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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
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REGION JELENIOGÓRSKI Tragiczny w skutkach pożar od niedopałka papierosa?

O północy z minionej soboty
na niedzielę w domu jednorodzinnym w Rybnicy śmierć
w ogniu poniósł 54-letni mężczyzna, do którego należała
nieruchomość.

Tak wyglądały w miniony piątek,
11 listopada 2011 roku obchody Święta Niepodległości. Nazwa
happeningu niefortunna, wszak
„manifa” to wymysł środowisk feministycznych, kojarzona z dniem
8 marca. Samorządowcy jednak liczyli, że takie miano będzie bardziej
chwytliwe dla młodzieży. Tej nie
zabrakło. W Rynku: rozdawano bia-

Jak obchodzono sto piętnaste urodziny kinematografii
lokalnej?

str. 6

ło-czerwone chorągiewki, baloniki,
kotyliony i naklejki z napisem „Jelenia Góra kocha Polskę”, także
w barwach narodowych.

Więcej na stronie 3.

Chór uczniów podstawówek zaśpiewał
Mazurka Dąbrowskiego.

REGION

Zobaczył zwierzę
i wylądował w rowie
w organizmie prowadził auto i
spowodował wypadek. Do zdarzenia doszło po południu na drodze
między Jelenią Górą a Staniszowem
na wysokości akwenu zwanego
Balatonem. Pijany kierowca
stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na
pobocze i dachował.
Tłumaczył, że chciał
uniknąć zderzenia
ze zwierzęciem,
które wybiegło mu
na drogę. Grozi mu
utrata prawa jazdy i
W wyniku wypadku nietrzeźwy
do dwóch lat więzienia.
(Angela)
kierowca złamał obojczyk.

Ze złamanym obojczykiem trafił
w miniony wtorek do szpitala
kierowca skody, który z dwoma
promilami alkoholu
Fot. ABIIK

Filmową
ścieżką

Fot. red

Bez tradycyjnego apelu poległych i salwy honorowej, za
to z biało-czerwoną „manifą” i wszystkimi zwrotkami
hymnu zaśpiewanego przez
chór uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Było mniej pompy, za to więcej luzu

REKLAMA

Bartosz Skłodowski laureatem
prestiżowego konkursu chopinowskiego.

str. 2

W tym budynku miał miejsce nocny
dramat w ogniu.

JELENIA GÓRA Święto narodowe obchodzono w zmienionej formule

REKLAMA

Wygrał Złoty
Pierścień
Chopina

Gdy wozy bojowe straży pożarnej
dojechały na miejsce, palił się już
dach i pierwsze piętro poniemieckiego budynku. Strażacy dostali

że z budynku objętego pożarem udało się uciec dwóm osobom. Na pewno
wydostał się stamtąd bratanek ofiary.
On też poinformował ratowników o
pozostałym w środku mężczyźnie.
Możliwe, że pożar wybuchł przez
niedogaszony niedopałek papierosa.
Jednak strażakom jeszcze nie udało
się ustalić przyczyny pojawienia się
ognia. Zajmą się tym biegli z zakresu
pożarnictwa.
(Agrafka)

Nabroił koparką
W miniony piątek po południu 21letni mężczyzna ukradł z okolicy ul.
Morcinka koparkę marki Catelpilar i
wyruszył nią w kierunku Goduszyna.
Jadąc ciężkim sprzętem uszkodził
cztery pojazdy: pourywał lusterka i
porysował karoserię. O szalejącym na
ulicach kierowcy zmotoryzowani poinformowali policję, która udała się w
„pościg” za sprawcą i ujęła go, kiedy na
ul. Goduszyńskiej wysiadł z caterpilara i
próbował uciekać na piechotę. Złodzieja przebadano na obecność alkoholu w
organizmie i nic nie wykryto. Pobrano
mu więc krew do badań, aby ustalić, czy
był pod wpływem środków odurzających. Na to wskazywało zachowanie
21-latka. Odpowie przed sądem za
kradzież pojazdu i uszkodzenie mienia.
Możliwe, że poniesie karę za jazdę pod
wpływem narkotyków, jeśli potwierdzą
to badania.
(Agrafka)

KREDYTY, POŻYCZKI BEZ BIK, KONSOLIDACJE
- dla firm i osób fizycznych,
- z zajęciami komorniczymi
- JELENIA GÓRA -

tel. 75 / 744 00 50
REKLAMA

JELENIA GÓRA

informację, że w środku znajduje
się jeszcze mężczyzna. Gdy ratownikom udało się dotrzeć do niego,
już nie żył.
– Pożar ugaszono po kilku godzinach. W akcji brało udział jedenaście
jednostek strażackich, w tym 37 strażaków zarówno ze straży państwowej
jak i ochotniczej – poinformował Andrzej Ciosk, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze. Świadkowie twierdzą,

Fot. ARCOFYESOD

Śmierć w płomieniach

30.000 zł

rata 200,00 zł

50.000 zł

rata 333,33 zł

100.000 zł

rata 666,67 zł

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
Oliwer Kubicki
radny miejski

Bartosz Skłodowski
pianista

Wybrany przed rokiem do Rady
Miasta Jeleniej Góry młody polityk
Prawa i Sprawiedliwości podjął
pracę w marketingu w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Tym samym
nie jest już etatowym asystentem
posłanki Marzeny Machałek ani
dyrektorem jej biur poselskich
w Jeleniogórskiem. Jego umowa
wygasła wraz z zaprzysiężeniem
posłów wybranych 9 października
tego roku. Będzie jednak wspierał
parlamentarzystkę społecznie i będzie prowadził dyżury w jej biurze.
Jako polityk postanowił poznać
realia pracy w biznesie i zetknąć się
z problemami, na jakie napotykają
przedsiębiorcy, stąd jego decyzja.
Oliwer Kubicki jest najmłodszym
radnym wśród jeleniogórskich
rajców. Swoją karierę w polityce
lokalnej zaczynał w stowarzyszeniu
Wspólne Miasto.
(Angela)
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Z młodymi o przyszłości

W połowie listopada ma ruszyć
przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Złotniczej. Ma być to
stadion piłkarsko-lekkoatletyczny,
nie jest więc budowany tylko na
potrzeby Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej Euro 2012, ale głównie dla
jeleniogórskich sportowców i ku
pożytkowi publicznemu. Zresztą
jeszcze nie wiadomo, czy którakolwiek z drużyn biorących udział w
turnieju, zdecyduje się mieszkać i
trenować w Jeleniej Górze, która
jest bazą UEFA.
(Agrafka)
K
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Śmierdząca kranówka w zdroju

