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JELENIA GÓRA Kolejny zakład pracy w mieście ogłosił upadłość

Echa letniego
rozboju

Zatrzymano dwóch siedemnastolatków, którzy wzięli udział w
bandyckiej napaści na letników

str. 3

JELENIA GÓRA

Siedem
grzechów

Młodzi Niemcy i Polacy tańczyli na wspólnej scenie

str. 5

Ludzie trafiają na bruk
Trwa likwidacja Zakładu
Kartonaży i Tektury Falistej, który od niemal 30 lat
funkcjonował przy Osiedlu
Robotniczym w Jeleniej
Górze. Pracę straci około
50 ostatnich pracowników.
Część z nich już dostała
wypowiedzenia.
Od listopada bez pracy zostaną
m.in. Agnieszka i Mariusz Mrozowscy, rodzice szóstki dzieci w
wieku 4 – 18 lat. Co będzie za
dwa miesiące? Mariusz Mrozowski
nie zna odpowiedzi. Bezradnie
rozkłada ręce. Ma nadzieję, że
szybko znajdzie inne zatrudnienie,
bo z zasiłku sześciorga dzieci nie
wykarmi.

– Od 14 lat pracuję w „Kartonażach” jako konserwator. Moja
żona od pięciu lat pracuje tam na
produkcji. Tak będzie do listopada.
Były takie czasy, że firma dobrze stała
finansowo, co się stało? Nie wiemy.
Mamy dostać jakieś odprawy, ale
kiedy? Nie wiadomo, bo od czterech
miesięcy otrzymujemy tysiąc złotych
wypłaty na trzy raty – opowiada pan
Mariusz.
Po likwidacji Aniluxu, Kartonaże
to kolejny niewielki zakład pracy,
który ogłasza plajtę. Pomocną dłoń
do załogi wyciąga Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
oferując darmową żywność. Jakie
wsparcie ma dla pozbawionych
etatów ludzi miasto?

Ciąg dalszy na str. 5.
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Śmiertelna
ofiara ognia

Fot. Angela
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– Nie utrzymamy
z zasiłku naszych
dzieci – mówi Mariusz
Mrozowski z czwórką z
sześciorga pociech.

Jedna osoba o nieustalonej
tożsamości zginęła w pożarze,
do którego doszło w minioną
sobotę około godz. 17. 30 w bloku
przy ulicy Wyczółkowskiego 41
w Jeleniej Górze. Pożar wybuchł
na czwartym piętrze budynku.
Lokatorzy z sąsiedztwa sami
zdążyli opuścić swoje mieszkania. Przybyli na miejsce strażacy
opanowali ogień i nie dopuścili
do rozprzestrzenienia się pożaru.
Niestety, w lokalu, gdzie było
zarzewie ognia, znaleziono zwęglone ciało. Innym mieszkańcom
nie zagrażało niebezpieczeństwo.
Przyczyny tragedii nie są znane.
(Agrafka)

Zakład Kartonaży
po 30 latach
funkcjonowania sam
musi się „spakować”.
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Dzwon przez
gapiostwo

Potrójna kraksa przy ulicy
Wolności: jeden z kierowców
gwałtownie zahamował.

str. 2

KRAJ

Wyśpiewały
sukces

Kolejne laury dla Paki Buziaka
z MDK Jelonek.

str. 6

SKM za trzy lata
Idea uruchomienia połączeń
szybkiego tramwaju miejskiego po torowisku linii
Jelenia Góra – Szklarska
Poręba nabiera rumieńców.

nawet do Szklarskiej
Poręby. Składy mają
kursować co pół godziny i usprawnić komunikację zbiorową
na terenie aglomeracji
Jeśli powiodą się zamierzenia jeleniogórskiej.
urzędników i znajdą się na to  Więcej na stronie 3.
pieniądze, już za trzy lata do
szynobusów SKM wsiądą pierwsi
pasażerowie. Z dworca głównego
do Piechowic dojadą w niecałe
pół godziny. To szybciej niż autobusem MZK. Czy taniej? Tego
nie wiadomo. Nie wiadomo też,
czy zmotoryzowani zrezygnują z
własnych aut i wybiorą transport
szynowy. Ten ma dowozić ludzi
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Czy szynobusy
będą cieszyły się
popularnością wśród
pasażerów? Urzędnicy
liczą, że tak.
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NA TOPIE

O NIEJ SIĘ MÓWI
Jolanta Kwaśniewska
była Pierwsza Dama RP

Jacek Ziobro
artysta kabaretowy

Małżonka ex-prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego (sprawował urząd w latach
1995 – 2005) po raz pierwszy przyjechała
w miniony czwartek do Jeleniej Góry, aby
poprzeć Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską,
która startuje do Sejmu w nadchodzących
wyborach parlamentarnych. Jolanta Kwaśniewska spacerowała po starówce, a także
spotkała się ze zwolennikami lewicy w Filharmonii Dolnośląskiej. Poruszyła kwestie
szczególnie bliskie kobietom i zauważyła,
że pań w polityce jest za mało. Zachęcała
też do udziału w głosowaniu. W 2000 roku
w Jeleniej Górze przebywał jej mąż, który
spotkał się z tłumem jeleniogórzan na wiecu
wyborczym. Po 11 latach takich tłumów nie
było, choć spotkanie z ex-prezydentową
cieszyło się sporym zainteresowaniem.
(RED)

REGION

Krok do sukcesu
wentką jeleniogórskiego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
(2006) i II LO im. Cypriana Kamila
Norwida (2009). Aktualnie studiuje na Uniwersytecie Karola w
Pradze.
(Accipiter)
Fot. Archiwum

Związana z Jelenią Górą i Szklarską Porębą – Marta MichalskaUras swoim wokalnym talentem
zachwyciła jurorów w pierwszym
etapie „Przesłuchania w ciemno”
programu muzycznego TVP2 „The
Voice of Poland. Najlepszy głos”.
Teraz pochodząca z Karkonoszy
21–letnia uczestniczka przeszła do
drugiego etapu show. Jej występ
i interpretacja utworu „Lucky” z
repertuaru Jasona Mraza spodobał
się dwóm jurorom - Adamowi Darskiemu i Andrzejowi Piasecznemu
– na tyle, by uczestniczka przeszła
do następnego etapu „Bitwa”.
- Jesteś fantastyczna. Bije od
ciebie światełko. – skomentowała
jurorka Kayah.
Marta Michalska-Uras urodziła
się w Jeleniej Górze. Jest absol-

Marta Michalska-Uras

M. Michalska-Uras dołączyła do osób pochodzących z naszego regionu mających
na koncie ogólnokrajowe sukcesy w dziedzinie wokalistyki w programach o formule
talent show, czyli Małgorzaty Rostoczyńskiej (TVP1 „Śpiewaj i walcz”), Sebastiana
Rutkowskiego (Polsat „Must be the music. Tylko muzyka”) oraz Katarzyny Grabowskiej
(TVP2 „Bitwa na głosy”).

JELENIA GÓRA
Fot. Agrafka

Dzwon przez gapiostwo

Ulica Wolności to najbardziej
„kolizyjny” trakt w mieście.
W miniony wtorek na ulicy Wolności nieopodal Urzędu Skarbowego
doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Kierujący pojazdem
marki Skoda, zagapił się i uderzył w
peugeota, który się przed nim zatrzymał. Ten z kolei uderzył w citroena.

Kierowca peugeota uskarżał się na
ból głowy i został przewieziony do
szpitala. Młody kierowca skody został
ukarany mandatem w wysokości 500
zł i sześcioma punktami karnymi.
Kierowcy byli trzeźwi.
(Agrafka)

Ten satyryk, konferansjer i rozpoznawalny w kraju komik z Jeleniej Góry dał
się ostatnio poznać jako piosenkarz i
wystąpił na scenie sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Co
sprawiło że zaczął pisać teksty i śpiewać?
– Od dwóch lat chciałem grać, a teksty
pisałem od dawna. Kilku kolegów zaproponowało mi współpracę. Śpiewaliśmy
piosenki których teksty są autorstwa
mojego, jak i również Przemka Rozenka – mojego przyjaciela. Piosenki te są
o życiu, o tym co myślę, co czuję. Gramy
dobry jazz i pop. Jest to nasz pierwszy
koncert a już zespół rozpadł się dwa
razy – żartował Jacek Ziobro, który za
swoje „nowe” wcielenie nagrodzony
został zasłużonymi brawami.
J. Thauer

JELENIA GÓRA

Świętowali jubileusz domu pomocy społecznej

Pogodna jesień życia na ulicy Leśnej
Piętnastolecie Domu Pomocy
Społecznej „Pogodna Jesień”
oraz Dzień Seniora obchodzili
w miniony czwartek mieszkańcy i pracownicy ośrodka
wraz z gośćmi, którzy przyczynili się do powstania i
odnowy placówki mieszczącej
się przy ulicy Leśnej w Jeleniej
Górze.
Przez ten czas zostały zlikwidowane
bariery architektoniczne, placówka jest
w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu aktywnie uczestniczą w różnych warsztatach
artystycznych, dbają o ogród i zieleń
przy placówce, a nawet śpiewają w chórze „Pogodne Słowiki”. Na obchodach
nie zabrakło więc m.in. wystawy prac
plastycznych, pokazu tańca i śpiewu .
W DPS „Pogodna Jesień” mieszka 88
osób, a najstarsza osoba skończy w
przyszłym roku 100 lat.

– 15-lecie Domu „Pogodna Jesień”
połączyliśmy z obchodami Dnia Seniora, który przypada 1 października.
Poprzez nasze prace, warsztaty i zajęcia chcemy pokazać, że osoba starsza

Mieszkańcy DPS stanowią
jedną zgraną rodzinę

JELENIA GÓRA

REGION

Poszukają złóż uranu
Urząd Gminy Stara Kamienica pod
koniec września zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z prośbą o wydanie
opinii związanej z przedsięwzięciem
„Poszukiwanie polimetalicznego
złoża uranu w obszarze koncesyjnym
Kopaniec Kromnów”. Do pisma
dołączono raport oddziaływania na
środowisko. Jak pisze Mariusz Marek,
zastępca wójta Starej Kamienicy,
wspomniane przedsięwzięcie należy do tych, które mogą znacząco
oddziaływać na środowisko, dlatego

przeprowadzenie oceny takiego
oddziaływania oraz sporządzenie
raportu jest niezbędne.
Jak podkreśla Jerzy Niczyporuk,
kandydat do Sejmu z partii Zielonych, rząd ma prawną możliwość
podjąć decyzję o eksploatacji bez
udziału społeczeństwa. O szczegółach planu i wynikających z niego
zagrożeniach będzie mowa w poniedziałek, 3 października, o godz.
15 w Bio-Barze przy placu Piastowski
w Cieplicach.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Pech pijanego cyklisty
W miniony czwartek wieczorem na skrzyżowaniu alei Jana
Pawła II z ul. Kiepury nietrzeźwy
rowerzysta, przejeżdżając przez
przejście dla pieszych zderzył się z
policjantem na motocyklu jadącym

uczniów ze szkół, jak i dzieci z przedszkoli – powiedziała Renata Chmielewska, kierownik Domu Pomocy
Społecznej „Pogodna Jesień”.
(Agrafka)

może u nas pogodnie spędzić jesień
życia. Mamy gabinet rehabilitacji,
gdzie odbywają się zajęcia ruchowe,
organizowane są wycieczki, wymiany
do innych DPS-ów, gościmy zarówno

na sygnale. Nikomu nic się nie
stało. Rowerzysta będzie odpowiadał za spowodowanie kolizji
oraz za jazdę na rowerze w stanie
nietrzeźwości.
(Agrafka)

Skoczył z czwartego piętra
nieudaną próbę samobójczą, a później
zagroził, że skoczy z okna znajdującego
się na czwartym piętrze mieszkania.
Zamiar zrealizował, ale zaalarmowani
strażacy zdążyli rozłożyć skokochron.
Desperatowi nic się nie stało.
(KMP)

W jednej z kamienic w centrum Jeleniej Góry wyjątkowo agresywny mężczyzna próbował w miniony czwartek
wieczorem popełnić samobójstwo. O
zdarzeniu poinformowała policję rodzina 20-letniego desperata. Zanim patrol
dotarł na miejsce, mężczyzna podjął
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Fot. Jakub Thauer
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SKM za trzy lata

Zmarł na ulicy
W miniony czwartek rano policja odebrała zgłoszenie, że na ulicy
Wiejskiej w Jeleniej Górze leżą zwłoki
człowieka. Okazało się, że był to nieżywy 50-letni mężczyzna. Mimo że
nie miał żadnych widocznych śladów
pobicia, jego ciało zabezpieczono do
sekcji. Zmarły najprawdopodobniej
był bezdomnym.

Pierwsze starcie kandydatów
Pełną relację z debaty przeczytasz na
www.jelonka.com
– Zapraszamy na spotkanie z kandydatami do Sejmu, 4 października, w
Filharmonii Dolnośląskiej w godz. 17 19. Tymczasem dziękujemy i apelujemy:
ludzie idźcie do wyborów – podsumował
Stanisław Schubert, prezes KSON, jednego z organizatorów debaty „Masz Głos,
Masz Wybór”.
(Angela)

W Książnicy Karkonoskiej odbyła
się w miniony czwartek społeczna
debata „Masz Głos, Masz Wybór”, w
której udział wzięli kandydaci do Senatu: Wojciech Chadży (SLD), Tadeusz
Lewandowski(PiS), Zbigniew Ładziński
(niezależny), Józef Pinior (PO) oraz Zbigniew Skowron (PSL). Podczas niemal
trzygodzinnego spotkania padały różne
pytania dotyczące zarówno programu
wyborczego, jak i bolączek regionu.

JELENIA GÓRA

Fot. Angela

Mieszkanie
z narkotykami
Pięć krzaków konopi oraz 300 porcji
marihuany przechowywał w domu
35–letni mieszkaniec Jeleniej Góry.
Taką informację otrzymała policja.
Rzeczywiście: po sprawdzeniu wieść
potwierdziła się. Ustalono, że z krzaków
konopi można uzyskać blisko 700 porcji
gotowego suszu. Najprawdopodobniej
właściciel mieszkania handlował środkami odurzającymi. Może mu grozić
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czy uda się urzeczywistnić wizję SKM?
Pokaże przyszłość.
W ratuszu podpisane zostało w minioną środę kolejowe
„Porozumienie w sprawie
współpracy w zakresie organizowania i funkcjonowania
publicznego transportu
zbiorowego na terenie subregionu jeleniogórskiego”.

JELENIA GÓRA

Uderzył w rusztowanie
Najprawdopodobniej nietrzeźwy kierowca seata toledo uderzył w miniony
czwartek po południu w rusztowanie
remontowanego budynku przy ulicy
Tkackiej. Nikomu nic się nie stało. Kierowca porzucił auto i uciekł z miejsca
kolizji drogowej, którą spowodował.
Jest możliwe, że był pod wpływem
alkoholu. Policja już ustaliła dane
sprawcy.

W spotkaniu poza Marcinem
Zawiłą, prezydentem Jeleniej Góry
uczestniczyli: Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktur, Janusz Korzeń, dyrektor
Wojewódzkiego Biura Urbanistyki,
który zaprezentował m.in. warianty
budowy przystanków kolejowych
Jeleniogórskiej Kolei Miejskiej,
Jerzy Łużniak, członek zarządu
Województwa Dolnośląskiego oraz
przedstawiciele władz powiatu
jeleniogórskiego, Piechowic, Szklarskiej Poręby, Karpacza.
Podczas spotkania roboczego
Jerzy Łużniak, członek zarządu
Województwa Dolnośląskiego
przedstawił harmonogram działania dotyczącego uruchomienia
SKM. – Wybudowanie dziesięciu
zaplanowanych przystanków będzie kosztowało około 12 mln zł.
Teraz wspólnie będziemy starali się
przygotować projekty realizacyjne
budowy i poszukamy na to pieniędzy, które także będą potrzebne na
modernizację linii 274 – zaznaczył
Jerzy Łużniak.

