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Nakład udokumentowany: 12 tys. egzemplarzy
REGION Pacjent zmarł przez brak tomografu i nieodpowiedzialność lekarki?

Nasz tata mógłby żyć

zgu jest przecież ono niezbędne. takie badanie wykonane – napisała

Wstrząsająca historia związana z ludzką niemocą, brakiem potrzebnego zaopatrzenia szpitali Pani doktor, która przyjęła tatę do nas mieszkanka Lwówka Śląi nadzieją, jaką pokładamy w lekarzach. Czy ojciec naszej Czytelniczki musiał umrzeć?
na oddział, powiedziała, że to nie skiego zastrzegając dane do naszej

Żłobek
otwarty

JELENIA GÓRA

Kto go wyeliminował z gry?

JELENIA GÓRA

Porażka przed startem Wbił się w barierkę
Na nic prawie sześć tysięcy głosów poparcia
przy rejestracji, uściski dłoni znanych polityków i samorządowców oraz przeprowadzona
z rozmachem kampania wyborcza.

Fot. Jelonka.com

Sto dwadzieścioro wychowanków może przyjąć nowy oddział
żłobkowy na Zabobrzu

str. 4

Wszystko wydarzyło się kilka tygo- szpitala na oddział wewnętrzny ok. dysponują tomografem. Zapytałam takie proste, aby zamówić karetkę i wiadomości.

Ciąg dalszy na stronie 4.
dni temu w Lwówku Śląskim. – Mój godz.18.15 z rozpoznaniem udaru kiedy tatę przewiozą na badanie przewieźć go do innego szpitala. Nie
tato został przyjęty do miejscowego mózgu. Niestety w tym szpitalu nie tomografem, gdyż przy udarze mó- potrafiła powiedzieć, kiedy będzie

Na cztery dni
przed wyborami
Państwowa Komisja Wyborcza
rozwiązała z mocy
prawa Komitet Wyborczy Wyborców
Aktywni Społecznie, bo rezygnację
złożył jeden z

KARPACZ

Hotel musi
być niższy

członków i skład gremium okazał
się mniej liczny niż przewiduje to
ordynacja. Z listy komitetu do Senatu RP startował niezależny kandydat Zbigniew Ładziński, który po
wyborach zamierza zainteresować
sprawą prokuraturę. Przedsiębiorca,
który podkreślał swą bezpartyjność,
twierdzi, że doszło do manipulacji
ugrupowań politycznych, które go
wyeliminowały z gry widząc w jego
kandydaturze zagrożenie dla
swoich pretendentów do
mandatów senatorskich.
Więcej na
stronie 5.

któremu uległ kilka tygodni temu.
Kierowcę chevroleta, który zasłabł
po zdarzeniu, odwieziono do szpitala. Sprawcę ukarano mandatem i
punktami karnymi.
(Angela)

W pierwszy poniedziałek października na ulicy Wolności blisko
hipermarketu Tesco 50-letni kierowca chevroleta chcąc uciec przed
zajeżdżającym mu drogę 80-letnim
prowadzącym małego fiata, skręcił
raptownie i wbił się w barierkę
ochronną. Poszkodowany miał
pecha, bo właśnie jechał na rehabilitację po wypadku motocyklowym,

Fot. Angela
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Poszkodowanego odwieziono
do szpitala.
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Zbigniew Ładziński
to najbardziej
przegrany
kandydat w
tegorocznych
wyborach.

Do końca roku Hotel Gołębiewski ma nakaz obniżenia
części dachu.
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ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE
Agnieszka Romanowska
pomysłodawczyni fotoruszenia

Już czwarty rok z rzędu fotograficzne życie
Jeleniej Góry nabiera rumieńców dzięki pomysłowi Agnieszki Romanowskiej z Książnicy
Karkonoskiej. Jeszcze w tym tygodniu potrwa
kolejna edycja fotoruszenia, imprezy, która
umożliwia młodym pasjonatom fotografii zaistnienie w przestrzeni publicznej na wystawach
organizowanych nie tylko w galeriach, lecz
także innych miejscach: głównie knajpkach i barach. To także okazja do innych przedsięwzięć:
projekcji filmu i wspólnego pleneru fotograficznego uczestników wydarzenia w Libercu.
Fotoruszenie 2011 to projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, a także budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Organizatorem jest Jeleniogórskie Centrum
Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, a partnerem - Wojewódzka Biblioteka
Naukowa w Libercu.
(Agrafka)

Wbiegł pod
samochód

W miniony piątek po południu
przy ul. Różyckiego pieszy przeskoczył
przez barierkę prosto pod nadjeżdżający samochód marki Renault Trafic.
Pieszy został przewieziony do szpitala.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia
policja.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Auto
w rowie

W minioną środę na ul. Konstytucji
3 Maja kierująca pojazdem marki
Peugeot uderzyła w tył fiata, którym
kierował starszy mężczyzna. Peugeot
wpadł do rowu. Nikomu nic się nie stało. Sprawczynię ukarano mandatem i
punktami karnymi.
(Agrafka)
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O NIM SIĘ MÓWI
Tadeusz Różewicz
literat

W minioną niedzielę Tadeusz Różewicz
skończył 90 lat. Rok 2011 poświęcony jest temu
jednemu z największych polskich twórców literatury przełomu XX i XXI wieku, wybitnemu
poecie, prozaikowi i dramaturgowi mocno
związanemu z Karkonoszami. Tadeusz Różewicz, przenikliwy, krytyczny, czasem pełen
humoru obserwator i komentator rzeczywistości, od zawsze był obecny na jeleniogórskiej
scenie Teatru im. Cypriana Kamila Norwida.
Tu powstały dwie realizacje jego dramatu
„Kartoteka” – w 1972 roku w reżyserii Janusza
Kozłowskiego, a w 2002 roku zrealizowany
przez Piotra Łazarkiewicza. Inne sztuki Różewicza, które weszły już do historii jeleniogórskiego teatru to: „Świadkowie albo nasza mała
stabilizacja”, „Stara kobieta wysiaduje” oraz
„Śmieszny staruszek” w reż. Jana Różewicza
(2000), syna Tadeusza Różewicza.
(Accipiter)

W WGRiT rozpoczął się nowy rok akademicki

Zamykają
kioski

Oby było szczęśliwie i sprzyjająco
W miniony czwartek w Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu – a ściślej
w Wydziale Gospodarki
Regionalnej i Tur yst yki
w Jeleniej Górze odbyła
się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2011/2012.
W uroczystym „Gaudeamus”
uczestniczyli żacy, a także przedstawiciele władz miejskich. Do
wszystkich gości jak zwykle przemówił rektor uczelni, prof. zw. dr
hab. Bogusław Fiedor.
– WGRiT w Jeleniej Górze jest
integralną, a przy tym niezwykle
ważną częścią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Częścią, z
której jesteśmy bardzo dumni, gdyż
jest to jedyny, zamiejscowy wydział
w Polsce posiadający pełne upraw-

nienia akademickie. Otwieramy
jubileuszowy, 65 rok akademicki
w naszej uczelni; po raz czwarty
inaugurujemy rok nie jako akademia, lecz jako uniwersytet – mówił
Bogusław Fiedor.
I dodał: – Szczególne życzenia

składam studentom pierwszego
roku, którzy dopiero zaczynają
swoją akademicką przygodę. – Quod felix, faustum
fortunamque sit! – gwoli
tradycji zabrzmiała łacińska
formuła, by rok akademicki był

W minioną środę w Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze marszałek dolnośląski Rafał Jurkowlaniec
wraz z przedstawicielami regionów
czeskich podpisał list intencyjny, na
mocy którego partnerzy wyrazili
wolę utworzenia na Dolnym Śląsku
Europejskiego Ugrupowania Wspólnoty Terytorialnej.
EUWT jest nową platformą współpracy pomiędzy wszystkimi najważ-

niejszymi aktorami działającymi na
dolnośląsko-czeskim pograniczu. Ta
forma współpracy jest ważna z uwagi
na zbliżającą się perspektywę finansową 2014-2020 oraz możliwość
ubiegania się o środki europejskie.
Jest także szansą na opracowanie
polsko-czeskiego stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących
pogranicza
(RED)
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Fot. Angela

Żniwo akcji „Prędkość”
Aby uniknąć takich skutków kraksy,
lepiej jechać powoli i uważnie.

Kto z pasażerów nie ma zapasu
biletów autobusowych, a wsiada do
autobusu na przystanku w al. Wojska Polskiego blisko ulicy Matejki,
nie kupi ich w kiosku. Placówka
jest nieczynna. Pozostaje więc tylko
kupno biletu w autobusie u kierowcy, co nie zawsze jest oczywiste i
łatwe, zwłaszcza jeśli pasażer nie
ma odliczonych pieniędzy. Kiosk na
tym przystanku działał od lat, ale
ostatnio dołączył do szeregu tego
typu placówek zamkniętych na
cztery spusty. Mimo zachęcającego
plakatu RUCHU-u, który namawia
do rozkręcenia własnego biznesu,
zainteresowanych brak. To coraz częstsza tendencja w naszym
mieście, gdzie wiele kiosków stoi
pustych i czeka na gospodarza.
(Agrafka)
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Kraksa przez pośpiech Z Czechami łatwiej
o unijne pieniądze
Do kolizji doprowadziła 44-letnia
kierująca samochodem marki Kia,
która nie dostosowała prędkości
do warunków na drodze i najechała na tył dwóch pojazdów, które
zatrzymały się przed nią.– Uczestnikom zdarzenia nic się nie stało,
sprawczyni została ukarana mandatem w wysokości 500 zł oraz
punktami karnymi – powiedziała
Maria Kościsz z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)

szczęśliwy, sprzyjający i
pomyślny.
Po części oficjalnej przybyłych gości
zaproszono na poczęstunek.
(Petr)

Zgromadzeni wysłuchali przemówienia
rektora uczelni prof. zw. dr hab.
Bogusława Fiedora.
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Na drodze Jelenia Góra – Karpacz za Mazurkową Chatą blisko
nowego cmentarza komunalnego
doszło w miniony czwartek do
kolizji trzech aut. Pojazdy jechały
z Karpacza w kierunku miasta.
W drogę boczną nieopodal przystanku MZK chciał skręcić 55-letni
kierowca volvo z Poznania. W
związku z t ym, że z przeciwnej strony jechały inne pojazdy,
samochód zatrzymał się, a za
nim stanęła 32- letnia kierująca
samochodem marki Land Rover.

JELENIA GÓRA

Fot. Petr
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Fot. Jelonka.com
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Fot. Agrafka
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Sto dwanaście pojazdów skontrolowała w miniony czwartek
policja podczas działań pod kryptonimem „Prędkość”. Za szybko jechało 54 zmotoryzowanych. Pięciu
kierowców zapłaciło mandat, bo
nie zapięli pasów bezpieczeństwa.
Siedmiu prowadzących ukarano za

rozmawianie w trakcie jazdy przez
telefon komórkowy. Jedenastu
popełniło inne wykroczenia w ruchu drogowym. Czterech pieszych
dostało mandat za przechodzenie
przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
(KMP)

Boom na grunty

nowani. Odbyło się kilka przetargów,
dotyczących nie tylko nieruchomości
niezabudowanych, ale także lokali
użytkowych. Większość z oferowanych do sprzedaży znalazła swoich
nabywców - czytamy w komunikacie
jeleniogórskiego magistratu.
(RED)

Działki w granicach Jeleniej Góry
pod zabudowę mieszkalna, w tym
szczególnie jednorodzinną cieszą się
sporym powodzeniem. Podczas wrześniowych przetargów cena kilku doszła
do 230 zł/1 m kwadr. Były – oczywiście także tańsze, ale w niektórych
przypadkach licytujący byli zdetermi•
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przestraszeni studenci uciekali w skarpetkach i boso

JELENIA GÓRA
w nakładzie udokumentowanym
12 tysięcy egzemplarzy jako gazeta
bezpłatna, choć część egzemplarzy
trafia do kiosków, gdzie mogą je
nabyć ci, którym nie uda się zdobyć
gratisowego numeru. W tej formie
nasze pismo rozdawane jest w
wielu punktach w mieście. Ich listę
opublikujemy niebawem. Życzymy
przyjemnej lektury i dziękujemy za
życzliwość.
Zespół Jelonki.com

Trzeciego października 2006
roku ukazał się pierwszy numer Tygodnika Jelonka.com. Z okazji tego
skromnego jubileuszu pragniemy
Wam podziękować, drodzy Czytelnicy, za wierność naszemu tytułowi,
któremu – mimo niełatwych realiów
na lokalnym rynku wydawniczym –
udało się przez pięć lat skupić wokół
siebie stałe i powiększające się
grono odbiorców. Przypominamy
też, że nasz Tygodnik ukazuje się

KARPACZ

Hotel Gołębiewski musi być niższy
chu w tym obiekcie – poinformował
Jacek Radwan, powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego.
Dyrekcja Hotelu Gołębiewski ma
czas do końca stycznia z uporaniem
się ze zmianami. Jeśli nie wywiąże się
z decyzji PINB, w nowym roku wygaśnie odbiór techniczny budynku i
obiekt nie będzie mógł być użytkowany. W najgorszym przypadku zostaną
odłączone media. Konieczność zmiany wyglądu największego hotelu w
Kotlinie Jeleniogórskiej wymogła
postawa miejscowej delegatury Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków,
która nie zgodziła się na tak wysoką
bryłę oddanej do użytku w tym roku
placówki.
(Agrafka)

W minioną środę po południu doszło do pożaru w Domu Akademickim „Sublokator”
znajdującym się przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze. Było dużo dymu i przez moment
wszystko wyglądało groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
Dym wydostający się z okna na obok akademika. Zaalarmowała
drugim piętrze, gdzie mieszkają stu- studentów, którzy sami wyważyli
drzwi, gdyż pokój akurat
denci, zauważyła kobieta przebył zamknięty i nichodząca akurat
kogo nie było
w ś ro d k u .
Na własną
rękę podjęli
akcję gaśniczą dwiema
gaśnicami.
Dym był
jednak tak
gęsty, że musieli wezwać
straż pożarną. Wszyscy
studenci
sami ewakuowali się
tak szybko,
Pożar napędził strachu studentom,
że niektórzy
nie zdążyli
którzy w pośpiechu opuścili budynek
nawet załoakademika.

żyć butów, czy kapci i wybiegali
na bosaka lub w skarpetkach.
– Paliła się rama okienna z
tworzywa sztucznego, parapet
i elektryczne urządzenie,
które nie da się rozpoznać,
gdyż uległo całkowitemu
zniszczeniu. Prawdopodobnie to urządzenie było
przyczyną pożaru. Płonące
materiały sztuczne tworzyły
gęsty, czarny dym, dlatego
studentom, którzy podjęli
próbę gaszenia, nie udało
się tego dokonać. Została
udzielona pomoc medycz- Akcję gaśniczą
na jednej osobie, ale nie przeprowadzono sprawnie
wymagała przewiezienia
i szybko.
do szpitala – poinformował
Andrzej Ciosk, rzecznik KM
wozy gaśnicze i jeden podnośnik.
PSP w Jeleniej Górze.
Odcinek ul. Piłsudskiego, przy któAkcja strażaków trwała godzinę rym znajduje się akademik, na czas
i brało w niej udział siedmiu stra- akcji wyłączono z ruchu.
żaków. Na miejsce przyjechały dwa
(Agrafka)
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Wybieraliśmy posłów i senatorów

W skrzypcowej elicie

Niepokój budziła jedynie frekwencja, która – zgodnie z przeprowadzanymi wcześniej ankietami i
sondażami, szczególnie wśród ludzi
młodych – w tym roku bynajmniej
nie dopisała. – Odwiedziło nas może
kilkadziesiąt osób. Przede wszystkim starszych, młodych mógłbym
policzyć na palcach jednej ręki.
Studenci zapowiadali, że w tym roku
w większości nie będą głosować i to
widać – mówił nam w samo południe
przewodniczący jednej z obwodowych komisji wyborczych. Wyniki
oficjalne będą znane najwcześniej
w najbliższy wtorek.
(Petr)

W niedzielę, 9 października 2011
w całej Polsce odbyły się wybory
do Parlamentu RP. Od wczesnych
godzin porannych osoby pełnoletnie
i uprawnione do głosowania mogły
wybierać swoich kandydatów do
Sejmu i Senatu stawiając znak „X”
w kratce obok nazwiska faworyta.
Do chwili zamknięcia tego numeru Jelonki.com w Jeleniej Górze
wybory przebiegały spokojnie. W
żadnym z lokali wyborczych nie
było konfliktów między głosującymi;
wyborcy wiedzą jak mają głosować
na swoich faworytów – przez co nie
nastręczały problemów obwodowym
komisjom.
Fot. Petr

Fot. Agrafka

Do końca roku Hotel Gołębiewski
w Karpaczu ma nakaz obniżenia
części dachu, który był niezgodny z
planem zagospodarowania. Jednak
nie trzeba zmieniać pokrycia dachu,
jak wcześniej nakazał konserwator
zabytków. – Zatwierdziliśmy decyzję
o częściowej rozbiórce dachu w
części niezgodnej z planem zagospodarowania. W tym miejscu
będzie dach obniżony i wykonana
zostanie część doświetlająca z materiału przypominającego szkło. Plan
zagospodarowania przestrzennego,
który był opiniowany m.in. przez
konserwatora zabytków dopuszcza
pokrycie dachu przy użyciu dachówki blachy, łupka lub gontu, więc nie
ma potrzeby wymiany pokrycia da-

Paliło się w akademiku

Dyrekcja Hotelu Gołębiewski nie chciała
komentować decyzji PINB.