JELENIA GÓRA

nowej galerii czy też atrakcjach w trakcie przy parkingu wielopoziomowym przy
ulicy Pijarskiej i zajęła niezagospodarootwarcia i później.
Dlaczego galeria zostanie otwarta waną skarpę przed wzgórzem starówki,
z poślizgiem? Ponieważ wciąż jeszcze pracę znajdzie około 200-400 osób.
(Angela)
trwają rozmowy handlowe o wynajmie lokali z ewentualnymi Galeria miała zostać otwarta w
najemcami. Trzeba też dostosować wnętrza do ich listopadzie. Będzie czynna w
potrzeb. – Dopracowania marcu 2012 roku.
wymagają szczegóły związane z ofertą handlową
oraz adaptacją galerii przed
uruchomieniem obiektu –
tłumaczy M. Kostyk.
Szacuje się, że w nowej
galerii, która powstała tuż

Ciepliczanie zwracają uwagę na
nadmiar chloru w wodzie z kranów.
– Od pewnego czasu w części Cieplic
woda jest tak chlorowana, że trudno
wejść pod prysznic. O piciu herbaty,
czy kawy przyrządzonej z tej „wody”
już nie wspomnę. Trudno nachylić
się nad zmywakiem, jak woda płynie
z kranu, jest tak dziwny zapach.
Przedstawiciele „Wodnika” na pytanie
dlaczego tak jest odpowiedzieli mi,
że to przez „otwarte” ujęcie wody w
Sosnówce. Przecież zbiornik wody
w Sosnówce miał polepszyć dostawy

wody dla Jeleniej Góry, ale nikt nie
mówił, że cena za wodę znacznie się
podniesie, a jej jakość zniechęci do
używania – poinformował nas jeden
z mieszkańców Cieplic.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” informuje,
że wszystko jest w porządku. – Nie
ma żadnych zmian w poziomie chlorowania wody w Cieplicach, który
zresztą jest regulowany konkretnymi
przepisami – podkreślił Wojciech
Jastrzębski, szef spółki.
(Agrafka)

Fot. Angela
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Jak informuje Marta Kostyk z firmy
Ariadne ze Szczecina, obecnie zrealizowano około ok 90-95 procent całej
inwestycji, a łącznie z parkingiem galeria ma ponad 20 000 m kw. Firma nie
chce mówić o kosztach budowy obiektu,
sklepach, które miałyby się pojawić w

Przebudują stadion

E

Na zakupy dopiero wiosną przyszłego roku

Mimo planowanego jeszcze
w tym roku otwarcia Galerii
Centrum przy ul. Jeleniej 4 w
Jeleniej Górze, mieszkańcy
mogą liczyć na pierwsze zakupy w niej dopiero za pięć
miesięcy.

JELENIA GÓRA

R

Dyplomant Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Moniuszki w Jeleniej Górze przywiózł Złoty
Pierścień Chopina, najcenniejsze
trofeum siódmej edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
Chopin Golden Ring z Radovljicy w
Słowenii. Został też doceniony przez
Ambasadę RP za najlepsze wykonanie mazurka. Dodatkową nagrodą
dla jeleniogórzanina jest możliwość
zagrania recitalu w stolicy Słowenii
w najlepszej sali Ljubljany w latach
2012 – 2014. Bartosz Skłodowski jest
uczniem Iriny Oleszkiewicz, a swoją
edukację pianistyczną rozpoczynał
pod okiem Ewy Wieczorek w filii PSM
I st. im. Garści przy Szkole Podstawowej nr 11. Aktualnie przygotowuje
się zarówno do dyplomu w PSM II
stopnia, jak i do matury. Planuje
studia w jednej z uczelni muzycznych
w Polsce.
(RED)

Otworzą galerię z poślizgiem

Prezydent Jeleniej Góry, Marcin
Zawiła spotkał się w minioną
środę w ratuszu przedstawicielami
wszystkich samorządów szkolnych.
Jednym z wniosków jest wznowienie działania młodzieżowej
rady miasta. Współpracownicy
prezydenta zachęcali młodzież do
zakładania kont szkolnych na facebooku, korzystania z miejskiego
programu w tym zakresie, przekonując, że to dobra forma wymiany
informacji.
(UM)

•

Fot. red
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Widziane z perspektywy Niemiec

Porozmawiają o energii atomowej
Spotkanie z Frankiem von Woedtke z Rady Powiatu Görlitz odbędzie się 15 listopada o
godz. 15.00 w Bio Barze „Zielony Jesz” przy pl. Piastowskim 24 w Cieplicach.
Niemiecki samorządowiec podzieli
się doświadczeniami związanymi z
powstrzymaniem w Niemczech energetyki atomowej i kopalni uranowych,
L
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A
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w kontekście poszukiwań pod kątem ramach programu „Zielona aktywność
eksploatacji uranu w Sudetach. Spotka- w euroregionie Nysa – pomysły polskonie, którego organizatorem jest Jelenio- niemieckiej współpracy”.
(Agrafka)
górskie Koło Zielonych, odbędzie się w
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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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Było mniej pompy, za to więcej luzu Pijany, ale niewinny
Dokończenie ze str. 1. wśród młodzieży. Pod Pomnikiem
Manifestację ubarwiła koncer- Wolność i Niepodległość hołd wolnej
tem Orkiestra Dęta działająca Polsce oddali przedstawicielki parlaprzy Filharmonii Dolnoślą- mentu, władz miasta i powiatu, przedskiej. Zabrzmiały popularne stawiciele partii politycznych, weterani,


Fot. red

marsze, a prezydent Marcin
Zawiła, indagowany przez
Dariusza Maląga, wygłosił
pogadankę historyczną odwołując się do wspomnień
usłyszanych od dziadków.

Przed zimą o bezdomnych

JELENIA GÓRA

Biało-czerwono zrobiło się w Rynku, skąd
manifestanci udali się pod Kościół Łaski.

Do końca miesiąca w Jeleniej Górze otwarte zostaną trzy lodowiska: dwa białe orliki (przy Budowlance i SP nr 13) i jedna
miejska ślizgawka, która w tym roku zostanie rozłożona przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Cieplicach. Warunek:
temperatura musi spaść poniżej zera.
plicach oraz przy ZSOiT czyli dawnej
„Budowlance”. – Ceny za korzystanie
z tych obiektów do końca roku, będą
takie same jak w poprzednim sezonie
– mówi Tomasz Kluch, kierownik MOS
w Jeleniej Górze.
Na dostawę lodowiska przy Szkole
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JELENIA GÓRA

Na wagary
z marihuaną

Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze przetarg wygrała firma WM International z
Krakowa, która złożyła ofertę z ceną 528
tys. zł. Lodowisko ma stanąć do piątego
grudnia br. Wykonawca dostarczy również 100 par łyżew, ostrzałkę i suszarkę
oraz nagłośnienie.
(Angela)