JELENIA GÓRA

Podpalił się zapałką
Do szpitala z poparzeniami trzeciego stopnia głównie klatki piersiowej
i brzucha trafił dzisiaj starszy mężczyzna, mieszkaniec ul. Moniuszki
w Jeleniej Górze. Mężczyzna tłumaczył,
że za koszulę i podkoszulek wpadła mu
zapalona zapałka. Zamiast zrzucić
z siebie ubranie, wybiegł na balkon
i próbował ugasić płonącą odzież.
Na miejsce wezwano straż pożarną,
jednak jeszcze przed jej przyjazdem
mężczyzna poradził sobie z ogniem.
Pomocy udzieliło mu pogotowie
ratunkowe.
(Angela/Agrafka/KMP)
jeLENIA GÓRA
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Środki będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego
Przedstawiciele PKP PLK na Dolnym
przy współudziale kolei PKP PLK
Śląsku zapewniali, że na przyszłoroczną
oraz samorządów Jeleniej Góry,
modernizację tego odcinka linii kolejowej
Szklarskiej Poręby i Województwa Dolnośląskiego. Zdaniem
jest zagwarantowana kwota około 30
pomysłodawców wybudowanie
mln zł z Regionalnego Programu Opeprzyst anków i ur uchomienie
racyjnego oraz z Funduszu Kolejowego.
kolei jest możliwe w ciągu trzech
najbliższych lat. Szynobusy mają
Odcinek od Szklarskiej Poręby Górnej do
odjeżdżać z dworca głównego w
granicy państwa jest natomiast moderJeleniej Górze do Szklarskiej Poręnizowany przez samorząd województwa
by i odwrotnie, co pół godziny. Do
Piechowic będzie można dojechać
również z pieniędzy unijnych z programu
w 28 minut.
EWT Polska – Czechy.
Podkreślano również, że SKM
liczy przede wszystkim na pasażerów, którzy obecnie jeżdżą do Pie- z MZK. Szynobus miałby też dowochowic i Szklarskiej Poręby swo- zić z Jeleniej Góry turystów, którzy
imi samochodami, a w mniejszym przyjeżdżają na narty.
(Angela)
stopniu na tych, którzy korzystają

Pięciu kandydatów będzie walczyło
o jeden mandat senatorski

JELENIA GÓRA

Echa letniego rozboju
nożem jednego z letników. Skradli im
telefony komórkowe. Pokrzywdzeni w
stanie ciężkim trafili do szpitala. Nieletni
za zgodą sądu rodzinnego odpowiadają
za popełnione przestępstwo jako dorośli.
Sprawcy tłumaczyli się, że dopuścili się
tego czynu „dla rozrywki”. – Podobnie ,
jak wcześniej zatrzymanym nieletnim
grozić im może nawet do 15 lat pozbawienia wolności – poinformowała podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(KMP)

W ręce policji wpadło dwóch siedemnastolatków, którzy w czerwcu tego
roku wzięli udział w bandyckiej napaści
na letników. Zostali ciężko pobici, a
jeden – ugodzony nożem. Bandyci byli
współsprawcami napadu na grillujących
mężczyzn, do którego doszło 11 czerwca
po południu w Jeleniej Górze w okolicy
stawów przy ulicy Orkana. Dwóch innych przestępców (15 i 16 lat) policjanci
zatrzymali w lipcu. Sprawcy najpierw
obrzucili ich kamieniami, pobili, a
dodatkowo 16-latek trzykrotnie ugodził

JELENIA GÓRA

Zabiorą stare graty

Grzegorz Sokoliński, burmistrz Szklarskiej Poręby,
Jerzy Łużniak, Marcin Zawiła i Janusz Korzeń
podczas obrad w ratuszu
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szkodliwych. Sprawdź kiedy odpady
będą odbierane w Twojej okolicy.
Odpady należy umieszczać w rejonie
ustawionych pojemników lub na
chodnikach przed posesją. Zbiórka
odpadów będzie się odbywać według
harmonogramu, który znajduje się
na stronie internetowej spółki: www.
mpgk.jgora.pl., a także na stronie 14
naszej gazety.
(Angela)

W poniedziałek, 3 października,
w Jeleniej Górze rozpocznie się bezpłatna zbiórka wielkogabarytowych
odpadów, sprzętu elektronicznego i
AGD. Akcję organizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Służby porządkowe nie wywiozą
jednak gruzu budowlanego, opon
samochodowych, makulatury i
kartonów, odpadów zmieszanych
oraz materiałów niebezpiecznych i
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Cywilizacja w ruinach
Po raz pierwszy w swojej wielowiekowej historii zamek Chojnik zyska
wodociąg i kanalizację. Najlepszym
terminem do realizacji tej inwestycji
jest najbliższy rok. Karkonoski Park
Narodowy, do którego należy całe
wzgórze, podejmie prace przy remoncie drogi. Wcześniej trzeba położyć
sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
Tym zajmuje się Zarząd Oddziału PTTK,
administrujący Chojnikiem, z pieniędzy
pozyskanych w większości z zewnątrz.
Jednak w sensie formalnym komplet
uzgodnień jest trudny do uzyskania.
(RED)
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JELENIA GÓRA

Ofiara fałszywego wnuczka
Mieszkanka Piechowic (82 lata)
wzięła kredyt i naiwnie „pożyczyła”
15 tysięcy złotych mężczyźnie, który
podał się za jej wnuka i poprosił o
pieniądze mówiąc, że uległ wypadkowi. Oszust, któremu uwierzyła
kobieta, powiedział, że bardzo boli
go noga, a po pieniądze zgłosi się
jego kolega. Starsza pani zaciągnęła

kredyt w wysokości 15 tysięcy złotych i przekazała pieniądze obcemu.
Policjanci apelują do bliskich starszych osób, aby uczulali je na tego
typu przypadki przekonując, aby nie
ufali obcym ludziom podającym się
za członków rodziny i proszącym o
pieniądze.
(KMP)

Sprawca jest w wieku około 30 lat, wzrostu około 180 cm, szczupłej budowy ciała,
o ciemnych krótkich włosach. Ubrany był w ciemne spodnie i koszulkę z krótkim
rękawem. Na lewej ręce mężczyzna miał trzy ciemne, jednolite tatuaże. Kontakt
bezpośrednio z Komisariatem II Policji w Jeleniej Górze pod numer 75/75-20-064
bądź na numer alarmowy policji 997.

OPEN. Tańczono polkę, tańce standardowe oraz latynoamerykańskie,
słowem było na co popatrzeć. I tu
brawa dla organizatorów a w szczególności starszych i młodszych
tancerzy, którzy
dwoili się i troili
aby sprostać oczekiwaniom zarówno jurorów, jak i
tłumnie przybyłych
miłośników tańca
towarzyskiego.
Międzynarodowy
Turniej Tańca Towarzyskiego KARKONOSZE OPEN jest
współfinansowany
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w
ramach programu
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Nysa. Projekt jest
dofinansowany w
ramach POWT RCZ
- RP 2007-2013. Organizator: Szkoła
W turnieju wzięły udział pary
Ta ńca „KU RZA K
z całej Polski i zagranicy.
i ZAMORSKI” ul.
Grunwaldzka 2 Jelenia Góra.
Wyniki znajdziecie na stronie organizatora:
(Petr)

Fot. Raczyński

http://www.karkonoszeopen.pl/pl/text/21-WYNIKI.php
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Przetarg unieważniony

A

firm: Pre-fabrykat z Miłkowa oraz dniach, teraz ten termin przesunie
się o kilka tygodni. Prace muszą się
Masters ze Szczecina.
Firma Tamex, której oferta była drugą natomiast zakończyć do 30 kwietnia
pod względnej najniższej ceny, zarzuciła 2012 roku, kiedy – być może – do
miastu, że przetarg został przeprowa- Jeleniej Góry na treningi zjadą drudzony w sposób naruszający prawo żyny Euro 2012, o ile któraś z ekip
o zamówieniach publicznych. Urząd wybierze nasze miasto jako bazę
tłumaczy, że chodziło o „dokumentację treningową. – Zrobimy wszystko,
projektową, która zawierała wady unie- by z zakończeniem przebudowy
– Baliśmy się długiej procedury możliwiające zawarcie umowy”.
stadionu zdążyć na czas deklaruje
odwoławczej więc postanowiliśmy,
Tymczasem roboty przy przebudo- prezydent Zawiła.
że unieważnimy przetarg i ogłosi- wie stadionu miały się rozpocząć na
(Angela)
my kolejny – tłumaczy prezydent
miasta Marcin Zawiła. Przetarg
został unieważniony po tym, jak
Do kwietnia przyszłego roku mają powstać: trybuna główna z rozbudowaną infrastrukfirma Tamex z Warszawy odwoturą socjalno-sanitarną dla zawodników i trenerów, płyta boiska z naturalnej trawy,
łała się od decyzji wyboru oferty
opiewającej na kwotę niemal 15,5
bieżnie lekkoatletyczne z całym zestawem, oświetlenie i ogrodzenie.
mln zł, którą złożyło konsorcjum

Z kandydatami
w Casparze
W środę, 5 października 2011
w hotelu Caspar w Jeleniej
Górze – Cieplicach odbędzie się
spotkanie z politykami z Dolnego Śląska kandydującymi do
Parlamentu. – Zapraszamy tych,
którzy chcieliby porozmawiać
twarzą w twarz z ludźmi, którzy
chcą nami rządzić – mówią organizatorzy ze Stowarzyszenia
Miłośników Cieplic.
(Petr)

Kto groził dyrektorowi szpitala?
Pracownik szpitala w Jeleniej
Górze od maja do sierpnia
2011 roku miał wysłać dyrektorowi placówki Stanisławowi
Woźniakowi cztery listy zawierające groźby, w tym jeden
– wulgarne wyzwiska.
Chciał w ten sposób zmusić szefa
placówki do zmiany decyzji podjętych
w sprawie restrukturyzacji szpitala w
Jeleniej Górze i w Kowarach. Dotyczyły
autora listów, który był zatrudniony w
jednym ze szpitali. – Mężczyzna listy
M
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na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl
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JELENIA GÓRA

Była napaść i listy z pogróżkami

REGION JELENIOGÓRSKI

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

Bolesław Osipik, znany nie
tylko w Jeleniej Górze pasjonat
cyklizmu, w nowej roli. Od
minionego piątku do wtorku
(4 października) będzie jeździł
rowerem po całym regionie
promując kandydaturę Elżbiety
Zakrzewskiej na posła.
(RED)

Informacja turystyczna i galeria sztuki, a możliwe, że
powstanie tam również restauracja, a po fragmencie nieczynnej linii w ponadkilometrowym
tunelu będą kursowały drezyny.
To wszystko ma powstać na nieczynnej od lat stacji kolejowej
w Kowarach. Samorząd chce
przywrócić funkcjonalność
temu miejscu.
(Agrafka)

Urząd Miasta w Jeleniej Górze unieważnił przetarg na
przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Złotniczej.
Powodem było odwołanie
firmy Tamex Obiekty sportowe z Warszawy.

Komunikat policji
Policja
poszukuje
45–letniej Violetty Szczęsnej
zamieszkałej
przy ul. Wojska
Polskiego w Jeleniej. Ostatni
raz widziana
była 27 września w miejscu zamieszkania. Od tego czasu nie kontaktowała
się z rodziną. Rysopis: z wyglądu 45 lat,
około 161 – 165 cm wzrostu, jest otyła,
nosi włosy ciemne, długie i farbowane.
Ma jasne oczy, twarz pełną, prosty nos.
Na twarzy – widoczny trądzik. Ubrana
była w czarną bluzę bez rękawów ze
złotymi, elementami ozdobnymi, niebieskie jeansy, obuwie sportowe. Miała
czarną torebkę ze skóry, na długim
pasku. Kontakt: 75/75-20-377, 75/7520-326, 75/75-20-150 lub 997
(KMP)

„Wjechał”
w kampanię

Miasto zapewnia, że zdąży z przebudową
obiektu na wiosnę przyszłego roku.

W ostatni weekend września
w Sali Sportowej MOS w Jeleniej
Górze przy ul. Złotniczej 12 odbył
się Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego KARKONOSZE

R

REGION

Nowe oblicze dworca

Tańczyli aż trzęsło parkietem

•

Będzie poślizg przy remoncie stadionu?

KOWARY

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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wysyłał z różnych placówek pocztowych
miasta i powiatu jeleniogórskiego. Na
jego trop funkcjonariusze wpadli w
wyniku prowadzonych w tej sprawie od
samego początku działań operacyjnych
– poinformowałaa podinspektor Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
55-latek nie przyznał się do czynów,
jednak policja zebrała materiał dowodowy wskazujący na jego udział w tym
przestępstwie. Domniemany sprawca
został objęty dozorem policyjnym.
Prowadzone dochodzenie ma wykazać, czy groźby karalne skierowane
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wobec dyrektora miały związek z jego
pobiciem, do którego doszło w marcu
w Kowarach.
Wówczas nieznany sprawca uderzył
Stanisława Woźniaka młotkiem w
głowę, gdy ten wsiadał do samochodu.
Szef szpitala trafił na oddział, ale nic
poważnego mu się nie stało.
(KMP/RED)

REGION

Nowy szef
pograniczników
Sudecki Oddział Straży Granicznej ma nowego komendanta. Płk SG Grzegorz Budny
po 34-letniej służbie, odszedł
na emeryturę. Przekazał swoje
obowiązki zastępcy płk. SG
Antoniemu Ożogowi, dotychczasowemu zastępcy.
(Angela)

Od września obydwa szpitale połączono
w jedno Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej. St. Woźniak został szefem
placówki.
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Przykre skutki niezgody
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JELENIA GÓRA Kolejny zakład pracy w mieście ogłosił upadłość