REGION

Nastolatkowie złodziejami
tobusowej w Piechowicach. – Ustalono, że chłopcy rano ukradli peugeota
w Gryfowie Śląskim i przyjechali nim
na wycieczkę do Szklarskiej Poręby.
Jeden ze sprawców, 15-latek, dodatkowo miał kilkanaście kluczy od pojazdów różnych marek. Zatrzymani
mają na koncie dodatkowo kilka
przestępstw, których dopuścili się na
terenie powiatu lwóweckiego.
(KMP)

Trzech młodych ludzi w wieku
od 15 do 18 lat ukradło w miniony
czwartek samochód, aby urządzić
sobie wycieczkę. Strażnicy miejscy
zauważyli na ulicy 11 Listopada w
Szklarskiej Porębie pojazd marki
Peugeot Boxer. Siedzący w środku
młodzieńcy na widok mundurowych
uciekli. O incydencie strażnicy powiadomili policjantów. Ci po pół godzinie
zatrzymali trzech złodziei na pętli au•
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Fot. Agrafka

Jesteśmy z Wami od pięciu lat!

3

W komisjach potwierdzono, że frekwencja
wyborcza w tym roku była kiepska.
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roku 53 skrzypków z 21 krajów z
całego niemal świata, m.in. Armenii,
Australii, Chin, Japonii, Kanady,
Kazachstanu, Korei Południowej,
Niemiec, Rosji i USA. Uczestnicy
konkursu zostali wyłonieni w specjalnych preselekcjach.
(Accipiter)

Aleksandra Rytwińska i Małgorzata Wasiucionek, pochodzące z
Jeleniej Góry skrzypaczki, reprezentują Polskę na trwającym w
Poznaniu XIV Międzynarodowym
Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Do prestiżowego
konkursu zakwalifikowano w tym

JELENIA GÓRA

Widoki wciąż niedostępne
Dotyczą bezpieczeństwa osób, które
będą korzystać w przyszłości z tego
punktu widokowego. – Wieża Zamkowa będzie otwarta, gdy zostanie
już rozstrzygnięty przetarg dzierżawy
na Basztę Grodzką. Ponieważ ostatni
przetarg zakończył się fiaskiem, oprócz
przeprowadzenia kolejnego przetargu,
Urząd Miasta w Jeleniej Górze prowadzi
już rozmowy z różnymi firmami, które
mogłyby zagospodarować basztę –
powiedział Cezary Wiklik, rzecznik
prezydenta Jeleniej Góry.
(Agrafka)

Platforma widokowa wyremontowanej Wieży Zamkowej miała zostać
otwarta we wrześniu. Jednak widoki
panoramy Jeleniej Góry z tej perspektywy wciąż są niedostępne. Na
razie panoramę miasta oglądano tylko
podczas oficjalnego otwarcia wieży.
Później obiekt zamknięto i
nie jest możliwe skorzystanie
z tej atrakcji (dostępnej także
dla niepełnosprawnych), do
której prowadzi specjalne
wejście po ażurowych
schodach. W pochodzącym ze średniowiecza zabytku
trwają jeszcze prace
związane z poprawkami budowlanymi.

Nie wiadomo, kiedy wieża zostanie
otwarta dla turystów i mieszkańców.
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Fot. red
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Pacjent zmarł przez brak tomografu i nieodpowiedzialność lekarki?

Nasz tata mógłby żyć

Dokończenie ze strony 1.
– Tato był przytomny, chociaż
miał już sparaliżowaną lewą stronę, ponieważ był to już jego drugi
udar. Poprzedni niedokrwienny
był w listopadzie ubiegłego roku.
Pani doktor stwierdziła, że jeśli
tato jest przytomny to pewnie
przejdzie go równie lekko – opisuje
Czytelniczka.
Mężczyzna dostał później torsji,
a rodzina przytrzymywała go, aby
się nie zakrztusił. Pielęgniarka
powiedziała, że to dobry objaw, bo
organizm się oczyści, a choremu
będzie lżej. Niestety, pacjent zaczął
wkrótce majaczyć.
– Myślałyśmy, że żartuje, a to
jego stan się pogarszał, o czym
dowiedziałyśmy się dopiero później,
zasięgnąwszy porady lekarza z innego szpitala. Około godz. godz.21.00
pożegnałyśmy się z tatą i pojechaliśmy do domu. Rano byłyśmy sprawdzić co u taty. Okazało się, że nie
było go na oddziale wewnętrznym.
Pierwsza nasza myśl, że zabrali go

JELENIA GÓRA

na tomografię, ale zapytaliśmy o
tatę lekarza dyżurującego, który
nam powiedział, że tata leży na
OIOM-ie. Byłyśmy w szoku. Tatę
przyjęto na oddział intensywnej terapii o godz. 00.15. Tomografia była
wykonana w szpitalu w Bolesławcu
ok. godz. 22.30, gdzie jego stan
już mocno się pogorszył i było za
późno na operację – napisała do nas
mieszkanka Lwówka Śląskiego. Na
OIOM-ie ojciec naszej czytelniczki
leżał nieprzytomny 13 dni i zmarł
mając zaledwie 57 lat.
Kiedy zrozpaczona córka poszła
do lekarki z oddziału wewnętrznego
i zapytała, dlaczego chory nie został
od razu wysłany na tomografię,
doktor stwierdziła, że nie było potrzeby i ona jest lekarzem i wiedziała
co robi.
– Dodała, że tata nie jest już jej
pacjentem oddziału wewnętrznego,
wypchnęła mnie za próg i trzasnęła
przede mną drzwiami. Poczułam
się tam, jak śmieć – konkluduje
mieszkanka Lwówka.

– Chcę opisać tę historię, bo z tego
co się dowiadywałam w tym szpitalu
tak się po prostu pacjentami zajmują. Czy mój ojciec musiał umrzeć?
Gdyby trafił do innego szpitala
prawdopodobnie jeszcze by żył.
Boję się znowu sytuacji, że ktoś z
moich bliskich może tam trafić,
dlatego nie chcę podawać swoich
danych i nazwiska lekarki. Jednak
teraz już wiem dlaczego szpital we
Lwówku Śląskim nazywany jest
„umieralnią” – czytamy w e-mailu
od Czytelniczki.
Dyrekcja Szpitala Powiatowego
we Lwówku Śląskim komentuje:
– Nie posiadamy w naszym
szpitalu tomografu podobnie jak
np. szpital Lubań czy Złotoryja. To
lekarz decyduje o tym, w zależności
od stanu klinicznego pacjenta, czy

Stuknęła sześćdziesiątka

powinien on mieć wykonywane
badania obrazowe. W sytuacji tego
wymagającej kieruje wówczas na
badanie TK do placówki posiadającej ww. aparaturę. Dysponujemy
karetką transportową w określonej
porze dnia. O rodzaju transportu,
jaki jest potrzebny do przewozu
na badania również decyduje lekarz, zależy to wszystko od stanu
klinicznego pacjenta. Transport
z lekarzem zlecany jest zespołom
wyjazdowym Pogotowia Ratunkowego, ale o sposobie przewozu
i czasie również decyduje lekarz
badający chorego – poinformował
Marek Kaźmierczyk, zastępca
dyrektora do spraw medycznych
Szpitala Powiatowego we Lwówku
Śląskim.
(Agrafka)

Tomografu nie ma również w szpitalach w Lubaniu, Kowarach, czy w Kamiennej
Górze. Takim sprzętem dysponują szpitale w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Bolesławcu
i Wałbrzychu.
REGION

Powstaje kolejny pawilon Biedronki

Budują sklep i remontują skrzyżowanie

Cmentarny złodziej
ograbiał groby
Dwudziestoośmioletni mieszka-

Trwa przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II – Różyckiego . Roboty wykonywane są niec Jeleniej Góry okradał groby
na koszt inwestora, który nieopodal zakładu Simet wznosi pawilon Biedronki.
na cmentarzach w Jeleniej Górze i

Fot. Angela

W minioną środę ekipy wykonujące zamieszanie komunikacyjne, usunięto dobudowany zostanie jeden pas lewoprace uszkodziły kabel sygnalizacji nazajutrz. – Od strony estakady w skrętu. Będą więc dwa pasy na wprost
świetlnej. Awarię, która spowodowała kierunku Wrocławia, na skrzyżowaniu i po jednym: lewo- i prawoskrętu.
Również wjazd i wyjazd z Biedronki
będzie objęty sygnalizacją świetlną. W
ramach budowy obiektu oraz dojazdu
do niego, wykonawca położy też nową
nawierzchnię na części ul. Paderewskiego – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika budowy,
obiekt i nowe skrzyżowanie będzie
gotowe za około miesiąc. Terminu
otwarcia nowej Biedronki jak na razie
nikt nie chce zdradzić.
Sklep powstaje na terenie dawnego
(Angela)
parkingu Simetu.
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Echa powyborcze
W tygodniu poprzedzającym
wybory parlamentarne politycy
Platformy Obywatelskiej z marszałkiem Grzegorzem Schetyną na
czele motywowali się do działań na
ostatniej wyborczej prostej podczas
zorganizowanej w amerykańskim
stylu konwencji w Filharmonii Dolnośląskiej. Prawo i Sprawiedliwość
z Marzeną Machałek stawiało na
młodych, którzy są nadzieją dla Polski. Kandydat na senatora z Sojuszu
Lewicy Demokratycznej Wojciech
Chadży przeprowadził internetowy
czat z wyborcami. W Filharmonii
Dolnośląskiej odbyła się też debata
z cyklu „Masz głos, masz wybór”,
która skupiła kandydatów na posłów
z różnych ugrupowań politycznych.
Odpowiadali na pytania, między
innymi, zadane przez wyborców za
pośrednictwem internetu.
(RED)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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okolicach. Z nagrobków zabierał,
miedzy innymi, metalowe krzyże,
wazony, figurki z wizerunkiem Chrystusa. Łupu pozbywał się w punktach
skupu złomu. W sumie złodziej ma
na koncie kilkadziesiąt kradzieży
różnych metalowych i miedzianych
przedmiotów z nekropolii w Jeleniej
Górze i w gminie Podgórzyn, które
ograbiał od marca do września
tego roku. Za cmentarne kradzieże
złodziejowi może grozić nawet do
ośmiu lat pozbawienia wolności –
poinformowała podinspektor Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(KMP)
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W pierwszą sobotę października
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Kowarach świętowało jubileusz 60-lecia istnienia.
Obchody zainaugurowała uroczysta
msza św. w kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny, po której absolwenci
i zaproszeni goście udali się do sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury, gdzie rozpoczęła się oficjalna część jubileuszu. Zwieńczeniem
uroczystości był wieczorny „Bal

absolwenta”, gdzie przy muzyce
wykonywanej przez rodzinny zespół
„La Prima Vera Musica”, złożony w
całości z absolwentów kowarskiego
LO, goście bawili się do późnych
godzin nocnych. W trakcie obchodów szkołę odwiedziło ponad 200
absolwentów co stanowi aż 10
procent wszystkich uczniów, którzy
ukończyli Liceum Ogólnokształcące
w Kowarach.
T. Raczyński
Fot. T. Raczyński
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Uczestnicy jubileuszu pozują
do wspólnej fotografii.

JELENIA GÓRA

Żłobek na Zabobrzu otwarty
Sto dwadzieścioro najmłodszych
wychowanków może przyjąć oddział
żłobkowy, który działa przy Przedszkolu Miejskim nr 19 w Jeleniej Górze.
Symboliczną wstęgę rozwiązała 3 października zastępczyni prezydenta Zofia
Czernow wraz z dzieckiem, które już
uczęszcza do placówki. Sale dziecięce
są już udostępnione dla maluszków.
Odnowione zostały m.in. sale, toalety
i balkony. Trwa jeszcze remont w
piwnicach, gdzie zostanie przeniesiona pralnia. Ogród przed budynkiem
ma być wyposażony w nowoczesny
sprzęt dla dzieci. Koniec remontu
planowany jest na 15 października.

Rodzice są zachwyceni warunkami,
jakie zastali po remoncie i cieszą się,
że mogą zostawić swoje pociechy w
bezpiecznych rękach.
– Esterka jest pierwszy dzień w
żłobku i nawet nie płakała. Deklarację
złożyłam w marcu i dostała się głównie
dlatego, że ma starszego brata, co jest
również brane pod uwagę. Miałam
oczywiście pewne obawy, jak zresztą
każdy rodzic w takiej sytuacji, ale cieszę
się bardzo, że moja córeczka chodzi do
tego żłobka. Wszystkie sale dla dzieci są
wykonane bardzo estetyczne i z pomysłem - powiedziała Anna Krzywy.
(Agrafka)
Fot. Agrafka

4

Symboliczną wstęgę
rozwiązała zastępczyni
prezydenta Zofia Czernow.
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JELENIA GÓRA Kto wyeliminował Zbigniewa Ładzińskiego z wyborczej gry?

JELENIA GÓRA

Wykonawca znikł

Porażka przed startem w wyborach
– Został przeprowadzony
wobec mojego komitetu
wyborczego bezpardonowy i brutalny atak sił politycznych, które nie cofając się przed matactwem
doprowadziły do podjęcia
przez PKW w Warszawie
niekorzystnego dla mnie
rozstrzygnięcia – powiedział w miniony czwartek
Zbigniew Ładziński.

