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JELENIA GÓRA Nie płacili czynszu, teraz sprzątają mieszkania, grabią liście, będą remontować i odśnieżać

JELENIA GÓRA

Rozorali łąkę
z krokusami

Wandale szaleją terenówkami
po Karkonoskim Parku Narodowym

str. 2

Czterdzieści sześć osób
z około tysiąca dłużników
jeleniogórskiej lokalówki
zgłosiło się do programu
odpracowywania długów
czynszowych. Niemal połowa już podpisała umowy
i ruszyła do pracy.

– Mam 34 tys. zł zadłużenia.
Pracuję w jednym z jeleniogórskich
sklepów. Mijam się z moimi dziećmi:
ja wychodzę do pracy, one idą do
szkoły, a kiedy wracam, one już śpią
– wyjaśnia z kolei Agnieszka Rybarczyk, inna dłużniczka. Podkreśla, że
zrobi wszystko, aby wyjść z zadłużenia, choć nie wie, czy starczy jej sił na
pracę na dwóch etatach.
Jak mówi Mirosław Falkiewicz,
który nadzoruje prace dłużników,
do odpracowania długów jest sporo
chętnych, ale nie wszyscy nawet
po podpisaniu umów, dotrzymują
danego słowa.– Na szczęście takich
osób jest znacznie mniej, niż tych,
którzy naprawdę chcą pracować
– dodaje.

klatek schodowych. Zimą zajmą
się odśnieżaniem posesji. MZGK
udostępnił pracownikom kamizelki,
łopaty, grabie i rękawiczki.
Agnieszka Kuczera z Jeleniej Góry
przejęła zadłużone na ponad 7 tys. zł.
mieszkanie po swojej mamie. Teraz
wraz z odsetkami jej dług sięga około
16,5 tys. zł. – Wychowuję dwójkę dzieci. Odpracowanie długu to dla mnie
Miejski Zakład Gospodarki Ko- szansa na normalne życie, bez stresu,
munalnej i Mieszkaniowej program że kiedyś ktoś zabierze nam dach nad
odpracowywania długów czynszo- głową – mówi jeleniogórzanka.
wych rozpoczął jesienią. Dłużnicy
grabią liście, wycinają samosiejki,
Rekordzista, który zgłosił się do prosprzątają mieszkania przeznaczone
do sprzedaży, w których zostają
gramu odpracowywania długu, ma
rzeczy po byłych lokatorach. Być
zadłużenie na poziomie 39 tys. zł.
może będą im zlecane także remonty

Fot. Angela

Dług spłacą pracą

Agnieszka Rybarczyk i Agnieszka Kuczera
przyznają, że praca bywa ciężka.
– Mamy aktualnie około tysiąca
dłużników czynszowych, z czego
znaczna część zalega z czynszem za
krótkie okresy lub o niskiej wartości.
Bywa, że zadłużenia wynikają też
z przeoczeń lub pomyłek. Niestety mamy też dłużników, którzy
notorycznie nie płacili za czynsz,

a obecnie chcą to jakoś naprawić,
jednak nie do końca mają ku temu
możliwości finansowych. Odpracowanie długów jest więc ich jedynym
sposobem na wyjście z tej sytuacji –
mówi Jerzy Lenard, dyrektor ZGKiM
w Jeleniej Górze.
Angela
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Kapłan miał zginąć w miejscu,
gdzie go pochowano.
Salon Jubilerski ARTIMEX
NAJWIĘKSZY wybór obrączek
ślubnych i biżuterii.
Najwyższa cena skupu złota w mieście.
Galeria Karkonoska - ul. 1 Maja 27
- 75-75-234-90; Carrefour - Al. Jana
Pawła II 51 - 75-75-423-13.
Zapraszamy do salonu w TESCO

Bezimienny nagrobek z krzyżem
znajduje się między
Cieplicami, a Staniszowem na skraju
lasu. Wiele osób
przychodzi tu pomodlić się wierząc w
niezwykłą moc tego
zakątka. Kto jest tu
pochowany? – Legendy głoszą, że był to
człowiek, który stawał w obronie tych,
którzy inaczej myśleli

JELENIA GÓRA

Piękno odzyskiwane
To jedna z ładniejszych jeleniogórskich ulic z zachowaną jednorodną
secesyjną zabudową z przełomu XIX
i XX wieku. Do niedawna bardzo
zaniedbana, dziś – dzięki zabiegom
konserwatorskim i remontom – zyskuje nowe oblicze. Mowa o ulicy Michała
Drzymały. Nie ma najlepszej sławy.
Kojarzona z tzw. trójkątem bermudzkim (kwartały między Świętojańską i
Traktorową), miejscem niepolecanym
na spacery. Czy rzeczywiście? Właśnie
dobiegają końca prace przy renowacji
południowej strony zabytkowych

kamienic. Wcześniej odremontowano
kilka budynków na północnej ścianie
traktu. Nadgryzione zębem czasu
elewacje odzyskały dawny blask dzięki
projektowi rewitalizacji zapuszczonych
części miasta w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, do którego
dołożyła się Unia Europejska przekazując ponad 700 tysięcy złotych. Resztę
wyłożyło miasto. Ogólny koszt to ponad
milion pięćset tysięcy złotych. Projekt
wdrożono w poprzedniej kadencji
samorządu.
(RED)

REKLAMA

Inwalidzi wzroku podziękowali
przyjaciołom za wsparcie

str. 5

w czasie wojny, bronił Niemców, Werwolf-u. Naziści ciągnęli go przyktórzy nie opowiadali się po stronie wiązanego drutem kolczastym aż do
miejsca, gdzie znajduje się grób.
Hitlera i pomagał cierpiącym
Tam go zabili. Nie brakuje też
– mówi ksiądz Józef Stec,
„legend”, że duch zmarłego
proboszcz parafii Matki
straszy w okolicy.
Boskiej Miłosierdzia z
– Pamięć o tym miejscu
Cieplic.
jest bardzo wychowawcza
Jeden z mieszkańi krzewi kulturę oraz tradyców Staniszowa słyszał
cję oddawania czci osobom
od swojego dziadka, że
zmarłym. Chciałbym też
w mogile pochowano
zdementować plotksiędza niemieckiekę, że duch tego
go, który w 1945
nieznanego księroku został we
dza miałby w tym
wsi uznając, że
miejscu straszyć,
Polakom też bęjest to nieprawda
dzie potrzebny
kapłan. Podob- – W tym grobie leży bohater – uzupełnia ksiądz
J. Stec.
no zamordowa– mówi ks. Józef Stec.
(Agrafka)
ły go niedobitki

Nie wiadomo, czy był to ksiądz katolicki, czy ewangelicki,
czy był Polakiem, czy Niemcem, a nawet kiedy zmarł, gdyż
na grobie brakuje tabliczki. Mogiła jest jednak bardzo zadbana, a pamiętający o niej zawsze zapalają tam znicz.
Fot. Agrafka

Widzą
sercem

Moc grobu nieznanego księdza

Włamanie
z „Archiwum X”

‘‘PLUS

firma

Partner Kärcher

Bezdomny mężczyzna (59 lat)
odpowie za włamanie, którego
dopuścił się 11 listopada 1996
roku. Wówczas włamał się
jednej z willi w Szklarskiej
Porębie i ukradł rower górski,
magnetowid oraz alkohol o
łącznej wartości 3700 zł. Policji nie udało się zatrzymać
sprawcy, jednak na miejscu
zdarzenia zabezpieczono ślady,
które dzięki nowym metodom
po 15 latach zidentyfikowano.
Sprawcą okazał się obecnie
59-letni mężczyzna, bez stałego miejsca zamieszkania,
poszukiwany od ubiegłego
roku. Grozi mu kara do 10 lat
więzienia.
(KMP)
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58-500 Jelenia Góra
ul.. W.Pola 8
tel/fax. 75/ 751 80 10
kom. 601 44-30-33

MYJKI CIŒNIENIOWE,
SZOROWARKI,
ZAMIATARKI,
ODKURZACZE,
MOPY DO SPRZ¥TANIA
RÊCZNEGO,
WÓZKI,

dla domu i profesjonalistów!

info@plus-karcher.com.pl
www.plus-karcher.com.pl

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
Teodor Gutaj
fotografik

Jacek Grondowy
aktor Teatru im. Norwida

Wystawę kronikarskich zdjęć Teodora
Gutaja „Foto–migawki z życia JTF” można
oglądać w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego przy Podwalu 1 a.
Autor urodził się w 1931 roku w okolicach
Lwowa. Przygodę z fotografią rozpoczął
jako harcerz, fotografował także do zakładowej gazety „Wspólny Cel” wydawanej w
Zakładach Włókien Sztucznych „Chemitex
Celwiskoza”, oraz sekretarzował w miejscowym Foto Klubie. Ma na koncie udział
w ponad 280 wystawach zbiorowych i
indywidualnych. Uwiecznia w kadrze
pejzaże, zabytki sakralne i rozmaite widoki
z różnych stron kraju i świata, chętnie
fotografuje rodzinny Lwów. Aktualnie
jest wiceprezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego świętującego
półwiecze istnienia.
(RED)

Odtwórca tytułowej roli Jacek
Grondowy, reżyser Krzysztof Prus
oraz scenograf Marek Mikulski, czyli
trzej twórcy monodramu „Novecento” Teatru im. Cypriana Kamila Norwida, otrzymali wyróżnienie zespołowe w Zabrzu XI Ogólnopolskiego
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość przedstawiona”.
„Novecento” na podstawie książki
Alessandro Barico miał swoją premierę 5 listopada ubiegłego roku na
scenie studyjnej naszego teatru. To
fascynująca opowieść o budowaniu
przyjaźni wplecionej w los człowieka
wyrażona przez niezapomnianą
kreację J. Grondowego z pomocą
skromnych teatralnych środków
wyrazu.
(RED)

Wandale szaleją samochodami terenowymi

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Domokrążca złodziejem

Rozorali łąkę z krokusami

Sprzedawca ziemniaków pukając od domu do domu okradł
co najmniej dwie osoby. Jednego z pokrzywdzonych poprosił
o szklankę wody i wykorzystując
fakt, że lokator wyszedł do kuchni,
z kieszeni płaszcza ukradł mu
1300 zł. W podobny sposób okradł
innego mieszkańca Jeleniej Góry.

pracę wiele serca i sił, a jednak jej
efekt może być częściowo zniweczony
przez zachciankę jednego kierowcy
rajdowca – zauważają pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Straż
Byliny zasadzono w ramach wspól- być wiosenną atrakcją Sobieszowa.
KPN zatrzymała wandala na gorącym
– Młodzi mieszkańcy, uczniowie uczynku. Posiadaczowi samochodu
nej akcji Karkonoskiego Parku Narodowego oraz urzędu miasta. Kwitnąca Szkoły Podstawowej nr 15
grozi odpowiedzialność karna.
krokusowa łąka pod Chojnikiem miała w Sobieszowie,
Niszczenie chronionych
włożyli w
terenów przez fanów
motoryzacji to plaga
dla przyrodników.
Rzecz tyczy nie
tylko posiadaczy
aut terenowych,
lecz także popularnych czterokołowców, których kierowcy
zapuszczają się
w leśne ostępy
orając dukt y i
rozjeżdżając cenne
chronione rośliny.
Kierowca tej terenówki orał kołami łąkę
(Angela)

Osiemnastka
w płomieniach

W miarę spokojnie

Szczyt Witoszy, jaskinie i inne zakątki okolic Staniszowa zwiedzili w
ostatnią sobotę października młodzi
wycieczkowicze z Klubu Wędrowca
działającego przy Szkole 707 w Karpa-

czu. O atrakcjach Ziemi Jeleniogórskiej
opowiedziała dzieciom opiekunka i
przewodniczka grupy Irena Panowicz.
Wrażenia pozostały niezapomniane.
(Angela)

w obszarze chronionym.

Dziewięciu nietrzeźwych kierujących i jednego kierowcę, który
w Szklarskiej Porębie kierował pojazdem pod wpływem narkotyków
zatrzymano podczas policyjnej
akcji „Znicz”. W długi październikowo-listopadowy weekend
doszło do jednego wypadku: w Mysłakowicach potrącony został
pijany pieszy. Zdarzyło się też
kilka kolizji.
(KMP)
K

Wycieczkowiczom sprzyjała pogoda.
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Odkryli skarby blisko Staniszowa

Fot. KPN

Pięcioro podtrutych dymem
biesiadników trafiło do szpitala po
tym, jak w domu, gdzie odbywało
się przyjęcie urodzinowe wybuchł
pożar. Ewakuowano 15 osób. Do
zdarzenia doszło w Karpnikach
w ostatni weekend października.
Przewiezionych do szpitala po
przebadaniu zwolniono, pozostała
tam tylko 17-latka, która zatruła
się… alkoholem.

R
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Straż Karkonoskiego Parku Narodowego zatrzymała kierowcę terenówki, który sprawdzał możliwości swojego auta
na łące pod Chojnikiem w obszarze KPN, gdzie miesiąc temu
młodzież posadziła setki cebulek krokusów.
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Skorzystaj z okazji na tanie mieszkanie

Za jeden procent do końca grudnia
Z końcem roku wygasają możliwości składania wniosków oczyszczalni oraz starania samorządu w zakresie tzw. rewitalizacji
o wykup mieszkania za jeden procent jego wartości.
Zainteresowanie wyk upem
zwiększa się i dotyczy także zaniedbanych rejonów miasta. Mieszkańcy domów np. przy ul. LwówecL

A

M

A

•

socjalnej, sprawiły, że około 30 lokiej głośno narzekali na uciążliwe
katorów najpewniej wykupi swoje
sąsiedztwo oczyszczalni ścieków i
mieszkania.
zaniedbania w zakresie remontów
(RED)
domów. Jednak poprawa pracy
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
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JELENIA GÓRA W tym tygodniu solarisy ruszą w trasę

JELENIA GÓRA

„M” z odzysku
w pustostanie

Nowocześnie do Jagniątkowa

Samorząd zarezerwował w budżecie
kilkaset tysięcy złotych na remont tzw.
pustostanów. Udało się odzyskać wiele
mieszkań, ale przed przekazaniem ich
kolejnym lokatorom miasto musi je
odświeżyć, a czasami podjąć drobne
remonty bądź uzupełnić zużyte wyposażenie. W takim stanie jest obecnie ok.
60 mieszkań, które będą sukcesywnie
remontowane i przekazywane lokatorom wedle ustalonej kolejności przez
komisję mieszkaniową.

Jeden z pięciu nowych autobusów zakupionych przez
MZK wyruszył w minioną
środę w testowy kurs. Na
pokładzie: samorządowcy,
władze przewoźnika i media. Wkrótce dwa solarisy
będą wozić pasażerów linii
nr 15. Kolejne trzy uzupełnią
tabor w grudniu.

JELENIA GÓRA

Na ryneczku bez zmian

W ratuszu podsumowano pierwszy
etap realizacji projektu opiewającego
na ponad 7 mln zł, z których Miejski
Zakład Komunikacyjny zakupił pięć
nowych autobusów marki Solaris

Prezes MZK Marek Woźniak zapowiedział, że jeszcze w tym roku w planach jest zakup
kolejnych trzech, ale tym razem używanych autobusów przegubowych.
Fot. Angela

Do końca roku odłożona została decyzja co do dalszych losów zaniedbanego
Targowiska Cieplice. Chętna do przejęcia
i zarządzania tym miejscem była spółka
kupiecka „Zabobrze”, która złożyła
wniosek do prezydenta o przekazanie jej
ryneczku. Ten do końca roku pozostanie
jednak w rękach Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Prezydent Marcin Zawiła jest zdania, że
cieplickim kupcom nie jest potrzebna
rewolucja.

Dwa autobusy urbino to pierwsze
pojazdy dostarczone do Jeleniej
Góry z firmy Solaris, marki cenionej
w całej Polsce i Europie. Od 15 lat wyprodukowała około 8 tys. pojazdów,
z czego około trzech tysięcy trafiło
na rynek rodzimy.
Już w tym tygodniu wyruszą one
na trasę linii nr 15. Kolejne trzy
pojazdy mają być dostarczone do
grudnia. Nie wiadomo, które linie
obsłużą.
– Tak dobrych autobusów w jeleniogórskim MZK jeszcze nie było.
Słyszałem, że świetnie się sprawdzają
też trudnych, górskich warunkach –
mówi Jarosław Wójtowicz, kierowca
MZK, który usiądzie za kierownicą
solarisa. W ten sposób został nagrodzony za wzorową pracę.
(Angela)

Urbino, każdy za 805 tys. zł. Są to
nowoczesne pojazdy, dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
starszych oraz matek z małymi
dziećmi w wózkach. Jednorazowo
pomieszczą od 70 do 80 osób.
– Niskopodłogowe dziesięcioipółmetrowe urbino wyposażone są w
sprawdzone i wydajne silniki o mocy
180,5 kW spełniające rygorystyczne
normy emisji spalin. Mają klimatyzację dla kierowców, którzy mogą
dopasować wysokość i nachylenie
pulpitu do swoich warunków fizycznych – powiedział Marek Woźniak,
prezes MZK w Jeleniej Górze.
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W Święto Niepodległości
O godz. 18. 30 na dziedzińcu
Domu Parafialnego przy Bazylice
św. Erazma i Pankracego zapłonie ognisko patriotyczne. W Sali
Widowiskowej JCK przy ulicy
Bankowej o godz. 19 odbędzie
się występ grupy DAGA DANA. O
tej samej porze w Filharmonii
Dolnośląskiej zacznie się koncert
w 70. rocznicę śmierci Ignacego
Paderewskiego.
(RED)

W nadchodzący piątek, 11 listopada, o godz. 11. 11 na placu Ratuszowym rozpocznie się z racji Święta
Niepodległości koncert Orkiestry
Dętej przy Filharmonii Dolnośląskiej,
zaś o godz. 11.45 nastąpi przemarsz
pod pomnik „Niepodległość i Wolność” przy Kościele Łaski. Tam połączone chóry szkół jeleniogórskich
zaśpiewają hymn i odbędą się oficjalne obchody święta. O godz. 13.00 w
Świątyni Łaski odprawiona zostanie
msza w intencji Ojczyzny.

JELENIA GÓRA

Remont pod znakiem zapytania
tego zadania to bowiem około
5,5 mln zł.
Rok temu Jelenia Góra złożyła
wniosek o dofinansowanie tego zadania z rządowego programu tzw.
schetynówek, ale środki zostały
mocno ograniczone.
(Angela)

Jeśli miasto nie pozyska pieniędzy zewnętrznych, ulica Łomnicka
przez kolejny rok pozostanie bez
oświetlenia, chodników i nowej
nawierzchni. O konieczności remontu traktu mówi się od dawna,
jednak ciągle brakuje na ten cel
pieniędzy. Szacowana wartość

REGION JELENIOGÓRSKI

JELENIA GÓRA

Wszyscy Święci radowali się w niebie

Zabudują plac

Fot. red

Budynek, który stanie na zaniedbanym od lat placu u zbiegu ulic Piłsudskiego i Grabowskiego, ma mieć pięć
pięter, w tym cztery mieszkalne. Jedna
kondygnacja zostanie przekazana na
cele usługowe. Rozpoczęły się już prace
przy przygotowaniu terenu pod budowę,
a oddanie całości do użytku planowane
jest na wiosnę 2013 roku. Inwestorem
jest firma „Apartamenty Centrum”,
która w minionym tygodniu rozpoczęła
wstępne prace.

