - 791 577 537
Opony zimowe 175-65-14 używane
cena 140 złotych za komplet - 500
183 196
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Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Opony, koła zimowe sprzedam, do
Audi A4, Passat B5, Sharan, Galaxy,
Ford, BMW, opony 14,15, 16 - 783
032 842
Renault Megane II, zderzak przedni
sprzedam - 781 725 949
Skoda Fabia - Szyba przednia od
pasażera. - 726 808 725
Sprzedam dużo części do Fiata
124/1300 i do FORDA TAUNUSA rok
1976 polecam. - 609 843 917
Sprzedam felgi stalowe do Opla r 13.
4 * 100 cena 25 zl szt. - 791 577 537
Sprzedam felgi stalowe oktavia1
5x100 - 691 081 217
Sprzedam nowe progi do fiesty
91r.140zl,uszcz pod miske oleju13zl,filtr
oleju20zl,oraz radio panasonic stan
bdb150zl podświetlane na niebiesko.
- 501 466 936

Sprzedam radio samochodowe sony
na cd cena jaka mnie interesuje to 50zł
pilnie - 782 186 210
Sprzedam różne części bmw 530d
tele lub sms - 723 740 985
Vw passat - wszystkie części do passata kombi 96 rok - 790 878 920

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto za rozsądną cenę - Każde auto
nawet bez przeglądu i OC, dysponuję
własnym transportem. - 511 209 408
Każde auto - Całe i powypadkowe,
angliki, odbieram własnym transportem
- 693 828 283
Każde auto - kupie. Powypadkowe,
cale i uszkodzone, bez prawa rejestracji
i angliki. - 510 522 968

og£oszenia / reklama
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Każde auto-kupie. Uszkodzone,
powypadkowe i cale -odbieram własnym transportem. Również angliki.
- 721 721 666
Każde auto do 1000zl - Kupie każde
auto do 1000zl cale lub uszkodzone
bez opłat lub na zachodnich tablicach
gotówka od ręki - 726 777 437
Każde auto do 300zł – Stan aut obojętny, odbieram własnym transportem
- 887 279 884
Kupię motorynkę na chodzie - 889
834 544
Leasing używanych samochodów,
uproszczone procedury, szybka decyzja, zapraszamy do kontaktu. - 605
248 272
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupie w cenie od
500zl do 5000zl tel 603182814 - 603
182 814
Skupuję samochody, odbiór osobisty
- 503 984 663
Wszystkie samochody kupie. Kupie
auta powypadkowe, uszkodzone i cale.
Również angliki. Posiadam własny
transport. - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Astra 93r wszystkie części z demontażu - 510 242 940
Astra classic - sprzedam - hatchback
(125000 km), benzyna 1.4, właściciel
niepalący, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwisowany, immobiliser,
centralny zamek, radio, poduszka
powietrzna, wspomaganie kierownicy
- 601 441 959
Audi A3 benzyna gaz 1800, 90 rok,
sprawny - 668 492 151
Audi A3 dla konesera. 97r, silnik 1.8
v5, 130KM, niebieski metalik, alufelgi
17_qq, skórzane fotele. 10800do
negocjacji - 695 449 400
Audi B3 90 rok, sprawny, jeżdżący,
szary metalik 1800 poj., 1800zł - 668
492 151

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
Cinquecento na części - 693
828 283
Citroen ax 1.4 diesel stan dobry
na chodzie opłaty na rok. Cena 1100
pln - 519 169 298
Clio 2 2002r po lifcie 1.2 uszkodzony
bok 4500zl - 510 242 940
Części VW Golf IV - belka tylna z bębnami, prawa i lewa szyba tylne , szyba
przednia boczna od pasażera , kołyska
przednia . Więcej info pod numerem tel
726808725. - 726 808 725
Daewoo Espero - 1.8 CD,
36 tys. km, srebrzystozielony, zadbany, pierwszy
właściciel, starsza osoba 609 902 706
Do sprzedania Daewo Matiz rok
1999. Cena 3000zl,do malej negocjacji
tel.796 320 008 - 791 828 160
Do sprzedania Daewo Matiz rok
1999. Cena 3000zl,do malej negocjacji
tel.796 320 008 - 791 828 160
Fiat 126p – Czerwony na starych
felgach, 1980r, zarejestrowany, 1800zl
- 601 924 778
Fiat Cinquecento 98rok.704 poj. blokada skrzyni biegów, radio. Zadbany,
kolor błękitny, ważne opłaty. Cena
1400zl. - 783 032 842
Fiat Dukato skrzyniowy 2,5 d do
tego plandeka 93 r na chodzie - 795
633 247