Sośnickiego. Zdaniem byłego
kandydata, starszy człowiek nie
był świadomy tego, co robi. Został
brutalnie zmanipulowany przez „
ludzi z otoczenia politycznego”.
– Pojechałam do pana Sośnickiego i otrzymałam informację, że
on z niczego nie występował i nie
zamierza występować z komitetu,
bo nie ma ku temu żadnych powodów. Pan Sośnicki napisał takie
oświadczenie i 5 października
br. zostało złożone w Państwowej
Komisji Wyborczej, jednak
było już za późno, a decyzja
PKW okazała się nieodwołalną – tłumaczy Lidia Łotocka, przewodnicząca
rozwiązanego komitetu.
– Pan Tadeusz Sośnicki
powiedział, że popiera Zbigniewa Ładzińskiego oraz,
że bardzo żałuje tego co się
stało – dodała L. Łotocka.
– Do T. Sośnickiego nie
mam żalu, a decyzja PKW
Fot. Angela

Wcześniej telefonowali do niego
konkurenci polityczni z informacją , że komitet „ Akt ywni
Społecznie” zostanie rozwiązany,
bo jeden z jego członków wystąpi
z jego szeregów. Kandydat zbagatelizował to „ostrzeżenie” nie
wierząc w taką możliwość. Jak się
okazało, mylił się: 4 października
PKW zdecydowała o rozwiązaniu
komitetu z uwagi na rezygnację niemal 80-letniego Tadeusza

Jesienne stłuczki
W minioną sobotę przy ulicy Karkonoskiej kierowca pojazdu marki
Honda nie dostosował prędkości do
warunków panujących na jezdni i
uderzył w stojący obok drogi płot. Z
kolei w Jeżowie Sudeckim przy ulicy
Polnej uszkodzony przez opla został
daewoo nubira. Sprawcy stłuczek zostali ukarani mandatami i otrzymali
po 6 punktów karnych.
(Petr)
JELENIA GÓRA

Bezpieczniej w sieci
Fundacja S.O.S. Codzienność zorganizowała W Dziennym Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci ze
świetlicy środowiskowej w Jeleniej
Górze prezentację z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Szkolenie
miało na celu zapoznanie dzieci,
z konsekwencjami, jakie niesie ze
sobą nadużywanie korzystania z
Internetu.
(Agrafka)
JELENIA GÓRA

Z nożem na sąsiada
W miniony piątek przed Sądem
Okręgowym w Jeleniej Górze miał
stanąć 74–letni Zdzisław K., który
w kwietniu br. przed sklepem w
Janowicach Wielkich dwukrotnie
ugodził nożem swojego sąsiada.
Teraz rozchorował się i został zwolniony z aresztu, zaś sąd zdecyduje
czy nie zawiesić postępowania do
czasu poprawy stanu zdrowia oskarżonego.
(Angela)
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Dzieciom i młodzieży w wieku
szkolnym zapewnione będą
zajęcia rozwojowe np. warsztaty dziennikarskie, teatralne,
informatyczne, fotograficzne,
plastyczne, techniczne i inne
w zależności od potrzeb uczestników, a ich działania i osiągnięcia będą upowszechniane
w środowisku przez Biuletyn
Programu, stronę internetową
programu oraz PCKK. Należy
podkreślić, że wszystkie zajęcia
będą prowadzone przez doświadczonych pedagogów
i instruktorów, przygotowanych
merytorycznie do pracy z dziećmi i młodzieżą, natomiast
wsparciem dla prowadzących
będą wolontariusze.
Autorzy programu
„Wspólne działanie – lepsze
jutro” zapraszają do uczestnictwa w projekcie jeleniogórzan
i jeleniogórzanki zamieszkałych
przy ulicy Krzywoustego,
Czeczota, Drzymały, Flisaków,
Grunwaldzkiej, Jagiełły, Kilińskiego, Krzywoń, Lwóweckiej,
Mostowej, Obrońców Pokoju,
Obrońców Westerplatte,
Osiedle Robotnicze, Pijarskiej,
Podwale, Powstańców Śląskich,
Rodzinnej, Różanej, Słowiańskiej, Świętojańskiej, Waryńskiego, Weigla, Ziemowita,
Złotniczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze ruszają z nowym
programem: „Wspólne działanie – lepsze jutro” przygotowanym z myślą o mieszkańcach stolicy Karkonoszy z obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji.
W ramach programu:
„Wspólne działanie – lepsze
jutro” przygotowanego przez
MOPS i PCKK w Jeleniej Górze z myślą o mieszkańcach
stolicy Karkonoszy, którzy
zamieszkują w obszarze objętym Lokalnym Programem
Rewitalizacji odbędą się m.in.
kursy językowe i maturalne,
warsztaty rozwoju osobistego,
poradnictwo edukacyjnozawodowe, staże z wynagrodzeniem i kursy zawodowe. Co
więcej, specjalnie dla uczestników programu organizatorzy
przewidzieli tzw. Akademię
„Bądźmy razem” mającą na
celu pogłębianie relacji młodych rodziców i ich pociech,
natomiast dla dzieci i młodzieży
– świetlicę środowiskową
z ciekawym wachlarzem zajęć,
kołami zainteresowań, warsztatami, grami i zabawami.
Do udziału w programie
zostanie zaproszonych 100
osób, w tym 15 dzieci w wieku
do 13 lat, młodzież w wieku 1525 lat (50 osób) oraz osoby
dorosłe. Nad właściwym
pr z e b i e gi e m p r o gr a mu :
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W firmie Parkridge, która przy ul.
Kilińskiego w Jeleniej Górze miała
wybudować galerię z kinem oraz
łącznik drogowy między ul. Kilińskiego a Osiedlem Robotniczym, nikt nie
odbiera telefonów oraz nie odpisuje
na korespondencję urzędu miasta.
Samorządowcy zapowiadają zakończenie kilkuletniej gry w nierzetelnym
wykonawcą i ukaranie go. Rozważają
też możliwość dokończenia budowy
łącznika drogowego przez rzekę Młynówka za własne pieniądze, a następnie obciążenia tymi kosztami firmy.
(Angela)

kreślił jednak, że po konsultacji z
prawnikami, wystąpi dodatkowo o
odszkodowanie za straty moralne
i materialne poniesione podczas
kampanii wyborczej.
Zdaniem byłego kandydata
zaszkodzili mu ludzie związani
z partiami politycznymi i z jego
konkurentami, którzy bali się
bezpartyjnych senatorów. W sondażach wykonanych na zlecenie
komitetu Ładziński miał sporą
przewagę nad pozostałymi pretendentami do mandatu senatora.
Ex-kandydat zaapelował do swoich
wyborców o głosowanie na siebie
choć w ten sposób urny trafiłyby
głosy nieważne.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Chciał zaszpanować
Dwudziestolatek z Jeleniej Góry
podjechał wczoraj na jedną ze stacji
benzynowych w mieście swoim bmw,
zatankował za 400 złotych, po czym
odjechał nie zapłaciwszy za paliwo.
Wcześniej zamontował w aucie tablice
rejestracyjne z innego samochodu.
Zdarzenie zostało zarejestrowane na
monitoringu i w oparciu o nagranie
policja zatrzymała złodzieja. Usprawiedliwiał się, że ukradł benzynę, bo chciał
„zabłysnąć” przed kolegami.
(KMP)

Zbigniew Ładziński będzie walczył
o odszkodowanie za straty moralne
i materialne.

„Wspólne działanie – lepsze jutro”.
Pomysł na lokalną integrację

JELENIA GÓRA
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wać lub uzupełniać skład
osobowy, a komitety
o by wa t e l sk i e t a k i ej
możliwości nie mają –
podkreślił Ładziński.
Zapowiedział, że w
poniedziałek, 10 października, sprawa trafi
do prok uratur y. Nie
chciał jednak podawać
nazwisk osób, przeciwko
którym zostanie
sk i e r owa n e
doniesienie. Pod-

godzi w moją osobę i dziesiątki
tysięcy moich
wyborców. To
jednak nie koniec skandalu.
Okazuje się bowiem, że polityczne komitety
wyborze mogą
się odwoły-

„Wspólne działanie – lepsze
jutro” będzie czuwało biuro
programu specjalnie stworzone
w tym celu w siedzibie MOPS
przy al. Jana Pawła II w Jeleniej
Górze. Poradnictwem edukacyjno-zawodowym, organizacją
warsztatów, kursów zawodowych i staży zajmą się pracownicy PCKK.
Integralną częścią świetlicy
środowiskowej, w której odbywać się będą zajęcia dla dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym
będzie plac zabaw wyposażony
w zestaw urządzeń do rekreacji
(huśtawki, zjeżdżalnia, ławki
i poręcze). Świetlica, zlokalizowana przy ul. Kilińskiego
będzie funkcjonować od poniedziałku do soboty po sześć
godzin dziennie. Dzieci obecne
w świetlicy skorzystają z pomocy w odrabianiu lekcji, otrzymają posiłki. Dla 15 dzieci ze
świetlicy zostanie przygotowana wyprawka „Tornister”,
w której prócz plecaka znajdzie
się niezbędne wyposażenie
szkolne odpowiednie dla wieku
i potrzeb dziecka (w 2012 r.).
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Program „Wspólne działanie – lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem programu realizowanego przez MOPS i PCKK
w Jeleniej Górze jest Miasto Jelenia Góra.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej
www.wspolnedzialanie.mops.jelenia-gora.pl i w serwisie facebook.
Patronat medialny nad programem objął m.in. portal Jelonka.com.
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TONY BENNETT – „Duets II”
wydawnictwo: Columbia
Records/ Sony Music
Poland

POP ROCK & JAZZ

MONIKA BORZYM – „Girl
Talk”
wydawnictwo: Sony Music
Poland

Wo k a l i sta wkracza
w siódmą
d e k a d ę a rt yst ycznej
działalności.
Z Tonym Bennettem zaśpiewali
dużo młodsi artyści: między innymi, Lady Gaga, John Mayer,
Michael Buble, K.D. Lang, Aretha
Franklin, Natalie Cole, Andrea Boccelli, Mariah Carey. Oddaje swemu
partnerowi solowe momenty, by w
chwilę później osiągnąć duetową
maestrię. Przykuwa uwagę jeden z
największych jazzowych tematów
“Body And Soul”, z Amy Winehouse, która nagrała z Bennettem
ostatnią sesję w życiu.
Andrzej Patlewicz

Monika Borzym
w Nowym Jorku
nagrała swoją debiutancka płytę
„Girl Talk”. Wokalistkę fascynuje
jazzowa klasyka
spod znaku Elli Fitzgerald, Billie Holiday. Jest także otwarta na współczesne dokonania i nic w tym dziwnego,
bowiem sięga po znane przeboje
m.in. Amy Winehouse, Fiony Apple,
Estelle, Reginy Spector i innych. Szuka własnego stylu wokalnego, który
został dostrzeżony przez czołowych
muzyków amerykańskich m.in. Gila
Goldsteina, Aarona Parksa, Larry
Grenadiera i Erica Harlanda, którzy
wspierają ją na płycie.

CIENIE HIRSCHBERGU XMIi

JELENIA GÓRA

Tereza Salgueiro zaśpiewała w Świątyni Łaski

Dusza i los
Obdarzona fenomenalnym
głosem Portugalka, Tereza
Salgueiro, dała w miniony
piątek nagrodzony owacją
na stojąco koncert. Artystka, gwiazda muzyki fado,
wystąpiła w Kościele Łaski
pod Krzyżem Chrystusa w
ramach obchodów 300–lecia
świątyni.

Portugalka wystąpiła wraz ze
swoim zespołem, który towarzyszy
jej od dwóch lat (Carisa Marcelino
(akordeon), André Santos (gitara
portugalska), Óscar Santos (gitara),
Rui Lobato (perkusja)).
„Fado jest przeznaczeniem od
kołyski aż po grób i choćbyś był najsilniejszy nie uciekniesz od Opatrzności,

którą daje
Bóg” – te słowa
jednej z pieśni są wykładnikiem treści
tego typu utworów. Mieszają się tam
różne uczucia: miłość, niezwykle silna
portugalska tęsknota (a saudade), ból,
łzy, płacz, ale też niezwykła radość

Tajemniczy pasażer

mężczyzn w obszarpanych bluzach
zajadało się zapakowaną w gazetę
wędzoną rybą której „aromat” nie
każdemu nosowi miły, rozprzestrzenił
się w obszernym wnętrzu dworca
kolejowego. Przybysz z ulgą wyszedł
przez przeszklone drzwi i skierował
się prosto do stojącego na przystanku
tramwaju.
Włożył w garść konduktorki drobne
pieniądze i nie czekając na resztę, z biletem w garści, usiadł na niewygodnej
drewnianej ławeczce. Zapachniało
dobrą, męską wodą kolońską, zdecydowanie nie pasującą do klimatu
jeleniogórskości. Aż motorniczy
delikatnie odwrócił się i zlustrował
pasażera, który wtopiwszy wzrok
w szybę obserwował stagnację za
oknem.
– Przepraszam, dojadę do Hotelu
Europejskiego?
Na to pytanie zadane polszczyzną z
silnym niemieckim akcentem motorniczy aż podskoczył nie spodziewając
się, że pasażer zdaje sobie sprawę, iż
był obserwowany. Tramwajarzowi
zrobiło się głupio.
– Tak, tak, dojedzie pan. Na trzecim
przystanku wysiadka, a zresztą sam
panu powiem – odparł. – A pan pierwszy raz w Jeleniej? – dodał nieśmiało
nie chcąc wyjść na niegrzecznego.
Odpowiedzi nie usłyszał. Pasażer
wciąż tępo patrzył się przez niezbyt czyste okno jeleniogórskiego tramwaju.

Ciąg dalszy za tydzień.

Zgrzyt kół wagonów i ogłuszający
pisk zburzył przedpołudniową ciszę
na dworcu głównym. Z pociągu relacji Frankfurt – Warszawa, który
przejeżdżał przez Jelenią Górę, wysiadł
mężczyzna. Wsiadających było nieco
więcej
Niski mężczyzna w białym prochowcu i szarym kapeluszu o rozmemłanym fasonie wysiadł z wyróżniającego się z całego składu wagonu
z emblematami DR. Jegomość niósł
walizkę wyglądająca na ciężką. Jak na
zawołanie wyrósł przed nim ubrany w
granatowy mundur bagażowy: gość
starszy, żyłowaty, łysy jak kolano.
Uśmiechnął się i nie czekając na
przyzwolenie wyrwał podróżnemu
walizkę. Ten z niespodziewaną siłą
odepchnął umyślnego, który o mało
nie przewrócił się i niewiele brakowało, by spadł na zbity pysk ze schodów
wiodących ku przejściu podziemnemu.
Bagażowy wstał jak sprężyna i chciał
odpowiedzieć na ten niespodziewany
atak agresji, ale podróżny już znikał w
czeluści pasażu.
Starszy bagażowy wzruszył ramionami. Nie miał szczęścia, bo z reguły
pasażerowie z tego pociągu, o ile ktokolwiek wysiadał, dawali napiwki w
dewizach. Tym razem nie dość, że nic
nie zarobił, to jeszcze mało nie spadł
ze schodów.
Tymczasem pasażer szybkim krokiem pokonał dworcowy hol. Na
ławeczce w rogu poczekalni dwóch
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Wykonawcy z Terezą Salgueiro
w środku dziękują publiczności

JELENIA GÓRA

12 października o godz. 17.00 w
Książnicy Karkonoskiej, odbędzie
się spotkanie autorskie z Wiesławą
Siemiaszko-Zielińską „Odnalezieni na
skrawku nieba”,

i szczęście. Co ciekawe, fado to nie
tylko melancholijne, mollowe tonacje:
to także pełne werwy i animuszu
melodie, często skontrastowane ze
znaczeniem śpiewanych słów.
Tereza Salgueiro zaśpiewała
kilka klasycznych fado z
Lizbony i Coimbry. Zabrzmiały też utwory
skomponowane współcześnie i w nowych
aranżacjach. Ze szczególnym sentymentem
artystka wykonała pieśń
„Senhores de guerra”
(„Panowie wojny”) autorstwa nieżyjącego już Francisco Ribeiro. Uderzająca w
całości była kolorystyka dźwiękowa
uzyskana przez skromny w sumie
ansambl. Bogactwo instrumentów
perkusyjnych, poruszające dialogi
akordeonu z portugalską gitarą, a
nawet wykorzystanie do efektów
dźwiękowych akordeonowego miecha, robiły wrażenie.
Artystkę z Lizbony oraz towarzyszących jej artystów nagrodzono huraganem oklasków. Na bis zabrzmiał przebój
grupy Madredeus, której liderką była Tereza Salgueiro: to znana z filmu „:Lizbon
story” dynamiczna pieśń „A cantiga do
pastor” („Pieśń pasterza”). Portugalka
dostała w podzięce nie tylko owację na
stojąco, lecz także bukiet kwiatów od
księdza Andrzeja Bokieja. Portugalka
podziękowała swoim muzykom, ekipie
technicznej, a także organizatorom z
Jeleniej Góry: Aleksandrze Głowni i Mirosławowi Saleckiemu za umożliwienie
jej przyjazdu do Jeleniej Góry.
(RED)

Pod batutą Korda

Koncert pod dyrekcją Kazimierza
Korda w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej
odbędzie się 14 października o godz.
19.00. W programie, między innymi,
Uwertura do opery „Tristan i Izolda”
Ryszarda Wagnera, oraz VIII Symfonia
h-mol „Niedokończona” Franciszka
Schuberta.