Pierwszymi pasażerami solarisa byli,
między innymi, prezydent Marcin
Zawiła oraz prezes Marek Woźniak.

JELENIA GÓRA

Radośnie przed szkołami

JELENIA GÓRA Więcej wniosków o wymeldowanie niesolidnych najemców

Przy pięciu jeleniogórskich szkołach
podstawowych montowane są place
zabaw dla najmłodszych uczniów,
które mają im zapewnić bezpieczne
warunki do nauki i zabawy. Powstaną
przy podstawówkach numer 2, 3, 8,
10 i 11. Wszystko dzięki rządowemu
programowi „Radosna szkoła”, w
ramach którego samorządy otrzymały
rządowe wsparcie finansowe na zakup
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole oraz na zorganizowanie szkolnych placów zabaw.
(Angela)
•
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Komornik bez skrupułów

z nimi nie da zrobić”. Otóż – da się
zrobić, czego dowodem są działania
komornicze i wyprowadzki z lokali
oraz zwiększająca się ilość przeprowadzonych eksmisji; już teraz – od
początku roku - jest ich ponad 80.
Urzędnicy zastrzegają, że nigdy nie
traktują sprawy z góry przesądzonej
na niekorzyść lokatora i analizują
każdy przypadek.
(RED)

Lokatorzy, którzy nie płacą
czynszu, są uciążliwi dla
sąsiadów i niszczą mienie
miasta, nie mogą liczyć na
pobłażliwość administracji.

niesolidnych najemców z mieszkań
komunalnych. Dotyczą one ludzi,
którzy zajmowali mieszkania całymi latami, nawet mając wyrok
eksmisyjny. – Nie dość, że sami nie
płacili, to jeszcze swoją postawą
Do Zakładu Gospodarki Komunal- dezorganizowali życie lokatorów
nej i Mieszkaniowej wpływa coraz przyległych mieszkań, pokazując,
więcej wniosków o wymeldowanie że można być niesolidnym i „nic się

L

A

M

A

•

•

R

E

K

L

A

M

A

•

Ks. Bogdan Żygadło podczas
modlitwy na jeleniogórskim cmentarzu
komunalnym.
tłumy mieszkańców i gości odwiedzili cmentarze w Jeleniej Górze i
okolicach. Tłoczno na nekropoliach
było także w środę, kiedy wspominano wszystkich wiernych zmarłych
obchodząc dzień zaduszny.
(RED)

– To dzień radości, w którym każdy z nas obchodzi swoje imieniny,
bo w niebie świętują wszyscy nasi
patroni – powiedział 1 listopada
ksiądz Bogdan Żygadło, dziekan
jeleniogórski o uroczystości Wszystkich Świętych. W miniony wtorek
•

R

E

K

L

A

M

A

•

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

kuchnia polska

sport / AKTUALNOŒCI
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JELENIA GÓRA Swoi kibice stresują piłkarzy Karkonoszy?

U siebie wciąż bez gola

Przed startem obecnych rozgrywek kibice biało-niebieskich spodziewali się trudnej walki o utrzymanie
ligowego bytu, jednak doskonałe
rezultaty z początku sezonu zaskoczyły chyba nawet samych piłkarzy.
Niestety podopieczni trenera Milewskiego coraz częściej mają nie tylko
problem ze zdobywaniem goli, ale
nawet ze stwarzaniem dogodnych
sytuacji.

Nie inaczej było w sobotnim
spotkaniu 15. kolejki IV-ligi. Ekipa
Piasta odniosła zasłużone zwycięstwo i potwierdziła na boisku, że
nie bez powodu uznawana jest za
faworyta do awansu. Goście od
pierwszego gwizdka byli stroną
dominującą, a najlepszą okazję
na otwarcie wyniku zmarnował
Kołodziej, który w 30. minucie
przestrzelił rzut karny po faulu
Walczaka. Przed przerwą żmigrodzianie mogli strzelić bramkę „do
szatni”, ale piłka po strzale Jaskułowskiego trafiła w słupek.
Po zmianie stron goście
z d o by l i j e s z cze większą
przewagę,
a na efekty
czekaliśmy do

50. minuty, kiedy to Jaskułowski
wpadł w pole karne i strzałem
głową pokonał Dubiela radując
kilkudziesięcioosobową grupę
kibiców ze Żmigrodu. W następnej
kolejce 12 listopada Karkonosze
jadą do Strzelina na mecz ze Strzelinianką. W tabeli biało-niebiescy
są na piątej pozycji, ale przewaga
nad strefą spadkową stopniała do
9 „oczek”.
(Przemo)

Fot. R. Ignaciak

Po rewelacyjnym początku
rundy jesiennej podopieczni
trenera Milewskiego mają
coraz większe problemy
z motywacją do gry grając
pod okiem własnych kibiców. Futboliści Karkonoszy
Jelenia Góra po raz trzeci z
rzędu nie strzelili gola na
własnym obiekcie.

Paliło się
w Cieplicach

Jeleniogórska młodzież ucząca się
gry w koszykówkę pod okiem Iwony
Olesiewicz skompromitowała się po
raz kolejny na parkiecie SP 10 przy
ul. Morcinka w Jeleniej Górze. Nasze
po raz czwarty w tym sezonie dostały
srogą lekcję koszykówki. Zawodniczki
z Ostrowa Wlkp. pokonały miejscowe
75:35! W 13. minucie
Paradowska zdobyła
swoje jedyne

Fot. Agrafka

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
Fot. Petr

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
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

BasketPro Jelenia Góra – Ostrovia Ostrów Wielkopolski 35:75
(11:27, 9:8, 6:23, 9:17)
BasketPro: Pawlukiewicz 11, Feja
8, Szczęśniak 7, Rososińska 3,
Łuczak 2, Paradowska 2, Prystrom 1, Kosalewicz 1, Błaszyk,
Łopatka

Koleje Dolnośląskie jesienią

ku przy ul. Powstańców Śląskich
19b, który de facto znajduje się przy
ul. Ziemowita.
– Niegdyś ulica Worcella, teraz
Ziemowita, czyli boczna ulica od
Powstańców Śląskich nie jest ujęta
w planie remontu drogi, jednak
oświetlenie zostało wykonane również przy budynkach, które mają
adres Powstańców Śląskich 19b.
Niestety w tym miejscu inaczej
nazywa się ulica, przy której postawione są budynki, niż adres,
pod którym figurują. Chodnik przy
części ul. Ziemowita, gdzie były
prowadzone prace elektryczne,
zostanie naprawiony – poinformował Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze.
(Agrafka)
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W minioną sobotę koszykarze Sudetów po raz czwarty w
tym sezonie zagrali w hali przy
ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze i
przegrali z MKS Dąbrowa Górnicza. Gospodarze w 8. minucie
meczu prowadzili 6:5 po celnym
trafieniu Wilusza. Jednak w kolejnych minutach goście powoli
zdobywali przewagę. W drugiej
odsłonie MKS prowadził nawet
różnicą 14 pkt. (40:26), ale podopieczni trenera Taraszkiewicza
zdołali nieco zmniejszyć stratę i
na przerwę schodzili przy stanie
34:45. Po zmianie stron przyjezdni ponownie odskoczyli, kiedy to
w 25. minucie po rzucie za 3 pkt.
Zielińskiego Sudety przegrywały
38:55. W ostatniej minucie trzeciej
„ćwiartki” gospodarze ponownie
doskoczyli do rywali - po trafieniu
Niesobskiego przegrywali jedynie
55:62. W końcówce gospodarze
po raz kolejny zmniejszyli stratę
do 7 „oczek” i ostatecznie przegrali 72:79.
(Przemo)

REGION

Nowej nawierzchni nie będzie

cach wybuchł pożar.– Zgłoszenie
– Przed budową nowej drogi domem. Zostały zlikwidowane, a w
o pożarze otrzymaliśmy około na Powstańców Śląskich latarnie zamian ustawiono lampy po stronie
godziny 7.50. Palił się pokój na były po lewej stronie przed moim przeciwnej, rozkopując przy tym
pierwszym piętrze budynku, stąd
chodnik, żeby pocią– najpierw rozpoczęliśmy akcję
gnąć instalację elekewakuacyjną wszystkich miesztryczną. Okazało się
kańców, a później przystąpiliśmy
jednak, że ta droga,
do gaszenia ognia – mówił nam
mimo że jest boczną
st. kapitan Jan Dalidowicz z Jedulicą Powstańców
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
Śląskich i pod takim
w Jeleniej Górze. Wskutek pożaru
adresem jest też mój
zniszczeniu uległo około dwie
dom, nie jest ujęta w
trzecie pomieszczeń znajdujących
planie budowy drogi
się na pierwszym piętrze w budyn- Mieszkańcy mają nadzieję,
i chodników – mówi
ku. Wskutek podtrucia dymem, że rozkopany chodnik
Ta d e u s z B i ł o z o r,
do szpitala trafiła starsza pani za- będzie naprawiony.
mieszkaniec budynmieszkała na pierwszym piętrze.
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Lokatorka sama próbowała gasić
ogień. Pozostałym mieszkańcom
domu nic się nie stało.
(Petr)

Znowu
porażka

punkty rzucając na 20:30. W kolejnych
minutach przyjezdne odskakiwały
notując 17-punktową serię (20:47).
Trener Ostrovii - Piotr Czaska dał
szansę gry wszystkim swoim podopiecznym, a te jej nie zmarnowały
kontynuując powiększanie dorobku punktowego na tle bezradnych
jeleniogórzanek. W następnej
kolejce 12 listopada BasketPro
jedzie do Rzeszowa na mecz
z AZS-em, a u siebie zagra19 listopada z Domeny.
pl Siemaszka. Po czterech
kolejkach jeleniogórzanki
zamykają tabelę z bilansem
koszowym 161:301.
(Przemo)

Rywalki nie dały szans
jeleniogórzankom.

JELENIA GÓRA Plany remontu inne niż rzeczywistość

Choć budynek ma adres Powstańców Śląskich, ulicy ujętej w
planie remontu, stoi przy ulicy Ziemowita, której w planie
W miniony wtorek rano w nie ma. Dlatego mieszkańcy mogą zapomnieć o gładkim
domu przy ulicy Brezy w Ciepli- asfalcie.

JELENIA GÓRA

Blamaż pod koszem

Jeleniogórscy
sportowcy nie
mają szczęścia na
własnym boisku.

Karkonosze Jelenia Góra – Piast Żmigród 0:1 (0:0)
KSK: Dubiel – Bizoń, Jurkowski, Gęca, Ziomek, Micek (65’ Kik), Murdza,
Gałuszka, Walczak, Kowalski (65’ Rudnicki), Piaszczyk
JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Fot. R. Ignaciak
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By wygrać atrakcyjne gadżety
firmowe Kolei Dolnośląskich
wystarczy zrobić zdjęcie pociągu
eksploatowanego i przesłać je
organizatorom do 30 listopada.
Konkurs skierowany jest do
wszystkich, bez ograniczeń
wiekowych. Podstawą udziału w
jest zrobienie zdjęcia dokumentującego pojazd eksploatowany
przez Koleje Dolnośląskie S.A.,

a następnie przesłanie go drogą
elektroniczną na adres konkurs@kolejedolnoslaskie.eu do
30 listopada 2011 roku, wraz ze
swoimi danymi (imię, nazwisko,
adres, kontaktowy numer telefonu). Nagrody otrzyma pięć osób.
Każdy uczestnik może wysłać
tylko jedno zgłoszenie.
(Angela)

REKLAMA

•

•

R

E

K

L

A

M

A

•

ZDROWIE I URODA
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JELENIA GÓRA

Inwalidzi wzroku podziękowali przyjaciołom za wsparcie

Niewidomi, słabowidzący
i inne osoby z niepełnosprawnością wzroku obchodzili w minioną sobotę
w jeleniogórskim Orient
Expressie Święto Białej
Laski.
Licznie zebranych gości przywitała Danuta Musiał, prezes
Zarządu Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Jeleniej Górze.
Przedstawiono krótkie sprawozdanie z działalności organizacji
w roku ubiegłym. Nie brakowało
spotkań integracyjnych z różnych
okazji, wspólnych wyjazdów do
REGION

Szpitalne remonty

Zarząd województwa dolnośląskiego
podpisał umowę na dofinansowanie
remontu budynku szpitala „Wysoka
Łąka” oraz przebudowy oddziału ftyzjatrii w Kowarach. Pieniądze pochodzą z
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Remont szpitala, w tym jego dachu i
fundamentów, ma być realizowany od
stycznia 2012 do stycznia 2013 roku.
Przebudowa oddziału pulmonologicznego wraz z jego doposażeniem w nowoczesny sprzęt ma się rozpocząć w marcu
przyszłego roku. Przeprowadzenie tych
inwestycji samorząd województwa
dolnośląskiego obiecał podczas łączenia
placówki w Kowarach ze Szpitalem
Wojewódzkim w Jeleniej Górze.

JELENIA GÓRA

Groźny azbest

Według oficjalnych danych 630
jeleniogórskich budynków ma dachy
pokryte niebezpiecznym, rakotwórczym
azbestem. Do maja 2012 roku miasto
chce usunąć azbest z 11 obiektów, w tym
ze Szkoły Rzemiosł Artystycznych czy
Chłodni Elektrowni Opole. W ramach
konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
Miasto Jelenia Góra pozyskało 53,5 tys.
zł na dofinansowanie usuwania azbestu
z terenu gminy. Z tych pieniędzy udzielana była pomoc finansowa właścicielom
nieruchomości, na których znajdował
się azbest.
(Angela)

REGION

Inwazja biedronek?

Roje zmutowanej
odmiany biedronki
azjatyckiej zauważono w Staniszowie
pod Jelenią Górą.
Owady mają kolor
pomarańczowy i dużą ilość czarnych,
nieregularnych kropek. W odróżnieniu
od naszych „bożych krówek” są spore
(dwa razy większe od zwykłych) i mogą
okazać się niebezpieczne dla człowieka.
Kąsają i powodują reakcje alergiczne
dotyczące skóry i dróg oddechowych.
Specjaliści uspokajają, jednak że owady
nie są nosicielami żadnych chorób. Jeśli
komuś przeszkadzają, można skorzystać
ze środków owadobójczych lub usunąć
nieproszonych gości „mechanicznie”.
(Agrafka)

instytucji kultury Wrocławia i
Warszawy. Była też wycieczka do
Bautzen, a także imprezy dla najmłodszych, bowiem PZN pomaga
także niewidomym i niedowidzącym dzieciom. Honorową odznaką PZN – za szczególne zasługi
– uhonorowany został Zbigniew
Ładziński. Ciepłe słowa uznania
za działalność przekazała świętującym posłanka Zofia Czernow.
Uroczystość uświetniła śpiewem
Renata Szczepaniak, wokalistka,
która straciła wzrok w wypadku,
ale mimo kalectwa ukończyła
uczelnię muzyczną.
(RED)
•

Fot. red

Widzą sercem i białą laską
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Dodatek
zdrowie i uroda
REGION

Charytatywnie dla Mariusza
jest drogi lek, którego nie refunduje
NFZ. Kosztuje on ponad 40 tys. zł.
Mimo pomocy rodziny i przyjaciół
wciąż nie udało się uzbierać takiej
sumy, dlatego organizatorzy liczą
na pomoc każdego, komu nie jest
obojętny ludzki los. Bilety kosztują
jedyne 5 złotych!
(Agrafka)

W nadchodzący piątek, 11 listopada o godz. 16.00 rozpocznie się koncert charytatywny w świetlicy wiejskiej w Barcinku, podczas którego
będą zbierane datki dla 28–letniego
Mariusza Sprycha, u którego w lutym
tego roku zdiagnozowano złośliwy
nowotwór mózgu - glejaka wielopostaciowego. Ratunkiem dla Mariusza

– Nie wszystkie autobusy mają
głośnomówiący system zapowiadający
przystanki – powiedział pan Stanisław.
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JELENIA GÓRA

Lekarz specjalista opowie
wszystko o pneumokokach
W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych”
prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła zaprasza rodziców dzieci w
wieku od 24 do 36 miesiąca życia na
spotkanie w dniu 15 listopada 2011
o godz. 16.00 do Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Kurpińskiego
2 w Jeleniej Górze. Prelegentem
będzie lekarz med. – dr Romana
Jaworska-Bobkier, neonatolog,
pediatra, zastępca ordynatora Oddziału Neonatologicznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym
Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej

Górze. Sprawa takich zakażeń jest
coraz bardziej istotna, Rodzice
dzieci nie zawsze mają pełną wiedzę
na ten temat. Będzie więc okazja,
aby w bezpośredniej rozmowie ze
specjalistami wypytać o szczegóły
szczepień, rozwiać własne w tym
zakresie wątpliwości. Miasto włącza
się finansowo w działania profilaktyczne pragnąc, by rodzice mieli
możliwie pełną wiedzę i na temat
zagrożeń zakażeniem, i na temat
chorób, jakie pneumokoki wywołują,
i na temat możliwych szczepień.
(RED)

Leczenie pijawkami
– żylaki, hemoroidy,
zapalenia, bóle i inne. Tel.
510 052 404

Prywatny gabinet
internistyczny. Specjalista
chorób wewnętrznych lek.
med. Jan Karp. Przyjmuje
- środy od 16.30 Jelenia
Góra ul. Letnia 2. Badania
kierowców, EKG rejestracja telefoniczna
tel. 606 244 313
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ANNA MARIA JOPEK
MAKOTO OZONE –
„Haiku”
wydawnictwo: AMJ
Music/ Universal Music
Polska

POP ROCK & JAZZ

POP - ROCK & JAZZ
ANNA MARIA JOPEK – “
Sobremesa ”
wydawnictwo: AMJ Music/
Universal Music Polska

CIENIE HIRSCHBERGU XMV

Z duszą na ramieniu

skomląc uciekł do innej bramy. Stefan
wstał w mgnieniu oka zgryzając wargi
z bólu i kuśtykając podążył do obranego
celu, od którego dzieliło go jakieś sto
pięćdziesiąt metrów.
– Czy mogę prosić o ogień? – struchlał
na dźwięk głosu mężczyzny, który
wyrósł przed nim jak zjawa. – Wszelki
duch Pana Boga… – wyszeptał po cichu.
Nie miał zapałek, skończyła mu się benzyna w amerykańskiej zapalniczce. To
wszystko znajdowało się w mieszkaniu
Drzewieckiego, do którego zmierzał. –
Przykro mi… – rzucił. – Tego to po panu
bym się nie spodziewał, panie Stefanie!
– żartobliwie odrzekł nieznajomy.
Starzecki czuł jak strużka zimnego
potu wpływa mu tam, gdzie zdecydowanie płynąć nie powinna. Po chwili dopiero dotarło do niego, że przechodzień
to nikt inny jak pan Wacław, ratuszowy
stróż, którego kilka dni temu dobrze
poznał podczas nieplanowanej wizyty
w magistracie. – A pan co tu?… – nie
dokończył pytania, bo mężczyzna znikł
tak niespodziewanie jak się pojawił. –
Jeszcze kilka takich numerów, a zejdę na
zawał – szepnął sam do siebie Starzecki.
Ciężko oddychając i kuśtykając, bo po
upadku zaczął odczuwać dokuczliwy ból
biodra, dotarł w końcu prawie do celu.
– No, jeszcze cztery piętra – wysapał.

Ciąg dalszy za tydzień.