Trzech uczniów jednej z jeleniogórskich szkół średnich będzie miało
kłopoty przez tak zwaną trawkę.
W pierwszy piątek listopada przed
południem młodzi ludzie w wieku
17 – 19 lat zostali przyłapani przez
patrol policji w okolicach ogródków
działkowych. W godzinach lekcyjnych
uczniowie słuchali muzyki i palili marihuanę. Mieli przy sobie kilkanaście
porcji tego środka. Za to może im
grozić kara do trzech lat więzienia.
(KMP)

Zgodnie z cennikiem obowiązującym od 1
stycznia 2011 roku, dzieci do lat 6, uczniowie,
studenci korzystają z wstępu bezpłatnego, dorośli za każdy okres korzystania z lodowiska płacą
- 6 zł, a wypożyczenie łyżew kosztuje 4 zł.
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– W życiu nie spodziewałem się, że
Woda z fontanny tworzy różne
wzory, a uroku całości dopełnia ilu- to miejsce może tak pięknie wyglądać
minacja, ławeczki oraz nowe schody. – ocenił mieszkaniec ulicy Szewskiej
Inwestycja kosztowała 1,1 mln zł. To Janusz Taracha z Jeleniej Góry.
(Angela)
wszystko znalazło się na przebudowanym skwerku u zbiegu al.
Wojska Polskiego i ulicy
Wolności. Przez ponad
30 lat stała tam zburzona
w tym roku fontanna.
Nowa, która trysnęła
w minioną środę, jest
przyjazna dla niepełnosprawnych i matek z wózkami, ma regulowane
strumienie wody, których
wysokości można programować. Woda krąży w
zamkniętym obiegu i jest
na bieżąco filtrowana.
Bezpieczeństwo pomogą
zachować kamery monitoringu. Samorządowcy
zapowiedzieli, że wybudowanie wodotrysku jest
początkiem prac rewita- Fontanna niebawem będzie
lizacji całej alei Wojska wyłączona na zimę. Zacznie
działać wiosną.
Polskiego.
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Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

Fot. ABIIK

Wodotrysk jak z bajki

Będzie można poszaleć na trzech ślizgawkach

Zarządcą ślizgawek będzie Międzyszkolny Ośrodek Sportu, który wystąpił
do zakładu energetycznego o wydanie
pozwoleń oraz wykonanie przyłączy
energii elektrycznej. Jeśli temperatura
spadnie poniżej zera, rozpocznie się
montaż lodowiska przy II LO w Cie-

chcą być stałymi pensjonariuszami
schroniska. Placówka będzie podlegać
będą takim samym rygorom, jak stałe
miejsca, niemniej będzie otwarta w
godzinach nocnych, od 18.00, do 8.00.
To jedna z form wsparcia socjalnego
dla ludzi, którzy w swoim życiu przeżywają ekstremalne sytuacje.
(RED)

Dzięki wsparciu jednego z prywatnych sponsorów, który niedawno
stworzył zakład w Jeleniej Górze
i pomocy miasta Stowarzyszenie
Świętego Brata Alberta stworzy przed
nadejściem mrozów dodatkowe pomieszczenia dla bezdomnych. Będzie
to rezerwa dla ok. 25 – 30 osób, które
– ze różnych względów – nie są, bo nie

Na łyżwy jeszcze w listopadzie?

•

ponosi kierowca– powiedział aspirant
Waldemar Romańczuk z jeleniogórskiej
drogówki. Zdarzenie zakwalifikowano
jako wykroczenie. Sprawczyni otrzyma
mandat karny. Skutkiem incydentu były
korki, które utworzyły się w al. Wojska
Polskiego.
(Petr)

W miniony czwartek około godziny
16.30 na przejściu dla pieszych w al.
Wojska Polskiego kierująca samochodem marki Ford Focus potrąciła pijanego
mężczyznę. Na szczęście, poszkodowany
nie odniósł żadnych większych obrażeń.
– Bez względu na to, czy poszkodowany
był pijany, czy nie winę za zdarzenie

JELENIA GÓRA

W Rynku nie było pocztów sztandarowych kombatantów, służb mundurowych, szkół i organizacji. Te czekały na manifestantów przy pomniku
Wolność i Niepodległość na placu przy
Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa.
Uczestnicy tzw. „manify” przeszli tu
ulicami Konopnickiej i 1 Maja. Przy
monumencie odbyła się oficjalna część
uroczystości.
– Niepodległość jest
jak powietrze, kiedy
ją mamy, praktycznie tego nie
zauważamy.
Gorzej, gdy
jej zabraknie – powiedział prezydent Marcin
Zawiła . ZaDelegacja Forum
akcentował
też konieczność
Młodych PiS
krzewienia idei
złożyła róże.
niepodległościowych

JELENIA GÓRA

wszystkich nie starczyło. Uroczystość
zakończyła Msza Święta sprawowana
w Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa w intencji Ojczyzny.
(RED)

żołnierze, policjanci, pogranicznicy,
strażacy, sybiracy, harcerze, delegacje
różnych organizacji i mieszkańcy. Prezydent miasta z racji swoich imienin
zafundował rogale marcińskie. Dla
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Pechowa porażka Sudetów w końcówce meczu
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Niewiele zabrakło, by „zgasić” Znicz

odsłonie obie ekipy toczyły wyrównany bój do stanu
29:28, ale tuż przed przerwą
gospodarze zdołali powiększyć
swój dorobek o 9 „oczek” i
schodzili do szatni prowadząc
38:28.
W trzeciej kwarcie koszykarze z Pruszkowa prowadzili

Znicz Basket Pruszków - Sudety Jelenia Góra 79:74 (14:14, 24:14, 21:30, 20:16)
Znicz: Malewski 20, Suliński 17, Czubek 16, Misiewicz 11, Bonarek 10, Matuszewski
4, Szymański 1, Potraski, Czosnowski, Osiakowski
Sudety: Wilusz 19, Niesobski 16, Kijanowski 13, Bukowiecki 10, Kozak 6, Kołtun 6,
Budziński 3, Maryniewski 1, Mincie

Fot. Petr

Choć było niemalże pewne, że kanek. W weekendy będą odbywały
jedną z najstarszych a przy tym się tańce oraz wieczory muzyczne
najbardziej kultowych i znanych – mówią nam państwo Henryk i
restauracji w naszym mieście spotka Julita Korolewicz, nowi właściciele
ten sam los co „Stylową”, lokal, który „Relaksu”.
I dodają: – Mamy nadzieję, że
od lat działa w budynku JCK przy ul.
1 Maja, nie będzie zamknięty. Nowi kiedyś, gdy „Relaks” będzie już nawłaściciele „Relaksu” dają jasno prawdę wspaniałym lokalem, zajmie
do zrozumienia, że teraz dopiero się nim nasz syn Michał, obecnie
restauracja pokaże na co ją stać. – uczeń Zespołu Szkół PrzyrodniczoZamierzamy rozruszać tę „budę” i Żywieniowych w Jeleniej Górze.
(Petr)
pokazać jeleniogórzanom, że „Relaks” ma jeszcze sporo do
powiedzenia na rynku lokalnych usług gastronomiczno-rozrywkowych. Dosyć
klimatów w stylu stołówki!
Robimy restaurację z prawdziwego zdarzenia, w której
będą smaczne potrawy z Julita Korolewicz zapowiada
„kuchni domowej”, choć nie rozruszanie „Relaksu”. Obok –
wykluczamy pizzy czy zapie- syn Michał.
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Reprezentacyjnie na Zabobrzu
Sale taneczne w piwnicy, galeria na strychu, a przy altanie
koncerty plenerowe – tak
wyobraża sobie zagospodarowanie zabytkowej willi na
Zabobrzu dyrekcja Osiedlowego Domu Kultury.