Ludzie trafiają na bruk

amfetaminy. Właścicielka portfela
oświadczyła, że ma tę substancję na
własny użytek. – Za posiadanie środków
odurzających grozić jej może nawet do
– Miasto pomaga tym, którzy wyDokończenie ze str. 1.
3 lat pozbawienia wolności – informuje
kazują jakąś inicjatywę działania. To
Zatrudnienie w zamykanym zapodinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasonie są czasy, kiedy królowało hasło:
kładzie straci w sumie około 70 osób.
wy policji jeleniogórskiej.
czy się siedzi, czy się leży, dwa tysiące
(KMP) Czego oczekują zwalniani od władz
się należy. Miasto pomaga osobom
miasta? Proszą tylko o miejsca pracy,
bezrobotnym w samozatrudnieniu,
które zapewnia godziwe życie im i ich
JELENIA GÓRA
przekazuje lokale na preferencyjnych
rodzinom.
warunkach pod prowadzenie właZakład kartonaży był spółką pracowsnej działalności gospodarczej. Obniża
niczą. Od końca 2009 roku zaczęło się
czynsz za lokale gospodarcze. Władze
dziać coraz gorzej. Ostatecznie spółka
W minioną sobotę na ulicy zdarzenia było niezachowanie na- przegrała nierówną walkę z konkurenmiasta cały czas podejmują też wszelkie
Zakład kartonaży likwiduje
Powstańców Wielkopolskich do- leżytej ostrożności oraz bezpiecznej cją. W tym roku zarząd podjął decyzję o
możliwe próby pozyskania nowych
działalność
po
30
latach
istnienia.
szło do kolizji drogowej, w której odległości przez kierującą drugim z zamknięciu działalności. Trudno w to
inwestorów, poprzez organizowane
uczestniczyły dwa pojazdy marki pojazdów. Kierowca mercedesa za- uwierzyć biorąc pod uwagę fakt, że w
na bruku, mają powyżej pięćdziesiątki i konferencje gospodarcze, zapraszanie
każdym
miesiącem
będzie
ich
jednak
Mercedes i Nissan Micra. Przyczyną trzymał samochód przed przejściem czasach swojej największej świetności
nikt nie chce ich przyjąć. Jak oni mają przedstawicieli państw partnerskich,
dla pieszych i, po osiągał dochody na poziomie 9,5 mln coraz mniej.
wysyła oferty inwestycyjnych itp. Urząd
żyć? – pyta Janusz Jędraszko.
–
Część
pracowników
otrzymała
już
pro st u, zo st a ł zł rocznie. Firma produkowała opaCezary Wiklik, rzecznik pra- pracy prowadzi też kursy szkoleniowe i
uderzony w tył kowania z tektur falistych, wielowar- wypowiedzenia skrócone i trzymiesięczsowy Urzędu Miasta w Jeleniej umożliwiające przekwalifikowanie się
ne,
otrzymają
odprawy.
Kilku
pracownipojazdu. Wskutek stwowych, w tym pudła transportowe,
ków zostanie w spółce do ostatnich dni Górze mówi, że osoby zwolnione pracownikom, którzy przez wiele lat
kolizji nikomu nic pudełka do pizzy i wiele innych.
jej funkcjonowania, bo są oni potrzebni z jeleniogórskich zakładów pracy pracowali w specjalistycznej branży. Na
się nie stało. Kie– Nie jest mi łatwo zamykać zakład, do wystawiania świadectw pracy czy mogą liczyć na pomoc miasta, ale terenie miasta prowadzone jest bezpłatrowcy byli trzeź- w którym przepracowałem 28 lat. Nie
jest jeden warunek otrzymania tej ne doradztwo zawodowe oraz prawne
wi. Sprawczyni mam innego wyboru Przyczyną są obsługi zwolnionych – mówi Jerzy
– wymienia Cezary Wiklik.
pomocy.
została ukarana problemy finansowe spółki. Nie udało Dynowski.
Angela
Pomocną
dłoń
do
zwolnionych
pramandatem kar- nam się uzyskać znikąd pomocy. Urząd
cowników już wyciągnęło JeleniogórJeden z pojazdów trzeba było
Kiedy będzie lepiej
nym.
miasta jedynie rozłożył nam na raty i
transportować na lawecie.
(Petr) przesunął termin zapłacenia zaległości skie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych.
W czerwcu br. zlikwidowany został również Anilux, na bruk trafiło 120 osób. TymczaKażdy pracownik zakładu może się zgłaza podatek od nieruchomości – mówi szać po darmową żywność. Najpierw
sem stopa bezrobocia z 11% w styczniu zmalała do 9,05 % w sierpniu (około 700
Jerzy Dynowski, likwidator, a do niedaw- muszą sobie jednak wyrobić kartę.
bezrobotnych zmieniło status). Zapewniała też do końca roku przybędzie 800 nowych
na prezes Zakładu Kartonaży i Tektury
– Coraz więcej osób przychodzi
miejsc pracy, a firmy, które miałyby te miejsca stworzyć to: rozbudowywane zakłady
Falistej w Jeleniej Górze.
do nas po darmową żywność, coraz
Termin ostatecznego zamknięcia większa grupa żyje na skraju ubóstwa.
Draexlmaier czy Zorka, a od listopada lub grudnia również budowana obecnie galeria
zakładu nie jest znany. Likwidator Zamykanie jeleniogórskich zakładów
handlowa przy ul. Pijarskiej oraz hotel Cieplice. Od 1 października w Jeleniej Górze
szacuje, że potrwa to około pół roku, pracy to tragedie rzeszy rodzin. Często
funkcjonować mają zacząć również Zakłady Drzewne z Dobiegniewia, które wynajęły
Major Grzegorczyk bez zmrużenia tego, że taki cherlak nie byłby w stanie maksymalnie do ośmiu miesięcy. Teraz bywa tak, że ludzie pracowali w tych
dawną halę po zakładach JZO.
oka wlał w siebie setkę żytniówki. powalić dwa razy większego od siebie w zakładzie pracuje około 45 osób, z zakładach po 30 – 40 lat. Teraz zostają
„Ściął” kantem dłoni porcelanowy milicjanta. Co prawda ciapowatego
kapsel butelki z woda mineralną. i fujarowatego, ale jednak chłopa na
Powietrze wypełnił syk gazowanego skwał! – tłumaczył major sącząc powopłynu, którym funkcjonariusz napełnił li kolejną szklaneczkę marysieńki.
– Majorze – zabełkotał Rdest. –
dwie wyszczerbione literatki. Rdest,
który także wypił wódkę, patrzył się Przepraszam, bo ja już dziś ten no,
wypiłem, powiedzmy, że tego, no
na majora tępym wzrokiem.
– Nie mogę ci pomóc, Rdest – po- trochę… – zaśmiał się głupkowato i po W Sali Widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy wybuchowa miewiedział Grzegorczyk bekając ukrad- pijacku. – Trochę więcej niż trochę! ul. Bankowej odbyła się w minioną środę prezentacja spektaklu szanka kolorów,
kiem po spożyciu wody gazowanej Czy się nie przesłyszałem, co major taneczno-teatralnego powstałego z inspiracji twórczością Ber- muzyki na żywo
powiedział? Że on jest niewinny?
„Marysieńka”.
tolda Brechta – „Siedem grzechów głównych” w reż. Łukasza i tańca w jego
najróżniejszych
– Tego nie powiedziałem, Rdest. Dudy.
Rdest nalał jeszcze po setce wódki.
odmianach od
W butelce została prawie połowa Powiedziałem jedynie, że na pewno
Impreza wpisała się w ramy warszta- ografią i równie niezwykłym klimatem, tanga, salsy po
nie pobił Pietruchy…
alkoholu.
tów „aufTakt” przygotowanych z myślą o który zadbała aż 24-osobowa grupa
– To dlaczego go trzymacie? – wciął o młodych tancerzach z Polski i Niemiec. młodzieży z Jeleniej Góry i Bautzen. breakdance, hip– Majorze, czy to sprawa aż takiej
państwowej wagi? Gwarantuję panu, się przewodnik nie dając dokończyć Było energetycznie, z niezwykłą chore- – „Siedem grzechów głównych” to hop czy electro –
powiedział nam
że ten chłopak nie ma nic wspólnego szefowi oddziału Urzędu BezpieczeńŁukasz Duda.
z pobiciem milicjanta na Wzgórzu stwa Publicznego.
Niemiecko-polskie warsztaty taneczne „aufTakt” to projekt dofinansowywany ze Podobna prezen– A tego niestety, nie mogę wam
Krzywoustego. To po prostu nie on!
środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - tacja miała także
– wyrzucił z siebie niespodziewanie powiedzieć – rozłożył ręce major.
Sztuka to wybuchowa mieszanka
Saksonia 2007-2013. W sumie w projekcie wzięło udział około czterdziestu młodych miejsce w BautChoć uchodził za człowieka bardzo
trzeźwo przewodnik.
kolorów, muzyki na żywo i tańca.
zen.
– Wiem, że to nie on – powiedział precyzyjnego i dokładnego, tym razem
tancerzy w wieku od 10 do 28 lat z Łużyc, Jeleniej Góry oraz regionu.
(Petr)
cicho i powoli major. Kolejna szkla- lekko trącił butelkę z wódką. To jednak
neczka wódki zniknęła w przepaści wystarczyło, aby naczynie chybotnęło
się i runęło z okrągłego dębowego
jego gardła.
Rdest, który właśnie wlał do ust łyk stoliczka prosto na kamienną podłogę
Jego remont elewacji i wnętrza ma
wody mineralnej, parsknął unikając gabinetu.
się rozpocząć jeszcze w tym roku. W
– Cholera jasna! Za trzy setki tam
zakrztuszenia się i tryskając na swojego
listopadzie br. natomiast zakończy się
rozmówcę fontanną śliny zmieszanej z były! – ryknął major Grzegorczyk
marysieńką. – Co takiego? – wrzasnął pomstując na własną niezgrabność.
Sprzedaż kamienicy oraz remonty bursy szkolnej i siedziby Dziennego Domu Pomocy Spo- remont Bursy Szkolnej na tej ulicy.
Termin zakończenia robót został tu
– I to prawdziwej żytniówki – dodał łecznej mają być początkiem rewitalizacji pięknej, ale zaniedbanej ulicy Kilińskiego.
zupełnie nie swoim głosem.
przesunięty o dwa miesiące, ponieważ
Major Grzegorczyk wytarł z twarzy smutno zafrasowany Rdest wdychając
W budynku nr 16 (działa tu Dzienny stworzone będzie Środowiskowy dobrze zachowany barokowy dawny w trakcie prac okazało się, że konieczne
kropelki, którymi spryskał go Rdest, ulatniający się w powietrzu ożywczy
Dom Pomocy Społecznej) jeszcze w Dom Samopomocy. – Jest to jeden z dom jednego z najbogatszych kupców jest wykonanie szeregu dodatkowych
starając się nie okazywać obrzydzenia. zapach ulubionego alkoholu.

Ciąg dalszy za tydzień tym roku powstanie świetlica środo- najpiękniejszy z budynków w Jele- lnianych w Jeleniej Górze – powiedział robót, które nie były ujęte w projekcie.
– No, to nie on. Zdaję sobie sprawę z
wiskowa dla młodzieży, a w przyszłości niej Górze. Fantastyczny zabytkowy, Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
(Angela)
W ostatni weekend września dwie
siostry, mieszkanki Kowar, pokłóciły
się, bo jedna nie chciała drugiej oddać
długu. Kiedy jedna z pań postanowiła
sama odebrać pieniądze, z portfela
wierzycielki wypadły narkotyki. Widząc
to kobieta wezwała na interwencję
policję. Funkcjonariusze potwierdzili,
że w woreczku znajduje się kilka porcji

Stłuczka przez nieuwagę

CIENIE HIRSCHBERGU XMI

Więc pijmy!

JELENIA GÓRA Młodzi Niemcy i Polacy na wspólnej scenie

JELENIA GÓRA Po sprzedażach i remontach ulica wypięknieje

Kilińskiego do rewitalizacji
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Fot. Petr

Odtańczyli „Siedem grzechów głównych”

kultura

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

AL DI MEOLA – „Pursuit of
Radical Rhapsody”
wydawnictwo: Telarc/
Dream Music PL

POP ROCK & JAZZ

MARCUS MILLER – “ Tutu
Revisited – Live ”
wydawnictwo: Dreyfus
Jazz/Dream Music PL

Geniusz gitary, który od lat 70
wyznacza nowe kierunki w jazzie.
Miesza klasyczną gitarę akustyczną
z futurystycznymi syntezatorami
oraz z etnicznymi brzmieniami instrumentów perkusyjnych. Na nowej
płycie „Pursuit of Radical Rhapsody”
co chwila zmienia gitary z akustycznej na elektryczną. W realizacji albumu wzięło udział kilku wybitnych
jazzowych muzyków: kontrabasista
Charlie Haden oraz utalentowany
Jako młody basista wychowywał kubański pianista Gonzalo Rubalsię na płytach zespołu The Brecker caba. W sumie na płycie znalazło się
Brothers. Po osiągnięciu oszałamiają- 15 czarujących kompozycji granych
cej techniki stał się rozchwytywanym
basistą sesyjnym w Nowym Jorku.
Tam też zobaczył go Miles Davis
proponując młodemu muzykowi
współpracę: Miller nagrywał podkłady i końcówki. „TuTu – Revisited”
to album, na którym zarejestrowano
koncert w Lyonie. To ukłon w stronę
Wielkiego Milesa. Nawiązuje do wcześniejszych albumów, a także tych nagranych przez Marcusa już po śmierci przez wybitnych instrumentalistów.
Davisa. Krążek stał się symbolem Podczas słuchania tego albumu
lat 90. (12 utworów a także ponad niejednemu słuchaczowi łza się
dwugodzinne DVD). Wymarzona zakręci w oku.
płyta na jesienne wieczory.
Andrzej Patlewicz

JELENIA GÓRA

Skamieniałości w Norweskim
oraz ciekawe skamieniałości z całego
niemal świata. Czynne będą stoiska
z biżuterią i wyrobami, w których
wykorzystywane są odpowiednio
oszlifowane i oprawione kamienie
szlachetne.
(Agrafka)

W nachodzący weekend na tarasach Muzeum Przyrodniczego
w Parku Norweskim Cieplicach
odbędzie się 39. Karkonoska Giełda
Minerałów, Skał i Skamieniałości.
Kolekcjonerzy zaprezentują okazy
najciekawszych minerałów i skał

MYSŁAKOWICE

Organów czar
utwory wokalne w wykonaniu Joanny Moryc, sopranistki. – Od 2007
r. staramy się na parafii upubliczniać muzykę dawnych mistrzów,
dobierając zróżnicowany repertuar
dla słuchaczy – mówi Jacek Chorągwicki, organista i organizator
koncertów.– Instrument wywarł na mnie
wielkie wrażenie.
Trzeba włożyć wiele
wysiłku, aby móc dobrze zagrać na nim,
jednakże jego barwy
są niesamowicie inspirujące – dodaje
Laura Karczmarzyk.
J. Thauer
Laura Karczmarzyk przy organach.

Fot. Jakub Thauer

W ostatnią niedzielę września
w kościele NSPJ w Mysłakowicach
odbył się kolejny koncert organowy. Tym razem na instrumencie
zagrała Laura Karczmarzyk, studentka Akademii Muzycznej w
Katowicach. Zabrzmiały również
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Po wakacjach zaczęła się Liga Rocka

JELENIA GÓRA

Ruszyli z kopyta

Książka za grosik
W dniach od 3 do 5 października
Filia nr 3 Książnicy Karkonoskiej przy ul.
Różyckiego zaprasza na kiermasz taniej
książki w godz. 10.00-16.00.

W Sali Novej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1–go Maja po wakacyjnej przerwie
ruszyła kolejna edycja „Ligi Rocka”. Pierwszy z koncertów zorganizowany w ramach kul- Święto seniorów
towych już polsko–niemieckich spotkań młodych muzyków wypadł rewelacyjnie!
Uroczyste obchody MiędzynarodoweMiłośnicy ostrego brzmienia
zdążyli już stęsknić się za „Ligą...”,
bo na pierwszy powakacyjny koncert (23 09) przywitali tłumnie
i z okrzykami wielkiej radości.
Frekwencji bynajmniej nie zabrakło
podczas występów THE FLOORATORS (Świdnica), SMASH OF BROKEN GLASS (Wrocław), THE COX
(Marcinkowice), OSSA (Dąbrowa
Górnicza), TEAR IT DOWN (Niemcy)
i PRZECIWZIWZIEMIA (Wrocław).
Innymi słowy, „młodzi-gniewni”
bawili się świetnie zarówno przy
muzyce punkowców, rock’n’rollowców czy metalowców z Polski, jak i
gości z Niemiec. Największe brawa i
główną wygraną zgarnęła formacja
THE FLOORATORS.
– Wróciła „Liga...”, wróciły okazje
do niezłej zabawy. Koncerty z cyklu
to według mnie
i moich kolegów
najlepsze imprezy organizowane w Jeleniej Górze.
Cieszymy się,
że „Liga...”
znowu ruszyła; że znów
będziemy
mieli okazję
posłuchać
rockowej
muzyki w jej
różnych odcieniach i w
w y ko n a n i u
ludzi niewiele

KRAJ

starszych od nas – powiedział
Tomasz Rajca, licealista z
Jeleniej Góry, od trzech
lat stały uczestnik
koncer tów w
JCK.