Starzecki, gdy dotarł w końcu do
potężnych drzwi barokowej kamienicy
przy ulicy Kopernika, był cały zlany
zimnym potem. Sapał nie tyle ze zmęczenia, co z emocji. Wślizgnął się do
przesiąkniętej wonią wilgoci sieni, gdzie
temperatura była co najmniej o 10 stopni
niższa niż w rozgrzanym lipcowym
słońcem mieście.
Ledwie trzystumetrowy odcinek
dzielący dom parafialny od kamienicy,
w której mieszkał Teodor Drzewiecki
z wnuczką Inge, Starzecki pokonywał
z duszą na ramieniu. By nie budzić
podejrzeń nie chciał iść szybko. Z kolei
gdy zwalniał, wydawało mu się, że jest
nienaturalny, bo – z reguły chadzał szybkim, pewnym siebie i zdecydowanym
krokiem. Nie mogąc dobrać odpowiedniego tempa zdał sobie sprawę, że musi
wyglądać jak człowiek niezrównoważony lub pijany.
Na domiar złego nie zauważył
wybiegającego z jednej z bram psa.
Przeraźliwy pisk zwierzęcia i głośne
nieprzyzwoite słowo z ust Starzeckiego
rozeszły się echem po wąskiej, zabudowanej z obydwu stron ulicy Kopernika.
Mężczyzna wyłożył się jak długi boleśnie
kalecząc nadgarstki, którymi oparł
się instynktownie na chropowatej
nawierzchni chodnika. Pies, któremu
niezdarny człowiek nadepnął na łapę,
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Na pamiątkę pierwszej projekcji ruchomego obrazu

Jeleniogórska Ścieżka Filmowa – tak zatytułowane
wydarzenie, na które zaproszeni są wszyscy miłośnicy
kina – będzie miało miejsce
9 listopada w związku ze
115. rocznicą pierwszego
seansu filmowego w naszym
mieście.

Cafe und Konzerthaus, gdzie
dziś – po wielu przebudowach
– znajduje się sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum
Kultury.
Jeleniogórska Ścieżka Filmowa to odrobina historii,
szczypta magii „scen rucho- Krammer Lichtspiel, później
mych”, parę ziaren entuzja- Marysieńka. A dziś sklep
zmu, kilkadziesiąt minut wolz chińszczyzną.
nego czasu. To prosty przepis
Według zachowanych w archiwum na unikalną okazję, by stanąć
atrakcje. O godz. 15:30, w siedzibie
źródeł pierwsza projekcja filmu w oko w oko z lokalną kinematografią. Archiwum Państwowego, zostanie
dawnym Hirschbergu miała miejsce
W programie pierwszej edycji tego otwarta wystawa poświęcona jeleprzed 115 laty w budynku Wiener wydarzenia znalazły się następujące niogórskim kinom. Wernisażowi
będzie towarzyszył koncert muzyki
filmowej w wykonaniu Duetu Seba
Organizatorami ścieżki są następujące instytucje kultury: Jeleniogórskie Centrum i Pit. W sali widowiskowej JelenioInformacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Jeleniogórskie Centrum górskiego Centrum Kultury przy
Kultury, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Towarzystwo ul. Bankowej 28/30, o godz. 18:00,
zaprezentowana zostanie sonda z
Przyjaciół Jeleniej Góry. Patronatem honorowy wydarzenie objął Prezydent Miasta udziałem jeleniogórzan oraz odJeleniej Góry Marcin Zawiła. Patroni medialni: Jelonka, Telewizja Karkonosze Play będzie się projekcja ruchomych
obrazów (wstęp: 5 zł).
oraz Muzyczne Radio.
(Oprac. Natalia Zatka)

Drogi rozwoju

Pokaz filmów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Studenckich OSTRAVA-PICTURE odbędzie się 7
listopada o godz. 18.00 w Osiedlowym
Domu Kultury. Wstęp wolny.

Klaps zaprasza

Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps”
proponuje we wtorek, 8 listopada,
projekcję filmu polskiego zatytułowanego „Kret” To opowieść z lat stanu
wojennego przybliżająca działania
Służby Bezpieczeństwa a także próba
zrozumienia przez dzieci działaczy
pierwszej „Solidarności”. Początek o
godz. 18.00 w sali widowiskowej przy
ul. Bankowej 28/30 (cena biletu 10 zł,
karnet 28 zł)

Czytanki w środy

Mocne i do refleksji

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa
przy Książnicy Karkonoskiej (ulica
Bankowa) zaprasza dzieci przedszkolne wraz z opiekunami na środowe
„Poranki czytanki”. W ramach imprezy – zajęcia dla najmłodszych, gry,
zabawy edukacyjne, wprowadzające
w tematykę książki oraz biblioteki.
Spotkania odbędą się w środy: 9, 16,
23 oraz 30 listopada w godz. 11 – 13.

wyjścia do dyskursu o próbie dominacji, manipulacji; o wykorzystywaniu
władzy do swoich celów. Ta sztuka ma
Rozmowa z dyrektorem Powszechnie uważa się, że sprawa mnóstwo tropów interpretacyjnych i
naczelnym i artystycznym ta to jeden z bardziej przełomowych niczego nie narzuca, choć, istotnie,
teatru, a zarazem reżyserem momentów w publicznej debacie opiera się na sytuacji „klasycznej”.
sztuki „Oleanna” – Bogda- dot. napastowania seksualnego w
miejscach pracy.
– Jakiej mianowicie?
nem Kocą.
Do profesora przychodzi studentka
– Sytuacja, z którą mamy do kwestionująca jego umiejętności
– Dlaczego akurat ta sztuka?
Do napisania „Oleanny” Davi- czynienia rozgrywa się za za- przekazywania wiedzy; po przeanada Mameta zainspirowała głośna mkniętymi drzwiami. Klasyczne lizowaniu problemu, profesor proponuje studentce dodatkowe spotkania,
sprawa sądowa niejakiej Anity Hill molestowanie, czy coś więcej?
Zdecydowanie więcej. „Oleanna” mające na celu jej douczenie. Owe
i Clarenc’a Thomasa, sędziego Sądu
Najwyższego USA. Pani Hill oskarżyła jest sztuką uniwersalną, w której spotkania odbywają się w gabinecie
pana Thomasa o molestowanie sek- można znaleźć kontekst i dla dyskusji profesora, czego niejako widz staje
sualne w latach osiemdziesiątych kie- o molestowaniu seksualnym, i psy- się świadkiem, podglądaczem. W
dy był on przełożonym w Komisji ds. chicznym, i finansowym itd. Chodzi pewnym momencie studentka –
Równouprawnienia w Zatrudnieniu. tu przede wszystkim o pewien punkt powiem kolokwialnie – „wywija
numer”, który staje się przyczyną
dramatu. Całkowitego upadku
profesora, którym kierowała
wszakże dobra wola, chęć pomocy studentce słabej. Choć może
nie do końca, tego nie wiemy.
Nie wiemy też, czy „numer” był
przypadkowy, czy planowany?
Tego wszystkiego możemy się
jedynie domyślać. Widz sam
musi zinterpretować „Oleannę”,
to do niego należy ostateczna
odpowiedź na postawiony problem. Po prostu, tę sztukę należy
dograć w domu. Zastanowić się
nad nią dłużej.
W sztuce grają Agata
– Dziękuję za rozmowę.
Moczulska i Tadeusz Wnuk.
Piotr Iwaniec
•
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W poniedziałek,7 listopada o godz.
17.00 w Osiedlowym Domu Kultury
przy ul. Komedy-Trzcińskiego, odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa
„Drogi rozwoju” absolwentów Liceum
Plastycznego w Jeleniej Górze. Ekspozycja będzie czynna do 23 grudnia.

Jak kręcą studenci

Sztuka Davida Mameta na dużej scenie

W patriotycznym duchu

II Przegląd Twórczości Patriotycznej zaplanowano na 8 listopada o
godz. 10.00 w MDK „Muflon”. Wstęp
wolny.

Życie pod wodą

10 listopada o godz. 16.00 w Muzeum Przyrodniczym przy ul. Wolności 268 zostanie otwarta wystawa
„Zycie pod wodą ‘2010”, czyli najlepsze
fotografie biorące udział w konkursie
organizowanym przez Muzeum
für Naturkunde w Görlitz. Wystawa
będzie czynna do 16 grudnia.

R

E

K

Przyroda Kresów

11 listopada o godz. 15.30 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się
wernisaż wystawy fotografii z cyklu
„Przyroda Kresów”, „Park Stryjski we
Lwowie” oraz spotkanie członków
Towarzystwa z okazji Święta Niepodległości . wystawa będzie czynna do
31 stycznia.
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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

Jubileusz na wielkim ekranie

Anna Maria
Jopek zaprosiła Makoto
Ozone, geniusza fortepianu z Japonii,
aby wspólnie
nagrać krążek
„Haiku” na którym znalazło się 12
kompozycji m.in. z wykorzystaniem
źródłowych utworów z repertuaru
Mazowsza w opracowaniach Tadeusza Sygietyńskiego („Hej przeleciał
ptaszek”, „Dolina”, „Oberek”, „Cyraneczka”), tradycyjnych tematów „Do
Jo Ji”, „O mój Rozmarynie” czy samego
Makoto Ozone („Pandora”). Całość
albumu dopełniają dwie współczesne
kompozycje: Pawła Dobrowolskiego
(„Dobro”) oraz Marcina Kydryńskiego
(„Biel”). Na bambusowych fletach gra
artysta teatru Kabuki,Tomohiro Fukuhara, którego kompozycje „Yoake”
i „Yuugure” otwierają i zamykają ten JELENIA GÓRA
przecudowny krążek.
Andrzej Patlewicz

Annie Marii
Jopek udało
się nie tylko
nagrać album
z historiami z
Lizbony, lecz
także zaprosić tamtejsze
gwiazdy m.in. „księcia fado” Camane,
portugalskiego pieśniarza Paulo de
Carvalho, charyzmatyczną wokalistkę z Wysp Zielonego Przylądka Sarę
Tavares i Tito Parisa, angolańskiego
multiinstrumentalistę i wokalistę, oraz
brazylijskiego kompozytora i wokalistę
Ivana Linsa. Wśród 13 utworów zawartych na płycie znalazły się trzy piosenki
premierowe. Jopek śpiewa luzofońskie
melodie ze specjalnie do nich napisanymi słowami w języku portugalskim. Są
tez polskie akcenty na płycie, choćby
piosenka „Lizbona moja miłość”. Każda
wyśpiewana nutka przez Annę Marię
Jopek ze stworzonym na tę okazję
multikulturowym zespołem powoduje
dreszcz emocji.

•

JELENIA GÓRA

Fot. Archiwum

7 listopada 2011 r.

FOT. M. OLIVA SOTO ARCHIWUM TEATRU im. NORWIDA

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

7 listopada 2011 r.

7

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-2579 Oferujemy rozkładowe mieszkanie o pow. 37m2 na 2
pięt r ze blok u m ies zk al ne g o
w centrum miasta Jeleniej Góry.
Składa się z 2 pokoi, łazienki
z WC, kuchni, przedpokoju z wnęką
pod zabudowę, loggi oraz piwnicy.
Sylwia Okraska 516 559 710
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-2610 Mieszkanie położone na IV piętrze bloku 4 - piętrowego usytuowane na Zabobrzu I. O powierzchni 50m2. Na które składa się
duża i przestronna kuchnia, 2 - pokoje, przedpokój, oraz łazienka z wc..
CENA 140 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
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-2600 Oferujemy Państwu
bardzo ładną i zadbaną kawalerkę
położoną na Zabobrzu I o powierzchni 23 m2. Mieszkanie jest bardzo
ciepłe i słoneczne.
CENA 95 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
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-2400 Oferujemy Państwu dom poniemiecki, wolnostojący położony na działce 1600m2. Dom do kapitalnego remontu o powierzchni użytkowej około
200m2. Nieruchomość położona w malowniczej miejscowości, kierunek Jelenia Góra
- Bolków.
CENA 109 000 zł
Anna Roziel 509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kawalerkę w Cieplicach Koniecznie ogrzewanie z sieci, w
rozsądnej cenie.Pilne.Lic.5877 500 122 445
Pilnie poszukujemy dla klienta
mieszkania na Zabobrzu,
3-pokojowego od 60m do 70m
Nr.lic 5877 - 515 285 788

MIESZKANIA
SPRZEDAM
129m2 w kamienicy - 5 pokoi, I
piętro, zachowane piece i stolarka,
zadbana kamienica i klatka schodowa, lic10728 - 501 181 875
2 pokoje ul. Drzymały - I piętro, 68
m2,210.000,- zł. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 6327 - 519-562869
2 pokoje ul. Podgórze - Stan bardzo
dobry, I piętro, 50 m2. Nieruchomości Karkonoskie lic.6327 - 519562-869
2 pokoje z antresolą - 2 poziomowe, zadbane 74m2, ogrzewanie
miejskie, blisko ratusza, w cenie
całe wyposażenie lic10728, - 501
181 875
2 pokoje Zabobrze - 39m2,ciepłe,
niski czynsz. Lic.5877 - 500 122
445
2 pokojowe okolice Morcinka Mieszkanie na parterze w bloku
po termomodernizacji. Słoneczne,
ciepłe, zadbane w spokojnej, bezpiecznej okolicy. Cena 130.000zł do
negocjacji. www.npremium.pl - 504
820 292
2 pokojowe po remoncie - Piękne
mieszkanie o pow.37m2 na wysokim parterze przy ul. Noskowskiego, ocieplony blok, czynsz tylko
160zł, cena 135000zł do negocjacji.
lic.16361 - 600 227 515
2 300zł/m2 - Ostatnie 6 mieszkań
w stanie deweloperskim-dwupoziomowe. Mieszkania o pow. od
84,5m2; do 101,66m2., na jednym z
osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. lic.13045 MARLES - 883
797 878
2-pokojowe w nowym bloku mieszkanie w nowym budownictwie
na Złotniczej, ładnie wykończone,
z balkonem, ogrodzona posesja,
niskie koszty utrzymania. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3 pok w nowym budynku - Nowoczesne mieszkanie dwupoziomowe
o powierzchni 82m2, położone
w samym centrum Jeleniej Góry,
ogrzewanie z sieci, mały balkon.
Atrakcyjna cena, lic10728 - 501
181 875
3 pokoje Os. Orle - Ciepłe, do
zamieszkania od zaraz, duży balkon.Lic.5877 - 500 122 445
3 pokojowe na Kiepury - Mieszkanie o pow. 63m2 na wygodnym 1
piętrze blisko ZUSU. Słoneczne,
zadbane, środkowe, tanie w utrzymaniu. 215.000 zł do negocjacji.
lic.16361 www.npremium.pl - 600
227 515
37m2 za 55tys. - Mieszkanie 2
pokojowe we Wleniu, w bloku na 3
piętrze. Wymienione okna. Czynsz
ok 200zł. Lic.7453 Cztery Kąty - 601
869 663
50m2 za 130tys. - Słoneczne
mieszkanie 2 pokojowe, wysoki parter przy ul. Przeskok, rozkładowe,
ustawne. Mieszkanie do remontu.
Cena do rozmów. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
53m2 120tys - w kamienicy, okolice
Małej Poczty, II piętro, cena 120tys
do negocjacji lic10728 - 501 181
875

63 m2 - 139.000 zł - 2 pokojowe,63
m2, 1 piętro, okolice Małej Poczty,
do wprowadzenia, ogrzewanie
gazowe, ogródek, cena - 139.000
zł 666 222 031 Madom Nieruchomości, Ewelina Jarząbek, lic. 9506
- 666 222 031
66-metrowe Zabobrze
II - 3-pokojowe mieszkanie do
częściowego remontu, otwarta
przestrzeń za oknem, duży balkon
i różne dodatkowe możliwości,
cena 199tyś zł. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
80m2 na Kiepury - Nowa cena Mieszkanie 4 pokojowe, 4 piętro,
okolice Zusu, 80m2. 220tys do
rozmów. Lic.7453 Cztery Kąty - 601
869 663
84m2 - 270tys - Duże trzypokojowe,
dwupoziomowe blisko centrum
Roksanes Ż 7867 - 508 240 831
Atrakcyjna oferta - Mieszkanie
w stanie deweloperskim-2300/
m2-dwupoziomowe. Pow.94,11m2.
Lic.13045 Marles - 883 797 878
Atrakcyjne trzypokojowe - o
pow. 83,6m2 w centrum miasta
składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki
z kabiną, wc oraz korytarza. Mieszkanie bardzo zadbane, ciepłe i słoneczne. Atrakcyjna cena. Polecam
MAR-MS-12418 lic. 13045 - 533
797 878
Blisko centrum, komfortowe,
piękna lokalizacja kawalerka
(32m2)i 2-u pokojowe (42-45m2)
z balkonem lub ogródkiem, teren
ogrodzony, miejsce parkingowe.
Oddane będą do użytkowania
2012r .N.Fankulewscylic.8236 692 094 962
Blisko Sądu, ładna, duża kawalerka 36m2, po remoncie z dużym
balkonem, II p. NPartner lic.3198
- 693 539 968
Centrum, dwupoziomowe 79m2
- Nowa kamienica z 2006r, III piętro,
dwupoziomowe, salon z aneksem, 2
sypialnie, pokoje, łazienka (wanna z
hydromasażem), WC, stan idealny,
z zabudową kuchenną, doskonała
cena 283tyś.lic.8236, www.fankulewscy.pl - 692 094 962
Cieplice nowe od 2900zł/m2 Mieszkania deweloperskie 47,51m2
(2pokoje) i 63m2 (3pokoje) I i II piętro, osiedle Orle, blisko głównego
deptaka, ogrzewanie miejskie i
indywidualne gazowe, miejsce
parkingowe. www.fankulewscy.
pl,lic8236 - 692 094 962
Cieplice tania kawalerka - Parter
33,5m2,do odświeżenia, ogródek,
duża piwnica, ogrzewanie gazowe106tyś. II piętro 36m2 (pokój 25m2)
słoneczne, piękna lokalizacja, po
remoncie, ogrzewanie gazowe.
Niskie czynsze.lic.8236 N.Fankulewscy - 692 094 962
Do sprzedania mieszkanie 3 pokojowe na 5 piętrze, nie wymaga
wkładu finansowego, winda, idealny rozkład. WC i łazienka osobno,
balkon. Powierzchnia 67m,wymienione okna, kuchnia w zabudowie,
szafa komandor. - 532 513 377
Duże 2-pokojowe na Zabobrzu II 55-metrowe mieszkanie w idealnym
stanie, z dużym 28-metrowym salonem i długim, szerokim balkonem z
widokiem na góry, niski czynsz tylko
240zł, blok ocieplony. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Duży wybór mieszkań na Kiepury
i Wiłkomirskiego od 48 do 70m2,
doskonała lokalizacja, przystępne
ceny, możliwość negocjacji, więcej
na stronie Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Janowice Wielkie - 3 pokojowe
po kapitalnym remoncie,49 m2, I
piętro. Nieruchomości Karkonoskie
lic.6327 - 519-562-869