W minioną środę miasto podpisało
umowę notarialną z odstępującą
nieruchomość Politechniką Wrocławską, która w zamian otrzymała dom
studencki przy ul. Piłsudskiego oraz
1,1 mln zł. Samorządowcy pragną, aby
dawna posiadłość fabrykanta Maxa
Erfurta, właściciela pobliskiej papierni, stała się wizytówką Zabobrza.
Po wojnie były tu mieszkania,
a do 2007 roku we wnętrzach
M

A

•

Mały karambol

W miniony czwartek w al. Jana
Pawła II kierowca volkswagena T4
nie zachował właściwej odległości
od jadącej przed nim skody fabii,
uderzył ją w tył, wskutek czego ta
uderzyła w renault clio. Mini karambol okazał się niegroźny.
(Petr)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

JELENIA GÓRA

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

Wskoczył do wody

W drugą niedzielę listopada nad
ranem 23-letni kierowca Peugeota
uciekał ulicami Zabobrza przed
radiowozem. Na ulicy Wiejskiej
ścigany porzucił auto i salwował się
ucieczką do starorzecza rzeki Bóbr.
Próba zgubienia policjantów nie
udała się: czekali na uciekiniera na
brzegu. Kierowca miał 1,2 promila
alkoholu w organizmie. Wracał z
dyskoteki
(KMP)

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

Jeleniogórzanie
skompromitowali się na
parkiecie.

JELENIA GÓRA Za dwa lata przeprowadzka domu kultury do zabytkowej willi

Restauracja „Relaks” zostaje!

•

partią do 22. W trzecim secie ponownie
zabrakło emocji, oprócz problemów z
asekuracją, czy odbiorem - zawodziła
również komunikacja, co wykorzystali
goście z Kudowy-Zdroju wygrywając
25:18, a cały mecz, który trwał 1 godzinę
i 8 minut zwyciężając zasłużenie 3:0.
Za tydzień (19.XI) w meczu 3. kolejki
jeleniogórzanie zagrają w Kamieńcu
Ząbkowickim z miejscowym CARGO.
(Przemo)

KS KK Jelenia Góra – Opal Kudowa Zdrój 0:3 (19:25, 22:25, 18:25)
KS KK: Stanowski, Świdziński, Florkowski, Tabaka, Zaremba, Łotocki, Pawlikowski,
Zwoliński, Trzeciak, Lara
Opal: Bohuń, Maćkowski, Sakowicz, Terlecki, Osial, Kostecki, Gojdka, Dąbrowa, Wegner

Mimo zaciętej walki nasi
koszykarze ulegli gospodarzom.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

już różnicą 17 punktów, kiedy to
po celnym rzucie za 3 pkt. Sulińskiego w 26. minucie Znicz prowadził 57:40. Przy zdecydowanej
przewadze miejscowych mało
kto spodziewał się emocji w
konfrontacji z beniaminkiem, ale z dobrej strony
pokazali się Wilusz i
Bukowiecki, którzy w
ciągu 4 minut wyprowadzili swój zespół na
prowadzenie 58:57 (po 18punktowej serii). W decydującej
kwarcie trwała wymiana ciosów,
a zespoły walczące o cenne
ligowe punkty zmieniały się
na prowadzeniu do 39. minuty
(75:74). Wojnę nerwów wygrali
gospodarze i to oni ostatecznie zainkasowali 2 punkty wygrywając
ostatecznie 79:74.
W następnej kolejce (16
listopada godz. 18:30)
Sudety podejmą Polski
Cukier SIDEn Toruń.
(Przemo)

Siatkarze KS KK Jelenia Góra, którzy
po spadku z III–ligi zapowiadają walkę o
powrót do wyższej klasy rozgrywkowej
muszą mocno zweryfikować swoje cele
i popracować nad każdym elementem
siatkarskiego rzemiosła: Podopieczni
Wojciecha Lary meczem przeciwko
ekipie z Kudowy-Zdroju nawiązali do
wspomnień z poprzedniego sezonu, w
którym jako beniaminek III-ligi wygrali
tylko 1 z 18 meczów. Na inaugurację sezonu 2011/2012 IV-ligi jeleniogórzanie
„gładko” przegrali z ULKS-em Opal
Kudowa-Zdrój 0:3, tylko w drugiej
odsłonie nawiązując walkę z rywalem.
Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Opalu 25:19. W drugiej partii
gospodarze starali się nawiązać walkę.
Choć przegrywali 10:14 to zanotowali
pięciopunktową serię wychodząc na
prowadzenie. W dalszej części gry
brakowało asekuracji z drugiej linii,
akademicy mieli też spore problemy z
odbiorem, co poskutkowało przegraną

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
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A poza tym? Koncerty plenerowe sala widowiskowa i kawiarenka, a na
zameczku działał Zakład Wdrożeniowy PWr oraz biblioteka na- w altanie, w piwnicach sale taneczne strychu galeria, na którą mieszkańcy
ukowa. Są plany, aby za dwa lata z lustrami, na pierwszym i drugim mogliby wjeżdżać windą. Jej montaż
piętrze kluby oraz biura. jest w planach.
przeprowadził się tu z tzw. blaszaka
(Angela)
Na parterze – kameralna
Osiedlowy Dom Kultury. Wcześniej
trzeba jednak przystosować wnętrza zabytku do potrzeb placówki.
Pierwsze prace, w tym wymiana
okien, drzwi, dachu i ogrzewania, mają być prowadzone już
wiosną. Miasto złożyło wnioski
o dofinansowanie tych robót
do ochrony środowiska oraz
programów unijnych.
– Piękny park pozwoli nam
poszerzyć naszą ofertę o formy
plenerowe, np. o zajęcia rekreacyjne
– zapowiada Sylwia Motyl-CinkowPoszerzymy naszą ofertę – zapowiada
ska, dyrektor Osiedlowego Domu
Sylwia Motyl-Cinkowska.
Kultury.
Fot. Angela

Faworyzowani gospodarze mieli
ogromne problemy by uporać się
z beniaminkiem z Jeleniej Góry.
Pierwsza (remisowa) kwarta miała dwa oblicza, najpierw gospodarze prowadzili 8:0, a następnie

11:2 (w 5. minucie), ale w porę
obudzili się przyjezdni i m.in.
po celnych „trójkach” Kozaka i
Kijanowskiego zanotowali 12punktową serię do stanu 11:14 w
8. minucie. W drugiej

Fot. R. Ignaciak

Koszykarze Sudetów Jelenia Góra byli bardzo
bliscy odniesienia trzeciego ligowego zwycięstwa.
Podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza po zacięt ym pojedynku ulegli w
Pr uszkowie miejscowemu Zniczowi 74:79, choć
na minutę przed końcem
przegrywali różnicą zaledwie jednego punktu.