Przystań Młodych

14 października o godz. 19.00 ruszy Przystań Młodych w Cieplickim
Centrum Kultury – Przystań Twórcza. Będzie okazja do przyglądania
się nieoszlifowanym diamentom w
trzech dyscyplinach artystycznych:
śpiew, interpretacja i fotografia. Wstęp
kosztuje 5 zł.

Oratorium dla życia

W Dniu Papieskim 16 października
o godz. 19.30 w Bazylice Mniejszej pw.
Św. Erazma i Pankracego rozpocznie się
finałowy koncert „Oratorium dla życia”
pod dyrekcją Huberta Kowalskiego, w
wykonaniu: Krystiana Krzeszowiaka
(tenor), Agnieszki Musiał (vocal),
Jarosława Wachowiaka (saksofon),
Piotra Nosala (gitara basowa) Łukasza
Damrycha (instrumenty klawiszowe),
Łukasza Sobolaka (instrumenty perkusyjne). Towarzyszyć im będą uczestnicy
warsztatów wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Turnau, Szcześniak i inni Naukowo, ale przystępnie
Dzień później wystąpią Maciej Obara,
Zbigniew Namysłowski, Michał Tokaj,
Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk.
17 października rozbrzmiewać będą
artyści, tacy jak: Artur Lesicki, Mietek
Szcześniak, Anna Kłys, Patryk Stachura,
Artur Lipiński oraz Tomasz Kałwak.
(Agrafka)

Festiwal Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu
Festiwal rozpocznie się 15 października
i potrwa trzy dni w Filharmonii Dolnośląskiej. 15 października o godz. 19.00
rozpocznie się koncert w wykonaniu
Marka Napiórkowskiego, Grzegorza
Turnaua, Henryka Miśkiewicza, Roberta Kubiszyna i Cezarego Konrada.

JELENIA GÓRA

Niemcy na ekranie

niemieckie produkcje filmowe. Tematem odniesienia będą dzielące i
łączące doświadczenia historyczne
XX. wieku tj.: II wojna światowa,
obalenie bloku wschodniego, ponadto nowe, społeczne wyzwania
XXI wieku, jak Unia Europejska,
czy globalizacja.
(Agrafka)

W dniach 14 – 16 października
w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury odbędzie
się Festiwal Filmu Niemieckiego
„Polscy artyści w filmie niemieckim”. Celem tego filmowego spotkania jest prezentacja Niemiec
w Jeleniej Górze. Zaprezentowane
będą zarówno stare, jak i nowe
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Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
1 opowiadał o wirusach grypy 2011.
Podpowiedział, jak odróżnić grypę od
przeziębienia oraz dlaczego warto się
szczepić. Część wydarzeń odbyła się
także w Zamiejscowym Oddziale Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej
w Cieplicach.
(Angela)

W miniony piątek zakończyła się
jeleniogórska odsłona Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki. Była okazja, aby wysłuchać aż 34 wykładów na różne tematy.
Ciekawym przełożeniem medycznych
informacji i pojęć na język zrozumiały
dla wszystkich była prezentacja prof. dr hab.
Egberta Piaseckiego,
wirusologa, który w

Uczniowie ZSO nr 1 dowiedzieli się od E.
Piaseckiego, jak rozróżnić grypę od przeziębienia.
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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

Na skrawku nieba

Fot. Angela

6

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
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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-2549 Oferujemy Państwu mieszkanie położone blisko centrum,
usytuowane na II piętrze kamienicy.
Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
z wc oraz przedpokoju.
CENA 182 500 zł
Dominik Kulig 693 621 471

Zeb-2497 Oferujemy Państwu bardzo ładne mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 56m2 a po
obrysie 100m2 w Szklarskiej
Porębie (średniej). Idealne
miejsce na wyjazdy w sezonie
zimowym jak i letnim. Blisko
wyciągu narciarskiego..
CENA 270 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 724 051 923
Zeb-2557

Oferujemy Państwu przestronne mieszkanie dwupokojowe
położone na Zabobrzu III przy ulicy
Kiepury. Mieszkanie o powierzchni
54,01m2 usytuowane na pierwszym
piętrze w bloku czteropiętrowym.
Anna Roziel 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 724 051 923

Zeb-2555 Oferujemy Państwu
mieszkanie o powierzchni 50m2 położone w centrum Jeleniej Góry. Usytuowane na wysokim parterze bloku mieszkalnego.
CENA 145 000 zł
Dominik Kulig 693 621 471

Zeb-2491 Oferujemy Państwu
bardzo ładną i zadbaną kawalerkę
położoną na Zabobrzu I o powierzchni 26m2. Mieszkanie jest bardzo
ciepłe i słoneczne.
CENA 94 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb-2509 Oferujemy Państwu przepięknie położoną, widokową działkę,
zlokalizowaną w Marczycach. Łączna
powierzchnia działki to 1819 m2. Działka
ma regularne kształty (kwadrat), teren
jest lekko nachylony.
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb- 2541 Oferujemy Państwu
bardzo ładny dom wolnostojący
o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym
remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość położona na działce 1300m2.
CENA 250 000 zł
Anna Grzywińska-Roziel 509 156 552

Zeb-2463 Oferujemy Państwu wyjątkowy dom
wiejski z duszą i klimatem. Dom poniemiecki odrestaurowany do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na działce 2800m2 tylko 4km od Lwówka
Śląskiego.
Anna Grzywińska-Roziel tel.: 505 074 854

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie do remontugotówka - 600 219 019
Kupię na Zabobrzu bez pośredników. Mieszkanie 2-3 pokojowe.
Do 50m, do 120 tys za gotówkę.
Pilnie - 883 943 511
Kupię pilnie mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze o metrażu około
40m2. Euro-Dom lic.4566 Alicja
Janowska Kisiel 601 54 02 92 - 601
540 292, 75 75 250 45
Mieszkanie 2-3 pokojowe w
okolicy centrum. In-House - 883
740 552
Mieszkanie 2-pokojowe w Piechowicach w bloku do drugiego
piętra dla zdecydowanego klienta
z gotówką. Marles lic.13045 - 790
418 318
Pilnie dla klienta z gotówką poszukuję mieszkania 3 pokojowego w
centrum. Sudety. lic. 1749 - 509
626 989
Poszukuję dla konkretnego
klienta mieszkanie 2-lub 3-pokojowe
na ostatnim piętrze w spokojnej
lokalizacji. Nieruchomości Otti
lic.13225 www.otti.pl - 603 491
335
Szukam mieszkania 2-3 pokojowego, okolice centrum, wyższy
standard – pilnie, dla rzetelnego
klienta 666 222 031
Szukamy mieszkań dla naszych
klientów mieszkań w Jeleniej
Górze i okolicy lic.zaw.3454 GOLD
HOUSE - 693 539 967

MIESZKANIA
SPRZEDAM
„Perła Cieplic” - Dla pierwszych
3 kupujących od 3.777zł/m2 przy
Termach Cieplickich ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany,
garaże, piwnice, ogródki, duże
balkony, Internet, videofon, parki,
7-11okien - info@dom-pol.com 782 566 823
112.000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe
o pow. 38 m2, ul. Różyckiego.
Sudety. Lic. 1749 - 535 630 414
120tyś do negocjacji, 4piętro,
39m2, zielona okolica.Lic.5877 500 122 445
2 pokojowe mieszkanie o pow.39
m2 na 3 piętrze 4 piętrowego bloku
na Zabobrzu 2 nieopodal S.P.11 w
Jeleniej Górze. - 667 544 454
4 pokoje za 75000zl, 71,4 m2,
Komarno, do wprowadzenia, szczegóły telefonicznie. Nr lic. 10171.
- 508 240 825
85m2 za 180 000zł, 3- pokojowe
rozkładowe w kamienicy, po remoncie do zamieszkania, blisko centrum, zielona i spokojna okolica.
Marles lic.13045 - 790 418 318
Karpacz-Centrum. 130 m.
Cale 2 piętro. 5 pokoi, widok na
góry. Sprzedam lub zamienię na
mniejsze. - 504 408 308
Kawalerka w centrum na parterze do wprowadzenia. 85000zł.
Nieruchomości Grzywińscy Lic
998 - 509 156 552
Kiepury III - 2-pokojowe, I piętro do własnego wykończenia,
174000zł lic zaw.3454 Gold House
- 693 539 967
Kowary sprzedam mieszkanie 2
pokojowe 50m2. - 603 068 642
M2 blisko ul. Słowackiego - Mieszkanie do częściowego remontu o
powierzchni 75m2 w kamienicy.
Nowe okna drewniane. Spokojna i
zielona okolica. Polecam. lic. 14557
- 668 667 637

M2 koło Zusu - Mieszkanie o
powierzchni 40m2, 2 pokoje, IV
piętro. Do zamieszkania. Idealne
miejsce dla ludzi ceniących sobie
ciszę i spokój. Cena 135tyś . Okazja. lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie - Zabobrze III, 86m2,
4 pokoje z balkonem w wieżowcu
cena do negocjacji lic.5877 - 500
122 447
Mieszkanie 2 pokojowe na
Kiepury, gotowe do zamieszkania.
148tys zł.Zapraszam Euro-Dom
lic.4566 Alicja Kisiel Janowska - 601
540 292,
Mieszkanie 2 pokojowe, 50m2,
Kiepury, 129000zl do uzgodnienia,
odsprzedam bez pośredników. 886 372 355
Mieszkanie 2 pokojowe, pow
50m2. Cieplice ładna okolica, do
własnego wykończenia.160tys zł.
Euro-Dom lic4566, 601 540 292,
Mieszkanie 2-pokojowe na II
piętrze w bloku IV piętrowym na
Zabobrzu o pow. 39 m2. Rozkładowe, słoneczne. Klatka schodowa
czysta, zadbana. Atrakcyjna cena.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe na
Kiepury, 69m2, 1 piętro. Lokal do
częściowego remontu. 235tys.
Lic.7453 - 601 869 663
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
Mieszkanie 90 m2 - 4 pokojowe
z osobnym wejściem na parterze,
obrzeża Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie do remontu 3 pokoje
o powierzchni 105m2. Atrakcyjna
cena w wysokości 170tyś do negocjacji. Polecam. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie na Zabobrzu III,
2 pokoje. Wyposażona kuchnia,
częściowo umeblowane. Balkon i
piwnica. Cena do uzgodnienia po
obejrzeniu. - 507 434 761
Mieszkanie w Karpaczu - 63
m2 drugie piętro. Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Mieszkanie Zabobrze - na III piętrze 38m2 z balkonem, słoneczne,
rozkładowe lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie zlokalizowane w
ścisłym centrum, nowe, komfortowo
wykończone, 1 piętro. Sudety. lic.
1749 - 535 630 414

Nieruchomości
Gold House - na
sprzedaż nowe
mieszkania w
Karpaczu, cena 4320
zl m2 brutto, pow.
21m, 26m,34m, 42m,
51m tel. 693 539 963
Odstąpię mieszkanie 50m w
TBS - 609 560 620
Piechowice 2 pok, balkon 59m2 w budynku z cegły, duże
przestronne pokoje, balkon, I piętro,
ogrzewanie gazowe, lic 10728 - 501
181 875
Prusa 87m/kw 3-pokojowe,
po remoncie, I piętro, 2 balkony
260000 zł lic.zaw.3454 Gold House
- 693 539 967

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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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

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

Sprzedam 2 pokoje, 37m2, ul.
Moniuszki, właściciel, 116tys. do
remontu - 514 000 838
Sprzedam 62 m, nowe za
190.000 cegła kamienica 2 piętro
- 506 679 873
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie blisko centrum, 2 pokoje,
oddzielna kuchnia, łazienka razem
z WC, 38 m2, umeblowane. Cena:
145000 zl - 880 267 126
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem, co
gazowe, pośrednikom dziękuje 605 934 763
Sprzedam dwupokojowe w centrum do remontu. - 798 867 371
Sprzedam kawalerkę w Piechowicach 30m. Po kapitalnym
remoncie, osobne wejście, piec
gazowy 2-funkcyjny.parter. - 693
311 213
Sprzedam komfortowe mieszkanie o pow. 120m, 4-pokojowe,
usytuowane w spokojnej dzielnicy,
posesja ogrodzona, 315.000, Celdom, licencja nr 7792 - 661 114
212

Sprzedam ładne
mieszkanie w
Cieplicach w nowej
kamienicy, blisko
centrum i parku, 50
m2, 2 balkony, łatwy
dojazd, doskonałe
centrum wypadowe w
góry tel. 604 422 807
Sprzedam M3 na Kiepury. Słoneczne 1 piętro, 63m2, 215.000
zl do negocjacji! Lic.16530 - 600
227 515
Sprzedam mieszkanie (cale piętro) 5pokoi,115m2, działka 700m2,
garaż, Os. Czarne. 250tys, do
negocjacji. - 693 984 931
Sprzedam mieszkanie 130m
centrum tanio pilne - 607 730 188
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z miejscem parkingowym bez
pośredników w okolicy Akademii,
w pełni wyposażone oddane do
użytkowania w 2007. Cena 205tys
zł do negocjacji - 608 500 203
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 44m2, cena 133 tys zł. Zabobrze III Euro-Dom lic. 4566 Alicja
Kisiel Janowska - 601 540 292,
Sprzedam mieszkanie 2pokoje
Szymanowskiego po remoncie 608 625 998
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 2 piętro, 56m2, Jelenia Góra ul. Świetojańska. - 695
299 247
Sprzedam mieszkanie 80m2,
wysoki parter, balkon, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, piwnica 180 tys
- 662 219 248
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe po remoncie kapitalnym za
72 tys w Mirsku. tel.kontaktowy:
517-259-724 - 513 942 057
Sprzedam mieszkanie na ul. Kiepury, 63,28m, 3 pokoje, pierwsze
piętro, 165.000, Celdom, licencja
nr 7792 - 661 114 212
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu, do wprowadzenia od zaraz, pierwsze piętro,
180.000 zl, do negocjacji, Celdom,
licencja nr 7792 - 661 114 212
Sprzedam mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, w kamienicy
II piętro, 62 m, bezczynszowe, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, 2100 zl m2, - 796
571 400
Sprzedam mieszkanie własnościowe ścisłe centrum Jeleniej Góry
3 pokoje kuchnia łazienka wc miejsce parkingowe. Bez pośredników.
Tel kontaktowy 796-311-249

Sprzedam nowe komfortowe
mieszkanie 2 pokoje, 50 m. na I
pietrze z balkonem plus garaż ul
Moniuszki 5A. Bez pośredników
tel.600721484 - 600 721 484
Szklarska Poręba - piękne
mieszkanie z tarasem i ogrodem,
kominek, 4 pokoje.Lic.5877 - 500
122 445
Umeblowana, wysoki standard,
kawalerka 40m2, Jelenia Góra
centrum, 3 piętro (Nr. Lic. 5627) 662 009 700
Umeblowane nowe dwupoziomowe mieszkanie 99m2 , Jelenia
Góra, 3 pokoje, 3 piętro (Nr. Lic.
5627) - 662 009 700

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje na Różyckiego - 602
826 251
Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu, 800zł za miesiąc plus media
- 509 996 394

Do wynajęcia
mieszkanie 2
pokojowe ul. Kiepury,
umeblowane ( tv,
lodówka, pralka) 750zł
+ 211 czynsz + liczniki
+ kaucja 1 m-c tel. 601
318 439
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
Zabobrze - 608 625 998
Do wynajęcia mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, 2 pok. 45 m kw.
C.O. i woda w cenie najmu. Czynsz
1100 zl /mc. - 502 044 823
Do wynajęcia mieszkanie w Cieplicach dla studentek, bądź pary bez
dzieci. I piętro, 2-pokoje, kuchnia,
łazienka oraz ogród. Cena najmu
950zl + media! Możliwość wynajęcia garażu. Tel. kontaktowy:
512380276
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu dobra cena - 781 108 400
Do wynajęcia pokój 2-3 osobowy
w mieszkaniu studenckim. Koszt
270zl za osobę + kaucja + rachunki
- 796 989 237
Ładne mieszkanie dwu pokojowe
w centrum, 55m. Salon z aneksem
kuch., sypialnia, łazienka, piwnica,
strych, balkon. Umeblowane, po
remoncie. 1000zl + liczniki + kaucja.
- 694 621 477
Mam do wynajęcia 2 pok. ładne,
częściowo umeblowane mieszk.
na ul. Kiepury z balkonem. Czynsz
900 zl + media + kaucja 1500 zl. 667 907 015
Mam do wynajęcia kawalerkę na
Zabobrzu, wyposażona od zaraz 531 720 584
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Zabobrze (częściowo umeblowane)
- 783 643 750
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, częściowo umeblowane
kolo Malej Poczty. Koszt 680 + prąd
- 504 020 195

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
Szukam lokatorów. Mieszkanie
duze-3 pokojowe (2 pokoje wolne),
śliczne, 5 min od UE. Tanio - 781
146 103

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1.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.