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

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

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

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

1. 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).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Karpacz 145tys - Zadbane 38m2
w bloku, wysoki parter, 2 pokoje,
łazienka po remoncie, tylko 145
tys. do negocjacji, lic10728 - 501
181 875
Kawalerka - Maciejowa - 27m2,
wysoki parter, samodzielne wejście, po remoncie, lic10728 - 501
181 875
Kawalerka na Różyckiego
- 24m2 na 3 piętrze w bloku po
termomodernizacji. Ładny widok,
niskie koszty utrzymania, nowe
okna, nowe panele, 85000zł do
negocjacji. www.npremium.pl - 600
227 515
Kawalerka Zabobrze I - 24m2,
słoneczne, nowe okna, po remoncie, lic10728 - 501 181 875
Kawalerka-centrum, duża,
ładna 36m2, po remoncie z dużym
balkonem, II p - 693 539 968
M-2 do remontu w Piechowicach,
blok, Ip. Negocjuj cenę. Lic. 13045
Marles - 607 797 911
M2 ul. Norwida - Mieszkanie o
powierzchni 75m2 w kamienicy.
Mieszkanie do remontu. Cena do
negocjacji. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
M-2 w Cieplicach - 49m2, parter,
kamienica, przytulne mieszkanie.
Lic. 13045, Marles - 607 797 911
M2 za 115tys. - Mieszkanie 2
pokojowe, 35m2, 9 piętro, blok
ocieplony, ul. Moniuszki. Nowe
okna. Do wprowadzenia od zaraz.
Cena do rozmów. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
M3 ul. Bartka Zwycięzcy - Mieszkanie w kamienicy o powierzchni
73m2, po kapitalnym remoncie,
nowe: instalacje, podłogi, drzwi,
okna. Piękna łazienka z dużą
wanną. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
M4 na Kiepury - Mieszkanie 4
pokojowe, 80m2, 4 piętro, okolice
Zusu. Do wprowadzenia od zaraz.
Cena 227tys do rozmów. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem, w bloku w okolicy Małej
Poczty w zielonej strefie. Okazyjna
cena!tylko 135 tys zł Euro-Dom lic.
4566 - 601 540 292
Mieszkanie 2-pokojowe - 57m2
II piętro w kamienicy, rozkładowe
po remoncie, słoneczne, zadbane
do zamieszkania blisko centrum,
atrakcyjna cena. Marles lic.13045
- 790 418 318
Mieszkanie 99 000zł - Sprzedam
mieszkanie w Przesiece 48,1m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka. Gold
House nr lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie do remontu - 62m2
blisko centrum i piętro do aranżacji
wg. własnego uznania atrakcyjna
cena. Marles lic.13045 - 790 418
318
Mieszkanie dwupokojowe 37m2
na wysokim parterze w okolicy
ścisłego centrum. Po kapitalnym
remoncie. Mieszkanie bezczynszowe. N. Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu drugim, położone na drugim piętrze. Niskie koszty utrzymania. Cena 115000zł. N. Grzywińscy
Lic 998. - 509 156 552
Mieszkanie Kiepury - Dwupokojowe o powierzchni 52m2 na I piętrze z balkonem cena do negocjacji
lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie o powierzchni
100m2, 3 pokoje, położone na
parterze w kamienicy. Idealnie
nadające się na biuro. Parking pod
nieruchomością. Jeldom lic. 14557
- 668 667 637
Mieszkanie o powierzchni 40m2
na Zabobrzu III koło Zusu. do wprowadzenia. Cena wynosi 135tyś.
Jeldom lic. 14557 - 668 667 637

Mieszkanie w Kamienicy na
parterze przy ul. Wojska Polskiego
38m2, idealne na działalność usługową i biurową. Okazja cenowa
119 tys. zł Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292,
Miłków duży wybór od 73tyś.
- Parter 50m2, 3pokoje po kap.
remoncie z ogródkiem 125tyś,
Parter 73m2 do kap.remontu 83tyś,
Parter 80m2 z ogródkiem do kap.
remontu 165tyś.Ip. 58m2, 3pokoje
stan idealny 230tyś, lic.8236,www.
fankulewscy.pl - 692 094 962
Nietuzinkowe mieszkanie
80m2 - Niepowtarzalne mieszkanie 3 pokojowe, wejdziesz i
zostaniesz! Ogródek, miejsce na
samochód oraz zagospodarowany
placyk dla dzieci i do wypoczynku
to dodatkowe atuty! Euro-Dom lic.
4566 - 601 540 292
Nowe 105m2 - 265tys zl - W stanie deweloperskim, 2 poziomowe,
balkon, ogródek, okolice Cieplic
lic10750 - 691 210 677
Nowoczesne, komfortowe
mieszkanie dwupokojowe po
remoncie na Zabobrzu na wygodnym 1 piętrze. Pow. 41m2, świeżo
po remoncie, do dyspozycji ogródek, cena 149000zł do negocjacji.
www.npremium.pl - 504 820 292
Okazja - Bardzo ładne mieszkanko 2 pokojowe, bloki blisko centrum. Ogrzewanie z sieci, spokojna,
zielona okolica. NPartner lic.3198
- 693 539 968
Okazja 138 000zł - W Kowarach o
pow. 42m2, w kamienicy. Mieszkanie wykończone oraz umeblowane
na wysoki standard. Możliwość na
uzyskanie 2-poziomu. Cena do
negocjacji. Polecam MAR-MS12462.Marles lic. 13045 - 533
797 878
Parter willi Cieplice - Parter
przedwojennej willi, 103m2, 4 pok,
zachowane parkiety oraz stolarka,
kominek, ogród, samodzielne wejście, lic10728 - 501 181 875
Pół domu w cenie mieszkania Ściegny 90m,3 pokoje, kuchnia,
łazienka. Centralne ogrzewanie,
woda i kanalizacja miejska. Oferta
prywatna. - 509 949 961
Przestronne, słoneczne rozkładowe mieszkanie 3 pokojowe
z balkonem na Zabobrzu II. Tylko
199 tys zł Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292,
Przytulne, słoneczne, mieszkanie po remoncie, 2 pokoje 41m2.
W cenie mieszkania zabudowa
kuchenna oraz szafa typu komandor. Mieszkanie nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540
292,
Słoneczna kawalerka na Zabobrzu do wprowadzenia, na trzecim
piętrze. Niskie koszty utrzymania.
N. Grzywińscy Lic 998. - 509 156
552
Słoneczne mieszkanie na Zabobrzu II z balkonem. Mieszkanie po
remoncie generalnym, z pięknym
widokiem na panoramę gór. Idealna
lokalizacja. Okazyjna cena! EuroDom lic. 4566 - 601 540 292,
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie z balkonem w Mysłakowicach
- 518 108 953
Sprzedam kawalerkę w Cieplicach 33,5m2 z ogródkiem przy
budynku. Mieszkanie oferuje pokój,
przestronną kuchnię umeblowaną,
łazienkę z kabiną prysznicową.
Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 48m2 na Zabobrzu
III, 4piętro, po remoncie. GOLD
HOUSE nr lic. 10750 - 691 210
677
Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe 49,1m2 z balkonem w
okolicy Małej Poczty, po remoncie.
192 000zł Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. ATRAKCYJNE KOWARY 138.000!
MAR-MS-12462. Polecam Państwu przytulne
mieszkanie o pow. 42m2, które składa się z
salonu, pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki z
wc i korytarza. Mieszkanie do wprowadzenia,
wykończona na wysoki standard. Bardzo atrakcyjna lokalizacja i oferta. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
2. ATRAKCYJNE W PIECHOWICACH!
MAR-MS-12450. Mieszkanie o pow. 58m2, do
remontu, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. I p.w
3-pietrowym bloku. Mieszkanie posiada piwnicę
i balkon. Ogrzewanie własne dla budynku. Po
remoncie można uzyskać bardzo ładne duże
M2. Cena 130.000 zł do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911.
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12461. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II na drugim piętrze o pow. ok.
37m2 w skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wanną, wc oraz korytarz. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 115,000,- do
negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. OKAZJA BLISKO CENTRUM I ZABOBRZA!
MAR-MS-12421. Atrakcyjne o pow. 52,40m2
składa się z przedpokoju, pokoju dziennego,
sypialni oraz łazienki wraz z wc wyposażonej w wannę. Mieszkanie słoneczne ładnie
utrzymane, zadbane jedynie do odświeżenia.
Ogrzewanie piecem 2-funkcyjnym gazowym.
Bardzo ciekawa lokalizacja. Cena 185.000,- do negocjacji. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE BLISKO CENTRUM!
MAR-MS-12415. Mieszkanie 45,27m2, w kamienicy na 2 piętrze, mieszkanie 3 pokojowe,
kuchnia łazienka i wc. Mieszkanie przytulne,
jasne. Cicha okolica, niedaleko plac zabaw.
Blisko do komunikacji miejskiej i osiedlowego sklepu. Cena 155.000zł.
Zapraszam na prezentację Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. 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.
8. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy
po remoncie, możliwość wykupienia garażu,
blisko centrum tylko 180.000. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
9. LOKAL DO WYNAJĘCIA!
MAR-MS-12416. Dwupoziomowy o pow.
łacznej ok. 350m2. Lokal znajduje się przy
głównej ulicy Jeleniej Góry. Podłączone łącza
internetowe, linia telefoniczna, alarm, prąd i
woda. W czynsz wliczone ogrzewanie co jest
dodatkowym atutem. Serdecznie zapraszam
na prezentacje. Marcin Środecki 883 797 878

Sprzedam mieszkanie do
remontu 58 m2 w Piechowicach. 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Mieszkanie z balkonem. 130 000zł Gold
House nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie na nowym
Zabobrzu. Dobra cena. Nr lic.
10171 - 508 240 826
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu ul. Noskowskiego, 3 pokoje
63m2, II piętro, blok po remoncie cena 210 tys. zł tel. 600 346 516
Sprzedam nowe komfortowe
mieszkanie 2 pokoje 50 m. na
1pietrze z balkonem plus garaż ul
Moniuszki 5A. Bez pośredników
tel.600721484
Sprzedam parter domu w Cieplicach o pow. 89 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, weranda, przedpokój,
piwnica. Mieszkanie b. zadbane,
blisko parku. 268 000zł Gold House
nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam piękne mieszkanie z
ogrodem z pięknym widokiem na
góry - 794 526 721
Sprzedam piętro domu w Piechowicach, po remoncie, 2 przestronne
pokoje + 3 małe ze skosami, strych,
ogródek przy budynku, niezależne
wejście. 199000zł do negocj. Gold
House nr lic. 10750 - 691 210 677
Szeregówka o powierzchni całkowitej 180m2 w spokojnej i zielonej
okolicy. Nowe okna, na podłogach
wykładziny i parkiet, kafle. Okna
PCV. Cena do negocjacji. Jeldom
lic. 14557 - 668 667 637
Szymanowskiego, parter 35m2
- 2 pokoje (16i10m2), kuchnia,
łazienka i przedpokój. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie, wymaga
jedynie odświeżenia (nowe instalacje, okna, panele) blisko szkoły,
przedszkola. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Ul. Bankowa - 2 pokoje, III piętro,
ogrzewanie gazowe. Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327 - 519562-869
Ul. Kadetów - 2 pokojowe, 2
poziomowe, stan bardzo dobry. Nieruchomości Karkonoskie lic.1740
- 519-562-869
Willowe Cieplice - 4 pokoje,
na parterze, niższa cena - pilne
.Lic.5877 - 500 122 445
Wyjątkowe mieszkanie z antresolą, 95m2 3 pokoje. Stan mieszkania nie wymaga dodatkowych
nakładów, mieszkanie idealne dla
rodziny i w świetnym miejscu, cena
interesująca! Euro-Dom lic. 4566 601 540 292
Zielone Tarasy - Nowe mieszkania w Cieplicach przy ul. Zielonej.
Wielkopolska jakość w dobrej
cenie. Roksanes Żukowski 7867 508 240 831

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje na Drzymały z dużą kuchnią, umeblowane 950zl + opłaty
(czynsz wliczony) więcej informacji
przez telefon - 531 260 885
2 poziomowe mieszkanie po remoncie, 80m2, miejsce parkingowe,
3 pokoje o wysokim standardzie,
spokojna okolica z pięknym widokiem. 1450zł/mies. www.npremium.
pl - 504 820 292
3-pokojowe mieszkanie - 59m2
I piętro częściowo umeblowane
centralne ogrzewanie z sieci zielona okolica blisko Akademii Ekonomicznej. Marles lic.13045 - 790
418 318
3-pokojowe mieszkanie - Komfortowy apartament 68 m z aneksem
kuch. Umeblowany i wyposażony,
piwnica, parking, ogród ,grill. Wrocławska- Maciejowa. Faktura Vat
Tel kont.503197955

Atrakcyjne dwupokojowe o
pow. 45m2 w samym centrum
Jeleniej Góry mieszczące się w
bloku na 1 piętrze. Mieszkanie
umeblowane, czyste, zadbane i
słoneczne. Atrakcyjna cena. Serdecznie polecam. Marles lic. 13045
- 533 797 878
Do wynajęcia 2-pokojowe , umeblowane na Zabobrzu - 607 155
777
Do wynajęcia dla studentek
2-pokojowe mieszkanie w Jeleniej
Górze na ul. Studenckiej. W pełni
umeblowane 850zł +media+ kaucja
1500zł - 695 250 581
Do wynajęcia duże, 3- pokojowe,
umeblowane, internet, mieszkanie
w centrum Jeleniej. Cena 800 zł
plus opłaty. - 608 713 865
Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu 750zł plus media - 509 996
394
Do wynajęcia kawalerka w centrum
przy ul Okrzei - 699 963 782
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
ul. Norwida, WC, łazienka, kuchnia,
również dla studentów lub na biura
- 782 299 705
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
Zabobrze - 661 703 997
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Cieplic tel. 601
794 937
Do wynajęcia mieszkanie 53m2,
2pokoje w tym 1 z aneksem
kuchennym z meblami i sprzętem
pod zabudowę. 1000zł (w tym
oplata czynszowa)+woda+energia+kaucja. - 601 834 417
Do wynajęcia mieszkanie o pow.
65 m2. Kuchnia umeblowana,
pokoje puste. Koszt 1000 zł +
media+ kaucja - 501 167 262
Dwa mieszkania do wynajęcia
oba 2 pok. umeblowane w ścisłym
Centrum i oś. Czarne - tylko 750zł.
Oraz 3 pok.800zł koło Małej Poczty.
Madom-nieruchomości Lic.9506 530 640 740
Dwupokojowe mieszkanie w
nowym budownictwie w okolicy
Wzgórza Kościuszki o pow. 50m2
na 1 piętrze. Świeżo po remoncie,
w idealnym stanie z garażem. Tylko
1300zł/mies www.npremium.pl 600 227 515
Kawalerka do wynajęcia
30mkw w Karpaczu. 750zl plus
media. - 507 180 381
Kawalerka umeblowana Zabobrze od zaraz - 502 206 565
Komfortowe, nowoczesne
M3 - Mieszkanie o pow. 85m2 na
1 piętrze w nowym budownictwie.
C.O. i ciepła woda z sieci. Do
dyspozycji balkon, taras, garaż.
Okolice Wzgórza Kościuszki-cicha
i spokojna dzielnica, 1400zł/mies
lic.16361 - 600 227 515
Komfortowy apartament „ Pod
Świerkami „ w Karpaczu w pełni
wyposażony i umeblowany, 30
m2. Nieruchomości Karkonoskie
lic.1740 - 519-562-869
Komfortowy apartament 50
m z aneksem kuch. Umeblowany
i wyposażony, balkon, piwnica,
parking, ogród , grill.b Wrocławska- Maciejowa. Faktura Vat Tel
kont.503197955
Ładne 2 pokoje z dużą kuchnią
na ulicy Drzymały kolo komisu z
telefonami. umeblowane 950zl
+opłaty (czynsz wliczony) więcej
informacji udzielam przez telefon 531 260 885
Mam do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, 63 m2, ogrzewanie
gazowe, cena - 750 zł mies (już z
czynszem) 666 222 031 Madom
Nieruchomości, Ewelina Jarząbek,
lic. 9506 - 666 222 031
Mam do wynajęcia mieszkanie w
Parku Sudeckim. - 601 719 495
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tel. 75 64 70 610
www.jeldom.pl

ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę www.jeldom.pl
gdzie codziennie zamieszczamy nowe, ciekawe oferty.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego:
Piotr 602-72-72-42
Kamil 668-66-76-37
lub też mailowego na adres biuro@jeldom.pl
Nasi agenci na pewno stworzą dla Państwa ciekawą ofertę i pomogą w załatwianiu wszelkich formalności związanych z zakupem,
wymianą, wynajmem, lub sprzedażą Nieruchomości.
Jeldom, spełnimy Twoje marzenia!
SL639 - Trzy-pokojowe mieszkanie, o powierzchni 116mkw,
położone na drugim piętrze pięknej, poniemieckiej kamienicy,
ulokowanej w ścisłym Centrum miasta! Trzy duże pokoje, osobna
widna kuchnia,
łazienka,
osobne
WC, balkon.
Polecamy!!
Cena: 290 000 zł;
kontakt:
Piotr 602727242

WL637 - Do wynajęcia połowa domu, położona w spokojnej,
zielonej okolicy, blisko Centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie ma
powierzchnię 126mkw,
składa się z 4 pokoi
i zajmuje całe 1 piętro.
Całość w super stanie!!
Cena: 2000zł/mc
do negocjacji!!!!
kontakt:
Kamil 668667637
SL629 - Cudowne, stylowe mieszkanie na Os. Zabobrze III.
Dwa pokoje, 48mkw, ulokowane na IV piętrze. Dostęp do terenów
spacerowych, przystanków komunikacji, sklepów, placów zabaw, itd.
Cena: 189 000 zł,
kontakt:
Piotr 602727242

ST536 - Prezentujemy Państwu ofertę sprzedaży trzynastu
działek na "Leśnym Wzgórzu "w Dziwiszowie. Działki o powierzchni od 704 mkw do 4464mkw, z pięknym widokiem na malowniczą panoramę Karkonoszy, oraz Kotlinę Jeleniogórską. Dojazd do
działek drogą publiczną
asfaltową.
Cena: 65zł/mkw,
kontakt:
Kamil 668667637
SL450 - Piękne mieszkanie 3-pokojowe, o powierzchni 114mkw,
położone na I
piętrze! Zabytkowe
poniemieckie
piece,
całość
pięknie zachowana.
SUPER STAN !
Cena: 320 000 zł;
Kontakt:
Kamil 668667637
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Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443,
75 75 25 017
Umeblowane, 2 pok. Kadetów 55 m2 - 1100 zł; Wyczółkowskiego
- 3 pok -51 m2 - 900 zł; okolice Armii
Krajowej, 2 pok - 55 m2 - 1000 zł
666 222 031 Madom Nieruchomości, Ewelina Jarząbek lic. 9506 - 666
222 031
Wynajmę mieszkanie 3 pok. o
pow. 65 m2 Koszt 1000 zł +media
+kaucja - 501 167 262

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Bardzo pilnie poszukuję mieszkanie koło placu Staniszów. Numer
kontaktowy 725400417
Poszukuję do wynajęcia kawalerki w Gryfowie Śląskim - 531
538 373
Rodzina: czysta, zadbana, bez
nałogów, z dwójką dzieci z powodów
rodzinnych nie mająca się gdzie
podziać zaopiekuje się domem lub
mieszkaniem w zamian za rachunki
i opiekę. - 792 159 554
Szukam mieszkania do wynajęcia
od połowy grudnia na ok.5 m-cy
, umeblowanego dla rodziny z 2
dzieci - 660 523 333

