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REGION JELENIOGÓRSKI Poznaliśmy nowych parlamentarzystów

Fot. Jelonka.com

Wybrani do dzieła!
W miniony wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów
do Parlamentu RP. Kto będzie nas reprezentował w Sejmie i Senacie?

Zwierzętom
w darze

Dzięki hojności dawnych jeleniogórzan czworonogi nie będą
głodne.

str. 3

Dach
w płomieniach

Groźny pożar w centrum, na
szczęście bez ofiar.

str. 4

po śp. Jerzym Szmajdzińskim, wieloletnim pośle naszego regionu.
W ławach poselskich zasiądzie
także Ryszard Kmiecik z Ruchu Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Zofia Czernow
(od lewej) zasiądą w Sejmie po raz pierwszy.
Palikota.

Więcej na stronie 3. Marzena Machałek utrzymała mandat.

REGION Boją się chorób popromiennych i zniszczenia krajobrazu

JELENIA GÓRA

Chcą bezpłatnych
parkingów

Życie w strachu przed uranem
Mieszkańcy gminy Stara
Kamienica manifestowali w
miniony czwartek przeciw
poszukiwaniom polimetalicznego złoża uranu między
Kopańcem, a Kromnowem.

JELENIA GÓRA

także Marzena Machałek z PiS. Pozostali wybrańcy to parlamentarni
nowicjusze: Zofia Czernow (PO),
urzędująca jeszcze zastępczyni prezydenta Jeleniej Góry, oraz Małgorzata
Sekuła-Szmajdzińska (SLD), wdowa

ściennych radioaktywnych odpadów
właśnie z Kopańca, które leżą tam już
od lat 60. XX w. Starsi mieszkańcy pamiętają traumatyczne doświadczenia
związane z kopalniami
uranu. Wiele osób
zapadło

Mieszkańcy argumentują swój protest ulatnianiem się radioaktywnego
gazu radonu podczas wierceń, który
powoduje skażenie wód gruntowych,
gleby oraz powietrza. Katarzyna Andrzejewska, radna gminy Stara Kamienica, złożyła wójtowi Wojciechowi
Poczynkowi protest fundacji Nemo
podpisany przez 500 przeciwników
inwestycji. – Dla nas byłaby to śmierć
i klęska dla przyrody, turystyki i ekologicznych
upraw. Planowane są tu
inwestycje na terenach
prywatnych. O zgodę nikt
właścicieli nie pytał – powiedziała.
Mieszkańcy Kopańca
zaapelowali również o
usunięcie 3,5 tys. m sze-

wówczas na choroby popromienne.
Były też przypadki śmiertelne.
Wójt Wojciech Poczynek podkreśla,
że samorząd robi wszystko, by utrudnić
poszukiwania uranu. Zapewnia, że opinia środowiskowa dla firmy, która chce
rozpocząć badanie złóż, będzie
negatywna. Przeciwnicy

Zdaniem protestujących uran szkodzi,
ale zdania specjalistów są podzielone.

SZKLARSKA PORĘBA

Nie żyje, bo stanął w obronie kobiety

Śmiertelne skutki przepychanki
W miniony piątek w szpitalu zmarł nauczyciel wychowania fizycznego ze Szklarskiej
Poręby, który w nocy z 1 na 2 października uderzony przez 29-letniego sprawcę doznał
ciężkiego urazu głowy po upadku na chodnik.
Nauczyciel został pobity, bo –
jak wynika z nieoficjalnych informacji – stanął w obronie kobiety.
Kiedy upadł i rozbił sobie głowę,
napastnik uciekł. Rannego w ciężkim stanie ambulans przewiózł do

inwestycji skandowali w języku polskim i angielskim, ponieważ część z
nich to przybysze z Holandii, którzy
osiedlili się na Ziemi Jeleniogórskiej.
(Agrafka)

szpitala. Zatrzymany przez policję
sprawca usprawiedliwiał się, że zaatakował mężczyznę, bo ten miał
go obrazić. Lekarzom nie udało się
uratować życia poszkodowanego.
Był cenionym i lubianym nauczy-

cielem i wychowawcą młodzieży.
29-latek, któr y przyczynił się
do zgonu pedagoga, odpowie za
pobicie ze skutkiem śmiertelnym.
Grozi mu nawet dożywocie.
(RED)

Fot. Petr

JELENIA GÓRA

Z parlamentarzystów, którzy
sprawowali mandat w minionej
kadencji, utrzymali się Grzegorz
Schetyna i Adam Lipiński, liderzy list
Platformy Obywatelskiej oraz Prawa
i Sprawiedliwości. Do Sejmu weszła

Niepełnosprawni mieszkańcy
Jeleniej Góry i okolic zbierają podpisy
przeciwko uchwale rady miasta z
marca., która określa zasady korzystania ze stref płatnego parkowania.
– Ta uchwała nas upokarza. W
większości miast w Polsce niepełnosprawni parkują bezpłatnie lub płacą
symboliczną kwotę za parkowanie
poza kopertami. Chcemy, by tak
było i u nas – mówią inicjatorzy
akcji. Działania prowadzi Stanisław
Mielczarek z Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych. Wspólnie
z członkami założonego komitetu
zbiera podpisy pod protestem przeciwko obowiązującej uchwale o parkowaniu. W ciągu trzech dni udało się
zebrać niemal 300 głosów poparcia.
By wniosek został rozpatrzony potrzeba ich 500. Niepełnosprawni
są oburzeni, że nakłada się na nich
kary za niewykupienie biletu. Chcą,
by miasto wprowadziło symboliczną
opłatę za parkowanie inwalidów.
Pismo wraz z podpisami ma trafić
do prezydenta i rady miasta z końcem
października.
(Angela)

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIM SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Małgorzata Wasiucionek
studentka Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie

Piotr Miedziński
radny Platformy
Obywatelskiej

Jeleniogórska skrzypaczka, która bierze udział w renomowanym XIV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im. H. Wieniawskiego, zakwalifikowała
się do drugiego etapu zmagań. Małgorzata Wasiucionek jest absolwentką
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Moniuszki w Jeleniej Górze,
uczyła się w klasie skrzypiec Ludmiły
Sołowiewicz. Aktualnie jest studentką
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
profesora Romana Lasockiego. Jest
wielokrotną stypendystką rozmaitych
instytucji i organizacji, a na swoim
koncie ma mnóstwo sukcesów w rozmaitych, krajowych i międzynarodowych
konkursach muzycznych.
(RED)

JELENIA GÓRA

orlik” ma powstać jeszcze przed
zimą. Bazą do takiego lodowiska
jest już istniejący zespół boisk, a
takie – poza ZSOiT – działają przy
szkołach podstawowych nr 6 (w
Cieplicach) i 13.
(RED)

Sukces frekwencyjny sztucznego lodowiska działającego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych sprawił,
że samorząd jest zdecydowany
na utworzenie jeszcze jednego
takiego obiektu. Kolejny „biały

JELENIA GÓRA

Fot. Agrafka

Po kolizji do szpitala

Pracuje jako kierownik ds. marketingu Pasażu Grodzkiego w Jeleniej Górze. Już drugą kadencję jest
radnym PO, pełni także funkcję
asystenta europosła Piotra Borysa, a w radzie jest szefem komisji
kultury. Propozycja objęcia przez
niego kierowniczego stanowiska
w Pasażu Grodzkiego pojawiła
się wraz ze zmianą zarządcy. Dotychczas politykę marketingową
prowadziła tu firma zewnętrzna,
obecnie zajął się tym właściciel
galerii. Nowy szef marketingu
pasażu planuje ożywić to miejsce
imprezami kulturalno-rozrywkowymi, podczas których będą się
prezentować lokalni artyści.
(Angela)

Formalności tylko w wydziale obsługi mieszkańców

JELENIA GÓRA

Jeszcze jeden „biały orlik”

Fot. Jelonka.com
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Lepiej dla turystyki

Na Ptasiej załatwisz wszystko
Od poniedziałku (17 paździerOd poniedziałku (17 października) tylko przy ulicy nika) przy ulicy Sudeckiej będą
Ptasiej, nieopodal siedziby przyjmować urzędnicy dawnego
urzędu miasta przy ulicy Su- wydziału spraw obywatelskich,
będą zorganizowane stanowideckiej, będzie możska innych wydziałów,
na złożyć wniow tym m.in. w zasek o nowy
kresie ewidencji
dowód osodziałalności
bist y czy
gospodarteż sformalizować melZdaniem wielu mieszkańców
dunek.
wygodniejszym miejscem
dla załatwiania urzędowych
Od kilku
lat takie sprawy spraw był ratusz.

czej (z wydziału rozwoju miasta),
geodezji i architektur y, sprawy podatkowe, i in. W budynku
obok, kilkanaście metrów dalej,
pozostanie wydział komunikacji
magistratu. Placówki są dostępne
dla osób niepełnosprawnych.
W ratuszu z komórek mających
bezpośredni kontakt z petentem
pozostanie t ylko Urząd Stanu
Cywilnego. Czy rzeczywiście jeleniogórzanom będzie wygodniej
załatwić urzędowe sprawy na ulicy
Ptasiej, nieco oddalonej od
ścisłego centrum? Pokaże praktyka.
(RED)

Fot. red

można było załatwić
w ratuszu, a raczej jego
przybudówce wyremontowanej i
zmodernizowanej dla urzędniczych
potrzeb. Jednak jakiś czas temu zdecydowano, że jeleniogórzanom będzie
wygodniej, jeśli w powyższych celach
udadzą się do nowoutworzonego
Wydziału Obsługi Mieszkańców przy
Po stłuczce dwóch aut ulicę Kiepury
ulicy Ptasiej, w kamienicy pozyskanej
zamknięto dla ruchu.
W tej kamienicy przy ulicy Ptasiej
na cele magistratu. Przeprowadzka
działa centrum obsługi mieszkańców.
W miniony piątek po południu szpitala przewieziono 18-letnią spraw- rozpoczęła się w miniony czwartek.
przy ul. Kiepury na jeleniogórskim czynię wypadku oraz dwójkę dzieci,
JELENIA GÓRA Młodemu złodziejowi powinęła się noga
„wyczyn”. Chłopak podejrzany jest
Zabobrzu nieopodal pętli autobusowej które jechały z nią w pojeździe. Nikt
o trzy kradzieże torebek i portfeli.
doszło do zderzenia dwóch aut. Pro- nie doznał jednak poważniejszych
Miał ukraść także odzież z jednego ze
wadząca nissana jechała nieostrożnie obrażeń i stłuczkę potraktowano jako
i wymusiła pierwszeństwo na kierują- kolizję drogową. Winną zdarzenia Pewien czternastolatek próbował zabrać jeleniogórzance sklepów w centrum miasta. Najpewniej także włamał się trzykrotnie do
cej pojazdem marki Subaru, w wyniku kobietę policja ukarała mandatem i
torebkę na tzw. wyrwę.
samochodów na Zabobrzu. O losie
czego doszło do zderzenia czołowego. punktami.
Nic z tego nie wyszło, bo kobieta stoletniego złodzieja zatrzymała policja. nastolatka zadecyduje sąd rodzinny.
(Agrafka)
Kierujące panie były trzeźwe. Do
(KMP)
stawiała opór i nie dała się okraść. Na- Okazało się, że nie jest to pierwszy jego

Ofiara była za silna

•

R

E

K

L

A

M

A

•

•

R

E

K

L

A

M

A

•

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
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Dolnośląska Organizacja Turystyczna z Wrocławia zamierza
utworzyć w Jeleniej Górze swoje
przedstawicielstwo. Oznacza to
możliwość bezpośredniego kontaktu jeleniogórskich gestorów turystyki z przedstawicielami organizacji, a
także szereg innych ułatwień.
(RED)
JELENIA GÓRA

Ładniej przy II LO
Zakończono roboty przy urządzaniu terenu wokół budynku II
Liceum Ogólnokształcącego im.
C. K. Norwida w Cieplicach. Za 50
tys. zł wykonano nowe wejście i nawierzchnię alejek. Teraz szkoła ma
nadzieję na nową elewację z termomodernizacją budynku, wymianę
ogrodzenia i zagospodarowanie
terenu z tyłu.
(Angela)
REGION

Autobusem pod Szrenicę
PKS Tomaszów Mazowiecki uruchomił od 15 października nowe
połączenie do Szklarskiej Poręby
przez Piotrków Tryb., Bełchatów,
Wieluń, Wieruszów, Kępno, Oleśnicę,
Wrocław, Jelenią Górę. Pasażerowie
jadący do Szklarskiej Poręby wyjadą
o godzinie 08:20, a do celu dotrą o
godzinie 16:40. W odwrotnej relacji
autobus wyjedzie spod Szrenicy o godzinie 13:10 i dojedzie do Tomaszowa
Mazowieckiego o godzinie 21:35.
(RED)
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ROZMAITOŒCI

JELENIA GÓRA

REGION JELENIOGÓRSKI

10 października rano 2011 na ulicy
Cieplickiej w Jeleniej Górze doszło do
potrącenia 75-letniej kobiety przez 32letniego kierującego pojazdem marki
Ford Escort. Ofiara wypadku w stanie
ciężkim trafiła do szpitala, gdzie zmarła.
Dzień później późnym popołudniem w
al. Wojska Polskiego kierowca daewoo
potrącił pijanego mężczyznę. Ten nie
doznał poważniejszych obrażeń.

Dzięki poparciu 136 683 osób
w okręgu nr 1 Platforma Obywatelska umocniła swoją pozycję w regionie wprowadzając do Sejmu sześciu posłów.
Na Prawo i Sprawiedliwość
głosowało 95 277 wyborców,
co dało partii czterech parlamentarzystów.

(głosowało na nią 7 740 osób) i Józef
Pinior, który wygrał mandat do Senatu
z poparciem 40 703 wyborców. Politycy
zapewnili, że dołożą starań, aby spełnić
obietnice i godnie reprezentować
region. Marzena Machałek, posłanka
Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła
zaufanie 11 812 mieszkańców regionu
i powiększyła elektorat. To z pewnością
sukces kamiennogórzanki, która bez
powodzenia startowała w ubiegło– Dziękujemy za oddane na nas gło- rocznych wyborach samorządowych.
sy, nie zawiedziemy naszych wyborców Wyborcy postawili także na Małgo– zapewnili w miniony piątek nowo rzatę Sekułę-Szmajdzińską z Sojuszu
wybrani parlamentarzyści Platformy Lewicy Demokratycznej. Zadziałała
Obywatelskiej: posłanka Zofia Czernow
magia nazwiska tragicznie
zmarłego męża,
czy też niezbyt
konkretny program wyborczy?
Trudno powiedzieć. Faktem
jest, że na warszawiankę głos
oddało 15 883
uprawnionych
Wieczór wyborczy w sztabie PO. do głosowania.
Radość ze zwycięstwa i toast za Nowa posłanka
podziękowała
powodzenie.

JELENIA GÓRA

Wpadka przez zgubę

Fot. Petr

60-letni kierowca zawracając na
ulicy Zgorzeleckiej zgubił tablicę rejestracyjną i tego nie zauważył. Na
zgubę zwrócili uwagę policjanci, którzy
sprawdzili stan trzeźwości sześćdziesięciolatka. Prowadzący daewoo tico miał
2,2 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna za kierowanie pojazdem
po pijanemu był już w tym roku zatrzymywany trzy razy. Do marca 2014
roku obowiązuje go sądowy zakaz
prowadzenia samochodów.
JELENIA GÓRA

Zimno! Sprawdź komin
Rozpoczął się okres grzewczy, a
mieszkańcy chcąc zatrzymać ciepło
szczelnie zamykają okna i drzwi. Przy
braku wentylacji w mieszkaniach
może się pojawić wilgoć, grzyb i pleśń,
a spaliny z junkersów mogą być źle
odprowadzane, co może skończyć się
tragedią. Kominiarze i strażacy przypominają o obowiązku regularnego
czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominowych.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Poznaliśmy nowych parlamentarzystów

Wybrani do dzieła!