Ford Mondeo 1.6 benzyna-gaz,1994
rok przebieg 224 000 kilometrów,
ważne OC i przegląd, cena 2500zl do
lekkiej negocjacji. - 721 579 047
Ford Mondeo rok 96 2 litry benzyna
fioletowy metalik. Alu felgi wspomaganie poduszki klima hak akt. ubezpieczenie i przegląd 3tys do negocjacji - 793
725 210
Ford Mondeo, 1994rok, 1.8 TD, przebieg 215 000, ważne ubezpieczenie i
przegląd - 607 444 632
Omega B 96r 2.5 Tds wszystkie części
z demontażu - 510 242 940
Opel Astra 3 diesel 101 KM 2005r
5drzwi klima.el szyby 8 airbagow
błękitny metalik przebieg 113 tys cena
24 300 plus opłaty pomogę w formalnościach - 601 940 871
Opel Astra96r.Silnik-2.0 136KM w
gazie sekwencyjnym! Bogato wyposażony (komputer, el.szyberdach i szyby,
podgrzewane fotele i lusterka).W
środku b. zadbany. - 724 334 095
Opel Calibra 90r poj, 2.0 16v ,benzyna okolo 170km, brak ubezpieczenia oraz przegladu cena 1800zl do
uzgodnienia.p - 530 806 343
Opel Omega B kombi 2.0+gaz.
świeżo opłacony, elektryka, szyberdach, sprawny technicznie do małych
poprawek kosmetycznych. Cena 2500
- 510 288 817
Opel Omega B sprzedam 96 rok, 2,5
TDS, stan bardzo dobry 663 500 834
Opel Vectra 92 r. kolor biały, ubezpieczony, sprzedam tel. 511 622 679
Opel Zafira 2002 stan bardzo dobry,
klima ABS, wspomaganie 10 poduszek, elektr. Szyby i lusterka. Granatowy 7miejscowy, alufelgi. Cena 12800
- 602 258 747
Peugeot Boxer 99 rok, tel: 607 961
108 - 607 961 108

Renault Laguna 1.8+gaz 94 rok abs
elekt. Szyby itd. Ważne opłaty 2300 do
negocjacji. - 669 675 857
Renault Twingo 96rok sprzedam na
częsci - 606 500 884
Seat Ibiza - zarejestrowany, rok 95,poj
1000 benzyna,radio,2xpoduszka,wazny przegląd i ubezpieczenie, alufelga,
cena 1980zl - 604899303/535941030
Senator 90r wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Skoda Favorit - z gazem sekwencyjnym na części lub w całości tanio - 782
958 931
Sprzedam Audi 80 rok 89 diesel
cena 2000 zl tel 604 491 620

Range Rover 99r. Sprzedam lub zamienię
Rang Rovera 99r 4x4
2,5DTS stan idealny 515115032

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

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

Sprzedam Audi A3 1.9tdi rok 97
niebieska stan dobry elektryczne szyby
szyberdach centralny zamek alu felgi
16 po wymianie tarcz i klocków hamulcowych - 792 694 395
Sprzedam Audi A6-2001 i Nissana
Micre-2003 - 609 230 355
Sprzedam BMW E46 328 sedan
w bardzo dobrym stanie auto bogato
wyposażone, cena do negocjacji. - 535
957 179
Sprzedam Cinquecento poj. 704
cm3 rok prod. 1998 stan licznika 63.000
km Ubezpieczenie i przegląd ważny
do maja 2012r. Cena do uzgodnienia.
- 661 280 601
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Sprzedam Citroena C8, srebrny,
diesel,2004, 160tys km, najbogatsza
wersja Exclusive, skora, polska navi,
ksenony, zar. w Polsce, bardzo atrakcyjna cena - 697 281 700
Sprzedam Daihatzu Feroza 1994r,
1.6, 16V, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby i lusterka, hak,
zdejmowany tylny dach, opcja cabrio,
przegląd 06 2012. - 781 725 949
Sprzedam dwa motory jawa175 61r
sprawna oraz mz150 cena za dwa
250zl Więcej info pod 691049196 - 691
049 196
Sprzedam Fiat UNO 1.5 .Stan bardzo dobry.5 Drzwi .Przegląd i OC do
08.2012 cena 1250 - 504 131 191
Sprzedam Ford Probe 2.5 v6 24v
1993 niebieski cena 1700 pln. 602 69
15 33. - 602 691 533