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Pół domu - Niezależne, bez
części wspólnych podział w pionie.
90m trzy pokoje, wszystkie media ,
c.o. ogród. Stan do zamieszkania.
Zamienię na małe mieszkanie w
Jeleniej Górze. - 509 949 961
Zamienię mieszkanie własnościowe 59m2 w Jeleniej Górze na
dom pod Jelenią Górą lub w okolicy
z dopłatą- może być do remontu.
Tel. 796 64 63 11

DOMY
SPRZEDAM
149 tys - Zachełmie - Dom do
wykończenia, pow. 145 m2, działka
300 m2, cena - 149.000 zł do
rozmów. 666 222 031 MADOM
Nieruchomości, Ewelina Jarząbek,
lic. 9506
Atrakcyjna oferta - Dom w
okolicy Gryfowa po remoncie do
wprowadzenia. Na działce 1300m2.
Cena 252000zł. Lic 998. - 509
156 552
Atrakcyjny 399 000 zł - Dom
wolnostojący z 2002 r, 5 pokoi, 2
łazienki, na ładnej działce 730 m2
w Kowarach. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Cieplice 385 000zł - Sprzedam
dom w zabudowie bliźniaczej w Cieplicach w atrakcyjnej dzielnicy. pow.
całk. 216m2. 385 000zl Gold House
nr lic. 10750 - 691 210 677
Cieplice piękny parter willi 102m2,5 pokoi, piękny ogród, po
kapitalnym remoncie, zachowane
stare elementy, ogrzewanie gazowe
i kominkowe z rozprowadzeniem
ciepła,piwnica102m2, niezależne
wejście i ogród. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Dom 125 000 zł - Sprzedam
działkę zabudowaną budynkiem do
remontu. Pow. działki 900m2, pow.
domu 90m2. Budynek znajduje się
w centrum Podgórzyna, wszystkie
media. Gold House nr lic. 10750 691 210 677
Dom 2 km od J.Góry - Sprzedam
dom w zabudowie szeregowej, 3
pokoje, garderoba, łazienka, wc,
kuchnia z jadalnią, zadbany. 350
000zł Gold House nr lic. 10750 691 210 677

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Dom blisko Liceum Żeromskiego
- Sprzedam dom po kapitalnym
remoncie o pow. 160 m2, 5 pokoi,
kuchnia, 2 łazienka, strych, piwnica,
garaż. Budynek bardzo zadbany.
Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677
Dom Jeżów Sudecki - Nowy dom
w stanie deweloperskim blisko
Zabobrza, pow.146m2, działka
1315m2. Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677
Dom na sprzedaż - 167m² wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym w MiedzyrzeczuBobowicko, piękna zielona okolica,
widok na jezioro, blisko las. Działka
680m². - 885 342 947
Dom z 2007 roku 400tys. - 4 pokojowy, 100m2, działka ok. 400m2,
kominek. Do zamieszkania od
zaraz. Cena do rozmów. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Malowniczy dom - o pow.
100m2 na działce 700m2 z garażem. Dom bardzo ładnie położony z widokami na góry. Cena
261000zł.N. Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
Piękna szeregówka w Mysłakowicach o powierzchni 300m2,
dwa tarasy, okna PCV. Działka o
powierzchni 2500m2(zagospodarowana). Dach pokryty dachówką
ceramiczną, budynek ocieplony.
Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Pięknie położony przestronny i
nowocześnie urządzony dom o
pow.420 m2 (13 pokoi) + stodoła +
działka 0,39 ha w okolicy Jeleniej
Góry z przepięknym widokiem na
góry. Tel.508 302 629.N.Sudety.
Piękny dom położony w Łomnicy
o powierzchni 135m2 z działką
1200m2.Cztery sypialnie, salon
z kominkiem, dwie łazienki, duża
kuchnia, garaż i pomieszczenie
gospodarcze. Nowy dom z 2004
roku. lic. 14557 - 668 667 637
Płonina - Budynek mieszkalny
i gospodarczy, działka 947 m2,
tylko 48.500 zł. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 6327 - 602 749
567
Pół domu - W Szklarskiej Porębie-Średniej, do remontu, 146m2.
Cena-180 000zł - 607 797 911
Siedlisko w Karkonoszach Drewniany dwupoziomowy dom w
górach (90m2) na płaskiej działce(1140m2) w dolince otoczonej
lasem. Na działce zarybiony staw
0,38ha. Nieruchomość z wielkim
potencjałem. Euro-Dom lic.4566
- 601 540 292
Sprzedam atrakcyjna szeregówkę - lokalizacja Zabobrze,
gotowa do zamieszkania, elegancko wykończona, 120 m2, rok
budowy 2006, stan bardzo dobry,
Jelenia Góra tel. 501 099 367
Sprzedam dom w Karpaczu z
pokojami do wynajmu (10 pokoi)
na działce 1250m2. Budynek o
pow. 380 m2. Wyposażenie w
cenie. Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej(skrajny) na Czarnym. 167m2. 5 pokoi, 2 łazienki,
kuchnia, garaż. Gold House nr
lic. 10750 - 501 181 875
Sprzedam parter willi w Cieplicach z niezależnym wejściem,
ogrodem. Mieszkanie 103m2, po
remoncie z kominkiem, piwnice,
blisko parku. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
Sprzedam zadbany dom w
Cieplicach w poszukiwanej
dzielnicy. Pow. 200m2, działka
600 m2. Dom nadaję się do
wykorzystania przez 2 rodziny.
Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677
Ściegny - Pół domu podział
w pionie. Centralne ogrzewanie, woda z sieci, kanalizacja
miejska. Trzy pokoje, kuchnia,
łazienka. Sprzedaż lub zamiana
na małe mieszkanie. Lic 11965
- 509 949 961

DOMY
ZAMIENIĘ
Zamienię dom poniemiecki w
Marczowie, okolice Lwówka Śl.
położony na działce 2,800m2 na
mieszkanie w Jeleniej Górze z
dopłatą lub sprzedam. - 695 485
708

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1360m - Bardzo atrakcyjna działka
w Jeżowie Sudeckim, idealny
prostokąt, media przy działce. W
sąsiedztwie nowych domów. Oferta
sprzedaży po raz pierwszy na
rynku. Lic.11965 - 509 949 961
Działka Mysłakowice sprzedam
13arow z kompletnymi mediami i
asfaltowym dojazdem, w spokojnej
okolicy i widokiem na góry. Zapraszam. - 500 038 104
Mam do sprzedania działki
budowlane w Jeżowie i Janowicach. Bardzo tanio. Po godz. 20
tel:756137887 - 668 717 536
Najpiękniejsza działka budowlana w Jeleniej-Górze-Dziwiszów,
os. Leśne Zacisze, piękna, spokojna, zielona okolica dla ludzi
lubiących łono natury. - 885 342
947
Sprzedam 3,5 ha przy parkingach na Łysej Górze w Dziwiszowie. Pośrednikom dziękuję. - 603
954 845
Sprzedam duże działki w tym
jedna zabudowana starym domem
pomiędzy ul. Wrocławską i Trzcińską - 603 954 845
Sprzedam działkę budowlaną w
Podgórzynie 65 tys. zł Euro-Dom
lic. 4566 - 601 540 292
Sprzedam działkę pod budowę
082A w Siedlęcinie tel. 75 713
75 89
Sprzedam uroczą działkę budowlaną 1250m2 w Jeżowie Sudeckim
z dostępem do drogi. - 509 996
394

LOKALE
SPRZEDAM

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do wynajęcia lokal
55 m2 w centrum
miasta, na parterze,
przy ruchliwej
ulicy. Doskonała
lokalizacja na biuro,
dla działalności
handlowej czy usług.
Bez pośredników. tel.
501 662 442

Do wynajęcia lokal
użytkowy na I piętrze
o pow. 11,60 m2, cena
10 zł brutto/m2 +
media. Jelenia Góra,
ul. Wolności 82, tel
75-75-266-36.
Lokal 100 m2 - Na Zabobrzu I
do wynajęcia lokal na działalność
gosp. Parter -50m2, 1-pietro -50
m2 Koło przychodni. Lic. 6311 - 501
167 262
Lokal do wynajęcia w pobliżu
centrum miasta z możliwością
dojazdu. Pow.20m kw. idealny na
biuro, działalność usługowa - 510
874 563
Lokal ścisłe centrum 70m2 na
deptaku 1-go maja, parter, duże
witryny, obecnie sklep wszystko po
2.90. wynajmę - 888 221 321
Parter-20m - Do wynajęcia od
grudnia lokal w centrum Jeleniej
Góry. Czynsz najmu 1000. Lic
11965 - 509 949 961
Tanio lokal na Kopernika.
tel.510105442

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

Lokal na Zabobrzu I o pow. 100
m2 do sprzedania. Bardzo dobra
lokalizacja. Obecnie wynajęty. Lic.
6311 - 501 167 262

Hala 178 m2 przy głównej drodze
w Jeleniej Górze, świetna lokalizacja i dojazd, osoba prywatna, super
cena. - 693 877 264

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Biuro/Kancelaria - Wyjątkowo
atrakcyjna cena brutto 30,5zł/m z
ogrzewaniem i prądem. Lokal pow.
22m ul. Bankowa. Lic. 11965 - 509
949 961

Poszukuje garażu do wynajęcia okolice Wita Stwosza tel. 696
584 311

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 ul Okrzei, 4 pokojowe, rozkładowe, zadbane
,ładne. Ogrzewanie gazowe oraz zachowany stary zabytkowy piec kaflowy. Balkon od strony ulicy. Doskonałe na
biuro, gabinet , kancelarię. Tel. 501736644 Remigiusz
Rychlewski
2. Oferujemy dom z 2002 r. na działce
720 m2, w Kowarach. Powierzchnia całkowita wynosi 260
m2, użytkowa 215 m2 i obejmuje na trzech kondygnacjach
duże pomieszczenie na garaż dwustanowiskowy, kotłownię
, pralnię i spiżarnię oraz wiatrołap, przedpokój, kuchnia z
salonem, cztery pokoje, dwie łazienki i wc. Przestronny
taras i balkon na piętrze. Dom bardzo ładnie utrzymany,
wymaga jedynie odświeżenia. Teren ogrodzony. 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 tel: 726 290 939
9. Centrum ul Długa / Krótka, mieszkanie 2 pokojowe,
przestronne, zadbane. 78 m.kw. Ogrzewanie miejskie,
nowe okna. Wygodne miejsce , mieszkanie w doskonałej
cenie 179000 zł Rychlewski Remigiusz 501736644
10. Bardzo ładna działka budowlana w centrum Jeżowa Sudeckiego
1000 m2. Usytuowana na lekko pochylonym terenie z
dostępem do mediów gaz, prąd woda. Dojazd droga
asfaltową, doskonała lokalizacja w pobliżu komunikacji
miejskiej, szkoły, sklepu. Słoneczna z częściowym widokiem na góry. Serdecznie polecam Rychlewski Remigiusz
501736644
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
12.Dwupokojowe mieszkanie w Piechowicach. Mieszkanie do remontu , na parterze (z przechodnimi pokojami)
o pow. Ok 41m2 2 pokoje. Ogrzewanie piecem kaflowym
( możliwe gazowe). W cenie lokalu dwupoziomowe pom.
gospodarcze (położone obok na terenie Gminy - możliwa
adaptacja na garaż) wraz z niewielkim terenem zielonym. Zarządza wspólnota. Czynsz miesięczny ok.120zł.
( w tym f.remontowy , wywóz śmieci , zarządząnie itp). Wygodna lokalizacja
w centrum miasta. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
13. KOMARNO- świetna oferta inwestycyjna.
Świetne dwie działki budowlane (1000 m.kw. + 1330
m.kw.) w tym z rozpoczętą budową. Piękny widok,
doskonały dojazd do centrum Jeleniej Góry oraz
wygodny wyjazd w kierunku Wrocławia. Nowy asfalt,
woda, prąd, kanalizacja.
Fabiś Robert 502175903

ROZMAITOŒCI

PISANE Z UKOSA

PLOTKI I FAKTY

Popieram tatuaż w pracy
W najpopularniejszym obecnie
internetowym serwisie społecznościowym facebook ruszyła akcja pod
wdzięcznym hasłem: Popieram tatuaż w pracy. Generalnie chodzi o to, że
ludzie, którzy pokolorowali sobie na
stałe ręce czy inne części ciała chcą
być odbierani i oceniani tak samo
jak ci, którzy pokolorowani nie są. I
nie ma w tym nic dziwnego.
Osobiście nic nie mam przeciwko
tatuażom. Ba! Sam mam tatuaż, i
to wcale niemały. Gdzie? To wiedzą
jedynie nieliczni, albowiem tatuaż
ów owiany jest tajemnicą właśnie
przez wzgląd na to, że w niektórych
środowiskach mógłby zostać „źle”
odebrany, choć wcale niczego złego
nie przedstawia. Ot, „maziaja” to
najzwyklejsza pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia nikogo nie piętnująca, z nikim nie zadzierająca i do
nikogo, i niczego nie pije. A jednak,
czytelniku, źli odbiorcy czają się na
każdym kroku.
Stąd sam akcję zainicjowaną ostatnio w serwisie facebook po pierwsze
doskonale rozumiem, po drugie –
gorąco popieram. Jak zresztą i inne
podobne akcje, utrzymane w duchu
szeroko-pojętej emancypacji, dążenia
do wolności słowa, czynów i przekonań albo niesienia pomocy innym.
Popieram i będę popierał, albowiem
jestem wielkim zwolennikiem tezy,
że winno się wszystkimi siłami
walczyć z tym, co staje okoniem na
drodze rozwoju społeczeństwa, bądź
co bądź – społeczeństwa XXI wieku.
Niestety, wracając do Popieram
tatuaż w pracy, w społeczeństwie
XXI wieku – określającym się często
społeczeństwem cywilizowanym,
liberalnym, tolerancyjnym i otwartym na nowe – tatuaż ciągle źle się
kojarzy. W Polsce szczególnie, w
której tatuaż to „dziara”, i w której
ową „dziarę” nosi jedynie ten, kto
albo w kryminale się bawił albo do
kryminału prostą drogą idzie bo
tam chce się bawić. Nieważne jakim
„wydziarany” jest człowiekiem; ile
uniwersytetów ma na koncie, ilu
osobom w życiu pomógł i jaki ma
zawód wyuczony.
I o to właśnie rozchodzi się ludziom, którzy w serwisie facebook
akcję determinującą autora tego
felietonu do pisania zorganizowali.

Ni mniej, ni więcej jak tylko o to, by
ludzi z tatuażami nie dyskryminować
tak samo, jak ludzie wytatuowani nie
dyskryminują tych, którzy tatuaży –
nie mają. I słusznie, bowiem co to
właściwie komu przeszkadza taki
tatuaż, a już szczególnie u kogoś, kto
osiągnięć w portfelu posiada bezliku?
No co przeszkadza, ja się pytam? A
jednak przeszkadza.
Społeczeństwu przeszkadza, gdy
konsultant bankowy ma „zrobione
rękawy”. Społeczeństwo gorszy kiedy
na szyi kucharza w renomowanej
restauracji widnieje napis: Kocham
swą żonę. I społeczeństwo bardzo
irytuje, gdy nauczyciel lub inny
wykładowca ma na ramieniu kolorowe słoneczko. To wszystko jest
złe, zdaniem społeczeństwa. Z kolei
złe nie jest, kiedy gruba baba jedząca pączka ostentacyjnie i z wielkim
przekąsem zamyka okienko bankowe przed nosem, i gdy kucharz w
wieku późno emerytalnym podaje
krewetki zamiast małży. No i gdy
nauczyciel czy wykładowca uczy
dzisiejszych młodych tak samo,
jak uczył młodych za PRL-u. To jest
okej, byleby nie miał tatuaży.
„Uczestnictwo w akcji Popieram tatuaż w pracy w praktyce
oznacza, że oceniacie innych nie
po wyglądzie lecz po ich kompetencjach i umiejętnościach. Akcja
nie ma propagować tatuaży tylko
walczyć z dyskryminacją poprzez
pewien przykład; z dyskryminacją
w sensie ogólnym, w różnych
dziedzinach życia i społecznego
funkcjonowania”, czytam w notce
o projekcie. Czy to nie piękne? Czy
takich projektów nie powinno być
więcej? Inicjatyw społecznych przeciw wykluczeniom, za integracją
i obiektywizmem? Ależ powinno!
Musi być coraz więcej, i musi być
częściej. Tym razem o poszanowanie i godność człowieka postanowili walczyć wydziarani – do „krwi
ostatniej”, kartkami w formacie A4
z napisem: Popieram tatuaż w pracy, z którymi będą fotografowali się
ze znanymi osobami, w ciekawych
miejscach, ze swoim pracodawcą,
z babcią i z dziadkiem. I bardzo
dobrze. I byleby z zamierzonym
skutkiem.
Piotr Iwaniec

– Na początku było
obserwatorium.
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Mniej aktywni
Niedawna kampania wyborcza bardzo zmobilizowała
kandydatów, którzy o głosy
wyborców walczyli także w
cyberprzestrzeni, głównie na
portalach społecznościowych.
Jednak kiedy po wyborach
opadł kurz bitewny, zmniejszyła się także aktywność
niedawnych pretendentów do
mandatów. To też zrozumiałe,
bo przecież trzeba zachować
siły i pomysły na kolejne wyborcze starcie. Aktywnym na
tym polu niezmiennie pozostaje radny Rafał P. Szymański
z Prawa i Sprawiedliwości,
niedawny kandydat do Sejmu
RP (nr 13 na liście), który
nieustannie komentuje, bloguje, „lubi to” lub stosuje inne
internetowe chwyty.

Solaris pod
ratuszem
Testowa jazda najnowszego autobusu miejskiego była
swoistym przeżyciem dla pasażerów, którzy – w większości
przypadków – na co dzień
komunikacją miejską nie jeżdżą. Bo przecież prezydent
Marcin Zawiła ma samochód
służbowy, także z takiego auta
korzysta prezes Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego
Marek Woźniak. Pozostali,
którzy zabrali się na pokład
pachnącego nowością solarisa, także rzadko korzystają
z takiego środka transportu.
Nic zatem dziwnego, że pojazd
podjechał pod sam ratusz.
Jeszcze by ci niedzielni pasażerowie nie znaleźli przystanku!
To by dopiero było…
(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

– Teraz mamy laboratorium…

– a całość zakończymy
konserwatorium!