Fatalny start spadkowicza

Fot. R. Ignaciak

14 listopada 2011 r.

R

E

K

L

A

M

A

•

•

R

E

K

L

A

M

A

•

Fot. red

4

ZDROWIE I URODA

JELENIA GÓRA

W dobrze odżywionym ciele zdrowy duch

Śniadanie daje im moc!
– Przez kilka dni w naszej szkole w klasach nauczania zintegrowanego oraz przedszkolnego
przeprowadzane były pogadanki.
Dzieci poznawały 12 zasad zdrowego odżywiania. W końcu wspólnie z nauczycielami i rodzicami
uczniowie przygotowali śniadania
złożone wyłącznie z produktów

zdrowych. Spożywając potrawy dzieci przekonały się,
że zdrowe jedzenie też może
być smaczne.– mówi Dorota
Bińkowska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Jeleniej
Górze.
Ważne jest też, by jeść
pięć posiłków w ciągu dnia
o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać
po nabiał, ryby, mięsa oraz
chleb zamiast bułek. Lepiej
pić wodę i soki, a odstawić
szkodliwe napoje gazowane.
Przede wszystkim trzeba Uczniowie „trójki” zjedli śniadanie
myć ręce.
(Angela) złożone tylko ze zdrowych produktów
Fot. Angela

O wadze pierwszego posiłku w ciągu dnia wiedzą
uczniowie klas I – III Szkoły
Podstawowej nr 3 w Jeleniej
Górze, gdzie w miniony
wtorek zaczęła się akcja
zdrowego odżywiania.

•
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Dodatek
zdrowie i uroda
JELENIA GÓRA

Nie bądź żyła, oddaj krew!
kto zechce oddać nam parę kropel,
może to zrobić w godzinach od 9.00
do 13.00 w naszej szkole – mówi
inicjator akcji.
Dawcami krwi mogą być osoby
pełnoletnie, których wiek nie przekracza 65 roku życia, i które ważą
minimum 50 kg. Nie mogą mieć jednak „świeżych” tatuaży wykonanych
w ciągu ostatniego roku; być leczone
krwią lub jej składnikami.
(Petr)

W poniedziałek, 14 listopada w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 przy ulicy Grunwaldzkiej
odbędzie się już IV edycja „Nie bądź
żyła. Oddaj krew”, akcji zainicjowanej przez Jakuba Thauera, ucznia
„Elektronika”. Wcześniej zbierano
krew dla chorego na ostrą białaczkę
limfatyczną Mateusza Napiórkowskiego z Podlasia. Udało się zebrać
ponad 100 jednostek. – Tym razem
zbieramy dla banku krwi. Każdy,

Fot. Petr

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

•

RADZIMY WAM
Surówka zdrowia
Cztery łyżki płatków zalać sześcioma łyżkami zimnej, przegotowanej
wody i zostawić na około godzinę.
Dodać potem łyżkę miodu, kilka
posiekanych orzechów i mleka tyle,
żeby powstała papka. Teraz tylko sok
z połówki cytryny, starte (do smaku)
jabłka i gotowe. Nie trzeba będzie
długo czekać na poprawę kondycji
naszych włosów i paznokci, a i
ogólnie poczujemy się lepiej.

Planujesz ciążę?
Na trzy miesiące przed planowaną ciążą warto zacząć zażywać
kwas foliowy (inaczej witamina
B9). Badania naukowe udowodniły, że przyjmowanie kwasu foliowego zapobiega występowaniu
zaliczanych do najcięższych wad
wrodzonych u potomstwa – m.in.
bezmózgowia, rozszczepu kręgosłupa. Kwas foliowy należy w
szczególności przyjmować przynajmniej 4 tygodnie przed planowaną
ciążą aż do jej 12 tygodnia. Dzienną
dawkę witaminy powinien ustalić
lekarz.

Szczep się!
Nawet, jeśli w przyszłości nie
masz zaplanowanej operacji, powinieneś zaszczepić się przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby
(potocznie zwanemu żółtaczką).
Trzeba przyjąć trzy dawki szczepionki. Drugą po miesiącu, a trzecią po
pół roku od pierwszego wkłucia.
(bc)

Krew jest darem życia: nie trzeba co
do tego przekonywać młodzieży.
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

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

14 listopada 2011 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

CIENIE HIRSCHBERGU XMVi

W obcym mieście

rytmicznie przejechał wóz konny z
woźnicą podobnym do ogromnego
suma. Na przystanku kłębił się
tłumek oczekujących na tramwaj.
Gość spojrzał w kierunku wieży
kościoła farnego i skierował swoje
kroki w stronę świątyni. To właśnie
tam, zgodnie z radą recepcjonisty,
znajdowała się ulica Kopernika i
cel jego podróży do Jeleniej Góry.
Zastanowił się, czy czasem nie jest
jeszcze za wcześniej na odwiedziny.
Na ulicznym zegarze była godzina
14. Trudno, najwyżej poczeka przed
drzwiami, lub po prostu ustali, czy
trafi pod właściwy adres. A może
odwiedzi restaurację? Poczuł raptem
głód: od wieczora poprzedniego dnia
nie miał nic w ustach.

Ciąg dalszy za tydzień.

Pozostawiwszy swoje rzeczy w
pokoju przybysz szybko zszedł na
parter i spytał recepcjonistę Hotelu
Europa, gdzie znajduje się ulica
Kopernika. Mówił poprawnie po
polsku, ale z wyraźnym niemieckim
akcentem. Pokiwał głową na znak,
że zrozumiał wyjaśnienia. Już miał
odejść, ale zawahał się.
– Drzewiecki. Teodor Drzewiecki.
Zna pan może tego człowieka?
Recepcjonista zmarszczył brwi
szukając w pamięci. Po chwili przecząco pokręcił głową. – Mam pamięć
do nazwisk. Takiego klienta nie
mieliśmy! – odpowiedział. Gość
podziękował skinieniem głowy.
Wyszedł z hotelu i rozejrzał się po
ulicy 1 Maja. Minęły go dwie warszawy i dekawka, zaś z drugiej strony

Historyczna podróż jeleniogórską ścieżką filmową

JELENIA GÓRA

Przez sto piętnaście lat dziejów naszego kina
– Chyba nie ma wśród państwa
kogoś, kto by nie był w kinie
– powiedział Ivo Łaborewicz
do gości otwarcia wystawy
poświęconej 115-letniej historii kinematografii w Jeleniej
Górze.