14
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Sprzedam Forda Focusa Kombi
2003r 1.8 TDCI 115km 173tys przebiegu Więcej Info 600311595 - 600
311 595
Sprzedam Forda Mondeo kombi z
gazem i hakiem 1.8 rok 95 cena 2100
do negocjacji. - 515 666 096
Sprzedam golfa 1.4benzyna rok
99/2000 niebieski sprowadzony do
oplat klimatyzacja centralny zamek
alu felgi cena 9.500 - 792 694 395
Sprzedam Golfa 4 1.9tdi 110kw
98rok do oplat zielony metalik szyberdach elektryczne szyby lusterka
domykanie szyb kluczykiem cena
10.500 - 792 694 395
Sprzedam Honde CRX DEL SOL
1,6 benzyna,V-tek,95 rok,centralny
zamek,elektryczne szyby.Cena do
negocjacji. - 500 250 804
S p r z eda m m azde12 1 , 9 6 r. ,
1.2benzyna, oc i przegląd do
czerwca. 1200zl do negocjacji - 695
449 400
Sprzedam Mercedesa Sprintera
2.2disel rok 2003 zarejestrowany 2
lata w Polsce blaszak wysoki średnio
127tys przebiegu cena 26tys - 792
694 395
Sprzedam mitsubishi colt 93r
1.3benz bez korozji stan b.d ,brak Oc
i przeglądu cena 3400zl do negocjacii - 507 849 769
Sprzedam Nissana Primera 98 r
zadbany 1 właściciel 1,6 benzyna
98000 km 4 elektr. Szyby , klima.
Wymienione zawieszenie cena
10500 do lekkiej negocjacji - 784
805 582
Sprzedam Nissana Primera sedan
2002r pełne wyposażenie nawigacja,
skóry sprowadzony do opłat cena
14900 - 692 671 278

og£oszenia / reklama
Sprzedam Opel Tigra 98 r, benzyna 1.4 16 V, c. zamek, alarm,
klima, el. szyby, przebieg 150
tys. km. używany przez kobietę,
stan dobry, tel. 723159410 - 723
159 410
Sprzedam Opla Corse 95r. 1.2
benzyna na aluskach z szyberdachem, zadbana w ciągłej eksploatacji. tanio więcej info pod
nr.506231596 - 607 731 336
Sprzedam Opla Corsę 98r.,
benzyna, 1.0 12V, centralny zamek,
bordo metalik, 5 drzwi, przebieg 53
tys. km, stan bdb. Cena do negocjacji. Tel. 665485765
Sprzedam Opla Omege B 96 r.
2,5tds 131 koni ,stan bardzo dobry
, komplet opon zimowych , po
wymianie amortyzatorów , olejów
filtrów . - 663 500 834
Sprzedam Opla Zafire 1.8 125
KM, 2002 rok 150tys. Km ABS,
ESP, wsp kier, klima, alarm, c
zamek, RO, elek szyby, komp,
airbag, alufelgi, cena 13500 zl. 796 238 153
Sprzedam Peugeota Partnera
rok 99 poj. 1.9diesel w bardzo
dobrym stanie ekonomiczny cena
3800 - 516 272 861
Sprzedam Poloneza Atu z gazem
w ciągłej eksploatacji stan dobry 607 258 732
Sprzedam quad Honda 350 ES
4x4 Ranger 2007, zolty, przebieg
640 km, cena 16000zl. Stan bdb.
- 530 456 748
Sprzedam Renault Twingo 1.2
czarny, rok 1994, tap. welu, tylna
szyba podg., elek szyby, cent.
zamek, stan tech dobry, w ciągłej
eksp., cena 1850 - 693 636 687