Groźnie na zebrach

Zbigniew Ładziński, który pretendował do Senatu z rozwiązanego przez PKW Komitetu
Wyborczego „Aktywni Społecznie” złożył do jeleniogórskiej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko Romanowi Kutemu, działaczowi Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
prawem komitet wyborczy do zarejestrowania się i działania potrzebuje
15 osób, inaczej nie ma racji bytu.
Zdaniem byłego kandydata starszy
pan został zmanipulowany przez
wspomnianego Romana Kutego. –

Komitet Wyborczy „Aktywni Społecznie” został rozwiązany z mocy
prawa przez Państwową Komisję
Wyborczą, bo z jego członkostwa w
15-osobowym składzie zrezygnował
80-letni Tadeusz Sośnicki. Zgodnie z
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K

już za kredyt zaufania. Wybory przyniosły także kilka nieoczekiwanych
rozstrzygnięć. Poniżej oczekiwań
wypadł były prezydent Jeleniej Góry
Józef Kusiak (SLD, który zdobył 1624
głosy. Mimo sporego poparcia (5055
osób) mandatu nie wywalczyła też
Elżbieta Zakrzewska, która w Sejmie
zajęła miejsce po tragicznie zmarłym
w katastrofie rządowego tupolewa
pod Smoleńskiem Jerzego Szmajdzińskiego. Marginalny procent głosów dostali znani lokalnie kandydaci innych
ugrupowań.
(Angela/Petr/RED)
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Złożyłem oficjalne zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa przeciwko
R. Kutemu, który tuż przed wyborami działał przeciwko mnie i na moją
szkodę. To czy działał on sam czy na
czyjeś zlecenie, rozstrzygnie śledztwo
•
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom
z okręgu 1, którzy w wyborach parlamentarnych oddali na mnie swój głos, obdarzając zaufaniem moją osobę oraz Prawo
i Sprawiedliwość. Zapewniam,
że z całych sił będę pracować
w nowym Parlamencie dla dobra naszej Ojczyzny i Regionu
Jeleniogórskiego.
Marzena Machałek
poseł na Sejm RP

JELENIA GÓRA

Zwierzętom w darze

Darczyńcy z kierownikiem
schroniska Eugeniuszem
Ragielem.

Ponad ćwierć tony karmy oraz
wiele niezbędnych czworonogom
akcesoriów zostało w miniony wtorek przekazanych schronisku dla
małych zwierząt w Jeleniej Górze.
Dary zebrane zostały w Niemczech
dzięki pomysłowi i akcji byłej jeleniogórzanki pani Izabelli Fritza i jej
męża Piotra, aktualnie mieszkających
w Hamm. W schronisku przy ulicy
– powiedział Zbigniew Ładziński.
Co na to Roman Kuty? Zapewnia, Spółdzielczej mieszka 108 psów i 32
że ani on, ani Polskie Stronnictwo
Ludowe nie ma nic wspólnego z JELENIA GÓRA
całą sprawą a pretensje Zbigniewa
Ładzińskiego traktuje jako pomówienie. R. Kuty w oświadczeniu
Spółka Kupiecka „Zabobrze” pranapisał, że przez dwa tygodnie przed
wyborami był na urlopie i zajmował gnie przejąć cieplickie targowisko i
się intensywnie tylko własną kam- zapewnia, że ma już gotową konceppanią. Dodał, że nic nie wiedział o cję modernizacji i zmiany wizerunku
wystąpieniu z Komitetu Wyborczego tego miejsca. Zarząd spółki złożył w
„Aktywni Społecznie” jednego z jego tej sprawie pismo do urzędu miasta i
liczy szybką reakcję ze strony władz.
członków.
(Angela)
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koty. Zwierzęta czekają na opiekunów
i nowy dom. Tymczasem pracownicy
schroniska muszą szykować się do
zimy, trzeba zabezpieczyć budy przed
chłodem, gdyż niecałe schronisko
jest ogrzewane. Zwierząt jest za dużo,
więc dziesięć psów znajdzie dach nad
łbem u niemieckich rodzin, dzięki
zaprzyjaźnionemu ze schroniskiem
stowarzyszeniu z Niemiec.
(Agrafka)

Czy Roman Kuty „załatwił” Zbigniewa Ładzińskiego?

Były kandydat wskazuje winnego

•

Nowi posłowie z okręgu nr 1: Grzegorz
Schetyna, Ewa Drozd, Zofia Czernow.
Robert Kropiwnicki i Norbert Wojnarowski (Platforma Obywatelska); Adam
Lipiński, Marzena Machałek, Elżbieta
Witek i Wojciech Zubowski (Prawo i
Sprawiedliwość); Małgorzata Szmajdzińska i Ryszard Zbrzyzny (Sojusz
Lewicy Demokratycznej) oraz Ryszard
Kmiecik (Ruch Palikota).
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Targ dla spółki z Zabobrza?
– Brak inwestycji na tym targowisku
to czekanie, aż się zawali i padnie –
mówią kupcy. Będący w kiepskim
stanie cieplicki ryneczek jest póki
co zarządzany przez Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej.
(Angela)
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Fot. Agrafka
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Przegrana Sudetów w swojej hali

JELENIA GÓRA

Zatrzymali Niesobskiego

W 3. kolejce koszykarskiej I–ligi Sudety Jelenia Góra uległy na własnym parkiecie
Spójni Stargard Szczeciński 54:71. Jest to druga porażka jeleniogórskiego beniaminka
w tym sezonie.
początku potkania minimalnie
lepsze wrażenie robili podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza, którzy
wygrali pierwszą kwartę 18:14.
W drugiej odsłonie przez dłuższy okres czasu jeleniogórzanie

Fot. Raczyński

O losach meczu zadecydowała
druga połowa, w której goście
skupili się na utrudnianiu gry
Łukaszowi Niesobskiemu, najskuteczniejszemu zawodnikowi ligi
po dwóch seriach spotkań. Od

JELENIA GÓRA

znajdowali się na nieznacznym
prowadzeniu, dopiero w końcówce
rywale podkręcili tempo i wygrali
ostatecznie pierwszą połowę 34:32.
Po zmianie stron na placu gry dominowali goście, którzy zupełnie
wyłączyli z gry naszego lidera Łukasza Niesobskiego. Brak pomysłu
na grę w ofensywie doprowadził
do porażki 54:71. Najskuteczniejszym zawodnikiem Sudetów był
Przemysław Hajnisz, zdobywca
13 „oczek”, wśród przyjezdnych
najwięcej punktów zdobył Tomasz
Ochońko – 14.
(MDvR)

Sudety Jelenia Góra – Spójnia Stargard
Szczeciński 54:71 (18:14, 14:20,
12:20, 10:17)
Sudety: Hajnisz (13), Niesobski (11),
Wilusz (10), Bukowiecki (7), Wojciul
(5), Maryniewski (2), Budziński (2),
Kijanowski (2), Minciel (2), Kołtun,
Kozak
Spójnia: Ochońko (14), Przych (13),
Kalinowski (13), Grudziński (10)
Stępień (8), Bodych (5), Pabian (3),
Ulchurski (3), Wójcik (2), Soczewski

Strategia rywali polegała na utrudnieniu gry
najlepszemu zawodnikowi miejscowych.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Cenna wygrana Wicemistrzynie Polski za silne
SPR Lublin, aktualny wicemistrz katem w tym spotkaniu była MałgorzaKarkonoszy
Polski, okazał się nie do przejścia. Szczy- ta Majerek, zdobywczyni dziewięciu
Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra
występujący w IV-lidze nie zwalniają tempa. Podopieczni Artura
Milewskiego wygrali siódmy mecz
w tym sezonie i wciąż znajdują się
na najniższym stopniu podium w
tabeli rozgrywek. Jeleniogórzanie
tym razem rozprawili się z Iskrą
Kochlice pokonując rywali na ich
własnym terenie 1:0. Biało-niebiescy przeważali przez większą
część tej konfrontacji odnosząc
zasłużone zwycięstwo. Bramkę
na wagę 3 punktów zdobył w 22.
minucie Robert Piaszczyk, skutecznie zamykając dośrodkowanie
Mirosława Gałuszki. Karkonosze po
tej wygranej wciąż mają zaledwie
dwa punkty straty do prowadzącej
Foto-Higieny Gać i drugiego Piasta
Żmigród. W następnej serii spotkań
dojdzie do pojedynku na szczycie,
w którym podejmiemy ekipę z
Gaci i postaramy się strącić lidera
z podium piłkarskiej IV-ligi.
Wyniki spotkań 12. kolejki: Piast
Żmigród – Orkan Szczedrzykowice
1:0, Piast Zawidów – GKS Kobierzyce 1:1, Iskra Kochlice – Karkonosze
Jelenia Góra 0:1, Konfeks Legnica –
Miedź II Legnica 1:0, Sokół Wielka
Lipa – Ślęza Wrocław 1:1, Puma
Pietrzykowice – AKS Strzegom
0:2, Nysa Zgorzelec – Strzelinianka
Strzelin 0:0, Foto-Higiena Gać – Granica Bogatynia 3:1.
(MDvR)

piornistki z Lublina pewnie pokonały
KPR Jelenia Góra 43:29 w meczu 6.
kolejki PGNiG Superligi. W spotkaniu z
SPR-em nasz zespół musiał sobie radzić
bez Karoliny Konsur i Anny Fursewicz,
na domiar złego na początku starcia
kontuzji nabawiła się Estera Rykaczewska. W tym momencie właściwie
dla KPR-u mecz się zakończył. Przy
stanie 8:8 jeleniogórzanki stanęły, a
na parkiecie zaczęły dominować rywalki z Lublina w składzie z Agnieszką
Kocelą, byłą zawodniczką KPR-u. SPR
systematycznie powiększał swoją
przewagę schodząc na przerwę prowadząc 23:15. W drugich 30 minutach
lublinianki wciąż nie pozwalały nam
na zbyt wiele, dokładając kolejne
bramki. Wicemistrz Polski z sezonu
2010/2011 wygrał na parkiecie w
Jeleniej Górze 43:29 i z kompletem
zwycięstw przewodzi całej stawce
rozgrywek PGNiG Superligi. KPR z
jedną wygraną i pięcioma porażkami
na swoim koncie jest dziesiąty. Naszym

bramek, Agnieszka Kocela pokonał
swoje niedawne klubowe koleżanki
pięciokrotnie, dla KPR-u po sześć goli
rzuciły Małgorzata Buklarewicz i
Joanna Załoga.
(MDvR)

KPR Jelenia Góra – SPR Lublin 29:43
(15:23)
KPR: Kozłowska, Szalek, Buklarewicz
(6), Załoga (6), Dąbrowska (5),
Galińska (5), Popielarz (4), Odrowska
(3), Marceluk, Muras, Rykaczewska,
Kubicka
SPR: Gawlik, Baranowska, Majerek
(9), Danielczyk (7), Repelewska (5),
Nestsiaruk (5), Kocela (5), Wojtas (3),
Mihdaliova (2), Stasiak (2), Rola (2),
Wilczek (2), Wojdat (1)

JELENIA GÓRA

Dach w płomieniach
Fot. MIROSŁAW ZIÓŁKOWSKI
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Debatą wyznaczali kierunki rozwoju naszego miasta

Słowa o lepszej przyszłości

W minioną sobotę hotelu „Europa” w Jeleniej Górze odbyła się druga z cyklu OPEN SPACE
debat dla mieszkańców miasta zorganizowanych w ramach projektu „Partnerstwo na
rzecz rozwoju” przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej.
O czym debatowano? Podobnie jak
w czerwcu br. w Pasażu Grodzkim, o
propozycjach zmian w strategii rozwoju
Jeleniej Góry i regionu, kierunków, w
które winno „pójść miasto” w ciągu
najbliższych lat, faktycznego udziału
mieszkańców stolicy Karkonoszy oraz

sąsiadujących z nią miejscowości w
działaniach mających na celu poprawę
obecnej – trudnej sytuacji w regionie
itp.
Podczas dzisiejszej debaty w hotelu
„Europa” uczestnicy poruszyli też kwestie emigracji ludzi młodych z Jeleniej
•
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Góry, niewłaściwego promowania
tutejszych imprez kulturalnych, nieładu
architektonicznego jaki zapanował w
regionie, ubogiej oferty szkolnictwa
wyższego oraz zbyt małej aktywności
rekreacyjno-sportowej w mieście.
Celem debat organizowanych w
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Rusza „Kwadrat”
W najbliższy czwartek w budynku Jeleniogórskiego Centrum
Kultur y przy ulicy Bankowej
nastąpi reaktywacja klubu „Kwadrat”, niegdyś bardzo popularnego
wśród mieszkańców stolicy Karkonoszy. Podczas uroczystego,
ponownego otwarcia lokalu zagra
zespół Chorzy Na Odrę. W latach
60. XX wieku klub „Kwadrat”
przy ulicy Bankowej w Jeleniej
Górze był jednym z najbardziej
popularnych lokali w mieście. Z
czasem został zamknięty. Teraz
doczeka się swojej reaktywacji.
A wszystko za sprawą Michaliny
Chomickiej-Dudy. Koncerty na
żywo będą się odbywały cyklicznie. Klub będzie działał codziennie
od godz. 12.00.
(Petr)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

•

Jeleniej Górze jest wywrócenie mechanizmów stosowanych podczas tworzenia
strategii rozwoju miasta oraz regionu.
Do tej pory, było klasycznie – radni głosują, strona internetowa, mamy 30 dni na
złożenie swoich uwag oraz propozycji,
który z mieszkańców zdążył, ten zdążył.
Pytanie: ilu się zainteresowało, miało
faktyczny wpływ na podjęte decyzje?
My chcemy, aby mieszkańcy spotykali
się właśnie po to, by przedstawiać
swoje propozycje na forum – podsumowuje Marcin Wyszkowski z DAWG,
organizator.
(Petr)
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Na szczęście w pustostanie nie było nikogo.
W minioną sobotę po południu
wybuchł pożar w pustostanie przy
ul. Pijarskiej. Zarzewie ognia udało
się szybko zlokalizować i opanować
żywioł. – Spłonął cały dach budynku.
Przyczyna pożaru nie jest znana, natomiast wiadomo, że w obiekcie nie
znajdowali się ludzie. W akcji brało
•

•
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udział 17 strażaków, cztery wozy
gaśnicze i jeden podnośnik – poinformował Andrzej Ciosk, rzecznik
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Stan większości budynków w tej
części miasta jest fatalny.
(Agrafka)
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Oświatowe świętowanie

Bagażem
narkotyki

Czterdziestu jeden nauczycieli
oraz dyrektorów szkół i przedszkoli odebrało w miniony
piątek odznaczenia i nagrody
podczas miejskich obchodów
Dnia Edukacji Narodowej.

W miniony wtorek na ulicy Kasprowicza patrol policji skontrolował
pojazd marki Mitsubishi Lancer,
którego pasażerowie zachowywali
się nerwowo. Okazało się, że w samochodzie były plecak i siatka z około
280 porcjami marihuany przygotowanej do sprzedaży. Właścicielem
„towaru” okazał się 23-letni pasażer.
Sprawcy grozić może kara nawet do
ośmiu lat pozbawienia wolności.
(KMP)
•
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Ceremonię, która odbyła się w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury przy ulicy Bankowej uświetniły
występy młodzieży ze Szkoły PodstawoL
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wej nr 2 oraz ZSO nr 1. – Praca nauczyciela rzeczywiście daje ogromną satysfakcję, ale i wymaga wielu poświeceń i
ciężkiej pracy. Jeśli jest się nauczycielem
z powołania, to te minusy są przysłaniane przez te pozytywne strony. Czego
życzylibyśmy sobie jako nauczyciele?
Takiej młodzieży jaką mamy obecnie
i jeszcze lepszej – powiedziała Renata
Polachowska, wicedyrektor Gimnazjum
nr 2, jedna z nagrodzonych.
(Angela)
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Wśród docenionych
szefów szkół znalazła
się Helena Kasperczyk i
Romuald Szpot.
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Łąka krokusów pełna
Cztery tysiące krokusów zasadzili
w minioną środę pod Chojnikiem
uczniowie sobieszowskich szkół,
pracownicy Karkonoskiego Parku
Narodowego wraz z prezydentem Jeleniej Góry Marcinem Zawiłą. – Chcemy, aby na tej łące zarówno turyści,
jak i mieszkańcy mogli podziwiać Byliny sadził także
nie tylko krokusy, również arnikę prezydent M. Zawiła.
górską, pierwiosnek wyniosły, czy
dziewięćsił bezłodygowy. Rosną tu Karkonoszy – powiedziała Lidia
też pospolite rośliny. Mamy nadzieję, Przewoźnik z KPN.
(Agrafka)
że łąka stanie się kolejną atrakcją