Niemal 115 lat później w Archiwum
Państwowym przy ul. płka Kazimierskiego w Jeleniej Górze otwarto wystawę
będącą częścią projektu „Jeleniogórską
Ścieżką Filmową”. Przedsięwzięcie
to pomysł Agnieszki Romanowskiej z
Książnicy Karkonoskiej, która – wspólnie z Ivo Łaborewiczem, Krzysztofem
Kuczyńskim, Waldemarem Wilkiem
z Jeleniogórskiego Centrum Kultury,
Natalią Zatką i Maciejem Bartkiewiczem
i Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej
Góry, zorganizowała to niecodzienne
wydarzenie.
Po muzycznym (filmowym) wstępie
w wykonaniu duetu Seba i Pit, do
obejrzenia wystawy zachęcił Ivo Łaborewicz. Wśród eksponatów znajdziemy
jednak bardzo ciekawe archiwalia.
Ciekawym uzupełnieniem wystawy

We wtorek, 10 listopada 1896 roku
w dzienniku Hirscheberger Tageblatt
ukazało się ogłoszenie zachęcające
do zapoznania się z nowym wynalazkiem, kinematografem. Projekcja
„żywych zdjęć” miała miejsce w
„Concerthaus” przy Promenadzie. Na
seans składały się obrazy zatytułowane, między innymi, „Bar w Paryżu”
i „Tancerki”, zaś całości towarzyszył
podkład dźwiękowy z „cudownego
wynalazku”, fonografu Edisona.

filmowy, pokazano ruchome obrazy
braci Lumieres, film z Busterem Keatonem oraz zrealizowaną przez Macieja
Bartkiewicza sondę uliczną.
(RED/Petr)

są wspomnienia jeleniogórzan kina
tyczące, wydrukowane i umieszczone
na tablicach. W minioną środę w Jeleniogórskim Centrum Kultury, gdzie przed
115 laty miał miejsce pierwszy seans

Fot. red

6

Wystawa jest otwarta w siedzibie Archiwum
Państwowego przy ul. Kazimierskiego.
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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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-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.

MIESZKANIA
KUPIĘ
Pilnie poszukujemy dla klienta kawalerki w
Karpaczu lub Szklarskiej Porębie w dobrym
stanie, Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760

MIESZKANIA
SPRZEDAM
„Perła Cieplic” - Przy Termach Cieplickich
ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany,
garaże, piwnice, ogródki, duże balkony,
Internet, videofon, parki, Cena od 3.777zł/
m2 7-10okien- info@dom-pol.com - 782
566 823
105m 2 za 169 000 zł - mieszkanie, osobna
część domu, 4 pokoje, po częściowym
remoncie z niewielkim ogródkiem w Miłkowie. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
116mkw w ścisłym Centrum. - Trzy wielkie
pokoje, osobna widna kuchnia, toaleta z
oddzielnym WC. Lokal położony na II piętrze
kamienicy, ulokowanej w ścisłym Centrum
Jeleniej Góry. Możliwość dokupienia garażu!
lic: 14557 Jeldom. - 602 727 242
128m2 w kamienicy - w atrakcyjnej cenie, II
piętro, kamienica w bardzo dobrym stanie,
2 balkony, 2 ozdobne piece, ładny rozkład.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
135 m2 za 230000 zł - mieszkanie, osobna
część domu, piętro dwurodzinnego budynku,
5 pokoi z garażem i ogródkiem w Kaczorowie. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

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.

2 pokoje w Cieplicach - mieszkanie 49 m2 na
wysokim parterze w kamienicy w spokojnej
części Cieplic. 145 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2 pokojowe - Mysłakowice – nowa cena. Na
I piętrze w powojennym bloku o pow. 58m2.
Ogrzewanie grzejnikami z tzw. „podkowy”.
Cena 80tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
2 pokojowe na Moniuszki - Sprzedam
w dobrej cenie 2 pokojowe mieszkanie
o powierzchni 40 m2 w bloku na Zabobrzu. Osoba odpowiedzialna zawodowo
nr.lic.10171 Kontakt tel.508240827;
69762686
2-pokojowe Zabobrze III - ładne i
słoneczne mieszkanie z dużym balkonem
wymagające jedynie odświeżenia, IV piętro.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

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

2-pokojowe, Zabobrze I - sprzedam,
wysoki parter, w pobliżu „Ronda”. Nowe
okna, nowe instalacje wodna i gazowa,
umeblowana kuchnia, spokojne sąsiedztwo.
Do odświeżenia. 136 tyś. zł Najchętniej bez
pośredników. - 601 148 370
3 pokojowe - Różyckiego - W bloku na IV
piętrze o pow. 49,3m2. do niewielkiego
remontu. Ogrzewanie sieciowe. Okna PCV.
Cena 139tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
3-pokojowe- Lubomierz - W bloku I.p ,
pow.58m2 z garażem i działką rekreacyjną.
Po remoncie, zadbane. Cena 155tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
3-pokojowe z 2 tarasami - 58m2 na
Zabobrzu III z dwoma dużymi tarasami,
mieszkanie w bardzo dobrym stanie, z
zabudową kuchenną i dużymi szafami w
cenie, spokojna lokalizacja. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
4 pokojowe ul. Okrzei - W kamienicy na I piętrze , pow.102,4m2. Mieszkanie w b. dobrym
stanie. Ogrzewanie gazowe. Cena 285tys.zł.
do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości
.Lic.9549. - 602 732 135
47 m2 M2 bez pośredników - Sprzedam M2
na parterze, ul. Morcinka JG, ogrzewanie
CO2, przestronne, 160tyś do negocjacji. 507 065 179
47m2 cena 155tyś zł - 2-pokojowe mieszkanie w kamienicy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, I piętro, pełna rozkładowość,
ogrzewanie gazowe. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
52 m2 144 000 zł - mieszkanie w stanie developerskim pokój z aneksem kuchennym,
drugi pokój, łazienka, pierwsze piętro Oś.
Orle. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
53m2 120000zł M. Poczta - Mieszkanie
53m2, możliwość wydzielenia 2 pokoi,
widna kuchnia, łazienka z wc, czynsz 170zł,
ogrzewanie gazowe, ogródek, okolice Małej
Poczty. Kodex 10721 - 513 060 568
66m2 w cenie 199tyś zł - 3-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