Sprzedam Seat Cordoba 1.6 rok.
96 przegląd 04.2012 ubezpieczony
, cena4000 i opony 15 zimowe 4szt.
- 697 017 005
Sprzedam Seata Toledo 1.9 TDI
110 KM rok 1997 auto wyposażone w
centralny zamek 4 elekt szyby lusterka
klimatyzacja alu felgi cena6700 plus 4
zimówki - 603 236 610
Sprzedam Skodę Felicie kombi 1.3
2000 r, kolor biały,cena 2300zl - 508
379 206
Sprzedam Skodę Felicie. Rok 1997.
2 właściciel niepalący. Zadbana, wnętrze utrzymane bardzo czysto. Dużo
nowych części, ważny przegląd i oc.
Cena 2000Zl. - 605 289 939
Sprzedam Skodę Felicie. Rok
1997. Zadbana, wnętrze utrzymane
bardzo czysto. Dużo nowych części,
ważny przegląd i oc. Cena 2000Zl. 605 289 939
Sprzedam Toledo 92r. Benzyna1.6,
granat, szyberdach, nowe sprzęgło,
stan dobry. Przegląd, oc do luty 2012.
Cena do negocjacji - 782 020 994
Sprzedam Toyotę Rav 4 2002 rok
diesel d4d przebieg 157 tys srebrna
od kobiety 27200 zl - 721 824 886
Sprzedam Vw golf IV, rok prod.
1998, poj. 1.4, benzyna, hatchback,
5- cio drzwiowy, alarm, blokada
skrzyni biegow, welurowa tapicerka,
przebiegle 170 tys km. Cena 12500, zl do negocjacji - 503 022 473
Sprzedam Wartburga 1.3+gaz
sprawny działa na gazie i benzynie
w ciągłej eksploatacji kolor czerwony
więcej info pod tel. tanio - 606 706
025
Subaru Justy 1,2 za 1300 do negocjacji 693 244 020

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Suzuki Baleno kombi 1.6 bogata wersja, zadbany, OC przegląd do końca
03-2012 - 886 358 700
Suzuki Shift 5 drzw.poj.1000cm z
gazem w ciągłej eksploatacji, komplet
kół, części zapasowe, nowy zderzakprzód tel. 662 142 682
Suzuki Splash benzyna 86 KM 2008r
klima 8airbagow ABS el szyby radio z
CD błękitny metalik przebieg 41 tys na
gwarancji z polskiego salonu cena 28
500 - 667 945 620
Suzuki Swift 1993 r stan dobry aktualne opłaty, 1600zl 693639889
Suzuki SV650S - motocykl
ścigacz - 2000 rok po
poślizgu, uszkodzenia
zewnętrzne do wymiany
bak, owiewki, nóżka
sprzęgła. CENA 3900 zł - 721
728 608
T4 karawela 2.4D 94r.8 osób. Wymieniony rozrząd, sworznie zwrotnicze,
sprzęgło oryginalne, czarny lub zamienię. - 515 182 860
Volkswagen Transporter t4 biały
long blaszak 1994-95 poj 2.4 disel
cena 5300 zl tel 668-239-720 - 509
914 850
Vw Golf IV. 1.4 16V 2000rok.Za - Vw
Golf IV. 1.4 16V 2000rok.Zadbany.
Kolor granatowy.tel.kon.697052207 501 402 297

ANONSE
MATRYMONIALNE
22- letni bi szuka sponsorek od 19lat
do 65 i sponsorów. Mam pokoje pod
Lwówkiem Śl. 792652217 - 792 652
217
27latek z okolic Jeleniej szuka
kochanki-bez sponsoringu - 533 481
662
Jestem wolna wesoła atrakcyjna
kobieta szukam mężczyzny o podobnych cechach w wieku od 35-49lat
poważne oferty - 793 402 699
Kobieca bardzo ładna blondynka
34lata z ładnym biustem zaprosi pana
w odpowiednim wieku na bliskie spotkanie do cieplic dyskrecja zapewniona
pozdrawiam - 724 828 099
Młody chłopak spotka się ze starszą
panią - 535 101 593
Pomogę finansowo szczuplej, atrakcyjnej kobiecie - 790 415 410
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RADIO TAXI MERCEDES
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Poznam bezdzietna kobietę od
30 do 45 lat,w celu fajnej znajomości. Blondyn lat 33,potężna budowa.
693347146,MMS - 693 347 146
Wolny 48 l, pozna panią do 55l,z
Jeleniej Góry.Na dobre i złe - 500
870 894