•

Światowy Jazz w stolicy Karkonoszy
Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza z największą radością na jubileuszowy X Międzynarodowy
Krokus Jazz Festiwal 2011, który odbędzie się
w dniach 21 – 23 października w Jeleniej Górze oraz
w dniach 24 – 29 października w Bautzen.
W tym roku program Festiwalu został znacznie
rozbudowany, miłośnicy jazzu młodego pokolenia będą
mieli szansę zmierzyć swe siły w Konkursie „Powiew
Młodego Jazzu” walcząc o Statuetkę „Złotego Krokusa”, jak również wziąć udział w warsztatach muzycznych realizowanych w Niemczech pod okiem
najlepszych muzyków jazzowych z Drezna i Berlina.
Całość uświetnią prezentacje w wykonaniu Gwiazd
światowych scen.
W Jeleniogórskim Centrum Kultury zagrają: amerykański trębacz RANDY BRECKER, jemeńska wokalistka RASM AL-MASHAN, słowackie AMC TRIO,
rewelacyjny duet FRIEND’N’FELLOW z ciemnoskórą wokalistką okrzykniętą nową Cassandrą Wilson
oraz grupa LABORATORIUM.
Festiwal otworzy legendarna formacja Laboratorium. Grupa o niepowtarzalnym brzmieniu i smaku
muzycznym. Ich koncert zapewni niewątpliwie dużą
dawką niezapomnianych wrażeń. Atrakcją koncertu
będzie udział wokalistki pochodzenia jemeńskiego
Rasm Al–Mashan.
Gwiazdą drugiego dnia Festiwalu jest jeden
z najlepszych muzyków jazzowych na świecie – amerykański trębacz Randy Brecker, który wraz z bratem
Michaelem, wybitnym saksofonistą, tworzył przez lata
słynny „The Brecker Brothers”, uznawany za jeden
z najbardziej popularnych zespołów jazz-rockowych lat
80. i 90.
Prestiżowy magazyn „New York Times” określił
ich muzykę, jako „najbardziej przekonujące połączenie
jazzu i rocka”. Randy Brecker współpracował z pierwszoplanowymi postaciami kręgu muzyki jazzowej,
popowej i rockowej. Ten znakomity trębacz wystąpi
z AMC Trio, zwanym słowackim EST.
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Ich wspólny występ z najnowszym programem
w Jeleniej Górze będzie jedynym koncertem w Polsce.
Ostatni dzień Festiwalu będzie należał do kolejnej wielkiej
gwiazdy - grupy Friend’n’Fellow. To zespół niezwykle
popularny i chętnie zapraszany na festiwale jazzowe na
całym świecie. Ostatnio duet gościł w Polsce w 2006 r. na
festiwalu „Era Jazzu”.
W ramach Festiwalu codziennie odbywać się będą
nocne koncerty i jam sessions w Klubie KWADRAT
z udziałem ubiegłorocznego Laureata Konkursu - Iwona
Kmiecik Quintet, uświetnione występem wschodzącej
gwiazdy pianistyki jazzowej Ilony Damięckiej. Ponadto
podczas nocnego koncertu program ze swojej najnowszej
płyty „We’ve Got Plans...” zaprezentuje zespół The 3RIO
w składzie: Krzysztof „Puma” Piasecki, Stan Michalak
i Kenny Martin.
Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna „Twarze jazzu” Janusza Nowackiego, a w roli konferansjera Festiwalu zobaczymy i usłyszymy znakomitego
popularyzatora jazzu w Polskim Radiu – Tomasza Tłuczkiewicza.
Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbędą się
w Jeleniej Górze w budynku JCK przy ulicy
Bankowej 28/30.
Na przesłuchania konkursowe „Powiew Młodego
Jazzu” w dniach 22 oraz 23.10.2011
w godz. 12.00 – 18.00 wstęp wolny.
Rezerwacja i sprzedaż biletów na koncerty: od poniedziałku do piątku w godz.10.00 - 18.00 w sekretariacie
JCK w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 28/30, tel.: 75 64 78884, 75 64 78 885

Międzynarodowy Krokus Jazz Festiwal realizowany jest przez Jeleniogórskie Centrum Kultury we współpracy z Socjokulturalnym Centrum Steinhaus e.V. Bautzen w ramach trzyletniego polsko-niemieckiego projektu
„OD FUNDAMENTÓW PO SZCZYTY’.

Więcej:
www.jck.pl
www.krokusjazzfestiwal.pl
www.jeleniagora-bautzen.eu
www.steinhaus-bautzen.de

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
przy wsparciu Miasta Jelenia Góra oraz Miasta Bautzen.

kultura
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DAVE STEWART – „The
Blackbird Diaries”
wydawnictwo : Surfdog
Records/ Dream Music PL

POP ROCK & JAZZ

PINK MARTINI – “ A
Retrospective ”
wydawnictwo: Heinz
Records/Dream Music PL

gitarzysta, sprawny kompozytor
oraz partner rudowłosej Annie
Lennox z którą współtworzył duet
Eurythmics. Znalazł w końcu czas
i miejsce dla własnej twórczości,
którą oznajmił światu na płycie
„The Blackbird Diaries”, która zawiera 13 premierowych utworów.
Sesja odbyła się w Nashville, w
studiu Martiny McBride, co jeszcze
bardziej podkreśla countrowy styl
i rockowy charakter tego albumu.
Trudno będzie się oderwać od tej
świetnie dopracowanej i starannie
nagranej płyty.
Andrzej Patlewicz

CIENIE HIRSCHBERGU XMIii

Na przeszpiegach
Kulejący, z brudnym zarostem, w
podartej i połatanej flanelowej koszuli,
sztywnych z brudu sztukowanych
spodniach, podparty odrapaną laską i
przygięty workiem pełnym szmat dziad
proszalny przeczłapał smętnie przez
plac Kościelny. Jednak wzrok zaniedbanego mężczyzny bystrze lustrował
szarawy budynek plebanii tonący w
cieniu lipcowego przedpołudnia.
Dwadzieścia złotych, które otrzymywał tygodniowo od eleganckiego ubeka
niezmiennie ubranego w beżowy
garnitur, nie starczało na wiele, ale
zawsze stanowiło ważny zaskórniak
dla proszalnego dziada. Starczyło na
kilka butelek Jeleniogórskiego Wina
Owocowego z pobliskiej piwnicy lub
na znacznie więcej butelek piwa z Miedzianki rzucanych z samego rana do
sklepu kolonialnego w alei Stalina trzy.
A co w zamian, za te dwadzieścia
złotych? Stefan Małecki, bo tak nazywał się dziad proszalny, musiał
przespacerować się dwa, trzy razy
dziennie w okolicach kościoła i meldować, co tam się dzieje. Dziadowi
specjalnie nie zależało na donoszeniu
na księdza, od którego często dostawał
„parę groszy”, a zimą – miskę gorącej
zupy na rozgrzewkę.
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Ale chwytał się różnych „dorywczych” zajęć, by jego skrajnie ubogi byt
miał choć trochę barw „normalności”.
Swoje obchody traktował więc „rutynowo” i tylko dla dobrego wrażenia
na „zleceniodawcy” mówił o babciach
zamawiających intencje w kancelarii
parafialnej. A poza tym nic nie słyszał i
nie widział. Wszystko było w najlepszym
porządku.
****
Tramwaj zgrzytem kół zahamował
przed Hotelem Europejskim zostawiając za sobą mgiełkę ulicznego kurzu
czekającego na oczyszczający deszcz.
– Europejski! – krzyknął motorniczy
wyrywając z letargu pasażera, który
kilkanaście minut temu wsiadł do
wagonu przy dworcu głównym.
Mężczyzna stukając obcasami przemierzył ulicę 1 Maja i skierował kroki
ku mrocznej i przesiąkniętej odorem
palonego tytoniu hotelowej recepcji.
Za kontuarem drzemał recepcjonista.
Wzdrygnął się, gdy przybysz pstryknął
w dzwonek.
– Dzień dobry! Czy mieszka tu ten
mężczyzna? – bez wstępów zapytał
pokazując fotografię. A na niej portret
Jerzego.

Ciąg dalszy za tydzień
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Trudno nie wierzyć w nic”, „Tak
mówi pismo”, „Nikt nikogo” czy
„Jutro możemy być szczęśliwi”.
Zespół zagrał też swoje najnowsze
aranżacje z wydanej w ubiegłym
roku płyty „Skądokąd”, która tuż po
premierze pokryła się platyną.
– W nieciekawym gronie, bo w
gronie samych facetów wędrujemy
razem przez ponad
20 lat i gramy
piosenki. Przy
okazji, od ponad 20 lat nie
robimy nic
innego, gdyż
granie piosenek
jest miłym, a
przy tym absorbującym
zajęciem
– mówił

Było tłumnie i bardzo nastrojowo, czego zresztą można się było
spodziewać biorąc pod uwagę to,
jak do tej pory wyglądały koncerty
RAZ, DWA, TRZY – stworzonej w
początku lat 90. przez studentów
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Zielonej Górze: Adama Nowaka,
Grzegorza Szwałka, Jacka Olejarza
i Jacka Ograbka.
Podczas koncertu RAZ, DWA,
TRZY w Jeleniej Górze nie
zabrakło największych
przebojów kapeli jak „Jestem Polakiem”, „Niecud”,

Rozmowa z podtekstem

Premiera sztuki „Oleanna”
Davida Mameta w reżyserii i scenografii Bogdana Kocy odbędzie
się 22 października o godz. 19
na dużej scenie Teatru im. C. K.
Norwida. W rolach głównych
wystąpią: Agata Moczulska i Tadeusz Wnuk. David Mamet jest
twórcą filmów i sztuk teatralnych
pełnych ironii i czarnego humoru,
a „Oleannę” napisał w 1994 roku.
Sztukę przełożył Marek Kędzierski.
„Oleanna” ma formę rozmowy
podczas konsultacji między wykładowcą, który ma otrzymać tytuł
profesora, a studentką, która nie
może zaliczyć jego wykładów...
Tytuł sztuki nawiązuje do skrawka
ziemi w Pensylwanii, gdzie w XIX
wieku norweski skrzypek ludowy imieniem Ole Bull próbował
założyć utopijną społeczność,
której członkowie, poza nim,
zmuszeni byli do przestrzegania
celibatu oraz do ludowej piosenki
norweskiej, o tym samym tytule,
która jest satyryczną krytyką wizji
wyidealizowanego społeczeństwa
amerykańskiego, jaką stworzył
Ole Bull.
(Agrafka)
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W ramach Alei Wolności, 17 października o godz. 19.00 odbędzie
się spotkanie Otwarte Poniedziałki
w Klubie „Kwadrat”, czyli Czytanie
Dramatu.

Adam Nowak, wokalista RAZ,
DWA, TRZY.
– Ten zespół nie wykorzystuje
poezji do robienia muzyki, on sam
w sobie jest poezją – podsumował
Mirosław Salecki z agencji SOLO,
organizator
koncertu.
Petr

Szcześniak i Stachura

17 października o godz. 19.00 w
Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie
się koncert w wykonaniu Artura Lesickiego, Mietka Szcześniaka, Anny Kłys,
Patryka Stachury Artura Lipińskiego
i Tomasza Kałwaka. Impreza zorganizowana jest w ramach Jeleniogórskich
Gwiazd Jazzu Festiwal.

Głosowisko młodych

III Młodzieżowy Festiwal Piosenki
Polskiej „Głosowisko” rozpocznie
się 18 października o godz. 10.00 w
Sali widowiskowej MDK „Muflon”.
Wstęp wolny.

Poznaj Karpaty

JELENIA GÓRA

Weekendowa uczta z czeskim filmem

„Dedykacje” pana doktora

Zespół RAZ DWA TRZY zagrał
w Jeleniej Górze swoje największe
przeboje.

JELENIA GÓRA

•

Otwarty Poniedziałek

Muzeum Przyrodnicze w Parku
Norweskim zaprasza na prelekcję
ilustrowaną przeźroczami zatytułowaną „Wędrówki po Karpatach
rumuńskich”, o których opowie
Tomasz Nasiółkowski. Początek o
godz. 19.00. Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona.
Zgrabne wierszyki, fraszki, dykteryjki, kalambury pióra Kazimierza
Pichlaka dedykowane znanym postaciom z życia Jeleniej Góry zebrano
w jeden tom i wydano nakładem wydawnictwa AD REM. 19 października
o godz. 19 w Galerii BWA odbędzie
się spotkanie z autorem, doktorem
nauk medycznych, fotografikiem
amatorem i miłośnikiem dalekich
górskich podróży.

ekspert. Od 16.00 zaplanowano projekcję filmów: „Postrzyżyny” z 1981
r., „Skowronki na uwięzi” z 1969
r. - adaptacja opowiadania Hrabala
„Sprzedam dom, w którym już nie chcę
mieszkać” oraz „Pociągi pod specjalnym nadzorem” z 1966 roku.
Drugi dzień rozpocznie się o godz.
12.00 od „Poranka z krecikiem” dla
najmłodszych widzów czeskiej kinematografii. O 16.00 będzie okazja,
aby zobaczyć film „Butelki zwrotne”
z 2007 roku.
Działanie odbywa się w ramach projektu: SPOTKANIA – tradycja, kultura i
codzienność
n a c z e s ko
– p o l sk i m
pograniczu.
Projekt współfinansowany
jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Bohumil Hrabal Regionalnego w ramach
Jiři Menzel Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
(Agrafka)

Podczas święta czeskiego kina,
które będzie obchodzone od 22 do 23
października w sobieszowskim MDK
Muflon, w roli głównej „wystąpią” dzieła duetu: Bohumil Hrabal, nieżyjący już
legendarny czeski pisarz, oraz reżyser
i aktor Jiři Menzel. Prezentowane
filmy dotykają ważnych tematów i są
jednocześnie poetyczne, dowcipne,
pełne ciepłej oraz serdecznej atmosfery. Spotkanie z filmem czeskim to
nie tylko zetknięcie z twórcami nurtu
tzw. nowego kina czeskiego, ale także
projekcje ostatniej dekady. W sobotę o
godz. 15.30 Weekend z czeskim filmem
rozpocznie krótka historia twórczości
i współpracy J. Menzela i B. Hrabala,
którą przedstawi czeski
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Estrada dla mistrzów

Koncert w wykonaniu pedagogów
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej
Górze odbędzie się 20 października o
godz. 17.00 w sali im. Ludomira Różyckiego przy ul. Piłsudskiego 60.

Hip Hop i Disco Dance

IX Jeleniogórskie Spotkania Taneczne, czyli Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego – Hip Hop i Disco
Dance odbędzie się 22 października od
9.00 do 17.00. Przewidziano również
warsztaty tańca nowoczesnego, które
poprowadzi Natalia Pinach z Polskiej
Federacji Tańca. Organizatorem
jest Szkoła Tańca „Beaty i Tomasza
Tabor”.
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

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

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Warto było tam być!

W Teatrze im. Norwida w
Jeleniej Górze odbył się
10 października koncert
zespołu RAZ, DWA, TRZY
– łączącego muzykę rock
z współczesną poezją, zorganizowany w ramach trasy
koncertowej z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia
Dał się poznać jako wyśmienity formacji.

Trzy urodziwe wokalistki na tle
13-osobowego zespołu. Tak sobie
to wszystko wyobraził w 1994 roku
pianista, kompozytor Thomas M.
Lauderdale tworząc w Portland w
1994 roku mini orkiestrę o nazwie
Pink Martini. Na pierwszy wokalny plan wysuwa się wokalistka
China Forbes. Najnowszy krążek
zatytułowany „A Retrospective” to
pierwsza przekrojowa antologia
i zarazem wybór najciekawszych
nagrań z 16-letniej działalności
zespołu. Na płycie znalazło się 21
utworów, w tym słynny przebój
„Moon River”.