66m2 z garażem i ogródkiem - ładne
mieszkanie poddaszowe w 13-rodzinnym
wyremontowanym budynku na ogrodzonej
posesji na obrzeżach Jeleniej Góry, II piętro,
garaż w cenie mieszkania. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
68m2 za cenę 124tys zł - 3-pokojowe mieszkanie do kapitalnego remontu w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
69m2 na Zabobrzu III - ładne, 3-pokojowe
mieszkanie w nowszych blokach wymagające jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
75m2 w cenie 175tyś zł - 2-pokojowe
mieszkanie w kilkurodzinnej kamienicy w
bardzo ciekawej lokalizacji. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
80m2 na Kiepury - nowa cena - Mieszkanie
4 pokojowe na 4 piętrze, okolice Zusu. Cena
220tys do rozmów. Lic.7453 Cztery Kąty - 75
76 46 906
84 m2 po remoncie - Mieszkanie w kamienicy po remoncie, w bardzo dobrym stanie
technicznym, czynsz tylko 170 zł, atrakcyjna
cena, lic. 5524 N. City - 662 112 344
Bardzo ładne mieszkania w stanie
deweloperskim w nowym budynku w ścisłym
centrum miasta. Powierzchnie od 48m2
do 72m2. Ogrzewanie miejskie. Garaż
podziemny 3300zł/m2. Kodex 10721 - 513
060 568
Bardzo ładne mieszkania w stanie
deweloperskim w nowym budynku w ścisłym
centrum miasta. Powierzchnie od 48m2
do 72m2. Ogrzewanie miejskie. Garaż
podziemny! 3300zł/m2! Kodex 10721 - 513
060 568
Bardzo wysoki standard 64m2 - III piętro, oryginalna aranżacja, wysokiej klasy
wykończenie, świetna jakość materiałów,
dla prawdziwego znawcy. Salon z jadalnią
i salonem(z pełnym wyposażeniem), sypialnia, polecam. N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Centrum - 2 pokoje z antresolą . Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327 - 602 749 567
Centrum M-3 od zaraz - Mieszkanie po
remoncie, wyposażone, salon, kuchnia w
aneksie, sypialnia, łazienka, na drugim poziomie sypialna. Miejsce parkingowe. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
Cieplice - Mieszkania przepiękne widoki,
2, 3 i 4 pokojowe nowe 3900/ m2 . Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 602 749 567
Cieplice 103 i 106tyś kawalerka - Wysoki
parter 33,5m2 pokój 16m2, kuchnia z jadalnią
12m2, po remoncie, mały ogródek oraz II
piętro kawalerka 36m2, pokój 25m2, słoneczne, piękna lokalizacja. Więcej na www.
fankulewscy.pl lic.8236 - 692 094 962
Cieplice stan developerski 2900zł/m2 z
miejscem parkingowym w cenie mieszkania.
51m2,2pokoje i 73m2,3pokoje I piętro, 700m
od deptaka i parku zdrojowego, polecam.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Cieplice tania kawalerka - 33,5m2,wysoki
parter z ogródkiem, po remoncie, ogrzewanie gazowe-106tyś oraz II piętro 36m2,
po remoncie, słoneczne, cicha lokalizacja,
zadbany budynek i klatka schodowa 103tyś.
N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Do sprzedania ładne przestronne mieszkanie w Piechowicach przy ul. Żymierskiego.
Mieszkanie o pow. 58m2 znajduje się na
I piętrze, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
piwnica, loggia. Cena do negocjacji. - 601
643 568
Duże 2-pokojowe Zabobrze - 55-metrowe
mieszkanie w idealnym stanie, z dużym
salonem 28m2 oraz balkonem z widokiem
na góry i otwartą przestrzeń, niski czynsz
tylko 240zł, ocieplony blok. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Dwupokojowe - Kiepury - W wieżowcu
na I piętrze o pow. 41,8m2. Ogrzewanie
sieciowe. Cena 139tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549 - 602 732 135
Dwupoziomowe okolice Centrum - Bardzo ładne w bloku z cegły, salon z kuchnią
na pierwszym poziomie, dwie sypialnie
na drugim poziomie, lic. 5524 N.City - 662
112 344
II piętro, 58m2, Kiepury, 3pokoje z balkonem,
po kap. remoncie (nowe okna, panele,
glazura, gładzie gipsowe, nowe instalacje)
2008rok budowy. Piękne widoki, dobra
lokalizacja. Nieruchomości Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Karłowicza 37m2, I piętro, 2pokoje(16 i
9m2 parkiety na podłodze), po częściowym
remoncie (okna PCV, gładzie gipsowe, nowa
inst. wodna) spokojna lokalizacja, wszędzie
blisko. Nieruchomości Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962