– „Liga...” jest magnesem i punktem zaczepienia dla młodych artystów, którzy stawiają swe pierwsze kroki na rockowej scenie. To
właśnie ta impreza dała szansę pokazania się wielu zespołom, dzisiaj
już dobrze znanym i promowanym
w największych rozgłośniach, i
wydawnictwach muzycznych. Gorąco zachę-

E

K

Sekrety prawosławia
„Rola muzyki w kościele prawosławnym” to temat kolejnego spotkania w ramachKlubuReligioznawczego„Kastalia”,
które odbędzie się w środę w Osiedlowym
Domu Kultury. Gościem będzie proboszcz
parafii prawosławnej św. Piotra i Pawła w
Jeleniej Górze, ks. Bazyli Sawczuk. W programiekoncertwwykonaniuśpiewaków
z jeleniogórskiej oraz wrocławskiej parafii
prawosławnej.

W czwartek Biuro Wystaw Artystycznych przy ul. Długiej 1 zaprasza na
spotkanie „Pomiędzy rzeźbą a architekturą” z udziałem: Cezarego Wąsa i Pawła
Krzaczkowskiego. Prowadzenie Jacek
Godlewski. Początek o godz. 18.00.

Andrzej Patlewicz gorąco zachęca
do uczestnictwa w Lidze Rocka
cieli Polonii występu w Budapeszcie.
Niestety, z przyczyn różnych zespół
z niej nie skorzysta – mówi Wiesław
Kowalewski, opiekun grupy.
(Angela)

Nagrodę specjalną oraz nagrodę im. Jerzego
Michotka – takie laury z V Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Lwowskiej w Krakowie
przywiózł jeleniogórski zespół „Paka Buziaka” działający przy MDK Jelonek.

R

Dyskusyjny Klub Filmowy „KLAPS”
zaprasza w nadchodzący wtorek na film
zatytułowany „Rewizyta” w reż. Krzysztofa Zanussiego (Polska, 2009). Obraz traktuje o dalszych losach bohaterów filmów
tego twórcy: „Życia rodzinnego” (1971),
„Barw ochronnych” (1976) i „Constansu”
(1980). Początek o godz. 18.00 w sali
widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30.
Cena biletu 10 zł, karnet 28 zł.

W BWA o mieście

Wyśpiewały sukces

•

Zanussi w „Klapsie”

cam do uczestnictwa
– powiedział
Andrzej Patlewicz, organizator,
pracownik
JCK.
(Petr)

Kolejne laury dla Paki Buziaka

Eliminacje centralne festiwalu odbyły się w przedostatni weekend września
w Krakowie. W finale zespół zaśpiewał
z legendą polskiej piosenki, Jerzym
Połomskim. – Rok temu zespół wywalczył na tym festiwalu I miejsce. Teraz

go Dnia Seniora i osób starszych „SeniorzySeniorom” odbędąsięwnadchodzący
poniedziałek w Filharmonii Dolnośląskiej. W programie koncert zespołów:
„Agat”, „Marzenie”, „Jeleniogórzanie”
z Osiedlowego Domu Kultury, występ
kabaretu „Bella Mafia” działającego przy
Karkonoskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Początek o godz. 16.

Jeleniogórska „Liga Rocka” to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 20072013. Partnerem JCK w Jeleniej Górze jest Socjokulturalne Centrum Steinhaus.e.V.
Bautzen. Patronat medialny nad „Ligą...” objął m.in. portal Jelonka.com.
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dziewczyny same
sobie akompaniowały na różnych
instrumentach.
Była też propozycja od przedstawiA
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Lisztowi na urodziny
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W piątek (6 X) o godz. 19 Filharmonia Dolnośląska proponuje
koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Franciszka Liszta. Orkiestra
Symfoniczna FD zagra pod dyrekcją
Jerzego Swobody. Solistą będzie Adam
Kośmieja (fortepian). Elżbieta M.
Telega (słowo); w programie: Ferenc
Liszt - Preludia, Ferenc Liszt - Koncert
fortepianowy Es-dur, Georges Bizet/
Rodion Szczedrin - Carmen - Suita na
smyczki i perkusję
(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

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Fot. Petr

3 października 2011 r.

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 października 2011 r.
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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

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokoje - Pilnie dla klienta z
gotówką na Zabobrzu III. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
3-pokojowe na Zabobrzu
- poszukuję dla konkretnego
klienta mieszkanie najchętniej na
Zabobrzu III. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Kupie małe 3pokojowe. Kupie
niedrogie mieszkanie 3 pokojowe. Do 52m. Do 2 piętra.
Najchętniej Zabobrze lub centrum. Bez pośredników. - 883
943 511
Kupie na Zabobrzu. Mieszkanie
2-3 pokojowe, do 50m. Do 2 pietra.Do 125 tys za gotówkę. - 883
943 511
Kupie trzypokojowe mieszkanie
z aneksem kuchennym na Zabobrzu. Dla konkretnego klienta.
ABN Stepien Lic. 7867 - 514
600 101
Kupię bez pośredników. Kupie
niedrogie mieszkanie 2-3 pokojowe. Do 52m. Do 2 piętra.
Najchętniej Zabobrze. Bez
pośredników - 883 943 511
Mieszkanie w Cieplicach - 2
lub 3-pokojowe dla zdecydowanego klienta z gotówką. Marles
lic.13045 - 790 418 318
Pilnie 2, pokoje - Do remontu
dla klienta z gotówką, pilnie.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Pilnie na Kadetów - mieszkanie
3 pokojowe za gotówkę. Zdecydowana klientka. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie poszukuję kawalerki
na Zabobrzu III dla klienta z
gotówką. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Poszukuje dla klienta mieszkanie 3 pokojowe na Kiepury
z balkonem. Mieszkanie po
remoncie i do drugiego piętra.
M3 do 240 tyś. Klient z gotówką.
PILNE Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
Poszukuję dla konkretnego
klienta kawalerkę w Jeleniej
Górze. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM

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

112.000 zł 2 pokoje - Mieszkanie
o pow. 38 m2, 2 pokoje, zlokalizowane na Zabobrzu II. Sudety.
Lic. 1749 - 535 630 414
170m2 - Mieszkanie do remontu,
z możliwością podziału na 2,
okolice centrum, doskonale
nadające się pod kancelarię lub
gabinety, cena do uzgodnienia.
Sudety. Lic. 1749 - 535 630 414
180.000 zł Karpacz - Mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3
pokoje, kuchnia w zabudowie, 1
pietro, 50 zł czynsz, ogrzewanie
gazowe. Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414
2 pok. Kiepury - 1 piętro, 56 m2, 2
pokojowe 666 222 031 MADOM
Nieruchomości lic. 9506 - 666
222 031
2 pokoje Cieplice - do remontu,
Ip, kamienica.Lic.5877 - 500
122 445

2800 zl/m2, mieszkanie dwupoziomowe, 100 m2, 4 pokoje, do
wprowadzenia. ABN Stepien.
Lic. 7867 - 514 600 101
38m2 112.000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe, Zabobrze II, 112.000
zł. Sudety. Lic.1749 - 535 630
414
47m2 cena 155tyś zł - 2-pokojowe
mieszkanie w centrum miasta,
rozkładowe, środkowe, na I
piętrze. Nieruchomości Otti lic
13225 - 603 491 335
57 m2 Zabobrze II - bardzo
ładne, trzy pokoje po kapitalnym
remoncie, w cenie zabudowa
kuchenna i sprzęt AGD, atrakcyjna cena, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Dom 5 letni o powierzchni 90m2,
podpiwniczony, działka 900m2,
ogrzewanie kominkowe, Maciejowa - blisko przystanek autobusowy, sklep, przychodnia. Dobra
cena! KODEX 10721 - 513 060
568
Kawalerka - w Cieplicach,
33m2, parter cena 70.000zł do
negocjacji lic.5877 - 500 122
447
Kawalerka w Cieplicach
- Do sprzedania kawalerka o
pow.33m2 położona blisko Placu
Piastowskiego. Cena 70.000zł.
Lic:5877 - 500 122 470
Komfortowe na Zabobrzu
- Sprzedam 2 pokojowe- 55m2,
po kapitalnym remoncie. W
cenie 175tys zł nowa zabudowa
kuchenna, kompletnie wyposażona nowa łazienka, szafa typu
komandor. Nie wymaga nakładów. Euro-Dom lic.4566 - 601
540 292, 75 75 250 45
M2 75m2 ul.Norwida - Mieszkanie 2 pokoje, 75m2, I piętro
w kamienicy. Mieszkanie do
remontu. Okna wymienione na
drewniane. Polecam. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
M2 dla niepełnosprawnych Powierzchnia 49m2, 2 pokoje,
łazienka z wc, kuchnia w zabudowie, 2 szafy komandor, garaż
26m2, do Pl.Ratuszowego
1,2km. Czynsz 310zł. Ogrzewanie miejskie. Ciepła woda
miejska. KODEX 10721 - 513
060 568
M2 na Zabobrzu II położone
na II piętrze po remoncie o
powierzchni 39m2. Cena bardzo
atrakcyjna. 125 tyś. lic. 14557 668 667 637
M2 nowoczesny styl - Piękne
mieszkanie 2 pokoje o
powierzchni 66m2 w Cieplicach.
Po kapitalnym remoncie który
został ukończony w 2010 roku.
Serdecznie polecam. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
M3 Bartka Zwycięzcy - Piękne
mieszkanie o powierzchni 68m2
w kamienicy. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Wszystkie
nowe instalacje, piec dwu-funkcyjny gazowy, nowe okna i drzwi.
Jeldom lic. 14557 Serdecznie
polecam - 668 667 637

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

M3 koło Urzędu Miasta - Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
105m2 w kamienicy. Mieszkanie
do kapitalnego remontu. Cena
mieszkania bardzo niska. Serdecznie polecam. Lic. 14557
- 668 667 637
Mieszkania na Kiepury - W
naszej ofercie posiadamy duży
wybór mieszkań położonych
na Kiepury ( Zabobrze III), są
to mieszkania 2-3 pokojowe
w dobrych cenach. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie 116m2 z balkonem w centrum, 3 pokoje,
łazienka, kuchnia, cena 290tys zł.
Oferta 1755 EURO-DOM lic. nr
4566 Alicja Kisiel-Janowska - 601
540 292, 75 75 250 45
Mieszkanie 2 pok.66m2 - 3
pokoje, łazienka, kuchnia ,balkon. Lokalizacja Zabobrze II.
Cena 200tys zł oferta nr 1756
EURO-DOM lic. nr 4566 Alicja
Kisiel-Janowska tel. 601 54 02
92, 75 75 250 45
Mieszkanie 2 pokoje, 46m2
w bloku na Zabobrzu III przy ul.
Kiepury. Śliczne mieszkanie do
zamieszkania. Polecam. Gorąca
oferta. lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 2 pokojowe, 50m2
- Mieszkanie 2 pokojowe, 50m2,
Kiepury, 129000zl do uzgodnienia, odsprzedam bez pośredników. - 886 372 355
Mieszkanie 2-pokojowe Zabobrze rozkładowe niskie
opłaty tylko za 115000zł. Marles
lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 62 m na parterze w pobliżu
centrum Jeleniej Góry - 693
967 231
Mieszkanie 36m2 - przy ul.
Wojska Polskiego, po remoncie,
niski czynsz, ogrzewanie z sieci,
duży balkon. Cena 139000.
Npartner lic.3198 - 693 539 968
Mieszkanie 56m2 , Jelenia
Góra, 2 pokoje, 1 piętro (Nr. Lic.
5627) - 662 009 700
Mieszkanie 66m2 po remoncie, Jelenia Góra-Zabobrze, 3
pokoje, 7 piętro, cena 190000zl
do negocjacji(Nr. Lic. 5627) - 662
009 700

Nowe mieszkania
w Karpaczu Nieruchomości Gold
House na sprzedaż
nowe mieszkania w
Karpaczu, cena 4320 zl
m2 brutto, pow. 21m,
26m,34m, 42m, 51m tel.
693 539 963

Pilnie sprzedam mieszkanie
bez pośredników w centrum
Gryfowa.102 m2+grunty własne,
budynek 3-rodzinny.169999PLN
do negocjacji. - 533 456 997
Pół poniemieckiej willi - 103m2,
piękne wykończona po generalnym remoncie. Odrestaurowane
stare elementy mieszkania. W
cenie meble kuchenne i AGD
430tys zł Euro-Dom lic. 4566
Alicja Kisiel- Janowska - 601 540
292, 75 75 250 45
Sprzedam 2pokojowe na
Bankowej - 792 591 433
Sprzedam bardzo ładne i przytulne mieszkanie blisko centrum,
2 pokoje, oddzielna kuchnia,
umeblowane, 38 m2. Cena:
145000 zl - 880 267 126
Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej
Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem ,co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 605 934 763
Sprzedam kawalerkę w
Kostrzycy do generalnego
remontu, 30 m 2 z ogrodem.
Cena 48 000 bez pośredników
- 697 426 947
Sprzedam kawalerkę w Maciejowej. 27m2,oddzielne wejście
do mieszkania. Po remoncie.
- 510 171 859
Sprzedam kawalerkę, centrum, ul. Matejki, 3 piętro, po
remoncie do zamieszkania,
bez pośredników, 84 tys. - 609
655 488
Sprzedam komfortowe bezczynszowe nowe mieszkanie
170m2 w budynku mieszkalnym,
taras 50 m2 z widokiem na góry,
cena 450000 zl. Lic. 8151 - 600
258 703
Sprzedam lub zamienię
mieszkanie własnościowe 54
m2, 2 pokoje, nierozkładowe
+ weranda, na 1 piętrze na
podobne lub większe, możliwość
dopłaty - 691 338 641
Sprzedam mieszkanie 80m2,
trzy pokoje, wysoki parter, ul.
Chełmońskiego 180 tys - 662
219 248
Sprzedam mieszkanie Karpacz - 39 m2 - 147 tys. AtrakMieszkanie w starej
cyjne, po remoncie. 883117118
kamienicy 82 m2, II
Sprzedam mieszkanie na ul.
poziomy, centrum, II
Różyckiego 37m2 po kapitalpiętro - 168000 - 721
nym remoncie 126.tys zl Bez
Pośredników telefon kontaktowy
553 099
662-283-850
Sprzedam mieszkanie własnościowe w Mysłakowicach
60m kw. Cena do negocjacji. Mieszkanie z tarasem - 790 406 441
Powierzchnia 26,40m2. I piętro.
Nowe okna i drzwi. Blok po terSprzedam mieszkanie
momodernizacji. Czynsz 250zł.
na Zabobrzu 3
Taras 30m2. Ścisłe centrum
pokoje pow. 63m2,
Jeleniej Góry! KODEX 10721 w wyremontowanym
513 060 568
budynku przy ul.
Mieszkanie Zabobrze - deweNoskowskiego 4, cena
loperskie, 42m2 na II piętrze
do negocjacji 218 tys. zł
z balkonem, cena 150000zł
Tel. 600 346 516
lic.5877 - 500 122 447

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
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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.MIESZKANIE W CIEPLICACH !
MAR-MS-12425. Wysoki parter o pow. nieco ponad
49 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Mieszkanie do
niewielkiego remontu, stąd tez podana cena 154
000 zł jest do negocjacji. Parkowanie auta obok
domu. Okolica cicha, blisko do przystanku MZK i
miejsc użyteczności publicznej. Serdecznie zapraszam na prezentacje. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
2.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 155.000,- do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911

Środecki 883 797 878

3.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

4.ATRAKCYJNE DWUPOZIOMOWE – 2 POKOJE!
MAR-MS-12426. O pow. całk. 56m2 w bardzo
ładnej kamienicy na cichym i spokojnym osiedlu.
Mieszkanie nowe, nowocześnie umeblowane. Teren osiedla ogrodzony. Bliskie sąsiedztwo centrum
miasta. Cena 220.000,- do negocjacji. Serdecznie
polecam Marta Haftarczuk 533 797 878
5.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
6.ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO CENTRUM !
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy po remoncie,
blisko centrum tylko 185.000. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318.
7.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
115,000,- do negocjacji. Polecam Leszek Środecki
790 418 318
8.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.
9.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.