•

Po udanym koncercie kultowej kapeli

JELENIA GÓRA

Fot. Petr

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-2109 Bardzo ładne mieszkanie 63m2 położone w malowniczej
miejscowości 13km od Jeleniej Góry. Usytuowane na drugim piętrze
w budynku kilkurodzinnym. Mieszkanie trzypokojowe z dużym balkonem, piękną działką i garażem,
rozkładowe wyjątkowo słoneczne.
CENA 165 000 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

Przestronne dwupokojowe. Zabobrzu III/ Kiepury. Powierzchnia 54,01m2, I piętro bloku czteropiętrowego. Duży balkon. Niski czynsz.
Spokojna i cicha okolica. Blisko las
i tereny rekreacyjne.
Dominik Kulig 693 621 471

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-2500 Oferujemy Państwu
połowę domu dzieloną w pionie
o powierzchni 97m2. Nieruchomość
bardzo ładnie położona w Rudawach Janowickich na działce
690m2.
CENA 263 000
Anna Roziel 509 156 552
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 252 000 zł
Anna 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.
Alicja Grzywińska 505 074 854

MIESZKANIA
KUPIĘ
2,3 pokoje centrum - Pilnie
poszukuję mieszkania w centrum dla klientki z gotówką,
mamy czas do końca listopada. Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414
3-pokojowe na Zabobrzu
- do trzeciego piętra lub do
6 piętra w bloku z windą dla
zdecydowanego klienta z
gotówką bardzo pilne. Marles
lic.13045 - 790 418 318
Do 38m2 - pilnie mieszkanie
2 pokojowe na Zabobrzu.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Kupie mieszkanie do
remontu - gotówka - 600
219 019
Kupie pilnie mieszkanie na
Zabobrzu do 130 tys. Nieduże
2-3 pokojowe za gotówkę.
Bez pośredników. - 883 943
511
Kupię kawalerkę w Cieplicach do 75000zł. - 883 791
594
Kupię małe mieszkanie kawalerkę w Jeleniej Górze
lub Karpaczu, bez pośredników, może być do remontu
w cenie do 75 tysięcy zl - 500
214 133
Kupię mieszkanie na Zabobrzu, do 2 pietra, do 110tysgotówka. Pilne Nr lic. 10171
- 662 009 200
Kupię za gotówkę, Zabobrze
mieszkanie do 110tys, 1-2p,
do wprowadzenia-pilne, Lic
10171 - 662 009 200
Kupimy w centrum najlepiej
na parterze 4-5 pokojowe
mieszkanie. Lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 2-pokojowe na
Zabobrzu III lub II może być
do remontu dla zdecydowanego klienta z gotówką. Marles lic.13045 - 790 418 318
Na zlecenie klienta poszukuję
mieszkania do 115 000 zł,
M2, w stanie do wprowadzenia się. Z ogrzewaniem
sieciowym. Licencja 4917
nieruchomości Partner, Kamil
Żur - 604 906 257
Pilnie poszukuje dwóch
pokoi do 90 000 dla zdecydowanego klienta na Zaborzu
lub centrum z ogrzewaniem
miejskim lub z sieci.lic.10171
- 519 350 101

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Pilnie sprzedam mieszkanie
własnościowe, bezczynszowe
w Gryfowie bez pośredników.
102m2. 169999zł do sporej
negocjacji - 796 980 997

Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe 85m2, pierwsze
piętro, weranda, spiżarnia,
kuchnia, łazienka, piwnice,
strych, blisko centrum i lasów,
cisza i spokój, ogród, atrakcyjna cena do remontu tel.
kon. 605 132518
Sprzedam mieszkanie na
Zabobrzu II, 52 m2, 2 pokoje,
środkowe, ładne, XI piętro, 2
windy. Atrakcyjna cena. Bez
pośredników. - 603 785 774
Sprzedam mieszkanie
rekreacyjne, kamienica, dobry
stan, pow.26m.kw. w Karpaczu Górnym, kolo Wangu,
przy szlakach górskich, 100m.
od wyciągu, przystępna cena.
- 607 430 329
Sprzedam mieszkanie
Zabobrze II, 64 m2, 3 pokoje
bez pośredników, kontakt po
godz 18 - 508 289 695
Sprzedam nowe komfortowe mieszkanie, 2 pokoje 50
m. na 1pietrze z balkonem plus
garaż ul Moniuszki 5A. Bez
pośredników tel.600721484
Sprzedam nowe, umeblowane mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry 33 m.kw. Bez
pośredników. - 605 831 706

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Dla studentów do wynajęcia
mieszkanie dwupokojowe
w Jeleniej Górze przy ulicy
Okrzei. Kontakt od 16-20. 691 470 005
Do wynajęcia kawalerka na
Zabobrzu 30m2 - jasna, przestronna, wyremontowana,
nowe okna, ocieplony blok,
umeblowana, balkon z widokiem na góry. - 607 612 312
Do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe umeblowane
Zabobrze 800 zl +media +
kaucja - 607155777
Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe ul. Norwida, wc,
łazienka, kuchnia c.o. gaz,
również dla studentów lub na
biura - 782 299 705
Do wynajęcia mieszkanie w
centrum 3 pokoje plus garderoba, wysoki standard, czynsz
1200zl plus kaucja 2000 zl.
Do wynajęcia od zaraz. - 608
208 421
Mam do wynajęcia ładne
mieszkanie 3-pokojowe w
centrum Jeleniej Góry. Meble,
agd. 1150zł plus media. - 607
072 699
Mam do wynajęcia mieszkanie 3-pokoje, 200 metrów
od Uniwersytetu Ekonomicznego, ogrzewanie CO, węgiel,
1000 zl + rachunki - 695 350
565
Mieszkanie do wynajęcia
ul. Sygietyńskiego 85m2,
3 pokoje, duży taras + balkon, łazienka z jacuzzi, cena
1200zł tel. 695 211 356

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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Mieszkanie dwupokojowe
60m2 ul. Kiepury, duża kuchnia, internet, cena do uzgodnienia - 791 295 324
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. Polecam Państwu słoneczne, dwupokojowe
mieszkanie znajdujące się w centrum Jeleniej
Góry. Mieszkanie jest idealne zarówno dla osób
starszych, rodziny z dziećmi jak i dla singla.
Lokaj nie wymaga dużych nakładów finansowych, jedynie odświeżenia. Dobra lokalizacja
bliskość komunikacji miejskiej oraz terenów
zielonych. Cena 150 tys.do negocjacji
2. Prezentujemy Państwu mieszkania w
centrum Jeleniej Góry, w stylowej kamienicy,
która została gruntownie odrestaurowana.
Mieszkania są w stanie deweloperskim do
własnej aranżacji, o powierzchni od 28 do 93
m2, zarówno jedno, dwu jak i trzy pokojowe. Na
parterze budynku znajdują się lokale usługowe.
Budynek został docieplony, każde z mieszkań
posiada własne ogrzewanie z zainstalowanym piecem CO. Zarówno
elewacja jak i klatka schodowa posiadają wysoki standard wykończenia.
Ceny do negocjacji.

Polecam. 245 tys.

3. Prezentujemy Państwu atrakcyjne mieszkaniem na wysokim parterze w świeżo
wyremontowanej przedwojennej kamienicy.
Mieszkanie jest bardzo słoneczne i ustawne,
pokoje rozkładowe Mieszkanie nie wymaga
nakładów finansowych jedynie odświeżenia.
Położone jest blisko centrum w zielonej dzielnicy Jeleniej Góry. Lokal nadaje się na biuro.

4. Ładne dwupokojowe mieszkanie, położone
na I-piętrze o pow. 54m na osiedlu Zabobrze
III. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie ,na
podłogach kafelki i panele, na ścianach położona gładź, okna PCV. Lokal składa się z
dwóch ustawnych pokoi,kuchni,łazienki z WC
przedpokoju oraz dużego Balkonu. Bardzo
blisko do komunikacji miejskiej, sieci sklepów.
Blok po termomodernizacji zapraszam na prezentację . Cena 180 tys.
do negcjacji.
5. Trzypokojowe, przestronne mieszkanie
n ul. Podgórze z werandą w kamienicy, z
własnym ogródkiem. Nieruchomość z dużym
potencjałem, do własnej aranżacji. Lokalizacja
w spokojnej, „zielonej” dzielnicy, jednak blisko
centrum Jeleniej Góry jest dużym atutem.
Cena: 156 tys. zł do negocjacji.
6. Ciekawe mieszkanie przy ul. Świetojańskiej w Jeleniej Górze.
Na III p. 2 pokoje, ustawna kuchnia, łazienka
- wszystkie pomieszczenia po remncie. Wyjątkwo przytulne i słoneczne mieszkanie, nie
wymagające nakładw finansowych. Cena 185
tys do negocjacji.
7. Prezentujemy państwu urocze 2- pokojowe
mieszkanie w pobliżu ścisłego centrum miasta.
Cały budynek jest ogrodzony, można zatem
parkować na terenie zamkniętym. Przy budynku jest duży ogród, dostępny dla wszystkich
mieszkańców. Mieszkanie ma duży potencjał,
jest słoneczne i przytulne. Nie wymaga remontu.Cena 156 tys do negcjacji.
8. Polecam Państwu przytulne mieszkanie w
ścisłym centrum miasta. Mieszkanie składa
się z 3 pokoi, dużej kuchni ze spiżarnią i
z balkonem, przedpokoju oraz wyjątkowo
dużej łazienki. Mieszkanie wymaga lekkiego
odświeżenia. Zachowano w nim oryginalne
piece kaflowe, w których zainstalowane są
wkłady elektryczne. Mieszkanie idealnie nadaje się również na biuro bądź kancelarię - ze względu na doskonałe
usytuowanie.Cena 260 tys d negocjacji.
9. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
o powierzchni 400 m 2. Lokal znajduje się w
doskonałej lokalizacji (trasa z centrum miasta
na Zabobrze) z bezpośrednim wjazdem z
głównej ulicy. Sam budynek jest bardzo ładny,
w stanie developerskim w środku, z zewnątrz
docieplony, z nowymi instalacjami. Istnieje
możliwość wynajęcia mniejszych powierzchni, wg indywidualnych potrzeb. Do dyspozycji klientów duży parking,
Atrakcyjna cena.
10. Proponujemy Państwu mieszkanie w
ścisłym centrum miasta.Wyremntowane 95
m2 na II p., 3 pokoje, nie wymaga nakładów
finansowych. Cena 265 tys do negocjacji.

„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) 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) 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).

Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443, 75 75 25
017

Pokój dla studenta, studentki, również zaocznych,
noclegi, stancja dla ucznia,
uczennicy, w domu jednorodzinnym, niedaleko ue,
media, internet. - 698 673
047
Przyjmę na mieszkanie
samotna matkę w zamian
za pomoc w domu. Samotna
matka. 605822721
Willowe 3 pokoje - komfortowy apartament 68 m z
aneksem kuch. Umeblowany
i wyposażony, piwnica, parking, ogród ,grill. WrocławskaMaciejowa. Faktura Vat - Tel
kont. 503197955
Willowe dwupoziomowe
- komfortowy apartament 50
m z aneksem kuch. Umeblowany i wyposażony, balkon, piwnica, parking, ogród
,grill. Wrocławska- Maciejowa. Faktura Vat - Tel kont.
503197955
Wynajmę 3-pokojowe
mieszkanie studentom w
pełni umeblowane w okolicy
Małej Poczty od zaraz, tel:
606874542
Wynajmę mieszkanie
77m, centrum Cieplic.
Ogrzewanie piece. 800zl
plus liczniki. - 505 082
997

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Chcę wynająć mieszkanie
2-pokojowe umeblowane 608 012 504
Wynajmę kawalerkę
lub mieszkanie ok 30m
w Jeleniej Górze - tanio
bez pośredników. Jestem
s o l i d n y, w y p ł a c a l n y, z
wysoką kulturą osobistą,
niepalący. Oferty na sms
602810896
Wynajmę kawalerkę, niedrogo, bez kaucji. Pracujący, służby mundurowe.
- 693 873 473
Wynajmę mieszkanie
do 600zl, 2-pokojowe bez
pośredników, w JG, najlepiej centrum lub Zabobrze.
Nieumeblowane. - 697 705
512

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie komunalne 90m2 na
2-osobne lokale mieszkaniowe. Mieszkanie posiada
status najmu na czas spłaty
zad. - 605 145 792

Zamienię mieszkanie
kwaterunkowe do remontu,
III piętro, piece, 50m2 w
Jeleniej Górze na mniejsze
- 509 027 611
Zamienię mieszkanie własnościowe 24m2 w Karpaczu na podobne w Jeleniej
Górze - 507 501 419

DOMY
SPRZEDAM
Do sprzedania lub zamiany
z dopłatą domy w Siedlęcinie lub w Jeżowie Sud.
Informacje 501167262 - Lic.
6311
Dom dla konesera - 600
m2 na działce 2,7 ha (
staw, las, pastwiska) własna droga dojazdowa 25
km od Jel. Góry, Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom do remontu lub rozbiórki 12 km od Jeleniej
Góry z działką 947 m2
50.000,- Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie
- 693 056 760
Dom w Chromcu okazja
(Nr. Lic. 5627) - 662 009
700
Dom wolnostojący z dużym
tarasem w ciekawej lokalizacji w Cieplicach, działka
o pow. 450m2 lic.5877 - 500
122 447
Malowniczy dom 100m2 na pięknie zagospodarowanej działce. Cena
263000zł Nieruchomości
Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Mieszkanie w Karpaczu
- 2 pokoje, parter, niezależne wejście, mieszkanie
do własnej aranżacji. Lic.
13045 - 607 797 911
P r o j e k t y d o m ó w,
garaże. budynki gospodarcze i usługowe, magazyny,
budynki inwentarskie. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Sprzedam 1/3 domu na ul
Wiejskiej, działka bud 1000
w cenie bud gospodarczy
z możliwością adaptacji na
dom, pośrednikom dziękuję
- 698 479 448
Sprzedam dom w Kowarach. Przedwojenny, wolnostojący z pom. gosp.
Działka 740m2, pow. użytkowa 80m2. Cena 200 tys.
zł. - 696 822 190
Sprzedam nowy dom
do wykończenia - 140m2
z działką, 1200m2. Super
cena 277 tys. - 602 422
376
Sprzedam nowy dom z
widokiem na góry w spokojnej i zielonej okolicy
– Wojanów, Bobrów. Pow.
210 m, działka 1450 m.
Bez pośredników. Telefon512434888 - 514 810 522
Sprzedam, zamienię
budowę domu na ukończeniu w Jeżowie Sudeckim,
może być dwupokoleniowy,
garaż w budynku, widok
na góry, dobra lokalizacja 335tys.zl. - 603 139 918

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

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.

Mam do wynajęcia dom,
pow.150 m2, nowy, umeblowany, 3 sypialnie, salon,
jadalnia, 2 łazienki, garaż,
obrzeża Jeleniej Góry, 666
222 031. Ewelina Jarząbek
Madom Nieruch. lic. 9506 666 222 031
Wynajmę domek 2km od
Jeleniej Góry, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Wszystko nowo
wybudowane wykończone w
drewnie i kamieniu stylowa
łazienka, kominek. Ogród 1000zl/m + liczniki - 796 359
030

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Bardzo ładnie położona działka budowlana o
powierzchni 1652m2 w Jeżowie Sudeckim. Cena 89 900zł.
Kodex 10721 - 513 060 568
Bogata oferta działek
budowlanych i gruntów rolnych w okolicy Jeleniej Góry,
Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Cieplice, działka budowlana pow. 1110 m2, wszystkie
media, piękne widoki, osiedle
willowe, istnieje możliwość
zamiany na mieszkanie, 666
222 031 lic. 9506
Działka budowlana w Jeleniej Górze - Dziwiszów, Os.
Leśne Zacisze, piękny widok
na Śnieżkę. Pow.1462m². 885 342 947
Działka budowlana, atrakcyjna cena, media, widok na
góry, 1500m -Dziwiszów - 510
771 871
Działka Mysłakowice sprzedam 13 arów z kompletnymi mediami i asfaltowym
dojazdem, w spokojnej okolicy i widokiem na góry. Zapraszam. - 500 038 104
Działki budowlane Jeżów
Sudecki, media, dobry dojazd,
widoki cena 62zl / m2 - 666
222 031. Madom Nieruchomości, Ewelina Jarząbek, lic.
9506 - 666 222 031
Najpiękniejsza działka
budowlana w Jeleniej Górze
- Dziwiszów, Os. Leśne Zacisze. Pow. 1462m², widok na
Śnieżkę. Dla ludzi lubiących
spokój i łono natury. - 885
342 947
Okazyjne działki w Jeżowie Sudeckim, ul Lotnicza
(od Zabobrza), pow. 1190 i
1500 m2. Nr lic. 10171. - 508
240 825
Pięknie położona działka
85 arów na wzgórzu z 3 stron
las-mojesz k. Lwówka Śl.
85.000zł - 757328603 - 601
167 505
Pilnie sprzedam działkę
budowlaną w Jeżowie Sudeckim. Nr lic 10171 - 508 240
826
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Projekty Muratora - Projekty domów, garaże, budynki
gospodarcze i usługowe,
magazyny, budynki inwentarskie, Lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Rozpoczęta
budowa - okazyjnie
sprzedam na
działce 17 ar
rozpoczętą budowę,
z pozwoleniem
na działalność
gospodarczą.
Piechowice - Piastów
ul. Widok 2A tel. 604
772 796

Sprzedam działkę budowlaną w Komarnie k/Jeleniej
Góry, pow. 1930m. Zaciszne
miejsce, równy plaski teren,
dobry dojazd. Blisko media i
komunikacja. - 609 136 056
Sprzedam działkę budowlaną w Maciejowej o pow
800m2 z mediami za 52 tys
- 518 869 260
Sprzedam działkę rolną
1.7ha w Podgórzynie. Położona w pięknym malowniczym miejscu pod lasem z
widokiem na zalew SOS 10zł/
m2 - 691 844 716
Sprzedam działkę siedliskową 30 arów z widokiem
na Karkonosze, warunki
prądu, warunki zabudowy,
pozwolenie na budowę - 512
034 474
Sprzedam działki budowlane 20-arowe, cicha spokojna okolica z widokiem
na Karkonosze, wodociąg,
dojazd z dwóch głównych
ulic, blisko Jeleniej Góry. 695 624 968