– I nas posądzą o
odchylenie prawicowe…

Andrzej Więckowski, członek zarządu powiatu jeleniogórskiego, Mirosław Górecki, burmistrz Kowar
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Z duchami Pustki i Bezruchu
Brud, smród, złuszczone elewacje – to tylko niektóre z motywów
drażniących naszego miasta. Symbolicznym miejscem splotu tych trzech
zjawisk jest najważniejszy zakątek
Jeleniej Góry: plac Ratuszowy.
W morzu atramentu wypisanego na jego temat pływa ratusz z
majestatem samorządu w środku i
otoczenie. Z wieży magistratu świetnie widać Karkonosze, które pewne
trendy „każą” jeszcze bardziej zbliżyć
do Jeleniej Góry. Co by się z Zieloną
nie myliła. Widać także to, co niemal
w zasięgu ręki: starówkę odrapaną,
zaniedbaną i bez pomysłu, który by

z tej kapciowatej pikawy naszego
miasta uczynił jak dzwon bijące serce stolicy Karkonoszy. Grodu, który
chce budować moc na turystyce i
promocji.
Rynek to wizytówka nie tylko
Jeleniej Góry, ale każdego miasta
lokowanego na prawach niemieckich. Przykłady można by mnożyć.
Reprezentacyjny Rynek Starego
Miasta w Warszawie podniesiony
z ruin po hekatombie Powstania
Warszawskiego wpisuje się w analogię do jeleniogórskiego placu
Ratuszowego. Także wzniesionego
powtórnie i nieudolnie po wybu-

rzeniach spowodowanych fatalnym
stanem historycznej zabudowy.
Wówczas termin rewitalizacji był
pojęciem abstrakcyjnym, zaś buldożer – czymś konkretnym. Trudno się
więc dziwić, że z niego skorzystano.
Zaś realizacja idei urbanistów sprzed
niemal pół wieku uczyniła centrum
Jeleniej Góry amorficznym architektonicznie tworem. I tak Bogu dzięki,
że nie udało się wdrożyć całej wizji,
według której mielibyśmy dziś w
centrum wczesnozabobrzański
styl późnego Gomułki. Nie uciekły
jednak od tego koszmaru plac Ratuszowy oraz sąsiednie uliczki.
Piszącemu te słowa daleko do
fascynacji okultystycznych. Nie
może się jednak oprzeć wrażeniu,

że duch tamtej epoki w połączeniu
z miazmatami zaszłości lat niedawnych, skutecznie czyni naszą
starówkę nieprzyjazną i daleką
klimatom analogicznych miejsc w
innych miastach. Wystarczy udać
się na plac Ratuszowy o jesiennym
zmierzchu, aby dojrzeć błąkające
się zjawy Pustki i Bezruchu. Jak je
przepędzić i przyciągnąć choćby cień
miejskości?
Ożywieniu Rynku na pewno nie
służą stosunki własnościowe w obrębie arkad. Wspólnotom lokatorskim
brakuje wspólnej wizji podcieni z
założenia służących handlowi, pod
którymi – o dziwo – handlowanie
zakazanym bywa. Nie ma też odpowiednich pieniędzy na remont

kamieniczek, które aż proszą się nie
tylko o warstwę świeżej farby, lecz
także o poważniejsze naprawy.
Entuzjastom jeleniogórskości
marzy się Rynek nie tylko z przyzwoitymi knajpami, kramami
kupieckimi i cywilizowanym targiem. Rynek to dobre miejsce na
ścieżkę edukacyjną, na tabliczki
z dawnymi nazwami poszczególnych pierzei. Na galerię starych
zdjęć, które można by zestawić z
tym, co mamy dziś. W końcu – na
opis historyczny, co gdzie kiedyś
było. Ale taka deskrypcja mogłaby
sfrustrować wielu współczesnych
decydentów, bo okazałoby się,
że nasz Rynek w porównaniu
do dawnego Marktu to istna pu-

stynia z kilkoma jedynie oazami
normalności.
Takiej wizji Rynku nie zrealizują
prywatni inwestorzy. Nie znajdą
wspólnego języka egoistyczne
wspólnoty. Konieczny jest solidny
wkład z budżetu miasta. Ono jednak ma związane ręce, bo poza
ratuszem i płaszczyzną rynku, nic
do magistratu nie należy. Samorządowe sumienie zżerać powinien
wyrzut: nie zawsze prywatyzacja wszystkiego i jak najszybciej
przynosi pozytywne skutki. A tak
właśnie postąpiono z najważniejszym placem Jeleniej Góry, który
aktualnie stacza się ku żenującemu
prowincjonalizmowi.
Wasz redaktor
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2011-10-28 godz. 17.00 - 2011-11-04 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
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 oferuje prostą i wygodną formę
dodatkowego zarobku jako konsultantka,
profesjonalne szkolenia kosmetyczne,
konkursy, nagrody, możliwość awansu. brak
opłaty wpisowej, 692 494 164
Barmanka, kelnerka od zaraz poszukiwana do baru w Cieplicach. 533989178
Centrum miasta Karpacz. Poszukujemy
kobiety na stanowisko sprzedawcy do
sklepu jubilerskiego. Mile widziane doświadczenie w handlu detal. Dodatkowe pytania i
CV proszę przesyłać na adres artur@harf.
pl - 663 480 992
Dam prace - pilne zatrudnię - 512 004 476
Dla ratownika WOPR praca w okolicach
Piechowic i Szklarskiej Poręby. W godzinach
popołudniowych. Nie wymagam KPP. Mila
atmosfera dobra płaca 609443326
Do hotelu na zmiany nocne - Zatrudnimy
pana z Karpacza lub okolic, CV prosimy
wysyłać na adres joannakornosz@eapollo.eu
Do sprzątania klatek schodowych, biur oraz
mieszkań prywatnych. Stawka godzinowa.
Więcej informacji pod numerem telefonu
796-149-777, 726-010-036

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
Fabryka Tektury w Pilchowicach poszukuje spawacza do montażu kotła CO wraz z
kominem oraz przeróbki instalacji CO. Tel.75
713 63 49 - 602 366 931
Firma budowlana pilnie zatrudni na umowę
o prace doświadczoną brygadę kafelkarzy.
Kontakt w godz. 9-18 - 501 700 499

Firma Ładziński Zakłady
Metalowe zatrudni:
monterów wymagania:
znajomość rysunku techn.,
zdolności manualne tel.
603-587-299

Firma w Leśnej
poszukuje kierowców
do pracy w transporcie
międzynarodowym.
Wymagane prawo jazdy
C+E oraz karta kierowcy.
TEL. 509938909, 509938908
Firma w Lubaniu zatrudni spawaczy
tworzyw sztucznych a także spawaczy
TIG. - 600 055 702
Firma WOJ-KAT zatrudni do pracy na
produkcji, w systemie trzyzmianowym oraz
w czterobrygadowym. Praca od zaraz. Tel.
756475564. E-mail: wojkat@wojkat.pl
Firma zatrudni kierownika do prowadzenia
gospodarstwa rolnego z wykształceniem
rolniczym i doświadczeniem min. 2 letnim na
stanowisku kierowniczym. - 789 297 576

Firma zatrudni studiujących w systemie
dziennym lub osoby szukające dodatkowej
pracy. W dziale obsługi klienta. Niepełny
wymiar godzin bez weekendów. CV + list
motywacyjny : rekrutacja@opalmed.eu 756 453 928
Hotel Promyk w Karpaczu zatrudni osobę
na stanowisko recepcjonistko-barmanka.
Mile widziana zaradność, solidność i
doświadczenie zawodowe. CV kierować na
adres biuro@alpejski.pl - 75-64-57-800
Hotel Sasanka w szklarskiej Porębie
zatrudni na umowę o pracę szefa kuchni,
kucharza - 501 487 313
Hotel w Wojcieszycach zatrudni recepcjonistę. Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres: dh@hotel-jan.
pl - 503 137 797
InterKadra poszukuje pracowników
jako kasjer. Wymagania aktualna książeczka sanepidu. Oferujemy atrakcyjna
stawkę godzinowa Kontakt od pon do pt
8-16 - 666 826 238
Kancelaria prawna poszukuje przedstawicieli. Praca dodatkowa lub stalą. - 664
722 255
Kelner- Ośrodek w Karpaczu poszukuje
kelnera z doświadczeniem tel. 757616070
lub 510291748
Niemcy-Płytkarze. Dam prace płytkarza. 10 euro na godz. Własny samochód
mieszkanie płatne tel 004915773207795
- 880 790 104
Ogólnopolska agencja reklamowa
poszukuje za naszym pośrednictwem
kobiet do reklam. Info: resh@autograf.
pl - 664 722 255
Opieka - Szukamy pielęgniarki ze znajomością języka niemieckiego do pracy w
charakterze opiekunki osób starszych na
terenie Niemiec. - 756 472 242
Pałac Wojanów zatrudni konserwatora z
umiejętnościami do wykonywania prac ogólnobudowlanych. Mile widziani kandydaci z
okolic Wojanowa. - 693 733 330
Płacimy Najwięcej - firma zatrudni
ambitne, przebojowe i pewne siebie osoby
do pracy w dziale obsługi klienta. Umowa o
pracę, stałe godziny, wolne weekendy. CV
+ list motywacyjny : rekrutacja@opalmed.
eu - 756 453 928
Pomoc w pensjonacie w Karpaczu - 512
004 476
Poszukujemy animatora do pracy z
dziećmi w pensjonacie Uroczysko tel. 75
76 17 331
Poszukujemy muzyków do kapeli
muzycznej do pracy na pełny etat w pensjonacie Uroczysko tel. 75 76 17 331
Poszukujemy pracowników do kuchni
w pensjonacie Uroczysko; wymagania:
pracownik bez nałogów, niekoniecznie z
kwalifikacjami, praca na etat z możliwością
zamieszkania tel. 75 76 17 331
Potrzebna opiekunka do 81-letniej
kobiety od około 06.11.11 na 2 miesiące.
Wymagana znajomość języka niemieckiego - 504 053 718
Potrzebna pielęgniarka do pomocy
przy noworodku wcześniaku. Tel.
782863233
Potrzebny kierowca 3/4 etatu - Rozwożenie pieczywa w piekarni mieszczącej się przy Os. Robotniczym w Jeleniej
Górze. Praca w godz. 5 - 11. Wymagana
dyspozycyjność i miła aparycja. Wynagrodzenie 850zł netto. Kontakt w godz.
8 - 14 - 075 - 649 60 40
Potrzebny spawacz - do spawania
konstrukcja metalowa pod folię na
ogrodzie działkowym, brak energii elektrycznej - 501 373 611
Potrzebny uniwersalny specjalista
do remontów i wykończenia wnętrz,
umowa o pracę na stałe tel. kontaktowy:
609 102 192
Potrzebuję dwie osoby do zbierania liści. 7 zł netto za godzinę. - 607
328 088
Praca dla dwóch osób potrafiących
samodzielnie wykonać docieplenie
budynku. - 513 559 512
Praca dla monterów instalacji wodkan na terenie Jeleniej Góry i Bogatyni.
Mile widziane prawo jazdy kat. B. 693955955, 693966966
Praca od zaraz dla operatora
koparki gąsienicowej w JG - 693
955 955, 693 966 966
Praca stała dla doręczyciela listów
w Mirsku -dwa razy w tygodniu
umowa o dzieło. Wskazana osoba z
Mirska lub okolic - 660 542 006

Praca stała dla doręczyciela listów we
Wleniu - dwa razy w tygodniu, umowa
o dzieło. Wskazana osoba z Wlenia lub
okolic - 660-542-006
Prace budowlane, wykończeniowe i
porządkowe przy pensjonacie w Karpaczu - 512 004 476
Proudmedia.pl zatrudni do pracy przy
produkcji i montażu reklam. Wymagane:
wysokie zdolności manualne, prawo j.
kat B. Info na stronie w dziale Praca. 667 991 669
Przedstawiciel - Podstawowy lub
dodatkowy zarobek? Pożyczki gotówkowe-raty miesięczne i tygodniowe. Jelenia
Góra lub Bolesławiec. CV: praca@kredytplus.eu. - 509 110 475
Przyjmę do pracy w Szklarskiej Porębie osobę, która zna się na gotowaniu.
- 669 488 951
Przyjmę koleżankę do współpracy na
mieszkanie prywatne w celu spotkań
towarzyskich, miła atmosfera, dogodne
godziny pracy - 726 474 933
Przyjmę sprzedawcę z doświadczeniem - 605 333 013
Przyjmę studentkę do pracy w recepcji
kontakt osobisty Hotel Karkonosze ul.
Złotnicza - 602 800 090
Przyjmiemy mężczyzn ze znajomością
gospodarki magazynowej w branży mięsnej. Praca w nocy. - 502 346 796
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
Renowacja antyków - Poszukuje
pracownika do politurowania mebli - 695
712 238
Restauracja w Karpaczu zatrudni kelnerkę tel.0757619633 lub 505010540
Restauracja w Mysłakowicach
zatrudni pomoc kuchenną. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło. - 603 749 934

Restauracja w
Szklarskiej Porębie
zatrudni menadżera,
kucharza, pomoc
kuchenną, kelner-ka, CV
wraz ze zdjęciem wysyłać
na: restauracjapolska@
vp.pl
Rockfin poszukuje inż. sprzedaży,
wymagania: wykształcenie wyższe
techniczne - ukończona PWR, j. ang,
prawo jazdy kat. B; dyspozycyjność,
CV na e-mail: malewskam@rockfin.
com.pl, tel: 75 642 44 89 - 602 790
693

Salon Dekora zatrudni profesjonalną
krawcową do szycia firan. - 606 611 559
Sklep z odzieżą ekskluzywną - Wykształcenie minimum średnie. Wysoka kultura
osobista i nienaganna prezencja. Dyspozycyjność, uczciwość. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. CV na
mail: marekmika@vp.pl - 508 240 821
Stacja BP Jelenia Góra zatrudni na pełen
etat na stanowisko-kasjer/prac.techniczny.
Nie wymagamy doświadczenia. Szkolenie
na miejscu. Oferty prosimy wysyłać na adres
470@bpsc.nazwa.pl Dołącz do nas
Stowarzyszenie Pegaz poszukuje 2
piekarzy, wiek 18-21 wym. Doświadczenie
i znajomością j.ang - praca od grudnia. 515 946 961

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

Stowarzyszenie Pegaz poszukuje na
staż do Holandii jednego mężczyznę, wiek
od 18-20 lat przy zbiorze grzybów na 4 miesiące, praca od zaraz. - 515 946 961
Stowarzyszenie Pegaz poszukuje na
staż do Holandii mężczyznę, wiek od 18-20
lat przy zbiorze grzybów na 4 miesiące praca
od zaraz. - 515 946 961
Szalunki, zbrojenia, firma Iwo-Bau
zatrudni specjalistów od zaraz. Umowa,
zakwaterowanie, praca za granicą, super
warunki. 501418553 - 699 952 962
Szkoła językowa Lingua Terra poszukuje lektora języka niemieckiego kontakt
793300227
Szukam koleżanki do współpracy w usługach towarzyskich. Telefon 533526406
Szukam niani do 16-sto miesięcznej
dziewczynki najlepiej Stara Kamienica i
okolice - 697 357 317
Szukam pomocy do pizzerii w Niemczech z prawem jazdy. Od zaraz. Mieszkanie i wyżywienie. - 00491732611707
Szukam solidnego z doświadczeniem
montażystę mebli kuchennych i szaf
wnękowych na zasadzie podwykonawcy
- 600 963 296
Szukamy do pracy w biurze w księgowości, osobę pracowitą, sumienną, zaangażowaną. - dorocia_sz@interia.pl

Szukamy pracowitych i chętnych na
stanowiska: Upalacz tlen-plazma, pomocnik
operatora lasera. Wymagana znaj. rys. tech.
Mile widziane uprawnienia: palniki, wózki
widłowe, suwnice CV na pp@pmpgroup.
com - 660 513 375
W biurze, Nieruchomości Grzywińscy
- zatrudnimy operatywną osobę z samochodem. CV wyłącznie na adres biurto@
grzywińscy.pl - 505 074 854
Wegetariański Bio Bar w Cieplicach
pl. Piastowski 24 zatrudni kucharza na pół
etatu. www.biobar.eu 664092922
Z wykształceniem wyższym po budownictwie, doświadczenie na stanowisku
kierowniczym, znajomość postępowania
przy uzyskaniu pozwoleń na budowę - 789
297 576
Zakład produkcyjny przyjmie do pracy
stolarzy, praca w akordzie dwie zmiany 502 085 114
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawców w sklepach firmowych w
Jeleniej Górze - 607 833 190
Zarabiaj na sprzedaży produktów niemieckiej firmy. Więcej info i rejestracja na stronie
www.maybe-lauretta.pl Telefon 607-122-636
Zatrudnię barmankę na dobrych warunkach w ośrodku wczasowym w Karpaczu
- 693 458 689

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię do pracy w Niemczech
mechanika samochodowego ze znajomością języka niemieckiego. Więcej informacji
pod nr. +491794627770 - 532 545 823
Zatrudnię do sklepu spożywczego w
Mysłakowicach - 519 088 494
Zatrudnię dziewczynę do pracy w barze
w Piechowicach na umowę, możliwość
przyuczenia - 691 952 208
Zatrudnię elektryków, elektromonterów,
cv proszę kierować na adres biuro@voltasc.
pl – 604556104, 604556032
Zatrudnię instruktorkę(a) Zumba Fitness
2 x w tygodniu po 1 godzinie. Kontakt telefoniczny. - 791 222 252
Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem
w ośrodku wczasowym w Karpaczu - 693
458 689
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa w Mysłakowicach - 519 088 494
Zatrudnię murarzy, pracowników do
dociepleń, tynkarzy maszynowych we
Wrocławiu zakwaterowanie zapewniamy
tel 601 723 990 - 883 777 797
Zatrudnię osobę do gotowania dorywczo
lub na stałe w restauracji w Szklarskiej
Porębie, Dziękujemy osobom Miejscowym
- 665 659 792
Zatrudnię osobę do gotowania dorywczo
lub na stałe w Restauracji w Szklarskiej
Porębie. Osobom miejscowym dziękujemy.
- 669 488 951
Zatrudnię panią do sprzątania pokoi
w dwóch niedaleko położonych od siebie
pensjonatach w Szklarskiej Porębie. Najlepiej osoba z okolicy. Czekam na kontakt
- 517 962 770
Zatrudnię panią na stanowisko telemarketerki w branży wełniarskiej ważne
doświadczenie wynagrodzenie podstawa
+ prowizja - 509 789 426
Zatrudnię panie najlepiej rencistki lub
emerytki do ręcznego klejenia pierogów
Empanada ul. kozia 4 Jelenia Góra –
umowa zlecenie 510 100 806
Zatrudnię pomocników przy budowie
w Przesiece praca do śniegów stawka 7 zł
+dopłata do dojazdów - 509 789 426
Zatrudnię recepcjonistę/ kelnera ze
znajomością Języka niemieckiego. CV ze
zdjęciem kontakt: kadryplace@vip.onet.
pl - kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię samodzielną kucharkę do
pracy zmianowej w Gryfowie Śląskim - 697
055 751
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego - 606 991 160
Zatrudnię studentów dziennych i zaocznych do pracy w hotelów Karpaczu na stanowiska kelner, kucharz , recepcjonista. CV
na adres biurojar@wp.pl - 606 303 883
Zatrudnię wykwalifikowaną asystentkę
stomatologiczną w Jeleniej Górze - 607
106 335
Zatrudnimy fakturzystkę do sklepu spożywczego, mile widziane doświadczenie w
branży ogólnospożywczej, tel: 756457246
- 531 919 100
Zatrudnimy kelnerkę w Wojcieszycach.
- 506 140 665
Zatrudnimy opiekunki do pracy w Niemczech, praca legalna. Wyjazdy: grudzień.
Oczekujemy znajomości języka niemieckiego i doświadczenia. - 601 611 963
Zlecę podwieszenie sufitu - Mała pow. ok
3m kw. oraz wyburzenie małej ściany, oferty
proszę składać po godz. 17. - 603 407 210
Zlecę tynki tradycyjne, wapienne, okolice
Starej Kamienicy - 722 069 019
Zlecę wykonanie elementów stolarki drewnianej okna, bar, zabudowy, maskownice,
drzwi i inne - 693 429 971
Zlecę wykonanie tynków maszynowych
na terenie Wrocławia - 605 766 878