Sprzedam mieszkanie, 65 m,
parter, ul. Wolności, 3 pokojowe,
1 pokój przejściowy, bez pośredników, 187 tys - 609 655 488
Sprzedam nowe komfortowe
mieszkanie 2 pokoje 50 m. na
1pietrze z balkonem plus garaż ul
Moniuszki 5A. Bez pośredników
tel.600721484 - 600 721 484
Sprzedam trzypokojowe,
ładne mieszkanie na pierwszym
piętrze - 601 695 356
Sprzedam w Sosnowce
2pokojowe po remoncie z ogródkiem co gazowe - 501 737 086
Sprzedamy 2-pokojowe
mieszkanie blisko U. Ekonomicznego i kawalerkę w Cieplicach
lic.4697 - 501 737 086
Umeblowane, nowe-dwupoziomowe mieszkanie 99m2 ,
Jelenia Góra, 3 pokoje, 3 piętro
(Nr. Lic. 5627) - 662 009 700
Zabobrze III - 51m na Pierwszym pietrze Nr.lic 5877 - 515
285 788
Zabobrze trzypokojowe po kapitalnym remoncie tylko
215000 zł, lic. 5524, N.City - 662
112 344
Zamienię lub sprzedam własnościowe 52m w J. Górze
słoneczne ogródek w spokojnej
dzielnicy na Os. Orle, Zabobrze
517 512 276

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokojowe mieszkanie w centrum, 55m, po remoncie, umeblowane z balkonem. 1000zl +
liczniki wg zużycia. - 694 621
477
Do wynajęcia kawalerka na
Zabobrzu 800zł za miesiąc plus
media - 509 996 394
Do wynajęcia kawalerka, centrum, ul. Matejki, 3 piętro, 650 +
prąd + woda - 609 655 488
Do wynajęcia
mieszkanie 2
pokojowe ul. Kiepury,
umeblowane ( tv,
lodówka, pralka) 750zł
+ 211 czynsz + liczniki
+ kaucja 1 m-c tel. 601
318 439

Mam do wynajęcia 6 pokoi
2-osobowych dla studentów.
Blisko Tesco, Kolegium Karkonoskiego i centrum. Pokoje
nowo umeblowane, czyste, przestronne. - 501 674 385
Mam do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe,na Zabobrzu 2.
Słoneczne, częściowo umeblowane, po remoncie. Niski czynsz.
850 zl+liczniki - 692 475 253
Mam do wynajęcia mieszkanie
2pok, parter, ul Morcinka, ogrz.
gazowe, 950zl+rach, kaucja
zwrotna - 507 065 179
Mieszkanie do wynajęcia w
Sobieszowie, I piętro, 110m2,
ogrzewanie co, 5 pokoi, ogród,
koszt 900,00zl+rachunki , tel.
796310746 - 796 310 746
Mieszkanie do wynajęcia ul.
Sygietyńskiego 85m2, 3 pokoje,
duży taras + balkon, łazienka
z jacuzzi, cena 1200zł tel. 695
211 356
Mieszkanie do wynajęcia,
Piechowice ul.Szkolna, kuchnia,
2 pokoje, łazienka. 37m 700zl (w
tym czynsz) media osobno. Tel.
501 742 502 po 18-stej
Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443, 75 75 25
017
Pokoje do wynajęcia Jelenia
Góra Tel. 663 638 470
Tanio wynajmę samodzielną
bardzo atrakcyjną stancję dla
studentów 75 m2, pokoje 2+2+1,
dobrze wyposażona kuchnia,
mikrofala, TV sat, duża łazienka
- 608 353 285
Willowe 3 pokoje. Komfortowy apartament 68 m z
aneksem kuch. Umeblowany
i wyposażony, piwnica, parking, ogród, grill. WrocławskaMaciejowa .Faktura Vat Tel
kont.503197955
Wynajmę mieszkanie na
Zabobrzu Kiepury dwa pokoje
umeblowane. - 502 334 076
Wynajmę pokoje w mieszkaniu studenckim, bardzo dobre
warunki - 669 538 053
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tel. 75 64 70 610
www.jeldom.pl

ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
SB 630 - Prezentujemy Państwu pensjonat położony w Karpaczu.
21 miejsc noclegowych,
wyposażona kuchnia,
zmywak,
jadalnia.
Część pensjonatowa 400m2, część mieszkalna - 200m2. Wszystko
wyremontowane 2 lata
temu!
Cena 1 990 000 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

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe wyposażone centrum pl. Wyszyńskiego 46, 850
+ prąd + woda + kaucja - 609
655 488
Do wynajęcia mieszkanie w
Barcinku 45 m nieumeblowane.
- 885555043
Do wynajęcia mieszkanie w
Cieplicach, 74m2, 3 pokoje na
parterze, po remoncie, ogrzewanie podłogowe + kominek,
nieumeblowane, koszt 1000zl+opłaty. - 693 367 961
Do wynajęcia w Karpaczu
mieszkanie 1-2 pokojowe atrakcyjna cena - 781 108 400
Kawalerka dla studentki lub
studenta Osiedle Orle 550 plus
liczniki za prąd i wodę ogrzewanie w cenie - 691 390 588
Kawalerka umeblowana
Zabobrze od 1 października - 502
206 565

Pilnie poszukujemy mieszkania 2-3 pokojowego do 2pietra
w centrum Jeleniej Góry. - 668
591 166
Szukam do wynajęcia mieszkania 2 pokojowego, okolice AE, do
1000 zł / mies + media 666 222
031 MADOM Nieruchomości
Ewelina Jarząbek lic. 9506
Szukam mieszkania do wynajęcia w Piechowicach, Sobieszowie, Podgórzynie, Sosnowce
lub w Cieplicach. 2 lub 3 pokoje.
- 697 707 401

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 40m Cieplice na większe - 517 209 663
Zamienię mieszkanie własnościowe 2 pokojowe na ul.
Wyczółkowskiego na pokój z
kuchnią na Zabobrzu do 2 piętra
tel. 795 188 399

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 39m2 położone w bloku na
Zabobrzu II.
Cena 125 000 zł
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DOMY
KUPIĘ
Dom do 400 000 zł Pilne - Działając na zlecenie klienta poszukuję DOMU wolnostojącego
lub w zabudowie szeregowej.
Wielkość ok 100 m2 w stanie do
wprowadzenia lub niewielkiego
remontu. Kamil Ż PARTNER (lic
4917) - 604 906 257

DOMY
SPRZEDAM
129000 Dom - do kapitalnego
remontu na działce 1600 m2, 25
km od Jeleniej Góry Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
140000 Dom - Na działce 1200
m2, w cichej spokojnej miejscowości Lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
220000 Dom - i dwie działki
budowlane 2000 m2, z pięknie zadbanym ogrodem oraz
pomieszczenia gospodarcze Lic.
5354 Nieruchomosci Jeleniogórskie - 693 056 760
497000 Nowy Dom - w Piechowicach 160 m2, na działce 531
m2, lic.5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom dla konesera - 600 m2 na
działce 2,7 ha z lasem, stawem i
dużym terenem do zagospodarowania lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom parterowy - 200 m2
powierzchni całkowitej, 3 sypialnie, salon, kuchnia, jadalnia, wc,
łazienka, pralnia, spiżarnia, garaż
dwustanowiskowy, 1200 m2
działki, przedmieścia. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie sprzedam dom w Cieplicach, pow 280 m2 wraz z
pomieszczeniem na usługi
gospodarcze, duży 52m2 słoneczny taras. Kominek, garaż,
pow działki 500m2 z altanka
murowana. Cena 460,000 tys
do negocjacji. Pośrednikom
dziękuję - 883 606 989
Pilnie sprzedam dom w Siedlęcinie 2600/200/140 Więcej
tel.604609208
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
Sprzedam połowę domu 6
pokoi. Piękna okolica. Gorczyca
165 tys. - 696 206 032
Szeregówka przy ul. Hoffmana o powierzchni całkowitej
180m2 z garażem. Po remoncie
wnętrze domu. Nieruchomość
ocieplona ogrzewana piecem
gazowym. Jeldom lic. 14557 668 667 637

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
60zł.m.kw. Jeżów - 1297
m.kw. świetna lokalizacja, super
widok, media przy działce, płaski
teren, okazja. lic 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736
644

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Działka budowlana - w Jeleniej Górze - Dziwiszów, os. leśne
Zacisze, widok na Karpacz.
Pow.1001m² Bez pośredników.
- 885 342 947
Działka Cieplice 870 m2 przy
ul. Hirszfelda częściowo uzbrojona. Media przy drodze. Cena
180 zl m2. Dogodna lokalizacja
- 793 710 703
Działki budowlane - Wolimierz, Płuczki, Przesieka, Bukowiec, lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Działki w Dziwiszowie - 1200
m2/100,- lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 065
760
Grunty rolne - 2,5 ha z budynkiem i stodoła, strumień na
działce, Lic 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Posiadamy w naszej ofercie
dużo działek budowlanych w
okolicach Jeleniej Góry. Ceny
działek nawet już od 30zł/ m2.
Jeldom lic. 14557 - 668 667
637
Rozpoczęta budowa Jeżów Sudecki 1200m, fundamenty, aktualna dokumentacja.
fantastyczny widok na góry.
Lic.11965 - 509 949 961
Sprzedam 2 działki
budowlane wraz z
działką rekreacyjną,
os. Czarne ul.
Czarnoleska 29A Tel.
533 122 828

Sprzedam działkę 75 arów
w tym 9 budowlana w centrum
Chromca , tel 693220339
Sprzedam działkę budowlaną w Czernicy, tel. 601 189
006
Sprzedam działkę budowlaną w Maciejowej o pow
800m2 z mediami za 52 tys
- 518 869 260
Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy
1500 m2 w Sosnowce 46 zl m2
- 607 644 684
Sprzedam działkę budowlaną
Michałowice 2027m2. Południowa wystawa, widokowa,
prąd i woda z drogi, przeznaczenie - zabud. jednorodz., hotel,
pensjonat. - 796 056 688
Sprzedam działkę budowlaną o pow.3300m2 woda i
kanaliza na działce, położona w
Kromnowie gm. St. Kamienica 663 014 686
Sprzedam działkę budowlaną w Siedlęcinie droga asfaltowa media obok 1 047M . Cena
.56000zł - 667 934 901
Sprzedam działkę rolno
budowlaną 70 ar położoną we
wsi Lubiechowa Kolonia ciche
spokojne słoneczne miejsce
Media w pobliżu Cena do
uzgodnienia - 603 248 804
Sprzedam działki budowlane
w Sosnówce nad Zalewem 501 737 086
Sprzedam uroczą działkę
budowlaną 1250m2 w Jeżowie
Sudeckim z dostępem do drogi.
- 509 996 394
Ubocze obok Gryfowa
działka pod zabudowę 3900m2
18zl za m2 z widokiem na Izery
- 666 844 081

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Hala 178 m2 przy głównej
drodze w Jeleniej Górze, świetna
Lokal na parterze 38m2 ide- lokalizacja i dojazd, osoba pryalne miejsce na sklep biuro itp. watna, super cena. - 693 877
Lokalizacja przy ulicy Wojska 264
Polskiego 135 tys zl kupujący nie
płaci prowizji - 697 528 399
NIERUCHOMOŚCI
Odstąpię sklep spożywczy
POZOSTAŁE
czynny z wyposażeniem po
remoncie z miejscem postojoCHCĘ WYNAJĄĆ
wym w Jeleniej Gorze. - 785
Hurtownia pilnie potrzebuje
743 405
Odstąpię sklep z odzieżą wynająć pomieszczenie magaużywaną w Szklarskiej Porębie. zynowe 200-300m2. Suche, czyWyprzedaż odzieży 18zl/kg. ste, jasne i ogrzewane. Proszę
601 053 909
Sprzedam lokal biurowo- dzwonić lub pisać magdam@
mieszkalny 157m2 na Zabobrzu. opalmed.pl - 075 64 53 928
Cena 2100zl za 1m2 - 725 252
Poszukuję domku na Sylwe395
Sprzedam lokal handlowo- stra w Świeradowie Zdroju dla 14
usługowy na Zabobrzu. Lokal osób- niedrogo. Termin wynajęskłada się z 3 części i piwnicy. cia domku 31.12.11- 01.01.12.
Całość 252m2. - 725 252 395
- 691 319 998
Sprzedam lub wynajmę kwiaciarnię w Jeleniej Górze, okolice Poszukuję dla klienta pilnie
hotelu Mercure. - 604 464 255
pensjonatu do wynajęcia SzklarSprzedam lub wynajmę lokal ska Poręba - Karpacz, ok. 30 - 40
handlowo usługowy 22m2 w
miejsc noclegowych 666 222
Sobieszowie - 534 303 997
031 MADOM Nieruchomości
Ewelina Jarząbek lic. 9506 - 666
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
222 031
Do wynajęcia lokal usługowy w
NIERUCHOMOŚCI
centrum Jeleniej Góry pow 34
m - 697 690 914
POZOSTAŁE
Do wynajęcia nowy lokal na
MAM DO WYNAJECIA
Kopernika 3.tel.510105442 - 510
Do wynajęcia budynek 200
105 442
Lokal 60m2 handlowo-usłu- m, działka 18 arow, na komis ,
gowy centrum, ciąg handlowy ul. warsztat samochodowy itp przy
Poznańska, parter, duże witryny,
ogrzewanie w cenie. Wynajmę - ul. Sudeckiej , za starym cmentarzem - 609 655 488
888 221 321
Mam do wynajęcia lokal ok Garaż do wynajęcia. - 503
10m2 w centrum Karpacza więcej info pod tel 605297060 - 607 142 785
307 920
Mam do wynajęcia pomieszWydzierżawię na przyszły czenia na warsztat lub inne
sezon wyposażony letni ogródek
gastronomiczny w centrum Szkl 605822721
Poręby - 535 044 951
Wydzierżawię parking i mały

LOKALE
SPRZEDAM

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż, własnościowy
ul. Grottgera - cena
26.000 zł - 603 526 782

stok pod wyciągi Łysa Góra - 603
954 845
Wydzierżawię parking w
Szklarskiej Porębie przy dolnej
stacji wyciągu na Szrenicę. Więcej informacji telefonicznie. - 601
581 318