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
8m2, 700 zł - Pilnie do wynajęcia lokal użytkowy na parterze, Zabobrze III, 700 zł plus
opłaty. Doskonale nadający
się pod usługi biurowe, fryzjerskie itp. Sudety. Lic. 1749
- 535 630 414
Do wynajęcia atrakcyjny
lokal handlowo-usługowy,
60 m2 z witryną, parter, w
centrum tel. 533 221 772
Do wynajęcia urządzony
lokal usługowy na Zabobrzu.
700zł netto. - 601 741 483
Lokal 60m2 handlowousługowy centrum, ciąg handlowy ul. Poznańska, parter,
duże witryny, ogrzewanie w
cenie. Wynajmę - 888 221
321
Lokal handlowo usługowy
do wynajęcia, Zabobrze III
w atrakcyjnym miejscu - 782
367 696
Lokal handlowo-usługowy,
pow. 90 m2, możliwość
stolików na zewnątrz, nie
wymaga nakładów finansowych, cena - 1900 zł 666 222
031. Madom Nieruchomości,
Ewelina Jarząbek,. lic. 9506
- 666 222 031

tel. 75 64 70 610
www.jeldom.pl

ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
SL638 - Prezentujemy Państwu Mieszkanie 3-pokojowe, na 2
piętrze, powierzchnia
62mkw. Blisko tereny
spacerowe, oraz Centrum. Nowe budownictwo (2007r.).
Cena: 185 000 zł
do negocjacji

kontakt:

Kamil 668667637
SL581 - Prezentujemy Państwu nowocześnie zaaranżowane,
mieszkanie 3-pokojowe, o powierzchni 68mkw, położone w jednej
z najciekawszych dzielnic
Jeleniej Góry. Cisza,
spokój, ogrodzone podwórko z parkingiem.
Cena: 249 000 zł
kontakt:

Kamil 668667637,
Piotr 602727242

SL632 - Okazja! w ofercie mieszkanie 2 pokojowe, 1 piętro,
75mkw, 147zł czynsz,
położone w okolicach
ul. Słowackiego - super
okolica !!!
Cena 185 000zł

Kontakt:

Kamil 668667637

SL551 - Prezentujemy Państwu dużą, wszechstronną kawalerkę
o
powierzchni
30mkw, położone
na 2 piętrze, na
Zabobrzu II.
Cena 116 000 zł
Kontakt:

Kamil 668667637

SB628 - Bardzo ładny dom, oddany do użytku w 2006r. położony
na granicy lasu. Powierzchnia domu - 200mkw, oraz działki
2600mkw.
Nieruchomość
ulokowana w Siedlęcinie (8 min
autem do Jeleniej
Góry).
Cena: 455 000 zł.
Kontakt:

Piotr 602727242

WL365 - Lokal o powierzchni 117mkw, położony w ścisłym Centrum, w dobrze
rozreklamowanym
punkcie!
Sala
sprzedaży, biuro,
łazienka, pomieszczenie gospodarcze, oraz 8 miejsc
parkingowych!
Polecamy!
Cena: 2000zł/mc
Kontakt:

Piotr 602727242
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

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.

Mam do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy 25 m2
Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
- 500 208 833
Pilnie wynajmę lokal użytkowy, parter, witryna, 700 zł
plus opłaty. Sudety. Lic. 1749
- 535 630 414
Ścisłe centrum - lokal handlowy, witryna, 120 m2, wejście z głównego deptaka,
cena - 5000zł - 666 222
031. Madom Nieruchomości,
Ewelina Jarząbek, lic. 9506 666 222 031
Wydzierżawię sklep mięsny i chemiczny razem lub
osobno położony w Miłkowie
naprzeciwko apteki o pow.63
m 2. - 518 032 144
Wynajmę gabinet kosmetyczny i stanowisko fryzjerskie w centrum Jeleniej Góry.
- 792 607 377

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Piękna działka budowlana
Jeżów Sudecki - 1000m2,
cena 100000zl (Nr. Lic. 5627)
- 662 009 700
Sprzedam 3 działki siedliskowe po 30 arów z widokiem na Karkonosze, warunki
prądu, warunki zabudowy po
50.000 każda - 512 034 474
Sprzedam stodołę do rozbiórki w Pasieczniku - 609
299 457
Willa w Karpaczu - wwa
budynki, lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia 60 m2 na
magazyn tel. 723 001 054

Do wynajęcia pomieszczeGaraż murowany Cieplice z nia 120m kw. po warsztacie
kanałem sprzedam. Okolice sam. Duży plac Cieplic blisko
Dworca PKP. - 668 228 250 rzemiosł. tel.509939888
Garaż murowany w centrum Jeleniej Góry ul. Zamen- Mam do wynajęcia garaż na
hofa. Tanio sprzedam. - 510 Podchorążych za jednostką
124 844
- 501 373 611
Na atrakcyjnych warunkach Pomieszczenia 200 m2
sprzedam, bądź wynajmę
ogrzewane, suche wynajmę
pomieszczenia magazynowe
w ścisłym centrum Jeleniej na magazyn lub nieuciążliwą
Góry. Cena najmu 11,00zł działalność - 504 079 094
netto/1 m kw - 697-397-297, Wynajmę garaż pow. 100
75-75-22-980
mkw. do celów parkingoPensjonat w Karpaczu
- 36 miejsc, Lic. 5354 Nie- wych bądź na pomieszczenie
ruchomości Jeleniogórskie magazynowe. - 600 526
- 693 056 760
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Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1. Mieszkanie 135 m2, 5 pokojowe, całe piętro
dwurodzinnego domu z garażem i ogrodem w
Kaczorowie. Interesująca oferta w doskonałej cenie
230 000 zł do negocjacji. Kędziorek Anna tel: 667
219 752 MS-395
2.Oferujemy do sprzedaży dom
z 2004 r. Salon z kominkiem, kuchnia, 3 sypialnie,
garderoba
2 łazienki, taras, garaż, na działce 1200 m2 w
Łomnicy. 480 000 zł. Zapraszam na prezentację.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
3.Mieszkanie 100 m2, na parterze z werandą, możliwość odtworzenia wejścia z podwórka. 3 pokoje, w
bliskim centrum Jeleniej Góry. Nadaje się na biuro,
gabinet. 308 000 zł Kędziorek Anna tel:667 219
752 MS-367
4.DS-375 Szklarska Poręba-Górna, dom-pensjonat
320 m kw z budynkami gospodarczymi, na działce
3501 m kw. doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,do negocjacji. 726290939
5.MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75 m kw.: 3 pokoje, otwarta kuchnia,
łazienka, duży taras. Parter, dzielnica willowa. Cena
299.000,- do negocjacji. 726290939
6.MS-305 Jelenia Góra,
mieszkanie 67,4 m kw. do
remontu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy. Cena 130.000,- do negocjacji.726290939
7.Oferta DS-369.Piętro willi w Cieplicach z użytkowym poddaszem i niezależnym wejściem.
Pow.całkowita 190m2 – 3 pokoje . Ogrzewanie
gazowe , ogród , altanka , garaż. Atrakcyjna lokalizacja. Cena 290tys.zł. Polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135.
8.Pierwsze piętro, z balkonem. Rozkładowe 5 pokojowe, po remoncie.
Nowe drewniane okna wysokiej klasy, odrestaurowana stolarka wewnętrzna, doskonale zachowane podłogi i piękny parkiet. Nowe instalacje.
Rozkładowe, garaż o powierzchni 25 m.kw oraz
pomieszczenia gospodarcze. Zadbana elewacja
i ładny stylowy charakter domu. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549
9. TYLKO 75000 zł jednopokojowe mieszkanie
z balkonem i wspólnym ogródkiem ok 3 km od
centrum Cieplic. Wymagajace remontu ale w
ciekawym miejscu oraz dobrej cenie. Polecam
Remigiusz Rychlewski lic 9549 tel 501 73 66 44
10. Połowa bliźniaka
w Janowicach Wielkich. Pow. całk 145m2 w tym użytkowa
ok.95m2 , piętrowy (użytkowe poddasze)
, częściowo podpiwniczony. Trzy pokoje w
tym b.duża sypialnia na piętrze. Dom zadbany i ładnie utrzymany. Działka 566m2 ,
duży dwustanowiskowy garaż.. ładny ogród.
Ogrzewanie piecem c.o. na paliwo stałe. Cena 268.000,- PLN.
Kontakt Bogdan Sondej tel 602 732 135 Oferta DS-380
11.Dwupokojowe na parterze bloku przy ul. Kiepury. Pow. całk.
53,3m2 , duży salon ok.25m2 z dużym balkonem. W cenie lokalu
zabudowa kuchenna i duża szafa Komandor w p.pokoju. Do wprowadzenia bez dodatkowych kosztów .Cena 170.000zł. . Kontakt
Bogdan Sondej tel.602 732 135.Oferta MS-393

PLOTKI I FAKTY

PISANE Z UKOSA

A róbta co chceta. Im nic do tego
W miniony wtorek u Alicji Dusińskiej
w Orient Expressie miało być gwarnie,
tłoczno i „na głos” o problemie bezpieczeństwa w pubach, knajpach i klubach
w Jeleniej Górze. Nie było. Było pusto i cicho. Na spotkanie zorganizowane przez
właścicielkę lokalu nie przyszedł nikt z
wydziału kultury, miejskich włodarzy i
żaden radny. Olali sprawę, i tyle.
Wychodząc naprzeciw zarzutom
malkontentów i frustratów z miasta
Jelenia Góra, którego to czasy świetności
dawno minęły – oby nie bezpowrotnie,
mamy wszakże „nowo-starą” władzę z
większością w Parlamencie RP bardzo
obiecującą jeszcze kilka dni temu i
chętną do działań mających na celu
rewitalizację regionu; spotkanie w klubie
Orient Express nagłośniły lokalne media
i sama Alicja Dusińska, która oficjalnie
zaprosiła znamienitych przedstawicieli
lokalnej społeczności. Wysłała zaproszenia, zadzwoniła pod właściwe numery
telefonów, a potem przygotowała catering we wtorek felerny i z nadzieją gości
oczekiwała. Goście jednak nie przyszli,
wypięli się, mówiąc krótko.
Słowem, pomimo starań jednej z
nielicznych osób w mieście, którym
jeszcze chce się starań dokładać „aby żyło
się lepiej” pod względem kulturalnym,
i „by jutro było bez obaw” gdy na jutro
impreza przypada spotkanie nie wypaliło. Spotkanie dotyczące rzeczy ważkiej
albowiem bezpieczeństwa w lokalach
gastronomiczno-rozrywkowych, a
ściślej – jego braku w pubach, knajpach
i klubach w mieście, w których zawsze
znajdzie się jeden z drugim i klimat rozwali. I w których kompletnie nie mogą
dać sobie rady z owym problemem
bezpieczeństwa barmani, właściciele,
menagerowie i inni ochroniarze – czemu zresztą nie można się dziwić, no bo
jak mają sobie poradzić, skoro znikąd
wsparcia nie mają.
A róbta co chceta. Im nic do tego.
No bo jak tutaj nazwać inaczej sposób
postępowania tych, których na spotkaniu u Alicji Dusińskiej zabrakło? Na
których właścicielka Orient Expressu
aż tak bardzo liczyła; w których pokładała nadzieję, że pomogą jej i innym
właścicielom lokali w mieście ogarnąć
w końcu cały ten bajzel powodowany
przez „jednego z drugim”. Co to ciągle
i wszędzie przychodzą by dać komuś
w r-ja, ot tak, bez powodu. Dać, koniec
i kropka. A przy tym zupełnie bezkarnie, baz jakiejkolwiek konsekwencji,

mocno, najlepiej z uszczerbkiem na
zdrowiu i satysfakcją, że „na nas nie
ma bata”.
Wstydźcie się miasta reprezentanci
miejscy ignoranci. Włodarze, dyskutanci, wujkowie dobre rady i ciotki
Klotki w żakietach za grube pieniądze,
i misie niebieskie z suszarkami, co to
auta suszą. Od ludzi zależni jesteście a
ludziom stajecie okoniem. Zajęci „pracą” po wyborach albo suszeniem aut
właśnie, zamiast rozwiązywać istotne
dla miasta problemy. Bo problem, który
chciała poruszyć Alicja Dusińska jest
istotny. To problem, który od jakiegoś
już czasu znają nie tylko mieszkańcy
Jeleniej Góry lecz także odwiedzający
ją coraz mniej licznie turyści. Problem
ten – pozwolę sobie zacytować kolegę
z Wrocławia: „Powoli reprezentuje
Jelenią Górę”.
Ignorancja miasta reprezentantów w oczach wielu urasta do rangi
absurdu. Nie interesują ich bowiem
ani imprezy charytatywne, ani projekty organizowane przez młodych
mieszkańców stolicy Karkonoszy,
ani debaty społeczne, ani też – jak się
okazuje, trudna sytuacja tutejszych
przedsiębiorców działających w branży
gastronomiczno-rozrywkowej, którzy
najzwyczajniej w świecie boją się o
bezpieczeństwo własne i odwiedzających lokale klientów. Nie dość tego, na
apele i zaproszenia do rozmów głuche
są organy bezpieczeństwa publicznego,
do których dbanie o bezpieczeństwo
przed lokalami w trakcie imprez należy.
Nie ważne jest to, że w Jeleniej Górze
nastolatki piją na umór przed pubem,
knajpą czy klubem za nic mając to,
że psioczy na nich właściciel i za nic
mając policję, bo cóż ta może im zrobić?
Nic to, że żaden właściciel lokalu nie
może liczyć na szybką interwencję w
przypadku sytuacji kryzysowej. I nic
to, że ludzie giną w biały dzień pod monitoringiem. Po co o tym rozmawiać?
Róbta co chceta.
Za chwilę podniosą się głosy, że
felieton ten jest niestosowny. A czy
stosowne jest to, że od problemów
odwracają się ci, którzy odwracać się
nie powinni? Że niby nie wiedzieli, że
pracy mają za dużo. Przecież komunikaty mediów monituje się na bieżąco,
a nawet facebooki się monituje. Cóż,
felieton ma to do siebie, że można. Nic
to, taki felieton.
Piotr Iwaniec
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Jak prezydent
z prezydentem
Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła ostatnio powiększył swoje
grono znajomych na portalu społecznościowym facebook. Wśród
nich znalazł się, między innymi,
Marek Obrębalski, radny wojewódzki i ex-prezydent miasta. Obaj
panowie znają się świetnie od dawna, ale ostatnio ich drogi rozeszły
się głównie za sprawą polityki.
Były szef Jeleniej Góry podziękował obecnemu za zaproszenie i
napisał, co następuje. – Marcinie!
(…) Znasz mnie przecież dobrze
od wielu lat, lecz Twe otoczenie
budzi mój niepokój! Bądź zawsze
sobą i otaczaj się fachowcami, a nie
nadambitnymi ignorantami!
Do zamknięcia tego numeru
Jelonki.com riposty zainteresowanego nie było.

– Kochani moi! Zrozumcie,
że…

Giełda kandydatów
Zofia Czernow, zastępczyni
prezydenta, bo wyborze na posła
będzie musiała odejść z urzędu.
Kto ją zastąpi? Prezydent Jeleniej
Góry póki co, na ten temat milczy,
ale tzw. giełda aż huczy od nazwisk.
Kogo tam znajdziemy? Miłosza
Sajnoga, niespokrewnionego politycznie byłego zastępcę prezydenta,
Zygmunta Korzeniewskiego, członka Platformy Obywatelskiej bardzo
chcącego być zastępcą prezydenta,
lewicującego Pawła Domagałę,
nauczyciela techniki pnącego się
po stopniach kariery urzędniczej,
Leszka Wrotniewskiego, stawiającego pierwsze kroki w politycznych
gabinetach radnego Platformy
Obywatelskiej… Kto zajmie gabinet,
który niedawno temu po swojemu
urządziła Zofia Czernow? Okaże się
najpewniej dopiero w listopadzie,
po zaprzysiężeniu byłej pani prezydent Jeleniej Góry (1994 – 1998)
w Sejmie.
(anzol)

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

– marszałkiem Sejmu się
bywa, a

– wicepremierem się jest!