USŁUGI
RÓŻNE
Anglik - przygotowanie
do matury, konwersacje,
dzieci uczone przez poezję
i śpiew - możliwość nauki w
grupach - 533 410 754
Eksportowa naprawa protez zębowych, tel. 600311447 - 600 311 447
Fotografia panoramiczna. Panoramy 360,wirtualne wycieczki dla hoteli,
pensjonatów, biur nieruchomości. 150zl
za wirtualny spacer! Pixmill Studio - 697
707 401
Język polski - testy
kompetencji, wypracowania,
efektywne przygotowanie
do matury - 503 168 502
Kowalstwo artyst.bramy balustrady
także renowacja starych ogrodzeń 25
lat praktyki - 722 395 556
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
Księgowość u klienta. Biuro
Rachunkowe ALIZEE prowadzi ksiegi
handlowe,KPIR rowniez u klienta!
Tel.756461580 - 665 664 774
Kursy dla opiekunek osób starszych
, opiekunek do dzieci oraz inne zawody
do pracy w Niemczech. W tym nauka j.
niemieckiego - 600153322

Malowanie obrazów na
szkle - imitujące witraże
metodą Tyffany - 530 401
935
Odszkodowania majątkowe, osobowe. Oceny przebiegu wypadków.
Profesjonalna, najtańsza obsługa 609951950 - 609 951 950
Opiekunka ADHD,ASP- zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu od
godz 14. Zapewniam naukę, zabawę,
zajęcia, jedzonko. Mama 10 letniego
chłopca. 5 zl/godz. - 883 943 511
Paznokcie, tipsy w domu tel
500505012 wykonuje tipsy paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie. Zawsze
pewna jakości i dobrej ceny.
Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi
również w firmie, odbiórdowóz gratis. Wysoka
jakość usług. Zapraszamy
- 609 172 300
Pomoc w otwarciu działalności
gospodarczej oraz kompleksowa
obsługa rachunkowo - finansowa - 601
837 677
Posprzątam, biura, domy, mieszkania - jestem osobą uczciwą i rzetelną.
697942866 - 697942866
Przedłużanie i zagęszczanie rzęscertyfikat. - 500 285 784
Sprzątamy mieszkania domki wille
mycia okien stałe sprzątania i jednorazowe - 518 119 515
Sprzątanie mieszkań domów - 724
844 937
Systemy alarmowe do willi, biur i
mieszkań zapewnia Agencja Ochrony
Krajewski BIS. Ponadto 24h serwis,
grupa interwencyjna. Szybki montaż i
niskie ceny. - 605 097 861
Szafy, zabudowy wnęk kuchnie
na wymiar wykonam tanio i solidnie.
Projekt i doradztwo bezpłatne. - 517
469 065
Tanie pazurki jak z salonu. Dobre
ceny, solidne wykonanie, doświadczenie, bogate zdobiennictwo. Zapraszam
również w weekendy. - 661 305 201

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wesela, dancingi - Zespół muzyczny
– wesela, dancingi, cena do uzgodnienia tel. 603 785 794
Wideofilmowanie profesjonalne
wszelkich imprez. Cyfrowa obróbka.
Zgrywanie starych taśm na DVD.
Solidne wykonanie, przystępne ceny.
- 796 478 667
Witrażownictwa nauczę - 664
630 559
Wykonam każdą stronę www dla firm
osób prywatnych cena za każdą stronę
to tylko 350 zl - 725 622 723
Zabiegi pielęgnacyjne - Salon Kosmetyczny w Jeleniej Górze zaprasza na
zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało,
hennę, zabiegi parafinowe, depilacje
oraz masaże relaksacyjne. - 605
598 830
Zaopiekuje się mieszkaniem /
domem - Opłacę rachunki, czynsz.
Kulturalna, odpowiedzialna, mila i
uczynna kobieta pracująca z Jeleniej
Góry. - 696 016 965
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794

Zespół Sunny Duo
- wesela, bankiety prowadzenie, konkursydoświadczenie-duży
repertuar - demo w
internecie - ceny łagodne
609 851 863