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

PISANE Z UKOSA
Żacy z całej Polski, jak również
kadry naukowe uniwersytetów i
innych wyższych uczelni w kraju
namawiają wszystkich aby 9 października nie głosowali na liderów
list wyborczych do parlamentu.
Innymi słowy, by powiedzieli „Stop
jedynkom!”.
Dlaczego? Co powoduje, że „jedynek” nie popierają zarówno młodzi
studiujący w Polsce, jak i profesorowie oraz doktorzy wykładający w
wyższych uczelniach? Sprawa jest
prosta. Otóż, ci twierdzą zgodnie, że
liderzy list wyborczych do parlamentu zawdzięczają swoją pozycję tylko
wpływom w partii, a nie wyborcom.
W czym zresztą jest sporo racji.
W najpopularniejszych portalach
społecznościowych; Facebookach,
Naszych klasach czy Gold life’ach
wszelkiej maści „Stop jedynkom!”
zyskuje zwolenników w tempie arytmetycznym. Co chwilę któryś z użytkowników podpisuje się pod tym
i deklaruje, że będzie głosował na
tych, którzy na listach wyborczych
zajmują miejsca ostatnie. Świeżą
krew, nowych, a nie znanych i opatrzonych już kandydatów. Od dekad
obecnych w polskiej polityce.
„Stop jedynkom!” to akcja społecznego sprzeciwu wobec dyktatu
partyjnego powodującego, że większość mandatów poselskich jest
obsadzona jeszcze przed wyborami.
Partie polityczne ustalając kolejność
na swoich listach sprowadzają tym
samym wszystkich wyborców – do
roli marionetek. Manipulowanych
i perfidnie wykorzystywanych do
celów stricte partyjnych, tak piszą
w ww. portalach.
A dalej – nie będziemy głosować
na kandydatów z numerem jeden na
liście, gdyż ich pozycji nie określili
wyborcy lecz partyjni koledzy. Co
więcej: nie będziemy głosować na
kandydatów, którzy w przeszłości
(bliższej lub dalszej i dłużej lub krócej) pełnili mandaty parlamentarne
bo mamy już dość posłów, senatorów, radnych i wójtów, którzy nie
umieją rozstać się z władzą.
Nie będziemy popierali kandydatów i głosowali na tych, którzy są w wieku emerytalnym, bo
nie jest niczym dobrym popierać
sześćdziesięciolatków i sześćdzie-
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SKM jak MDM

sięciopięciolatków, którzy powinni
zrobić miejsce innym. Popieramy
kandydatów młodych, którzy do
tej pory nie pełnili funkcji w parlamencie i obecnie nie startują
do Sejmu z pierwszego miejsca.
Głosuj, na którą partię chcesz, ale
nie pozwól sobą manipulować! Nie
popieraj „jedynek”. Możemy zrobić
im STOP! – postulują studenci i
wykładowcy.
Z ogólnodostępnych informacji
wynika, że środowisko akademickie nie zamierza poprzestać na
promowaniu akcji w Internecie i
pocztą pantoflową. Na kilka dni
przed wyborami, czyli już w tym
tygodniu planuje jej kulminację:
roznoszenie ulotek, drukowanie
ogłoszeń i wysyłanie smsów.
Co sądzę na temat akcji żaków,
profesorów, doktorów i doktorantów? Uważam, że cel zaiste
jest szczytny. Mianowicie, promocja nowych ludzi w polityce – co
oczywiście może przynieść jej jak
najbardziej wymierne korzyści.
Ludzi, którzy trafią do parlamentu
nie ze względu na swoją rangę w
strukturach partyjnych, lecz kredyty
zaufania dane im przez wyborców.
Mimo wszystko, nie mogę jednak
nie dostrzec w owej akcji jednego
podstawowego błędu – wynikającego z myślenia na zasadzie idei,
jak wiadomo ślepej na racjonalne
argumenty. Ci bowiem, którzy w
założeniu są nowi tak naprawdę
w strukturach konkretnej partii są
mocno osadzeni choćby ze względu
na to, że w tych strukturach musieli
zaistnieć. Rzecz jasna, dzięki swoim
mentorom, „jedynkom” właśnie,
których wpływy na „nowych” są
gargantuiczne.
Tak czy inaczej, akcja akademików
– jak można się było spodziewać – nie
przypadła do gustu politykom. Tym
nie podoba się ani pomysł głosowania na ich młodszych kolegów,
bo przecie jak to tak można, ani
odświeżenia choć trochę środowiska
parlamentarnego. Nie podoba się,
koniec i kropka. Jak zwykle się nie
podoba. Byleby nam się spodobały
twarze na bilbordach, i te do Sejmu i
Senatu trafiły. A za cztery lata znowu,
a później znów i tak dalej.
Piotr Iwaniec

Dochodzą nas słuchy, że jeleniogórski magistrat zamierza
polecić napisanie piosenki popularyzującej Szybką Kolej Miejską,
o której powstaniu ostatnio dużo
się mówi. SKM – ten skrótowiec
stał się już słynny i chyba nierozłącznie kojarzony będzie z prezydenturą Marcina Zawiły, który
reaktywował pomysł utworzenia
tej formy transportu publicznego.
SKM brzmi prawie jak MDM
(Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie), a na jej
temat już w latach 50. XX wieku
powstała piosenka w socrealistycznych rytmach. Zadanie więc
ułatwione: melodia jest, wystarczy tylko tekst, a z tym – biorąc
pod uwagę potencję twórczą
prezydenckich doradców – nie
powinno być problemu.

– W tym przedwyborczym
zamęcie…

– … nawet takim rasowym
pisowcom jak ja…

Syndromy
powyborcze
Jeszcze „zaledwie” kilka dni
trwać będzie kampania wyborcza,
po której (po 9 października).
Co potem? Niektórzy zmęczeni
solidną dawką polityki w mediach
i na ulicach, odetchną. Ale będą
i tacy, którzy muszą się liczyć z
psychicznym dołem związanym
z wyborczą porażką. Z kolei zwycięzcy będą musieli walczyć z syndromem siadania na laurach. Zaś
wyborcy będą potrzebowali trochę
czasu, by ochłonąć od nadmiaru
obietnic. Te są bowiem wyjątkowo
niebezpieczne: sprawić mogą, że
człowiek zaczyna żyć w iluzji ich
spełnienia. Niestety: powyborcze
przebudzenie pokaże, że świat
wokół nas tak naprawdę niewiele
się zmieni.
(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.

– … zdarza się pomylić
barwy polityczne.

Krzysztof Mróz, radny Prawa i Sprawiedliwości, wśród rajców Platformy Obywatelskiej

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Siła w ryneczkach
Mimo coraz większych powierzchni tzw. galerii handlowych i mnożących się w zawrotnym tempie
pawilonów różnych sieci, targowiska,
znane bodaj od zarania rozwoju handlu, wciąż się trzymają! Ich klientów
nie odstraszają nawet wyższe niż pod
„eleganckim” dachem ceny i kiepskie
warunki do zrobienia zakupów.
Ryneczek, rynek, bazar, targ,
targowisko, jarmark – w rozmaitych
miejscach Polski słychać te określenia, w których znaczeniu zawiera się
handlowanie na świeżym powietrzu
w ograniczonym miejscu towarami

różnymi. Są niemal w każdym miasteczku, obowiązkowo – w większych
miastach. Niektóre obrosły legendą
– choćby warszawskie: Bazar Różyckiego, czy Karcelak. Bywają areną
nie tylko handlowania, lecz także
sporów o podtekście politycznym, zaś
środowiska kupieckie to wciąż licząca
się siła w lokalnej społeczności.
Nie tylko u nas, na prowincji,
przechodziły metamorfozę. Pachnące
aromatem wsi (końskiego i kurzego
łajna głównie) ryneczki czynne były
tylko w „dni targowe” (poniedziałek,
środa, piątek). Gdakały tam kury,

piały koguty, a bywało, że kwiczały też
świnie, którymi (przerobionymi na
rąbankę) spekulowano nadrabiając
braki w handlu uspołecznionym.
Nikogo wówczas nie dziwiły panie
paradujące z torbą z żywą kwoką w
środku. Ptak nawet nie przypuszczał,
jaki wyborny przyrządzą zeń rosół.
Tamte ryneczki nie znały pojęcia
„kryzys”. Można tam było kupić to,
czego nie uświadczyło się w sklepach
(oczywiście mocno przepłacając).
Targowiska trzymały się mocno,
choć były solą w oku dla ówczesnych
decydentów wierzących w ekonomię
polityczną socjalizmu, plujących na
prywaciarzy i tępiących spekulantów.
I przetrwały Polskę Ludową, by w
przełomowym roku 1989 „wylegnąć”

na ulice miast, które – po zachłyśnięciu się siłą przyciągania uwolnionego
handlu – stały się jednym, ogromnym
bazarem z łóżkami polowymi w roli
straganów.
Kiedy te uliczne bazary zaczęły
przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu miasta, „skanalizowano” je
na wydzielonych placach. To właśnie
w ten sposób powstała jeleniogórska
„Flora”, gdzie zaniedbane zagony
miejskich ogrodów przekształcono w
„handlowe eldorado”. Takie właśnie
ryneczki były areną rozwoju prawdziwej przyjaźni polsko-radzieckiej,
a po 1990 roku – z narodami byłego
ZSRR, których przedstawiciele tłumnie do nas przyjeżdżali, by sprzedać
dosłownie wszystko. A towar od

„Ruskich” cieszył się ogromnym
popytem głównie ze względu na cenę,
bo różnie z jakością było.
Dziś choć po tamtych czasach
został tylko cień wspomnień, targowiska działają nieustannie. Nie
przeszkadzają im rosnące jak grzyby
po deszczu markety. A bywa i tak, że
sprytni kupcy traktują wszechobecne
w nich promocję jako źródło zarobku
odprzedając za „parę groszy” więcej
zakupiony towar. I choć na targowiskach współczesnych ze święcą
szukać prawdziwie wiejskich produktów, to jednak klientów ryneczkom
nie ubywa.
Wciąż bowiem znajdą się tacy,
którym nie leżą pstrokate pawilony, nadęte snobizmem galerie,

czy śmierdzące tanizną chińskie
„markety”, które także – w miejscach
mało oczekiwanych (na przykład w
zlikwidowanym kinie) – ostatnio się
pojawiły. Ośmiornica nowoczesnego
konsumpcjonizmu ze swoimi mackami sięga już niemal wszędzie.
Niemal, bo bazarowe relikty handlu są poza jej zasięgiem. I będzie
tak, póki znajdą się chętni na zakupy
pod chmurką. Czy to w upale, czy w
błocie, czy w mrozie. I wprawdzie na
bazarki także dociera cywilizacja, to
i chyba nawet bez niej przetrwałyby
stanowiąc zdrową alternatywę dla
globalnie zamerykanizowanych
galeryjnych sprawunków.
Wasz Redaktor
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2011-09-23 godz. 19.00 - 2011-09-30 godz. 15.00, Ogłoszeń drobnych 410

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
Apteka Arnika Jelenia Góra zatrudni mgr i
tech farmacji - 600 983 060
Codetwo S.C. zatrudni specjalistę ds.
e-Marketingu skierowanego na rynek niemiecki, specjalistę ds. Wsparcia i Obsługi
Klienta anglojęzycznego - www.codetwo/
praca
Chce Ci się chcieć - Jesteś w stanie przenosić góry, zaangażowanie i ambicja to Twój znak
firmowy. Jeśli płacą Ci za to za mało, może
czas zmienić pracę? Złóż u nas CV - met.
rekrutacja@gmail.com

Dam pracę - sprzedawca,
ogrodnik - 500 110 537
Dla ambitnych - Rynek pracy jest kapryśny,
wyrzuca za nawias dojrzałych i cennych
pracowników. Nasza firma takich szanuje
najbardziej. Jeśli masz maturę, 40+ i wielką
energię, przyślij CV, porozmawiamy - met.
rekrutacja@gmail.com
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
Doradca Klienta - Firma z 14-letnim
doświadczeniem na rynku usług finansowych
zatrudni na umowę mobilnego doradcę do
pozyskiwania klientów i sprzedaży produktów.
- dyrektor@kbknet.pl
Firma budowlana Iwo-Bau Iwona Fiedrich
zatrudni od zaraz dekarzy, murarzy do pracy
w Niemczech .Obowiązkowa znajomość
j.niemieckiego - komunikatywnie. Kontakt
501 418 553

Firma zatrudni pracownika
biurowego - asystent-ka.
Wymagania: j. rosyjski i
angielski, praca pełny etat.
CV kierować na maila:
superwomen1@wp.pl
Konserwatora, umiejętności techniczne,
elektryczne, wod-kan. z chęcią do pracy. Hotel
Fenix. - 500237109
Legalna praca do opieki/pomoc domowa.
Wymagana komunikatywna znajomość
j.niemieckiego oraz prawo jazdy kat. B.
Wynagrodzenie 1100 +zwrot kosztów podróży
- 608 235 499

Na umowę o prace zatrudnię konserwatora na
3-4dni w tygodniu po kilka godzin do usuwania
usterek i remontów bieżących w restauracji
Chata Ducha Gór w Szklarskiej Porębie. Jest
to praca dodatkowa -dopasujemy godziny
pracy do pracy zasadniczej. Praca dla osoby
bez żadnych nałogów utrudniających pracę
,prawo jazdy B ,dobra sprawność fizyczna,
ogólne ale dobre pojecie techniczne i uczciwe
podejście do pracy Za rzetelną i uczciwą
rozsądną prace odwdzięczę się godziwym
zarobkiem. Osoby w wieku 30-45 lat. Tel
505507781

Poszukujemy Doradcy
Klienta/Sprzedawcy ds.
Pożyczek- Nauczymy
zawodu Również jako praca
dodatkowa, wysokie zarobki,
Tel: 664 741 681
Poszukuję grafika z bardzo dobra znajomością pakietu adobe (illustrator Photoshop)
oferty proszę przesyłać na michal.w@questsport.pl - 697 916 806
Poszukuję murarzy i brygad murarskich na
budowę w Świeradowie - 502 080 236
Poszukuję murarzy, pomocników do
dociepleń - 665 106 068
Poszukuję sprzedawcy na terenie
Szklarskiej Poręby, wymagane: książeczka
Sanepid, orzeczenie o niepełnosprawności
- 607 148 484
Potrzebny ogrodnik 8 zl/h i do koszenia
trawy. Umiejętność pielęgnacji i podcinania
drzewek. Tel. kontaktowy: 664960886
Praca dla kucharza w lokalu w Jeleniej
Górze - 665 163 087
Praca dla murarzy i brukarzy od zaraz
- 501 753 294
Praca na stanowisku kierownik, zastępca
kierownika i kasjer, w nowo powstałym
markecie spożywczym w Jeleniej Górze,
umowa o prace. - 603 699 122
Praca przy ociepleniach od zaraz - 501
753 294
Praca w PZU Zycie dla +30. CV: gw.ubezpieczenia-finanse@wp.pl - 518 700 855
Przedstawiciel, podstawowy lub
dodatkowy zarobek? Pożyczki gotówkoweraty miesięczne i tygodniowe. Jelenia Góra
lub Bolesławiec. CV: praca@kredytplus.
eu. - 509 110 475
Przyjmę doświadczonych budowlańców
- 791 325 535
Restauracja Metafora poszukuje
- młodych, sympatycznych osób na stanowisko kelnerka oraz barman. CV ze
zdjęciem wysyłamy na jjacak@wp.pl lub
składamy osobiście, pl. Ratuszowy 50 504 995 338

Sprzedaż internetowa - Znajomość
html, wykonywanie i obróbka zdjęć,
dodawanie produktów i tworzenie opisów,
aukcje i obsługa sklepu internetowego,
kontakt z klientem i obsługa zamówień,
mile widziana znajomość j. ang. i doświadczenie w handlu. Preferowany kontakt
mailowy CV na szymon@kuchniasklep.
pl, tel 504557555
Stała praca - Szanowna Pani, chce Pani
podjąć atrakcyjną stałą pracę, ma Pani
śr. wykształcenie, dobry kontakt z ludźmi,
mnóstwo znajomych? Proszę przesłać
nam zgłoszenie z CV, odezwiemy się na
pewno - met.rekrutacja@gmail.com
Stolarze - Firma WIMAR, Jelenia
Gora ul. Wiejska 54a. zatrudni stolarzy fachowców do produkcji schodów, drzwi,
oraz stolarzy produkcyjnych na umowę o
prace. - 607 307 913
Zakłady Mięsne Niebieszczanscy
zatrudnią sprzedawców w sklepach firmowych w Jeleniej Górze - 607 833 190
Zatrudnię kierowcę ciągników siodłowych. - 691 772 332
Zatrudnię osobę do sprzątania klatek
schodowych na terenie Cieplic. - 511
001 883

Zatrudnię
recepcjonistkę do
pensjonatu w Przesiece,
wymagana znajomość
języka niemieckiego,
programów Soho i Soga
Tel 519 525 935
Zatrudnię spawacza z uprawnieniami
mig/mag oraz znajomością rysunku technicznego - 602 377 991
Zatrudnię studentkę do sklepu odzieżowego na: zahir11@tlen.pl - 509 081
541
Zatrudnię szwaczkę do szycia dzianiny
- 502 257 731
Zatrudnimy handlowca do działu sprzedaży w zakładzie produkcyjnym w Jeleniej
Gorze. Aplikacje prosimy kierować na adres
biuro@kation.com.pl - 512 450 081
Zatrudnimy na umowę telemarketera
z doświadczeniem do pracy w usługach
finansowych. - dyrektor@kbknet.pl
Zatrudnimy reprezentantów handlowych do aktywnej sprzedaży usług TPSA
i Orange, praca w budynku TP w Jeleniej
Górze. CV prosimy kierować: annar.
praca@gmail.com