Politycy Platformy Obywatelskiej: Grzegorz Schetyna, poseł na Sejm RP, Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Jerzy Łużniak, członek zarządu województwa, Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Przerwa wahadłowa
Teoria wahadła określająca, że demokratyczny wybór cyklicznie promuje
raz lewicę, raz prawicę, tym razem nie
sprawdziła się. I nie nastąpiła oczekiwana przez speców „zmiana warty”, która
do tej pory była trafnie przewidywana
przed każdymi wyborami w okresie po
4 czerwca 1989 roku.
Wahadło zawisło po jednej stronie
przetrzymane przez zwolenników
formacji rządzącej, która zachowała
ciągłość i zdobyła większość. Opozycja, mimo bolesnych strat ludzkich
(vide tragedia w Smoleńsku) i bardzo
nieprzychylnej postawy większości

ugrzecznionych politycznie mediów,
jest drugą siłą. To można było przewidzieć. A co z resztą?
Tegoroczna kampania wyborcza
napędziła tryby machiny demokracji,
która „wyprodukowała” rezultat dość
nieoczekiwany. Pośród mniejszości
największym zwycięzcą okazał się
bowiem marginalizowany błazen i
antyklerykał, który swój program
zbudował nie na fachowych założeniach uzdrowienia sytuacji w kraju,
lecz na libertyńskich założeniach i
walce z Kościołem i religią. Ot taki
współczesny cień Robespierre’a. Tyle

że nie – jak tamten radykał ascetycznie
skromny – lecz wystawnie majętny. I w
mieniącym się katolickim kraju dostał
zaskakująco wysokie poparcie ponad
półtora miliona wyborców.
W świetle tej wojującej retoryki
i błazenady, przypominającej jako
żywo przymusową ateizację z lat
rozkwitu prosowieckiej wizji państwa bez Boga, ludzie dotychczas
uważani za wrogów tradycji to
niewinne baranki. Te baranki,
popłuczyny po przez ponad 40 lat
rządzącej ludową ojczyzną Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
zanotowały tymczasem najgorszy
wynik wyborczy od czasu tak zwanej
transformacji ustrojowej, kiedy to
PRL zmieniło się w PRL bis.

I jak tu ma być dobrze, skoro dla
tego mniejszościowego „zwycięzcy”
sprawą priorytetową jest usunięcie
krzyża z sali obrad Sejmu? Władza
ustawodawcza – miast uchwalać mądre prawa (przynajmniej z założenia,
bo różnie to w praktyce bywa), znów
ugrzęźnie wzbudzanych przez hałaśliwą i wojującą mniejszość w sporach
ideologiczno-obyczajowych. Te będą
wyrazem osobistych niechęci i progresywnych poglądów tego, kto chce
ustanowić „nowy ład społeczny” w nim
właśnie upatrując recepty na lepsze. Ale
czy, kiedy zabraknie chrześcijańskiego
symbolu wiary, ludziom się polepszy byt
i urośnie gotówka w portfelach?
Demokracja nie jest ustrojem idealnym, ale nikt lepszego do tej pory nie

wymyślił. Ta w polskim, wciąż jeszcze
dojrzewającym wydaniu, zapewnia
awans tym, którzy albo wskoczą na
platformę pewnego poparcia, albo
podpiszą się pod krzykliwymi i chwytliwymi hasłami. Ludziom, którzy prą
do władzy z przypadku i bez merytorycznego przygotowania, budując swój
wizerunek na osobistych frustracjach
i prywacie. Bo przecież gdyby nie ten
postępowy ruch, wielu przedstawicieli
ludu prostego (by nie napisać prostackiego) najpewniej na świeczniku nigdy
by się nie znalazło.
Tymczasem przecież już to ćwiczyliśmy. Wielu pamięta zachłyśnięcie
się Stanem Tymińskim, który w 1990
roku w pierwszej turze wyborów
prezydenckich położył na łopatki

współkreatora polskiej demokracji
Tadeusza Mazowieckiego. Partia X pana
Stana też nieźle w demokracji namieszała. Nie sposób wymazać z pamięci
populistyczno-groteskowej, ale łasej
na publiczne zaszczyty Samoobrony z
nieżyjącym już Andrzejem Lepperem, i
jej sukcesu sprzed 10 lat. Po partii X nie
pozostał dziś nawet cień, a Samoobrona
znalazła się w ogonie outsiderów tegorocznego starcia.
Przy zachowaniu szacunku dla
odmiennego zdania zwolenników nieprzewidywalnych skrajności pozostaje
mieć nadzieję, że podobny los spotka za
cztery lata dzisiejszych skandalistów. A
jeśli nie? I tak nie obalą tego, co trwa od
dwóch tysięcy jedenastu lat.
Wasz Redaktor

Fot. Jelonka.com
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2011-10-07 godz. 18.00 - 2011-10-14 godz. 19.00

30+ - Odchowała Pani dzieci? Chce
Pani wrócić do aktywności zawodowej,
ale... No właśnie, wszędzie są jakieś
„ale”, ale nie u nas. Proszę złożyć CV,
porozmawiamy z Panią poważnie - met.
rekrutacja@gmail.com
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
Avon - dodatkowy zarobek. Zostań
konsultantką firmy Avon. Możliwość
dodatkowego zarobku. Prezenty, ciekawe oferty. Zapraszam do współpracy.
Zadzwoń lub napisz mail: piotraska@
vp.pl - 603 749 945
Cieśla szalunkowy. Poszukujemy
doświadczonych budowlańców. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie tel.
501 527 829
Dekarzy, lutowanie rynien firma iwobau zatrudni specjalistów od zaraz.
Umowa, zakwaterowanie, praca w Niemczech, super warunki. 501418553 - 699
952 962
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
Dom wczasowy w Szklarskiej Porębie
Dolnej zatrudni na stale kucharza lub
kucharkę - 665 365 510
Dorywcza praca dla doświadczonego
programisty PHP, MySQL tel. lub mail
biuro@netfactory.pl - 509 202 060

Ekskluzywny salon
piękności w Jeleniej Górze
zatrudni kosmetyczkę.
Wymagane ukończenie
studiów wyższych lub
renomowanego studium
kosmetycznego. Mile
widziane doświadczenie
w zawodzie. Kontakt tel:
75-644-99-44, e-mail: info@
ambasadaurody.jgora.pl
Firma budowlana Iwo-Bau zatrudni
od zaraz dekarzy i murarzy do pracy w
Niemczech. Obowiązkowa znajomość j.
niemieckiego - komunikatywnie. Kontakt
501 418 553, 699952962

Firma Ładziński Zakłady
Metalowe zatrudni:
ślusarzy, spawaczy (mile
widziane osoby z grupą
inwalidzką) tel. 75-64-35400
Firma z Jeleniej Góry pilnie zatrudni
elektryków do pracy na umowę - 695
445 010
Hotel Sasanka w Szklarskiej Porębie
zatrudni menadżera gastronomii na
umowę o pracę, CV proszę przesyłać
na adres: hotel@hotel-sasanka.pl - 601
162 424
Hotel Sasanka ze Szklarskiej Poręby
zatrudnię recepcjonistkę/recepcjonistę,
na umowę o prace. CV proszę przesłać
na adres: hotel@hotel-sasanka.pl - 601
162 424
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
fizjoterapeutę - info@villaromantica.pl 501 700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnera oraz kucharza. Mile widziane
doświadczenie i znajomość języka niemieckiego. 609-944-504
Kelnerkę do pizzerii na Zabobrzu,
doświadczenie mile widziane - 509
768 934
Kosmetyki aloesowe, suplementy
diety, miaższ aloesowy Forever Living
Products. www.aloesowy.pl - 607 122
636
Kucharza/rkę do lokalu na Zabobrzu, doświadczenie w kuchni polskiej
mile widziane - 509 768 934
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
Murarzy do elewacji, najchętniej
brygady, pijącym dziękujemy - 665
106 068
Opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech, zatrudni na umowę o
pracę firma doraMED z Jeleniej Góry
- 691 104 999
Podejmę współpracę z lakiernikiem,
mile widziany własny warsztat. Stałe
zlecenia - prowadzę autohandel. - 697
104 455
Polcolorit S.A. zatrudni magazyniera z uprawnieniami i doświadczeniem w obsłudze wózka widłowego.
Konieczny dobry stan zdrowia. Kontakt
w godz.8:16 - 516 005 316
Poszukuję malarzy artystycznych, niekoniecznie po szkole. Tel.
783032742

Praca dla glazurników, gres 25zl m.k.
i łazienki 30zł m.k. 602251722
Praca dla zdecydowanych, pewnych
siebie pań za granicą w renomowanym
klubie nocnym. Dobra płaca, komfortowe warunki pracy. Ostatnie trzy
miejsca. Polecam - 785 118 569
Praca od zaraz, pilnie potrzebni
murarze, tynkarze. Praca przy dociepleniach, cięcie i klejenie styropianu
tel. 797 385 827
Przyjmę do pracy brukarza z małym
doświadczeniem budowlanym. - 511
324 011
Przyjmę do pracy kasjera, sprzedawcę - sklep Żabka, praca dwuzmianowa w Jeleniej Górze - 601 898 258
Recepcjonistkę z obsługą baru ze
znajomością j. niemieckiego na umowę
o pracę przyjmie pensjonat Karkonoski
w Karpaczu - 502 101 041
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
Renomowana firma ubezpieczeniowa poszukuje kandydata na szefa
zespołu agentów ub. Niezbędne
doświadczenie w kierowaniu ludźmi,
średnie wykształcenie, mobilność,
dyspozycyjność. Prosimy CV - met.
rekrutacja@gmail.com
Szklarska Poręba przyjmie panią
do sprzątania tel 602712307
W związku z rozwojem rynku finansowego i rynku szkoleń rozwoju osobistego, Personal Finance zatrudni
osoby. CV na adres: interviev@
personal-finance.com.pl - 500 192
737
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w
Jeleniej Górze zatrudni od zaraz
lekarza do pracy na oddziale. Kontakt tel. 602699517
Zarabiaj na sprzedaży. Rejestracja i info www.maybe-lauretta.
pl - 607 122 636
Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu
międzynarodowym. - 692 404 435
Zatrudnię kierowcę do pizzerii
w centrum Jeleniej Góry najlepiej
z własnym samochodem. Zatrudnię
również kelnerkę. Stawka 6 zl/godz.
- 502 667 208
Zatrudnię na stanowisko kasjersprzedawca w sklepie spożywczym
Żabka w Jeleniej Górze osobę
uczciwą, pracowitą, lubiącą pracę z
ludźmi. - 512 046 062
Zatrudnię pracowników budowlanych - murarz cieśla, wykończenia
wnętrz, praca we Francji z zakwaterowaniem - 511 403 854

Zatrudnimy fachowca do obróbki blacharskiej oraz dekarzy. Praca w Niemczech na umowę. Iwo-Bau 501418553,
699952962
Zatrudnimy lektora języka niemieckiego w okolicach Lubania do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym. - 661

Zatrudnimy
reprezentantów
handlowych do aktywnej
sprzedaży usług TPSA i
Orange, praca w budynku
TP w Jeleniej Górze. CV
prosimy kierować: annar.
praca@gmail.com

933 903
Zatrudnimy osobę na stanowisku
Asystent/Asystentka Pośrednika Nieruchomości. CV ze zdjęciem prosimy
przesyłać na adres: marek.nowaczek@
gazeta.pl - 660 359 500
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Zatrudnimy stolarzy z doświadczeniem. Dobra praca - dobra płaca.
Cv proszę przynieść na adres ul.
1-go Maja 69 58-500 Jelenia Góra
lub tel 500 011 691
Zatrudnimy wykładowcę do prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania w sporcie - 661 933 903
Zbrojarz - betoniarz. Poszukujemy doświadczonych budowlańców.
Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie tel. 501 527 829
Zlecę rozbudowę strony internetowej w Joomli. Wymagana bardzo
dobra znajomość Joomla oraz K2.
Oferty wraz z wstępnym cennikiem
opłat prosimy kierować na redakcja@
strzegomiak.pl

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

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

•
•
•
•

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię felgi 13 stalowe do Nissana
Micry - 667 553 505
Kupię tylne drzwi do Opla Combo,
rok 94 - 691 176 546
Kupię w całości lub na części
Renault Espace II i III - 885 775
445
Radio samochodowe z USB. Czekam na propozycje. – 725392303,
783826104

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Auto części - używane, regenerowane,
nowe. Wszystkie części mechaniczne
i blacharskie dla każdej marki i modelu
auta. Wymiana na miejscu. Gwarancja,
VAT - 725 608 283
CB radio Johnny III w stanie idealnym,
mało używane, na gwarancji, cały komplet
jak ze sklepu. - 603-330-193
Okazja - opony zimowe na felgach
stalowych- 135/70 R13-3 sztuki, po
małym przebiegu, sprzedam tanio tel.
695 368 939
Opony zimowe 13” różne rozmiary - 693
828 283
Opony zimowe 14 w stanie dobrym, 5
szt w cenie 120zł - 663 577 404
Opony zimowe z felgami Ford 4x10814cali, VW 5x112-15 cali, Renault
4x100-16 cali, Opel 14 cali i inne - 783
032 842
Opony zimowe z felgami stalowymi 2
sztuki, 5x112, opony Artic3ceat 185/65/
r15 ET45 bieżnik ok 7mm. Do odebrania
w Szklarskiej, cena 200zl do malej negocjacji, polecam - 530 759 530
Opony zimowe, felgi do VW, Forda,
Opla, Renault, BMW - sprzedam - 783
032 842
Posiadam na sprzedaż wiele części
do Renault Clio 1.5 DCI, 2002 rok - 885
775 445
Posiadam wszystkie części z demontażu do VW Sharan 2.8 benzyna - 885
775 445
Posiadam wszystkie części z demontażu do VW T4 w rozsądnej cenie - 885
775 445
Remonty blacharskie aut dostawczych.
Specjalizacja Ducato, Boxer, Jumper,
Mercedes, VW i inne marki. Zabezpieczenia antykorozyjne. Części do w/w
aut. - 725 608 283
Rozruszniki i alternatory. Naprawy,
sprzedaż nowych i używanych. Regeneracja, demontaż i montaż na miejscu.
Wszystkie marki i modele, gwarancja.
- 725 608 283
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Skrzynie biegów automatyczne i
manualne. Naprawa, sprzedaż, serwis.
Przeróbki skrzyń automatycznych na
manualne. Wszystkie modele aut. Gwarancja - 725 608 283
Sprzedam 4 opony zimowe Kleber
195x65x15 w bardzo dobrym stanie ( po
jednym sezonie użytkowania). Cena 400
zł za komplet. 601209198; 607270989
Sprzedam felgi 15 stalowe 5*110 za
komplet 150zł - 695 605 021
Sprzedam komplet alusy z oponami
do Opla Vectra B 205/60/15 4X100 - 887
621 166
Sprzedam opony zimowe 13, w bardzo
dobrym stanie, 240 zl. - 600 258 703
Sprzedam opony zimowe 15 za komplet 250zl - 695 605 021
Sprzedam opony zimowe 205*55*16
bieżnik 8mm, 2szt. za 200zl - 695 605
021
Sprzedam opony zimowe 255/60/18
Pirelli bieżnik 6,5mm 2szt,225/55/16,
Dunlop 7mm 2szt,205/55/16, 205/60/16
oraz inne. - 609 319 456
Sprzedam opony zimowe R13 175/70.
Kupione w styczniu tego roku po jednym
sezonie, mało używane. Są one na felgach. Cena 400zl - 667 017 261
Sprzedam używane opony zimowe
145x70 R13 - 511 495 963
Sprzedam używane opony zimowe
Fulda rozmiar 195/65/15. Cena za komplet 130zł - 603 505 524
Sprzedam zimowe opony na felgach
stalowych 4x100 175/65 R 14, cena
250zl. - 721 831 889
Sprzedam zimowe opony r.17 205na50,
4szt, cena 200zl - 606 609 115
Trzy felgi z oponami do Mazdy 626 2 x
zima, cena 300zł - 515 184 359
Turbosprężarki, koła dwumasowe,
sprzedaż, montaż, naprawa. Naprawy
zawieszeń, silników, sprzęgła, skrzynie
biegów manualne i automatyczne, auto
naprawy - 725 608 283
Wzmacniacz voic kravt - samochodowy stan bdb, 230w, dwa kanały, 60zł
- 883 742 439