Wynajmę elegancką kawalerkę
na poddaszu. Możliwość umeblowania. Cena 500 zl wraz z czynszem. - 607 328 088
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje,
38 m2, na parterze, na os. XX-lecia.
Umeblowane. 650 + czynsz + liczniki + kaucja. Od listopada. - 514
859 573
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, aneks kuchenny, okolice
Małej Poczty 35m2 CO gazowe,
700 zł + kaucja, tel. 75 64 697 02,
691 556 212
Wynajmę mieszkanie 44m 2, dwa
pokojowe z aneksem kuchennym w
spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. 508 118 880
Wynajmę mieszkanie na parterze 3 pokojowe na Zabobrzu1 po
kapitalnym remoncie, 700 zl + 380
czynsz + liczniki - 606 102 722
Wynajmę nowe mieszkanie w
centrum, róg Kubsza i 1 Maja. 47
m2, I pietro, garaż podziemny. Najchętniej na biuro lub gabinet. 1200
zl za miesiąc. - 505 035 884
Wynajmę piętro domu jednorodzinnego-100m2-Jezow Sud.
Wysoki standard-3 pok., kuchnia
wyposażona z wyspa, łazienka,
garaż. MZK-300m,centrum5km.1600zl + rach. - 515 155 552
Wynajmę samodzielne mieszkanie w domu jednorodzinnym dla
jednej niepalącej osoby. Pokój 15m,
kuchnia, łazienka, ładna dzielnica.
Tel. 500250807
Wynajmę umeblowaną kawalerkę na Zabobrzu od 1 listopada.
- 515 730 297
Wynajmę umeblowane mieszkanie dwupokojowe po kapitalnym
remoncie na Zabobrzu. - 517 847
809
Wynajmę w Jeleniej Górze kawalerkę lub mieszkanie około 30m
- tanio bez pośredników. Jestem
solidny, wypłacalny, z wysoką
kulturą osobistą, niepalący. - 602
810 896

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Pilnie szukam mieszkania do
wynajęcia w Karpaczu, dwupokojowe. umeblowane. Niedrogo. Tel
kontaktowy 721192759
Spokojna dziewczyna wynajmie od listopada na dłuższy okres
kawalerkę w Szklarskiej Porębie lub
Piechowicach do 500zl + rachunki
- 697 300 679

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie (cale piętro) 5pokoi,
115m2, działka, garaż, Os. Zzarne.
Zamienię na mniejsze z dopłatą lub
na dwa mniejsze mieszkania. - 693
984 931
Mieszkanie komunalne 39m2,
pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka, po remoncie, pod mieszkaniem garaż 20m2, zamienię na
większe - 781 562 674
Mieszkanie w Cieplicach - pow.
użytkowa 122m2, mieszkalna
78m2, do mieszkania przynależy
piwnica i strych zamienię na mieszkanie 1-2 pokojowe - 607 797 911
Zamienię mieszkanie 3-pokojowe
z kuchnią 85m, na 2 pokoje z kuchnią z dopłatą - 501 171 866
Zamienię mieszkanie w budynku
socjalnym w Karpaczu 50m na
podobne w Karpaczu lub okolicy.
Może być zadłużone. - 608 759
163
Zamienię mieszkanie w ścisłym
centrum 73m 3pokoje, łazienka,
kuchnia, wc. na mniejsze. Tel kontaktowy 796-311-249
Zamienię mieszkanie własnościowe 2 pokojowe na ul. Wyczółkowskiego, na pokój z kuchnią
na Zabobrzu do 2 piętra tel. 795
188 399
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Zamienię własnościowe mieszkanie (40m2, 2 pokoje) w Mysłakowicach na podobne w Jeleniej Górze,
tel: 606428226 - 691 540 841

DOMY
KUPIĘ
Poszukujemy dla naszych
klientów domów w Jeleniej Górze
i okolicy lic.zaw.3454 Gold House
- 693 539 967

DOMY
SPRZEDAM
Cieplice - dom wolnostojący,
działka o powierzchni 450m2, 6
pokoi, cena do negocjacji lic.5877
- 500 122 447
Dom piętrowy pow. całkowita
184m2 w Karpnikach, działka
830m2, teren niezalewowy, garaż
murowany, nowe CO. - 667 377
792
Dom w Cieplicach dla dużej rodziny
lub pod działalność - nowa super
cena. lic.9549 - 726 290 939
Dom z pokojami gościnnymi,
wspaniałe miejsce na rozwinięcie
gospodarstwa agroturystycznego
607 797 911
Podgórzyn 125000zł - dom do
remontu lic.zaw.3454 Gold House
- 693 539 967
Sprzedam dom do rozbiórki
lub remontu w Goduszynie. Cena
69000 zl - 531 588 345
Sprzedam dom wiejski częściowo
wyremontowany w Kostrzycy na
działce 1400m2. cena 220tys zł do
negocjacji - 518 979 937
Sprzedam domek drewniany
z poddaszem do odpoczynku na
działce 685m. cicha zielona okolica
- 500 183 175
Sprzedam nowy dom w pobliżu
Zalewu Sosnówka. Promocyjna
cena do końca października. - 601
741 483
Sprzedam pół domu do remontu
150m2 Szklarska Poręba, osobne
wejście, podwórze 180tysiecy do
negocjacji - 509 557 031
Tani dom - mały, na działce 400m2.
Lic.5877 - 500 122 445

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
34.000 zł Kopaniec - działka siedliskowa o pow. 4900m2. Sudety. lic.
1749 - 535 630 414
60.000 zł Piechowice - działka
budowlana, uzbrojona 700 m2.
Sudety. lic. 1749 - 535 630 414
Działka budowlana w Jeleniej
Górze - Dziwiszów Os. Leńne
Zacisze pow.1462m², piękny widok
cisza i łono natury. - 885 342 947
Działka budowlana w Rębiszowie
tanio. 3600 m2 - 517 920 356
Działka w Komarnie - 3000m2
ładna lokalizacja z widokiem na
góry tylko 74 000zł. Marles lic.13045
- 790 418 318
Działki budowlane Staniszów 1200m2, Jeżów Sudecki -1600m2
oraz Miłków - 2000m2, nasłonecznione, piękne widoki, wyjątkowo
zlokalizowane, lic 10171 - 662
009 200
Najpiękniejsza działka budowlana w Jeleniej Górze - Dziwiszów, Os. Leśne Zacisze, dla ludzi
lubiących spokój i łono natury.
Pow.1001m² - 885 342 947
Piechowice 1074 m2 - działka
budowlana, uzbrojona, 65.000 zł do
negocjacji. Sudety. lic. 1749 - 535
630 414
Sprzedam działkę budowlaną
na Czarnym o pow. 1200 mkw. Tel.
602530174 - 505 089 709
Sprzedam działkę budowlaną w
Szklarskiej Porębie 2200m2 - 602
335 372
Sprzedam działkę budowlaną w Wojcieszycach + media.
Tel.722312643

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

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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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Sprzedam działkę ogrodową z
altanką w Jeleniej Górze Działkowicza 300/m zadbana cena 1700zl
+ narzędzia gratis - 604 429 896
Sprzedam uroczą działkę
budowlaną 150m2 w Jeżowie
Sudeckim z dostępem do drogi. 509 996 394

Biuro Obrotu Nieruchomościami Euro-Dom
58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 2/1
tel. / fax 075 75 25 045, 601540292
www.eurodom.jgora.pl biuro@eurodom.jgora.pl
1.Piękny nowy dom parterowy o powierzchni użytkowej 135m2,
z poddaszem użytkowym, posadowiony na działce o powierzchni
1141 m2, w Jeżowie Sudeckim od strony Zabobrza.
• Parter domu to: kuchnia (umeblowana i wyposażona w sprzęt
AGD meble wykonane na zamówienie). ,salon, dwa pokoje,
łazienka, hol
• Na piętrze: duża sypialnia i łazienka
Cena - jedynie 580 tys zł !
2.Dom wiejski w stylu rustikalnym wspaniale odrestaurowany,
240m2 na działce w okolicy Lwówka Śląskiego o powierzchni
2800m2,
• Na parterze kuchnia (wyposażenie wliczone w cenę nieruchomości), salon z kominkiem, pomieszczenie gospodarcze, piwniczka,
pokoik dzienny oraz kotłownia.
• Na pierwszym piętrze są 2 sypialnie, osobne wc, duży pokój
kąpielowy z wanną i kabiną prysznicową, pomieszczenie gospodarcze.
• Piętro drugie to 2 duże pokoje i duża garderoba.
Cena : 578 tys zł

Cena 850 tys zł

3.Dom jednorodzinny w Staniszowie o powierzchni całkowitej
330 m2, użytkowej 220 m2, parterowy z poddaszem użytkowym i
garażem. Posadowiony na działce o pow. 2263 m2. Teren ogrodzony,
w cenie brama wjazdowa na pilota.
• PARTER : salon z kominkiem , jadalna i aneks kuchenny z umeblowaniem, przedpokoik , łazienka, spiżarnia, dwa pokoje .
• . NA PIĘTRZE : trzy pokoje w tym jeden z antresolą, łazienka .

4.Budynek do remontu kapitalnego w Bukowcu k. Jeleniej Góry
na działce o powierzchni 6400 m2 zlokalizowanej w granicach
Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Na terenach oznaczonych:
tereny użytków rolnych dopuszcza się budowę stawów, zakładanie
plantacji i innych form gospodarki rolnej. Z nieruchomości widok na
pasmo gór. Kilka kilometrów do :Kowar, Karpacza i Jeleniej Góry.
Media: woda , prąd, kanalizacja. Cena 210 tys zł.

Cena 139 tys zł

5.Mieszkanie 2 pokojowe na IV piętrze o pow 42m2, na ul. Transportowej w JG. Pokoje ustawne i słoneczne, na podłogach panele,
w jednym pokoju szafa narożna ( w cenie mieszkania). Kuchnia z
oknem, zabudowa kuchenna ( w cenie), na podłodze i ścianach
płytki. Łazienka wyremontowana. Przedpokój z szafą typu komandor
(w cenie). Okna PCV, plus tej oferty to zadbane wnętrze gotowe do
zamieszkania, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.
Lokal znajduje się w czystym budynku po termoizolacji.

6. Piękne, 3 pokojowe mieszkanie (50m2) z dużym balkonem.
Kuchnia z oknem i nową zabudową ( w cenie mieszkania) Łazienka nowa, z oknem, wc i kabiną. Przedpokój przestronny,
na ścianach ozdobne tynki. Drzwi nowe, podłogi w panelach
i płytkach. W mieszkaniu wymienione wszystkie instalacje.
Wnętrze bardzo zadbane, gotowe do wprowadzenia.
Cena 189 tys zł
7.Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 61 m2, na parterze
w kamienicy przy ulicy Wolności. Mieszkanie rozkładowe do
remontu. Okna skrzynkowe starego typu. Ogrzewanie- piece
kaflowe. Mieszkanie szczytowe. Wc - łazienki brak. Doskonałe
na kancelarię, biuro itp
Nowa cena tylko 120 tys zł
8. Wyjątkowe mieszkanie 2 pokojowe z balkonem o powierzchni
55 m2, słoneczne z widokiem na panoramę gór. Atutem
mieszkania to duży słoneczny pokój z balkonem oraz niskie
opłaty. Komfortowa łazienka z kabiną .W cenie nowa zabudowa
kuchenna. W przedpokoju szafa typu komandor.(w cenie) Okna
nowe, na podłogach panele i płytki, na ścianach gładzie. Mieszkanie nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Budynek
JSM z nową elewacją. Cena 175 tys zł .
9.Przestronne 3 pokojowe mieszkanie z balkonem o powierzchni 66,6 m2 zlokalizowane na Zabobrzu III Mieszkanie
rozkładowe, na 6 piętrze, na podłogach wykładziny , 1 pokój z
panelami, na ścianach tapety oraz gładzie. Okna nowe PCV,
kuchnia z oknem umeblowana, łazienka z wc wyłożona kaflami, do użytku piwnica . Mieszkanie gotowe do zamieszkania.
Cena 200 tys. zł
10.Lokal mieszkalny o powierzchni 38m2, na parterze kamienicy przy ulicy Wojska
Polskiego, Mieszkanie idealne na biuro, kancelarię, sklep.
W skład mieszkania wchodzą: jeden duży pokój od strony
ulicy W. Polskiego, kuchnia, łazienka i przedpokój. Klatka
schodowa po remoncie. Mieszkanie do sprzedaży lub
zamiany na mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej Górze. Przy
budynku parking. Cena tylko 135 tys.

LOKALE
SPRZEDAM
Hala178 m2 przy głównej drodze
w Jeleniej Górze, świetna lokalizacja i dojazd, osoba prywatna, super
cena. - 693 877 264
Sprzedam pawilon usługowo
handlowy obok Noskowskiego
11 30 m2 cena do uzgodnienia Posiada prąd wodę i WC.
605464568
Tanio sprzedam lub wynajmę
lokal handlowo usługowy w Sobieszowie - 534 303 997
Tanio sprzedam sklep na Osiedlu
Orlim okazja - 793 951 991

LOKALE
MAM DO
WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal 24m2 Zabobrze III, woda, prąd i toaleta od
1.11.11, bardzo dobra lokalizacja
- 507 163 762
Do wynajęcia lokal handlowo usługowy w Cieplicach, ścisłe centrum,
34m, sugerowany salon fryzjerski,
serwis komputerowy lub inne - 695
653 260
Do wynajęcia piękny lokal usługowy 50 m na Zabobrzu. Idealny
na gabinet lekarski, zakład fryzjerski, kancelarie itd. - 602 422 376
Do wynajęcia, lokal użytkowy przy
ul. Bankowej w Jeleniej Górze oraz
2-pokojowe umeblowane mieszkanie w Karpaczu 662 009 200
Lokal 60m2 handlowo-usługowy, centrum, ciąg handlowy ul.
Poznańska, parter, duże witryny,
ogrzewanie w cenie. Wynajmę 888 221 321
Lokal użytkowy, na Zabobrzu III,
46m2, wyremontowany, z witryną,
1000 zł plus opłaty. Sudety. lic.
1749 - 535 630 414
Lokal w centrum tanio - 695
034 321
Mam do wynajęcia w Piechowicach lokal użytkowy 75m2 przy
ul. Zymierskiego obok restauracji
Kleopatra - 607 211 070
Wynajmę lokal 18m2 Jelenia
Góra ul. Sudecka 13, a koszt
najmu 550zl + media. Kontakt w
godzinach 18-20 od poniedziałku
do piątku. Telefon kontaktowy: 667
800 092 - 510 247 467

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Do sprzedania nieruchomość
magazynową o powierzchni 430
m2 w centrum Jeleniej Góry. Kontakt 757676153 - 888 654 005
Garaż murowany z kanałem.
Cieplice okolice dworca PKP. Atrakcyjna cena. - 668 228 250
Sprzedam garaż centrum tanio
- 607 730 188
Sprzedam garaż murowany
(własność hipoteczna) przy ulicy
Podchorążych (za jednostką wojskową). - 512 380 277
Sprzedam garaż na samochód
osobowy lub busa na ul. Podchorążych w Jeleniej Górze - 888
786 960
Sprzedam pomieszczenia biurowo-mieszkalne 157m2. Cena
330000 na Zabobrzu. - 725 252
395
Sprzedam pomieszczenia usługowo-handlowe na Zabobrzu.
Parter - 252m2 cena 750000zl. 725 252 395