Kierowca – prawo jazdy B, C, C+E, + HDS
poszukuje pracy ( doświadczony, uczciwy,
dyspozycyjny) Tel. 798 983 090

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ

20latka poszukuje pracy, uczciwa,
zaradna, doświadczona w pracy za granicą
i w Pol, branża turystyczna, dobry kontakt
z dziećmi - 781 146 132

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

Rencistka z Jeleniej Góry z doświadczeniem zaopiekuje się od poniedziałku do piątku
starszą osobą przez kilka godzin dziennie.
TEL: 507436881
Solidna brygada dekarska wykona wszelkie
prace związane z wykonaniem i naprawa
dachu - 693 039 453

Bravo, Brava, Marea części mechaniczne i
blacharskie z demontażu - 794 966 451

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Citroen AX, komplet felg z oponami zimowymi 300 zł - 784 352 420
Cztery opony z felgami 13/145 do Fiata
Cinquecento. - 693 906 528
Escort 98r wszystkie części z demontażu
- 510 242 940
Felgi do Opla - stalowe 4 x 100 ET46 tanio
15 zl szt - 791 577 537
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PRACA
DAM PRACĘ
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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

Mondeo kombi 95r wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Opony zimowe 14/165/70 dwie sztuki stan
bdb i 185/65/14 letnie Continental, Kleber
Dynakser po 90 zl - 507 408 229
Opony zimowe bieżnikowane, sprzedaż w
atrakcyjnych cenach, wysoka jakość, gwarancja, montaż gratis. - 508 222 781
Opony zimowe, felgi sprzedam do Audi
A4, Passat B5, Sharan, Galaxy, Ford, BMW.
Opony 14, 15, 16 - 783 032 842
Sprzedam części do Opla Astry I, kombi,
blacharka, silnik, zawieszenie i tp, Tel. 666
074 093
Sprzedam felgi stalowe 13*5J rozstaw 4*70
mm. W bardzo dobrym stanie do Opla, Hondy.
Cena 80 zl - 530 791 178
Sprzedam klapę, Renault Megane hatchbek 2004rok z szyba . - 694 963 127
Sprzedam opony zimowe na felgach do
Volvo V40 S40. 185*65*15. Komplet 400zl.
- 668 170 795
Sprzedam pompę hamulcową, zderzak z
halogenami, sprężyny i teleskopy tyl, korek
paliwa z kluczem do Opel Kadett, tanio. - 609
027 790
Sprzedam tłumik końcowy z podwójnym
wydechem firmy remuss tanio - 535 957 765
Sprzedam wszystkie części Fiat cc 700
95rok - 692 671 278

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autoskup -powypadkowe i całe -odbieram
własnym transportem. Również angliki. - 721
721 666
Każde auto - Całe i powypadkowe, odbieram
własnym transportem - 693 828 283
Każde auto - kupie. Powypadkowe, cale i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki.
- 510 522 968
Każde auto do 300 zł - Stan aut obojętny,
odbieram własnym transportem - 887 279
884
Każde auto do 500zł - 531 444 642
Kupię auta do 500zl - Kupię auta do 500zl
lub zaproponuj swoją cenę stare zniszczone
również bez oc i przeglądu umowa i gotówka
od reki gdy nie odbieram proszę o sms - 535
492 430
Kupię auta w rocznikach 90 wzwyż z opłatami lub bez na chodzie dobre ceny zadzwoń
dogadamy się - 723 924 278
Kupię każde auto do 1000zl cale lub uszkodzone bez opłat lub na zachodnich tablicach
gotówka od ręki - 726 777 437
Powypadkowe - skup. również całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki.
- 510 522 968
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany
samochód kupię w cenie od 500zl do 5000zl
tel 603182814
Skup aut - Każde auto, stan obojętny, odbieram własnym transportem - 787 009 777

Skup aut do 5000zł gotówka od ręki 7 dni w
tygodniu własny transport - 697 104 455
Wszystkie samochody kupie. Kupie auta
powypadkowe, uszkodzone i cale. Również
angliki. Posiadam własny transport. - 507
736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 sedan, 96r.1,6 benz.2airbagi, el.
szyby i lusterka. c.zamek, alarm, 3kpl. kluczyków (scyzoryk), alufelgi. Zarejestrowany w
Polsce, cena 6600zł - 783 032 842

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
Citroen Xantia 1.6 benzyna 1994 - 505
890 904
Corsa B 1.4 Joy 93r 160 tys przebiegu.
Ważny przegląd i oc. Autko na chodzie. 1000
zl - 790 312 621

Daewoo Espero - 1.8 CD,
36 tys. km, srebrzystozielony, zadbany, pierwszy
właściciel, starsza osoba 609 902 706
Do sprzedania posiadam VW Passata, 99r,
2300ccm, automat, skóra, bogate wyposażenie, ważny przegląd i oc - 601 924 778
Fiat Bravo 1.9TC, nowe zawieszenie nowe
sprzęgło 97r klima elektryka cena 4900zl 792 500 163
Fiat Marea 1,6 16v, niebieski, 97rok, do
małych poprawek, opłacony do końca roku,
alu felgi. Cena 1800zl - 723 362 436
Fiat Uno 96 rok poj. 990. Przegląd 08 2012,
ubezpieczony, kolor srebrny metalik, cena
1000zł - 691 569 838
Ford Mondeo kombi 2003r. 2.0 145 KM
czarny, bogate wyposażenie, stan bardzo
dobry, zarejestrowany w Polsce. Super cena
- 693 877 264
KIA Carnival, Diesel, 3,0 po generalnym
remoncie ( odpala na pyk, 6l/100km ) sprzedam. Rok produkcji: 1999. - 500 066 889
Mazda 121+gaz 92 rok instalacja ważna 7 lat
opłaty do 2012roku stan tech. Bdb spalanie 7l
gazu na 100km cena 1500zl - 794 373 778

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mazda Xedos 6 1997 r. 1.6 16V alu felgi el.
szyby 4 el. lusterka ABS zadbane i czyste
wnętrze, zarejestr. i ubezpieczony. 3800
zl - 693 877 264
Mitsubishi l200 - 1994 2.5td - 726 534
301

Opel Corsa rok 1994 poj siln 1,2 moc 45km,
przebieg 147000 km, 4 drzwi, ekonomiczny,
cena 3700, tel 696486505 - 696 486 505
Opel Vectra 92 r. kolor biały, ubezpieczony,
sprzedam tel. 511 622 679 - 511 622 679

Nissan Primiera Hatchback rok 97-98 130km
4 drzwiowa pełen wtrysk - 693 503 001

Pilnie sprzedam Opel Corsa rocznik 1995.
Cena do uzgodnienia. TEL 669082174 - 725
260 998

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

Renault Clio 94, benzyna-gaz, wspomaganie kierownicy, 3-drzwiowy, cena 1000.
- 695 805 076

Opel Astra 96r. 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 Astra F 1.6benz. 1997r. Kombi stan
bd. Klima,2xairbag,halogeny. Przegląd do
08.2012. Ubezp. 07. 2012. Cena 2500. Do
negocjacji. - 503 528 631

Renault Laguna 1.8 gaz 94 rok 2000 zl do
uzgodnienia Pilnie - 669 675 857

Skoda Octavia 1,9 tdi 98r.elek. szyby i
lusterka hak kom. pokładowy podgrzewane
fotele zielony metalic przebieg 220000 cena
11000 do negocjacji. - 606698901
Sprzedam Astrę Combi Clasic 1999r. cena
do uzgodnienia. - 502 334 076
Sprzedam Audi 80 diesel, sedan, 1.6, el.
szyby, el. lusterka, centralny, ważny przegląd
i oc. 1900zł - 792 661 611
Sprzedam Audi 90 b3 Couge 2 litry+ gaz
90 rocznik bez rdzy alufelgi stan dobry 4500
- 723 575 261

Renault Laguna 1.8 gaz 94 rok abs elektr.
Szyby itd uszkodzony tłumik gaz do regulacji.
1800 zl. - 669 675 857

Sprzedam Audi A3, 97r, silnik 1.8 v5,
130KM, niebieski metalik, alufelgi 17_qq, skorzane fotele. 10800do negocjacji 603240190
- 695 449 400

Renault Laguna 1.8 gaz ważne opłaty 2000
zl do uzgodnienia - 669 675 857

Sprzedam Audi A4 Kombi 1,9 TDi . 1996r .
7500zl .do negocjacji. - 606 171 646

Skoda Forman 92 rok lpg, hak przegląd 08
2012 ubezpieczony. - 691 569 838

Sprzedam Audi A6 - 2001 i Nissana Micrę
- 2003 - 609 230 355

Sprzedam Audi A6, 98 r., poj. 2,4 l gaz
s e k w e n c j a r o c z n y, s r e b r n y k o l o r,
automat, cena 14000 zl. - 600 258
703
Sprzedam Audii 80 B3 na wtrysku
mechanicznym 1.8 benzyna-gaz. 665 460 195
Sprzedam busa Boxser rok 1997
w dobrym stanie tech. i blach. cena
4900zł - 668 472 850
Sprzedam Citroena C5 sedan poj.
2l HDI. Rok 2002. Cena 3500 zl.
Anglik. Nr. 606128693
Sprzedam Daewoo Espero z
gazem 97r. Klima, elektryka, cena
750zł. Karpacz - 503 984 663
Sprzedam Daewoo Tico w dobrym
stanie technicznym. - 506 391 204
Sprzedam Fiata Bravo 2000r. 1,9
jtd, kimatyzacja al. felgi el. szyby el.
lusterka ABS centralny zamek cena
7000 - 506 032 944
Sprzedam Fiata Cinquecento 96r.
0.9 KAT za 550 zl , z radiem. Przegląd do 0.4.2012 r. , ubezpieczenie
do 20.10.2012 r. - 667 130 565
Sprzedam Fiata Dukato 2.8 D z
2000 r maksi przegląd i ubezpieczenie ważne do maja 2012 r - 691
019 972
Sprzedam Fiata Fiorino. Rok
1994. Poj. 1.6 benzyna z instalacja
gazowa. 1500 zl. Tel. 606128693
Sprzedam Fiata Siena 1.4 98r za
1000zl. - 660 705 958

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 Ford Escort Ghia 1,4 LPG,
1995r. Sprawny, na chodzie, dobre wyposażenie i dobra cena (do negocjacji). Tani w
utrzymaniu. 26zl=100km. Ważne opłaty - 530
339 248
Sprzedam Ford Escort LPG uszkodzony,
silnik 94r. 1.3 ważne opłaty cena 500zł – tel:
725 517 740
Sprzedam Ford Mondeo 98rok 1.8 diesel
wersja ghia, cena 5tys. tel: 500052746
Sprzedam Golfa lub Audi 80, więcej info na
telefon - 725 062 804
Sprzedam Land Rover Frelander 2000r.
bezwypadkowy 1800poj., europejczyk, nowy
akum., wydech, hamulce, żadnego wkładu
fin. dwa kpl. alu lato i zima, od starszej osoby
604 069 646
Sprzedam lub zamienię Volvo V40 benzyna
turbo 2.0 rok 2000 cena do uzgodnienia - 782
129 073
Sprzedam Mazda Mx3 1994r 1.6 benzyna
zadbana 3500pln - 512 227 179
Sprzedam mercedes C250 TD elegance 1996 r,automat biały, klima,ABS hak
poduszki bezwypadkowy zadbany cena
8tys - 504258194
Sprzedam mercedes C250 TD elegance
1996r, automat biały, klima, ABS hak poduszki
bezwypadkowy zadbany cena 8tys - 504
258 194
Sprzedam motor cross 200 pojemność
uszkodzone tylne kolo cena 1200zl - 725
462 001

3 października 2011 r.
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Sprzedam Nissan Micra 2000 przebieg
44000 autoalarm immobiliser, ważne oc i
przegląd, cena 8500 do negocjacji. - 602
396 021
Sprzedam Nissan Micra, 2001, srebny-metallic, przebieg 127000 km, autoalarm, immobiliser, centr. zamek, ważne OC i przegląd, cena
9500zl do negocjacji. - 603 251 875
Sprzedam Nissana Primerę kombi turbo
diesel rok 1998 z kompletem opon zimowych.
Cena 6500 - 501 613 484
Sprzedam Opel Corsa 1,2 benzyna 2008,
czarna perła 47 tys. km. 5-cio drzwiowy, 30 tys.
zł Jelenia Góra - 507 093 788, 723 545 374
Sprzedam Opla Omegę B 2,5 TDS 96r. stan
bardzo dobry - 663 500 834
Sprzedam Renault 19 ,1992 fl ,1.7l , 75 km,
benzyna +lpg. Kontakt 793 070 647 . Najlepiej
w godzinach popołudniowych. - 793 070 647
Sprzedam Renault Clio z 2000 r. Kolor
wiśniowy 1,1 benzyna. Cena 4500 zl Mysłakowice - 608 381 677
Sprzedam reno 19 w dobrym stanie ważne
opłaty okazja 750zl - 796 287 219
Sprzedam seat Toledo 92r 1,8 . Lpg stan
b. Dobry. Polecam cena 2500 do negocjacji.
- 504 706 707
Sprzedam Seata Ibize 1.2 benzyna rok 92,
pięciodrzwiowy, ważny przegląd i OC . Auto w
pełni sprawne - 790 588 681
Sprzedam Simsona S 58 B w super stanie
czerwony opłacony 950zl do negocjacji nie
odpowiadam na SMS - 726 777 437
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Sprzedam skuter aprilia szybka, mocna,
sprzedam lub zamienię za quada zarejestrowanego - 669 245 778
Sprzedam skuter w idealnym stanie, po
dużym przeglądzie w serwisie. Zapraszam
do obejrzenia. - 697 090 395
Sprzedam T4 Long blaszak 1.9 TD rok
1998 w bardzo dobrym stanie technicznym.
15500tys. - 691 466 704
Sprzedam VW golf3 92rok 1.8 benzyna
plus gaz. Automat . 2600cena ważne opłaty i
przegląd do maja 2012. W ciągłej eksploatacji.
- 505 011 717
Sprzedam VW Polo auto bardzo zadbane
z 94r. Kolor zielony,1.3benzyna,3drzwiowy.Po
wymianie tylnych amortyzatorów i łożysk oraz
tłumika. Cena do negocjacji - 504 735 323
Suzuki Shift 5 drzw.poj.1000cm z gazem
w ciągłej eksploatacji, komplekt kół, części
zapasowe, nowy zderzak-przód, tel. 662
142 682

Suzuki SV650S - motocykl
ścigacz - 2000 rok po
poślizgu, uszkodzenia
zewnętrzne do wymiany bak,
owiewki, nóżka sprzęgła.
CENA 3900 zł - 721 728 608
VW Golf 3 1.9D, kombi, 1995 rok, ekonomiczny, niezawodny diesel, autoalarm z
centralnym, poduszki, immobilizer, radio CD
i MP3, stan bdb. Tel: 607487364
VW Golf 3 1997R 1.8 benzyna ważne oc
przegląd do 30 czerwca 2012r alu felgi radio
cd - 501 663 023