USŁUGI
BUDOWLANE
Bardzo fachowe układanie glazury
- 796 975 963
Brukarstwo, kostka betonowa,
granitowa, place, parkingi, mury oporowe, podjazdy, drenaże. Szybko i
solidnie, faktura vat. - 792 668 584
Budowa domów, remonty od a do
z, dachy, rozbiórki 695112363 - 695
112 363
Budowa od podstaw - Ekipa murarzy,
budowa od podstaw szybko i solidnie
- 506 912 941
Dachy - prace wykończeniowe - 697
336 410
Dachy pokrycia blacha, dachówka,
papa, montaż okien dachowych, rynien,
remonty i malowanie dachu. - 607
258 732
Docieplania. Poszukujemy ekip na
docieplenia. - 500 015 753
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
Generalne remonty - 509 608 323
Glazura zawodowo remonty adaptacje niedrogo - 530 195 078
Hydraulik Gaz Woda CO tel
500-505-002 Awarie montaże usterki
naprawy modernizacje, montaż nowych
instalacji Gaz, Woda Kanalizacja, centralne, itp. Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. - 500 505 002
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Kanalizacja hydraulika, oczyszczanie
i udrażnianie odpływów,
wypompowywanie wody z
zalanych piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609 172 300
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki,
gładzie, wymiana rur wod-kan,itp..
Kosztorys gratis! - 509 666 342
Konserwuje dźwigi, podnośniki
koszowe, hydroklapy, dźwigniki warsztatowe. Tel.: 502 508 265 - 502 508
265
Koparko-ładowarka
JCB - 698 668 824
Koparko-ładowarka, usługi
ziemne - 607 574 401
Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, montaż stolarki okiennej
i drzwiowej, wykończenia wnętrz,
szybkie wykonawstwo, konkurencyjne
ceny - 725 526 225
Ogólnobudowlane-glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT. - 502 068 070
Osuszanie wynajem - tel.500505002
Zaleta przyspieszenie prac budowlanych - po pracach malarskich, tynkarskich. Osuszanie wylewki gładzie
po zalaniach wydajność osuszacza
10-20 litrów/doba Ceny 1-4dni/50zł
doba - 500 505 002
Parkiety, panele. - Profesjonalny
montaż oraz sprzedaż podłóg drewnianych, parkietów, paneli. Referencje.
Najwyższa jakość. Doradztwo, ekspertyzy. - 667 658 311
Płytki glazura schody tarasy łazienki
zabudowy z regipsow malowanie
panele itp tanio i solidnie - 509 362
908
Pokrycia dachowe - wierzby - 603
138 605
Pomocnicy brukarzy - Pomocników
brukarzy przyjmę do układania kostki
betonowej - 723 249 203
Praca do ułożenia 18m.kw kostki
- praca do ułożenia 18m.kw kostki
granitowej - 609 554 369
Prace budowlane, tynki, regipsy,
malowanie, podłogi, rzetelnie i terminowo. - 600 258 703
Prace wykończeniowe-gładzie,
malowanie, regipsy, panele, glazurasolidnie - 785 599 752
Remonty, adaptacje, instalacje elektr.
CO, docieplenia, budowa domów
695112363 - 695 112 363
Remonty mieszkań od A do
Z na każdą kieszeń. układanie
paneli, usługi hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju naprawy 513 194 392

Remonty, kompleksowe wykończenia
- Remonty wnętrz (malowanie, płytki,
panele, regipsy, itp.) biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne.512018350 - 512 018 350
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
Termet Serwis tel.500-505-002 Junkersy Kotły kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny. - 500 505 002
Tynki maszynowe, gipsowe, cementowo-wapienne - 794 581 718

Układanie paneli, podłóg,
renowacja, bezpyłowe

Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań, malowanie, gładzie, regipsy,
panele podłogowe i ścienne. Inne prace
remontowe, solidnie - 691 936 900
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cyklinowanie podłóg,
schodów, naprawy stolarskie
- 691 385 780
Usługi budowlane, wykańczanie wnętrz
profesjonalnie i tanio, szeroki asortyment
duże doświadczenie - 665 733 354
Usługi ogólnobudowlane - Kompleksowe usługi budowlane... Remonty
domów, mieszkań, biur, pomieszczeń
gospodarczych... Budowa od podstaw...
- 509 565 541
Usługi podnośnika koszowego P-183,
wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie! Na
życzenie klienta wystawiam równiez
faktury VAT! Tel.: 502 508 265 - 502
508 265
Usługi Zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców
kaflowych, budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych,
przebudowa i renowacja zabytkowych
pieców kaflowych - 789 312 781

Zlecę wymianę pokrycia dachu Zlecę wymianę pokrycia dachu,210m2,
dachówka karpiówka, Lubań - 601 797
875