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
24-latka, wykszt. średnie + matura, znam
j.niemiecki, podejmę prace na umowę o
pracę jako kelnerka, barmanka, recepcjonistka, sprzedawca, (Technolog Żywienia,
ukończone Technikum Żywienia) - 793
913 192
Baby-sitter - Niania z doświadczeniem,
37 letnia pani zaopiekuje się twoją pociechą
- 794 141 846
Drobne naprawy w domu, piwnice,
cieknący kran i inne. Tanio, posiadam piłę
spalinową, mogę pociąć drewno i podobne
prace - 601 941 847

Kobieta 25l. podejmie pracę na umowę.
Dyspozycyjna, samodzielna, wyższe
wykształcenie, prawo jazdy, doświadczenie
w pracy biurowej (sekretariat) oraz w pracy
na świetlicy szkolnej. villemii@interia.pl 509 507 930
Kobieta w średnim wieku pilnie podejmie
pracę na umowę o pracę, do uzgodnienia,
dośw. w handlu, księgowości, biurze, również praca fizyczna, pracowita, uczciwa,
szybko uczę się nowych rzeczy, dyspozycyjna, bez ubezpieczeń - dziękuję - 512
915 772
Magister kierunku medycznego podejmie prace biurowa, w rejestracji pacjentów
lub pomoże w prowadzeniu gabinetu.
Osoba niezwykle mila i kontaktowa. - 601
991 515
Mam 53 lata i doświadczenie, szukam
uczciwej pracy za uczciwe pieniądze - 513
048 102
Mężczyzna 40 lat, prawo jazdy, pilnie
poszukuje pracy. 530559412
Młoda 22 lata podejmie każdą pracę,
pracowałam jako sprzedawca w sklepie 602 813 952
Młody 21-letni mężczyzna szuka pracy na
stałe. Posiadam doświadczenie na budowie
jako pomocnik i w ochronie. Prawo jazdy
kat.B - 697 317 850
Od zaraz dyspozycyjna - 25-latka podejmie
prace od zaraz, doświadczenie: handel
,prace manualne. Nie boję się pracy,
szybko się uczę. Na umowę o pracę - 794
109 733
Pilnie podejmę jakąkolwiek pracę, jestem
dyspozycyjna, sumienna - 694 054 287
Podejmę prace przy wykończeniach
mieszkań, gładzie, malowanie, regipsy itp.
Na umowę o prace - 796 173 042
Podejmę pracę - opieka nad osobą starszą z terenu Cieplic - 757 552 456
Podejmę pracę jako kierowca magazynier-zaopatrzeniowiec. Doświadczenie w
jeździe pojazdami do 3,5 tony oraz w EU
i Polsce. Nie palący, nie pijący. 26lat. Na
umowę o prace. - 697 267 441
Podejmę pracę jako konserwator w pensjonatach hotelach posiadam auto, najlepiej
parę hoteli i pensjonatów wynagrodzenie do
dogadania się - 601 941 847
Podejmę pracę jako opiekunka do osób
starszych i dzieci. Jestem dyspozycyjna.
Mam 39 lat. Jelenia Góra. - 721 958 033
Podejmę pracę w charakterze sprzedawcy. Jestem dyspozycyjna, sumienna,
uczciwa i bezkonfliktowa. Znam obsługę
kasy fiskalnej i mam uprawnienia do obsługi
lottomatu. Pilne. - 721 958 033
Polonistka z językiem niemieckim
podejmie pracę w: biurze, redakcji, recepcji,
szkole, mediach, turystyce, ubezpieczeniach tel. 691 236 981
Pracownik ochrony z licencją pierwszego stopnia, podejmie prace. - 663
368 920
Samodzielny księgowy - Pełna księgowość, PKPiR, kadry, płace, ZUS, US,
ewidencja VAT. Certyfikat księgowy Min.
Finansów, doświadczenie. Na umowę o
pracę. Kontakt tel. 693875684, e-mail:
poczta100.100@wp.pl
Sprzątanie domów, biura - solidnie tel.
667 179 598
Studentka - Poszukuję pracy na weekendy - 781 050 616
Szukam pracy od poniedziałku do piątku,
na pół etatu lub 3/4 etatu w godz; 9-13 lub
10-14. Posiadam doświadczenie w handlu,
jestem uczciwa, komunikatywna i rzetelna.
- 883 679 060
Szukam pracy w budowlance i nie tylko
może być również za granicą - 533 211
732
Wózki widłowe kat b, c, d, e - Podejmę
pracę jako kierowca, magazynier i inne 796 810 404
Złota rączka - Wykonam wszystkie prace
domowe, powieszę szafkę, naprawię odkurzacz itd. - 662 432 462

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Astra 95r różne części z demontażu 510 242 940
Fiat 126p . Posiadam dużo różnych części
blacharskich i mechanicznych. Odp na
sms-y. - 726 808 725
Fiat Cinqacento Seicento, felgi z oponami
zimowymi - 693 828 283
Opony z felgami, 2 zimówki w stanie
dobrym na 2 sezony oraz 2 letnie również na
2 sezony 175/75/13r tanio po 50zl za sztukę
do dogadania na miejscu. - 501 443 180

Opony zimowe 175/70 jak nowe z felgami
4x100, 2 opony Frigo jak nowe, 2 nieco gorsze, cena 400zł za komplet - 695 659 696
Opony zimowe 225/50r17 - 693 828 283
Opony zimowe Continental 15 cali. Rozmiar 185/65r15 - 2szt. Bieżnik 5mm. Cena
150 kpl. Do uzgodnienia. Tel. 609078282
- 792 902 665
Polonez Caro 96r wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Renault Laguna I 1.8 lpg - części z
demontażu. - 504 131 191
Renault Megane, Clio,19 rożne części z
demontażu - 510 242 940
Sprzedam alufelgii14 cali, 5ramienne
do Peugeota lub Citroena. bez wgnieceń i
zadrapań. Cena 500zl do malej negocjacji
- 723 920 439
Sprzedam części do Daewoo Tico. Ceny
do uzgodnienie tel. 514110967
Sprzedam części do Fiata cc 93rok - 692
671 278
Sprzedam części do Peugeot 206 2000r.
2.0 hdi - 692 671 278
Sprzedam części do VW Golfa 2, koła
z ogumieniem w bardzo dobrym stanie.
Kowary - 783 827 794
Sprzedam części z rozbiórki Forda
Mondeo kombi 93rok 1,8 proszę dzwonić
po 14-tej. - 515 666 096
Sprzedam do VW Golfa 3 silnik 1.6 benz.
skrzynię biegów - 692 671 278
Sprzedam felgi do Fiata 126p , felgi są
odnowione. Odp na sms-y - 726 808 725
Sprzedam komplet opon zimowych Dayton 175/65R14 opony po jednym sezonie
(mały przebieg) stan idealny. Cena 650zl.
- 605 597 817

Sprzedam komplet opon zimowych z alufelgami 175/65/14 do Audi, VW lub Seata.
Okazja - 509 705 596
Sprzedam Opony 13 175/70 po jednym
sezonie i mało używane. Cena 300zl Polecam. - 667 017 261
Sprzedam opony Kleber 175/65 R14
używane stan dobry. Cena 100zl - 608
504 134
Sprzedam opony zimowe 14 stan bdb za
4 szt.200 zł - 695 605 021
Sprzedam opony zimowe 205/65 r15 z
felgami, bieżnik 6mm rozstaw 5x110 Opel,
Audi, Saab - 607 990 253
Sprzedam opony zimowe 4 sztuki Firestone Winterhawk. 165/70/R13 stan bardzo
dobry 220zł tel: 500703931 po 17.00.

Sprzedam opony zimowe do busa i inne
205*70*15 za 4 szt. 250zl - 695 605 021
Sprzedam opony zimowe firmy Continental 195/65/R15 w ładnym stanie. Cena 220
zł - 530 791 178
Sprzedam opony zimowe na felgach
stalowych Goodyear 195/65/15_qq do Opla
Omegi, Vectry, Zafiry. Bardzo ładne. Cena
370zl. Świeradów Zdrój. - 691 090 422
VW Golf 2 i Fiat 126p – Maska, przednia
klapa tylna z szybą przednia szyba lampy
przednie. Do fiata 126p posiadam rożne
części blacharskie i mechaniczne: silnik na
elektronicznym zapłonie, szyby felgi opony
zima 135 r12 - 726 808 725
VW Polo, Ibiza, Cordoba 94-99 Wszystkie
części z demontażu. - 504 131 191
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Wszystkie części do Golfa 3 silnik 1,8
lpg - 797 199 315
Wszystkie części Passat B3 92r kombi
2.0 benz gaz - 692 671 278

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta całe i powypadkowe kupię - Całe i
powypadkowe, angliki, bez prawa rejestracji, odbieram własnym transportem - 693
828 283
Auto w cenie od 1000zl do 5000zl, kupię
zarejestrowane może być do napraw,
gotówka od ręki tel 603182814
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Auto za rozsądną cenę - Stan aut
obojętny, odbieram własnym transportem
- 790 303 603
Każdą markę auta za rozsądne pieniądze, stan obojętny, dysponuję własnym
transportem - 511 209 408
Każde auto-kupię. Uszkodzone, powypadkowe i cale -odbieram własnym transportem. Również angliki. - 721 721 666
Kopię auto - Do 2500 zł na chodzie
LPG - 696 292 591
Kupię Audi A4 1.9 TDI Kombi od 2001
roku w rozsądnej cenie - 695 605 021
Kupię auta do 1000zł całe, uszkodzone,
odbieram własnym transportem - 692
671 278
Kupię auto do 1000zł możne być uszkodzone lub bez opłat - 661 519 510
Kupię auto do 500zl również bez przeglądu i oc, odbieram własnym transportem, gotówka do ręki, gdy nie odbieram
proszę o sms - 535 492 430
Kupię każde auto do 1000zl, wystawiam zaświadczenia o demontażu (tylko
z zaświadczeniem otrzymasz pełną
wypłatę odszkodowania i zwrot z ubezpieczalni) - 531 260 885
Kupię każde auto w dobrej cenie - 503
984 663
Kupię każdy samochód do 1500zł, stan
obojętny - 691 995 838
Powypadkowe - skup. również całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Skup aut do 5000zł, gotówka od ręki 7
dni w tygodniu, własny transport - 697
104 455
Skupuję motocykle: rozbite, na
części, bez prawa rejestracji. Zalega
Ci stary sprzęt w garażu? Zadzwoń,
wyślij zdjęcia, dogadamy się, zabiorę
własnym transportem. Mail kawu78@
o2.pl - 782 639 189

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Bus MB100 - Biały, oszklony, silnik bardzo ładnie pracuje, 8 osobowy, 2900zł
do negocjacji - 601 924 778
Citroen Saxo 1.1 1997r, kupiony w
polskim salonie, serwisowany, bezwypadkowy, zadbany, dwa komplety
kól, 3400 zl, do uzgodnienia - 697
601 058
Focus HTB, srebrny, 99rok, 2.0
130km, 167tyś km., 3-drzwiowy, 2xPP,
klima, el. szyby, el. lusterka, abs, esp,
radio z mp3, nowy rozrząd, hamulce
przód i tył, ekonomiczny 10l gaz/100km,
7900zł - do negocjacji - 796 860 801
Ford Mondeo 1.6 benzyna 93 rok,
Ważne OC, przegląd, elektryczne szyby,
Cena 1200 zł - 661 308 641
Ford Mondeo kombi ‘99 - Sprzedam
auto w dobrej cenie - 502 062 947
Golf 4 98r, maska, klapa tył, silnik 1.6,
konsola z air bag z demontażu - 510
242 940
Mam do sprzedania Tico r 97, poj
800, ważny przegląd i nowe OC, stan
b. dobry, cena 1550zl Karpacz - 503
984 663
Mazda Xedos 6 1997 r., 1.6 16V,
alu felgi, el.szyby, 4 el. lusterka, ABS,
zadbane i czyste wnętrze, zarejestr. i
ubezpieczony. 3800 zl - 693 877 264
Motoryzacja sprzedam, sprowadzę
z zagranicy każde auto, pomoc w formalnościach, autoholowanie - 880 667 258
Okazja Quad 110 cena 700 zl do negocjacji - 724 849 270
Opel Astra 3 diesel 101km 2005r,
5drzwi, klima, el. szyby, 8 airbagów,
błękitny metalik, przebieg 113 tys, cena
24 300 plus opłaty, pomogę w formalnościach - 601 940 871
Opel Astra 3 kombi 2005 r 1,7 CDTI
148 tys km, stan bdb, opłacony i zarejestrowany ważny przegląd i OC alarm, 8
poduszek, cena 23900 zł - 693 374 916
Opel Astra 95 benzyna + gaz. Ważne
OC - 691 976 139

og£oszenia / reklama
Opel Astra F 1.4 ‘95 r. ważne OC. centralny
zamek, radio, brak dowodu rejestracyjnego
do odebrania w Wydziale Komunikacji
Żagań (można listownie) po zrobieniu
przeglądu. Cena 1200zł bez negocjacji 726 421 932
Opel Astra Kombi 94 rok 1.6, benzyna,
ważne OC i przegląd. Cena 1500zł do
negocjacji - 661 308 641
Opel Omega b 2.0 16v+lpg, abs, hak,
el,lustrka, szyberdach, wsp kier, centralny
zamek, alu felgi, welurowa tapicerka,
poduszka powietrzna, po przeglądzie
ważne oc, przebieg 187000, cena 4 tyś do
negocjacji, info tel 606760001
Seat Ibiza 94 rok - El. szyby, centralny
zamek na pilota, aluminiowe felgi, szyber
dach, ważne opłaty cena 1200zl. Do negocjacji - 883 418 805
Skuter Yamaha rex50, sprowadzony, do
zarejestrowania, uszkodzony silnik. Cena
500zl - 723 362 436
Sprzedam białe garażowane Volvo V40
1.9td 98r od stycznia w PL – serwisowany,
org książki, elektr szyby + dach, 4poduszki,
stan bdb, cena do nego 601898245
Sprzedam Crossa do remontu, silnik
Hondy, Rama Yamaha. Bez dokumentacji.
Cena 400zł - 788 361 265
Sprzedam dwumiejscowy Renault Kangoo 1.9D z homologacją ciężarową (VAT-1
w dowodzie). Ładowność dop.505 kg, rocznik 2000, przegląd do 18.10.2012, ubezp.do
26.04.2012. Spalanie 5-6l ON. 6000zł + VAT
do negocjacji - 667 556 921
Sprzedam Fiat Seicento 2001r. Jedna
właścicielka od nowości stan bardzo dobry
cena:4900pln. - 511 699 191
Sprzedam Forda Escorta 1.6 105km.
Autko sprawne rok 92. Czerwony. Sporo
elementów wymienionych i porobionych.
Brak OC i przeglądu. Cena 900 zł - 501
181 289
Sprzedam Forda Escorta 93r. 1.6 benz.
szyberdach, centr. zamek, ważne opłaty,
cena 800 - 692 671 278
Sprzedam Forda Focusa 2001, 16V,
100KM, kolor granatowy, 3 drzwiowy - 501
007 531
Sprzedam Hondę Civic 1997r. Hb 1,5
V-TEC, benzyna + LPG, klimatyzacja,
alufelgi, szyberdach, kolor srebrny metalik,
115km. Stan dobry. Tel. 602 215 200
Sprzedam Mazdę 323F rok.92 poj.1,6.
ważne opłaty, po wymianie oleju, klocków,
filtrów, centralny, 2piloty. Fotki wyślę na tel.
lub e-mail. Cena 1500zl. - 535 900 307
Sprzedam Nissan Sanny 2lD 1400zł.
tel.668604292
Sprzedam Nissana Almera 2001 bezwypadkowy, 2,2diesel, 65 tys km, oryginał,
nowe opony, polecam okazja, srebrny, super
stan 16tys zł - 604 069 646
Sprzedam Nissana Almera 98r. 2.0 diesel.
Auto bardzo ekonomiczne za rozsądną
cenę. Cena 5800 zł do negocjacji - 662
485 024
Sprzedam Nissana Sunny kombi diesel
stan bdb. Ważne opłaty cena 1900 - 692
671 278
Sprzedam Nubirę kombi b+gaz 1998,
wsp kier, el sz, el lust cz krajowy cena 3900
do uzgodn. Tel. 604 786525. Jelenia Góra
Sprzedam Opel Corsa swing.95rok. 1.2
benzyna, na alusach, kolor niebieski cena
3500. - 506 231 596
Sprzedam Opla Corsę C 1.3 cdti 2005.
Kolor czerwony, 96tys przebiegu. Nie
odpowiadam na sms-y. Cena do negocjacji.
Kontakt 504761655
Sprzedam Opla Vectrę 97r. Clima, 4airbagi, cent zamek, el. lusterka, alusy, kombi.
4500zl do negocjacji - 500 038 104
Sprzedam Renault 19, 1400ccm, benzyna, 1991rok. Możliwość zamiany na inny.
Więcej informacji pod nr telefonu. - 605
517 370
Sprzedam Renault Clio 1.5 DCI rok 2001
Przebieg 176tys. Dwa komplety opon,
używany przez kobietę. Cena 8500 zł do
negocjacji - 792 766 364
Sprzedam T4 Long blaszak 1.9 TD rok
1998 w bardzo dobrym stanie technicznym.
3 osobowy. - 691 466 704

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam Toyotę Carinę 1.6 benzyna
z gazem, 96 rok, tanio, ważne opłaty,
uszkodzone 2 wtryski i wgniecione jedne
drzwi - 724 844 854
Sprzedam VW Golf 3 kombi 1800 benzyna 1993r. hak, RO. Cena 1800zl - 796
323 318
Sprzedam VW Golf 4, kombi 1.9tdi Ważny
przegląd i OC - 788 361 265
Sprzedam VW Golfa 3 93/94 1.9 d
5-drzwi, centralny zamek, pilot scyzoryk
2szt wspomaganie, hak, 2xpoduszki,
szyberdach, alufelgi przegląd do 10/2012
- 785 719 973
Sprzedam VW Polo Fox 92r/96r poj 999,
kolor zielony, ważny przegląd i OC, cena
1050zl Karpacz - 503 984 663
Suzuki Swift 1.3 sedan silnik z oprzyrządowaniem + skrzynia, szyba tylna, lampy
tył, zawieszenie, klapa tył i inne nie odpowiadam na sms-y - 695 549 761
Tanio-Sprzedam Matiz Life z 99roku,
zderzaki w kolorze nadwozia, kolor zloty,
silnik w stanie idealnym, zadbany, 130tys,
cena 2500zl Polecam - 503 011 965
VW Golf 3 1.9D kombi, 1995r, nowe paski
rozrządu, gumy i końcówki zawieszenia,
olej, klocki, wydech, po remoncie blach,
alarm + cz, przegląd + OC, poduszki, 4999zl
- 607 487 364
VW Golf 3 1997r, 1.8 benzyna, ważne oc
do marca, przegląd do 30 czerwca 2012r,
alu felgi, nowy akumulator, cena 2500zl 501 663 023
Yamaha dt 125/50, zarejestrowana na
motorower. Robiona pode mnie. Remont
silnika. Cena 3900 do negocjacji - 725
026 043