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO
WYNAJECIA
Do wynajęcia 60 m2 na magazyn
tel. 723 001 054 - 723 001 054
Do wynajęcia pomieszczenia
120m kw. po warsztacie sam.
Duży plac Cieplic blisko rzemiosł.
tel.509939888
Do wynajęcia pomieszczenie
użytkowe 70m. Zabobrze. - 691
142 843
Tanio do wynajęcia plac około
2000m kw, ogrodzony, utwardzony,
monitorowany, tel 601057718
Tanio wynajmę pomieszczenia
magazynowe przy ul. K. Miarki
(teren Pebexu) w Jeleniej Górze
oraz pomieszczenia z kanałem
pod warsztat samochodowy tel:
601057718
Wydzierżawię na przyszły
sezon letni w pełni wyposażony
letni ogródek gastronomiczny w
centrum Szklarskiej Poręby - 535
044 951
Wynajmę magazyn 425 m2 z
biurem tel. 500 168 910
Wynajmę powierzchnię reklamową w atrakcyjnym miejscu
Jeleniej Góry - 603 585 706

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
O ile w Jeleniej Górze mamy niemały problem z kulinarnym zapleczem
w pubach, klubach i restauracjach;
repertuarem muzycznym serwowanym nam z wielkim zapałem, a przy
tym równie wielkim brakiem dobrego
smaku przez „profesjonalnych” menagerów lokali, o tyle nie mamy żadnego
problemu z dostaniem w twarz.
Albo w głowę, z góry bez konkretnego powodu. Czy kopniakiem w „nery”,
z buta w „plegary” lub pod „ziobro”.
Ot tak. Najzwyczajniej w świecie
przychodzi się do lokali w mieście w
celu miłego spędzenia wolnego popołudnia przy drinku, szklanicy piwa,
kawie albo jeszcze innym napoju i co?
I jajco z tego. Zawsze, wszędzie, bez
względu na dzielnicę, porę dnia, roku,
czasu trwania posiedzenia trafi się
jakiś jeleń, który wyszedł „na miacho”
aby zrobić komuś kuku.
Wchodzi jeleń do baru (pubu, klubu, restauracji) i co? Koniec imprezy.
Koniec dobrej zabawy, za to początek
zadymy. W której niekoniecznie chce
się brać udział choć czasami aż chciałoby się sprać łobuza. Tylko co to da? Że
też się łobuzem staniemy? Albo że więcej łobuzów nagle zza rogu wychynie?
Tak czytelniku, przecież i Ty i ja dobrze
wiemy, że tych łobuzów – jakże w
działaniu swoim skutecznych, zawsze
więcej ni stąd, ni zowąd się jawi.
Przychodzi człowiek do baru (pubu,
klubu, restauracji) i co? I spotyka
jelenia. Scenariusz tego spotkania
jest prosty. „Dzień dobry, przyszedłem
tu do Was dobrze się bawić. Piwo
poproszę. Proszę. Dziękuję, czy tam
wolno palić? A to nie, to sobie na tym
krzesełku przysiądę”. I wtedy jest – jeleń podchodzi. Zazwyczaj, akcja toczy
się symultanicznie. „Na mnie patrzyłeś
jak piwo kupowałeś? Nie. Hę? Co tam
mruczysz. Patrzyłeś? Nie. Śmierdzi ci
tam? Nie. Tutaj usiadłeś. A nie tam.
Wstań. Szukasz guza? Ależ proszę”.
I po klimatycznym wieczorze. A
chciało się jeno czas miło spędzić.
Niestety w pubach klubach i restauracjach w stolicy Karkonoszy niemal
graniczy to z cudem. Wszystkie lokale
w mieście, co mówię z pełną świadomością są dla nas potencjalnie
niebezpieczne. We wszystkich razem
wziętych i w każdym z osobna znajdą
się tacy, którym nie będzie odpowiadał
temperament, sposób mówienia,
sposób siedzenia, zamawiania czy

konsumowania innych. Tacy, na
których nie ma bata, a przynajmniej
tak im się zdaje. W czym zresztą
skutecznie utwierdzają ich może nie
tyle właściciele albo zarządcy lokali
ile służby porządkowe mające takim
stawać okoniem.
Przychodzi jeleń do baru (pubu,
klubu, restauracji), rozkręca zadymę
i co? Ano nic. W krajach Europy Zachodniej już dawno uporano się z tym
problemem; w dużych – albo inaczej
prężnie funkcjonujących miastach w
Polsce również. Otóż, osoby zatrudnione w charakterze ochrony wyławiają z
tłumu potencjalnie agresywnych osobników i przywołują ich do porządku.
Jeżeli to nie skutkuje – ochroniarze
nie mogą sami opanować wybuchu
agresji wywołanego zwykle całkiem
niewinnym zachowaniem któregoś z
pozostałych uczestników imprezy czy
po prostu, jakiegoś innego klienta lokalu dzwonią po służby porządkowe,
które faktycznie interweniują.
I tak właśnie powinno to wyglądać.
Ba! To musi tak wyglądać. Wszędzie,
nie tylko w Europie Zachodniej,
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi albo
Krakowie. W Jeleniej Górze też, a
niestety – tak nie wygląda. Do pubów, klubów i restauracji chodzi
się z nastrojem niepewności. Nigdy
nie wiemy, co w jednej, drugiej czy
trzeciej może nas spotkać. Podczas
picia, jedzenia, tańczenia itd. Osobiście
jestem zwolennikiem wychodzenia
z domu najczęściej jak się da – aktywnego i choćby w miarę czynnego
brania udziału w życiu miasta, którego
lokale gastronomiczno-rozrywkowe
chcąc nie chcąc są dość znaczącymi
animatorami. I nie podoba mi się
wcale, że tutejsi jelenie chcą ze mnie
zrobić „domatora”.
O tym co w kwestii jeleni dzieje się w
stolicy Karkonoszy pewna animatorka
z klubu pewnego będzie rozmawiać z
władzami miasta, przedstawicielami
służb porządkowych, ochroniarzami,
jak również organizatorami oraz
uczestnikami najróżniejszych imprez
– którym wspomniana animatorka
jest bardzo przychylna. Będzie starała
się coś z tymi zrobić i prosiła, aby „służby” też robiły to, co do nich należy. Co
z tego wyniknie? Zobaczymy. Oby jak
najwięcej korzyści.
Piotr Iwaniec
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Z cyrku do Sejmu
Wybory, wybory i po wyborach. Wyników, póki co, jeszcze
nie znamy, ale wspomnienia pozostały. Jedną z ciekawszych kandydatur w niedzielnym starciu
o mandat poselski na lokalnym
polu była kandydatura Kazimierza Klimka, znanego działacza
społecznego, a przy okazji, byłego
cyrkowca. Był akrobatą, który
robił nawet poczwórne salta
jeżdżąc na koniach w odwrotnym
kierunku jazdy, co było rzadkością i dzięki tym umiejętnościom
został zaproszony na pokazy do
Stanów Zjednoczonych. Przez
wiele lat podróżował wraz z
cyrkiem po Polsce i nie tylko. Czy
znajdzie się w Sejmie? Jeśli tak,
to określenie, że w Parlamencie
bywa jak w cyrku może potraktować jako zachętę do popisania się
swoimi umiejętnościami.

– Wiesz, Jurek, tak sobie
gdybałem ostatnio:

– obok kogo mnie w tym
Senacie posadzą?

Sklej kandydata
Ekolodzy zaniepokojeni
ogromną ilością powyborczych
afiszy w mieście zamierzają
ogłosić konkurs na najciekawszą
kompozycję utworzoną z wyborczych pozostałości. Chodzi oczywiście o wykreowanie wizerunku
kandydata idealnego na podstawie sklejenia (kolażu) facjat
uwiecznionych na wyborczych
materiałach. Może więc być taka
postać członkiem każdej z partii
oraz zawierać w sobie odrobinę
bezpartyjności. Może być chłopem z charakterem i kobietą, co
serce ma dla regionu. Może mieć
wąsy, być łysa lub ewentualnie
nosić brodę. Liczy się pomysł, a
ewentualny laureat ma szansę zaszczepić w siebie wszystkie cechy
kandydujących na świecznikowe
pozycje polityków.
(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.

– A teraz to mam pewność,
że siedzę obok ciebie!

Zbigniew Ładziński (były kandydat do Senatu) i Jerzy Pleskot.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Demony zaścianka
Powiecie: czepiactwo. Jak można
mieć pretensje, że miasto w godzinach
popołudniowych nie kipi dynamizmem,
kiedy samemu nie wyściubia się nosa z
domu o tej porze? Tak czyni przecież
większość jeleniogórzan wściekających
się na wszechobecną stagnację
W lecie popołudniowa jasność tę
pustkę podkreśla, a śródmieście sprawia
wrażenie wymarłego. Zbliża się jednak
czas bardzo długich jesienno-zimowych
wieczorów. Ciemność w naszym mieście wprawdzie wszystko przysłoni, ale
też spotęguje jeszcze bardziej poczucie
zaściankowości.

Przyjechała do nas światowego formatu artystka z Portugalii. Jej koncerty
wprawdzie wprowadzają entuzjazm
wśród fanów w innych miastach, ale
u nas – jakoś niekoniecznie. Nawet
mocno obniżona cena biletu nie działa
magnetycznie, bo ludzkość woli plebejskie harce przy piwku i kiełbasce na
lotnisku oddalonym o forsowny spacer
od centrum.
Gwiazda poruszająca się wszakże
po wspólnej Europie a pochodząca z
pozostającej w stereotypowym myśleniu ubogiej Portugalii, pewnie nie
spodziewała się, że w nocy Jelenia

Góra dosłownie nie żyje. Nie tylko
zresztą dla artystki przyzwyczajonej
do poznawania różnych oblicz naszego
kontynentu, dziwnym wydaje się, że –
na przykład – hotelowa restauracja nie
pracuje nocą. Bo po co? Człowiek ma
prawo być głodnym do 22, a potem –
zęby w ścianę.
Mało tego: nie ma w mieście porządnego lokalu dla nocnych Marków
nie-rozrabiaków. Bo i nie takowych też
brakuje. Cóż, głowy w chmurach nasz
gość nie trzyma, więc musi zadowolić
się ciepłym hot dogiem ze stacji benzynowej. Jak się nie ma, co się lubi, co
się ma. Taka już ta nasza Jelenia Góra
jest. Że mało ludzi? Niekoniecznie, bo
przecież są i mniejsze miasta, zwłaszcza

w innych częściach Europy, gdzie życie
nie zatrzymuje się, lub ewentualnie
nocą tylko troszkę zwalnia. U nas wciąż
lepiej spędza się czas w domu.
Kiedy miasto śpi, budzą się demony,
których nie znają przybysze z rejonów, gdzie „szał by night” jest normą.
Oczywiście nie chodzi o to, aby raptem
przestawić tryby zegara biologicznego
i nocą gromadnie wylec na ulice, aby
wyżyć się, a później przez dzień nadchodzący leczyć ostre objawy syndromu
dnia wczorajszego.
Nie. Chodzi o świadomość. Tak
często mówi się, że Jelenia Góra jest
bardziej europejska niż inne miasta,
bo bliżej stąd do Pragi, czy Berlina.
Bliżej, ale tylko geograficznie, bo nawet

transportem publicznym trudno się do
wymienionych dostać. Nie mówiąc już
o choćby niewielkich podobieństwach
cywilizacyjnych. Czynienie z naszej
stolicy powiatu jeleniogórskiego miasta
o europejskich mocach pachnie przesadą i propagandowym kształtowaniem
wizerunku.
Z drugiej strony, czym tu się chwalić?
Że pobyt światowej sławy muzyka
harfisty umyka niemal niezauważony?
Że artystka z Portugalii (na szczęście
niewybredna, bo z gwiazdami różnie
bywa) musi zadowolić się hot dogami
ze stacji benzynowej? Że wszystko u
nas niby europejskie, ale takie nie do
końca? Że zachodem pachnie dopiero
w niezbyt pięknym aczkolwiek monu-

mentalnym Hotelu Gołębiewski, który
trzeba skrócić o piętro?
Może lepiej pogodzić się z faktem,
że mieszkamy w pipidówce? Mieście
o wielkich, aczkolwiek niezrealizowanych ambicjach i chlubnej przeszłości.
Niegdyś niemal stutysięcznym, a dziś
wyludniającym się z miesiąca na
miesiąc, które tworzy miejsca pracy
dla taniej siły roboczej zapominając
o inwestowaniu w intelektualne elity
choćby poprzez tworzenie prężnego
ośrodka akademickiego. Mieście, które
nigdy z turystyki nie wyżyje? Bo chyba
lepsze to niż przekonanie, że żyjemy
w pałacu, który okazuje się mizerną
chatką na kurzej stopce.
Wasz Redaktor
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og£oszenia / reklama
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2011-09-30 godz. 15.00 - 2011-10-07 godz. 18.00

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
Cieśla szalunkowy, poszukujemy
doświadczonych budowlańców. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie tel. 501
527 829
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
Dysponent - Firma Dr Schneider do
zakładu w Jel. Górze z bardzo dobrą znajomością j.niemieckiego oraz MS Excel. Mile
widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej. - rekrutacja@dr-schneider.com
Firma budowlana Iwo-Bau zatrudni od
zaraz dekarzy oraz murarzy do pracy w
Niemczech .Obowiązkowa znajomość j.
niemieckiego komunikatywnie. Kontakt 501
418 553, 699952962.
Hotel Sasanka ze Szklarskiej Poręby
zatrudni kucharza/szefa kuchni na umowę o
prace CV proszę przesyłać na adres:hotel@
hotel-sasanka.pl - 601 162 424
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnera lub
kelnerkę na stałe - 601 771 986

Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni kelnera
oraz kucharza. Mile widziane
doświadczenie i znajomość
języka niemieckiego. 609944-504
Kancelaria prawna poszukuje przedstawicieli (podstawa+prowizja). Preferowany kontakt osobisty ul. Górna 10/11-22
- 664 722 255
Kierownik zmiany - Firma Dr Schneider
zatrudni do zakładu w Radomierzu osoby z
wykształceniem wyższym tech,, znajomością zarządzania prod. oraz doświadczeniem w kierow. pracownikami. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Malarz - legalna praca na terenie
Niemiec, zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 501 527 829
Murarz, legalna praca na terenie Niemiec, zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 501 527 829
Pałac Wojanów poszukuje pracownika
recepcji. Wymagana znajomość języka niemieckiego. CV proszę przesyłać na adres
rezerwacja@palac-wojanow.pl
Pani do pilnowania domu i opieki nad
starszą osobą. Od 15.11.11 - 20.12.11 693 374 813