USŁUGI
EDUKACYJNE
CK Plejada, kursy - Zapraszamy na kursy:
Kadry i płace, Księgowy początkujący,
Masaż I i II stopnia, Tipsy żelowe i wiele
innych więcej na www.plejada.edu.pl
. - 756 488 385
Egzaminator maturalny angielskiego,
nauczyciel, tłumacz, nauka, korepetycje,
zajęcia ind. lub grupy 2os - 662 278 025
Korepetycje - Dyplomowana studentka języka angielskiego udzieli korepetycji (niedrogo). Proszę o kontakt
telefoniczny pod nr tel. 501167176. - 501
167 176
Korepetycje - matematyka - Korepetycje z matematyki. Korepetycje z matematyki na poziomie szkoły podstawowej i
gimnazjum. 25 zl. / godz. - 518 177 681
Korepetycje matematyka - Korepetycje Matematyka całoroczne przygotowanie do testów i matury.Tanio i solidnie
w milej atmosferze. Piechowice i okolice.
- 691 371 376
Korepetycje matematyka - Studentka udzieli korepetycji na poziomie
gimnazjum i szkoły średniej. Bieżący
materiał, sprawdziany, matura. - 501
275 904
Korepetycje matematyka. - Korepetycje matematyka. Szkoła podst.i gimnazjum.20 zl/h.Po 16 - 794 153 339
Korepetycje wszystkie przedmioty
- Korepetycje wszystkie przedmioty od
szkoły podst. Po studia, kursy maturalne.
Centrum Korepetycji Platu Jelenia Gora
- 600153322
Matematyka & fizyka - Korepetycje z
matematyki oraz fizyki (w zakresie szkoły
średniej oraz gimnazjum); profesjonalne
przygotowanie do egzaminu maturalnego
oraz gimnazjalnego; uwaga: tylko w
soboty - 603 630 164

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 Gorze i okolicach. - 695
192 929
Nauczyciel udzieli lekcji z angielskiego - Nauczyciel udzieli lekcji z języka
angielskiego. Przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego. - 721
487 010
Pogotowie tekstowe. Dowolna tematyka. Niskie ceny, 24/7. - 722 080 185

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR-POL - licencjonowane
przewozy do Niemiec.
Obsługujemy całe Niemcy,
z adresu na adres, bez
przesiadki. Klimatyzowane
auta - 75 75 182 55, 607 222
36
Lotniska - przewozy Praga, Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław, Poznań, Katowice,
F-ra Vat, Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - Transport mebli.
Najtaniej, najszybciej, najbezpieczniej tak to my! Gwarantowane zadowolenie.
Zadzwoń lub wyślij SMS’a a oddzwonię.
- 511 160 252
Przeprowadzki kompleksowo cala
Europa 3 samochody różne gabaryty 535 044 951
Przeprowadzki, transport - PL, UE
- Przeprowadzki-transport-PL,UE uzgadniamy razem cenę tel,660468908

Przewiozę szybko i niedrogo - Przewiozę szybko i niedrogo, mały transport,
małe ceny, pomogę i nie zawiodę - Bus
1.1t - 607 232 258
Przewozy na lotniska .Kraj i zagranica.
Faktury VAT 502 297 240 - 502 297 240

Przewozy osobowe DARIO
- Niemcy, Austria - 75 78 127
46, 604 672 112
Transport - Szukam codziennego
transportu na trasie Jelenia Góra-Zgorzelec ( pracuję w Biedrzychowicach), zwrot
kosztów, Tel. 600 248 595
Transport-mebli .Przeprowadzki.
Tanio i szybko. Wrześniowa promocja.
Pojazd do 3.5 t. - 513 770 007
Transport towarowy, przeprowadzki
- Transport towarowy przeprowadzki
kompleksowo miasto kraj zagranica - 880
044 951
Usługa transportu auto skrzyniowe
4.20m - 515 660 917
Usługi transportowe i przeprowadzki
kompleksowe 10% taniej - 601 561 366

RÓŻNE
SPRZEDAM
Olej opałowy - Olej opałowy tanio po
likwidacji pieca (ok. 700 l.). Odbiór osobisty
Szklarska Poręba. - 887 287 947
Piec CO - Piec CO Piec centralnego
ogrzewania PER-EKO. Cena 450zl - 601
731 119
Sprzedam duże rogi jelenia Tel. 796
629 452, 75 64 122 10
Sprzedam Skuter Romet. Rok 201
- Sprzedam Skuter Romet. Rok 2010.
Przebieg 911 km! Kask w komplecie.
Cena 2500. - 502 892 962
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