ANONSE
MATRYMONIALNE
Fajny facet lat 48 wolny, pozna miłą,
zadbaną panią do lat 40-tu, cel towarzyski.
Proszę o konkretne smsy i mmsy. Pozdrawiam - 798 337 128
Jelenia Góra. Ja 42 lata facet w damskich
ciuszkach pozna aktywnych panów z lokum
- 668 708 803
Piękna młoda brunetka z dużym biustem
zaprasza - 782 008 168
Powrót Pauliny - 22-letnia puszysta z
dużym biustem spotka się z panami zapraszam. Tylko sms. - 665158378
Starszego puszystego pana Bi - 782
854 476
Super francuzik u super laseczki - 661
771 698
Wysoki blondyn, kulturalny, zadbany,
błękitnooki, 20 lat pozna mila dziewczynę
16-25 lat. Tylko sms 663 916 062
Zasponsoruje ładną, poszukuję
dyskretnej kobiety do 35 lat w zamian za
sponsoring. Ja sympatyczny 31 latek. - 793
952 369

USŁUGI
RÓŻNE
Badania densytometryczne gęstości kości
nowoczesnym aparatem ultradźwiękowym.
Klinika Sp. z o.o. Przychodnia Lekarzy
Specjalistów ul. Letnia 2 Rejestracja tel.
756457650/1
Biuro rachunkowe. Szeroki zakres usług,
ul. Parkowa 12/2 Jelenia Góra-Cieplice
biuro@ksiegowosc.jgora.pl - 75 64 677 89
Biżuteria artystyczna naszyjniki, szale,
torebki, broszki, kolczyki, bransoletki Filc,
skóra, sznurek, kamienie. Uczestniczka
wystaw i targów- - 667 332 141
Detektywi, pomoc prawna, rozwody. 664 722 255
Dogłębne podciśnieniowe czyszczenie pranie dywanów, wykładzin, glazury,
tapicerki meblowej samochodowej. Tylko
profesjonalny sprzęt i środki firmy Karcher
- 792 216 960
Doradca finansowy zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne - współpracujemy z 26 instytucjami finansowymi.
Dobierzemy produkt finansowy - 505
025 439

Doświadczona Pani domu upiecze
przepyszne domowe ciasta na imieniny,
chrzciny i inne uroczystości. Krótkie terminy,
100% satysfakcji – 531481359
Elektryk awarie, instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko
Tanio i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Fryzjer w twoim domu. Profesjonalne
usługi fryzjerskie, Jelenia Góra i okolice.
Dojazd gratis. - 604 617 771
Gabinet kosmetyczny w centrum Jeleniej
Góry zaprasza codziennie od 10-20 na
zabiegi pielęgnacyjne twarzy, manicure,
pedicure. nr tel.600968673
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej,
skuteczne leczenie bólów kręgosłupa i
innych dysfunkcji narządu ruchu mgr Eryk
Olszak tel. 697 855 631
Jakikolwiek masz problem, prawdopodobnie możemy Ci pomoc. Detektywi,
pomoc prawna, windykacje. RESH - 664
722 255
Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne
do 10 lat, bez zabezpieczeń i poręczycieli
- 509 375 412
Masz problem, którego nikt nie potrafisz
rozwiązać? Dzwoń! Detektywi - sprawy
rozwodowe, rodzinne, karne, cywilne. - 664
722 255
Na miarę. Kredyt, lokata, inwestycja, leasing
- 505 025 439
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domową i samochodową. Kilkuletnie
doświadczenie + profesjonalny sprzęt zapraszam. - 607 155 751

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi
również w firmie, odbiórdowóz gratis. Wysoka
jakość usług. Zapraszamy
tel. 609 172 300
Profesjonalne i niedrogie usługi
serwisu, pogotowia komputerowego - w
pełnym zakresie - Jelenia Góra i okolice.
- 663-663-369
Profesjonalne usługi fotograficzne,
śluby, wesela, sesje, inne okolicznościowe.
Foto reklamowe, obiekty turystyczne.
Dobrze i tanio. Wystawiam faktury VAT.
- 505 998 922
Projektowanie stron WWW – wizytówki. Oferujemy Państwu szereg usług, w
zakresie rozwiązań internetowych: - strony
internetowe; - e-sklepy; - system pozycjonowania witryn internetowych; - przebudowa i aktualizacja stron. - 663-663-369
Projektowanie, realizacja, modernizacja sieci komputerowych: LAN, WiFi. Tanio,
profesjonalnie, solidnie. - 663-663-369
Serwis - Anteny TV-SAT full serwis - 886
501 219
Serwis Komputerowy 24H z dojazdem
do klienta.Usługi Informatyczne Dla
Domu i Firm. ELEKTRO-KOM Jelenia Góra ul.Bacewicz 4 Zadzwoń
przyjedziemy – 535208100
Stylizacja rzęs w domu metodą
1:1, certyfikat produkty profesjonalne Z dojazdem do klienta
przyjadę i zrobię w twoim domu.
Ta n i o s z y b k o i s o l i d n i e . Z a w s z e
pewna jakości i dobrej ceny. - 500
505 012
S z a f y, g a r d e r o b y, k u c h n i e n a
wymiar, duże doświadczenie, projekt dojazd gratis - 692 265 128
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta, wycena i transport - gratis tel.
880 044 951
Umożliwiam dochodzenie odszkodowań
za linie energetyczne, ciepłownicze i gazociągi przebiegające po terenie działek. Skuteczność gwarantowana - 508 258 610
Uprawnienie energetyczne - Kursy,
przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych, egzaminy: -E; -D; -Pomiary. Tanio,
profesjonalnie, solidnie. - 663-913-663

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
Usuwanie negatywnej
historii w BIK, oddłużanie.
Tanio i szybko! tel. 504
696 839
Willa Las oferuje tanie noclegi w Karpaczu już od 35 złoty osobodoba - 661
118 739
Wokalistka z doświadczeniem szuka
zespołu - 505 906 325
Wykonawstwo, modernizacja,
pomiary, odbiory instalacji elektrycznych. Tanio, profesjonalnie, solidnie.
- 663-663-369
Wykonuję manicure i pedicure, tipsy
oraz paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię.
Tanio szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny. - 500 505 012
Wynajmę maszyny do ciecia płytek na
mokro, frezarkę do betonu i inne narzędzia. Telefon kontaktowy 698 453 298.
Dowóz narzędzi na budowę.
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794

USŁUGI
BUDOWLANE
Centralne ogrzewanie,
podłogowe, baterie
słoneczne, turbo-kominki,
kotłownie węglowe i
wielopaliwowe. Gwarancja,
faktura VAT tel. 75 75 336
33, 509 899 879
Ciesielstwo balkony, schody itp - Specjalizuje się w wymianie/remoncie balkonów
drewnianych i metalowo-betonowych. Szalunki, schody, dachy. Wykonuje elementy
ozdobne z drewna i metalu. Nie czekaj aż
twój balkon spadnie komuś na głowę. - 796
359 030
Dachy rynny kominy szybko tanio i solidnie
– 692712710
Dachy - pokrycia, remonty, konserwacja,
ocieplenie tel. 602 406 842

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Profesjonalny montaż wykładzin pcv
i dywanowych. - 693 367 961
Profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis gwarancyjny kolektorów słonecznych, szybko, tanio i solidnie. Ciepła woda
za darmo od kwietnia do października
nowość. Ruszyły dotacje można uzyskać
44% dotacji - 696-484-516
Regulacja i serwis okien pcv - Zimowa
regulacja i serwis okien. Zapraszamy +48696222263
Sprzedajemy oraz instalujemy tarasy z
desek krajowych oraz egzotycznych. Jeśli
zamówisz kompleksową usługę dostaniesz
20% rabatu - 785 001 137
Wodomierze i legalizacja, wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Wuko udrażnianie kanalizy. Szybko i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt i
działamy skutecznie. - 500 505 002
Wymienić, usunąć stary grzejnik? Mieszkanie jest w bloku, wieżowcu? Wymienimy
nawet jeden grzejnik. - 500 505 002

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski profesjonalnie - nauczycielka
z 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu,
egzaminator TELC- korepetycje, nauka
egzaminy, szkolenia. Zapraszam - 791
998 632
Angielski- Wojcieszyce, Rybnica. Lektorka z 10-letnim doświadczeniem w
nauczaniu- korepetycje, egzaminy, konwersacje. Zapraszam. - 507 191 956
Doświadczona nauczycielka pomoże
zrozumieć matematykę, szkoła podstawowa, gimnazjum. - 693 579 398
Język angielski, wszystkie poziomy
zaawansowania, wieloletnie doświadczenie,
profesjonalnie, rzetelnie, możliwy dojazd 668 227 370
Język niemiecki, korepetycje tel. 661
287 068

Język polski testy kompetencji,
wypracowania, efektywne
przygotowanie do matury
tel. 503 168 502
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OSK „Andrzejewski” zaprasza na kurs
prawa jazdy. Zdąż przed zmianą przepisów.
Najatrakcyjniejsze ceny w mieście. Kat. A
już od 800zł. Kat. B już od 950zł. Materiały
szkoleniowe gratis - 668 717 536
Szkolenia BHP, PPOŻ - szkolimy pracodawców, pracowników, przynależnych do
różnych grup zawodowych. Tanio, profesjonalnie, solidnie. - 663-913-663

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Najtańsze w
mieście profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość
negocjacji cen. Tel. 691
262 797

Najtańszy w mieście
profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797
Pomoc w przeprowadzkach i innych,
transport w okolicach jeleniogórskiego 885 775 445

Przeprowadzki kompleksowo, cała Europa,
3 samochody, różne
gabaryty tel. 535 044 951
Przeprowadzki transport mebli - tanio.
Duży pojazd - mała cena 3,5 t. Szybko,
solidnie, tanio - 511 160 252
Przeprowadzki transport towarowy
- miasto, kraj, zagranica, streczowanie,
przygotow. do transp. bez dopłat tel. 880
044 951
Przewozy do Niemiec i Austrii „Maxim”,
z adresu na adres tel. 75 75 229 40, 663
226 009
Przewozy osobowe „Dario” - Niemcy,
Austria tel. 75 78 127 46, 604 672 112
Transport mebli. Tanio, solidnie i na
termin. Promocja na listopad. Kierowca
rzetelny, pomaga nosić meble. Zadzwoń,
powiedz termin, resztę robimy sami. - 511
160 252

RÓŻNE
SPRZEDAM
Air Walker Gazele - Sprzedam przyrząd
do ćwiczeń, używany w dobrym stanie,
z wieloma częściami zapasowymi. cena
90zł - 605 522 703
Brzoza oraz rozpałka do kominka świerkowa - 695 095 238
Do sprzedania nowy reduktor do acetylenu
Typ: RBA-0,15- 105zł - 519 169 292
Do sprzedania nowy wąż do acetylenu 50mb o rozmiarze 9,0x3,5mm. -118zł - 519
169 292
Do sprzedania reduktor tlenu butlowy jednostopniowy typ RBT-1 170 zł - 519 169 292
Drewno opałowe - Brzoza, świerk, dobre
ceny - 883 742 439
Kurtka rozmiar 38 s.Oliver w kolorze
ciemnej śliwki. Cena 20,00zł - 693 516
903
Mam do sprzedania 5 gier PS3, najlepiej
w pakiecie za 220 zł do małej negocjacji
- 791 929 232
Mam do sprzedania ladę oszkloną, stan
oceniam na dobry. 100zł - 531 621 325
Mam do sprzedania ławę w kolorze wenge,
model Doors BRW. Może również służyć
jako stolik RTV. Cena 150 zł - 665 733 397

Mam do sprzedania narzutę na łóżko w
kolorze fiolet. z dwoma poduszkami ozdobnymi. Wymiary 160x200. Cena 100zł - 665
733 397
Mam do sprzedania solarium domowe,
sprawne, mało używane, komplet lamp,
cena: 100zł - 757 139 036
Mam do sprzedania szafkę z wysuwanymi
szufladami, na dole dwie głębokie szuflady.
Regał może służyć do celów np. magazynowych. Stan oceniam na bardzo dobry. Cena
350 złotych - 531 621 325
Mam do sprzedania tralki drewniane szt.21
i słupki 5szt. - 757 139 036
Maszyna do szycia krawiecka - w dobrym
stanie - 603 428 289
Maszyna do szycia rymarska - Cless 603 428 289
Oddam 10 kg makulatury, gazety, kartony
i inne - 796 899 037
Odzież bardzo tanio - Używane, dobry
stan, 6zl za szt., rozmiar s, m. - 725 462
065
Odzież używana + wyposażenie sklepu,
stojaki, wieszaki, kosze wysypowe (system
rurowo-kulowy) - stan bdb. Około 500kg
odzieży. Tanio sprzedam - 607 539 279
Oryginalny komplet spodnie i kurtka na
narty lub deskę firmy Iguana. Mało używany,
wygląda na przykurzony bo nawet jeszcze
nie prany, rozmiar 36, cena 250,00zł - 693
516 903
Piec wajsman olejowy 26kv sprawny
magazyn olejowy 3000l, niedrogo komplet
- 693 374 778
Polecam tanio drzewo kominkowe,
dowóz gratis, dziękuje. - 691 736 011
Ponczo bawełniane jak nowe - rozmiar
38-42. Cena 50,00 - 693 516 903
Regał - 2m x 1m, stan bdb, 140zł- cena
do negocjacji - 509 630 981
Regał oszklony podświetlany , półki
szklane, stan oceniam na bardzo dobry,
cena 150 złotych - 531 621 325
Rewelacyjna kurtka męska Puma,
wykonana z nowoczesnego, nieprzemakalnego materiału. Bardzo lekka a przy
tym ciepła. W kołnierzu jest kaptur. Można
odpinać rękawy. Rozmiar L. Cena 110 zł. 505 999 246
Rowery - Wyprzedaż używanych, konserwacja po sezonie, możliwość przechowania
- 600 818 433
Spodenki skórzane do kolan, kolor
ciemno-niebieski, rozmiar 42, bardzo fajne,
damskie - 793 533 570

Sprzedam 2 piece kaflowe po rozbiórce
(brązowy, zielony) kafle pochodzą z fabryki,
która znajdowała się w JG, większość
ma oryginalny znak wewnątrz kafla - 793
072 789

Sprzedam suknię wieczorową. Srebrno

Sprzedam betoniarkę 250 na siłę, super
stan, tanio - 666 744 972

Zapraszam - 606 678 190

czarna z cekinami. Stan idealny. Ubrana
tylko raz na wesele. Rozmiar 38. Cena 150zł
(do negocjacji). Zdjęcia wyślę na maila.

Sprzedam dwa razy używany depilator
Braun typ 5271. - 693 516 903

Sprzedam tanio niemieckie oryginalne

Sprzedam grzejnik elektryczny stojący z
termoststem 40zł oraz gazowy z katalizatorem na kółkach 80 zł - 790 609 579

tylko za 35 tys zł. mniejsze ilości wyniosą

Sprzedam kanapę dwuosobową + fotel,
zestaw jest w bardzo dobrym stanie. Sprzedam również dwie meblościanki pokojowe
- 531880210 lub 757552456

Sprzedam tanio segment Łódzki oraz

Sprzedam kurtkę Reporter rozmiar L,
bardzo ciepła, krótka, z ciepłym kapturem.
Niedrogo - 883 679 060

Sprzedam wiatrówkę air master mod

Sprzedam ławę 110cm/60cm - cena
120zł, stolik 80cm/50cm-cena 40zł - 888
482 655
Sprzedam łącznie 153sztuki kolczyków
oraz naszyjników. Towar nowy. Jelenia
góra - 697 267 441
Sprzedam łóżko piętrowe + 2 materace
tanio - 350zł - 793 730 796

rusztowanie system Plettac SL70. 800m2
Cię drożej - 519 169 292
komplet wypoczynkowy 3+2 dębowy tel.
611 669 240
300 z lunetą 4x20, czarna, stan idealny cal
4,5mm, cena 200pln - 600 042 689
Suknia roz. 40 jest trzyczęściowa, ma
sznurowany gorset więc można go dopasować do każdego typu figury. Do sukni dodaję
bolerko z długim rękawem i welon. Cena
350 zł, do negocjacji. - 601-980-542

Sprzedam okno plastikowe wymiary szer.
147 wys. 145 - 697 705 432

Trzy pary spodni ciążowych (jeans) w

Sprzedam piec kaflowy kolor kremowy
wym. szer. 55 wys.195 gł.77 cm. Cena
200 zł. Demontaż własny zakres. - 721
465 021

za 100-150zł/szt. Sprzedam za 50-70zł.

Sprzedam pierścionek zaręczynowy z
brylantem nowy nie noszony w rozmiarze
10. - 793 511 444
Sprzedam plecak Campus 75 L, stan
idealny, bardzo pojemny, stabilny, wodoodporny materiał Endura, regulowane szelki i
pas biodrowy, idealny na wycieczki. - 883
679 060
Sprzedam spodnie na narty rozmiar M 30,00zł - 693 516 903

rozmiarze S-M. Stan bardzo dobry. Kupione
Cieplice. - 516 122 501
W dobrym stanie rower górski sprzedam za
150 zł. Zadbany - 798 061 544
Wentylator ścienny-350mm, jest w
pełni sprawny. Jego średnica to 350mm.
Cena 230, 505 084 074
Wózek do transportu w/o materiałów
budowlanych 150zł, długość 120cm, szerokość 80cm - 888 482 544

3".:
Serafin

Dekarstwo - remonty, ocieplenie, gonty,
papa, obróbki tel 601 872 363
Gładzie bezpyłowe, regipsy, malowanie,
panele. Docieplenia elewacje budynków.
glazura. Montaż drzwi, okien itp. tanio
szybko solidnie - 533 478 750
Hydraulik Gaz Woda Kanaliza. Awarie,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje,
montaż nowych instalacji Gaz, Woda Kanalizacja, centralne, itp. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. - 500 505 002
I n sta l a c j e g a z o w e , w o d n e i
c.o.516026488
Junkersy Serwis - Junkersy kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja
i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny. 500 505 002
Kominki, regipsy, kafelkowanie - Zbudujemy wymarzony kominek, profesjonalnie
wykafelkujemy łazienkę, kuchnię, wykonamy sufity podwieszane proste i wielopoziomowe jak również ścianki działowe.
Wszystko metodą bezpyłową. FA-V i inne
- 797-252-379
Kuchenki montaż gazowe elektryczne.
Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500 505 002
Montaż centralnego ogrzewania wodkan,gaz, podłogówka, kominki. Załatwiamy
uzgodnienia i odbiory-tanio szybko i solidnie.
Projekt i odbiory-gratis - 696-484-516
Montaż i dostawa nowoczesnych wykładzin na ogrzewania podłogowe. - 693
367 961
Montaż i dostawa wykładzin termozgrzewalnych do kuchni i łazienek. - 693
367 961
Montaż oraz sprzedaż podłóg drewnianych, parkietów, paneli. Cyklinowanie, lakierowanie. Referencje. Najwyższa jakość.
Doradztwo, ekspertyzy. - 667 658 311
Montaż, sprzedaż pieców c.o. Węglowe,
miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon, a przyjadę i
wycenię. Mam konkurencyjne ceny pieców
i usług - 696-484-516
Osuszanie wynajem. Zaleta przyspieszenie prac budowlanych - po pracach
malarskich, tynkarskich. Osuszanie wylewki
gładzie po zalaniach wydajność osuszacza
10-20 litrów/doba. Ceny 1-4dni/ - 500
505 002
Prace remontowo-budowlane przy
modernizacji pensjonatu Uroczysko tel.
75 76 17 331
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