Poszukuję uczciwej, pracowitej i rzetelnej pani do sprzątania i prowadzenia
domu. Kontakt 501418553 dzwonić w
godz.11.00-19.00.
Przedstawiciel, podstawowy lub
dodatkowy zarobek? Pożyczki gotówkoweraty miesięczne i tygodniowe. Jelenia Góra
lub Piechowice. CV: praca@kredytplus.
eu. - 509 110 475
Przyjmę doświadczonych budowlańców
(stan surowy) - 791 325 535
Recepcjonista, kelner, kucharz CV +
zdjęcie - kadryplace@vip.onet.pl
Recepcjonistę, studenta, język angielski lub niemiecki, z chęcią do pracy, na pół
lub cały etat. Zatrudni Hotel Fenix. CV na
rekrutacja@hotelfenix.pl - 509676754
Renomowana firma finansowa poszukuje osób na stanowisko przedstawiciela
finansowo-ubezpieczeniowego. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Wyślij CV na adres:jozef.
pradela@axa-polska.com.pl - 601 594
442
Restauracja Astoria w Karpaczu
zatrudni kucharza z doświadczeniem
gwarantujemy umowę oraz dobre zarobki
tel.502583999
Specjalista ds sprzedaży klub Condizione zatrudni do obsługi klienta osobę
młodą, mile widziane doświadczenie CV
patrycja.jablonska@condizione.eu - 668
505 457
Specjalistę do spraw marketingu,
angielski lub niemiecki, dyspozycyjność,
chętnie własny samochód. Od zaraz
zatrudni Hotel Fenix Jelenia Góra. 509676754
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
Szukam osób do pracy na dział odzieży
w JG.. Oferujemy: umowę zlecenie, praca
w zespole. Wymagane: aktualna książeczka sanepid, wiek 18-26, osoby zainteresowane proszę o kontakt: tesco.e1@
biuropromo.pl
Szukasz stałej lub dodatkowej pracy
od zaraz o wysokich zarobkach w miłym
i energetycznym zespole? Skontaktuj się
z nami! Poszukujemy 3 osób do nowo
otwartych biur. Studenci mile widziani - 605
450 553
Techników-konserwatorów z
terenu JG - wykszt. średnie techniczne,
uprawnienia elektr. Praca wg grafika,
umowa o pracę, centrum JG. - 784 379
032
Zatrudnię do prac w ogrodzie i do pilnowania posesji. - 782 863 233
Zatrudnię do pracy w malej gastronomii.
Mile widziane prawo jazdy - 669 241 409
Zatrudnię dobrych płytkarzy na własnej
działalności. Umowa o prace. Praca w
Monachium . Tel 511437417, 500 247 888
Zatrudnię kucharza do pizzerii na Zabobrzu - 509 768 934
Zatrudnię kucharza lub kucharkę do
restauracji w Karpaczu przyuczymy do
zawodu również amatorów - 600 244 281
Zatrudnię na umowę o pracę konserwatora na 3-4dni w tygodniu po kilka godzin do
usuwania usterek i remontów bieżących w
restauracji Chata Ducha - 505 507 781

Zatrudnię na umowę o pracę kucharza
do restauracji Chata Ducha Gór w Szklarskiej Porębie. Wymagane doświadczenie,
umiejętności w kuchni - 505 507 781
Zatrudnię panią do usług krawieckich
mającą praktykę w takich usługach .
Praca w zakładzie usług krawieckich
. - 668 044 200
Zatrudnimy kierowcę wywrotki C+E.
Wymagania: doświadczenie na budowie,
karta kierowcy, zaświadczenie o niekaralności, ważne uprawnienia. Tel. 756425010
- 508 147 122
Zatrudnimy operatora koparki z uprawnieniami klasy 1, 2 lub 3. Praca w delegacji.
Wymagania: doświadczenie na budowie,
kontakt: 756425010 - 508 147 122

Zatrudnimy
reprezentantów handlowych
do aktywnej sprzedaży
usług TPSA i Orange,
praca w budynku TP w
Jeleniej Górze. CV prosimy
kierować: annar.praca@
gmail.com
Zbrojarz - betoniarz. Poszukujemy
doświadczonych budowlańców. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie tel.
501 527 829
Zlecę wykonanie wylewek posadzkowych oraz tynków cementowo wapiennych oferty przesyłać na adres wronik22@
wp.pl - 533 631 159

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca – prawo jazdy B, C, C+E,
+ HDS poszukuje pracy - doświadczony,
uczciwy, dyspozycyjny, tel. 798 983 090
Uczciwa, dyspozycyjna pani posprząta
mieszkanie, biuro. Zaopiekuje się osobą
starszą lub dzieckiem tel. 507 482 958

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię felgi do Focusa za rozsądna cenę
63,3 5x108 52,5 SJ x 15 - 661 497 056
Kupię katalizatory wszystkie - 782
124 231
Skup katalizatorów. Kupno starych,
używanych katalizatorów w każdym
stanie i od każdego auta , monolit
694-600-310

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części Fiat Punto: drzwi, klapa,
silnik, przełączniki, lampy i inne - 508
764 585
Części Ford Escort 93 1.3 ben. - 506
198 424
Części Skoda Octavia min. alternator,
głowica i blok, sterownik silnika, przepustnica - 721 399 010
Komplet 4 felg, 13 ET 46, w dobrym
stanie 4 x 100 np. do Opla tanio około
80zł - 791 577 537

Okazja opony zimowe R16 205/55 Lub
R13 165/55 na felgach stalowych do Opla.
Sprzedam tanio - 723 907 682
Opony zimowe bieżnikowane osobowe
dostawcze możliwość montażu ceny od
99zl - 508 105 608
Opony zimowe Kormoran do Eskorta na
stalowych felgach 175/70 R13. Cena 190zl
komplet. - 794 433 897
Sprzedam 6 felg stalowych z oponami
zimowymi 4x165/70R13 i 2x155/80R13.
Felgi 4i1/2J ET38 4x100 Felicja itp. 200zl za
wszystkie do negocjacji. - 506 342 461
Sprzedam części do Opla Astry I, kombi,
blacharka, silnik, zawieszenie itp, tel. 666
074 093
Sprzedam opony zimowe używane
Barum Polaris 175-65 r14 4 sztuki. Stan
opon b.dobry. - 666 894 392
Sprzedam używane felgi aluminiowe i
stalowe z oponami i bez opon, łańcuchy
śniegowe i śruby do kol. duży wybór i dobre
ceny. - 663 331 661
Sprzedam wszystkie części bus Boxser
1997. - 668 472 850
Sprzedam zderzaki do Mondeo 93-00,
Passat B5 oraz inne części mechaniczne
i blacharskie. - 724 989 953
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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

Wszystkie części - posiadam wiele
części z demontażu do różnych aut i modeli,
posiadam również nowe. Przy montażu w
moim warsztacie udzielam gwarancji rozruchowej - 604899303/692539208
Zimowe opony r 17 205 na 50 4szt. cena
200zl - 606 609 115

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autoskup -powypadkowe i cale, odbieram własnym transportem. Również angliki.
- 721 721 666
Każdą markę auta w rozsądnej cenie,
odbieram własnym transportem - 888
696 309
Każde auto - stan aut obojętny , dysponuje
własnym transportem - 790 303 603
Każde auto do 300zł - Stan aut obojętny,
nawet bez przeglądu i OC, odbieram własnym transportem - 887 279 884
Każde auto w rozsądnej cenie, stan
obojętny, dysponuję własnym transportem
- 787 009 777
Każde auto, całe i powypadkowe, odbieram własnym transportem - 693 828 283

Kupie Mazdę 323 lub 323f.z silnikiem
1.6 16v. Chętnie rozbita lub uszkodzona w
dobrej cenie - 607 486 837
Kupię auta do 500zl lub zaproponuj swoja
cenę, stare, zniszczone również bez oc i
przeglądu, umowa i gotówka od reki, gdy nie
odbieram proszę o sms - 535 492 430
Kupię każde auto za rozsądną cenę,
posiadam własny transport - 503 984 663
Kupię każde auto. Powypadkowe, cale 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 samochodów uszkodzonych. kupie
samochody całe, uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze również wersje
angielskie, gotówka od ręki. - 531 588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Astra Kombi 93 rok poj 1.4 po generalnym remoncie silnika i zawieszenia stan
tech. super opłaty do grudnia cena 1600zl
do negocjacji. - 794 373 778

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Audi 100, 1989r, 1962 cm3, diesel, wsp.
kierownicy, c.zamek, postojowe ogrzewanie
webasto, nowy akumulator, dod.opony
zimowe na felgach, stan dobry, garażowany,
w ciągłej eksploatacji. Cena 3150zł - 601
160 203
Audi 80 diesel 1.6, sedan 90r. el. szyby,
el. lusterka, centralny, szyberdach. 1700zł.
- 792 661 611
Citroen ZX1.9TD1993r. Ważne opłaty
do lipca2012r. Cena 1800zl. Stan tech. i
wizualny db. El.szyby, centralny zamek
itp. - 510 570 913
Do sprzedania Daewoo Matiz rok 1999.
Cena 3000zl, do malej negocjacji tel.796
320 008 - 791 828 160
Do sprzedania Golf II TD 1.6 silnik, stan
bardzo dobry, blacharka do poprawek,
posiada OC i przegląd do 2012. Cena
1600. - 505 661 391

Do sprzedania Volkswagen Passat B4
szary metalic 2,0 rok prod.1994, wymiana
rozrządu, oleju, filtry, nowe 4 opony, pełne
wyposażenie, hak. Cena 5.000 - 721
326 052
Fiat Marea 97r., 1,6, 16v do poprawek,
opłacony, alufelgi. Cena 1100zl - 508
501 342
Ford Galaxy 1.9 TDI - 2004 rok, 1.9 TDI,
120000 km, pełna dokumentacja serwisowa, bezwypadkowy, bogate wyposażenie, stan idealny - 697 090 395
Ford Mondeo 1.8 TD 1994r. przegląd i
ubezpieczenie ważne do 12/2011. cena
1800zl - 607 444 632
Ford Mondeo kombi 2003r. 2.0 145km,
czarny, bogate wyposażenie, stan bardzo
dobry, zarejestrowany w Polsce. Super
cena - 693 877 264
Honda Civic rok prod.90, 1.3 cena. 490
pln. - 506 198 424

Kawasaki kmx 125, zarejestrowany,
ubezpieczony, w pełni sprawny 2800 zl do
negocjacji - 663 008 676
Mazda 323 - Piękna zadbana w nowej
budzie 3600zł - 509 677 766
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
Mazda Xedos 6 2.0 V6 automat 1993r.
wszystkie części z demontażu tanio - 607
604 627
Mercedes 307D blaszak tel. 500 168
910 - 500 168 910
Opel Corsa 1,2 benzyna, 94 rok, ważne
opłaty stan tech. Dobry + opony zimowe
cena 1800 - 695 395 016

Opel Zafira 7os. 10 poduszek, ABS,
wspomaganie, klimatyzacja, RO elek.
szyby, centr. zamek z domykaniem szyb,
benzyna, stan licznika 214tys. Cena 11800
- 602 258 747
Passat B5 1.9 TDI 130KM sedan,
wszystkie części z demontażu - 783
032 842
Peugeot 206 1.4 HDI 2002r. Cena
9800 zl, po wymianie sprzęgła, chłodnicy,
przegubów, okazyjnie, do poprawek lakierniczych - 691 755 023
Renault 19, 1.7 benzyna, 92r, w całości
lub na części - 603 265 722
Renault 19, 92r., 1150zl - 510 242 940
Renault Megane Coupe,1997r. niebieski metalic, centralny zamek, alufelgi,
wspomaganie kierownicy, poduszka
powietrzna, tuningowe światła.4700 zl. 693 984 931
Seat Ibiza rok prod 1994. benzyna
1,1. Stan dobry, nowe opony letnie, tłumik. Przegląd do październik 2012 Tel.
791512121
Sprzedam Audi 80 b3 opłacony w
pełnej eksploatacji cena 1000zl - 662
161 925
Sprzedam Audi 80, rok 1992, 1,8 benzyna, opłacony, zarejestrowany. Kontakt:
888443021, 75 7136719
Sprzedam Audi A3, 97r, silnik 1.8v5
niebieski metalik, alu17 cali. Cena do
uzgodnienia. Tel kontaktowy 603240190
- 695 449 400

Sprzedam Audi A4, 96r., sedan, 1.8t
quattro, 150km z gazem. Srebrna 4xel
szyby, lusterka, clima, pod. pow. wsp, alu
felgi, ro, hak, relingi - 8600zl przegląd i
oc - 510 717 177
Sprzedam Audi80 B4, 2.3 benzyna z
gazem, rok92, w pełni sprawne ważny
przegląd i ubezpieczenie. Cena 2300 - 510
288 817
Sprzedam auto po 500zł, trzy samochody
Golf 3, Clio, Golf 2, auta uszkodzone - 693
245 008
Sprzedam Daewoo Tico 98r. bardzo
zadbany z kompl. opon zimowych. Atrakcyjna cena tel 692 980 290. - 662 036 847
Sprzedam Fiata Punto - 793 318 744
Sprzedam Forda Escorta 1.6, 16v, oc i
ubezpieczenie ważne do 02.2012. Więcej
info 726858989 cena 1800 do negocjacji 728 654 777
Sprzedam Forda Escorta 1.6, 16v, oc i
ubezpieczenie ważne do 02.2012. Więcej
info 726858989 cena 1800 do negocjacji 728 654 777
Sprzedam Mazdę MX-3 z roku 1994 z
silnikiem 1,8 V6 za 3800zł. - 693 847 786
Sprzedam Nissan Sunny 1995 r. - 698
667 319
Sprzedam Opel Corsa 1,3 cdti, 2003 rok,
stan b.dobry, 127tys. przebieg, srebrny, od
czerwca w Polsce. Cena 15tys.do uzgodnienia - 600 381 425
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Sprzedam Opla Astrę II kombi TD 2.0,
granatowy. Cena 8 000. Rocznik 1999 601 082 069
Sprzedam Opla Corsę 1,0, 12v benzyna
2000r., Klima, abs, esp, felgi alum. Stan
dobry. Cena 5200zl. - 501 627 798
Sprzedam Opla Corsę 93 rok, kolor
czerwony, 1.2 silnik - 519 524 040
Sprzedam Opla Corsę, 94 rok , 1,2silnik
, kolor czerwony - 519 524 040
Sprzedam Opla Tire, bardzo ładnie się
prezentuje, lampy prz.i tył wymienione,
alarm, c.zamek Więcej info tel. - 691
061 822
Sprzedam Renault Megane. 96r Stan
dobry 1.6, benzyna, ABS, poduszki, klima,
radio.+ komplet opon zimowych. - 507
539 609
Sprzedam Seat Cordoba 2001, 1.4
benzyna, srebrny met, alarm, immobilajz,
centr.zamek, klimatyzacja, wspomag. kier.
2klucze z pilotem, 4 poduszki, abs, esp,
10.900zl. - 506 140 868
Sprzedam Skodę Favorit 1992r. Zarejestrowana opłacona tel. 757551822 - 517
511 652
Sprzedam T4 Long blaszak 1.9 TD rok
1998 w bardzo dobrym stanie technicznym.
15500tys. - 691 466 704
Sprzedam Toledo 92r. Benzyna 1.6,
granat, alufelgi, szyberdach, nowe sprzęgło,
stan dobry. Przegląd, oc do luty 2012. 950zl
- 782 020 994

Restauracja
Przycup w Dolinie
•
•
•
•

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

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

13

kuchnia polska
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Sprzedam Toyotę Corollę 1996r,
pojemność 1.3, przebieg 158 tys. Cena
4700 do negocjacji. Bardzo ładna. Polecam i zapraszam na jazdę próbną. Tel
600339362
Sprzedam VW Golf 2 rocznik 91, cena
700zl - 796 082 417
Sprzedam VW Golf 3 poj 1 9, diesel,
rok 94 zarej. Ubezpieczony do poprawek
blacharsko lakierniczych cena 2500 do
neg., dzwonić po 14 - 512 491 698
Sprzedam VW Polo 1.9d, 98r
3-dzwiowy, czarny metalic, wsp.kier.,
ABS, elek.szyby, centr.zamek, 2-airbagi.
W kraju od 4 lat. Stan tech. b.dobry. Po
przeg. tech. - 666 894 392
Suzuki Baleno kombi 1.6, 1997r.,
164tys. km, bogata wersja, zadbany, OC i
przegląd do końca 03-2012, opony letnie
i zimowe, 3400zł - 886 358 700
Swift 1.0, 94rok, bez korozji, sportowy
układ wyd, kierownica sport, nowy przegląd, hamulce przód tył, w bdb stanie
czerwony 1400zl do neg nie odp na
SMS - 726 777 437
Toyota Starlet 1,2 benzyna, 95rok.
Przegląd i oc ważne. Centralny zamek,
radio cd, 2 komplety opon. Cena 900zl
- 510 570 913
VW Golf 3 1997r., 1.8, benzyna ważne
oc, przegląd do 30 czerwca 2012r., alu
felgi, radio cd - 501 663 023
VW Passat kombi 1998r, 1.9 TDi. 110KM.
Zadbany. Pierwszy właściciel w kraju.
Atrakcyjna cena. - 606 236 892
Yamaha dt 125/50 zarejestrowana na
motorower. 3900 do negocjacji - 725
026 043
Z powodu wyjazdu pilnie sprzedam
Passata 1.6 rocznik 2001 więcej info:
502 178 912