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto w cenie od 1000zl do 5000zl kupię,
zarejestrowane, może być do napraw,
gotówka od ręki tel 603182814
Autoskup – powypadkowe i całe,
odbieram własnym transportem. Również
angliki. - 721 721 666
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych
sprzętów AGD i innych części metalowych, zadzwoń, odbiór własnym transportem. Kupię wszystkie auta do 400zł
- 605 726 890
Ducato Boxer Jumper 1994-2002
wszystkie części z demontażu. Możliwa wymiana na miejscu z gwarancją.
Naprawy i remonty blacharskie w/w aut.
Gwarancja! - 725 608 283
Każde auto - kupię. Powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Każde auto do 300zł - Stan aut obojętny,
odbieram własnym transportem - 887
279 884
Kupię auta do 500zl również bez przeglądu i oc, odbieram własnym transportem, odpowiadam też na sms - 535
492 430
Kupię każdy pojazd, przyczepę. Odpowiadam też na sms - 726 772 691
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od 500zl
do 5000zl tel 603182814
Skup aut - Stan aut obojętny, odbieram
własnym transportem - 787 009 777
Skup aut - wszystkie auta całe lub uszkodzone, gotówka od ręki. Posiadam autolawetę – 604899303 / 535941030
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Skup aut do 5000zł - Gotówka od ręki
7 dni w tygodniu, własny transport - 697
104 455
Skup samochodów uszkodzonych.
Kupię samochody całe, uszkodzone,
powypadkowe, osobowe, dostawcze,
również wersje angielskie, gotówka od
ręki. - 531 588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4, 1.8, benzyna, automat, 2000r,
granatowy metalik, alufelgi, sprowadzony
z Niemiec, zarejestrowany, ubezpieczony,
cena 14800 do negocjacji - 885 057 370
Cross 200, uszkodzone tylne koło, cena
1000zl lub zamienię na sprzęt grający do
auta - 725 462 001
Do sprzedania Daewoo Matiz rok 1999,
Cena 2800zl, tel 796-320-008
Fiat CC 704cc rok 94, przegląd i oc lipiec
2012, przebieg 135 tys, cena 700zł do
negocjacji - 609 887 554
Fiat Palio Weekend 1998, lpg, 1500
cm, 16V, 244450 km Piechowice - 696
600 662
Ford Fiesta 91r. 1.4, stan dobry, cena
1200zl do negocjacji, tel 665790828
Ford Focus 2004r. Pierwszy wl. w Polsce - kobieta. Zarejestr, bardzo zadbane,
OC i przegl. ważne do 05.2012. Bardzo
ekonomiczny, silnik 1,4 benz. Bogato
wyposażony! - 694 726 267
Opel Astra II, rok 2001, poj. 1.4 z instalacją LPG, ubezpieczony, zarejestrowany,
opony zimowe. Cena 9500 do negocjacji.
- 505 420 333
Opel Omega 2.0 16v 1997, powypadkowy. Części mechaniczne sprawne.
Lpg IV generacji. 2 komplety kol. Dużo
nowych części. Zdjęcia na maila. 2400zl
- 662 049 505
Peugeot 106 96rok, nowy model 1.0,
benzyna, ekonomiczny, zadbany, szyberdach, 2 poduszki, opony zimowe, bordo
metalik 2700zl - 883 742 439
Punto 1.2, rok 1995, 5-drzwiowy,
bordo metalik, elektryka+zimowe opony,
szyberdach. W dobrej cenie, okazja - 663
250 554
Seat Ibiza, elektryka, klima, stan dobry,
cena 4500zl - 721 602 257
Sprzedam Audi 80 benzyna-gaz, cena
750zl, tel: 697235598 - 663 581 052
Sprzedam audi A3 1.9Tdi 97rok,
niebieski, 90kw.,szyberdach, elek.szyby
lusterka, 16alufelgi, stan dobry, cena
11.500 do negocjacji - 792 694 395
Sprzedam auto marki BMW 316 rok 91,
stan nadwozia dobry, bez korozji, ważny
przegląd brak polisy OC, cena 2100 nr tel
782209087 - 699 363 163
Sprzedam autolawetę Citroen C25,
aluminiowe podesty, silna wyciągarka na
pilota - 603 586 868
Sprzedam BMW 318i, sedan, z 2006,
przebieg 220tys, grafit met, ks. serwisowa, bezwypadkowy, serwisowany w
aso, sprowadzony, dobre wyposażenie,
cena 41tys zl - 517 920 356
Sprzedam BMW E36 94r, silnik 2.0,
benzyna, automat, po liftingu , alusy,
opłacony do czerwca 2012roku, cena jaka
mnie interesuje to 3.500 do negocjacji lub
zamienię - 727 697 818
Sprzedam BMW E46, silnik 3.0 diesel,
2000r. Granatowy metalik, alufelgi 17,
przyciemniane szyby, 18tys. zł, stan
bdb, bezwypadkowy cukiereczek - 511
403 854
Sprzedam busa Boxser rok 1997 w
dobrym stanie technicznym i blacharskim
- 4900zł - 668 472 850
Sprzedam Citroen Xsara 1.4i 2002r.
Przeb. 91 tys, cena: 6900 do negocjacji.
Auto do lekkich poprawek lakierniczych.
Tel.601-408-677
Sprzedam Daewoo Lanos, rok 99,
stan dobry, benzyna, pojemność 1.6, oc
i przegląd ważne, cena 3500 do małej
negocjacji, tel. 600544056

Sprzedam Daewoo Nubirę 1.6, benzyna, 1998r, srebrny metalik, sedan, el.
szyby, wspomaganie, airbag, auto bez
wkładu finansowego, ważne opłaty, cena
4200zl do negocjacji - 796 600 947
Sprzedam dwa motory - jawe 175, 61r
sprawna oraz mz 150, cena za dwa 250zł,
Wojcieszów, więcej info pod 691049196
Sprzedam Fiata Ducato skrzyniowy 4,5
m, nowa podłoga, 2000r, 2,8 ijtd, do tego
ręczny hds 15000 zl - 722 395 556
Sprzedam Forda Escorta 97 rok, 5
drzwi, 5 biegów, poduszki powietrzne,
hak, oryg. radio. W ciągłej eksploatacji.
Cena 1790 zł. - 783 032 842
Sprzedam Forda Escorta, rok produkcji
1992, po tuningu, benzyna+LPG, cena do
negocjacji. - 505 338 668
Sprzedam Forda Focusa kombi 1.8
TDCI 2003r, przeb 141 tys, granatowy,
klimatyz, el szyby-lusterka, wspomag kier,
Ro+Cd, relingi, reg kierown, abs, centr
zam, cena: 12000 - 600 161 997
Sprzedam Golfa 2, diesel, poj. 1.6,
sprawny, rok 1988, ważne opłaty, cena
700zł - 667 828 509
Sprzedam Golfa III, 1.8, gaz - 603
586 868

Sprzedam Hondę Civic Coupe 94 rok,
1.5 benzyna, 200tys przebiegu, pełna
elektryka, wspomaganie, cena do uzgodnienia - 608 332 755
Sprzedam Mercedesa 207d, rok
prod.83, ciężarowy, ważny przegląd i oc,
stan bardzo dobry, blacharki dobry tel.
693241141 - 694 528 470
Sprzedam Opla Vectrę B, rok prod
96 poj 1.8, czarny hatchback, alufelgi,
zadbany oc i przegląd do 06.2012r - 691
189 434
Sprzedam Opla Vectrę C 1,9 CDTI,
kombi, rok produkcji 2005, diesel, kolor
czarny, garażowany, przebieg 158045
km. Tel 791744786
Sprzedam Passata kombi 1.9 tdi.,
srebrny, model 2004, zarejestrowany w
kraju, cena 21.900zl - tel.515 206 246
Sprzedam Peugeota 407SW 2.0 HDI
2005r. stan bardzo dobry, pełne wyposażenie + skóra. - 608 661 415
Sprzedam pilnie Audi 80 B2 1.6D,
cena jaka mnie interesuje to 1000zl - 669
409 195
Sprzedam Renault Trafic 2,1D, 1985r
Camping 2500zł, 757612459 - 693
625 222
Sprzedam Seata Toledo 1996 na gaz
- 517 135 430
Sprzedam Seata Toledo na gaz, stan
dobry. Opony zimowe gratis. 2500zl - 517
135 430
Sprzedam skuter Kingway Coliber Rex,
rok produkcji 2008, przebieg 8 tys km,
cena 700 zl - 793 604 514
Sprzedam Suzuki Swift 1.6 benzyna,
rok produkcji 1994r., 177 tys przebiegu,
oc, przegląd do 10.10.2012, cena 2800
zl - 793 604 514
Sprzedam VW Golfa 3, 93r, 1.9 d,
5-drzwi centralny zamek sterowany
pilotem, scyzoryk 2szt, wspomaganie,
hak, 2xpoduszki, szyberdach, alufelgi 785 719 973
Sprzedam, sprowadzę z zagranicy
każde auto, pomoc w formalnościach,
autoholowanie - 880 667 258
Suzuki Swift 1.3 ben + gaz stan bdb.,
okazyjna cena, opłaty do maja - 785
921 770

Volkswagen Golf 1.9 tdi, rok 1995/96,
autoalarm, 2airbaki, elektryczne szyby,
lusterka, komplet opon zima. Zadbany,
stan bardzo dobry, 3lata cena 5700zl.
Podgórzyn - 503 418 570
VW Golf 3, 1997r. 1.8 benzyna, ważne oc,
przegląd do 30 czerwca 2012r, alufelgi,
radio cd, nowy akumulator, cena 2500zl
- 501 663 023
VW Golf III, 1.9 diesel, biały, alu felgi,
centralny, w bdb stanie, zawieszenie ok,
zadbany, radio, zimówki, polecam 4100zl
- 883 742 439
VW Polo 1.9, 96r., diesel, 3600zl - 793
958 676
Yamaha dt 125/50, zarejestrowany na
motorower. Okolice Jeleniej Góry. 3900
do negocjacji - 725 026 043

ANONSE
MATRYMONIALNE
22-letni bi szuka kobiet sponsorek od
18 do 60 lat i sponsorów. Mam mieszkanie
pod Lwówkiem Śl. 792671802
29-latek chętny na seks z dziewczyną,
kobietą mającą ochotę na namiętne ogniste uniesienie. - 669 421 085
Blondynka wprowadzi Cię w świat
rozkoszy. Namiętnie i czule rozpalę
Twoje zmysły. Full serwisik. - 512
535 526
Chłopak dla wszystkich - 514 244
578
Dominujący, przystojny bykol dla
uległych kobiet, lat 33. Geje i ściemniary nie. Tel 518536859
Facet lat 50 zadowoli kobiety w
podobnym wieku i starsze, preferuję
miłość francuską, dyskrecja i higiena
100% - 662 934 891
Fantastyczna 22-latka z dużym
biustem, nowa dziewczyna - 782
008 168
Kobieca, 34 lata, zadbana, atrakcyjna, biust 4, zaprosi dojrzałego pana
na dyskretne spotkanie w Cieplicach.
- 889 810 079

Miły średniolatek pozna zadbane
małżeństwo z panią Bi. lub panią Bi.
Jelenia Góra. Mam dyskretne lokum.
- 607 495 461
Miły, młody chłopak pozna panie w
każdym wieku do sex zabaw i nie tylko
- 512 586 535
Miły, zadbany, czuły 25-latek pozna
kobiety w wieku 20-45 lat chętne na
fajny seks. - 663 903 235
Młody, gotowy na wszystko pozna
chętnych na wszystko. Bez zobowiązań
- 512 586 535
Nowa Agatka bi lat 35 zaprasza panie,
panów oraz pary. - 723 272 926
Pan dla panów, konkretne propozycje,
dyskrecja zapewniona tel: 726243661
Pan po 40 pozna panie od 18 lat w
celu miłych spotkań. Możliwy mały
sponsoring. Czekam na syg. lub smsa.
Może warto? - 794 360 682
Pani 48 lat uczuciowa i wierna po
przejściach pozna czułego i odpowiedzialnego pana, tylko poważne oferty
- 696 107 965
Piękne 20-latki zapraszają na super
zabawę, duży biuścik, jędrny tyłeczek
czeka na ciebie - 661 771 698
Pomogę finansowo ładnej, szczupłej
dziewczynie od 18 do 35 lat - 667
947 879
Poznam dyskretną damę z Jeleniej
Góry - 798 340 975
Sponsor dla studentki. sms, mms 792 203 293
Starszy pasyw uległy oczekuje
propozycji od aktywnych 40l. Muflon 757328603, 601167505
Upojne chwile 90zl/godz. Zapraszam
niedaleko Szklarskiej Poręby tylko i
wyłącznie zdecydowanych panów na
chwile relaksu i odprężenia. Dyskrecja
w 100%. - 725 579 428
Zapraszam niedaleko Szklarskiej
Poręby wszystkich spragnionych, tylko
i wyłącznie zdecydowanych panów na
spotkanie ze mną. Dyskrecja 100% 725 579 428
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Zasponsoruję zadbaną, szczupłą
kobietę w wieku 18-21 lat. Ja 29 lat
szczupły, wysoki, zadbany, dyskretny.
- 500 415 292

USŁUGI
RÓŻNE
Andrzejki tanio i solidnie, na parę
butelka wódki plus jedzenie, impreza przy
kominku koszt 100zl chata pod Chojnikiem Sobieszów - 660 258 746
Autolaweta - 603 586 868
Autonaprawa - Naprawy bieżące,
blacharskie, lakiernicze, powypadkowe,
zawieszenia, konserwacja, wymiana
opon. - 607 390 709
Biznes Pożyczka dla Firm nawet w 48
godzin na Twoim koncie - 509 375 412
Bokserski klub Red Fighters zaprasza
dzieci w wieku szkolnym i młodzież na
zajęcia. Klub prowadzi również zajęcia
prywatne www.redfighters.pl - 693 630
807
Chętnie zaopiekuję się dzieckiem u
siebie w domu. Warunki bardzo dobre,
ogródek z dala od hałasu. - 886 863 642
Cito Plus sp. z o.o. - Odszkodowania
powypadkowe. Solidnie, profesjonalnie.
W Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 24/26.
Przyjdź lub zadzwoń. Od poniedziałku do
piątku od 8-16. - 757 646 127
Drzwi cieple i bezpieczne. Sprzedaż,
montaż, serwis. - 607 720 825
Elektryk 24h - Solidnie i tanio. Montaż
instalacji, awarie, drobne naprawy, podłączenie kuchenki, pomiary. - 601 717 759
Elektryk A-Z oraz awarie tel. 500-505002. Awarie instalacje montaże usterki
naprawy modernizacje pomiary odbiory
itp. Tanio szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobre ceny
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej,
skuteczne leczenie bólów kręgosłupa i
innych dysfunkcji narządu ruchu mgr Eryk
Olszak tel. 697 855 631
Gaz serwis - Tel.500-505-002. Junkersy
Kotły kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny.
Hydraulik awarie. Gaz, woda,
CO, tel 500-505-002. Awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje,
montaż nowych instalacji Gaz, Woda,
Kanalizacja, centralne, itp. Naprawa i
montaż urządzeń gazowych.
Instalacje elektryczne domków i
lokali, przyłącza, zasilanie, oświetlenie. Profesjonalnie i solidnie. - 793
157 983
Junkersy Serwis, tel.500-505-002.
Junkersy, kotły kuchenki gazowe.
Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
Karcher - czyszczenie dywanów
i tapicerki, sprzątanie 609 600 807 609 600 807
Kominiarstwo, czyszczenia, wsady
kominowe, opinie. - 515 149 251
Komputerowy serwis. Naprawa pc
i laptopów, odzysk danych, usuwanie
wirusów, konfiguracja internetu. Cieplice Jagiellońska 15 - 691 964 963
Konserwacja podwozia tanio - 785
711 968
Konserwacje i zabezpieczenia
podwozia przed zimą - 603 586 868
Kredyt-Chwilówka do 6000 na 6
m-cy - 509 375 412
Kredyty gotówkowe, samochodowe,
hipoteczne dla firm, chwilówki. Karkonoskie Biuro Kapitałowe ul. Mickiewicza 2A - 75 752-27-72
Kurs hand-made. Kurs tworzenia
biżuterii, technika wire-wrapping.
18-21 października. Involute Anna
Siudzińska. Więcej info przez sms. 691 233 847

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

Znajdziesz nas m.in.:
Bar - Restauracja - Cieplice
róg Pl.Piastowskiego i Kubusia
Puchatka
Carrefour - Jelenia Góra - Al. Jana Pawła
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra - Wojska Polskiego 36
CM - Orle - Cieplice - ul. Cieplicka 83
Delikatesy DD - Jelenia Góra - ul. Krótka
draexlmaier - Jelenia Góra - Spółdzielcza
Ginekomed - Jelenia Góra - ul. Kiepury
Hotel Europa - Jelenia Góra - ul. 1-go Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra - ul. 1-go Maja
Hurtownia Best - Jelenia Góra - Sobieskiego 56
Hurtownia Duco - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Hurtownia Renowa - Jelenia Góra - ul. Wolności
Inter cars-części zamienne - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra - Spółdzielcza
Kaufland - Jelenia Góra - Al. Jana Pawła II
KRYCHA - Łomnica
Medicta - Jelenia Góra - ul. Wolności
M-M plus lewiatan - Jelenia Góra - Poznańska 29
MZK - Jelenia Góra - ul. Wolności
Old Pub - Jelenia Góra - ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra - ul. W.Pola
PIP - Jelenia Góra - ul. W.Pola
PIP porady prawne - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra - Rynek
Prokostal - Jelenia Góra - K.Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra - ul. Różyckiego
Przychodnia - Jelenia Góra - ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze - Jelenia Góra - ul.Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra - Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice - ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra - Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice - Wojewódzka
Sanatorium AGAT - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplicka
Stacja Lukoil - Jelenia Góra - Jana Pawła
Stacja paliw Muller - Jelenia Góra - ul.Wolności
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Spółdzielcza
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Cieplicka
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Wolności
Stacja Paliw Orlen - Sobieszowska
Stowarzyszenie bezrobotnych - Jelenia Góra - ul. Wolności 28
Szpital - Jelenia Góra - ul. Ogińskiego
Tesco - Cieplice - ul. Wolności
UM - Ratusz - Jelenia Góra
Urząd Miasta - Jelenia Góra - ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra - ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra - ul. Podchorążych 15
Uzdrowisko - Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z o.o. - Dworcowa Kolejowa Objazdowa
Leasing urządzeń kosmetycznych.
Szybkie decyzje, uproszczone procedury.
- 605 248 272