ANONSE
MATRYMONIALNE

22-letni bi szuka sponsorki, kobiety od
18 lat do 60 i sponsorów. Mam pokoje pod
Lwówkiem Śl. 792671802
Atrakcyjna brunetka dla sponsora - 796

og£oszenia / reklama
Nowa dziewczyna, fantastyczna, młoda,
zgrabna brunetka z dużym biustem - 661
771 698
On pozna jego, normalny podobno przystojny
35l facet bi pozna dyskretnego kumpla do
fajnej ostrej zabawy - 691 237 077
Pan lat 66 pozna Panią powyżej 50 w celach
towarzyskich - 793 028 800
Poznam panią - Chciałbym poznać szczupłą
i wysoką panią chętną na sex lat 25-40 - 500
219 607
Poznam sponsora. Jestem młodą kobietą o
delikatnie okrągłych kształtach. Na początek
wymiana sms. Czekam. - 697 706 467
Przystojny, elegancki, wysoki brunet w
wieku 31 lat, romantyk poszukuje kochanki z
JG bądź okolic, możliwy sponsoring pozdrawiam - 665 033 032
Słodka Dziewczyna.90zl godz. Zapraszam
na upojne chwile tylko zdecydowanych Panów
na spotkanie ze mną niedaleko Szklarskiej
Poręby. Dyskrecja i higiena. - 725 579 428
Sponsoring dla atrakcyjnej do 28 lat - 691
663 564
Starszy pan pozna chłopaka 30 do 42 lat
z Jeleniej Góry w wiadomym celu tylko smsy.
- 665 158 494
Starszy pasyw uległy oczekuje propozycji
od aktywnych do 40l. Muflon 757328603,
601167505
Zaproszę pana na dyskretne spotkanie we
dwoje do Cieplic, jestem atrakcyjną blondynką
po 30, kobieca figura, piękny biust, 60kg,
164cm wzrostu, zadbana, sympatyczna,
pozdrawiam - 722 266 420

USŁUGI
RÓŻNE
Anglik - przygotowanie
do matury, konwersacje,
dzieci uczone przez poezję
i śpiew - możliwość nauki w
grupach - 533 410 754
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Atrakcyjna para 28 lat pozna ładną przyjaciółkę BI w celu miłego spędzania czasu we
troje - 513 144 440
Blondynka z temperamentem duży biuścik seksowny tyłeczek. Miłe chwile w Twoim
aucie. Full serwisik. - 512 535 526
Fajny 20 latek, pozna normalną fajną
dziewczynę, 17-20 lat, z Jeleniej Góry, pisz
smsa. - 697 457 138
Jesteś atrakcyjną kobietą lecz zapracowaną, przez co brakuje Tobie mężczyzny?
Wysoki 29 latek, szczupły, niebieskie oczy,
o ciemnej karnacji czeka. Dyskretny. - 500
415 292
Mam 38 lat, oferuję sex dla starszych samotnych pań - 607 574 401
Miły średniolatek pozna zadbane małżeństwo z Panią Bi. lub Panią Bi. J. Góra. Mam
dyskretne lokum. - 607 495 461
Młody biznesmen pozna atrakcyjną dyskretną panią - 695 233 254

Centrum kredytowo-oddłużeniowe w Jeleniej Górze przy Placu Ratuszowym 39. Zapraszamy po kredyty gotówkowe, hipoteczne,
oddłużeniowe, pożyczkowe - 785 472 733
Detektywi, pomoc prawna - 693 873 473
DJ muzyka, różne okazje – imprezy okolicznościowe, Andrzejki, Sylwester, dancing, inne
email victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
Duet muzyczny Carlos dancingi, zabawy,
wesela, nagłośnienia - 501 576 923
Fotografia profesjonalna. Zdjęcia ślubne,
sesje, zdjęcia obiektów turystycznych (hotele,
pensjonaty), inne. Wysoka jakość, dobre ceny,
faktury VAT. - 505 998 922
Fryzjer w twoim domu. Profesjonalne
usługi fryzjerskie, Jelenia Góra i okolice.
Dojazd gratis - 604 617 771
Imprezy, wesela, bankiety - ośrodek
Horyzont Piechowice. Atrakcyjne ceny –
693116410

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Leczenie pijawkami –
żylaki, hemoroidy, zapalenia,
bóle i inne. Tel. 510 052 404
Lotniska - transport Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5. Faktura VAT.
Zapraszam - 602 120 624
Lotniska przewozy Praga, Berlin, Drezno,
Lipsk, Wrocław, Poznań, Katowice, F-ra Vat,
Door to door ! - 607 763 204
Lotniska przywóz i dowóz. Kraj i zagranica.
Faktury VAT 502 297 240

Malowanie obrazów na
szkle - imitujące witraże
metodą Tyffany - 530 401 935
Niania, osoba z doświadczeniem zaopiekuje
się dzieckiem, najlepiej Cieplice, szczegóły do
uzgodnienia - 506 285 376
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. - 500505-012

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi
również w firmie, odbiórdowóz gratis. Wysoka
jakość usług. Zapraszamy
- 609 172 300
Pogotowie muzyczne - 609 299 524

Pomoc w otwarciu
działalności gospodarczej
oraz kompleksowa obsługa
rachunkowo - finansowa 601 837 677
Przeprowadzki - transport mebli. Najtaniej, najszybciej, najbezpieczniej - tak to my!
Gwarantowane zadowolenie. Zadzwoń lub
wyślij SMSa, a oddzwonię. - 511 160 252
Przeprowadzki kompleksowe. Profesjonalna ekipa, koce, pasy, kartony. Tanio i bezpiecznie. Jelenia Góra i okolice. - 513770007
Przeprowadzki kompleksowo cała
Europa 3 samochody różne gabaryty - 535
044 951
Przewozy - Świadczymy usługi przewozu
grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. - 601 070 546
Rehabilitacja, gimnastyka dla kobiet w
ciąży, masaż ciążowy, leczniczy w Ann.Care
Fizjoterapia. Wystawiamy rachunki za usługi
- 660 041 397
Sprzątania domków, willi, mieszkań mycia
okien kuchenek b.brudn itp własny sprzęt
Karchera do sprzątania i prania dywanów.
Mysłakowice J Góra - 518 119 515
Szkolenia masażu w Ann.Care Edukacja:
Ayurvedyjskich, Shiatsu, refleksoterapii stóp,
Lomi Lomi, Bambusem, bańka chińska - 660
041 397

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ścinka drzew trudnych technikami alpinistycznymi. Ubezpieczenie OC, rachunek,
doświadczenie. - 602 637 388
Usługi detektywistyczne - Gwarantujemy
profesjonalne doradztwo w zakresie usług
detektywistycznych oraz pełną dyskrecję.
Doradztwo Fachowe podejście do wszelkich
zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Pozyskiwanie
środków Dla naszych Klientów pozyskujemy
środki na projekty inwestycyjne lub infrastrukturalne. - 693 873 473
Usługi transportowe i przeprowadzki kompleksowe 10% taniej - 601 561 366
WEMM Komputery. Naprawa, modernizacja,
konfiguracja komputerów, sieci LAN/WIFI,
Internetu. Dojazd i naprawy u klienta. Faktury.
Znajdź nas w sieci. – 798468007
Zaopiekuje się starszą osoba lub starszym
małżeństwem w zamian za mieszkanie teren
Jeleniej Góry rencistka bez zobowiązań - 603
838 045
Zespół muzyczny, wesela, bankiety itp. 697 745 837
Zespół muzyczny – wesela, dancingi, cena
do uzgodnienia tel. 603 785 794

USŁUGI
BUDOWLANE
Adaptacje, remonty łazienek i mieszkań,
gładzie, malowanie, regipsy, podłogi i wiele
innych. Szybko i solidnie - 880 992 649
Brukarstwo - układanie kostki betonowej
(od 90 zl za m2 z materiałem), kostki granitowej (od 120 zl za m2 z materiałem). Podjazdy,
ścieżki i inne. Faktura. - 608 658 351
Brukarstwo, kostka betonowa, granitowa, place, parkingi, mury oporowe, podjazdy,
drenaże. Szybko i solidnie faktura VAT. - 792
668 584
Dachy rynny kominy szybko tanio i solidnie
- 692712710
Dachy, pokrycia blacha, dachówka, papa,
montaż okien dachowych, rynien, remonty i
malowanie dachu. - 607 258 732
Dachy-ocieplanie,naprawa,konserwacja-602 884 480 - 602 884 480
Dekarstwo-papa,blacha,gonty,dachówka 502 953 366 - 502 953 366
Drobne usługi ogólnobudowlane - regipsy,
płytki, sufity podwieszane, izolacje termozgrzewalne itp. - 782 129 073
Elektryk awarie info 500-505-002 Awarie
instalacje montaże usterki naprawy modernizacje itp. Szybko Tanio i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny! - 500-505-002
Elewacje, docieplania budynków, tanio,
profesjonalnie i solidnie Tel.727655028
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
Grzejniki c.o., podgrzewacze wody
pojemnościowe, przepływowe. Tania armatura
do inst.c.o. Wystarczy zadzwonić- przyjadę,
wycenie zamontuję - 696-484-516
Hydraulik awarie Gaz Woda CO tel 500505-002 Awarie montaże usterki naprawy
modernizacje, montaż nowych instalacji Gaz,
Woda Kanalizacja, centralne, itp. Naprawa i
montaż urządzeń gazowych. - 500-505-002
Junkersy 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

Kanalizacja hydraulika, oczyszczanie
i udrażnianie odpływów,
wypompowywanie wody z
zalanych piwnic. Hydraulika
kompleksowo - 609 172 300
Kolektory Słoneczne, profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny kolektorów
słonecznych do ciepłej wody- szybko, tanio
i solidnie. Nowość, ruszyły dotacje można
uzyskać 44% dotacji na inwestycje. - 696484-516

3 października 2011 r.

15

Kominki, wykonuje profesjonalnie obudowy
kominków, szybko i solidnie. - 797 252 379
Kompleksowe usługi remontowe: panele,
regipsy, malowanie, płytki, gładzie, wymiana
rur wod-kan,itp..Kosztorys gratis! - 509
666 342
Malowanie mieszkań farbami najwyższej
jakości, dystrybucja farb i lakierów, paleta
ponad 16tys kolorów, gwarancja odporności
na szorowanie - 667 556 921
Montaż centralnego ogrzewania wod-kan,gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki-tanio
szybko i solidnie. - 696-484-516
Montaż, sprzedaż pieców c.o. Węglowe,
miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon a przyjadę i wycenie.
Mam konkurencyjne ceny pieców i usług 696-484-516
Ogólnobudowlane-glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy faktury VAT. - 502
068 070
Osuszanie wynajem, zaleta przyspieszenie
prac budowlanych - po pracach malarskich,
tynkarskich. Osuszanie wylewki gładzie
po zalaniach wydajność osuszacza 10-20
litrów/doba Ceny 1-4dni/50zł 1 doba - 500505-002
Płytki glazura schody tarasy łazienki zabudowy z regipsow malowanie panele itp tanio i
solidnie - 509 362 908
Prace wykończeniowe-gładzie malowanie
regipsy panele glazura -dokładnie - 785
599 752
Remonty mieszkań - sklepów kompleksowe
wykańczanie wnętrz (płytki, panele, regipsy,
malowanie, tapetowanie, hydraulika od A-Z.
Kosztorys gratis. - 501 404 098
Remonty, kompleksowe wykończenia
wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne.512018350

Remonty mieszkań od A do
Z na każdą kieszeń. układanie
paneli, usługi hydrauliczne,
wszelkiego rodzaju naprawy 513 194 392
Roboty brukarskie podjazdy place podwórka
, murki z kamienia - 721 231 757
Solidne remonty, wykończenia, płytki, tynk
MP75, gładzie, płyty G-K, panele, malowanie
montaż drzwi, okien, czysto i tanio. - 518
854 126
Spawanie gazowe rur do gazu ,centralnego
ogrzewania itp. Uprawnienia- własny sprzęt
Montaż inst.c.o. Wszelkiego rodzaju usługi,
gdzie potrzebny jest spawacz czy hydraulik
- 696-484-516
Tapetowanie, malowanie, układanie
glazury, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
wykończenia wnętrz regipsy gładzie - 602
176 147
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
Udrażnianie kanalizacji tel 500 50 50
02 Szybko i profesjonalnie, posiadamy
odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie 500-505-002

Układanie paneli,
podłóg, renowacja,
bezpyłowe cyklinowanie
podłóg, schodów, naprawy
stolarskie - 691 385 780
Usługi remontowe, remonty kompleksowo
i fachowo, tel. 500 199 232
Wodomierze i legalizacja, wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny! - 500-505-002
Wykonam wszelkie prace remontowe.
Kafelkowanie, malowanie, regipsy, szpachlowanie, gładzie, panele itd - 697 200 025
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USŁUGI
EDUKACYJNE
Chemia tanio - studia, liceum, matura - 664
459 936
CK Plejada Kursy zaprasza na kursy: Kadry
i płace, Księgowy początkujący, Masaż I i II
stopnia, Kosmetyka pielęgnacyjna, Wizaż
itd. - 756 488 385
Język angielski korepetycje wieloletnie
doświadczenie w nauczaniu wszystkie
poziomy rzetelność możliwy dojazd - 668
227 370
Język niemiecki korepetycje, wszystkie
poziomy, matura, egzaminy. Wieloletnie
doświadczenie, możliwy dojazd do ucznia.,
rabaty przy większej liczbie godzin. - 691
424 189

Język polski - testy
kompetencji, wypracowania,
efektywne przygotowanie do
matury - 503 168 502

Korepetycje matematyka, wszystkie
poziomy nauczania, prace zaliczeniowe na
UE. Pomoc w lekcjach szk. podst. 60 zl za
godz. - 514 429 758
Korepetycje z języka rosyjskiego- nauka
języka, uzupełnienie braków, przygotowanie
do matury- tanio - 605 286 971
Korepetycje z matematyki dla studentów
- 697 164 349
Korepetycje z matematyki oraz fizyki
(w zakresie szkoły średniej oraz gimnazjum);
profesjonalne przygotowanie do egzaminu
maturalnego; uwaga: tylko w soboty - 603
630 164
Korepetycji z j. niemieckiego udzieli
absolwentka niemieckiej uczelni. Wszystkie
poziomy. J. Góra i okolice. Dojazd gratis. 609 805 681
Matematyka fizyka chemia. Nauczycielmatematyki z doświadczeniem. Także matura
i egzamin gimnazjalny. Możliwy dojazd w
Jeleniej Górze i okolicach. - 695 192 929
Nauczyciel angielskiego z wieloletnim
doświadczeniem udziela korepetycji na
wszystkich poziomach-również matura i
egzaminy. Możliwy dojazd do ucznia. - 660
224 770
Oferuję korepetycje z geografii do gimnazjum i liceum oraz przygotowanie do matury,
tanio i solidnie Tel. 606 158 806

Profesjonalne nauczanie gry na
pianinie i na instrumentach klawiszowych, a
także korepetycje z kształcenia słuchu i zasad
muzyki. - 608 700 184
Studentka II roku anglistyki udzieli korepetycji z j.ang dla uczniów podstawówki i gimnazjum. 15zl za 45 min! - 661 059 861
Szkoła Językowa Lingua Terra zaprasza na
kursy języków obcych. Jelenia Góra, ul. Jana

Kojec dla dzieci - 11
elementów - w tym 2
bramki. Zagroda wykonana
w całości z litego drewna
sosnowego. Płotki z
możliwością ustawienia
dowolnego kształtu, stan
idealny - cena 500 zł do neg.
- 603 049 476

Kiepury 29D tel. 793300227

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe,
brzoza, olcha, duże ilości 607 571 230

Oferuję Państwu meble z likwidowanego sklepu z firanami: lada, regały, meble
skrzyniowe, stół z krzesłami, stolik szklany
itp. - 501 662 240
Różne sprzedam stół wibracyiny do pustaków sprawny oraz spawarkę transformatorową - 605 857 016
Sprzedam wersalkę, dwa fotele, brąz, plus
fotel rozkładany mało używane w atrakcyjnej
cenie - 605 857 016
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