ANONSE
MATRYMONIALNE
22-letni bi szuka sponsorek od 18
do 65 lat i sponsorów. Mam pokoje
pod Lwówkiem Śl. 792671802 - 792
652 217
40 latek pozna panie 18-40 lat z okolic
Lubomierza w celu niezobowiązujących
spotkań towarzyskich - 691 329 712
Blondynka, 28 lat z bardzo dużym
biustem zaprasza kulturalnych panów
na niezapomniane chwile pełne seksu i
miłosnych uniesień. - 785 496 563

og£oszenia / reklama
Chętnie spotkam się z kobietami w
zamian za drobne wsparcie finansowe.
Ja 26l, dobrze zbudowany. Smsy mile
widziane. - 782 058 130
Dojrzały, zadbany mężczyzna lat 45
pozna panią do dyskretnych spotkań bez
zobowiązań i sponsoringu na początek sms
tel 782 172 140
Dwie piękne 20-latki zapraszają na super
zabawę, duży biuścik, jędrny tyłeczek czeka
na Ciebie - 782 008 168
Fantastyczna 22 latka z dużym biustem, nowa dziewczyna - 661 771 698
Miła pani przed 40-tką dla pana po 40-tce,
dyskretnie zaproszę lub dojadę - 533
208 393
Młody chłopak, szczupły, ciemny blondyn
pozna kobietę do fajnej normalnej znajomości - 505 227 325
Nowa ciemnoskóra dziewczyna z biustem
nr 5 zaprasza zdecydowanych panów - 789
060 761
Pan po 40-tce pozna bezpruderyjną puszystą, aby spełnić jej fantazje erotyczne. Wiek
i wygląd nieistotny, tylko Twoje pragnienia,
czekam na sms - 792 303 587
Piotr 3l. miły, sympatyczny na wesela.
Studniówki itp. - 693 912 354
Poszukuję chętnej pary, gdzie moglibyśmy stworzyć miły trójkąt, ja zadbany 45
latek na początek sms tel 782 172 140
Poznam dyskretnie mężatkę, ja 35 lat
szczupły, żonaty. Dyskrecja zapewniona.
Szukasz odmiany? Brakuje ci namiętnych
chwil? Odwagi. - 883 543 190
Poznam kobietę do sex spotkań, dyskrecja. Men po 40-tce, czekam na smsa,
tel - 883 122 990
Poznam kobietę lubiącą nietypowe
zabawy. Jestem zdrowym i dyskretnym 35
latkiem. Tel sms 507 423 614
Poznam kobietę, panią może być lekko
puszysta i zarośnięta dyskrecja zapewniona
mogę dojechać - 792 705 885
Poznam normalna dziewczynę, do 20 lat,
ja 20, pisz sms - 697 457 138
Poznam panią do lat 40 - 530 779 552
Przystojny 29 latek pomoże finansowo
szczuplej, atrakcyjnej studentce lub uczennicy - 790 415 410
Rozgrzeję mężczyznę. Zapraszam niedaleko Szklarskiej Poręby tylko i wyłącznie
zdecydowanych panów na spotkanie ze
mną. Dyskrecja i higiena w 100%. Godz.
90zl - 725 579 428

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

Spotkam się z panią w wieku 25-45 lat
dyskretnie, bez zobowiązań i sponsoringu.
Kontakt na początek przez sms. Przystojny
i sympatyczny 38 lat z okolic Jeleniej Góry
- 665 471 067
Starszy uległy oczekuje propozycji od
aktywnych 40lat mieszkam k. Lwówka Śl.
tel 757328603 lub 601167505.
Szczupła i namiętna blondynka. Zapraszam niedaleko Szklarskiej Poręby tylko
i wyłącznie zdecydowanych Panów na
spotkanie ze mną. Dyskrecja i higiena
100% - 725 579 428
Szukam dziewczyny od 18 do 30 lat,
szczuplej, chętnej do spotkań towarzyskich.
Możliwy sponsoring. - 531 286 099
Szukam kobiety 25 do 50 z dużym
biustem do sex spotkań w moim aucie,
pomogę finansowo - 886 448 728
Zadbana, bardzo ładna po trzydziestce z
ładnym biustem rozmiar 4, kobieca, zaprosi
dojrzałego pana na spotkanie we dwoje w
Cieplicach odpowiadam tylko na telefony
- 722 266 420
Zadbany w średnim wieku szuka pani do
spotkań wyłącznie intymnych, bez sponsoringu - 783 411 148
Zdradziła mnie żona, chętnie się
odwdzięczę, ale nie mam z kim, mam 45l
- 515 823 262
Zmotoryzowany pan pozna swoja
panią i królową, cel służenie swojej królowej,
wspólne wypady itp - 608 241 128

USŁUGI
RÓŻNE
800zł za stronę www. Studio All Design
wykonujemy projekty graficzne, architektoniczne oraz strony internetowe. Zainteresowanych proszę o kontakt - 607 211 642
Acustic, obsługa muzyczna wesel - 603
363 959
Anteny TV-Sat, montaż, naprawa - full
serwis - 886 501 219
Anteny TV-SAT, ustawianie, naprawa,
montaż Cyfra, Polsat, Telewizja N - 693
355 889
Dachy, rynny, kominy, szybko, tanio i
solidnie - 692712710
Darmowa pomoc prawna. Codziennie
w g.15-16. Ul. Górna 10/11pok. 22 - 664
722 255
DJ Pieszczoch, prezenter, wodzirej, na
wesela, poprawiny, eventy, 18-tki, bankiety,
imprezy okolicznościowe. Demo na mojej
stronie internetowej. - 604 186 987
DJ, poprowadzę każdą imprezę. Mój staż
20 lat. - 724 297 578
Doświadczony elektryk. Instalacje
elektryczne, pomiary, awarie, usterki,
odbiory, pomoc. - 668 108 840
Dyplomowany Technik Fizjoterapii
zaprasza na Śmiecho-Terapię (leczenie
śmiechem i uśmiechem). Koszt co łaska
- 517 753 697
Kompleksowe instalacje usługowo
mieszkalne. Profesjonalnie. - 793157983
Kredyty hipoteczne, inwestycyjne,
dla firm, gotówkowe, samochodowewspółpraca z wieloma prestiżowymi
instytucjami finansowymi i bankami - 605
248 272
Laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, jonoforeza, tens, ultraterapia.
Gabinet masażu i rehabilitacji, sauna. Tel
600106329
Leczenie pijawkami – żylaki, hemoroidy,
zapalenia, bóle i inne. Tel. 510 052 404
Lotniska przewozy Praga, Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław, Poznań, Katowice,
F-ra Vat, Door to door - 607 763 204
Maszyny blacharskie, regały magazynowe, wyciągarka Pionier tel. 500
168 910
Najtańsze ubezpieczenia OC, AC i
inne. Sprawdź ul. Cieplicka 83 58-560
Jelenia Góra (droga na Sobieszów) miedzy
Netto, a Rossmannem. Zapraszamy. - 501
161 121

og£oszenia / reklama
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Niania z doświadczeniem - Zaopiekuję się
dzieckiem, posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi, szczegóły do
uzgodnienia. - 506 285 376
Opieka nad dzieckiem, chętnie popilnuje
dziecko u siebie w domu, gdyż mam 3 letnią
córeczkę, ilość godzin i płacy do uzgodnienia, tanio, polecam. - 725 399 907
Opiekunka emerytowana zaopiekuje
się dzieckiem, lub starszą osobą na terenie
Jeleniej Góry. - 694 871 549
Organizujemy imprezy okolicznościowe do 36 osób, solidnie i niedrogo.
Lokalizacja Sobieszów - 660 258 746
Osiemnastki, urodziny, chrzciny w lokalu
w Karpaczu zapraszamy - 781 108 400
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domową i samochodową. Czteroletnie
doświadczenie+dobry sprzęt-zapraszam
- 607 155 751
Pomogę, jestem 37-letnią uczciwą
kobietą, popołudniami mogę niedrogo
pomóc w domu, może być starszej osobie
- 502 538 760
Profesjonalny zespół muzyczny
Mini-Max-Band: wesela, studniówki:
tel.504550122

Prywatny gabinet
stomatologiczny - spec. chir.
stomatologicznej Szymon
Berczyński, implanty,
chirurgia, protetyka stomat.,
godz. Pn.,Pt. 10.00-16.00,
Wt.,Sr.,Cz po 16.00, ul.
Ogińskiego 13 58-506
Jelenia Góra, tel. 500 285
815
Przeprowadzki kompleksowo cala
Europa, 3 samochody, różne gabaryty 535 044 951
Przeprowadzki kompleksowo, rozsądne ceny, streczowanie i przygotowanie
do transportu bez dopłaty - 880 044 951
Serwis naprawa komputerów, laptopów
oraz sieci. Diagnostyka, konfiguracja,
usuwanie wirusów. Niska cena, pełna
solidność + dojazd do klienta. Zapraszam
- 504 368 026
Sprzątanie biur? wystawiamy faktury
- 509 358 833
Strzyżenie męskie i damskie z dojazdem
do klienta. Zniżka dla emerytów i rencistów.
Tanio i profesjonalnie. - 512 943 377
Szukam pracy jako doświadczona opiekunka do osoby starszej lub dziecka - 660
800 830
Szybki Kredyt Gotówkowy do 200 000
na 10 lat, zapraszam ul. Armii Krajowej
13 - 509 375 412

Szybkie pożyczki na dowód. Sprawdź ul.
Cieplicka 83 58-560 Jelenia Góra (droga na
Sobieszów) miedzy Netto a Rossmannem.
Zapraszamy - 501 161 121
Tapicerstwo od A do Z, dojazd do
klienta, wycena i transport gratis - 880
044 951
Transport osobowy, lotniska,
wycieczki, konferencje, imprezy okolicznościowe, itp. Faktura VAT. - 602
120 624
Transport, niedrogao, małe przeprowadzki, bus 1.1 tony z uczynnym
kierowcą przywiezie szybko i sprawnie
- 607 232 258
Uczciwa, pracowita posprząta, ugotuje - 660 800 830
Usługi transportowe i przeprowadzki
kompleksowe 10% taniej - 601 561
366
Wykonam po kosztach sesję ślubną
lub jako drugi fotograf, reportaż ze ślubu
i wesela. - 506 772 883
Zabiorę do Norwegi 8 osób w okolice Oslo. Termin wyjazdu 5 11 . - 609
086 821
Zaopiekuje się dzieckiem, niepaląca
wieloletni staż - 501 083 152
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą
osobą na terenie Sobieszowa, Cieplic 515 416 793
Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, od zaraz, najchętniej
dziewczynka 0-2 lata, niedrogo - 509
939 967
Zaopiekuję się starszą osobą lub
starszym małżeństwem, w zamian za
mieszkanie teren Jeleniej Góry, rencistka bez zobowiązań - 603 838 045
Zaopiekuję się za pensję z zamieszkaniem osobą niepełnosprawną bez
nałogów w całym dolnośląskim.
Doświadczona. Tel. 534034420
Zespół Bolero, profesjonalna oprawa
studniówek, wesel, zawodowi muzycy
po studiach muzycznych, nie gramy
z dyskietek, zawodowy sprzęt oraz
oświetlenie. - 791 560 269
Zespół muzyczny Elear. Trzyosobowy
skład. Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych konkursów. - 606 778 341
Zespół muzyczny na Andrzejki,
Sylwestra oraz inne imprezy. Solidnie i
rewelacyjnie. - 691 590 576
Zespół muzyczny New Romantic,
wesela zabawy. Tanio i profesjonalnie.
Akordeon przy różnych okolicznościach.
- 607 155 787
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794
Zespół Sunny Duo - wesela, bankiety,
prowadzenie, konkursy, doświadczenie,
duży repertuar, demo w internecie, ceny
łagodne. tel.609851863
Zmień stare kredyty na jeden tańszy
- kredyt konsolidacyjny do 10 lat plus
dodatkowa gotówka na dowolny cel 509 375 412
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USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy od podstaw oraz remonty dachów,
okna dachowe, rynny - 663 316 795
Dachy, pokrycia, blacha, dachówka, papa.
montaż okien dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu. - 607 258 732
Firma brukarska: układanie kostki brukowej,
granitowej, betonowej, stawianie murków oporowych, wyklejanie granitem, łupkiem, równanie kostki wyspecjalizowanymi maszynami,
porządkowanie posesji - 667 701 333
Kompleksowe usługi budowlane.
Remonty domów, mieszkań, biur, pomieszczeń gospodarczych... Budowa od podstaw
- 509 565 541
Kompleksowe usługi remontowe: panele,
regipsy, malowanie, płytki, gładzie, wymiana
rur wod-kan,itp. Kosztorys gratis - 509 666
342
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

Remonty - Tanio, szybko, solidnie. - 693
502 139
Remonty mieszkań, malowanie, gładzie,
regipsy, panele podłogowe i ścienne. Inne
prace remontowe, solidnie. - 697 169 366
Remonty, kompleksowe wykończenia
wnętrz (malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp.) biały montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne.512018350
Remonty, kompleksowe wykończenia
wnętrz. Tanio, szybko, solidnie. Kosztorys
gratis. - 501 404 098
Solidna firma przyjmie zlecenie na okres
zimowy, remonty i wykończenia domków i
inne budowlane, cały zakres prac w jednym
miejscu. - 603 187 240
Wykonam prace remontowe w mieszkaniach i domach: płytki, panele, regipsy, sufity
podwieszane tynki szlachetne i strukturalne,
malowanie i wykończenia. Kontakt po 16.00.
- 660-181-055
Wykonam tynki maszynowe gipsowe i
cementowo wapienne. - 667 934 227
Wywóz gruzu kontenery - wszelkich
odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia,
najlepsze ceny - 667 701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE
Absolwentka filologii niemieckiej i
angielskiej udzieli korepetycji, z dojazdem do
ucznia. - 785 524 424
Chemia, tanio, studia, liceum, matura - 664
459 936
Fizyka i matematyka, tanie i rzetelne korepetycje. - 725 154 212
Korepetycje z języka niemieckiego
lekcje dodatkowe, pomoc w opanowaniu
bieżącego materiału, przygotowanie do
egzaminów - 669 948 061
Korepetycje z matematyki, fizyki (w
zakresie szkoły średniej oraz gimnazjum);
profesjonalne przygotowanie do egzaminów
(maturalnego, gimnazjalisty); uwaga: tylko w
soboty - 603 630 164
Korepetycje, angielski - mgr filologii
angielskiej udzieli korepetycji. 30 zl/45 min.
- 668 295 385
Kosmetyka pielęgnacyjna - Centrum
Kształcenia Plejada zaprasza na kurs. Więcej
informacji 756 488 385
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Matematyka, fizyka i chemia, nauczyciel
matematyki z doświadczeniem. Także matura
i egzamin gimnazjalny. Możliwy dojazd w Jeleniej Górze i okolicach. - 695 192 929
Matematyka, fizyka, chemia, profesjonalnie, duże doświadczenie tel 606628249
Nauczycielka j. niemieckiego udzieli
korepetycji. Możliwy dojazd - 603 598 952
Oferuję korepetycje z geografii do gimnazjum i liceum oraz przygotowanie do matury,
tanio i solidnie Tel. 606 158 806
Profesjonalne lekcje z matematyki 697 814 556
Studentka III roku Pedagogiki, kierunek:
Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna, udzieli korepetycji uczniom SP klas
I-VI, 30zl/h - 889 385 737
Studentka udzieli korepetycji z angielskiego na terenie Kowar i Jeleniej Góry. - 511
148 630

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedam - Ladę chłodniczą JUKA W=1.
Rozm. 130/80 cm. Szyby gięte.Stan idealnyużytkowana 8 m-cy.Cena 1050 zl. Jel. Góra
tel.500 599 112
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