Leczenie pijawkami
– żylaki, hemoroidy,
zapalenia, bóle i inne. Tel.
510 052 404
Manicure i pedi w domu, tel 500505012
wykonuję Manicure i Pedicure Tipsy i
Paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny. - 500-505-012
Nagrobki, sprzątanie Wszystkich
Świętych. Posprzątamy nagrobki, przygotujemy do Wszystkich Świętych. Nie masz
czasu, sił - dzwoń. - 530 821 586
Naprawa pralek zmywarek, kuchenek
elektrycznych. 608 812 320
Naprawy - Masz namieszane w
instalacji, światło się nie świeci, wysadza
bezpieczniki, a twój wykonawca nie
odbiera telefonu? Szybko i skutecznie.
- 796 359 030

Niania zaopiekuje się dzieckiem na
terenie Jeleniej Góry, nauczę języków
obcych angielski, niemiecki, rosyjski, szczegóły do uzgodnienia. tel
725400417
Ods z k o d o wa n i a z a w y p a d k i
komunikacyjne, przy pracy, w rolnictwie i inne. Weryfikacja dokumentacji bez opłat. Profesjonalna obsługa
prawna. Jelenia Góra ul. Sudecka
24/26 Fachowo i Solidnie - CITO
PLUS sp. z o.o. - 757 646 127
Of e r u j ę s e r w i s k o m p u t e r ó w
i l a p t o p ó w. U s u w a n i e w i r u s ó w,
instalowanie oprogramowania oraz
systemów, konfiguracja poczty i
internetu. Niska cena + dojazd gratis
- serwiskomputerowy.jg@gmail.com 517 - 901 - 656
Opieka - Zaopiekuję się dzieckiem u
siebie w domu - 509 939 967
Opieka dla starszych - 693 957 884
Pa z n o k c i e Ti p s y w d o m u t e l
500505012 wykonuje tipsy paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie. Zawsze
pewna jakości i dobrej ceny. - 500505-012
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Pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, KPiR, ryczałt i
wiele innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635, 601
837 677
Podciśnieniowe czyszczenie, pranie
dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej,
samochodowej. Gwarancja satysfakcji!
Profesjonalny Sprzęt i środki firmy Karcher - 792216960
Podciśnieniowe pranie: dywany,
wykładziny, tapicerka meblowa i samochodowa. Krótkie terminy. Zapytaj o fakturę Vat. Gwarancja satysfakcji Karcher.
- 600 224 431
Podpadłeś bankom? Jesteś w BIK-u?
Zadzwoń koniecznie - usuwanie negatywnej historii w BIK (czyszczenie), oddłużanie, negocjacje z Bankami. Tanio, szybko
i solidnie. - 504 696 839
Pomoc w otwarciu firmy - pomoc w
wyborze odpowiedniej formy prawnej i
sposobu opodatkowania, przygotowywanie wniosków o wpis do ewidencji,
dokumentów rejestracyjnych, zakładanie
spółek cywilnych - 782 020 635, 601
837 677
Posprzątam dom, mieszkanie, biuro,
itp., umyje okna, wyprasuję. Okazjonalnie przypilnuje dziecka. Jestem osobą
uczciwą, rzetelną, pracowitą bez nałogów.
- 795 562 250
Pożyczka do ręki, szybko i bez zbędnych pytań. - 500 436 142
Pożyczki w domu klienta - 509 675
760
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek
meblowych, skór, autokosmetyka. - 693
501 995
Pranie i sprzątanie Karcher. Sprzątanie
mieszkań, biur i klatek schodowych. Pranie tapicerki meblowej i samochodowej
- 665 666 381
Profesjonalne sprzątanie mieszkań na terenie Jeleniej Góry, oferujemy
mycie okien sprzątanie pomieszczeń
mieszkalnych. Więcej informacji pod nr
tel - 796 157 961

Prywatny gabinet
stomatologiczny - spec.
chir. stomatologicznej
Szymon Berczyński,
implanty, chirurgia,
protetyka stomat., godz.
PN.,PT. 10.00-16.00,
WT.,SR.,CZW po 16.00,
ul. Ogińskiego 13 58-506
Jelenia Góra, tel. 500 285
815
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs.
Posiadam certyfikat i doświadczenie.
Cena 75zł - 663 500 608

Przepisywanie tekstów w formie
papierowej do programu Word albo
Acrobat Reader. Zapisywanie na CD.
Royterre@gazeta.pl - 503 548 019
Relaks powrócił - Zapraszamy na
obiady domowe, organizujemy wesela
od 90zł, przyjmujemy zamówienia na
ciasto i inne wyroby garmażeryjne. - 785
535 629
Serwis Komputerowy 24h z dojazdem
do klienta. Usługi informatyczne dla domu
i firm. ELEKTRO-KOM Jelenia Góra ul.
Bacewicz 4. Zadzwoń, przyjedziemy, tel:
535208100
Sprzątanie domów, biura - solidnie tel.
667 179 598 - 667 179 598
Sprzątanie grobów - Tanio i solidnie z
użyciem chemii i detergentów cena 50zł
wraz z grabieniem liści wokół nagrobka
- 794-373-778
Sprzątanie grobów, mycie pomnika,
uprzątnięcie terenu wokół grobu oraz
opieka całoroczna. - 666 144 095
Sprzątanie grobów, mycie, czyszczenie, szybko i solidnie, na terenie Jeleniej
Góry - 788 326 473
Strony internetowe gratis, oplata tylko
za serwer, nareszcie stać Ciebie na stronę
- 662 120 207
Stylizacja rzęs w domu - metodą
1:1 tel.500 50 50 12 certyfikat produkty
profesjonalne Z dojazdem do klienta
przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna jakości
i dobrej ceny.
Szukam zmienniczki do opieki nad
starszą osobą w Niemczech. 1000 zl
plus zwrot kosztów podróży. Wymagana
podstawowa znajomość języka niemieckiego. - 602 422 376
Szybki Kredyt Gotówkowy bez poręczycieli - 509 375 412
Szybki Kredyt Gotówkowy do 200.000
na 10 lat - 509 375 412
Szybkie pożyczki gotówkowe, tel:
533002733 - 793 953 756
Ścinanie drzew szybko i tanio - 500
684 441
Świadectwa energetyczne (certyfikaty)
- budynków, lokali - tanio, szybko, solidnie.
Dojazd do klienta. - 510 240 885
Tanie pazurki, jak z salonu, dobre ceny,
solidne wykonanie, doświadczenie,
bogate zdobiennictwo. Zapraszam również w weekendy. - 661305201
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta, wycena i transport - gratis tel.
880 044 951
Trwale pazurki tanio, stylizacja
paznokci w dobrej cenie, doświadczenie,
gwarancja jakości, bogate zdobiennictwo.
Zabobrze - zapisy tel. – 661305201
Uczciwa, dyspozycyjna Pani posprząta
mieszkanie, biuro. Zaopiekuje się osobą
starszą lub dzieckiem tel. 507 482 958
Usługi minikoparka - 509 663 207
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Usługi ślusarskie i spawalnicze,
wymiana zamków, bramy, płoty, wystawiam rachunki - 512 428 700

Usuwanie negatywnej
historii w BIK, oddłużanie.
Tanio i szybko! tel. 504
696 839
Wesela od 90zł - Restauracja Relaks w
Jeleniej Górze organizuje chrzciny, komunie, wesela, stypy i inne uroczystości.
Zapraszamy na obiady abonamentowe,
firmowe i pyszne ciasta. - 533 226 688
Wuko, udrażnianie kanalizy, tel 500 50
50 02. Szybko i profesjonalnie, posiadamy
odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie.
- 500-505-002
Wymiana opon tanio - 785 711 968
Wypiaskuję i pomaluję np, felgi
samochodowe piaskowanie od 100zł za
komplet - 791 075 244
Zaopiekuje się starszą osobą lub
starszym małżeństwem w zamian za
mieszkanie teren Jeleniej Góry, rencistka
bez zobowiązań - 603 838 045
Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu - 511 932 456
Zaopiekuję się dzieckiem, niepaląca,
wieloletni staż - 501 083 152
Zaopiekuję się osobą niepełnosprawną bez nałogów - w całym dolnośląskim. Tel.534 034 420
Zaopiekuję się osobą starszą doświadczenie tel. 667 179 598
Zespół Bolero na Sylwestra, oferujemy
doskonałą zabawę i oprawę muzyczną na
wysokim poziomie. Zawodowi muzycy.
Wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie.
- 791 560 269
Zespół lub DJ - Wesela, Sylwester,
Andrzejki, imprezy okolicznościowe - 791
295 324
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794
Zespół muzyczny, profesjonaliści,
grający na żywo, 6 osób: instrumenty
dęte, perkusja, gitary, instr. klawiszowe,
wokale męskie i żeński. Demo i oferta na
email - 608 818 832
Zespół Tequila Band 4-osobowy, wokal
damsko-męski, saksofony, gitara elek,
klawisze, klarnet. Urozmaicony repertuar,
również dla bardziej wymagających - 609
325 082

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - papa, gonty bitumiczne, blacha,
dachówka, obróbki - 601 872 363
Dachy od A do Z - 603 138 605
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502 953
366
Glazura, adaptacje strychów, regipsy,
remonty. Tanio, profesjonalnie - 691
049 080
Kominy, rynny, dachy, naprawy bieżące
tanio i solidnie. - 660 381 415
Koparko-ładowarka, usługi wszelkiego rodzaju, F-VAT - 502 245 444
Kucie posadzek i tynków, cięcie palnikiem, wywóz gruzu i odpadów budowlanych - 605 676 178

Mini koparka usługi. Drenaże, fundamenty, przyłącza, równanie terenu. Dodatkowo wykonujemy prace budowlane:
remonty, budowy domków, łazienki, inst.
CO - 531 511 991
Najwyższa jakość, najniższe ceny,
piece co, piece gazowe, armatura sanitarna. Firma CON.TENT Poleca - 693
630 807
Naprawy dachów, obróbki, kominy,
tanio, profesjonalnie. - 691 049 080
Remonty mieszkań - 607 720 825
Solidnie wykonam remonty: łazienki,
gładzie, panele, hydraulika, elektryka, wieloletnie doświadczenie - 724 844 913
Tynki maszynowe, ceny promocyjne 796 803 215
Tynki, gładzie, malowanie, regipsy,
glazura, wykonanie perfekt referencje 695 299 346
Układanie, cyklinowanie, lakierowanie,
renowacje podłóg drewnianych, sprzedaż
materiałów, producent desek dębowych i
jesionowych - 790 832 847
Wykonawstwo inst co wod-kan gaz,
tanio, szybko, solidnie, gwarancja na
usługę 2 lata - 664 810 257

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski 1 lekcja gratis - Lektorka z
10-letnim doświadczeniem w nauczaniu
- korepetycje, egzaminy, konwersacje,
Business English. Zapraszam. - 507
191 956
Angielski dla młodych mam - przyjdź
z dzieckiem na lekcje. Wykorzystaj czas
spędzany z maluszkiem na naukę. Lektorka-mama zaprasza - 791 998 632
Angielski, nowa matura ustna, nauczyciel, tłumacz-nauka, korepetycje. zajęcia
ind. lub grupy 2-osobowe - 662 278 025

www.przycupwdolinie.pl

Kursy dla opiekunek osób starszych,
opiekunek do dzieci oraz inne zawody
do pracy w Niemczech. W tym nauka j.
niemieckiego - 600153322
Matematyka korepetycje Zabobrze 501 299 251
Matematyka, fizyka, chemia. Nauczyciel-matematyk z doświadczeniem. Także
matura i egzamin gimnazjalny. Możliwy
dojazd w Jeleniej Górze i okolicach. - 695
192 929
Nauczę angielskiego od podstaw lub
nauczę akcentu i poprawnej wymowy.
Przygotuje do skutecznej emigracji
zarobkowej do UK. 10lat doświadczenia
w UK - 796 359 030
Oferuję korepetycje z geografii do
gimnazjum i liceum oraz przygotowanie
do matury, tanio i solidnie Tel. 606
158 806
Prace pisemne. Pogotowie tekstowe,
kontakt 24/7. Dowolna tematyka, gwarancja satysfakcji. - 722 080 185
Przygotowanie do matury biologia,
język polski, tanio - 510 084 538

Korepetycje z matematyki, fizyki
(w zakresie szkoły średniej oraz gimnazjum); profesjonalne przygotowanie do
egzaminów (maturalnego, gimnazjalisty)
- 603 630 164
Korepetycje z rachunkowości finansów - 667 923 227

kuchnia polska

Przeprowadzki transport mebli tanio. Duży pojazd - mała cena 3,5 t.
Usługę oferujemy na terenie Polski oraz
całej Unii Europejskiej. Szybko, solidnie,
tanio - 511160252
Przeprowadzki transport towarowy
- miasto, kraj, zagranica, streczowanie,
przygotow. do transp. bez dopłat tel.
880 044 951

Tanie, profesjonalne
usługi transportowe,
przeprowadzki. tel. 691
262 797

Transport-mebli. Duże auto, mała
cena. Szybko, solidnie, tanio. Samochód
do 3.5t. - 513770007

Autotransport kraj zagranica,
sprowadzanie aut na zamówienie, pomoc
w formalnościach - 880 667 258
Kompleksowe przeprowadzki - 516
146 075

Lotniska – transport: Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5. Faktura VAT.
Zapraszam - 602 120 624

Korepetycje wszystkie przedmioty
od szkoły podst. po studia, kursy maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia
Góra - 600153322

Przeprowadzki - transport mebli Najtaniej, najszybciej, najbezpieczniej
- tak to my! Gwarantowane zadowolenie.
Zadzwoń lub wyślij SMSa, a oddzwonię.
- 511 160 252

USŁUGI
TRANSPORTOWE

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

Korepetycje Karpacz język angielski
30zl/1h tel: 517525866 - 511 607 550

Przeprowadzki - tanio - Usługi
transportowe, przewóz mebli, okien,
bram, motorów, quadów itd. - najtaniej
- 513 770 007

Transport niedrogo, małe przeprowadzki bus 1.1 tony. Z uczynnym
kierowcą przewiezie szybko i sprawnie
- 607 232 258

Lincoln limuzyna do wynajęcia
8-osobowy, niskie ceny - 692 712 710

Korepetycje j. angielski - Z możliwością dojazdu do domu w granicach
Jeleniej Góry. 25zł/h - 515 290 544
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Zadania z chemii, rozwiązywanie profesjonalnie gimnazjum, liceum, matura
- 664 459 936

Język angielski skutecznie - Jestem
nauczycielką jez. ang. z kilkuletnim
doświadczeniem. Zajęcia dostosowane
są do wieku, wymagań oraz poziomu
znajomości. - 504 122 495

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

Kulturalny absolwent, udzieli korepetycji z angielskiego na poziomie SP
+ Gimnazjum. Posiadam certyfikat C1
– Business English. 1 lekcja + Dojazd
gratis! - angielski.jg@gmail.com - 517
- 901 - 656
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Lotniska - przewozy-Praga, Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław, Poznań,
Katowice, F-ra Vat, Door to door - 607
763 204

Lotniska przywóz i dowóz. Kraj i zagranica. Faktury VAT 502 297 240

Przeprowadzki kompleksowo, cała
Europa, 3 samochody,
różne gabaryty tel. 535
044 951

Usługi transportowe i przeprowadzki
kompleksowe 10% taniej - 601 561 366

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedam komplet do ślubu dla pani,
która ma odwagę wyróżnić się od typowej
panny młodej. Roz. 38-40, zdjęcia na
maila. - 508 269 820
Sprzedam niedrogo używaną dachówkę
karpiówkę w kolorze czerwonym. - 602
107 310
Sprzedam nowe materiały budowlane: cegła pełna- 2.500 sztuk- 70 gr/
szt., pustaki U 25x22x19 cm-360 szt. po
2.30 zl/szt., pustaki wentylacyjne- 3 zl/
szt., kotwy ścienne i dachowe. Kontakt
607153401 po godz. 15
Sprzedam pianino w dobrym stanie tel.
75 75 582 79
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