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).
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Karłowicza 39m2 - 135tyś. - III piętro, 2
pokoje (18 i 10m2). Całość po kap. remoncie
(okna PCV, panele, glazura) do wprowadzenia, czynsz 320zł, nowe drzwi wewnętrzne i
wejściowe. Dobra lokalizacja. Nieruchomosci
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kawalerka - Różyckiego - W bloku na
III piętrze o pow.24,3m2. Mieszkanie jednopokojowe po remoncie. Okna PCV, panele.
Cena 85tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Kawalerka na Kiepury 83.000 zł - Mieszkanie do wprowadzenia, 2 piętro. Sudety. Lic.
1749 - 535 630 414
Kawalerka na Zabobrzu - 28m2 duży
pokój z balkonem, osobna kuchnia, nowe
okna PCV, łazienka do aranżacji wg własnego uznania, dobra inwestycja pod
wynajem lub do zamieszkania super cena
Marles lic.13045 - 790 418 318
Kawalerka na Zabobrzu - O pow. 24,25
m2 na IV piętrze w bloku 4-piętrowym. Ciepła,
słoneczna, po częściowym remoncie. Nowe
okna i panele na podłogach. Na ścianach
gładzie. Cena 92000 zł. www.szymkiewicz.
jgora.pl Lic.2400 - 669 620 071
Kawalerka Piechowice - Sprzedam
kawalerkę z niezależnym wejściem po
kapitalnym remoncie. Pow. całk. 37,2m2.
Ogród, komórka. Ogrzewanie co gazowe
piec 2-funkcyjny. Budynek ocieplony, nowa
elewacja. 93000zł Gold House nl.10750 691 210 677
Kawalerka w centrum - 30m2 na I piętrze
na obrzeżach ścisłego centrum Jeleniej Góry,
ogrzewanie gazowe, umeblowanie w cenie.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Kiepury 48m2 - dwupokojowe, w bardzo
dobrym stanie technicznym, niskie koszty
utrzymania, kuchnia w cenie, lic. 5524 N.City
- 662 112 344
Kiepury 57m2 - 180tyś po remoncie - III
piętro, 2pokoje (21 i 14m2) możliwość
uzyskania 3 pokoi (podział dużego z dwoma
niezależnymi wejściami z przedpokoju),
wymaga jedynie położenia paneli na podłogach. N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Kiepury 63m2 III piętro - 2 sypialnie, salon
połączony z holem, wymaga remontu (stare
okna, brak glazury w łazience i WC) dobra
lokalizacja, słoneczne i ciepłe, niski czynsz
220zł do negocjacji. www.fankulewscy.
pl,lic.8236 - 692 094 962
Kowary 46m2-85tyś po remoncie - Parter, 2pokoje-całość po kap. remoncie, nie
wymaga nakł. finansowych - w cenie meble
kuchenne, garaż, komórki, duży strych, możliwość wydzierżawienia działki. Więcej www.
fankulewscy.pl lic.8236 - 692 094 962
Łomnica 30+15m2- 52tyś - mieszkanie w
3 rodzinnym domu(mieszkanie +stryszki),
do kapitalnego remontu, możliwość przebudowy, własnej aranżacji, miejsce na garaż.
duży kawałek ziemi do zagospodarowania.
N.Fankulewscy lic. 8236 - 692 094 962
M2 180 000 zł - mieszkanie 4 pokojowe do
remontu, na drugim piętrze w kamienicy w
centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
M2 46m2 135000zł - Ładne nowe mieszkanie 2 pokojowe, czynsz 120zł, I piętro,
ogrzewanie gazowe. Tylko 135 000zł Kodex
10721 - 513 060 568
M2 50m2 125000zł - Mieszkanie do remontu
w centrum, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc.
Czynsz 330zł. Parking za budynkiem. Okazja
Kodex 10721 - 513 060 568
M2 koło ul. Słowackiego - Mieszkanie w
kamienicy o powierzchni 75m2 na I piętrze.
Spokojna i zielona okolica. Do częściowego
remontu. Serdecznie polecam. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
M2 o powierzchni 48m2 na Zabobrzu III.
Śliczne M2 w bardzo dobrym stanie do
wprowadzenia. Okna PCV, na podłogach
kafle, panele. Ogrzewanie miejskie. Jeldom
lic. 14557 - 602 727 242
M2 za 55tys - Mieszkanie 2 pokojowe, 37m2,
3 piętro w bloku we Wleniu. Ogrzewanie z
sieci. Nowe okna i drzwi wejściowe. Czynsz
ok. 200zł. Atrakcyjna cena. Lic.7453 - 601
869 663
M3 85m2 160 000zł - Ładne nowe mieszkanie, bezczynszowe, 2 piętro, ogrzewanie CO
- gazowe. Kodex 10721 - 513 060 568
M3 do remontu - Mieszkanie o powierzchni
105m2 przy ul. Sudeckiej. Cena 160tyś
złotych. Do kapitalnego remontu. Cena do
negocjacji. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
M3 koło Małej Poczty - Mieszkanie o
powierzchni 62m2 w Jeleniej Górze. Nowy
blok z 2008 roku. Duży salon z jadalnią i
kuchnią, dwie sypialnie, łazienka i korytarz.
Atrakcyjna cena. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
M4 w pięknej kamienicy - Mieszkanie o
powierzchni 113m2 położone na II piętrze
w pięknej odremontowanej kamienicy
blisko centrum. M4 ogrzewane jest piecem
gazowym dwu-funkcyjnym. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
Małe 3-pokojowe Zabobrze I - 48m2 na IV
piętrze ocieplonego bloku. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkania - www.npartner.pl 75 649 50
40 - 756 495 050

Mieszkania w nowych blokach - 44m2 na
Zabobrzu pięknie wykończone oraz 46m2 w
nowych budynkach na Złotniczej. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie 100 m2 - 3 pokojowe na
parterze kamienicy z werandą w centrum,
możliwość wejścia bezpośrednio z ulicy.
308 000 zł N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 39 m2, z balkonem na wysokim parterze, Zabobrze II.
120 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 po
kapitalnym remoncie, łazienka z oknem,
trzecie piętro w kamienicy w Jeleniej Górze.
198 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe Cieplice osiedle
XX Lecia. 40 mkw. piwnica. Łazienka po
remoncie, okna pcv, niski czynsz. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Mieszkanie 3 pokojowe - 52 m2 po
remoncie w bloku na parterze w Jeleniej
Górze . 180 000 zł . N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 77 m2, w
stanie developerskim, na pierwszym piętrze
w nowo wyremontowanym budynku, Oś.
Orle. 225 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 96 m2, z dwoma
balkonami w kamienicy na pierwszym
piętrze w centrum Jeleniej Góry. 280 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 3-pokojowe - O pow. 50,80 m2
na III piętrze w bloku ocieplonym 4-piętrowym
na Zabobrzu. Rozkładowe, środkowe, słoneczny balkon. Klatka schodowa zadbana.
Opłaty 310 zł/m-c. www.szymkiewicz.jgora.
pl lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - 90 m2 z osobnym wejściem na przedmieściach Jeleniej
Góry. 270 000 zł N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe, 4 piętro, okolice
Zusu. Do zamieszkania od zaraz. Cena
220tys. do rozmów. 0% prowizji. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 40m2 za 60tys zł - Sprzedam
tanie 2 pokojowe mieszkanie o pow.: 40m2
do remontu w centrum Piechowic. Osoba
odpowiedzialna zawodowo nr.lic.10171 Kontakt Andrzej Ż tel. 508240827, 697626868
Mieszkanie o pow.74m kw. w miejscowości położonej niedaleko Jeleniej Góry,
w kierunku Lwówka Śl.129.000.Sudety.
Lic.1794 - 509 626 989
Mieszkanie w wysokim standardzie
Kiepury 63m2, 3 pokoje. Po remoncie. Duży
balkon. Panorama miasta i Karkonoszy.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503
021 047
Mieszkanie z balkonem 80m2,w cenie
zabudowa kuchenna, piękna łazienka, dom
w ciepłym drewnianym wystroju, zadbany
po remoncie. Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292,
Noskowskiego 70m2-185tyś. - IV piętro,3ustawne pokoje (23,14,13m2 parkiet),
duży balkon, okna PCV, wymaga średniego
remontu, jednak nadaj się do zamieszkania
od zaraz, czynsz 440zł. polecam. Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Nowe 218 000 zł - mieszkanie 66 m2 2
pokojowe z widokami na góry, stan developerski, drugie piętro w nowym budynku
w centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Nowe mieszkania przy ul. Zielonej w
Cieplicach. Wspaniała lokalizacja, bliskość
do komunikacji, Parku Zdrojowego i Norweskiego oraz budowanego aquaparku.
Roksanes Z 7867 - 508 240 831
Okazja 83.000 zł - Kawalerka zlokalizowana przy ul. Kiepury, 2 piętro, Sudety. Lic.
1749 - 535 630 414
Okazja-Górzyniec 71m2-135tyś. Parter z ogródkiem 80m2 i niezależnym
wejściem do mieszkania, 71m2-3sypialnie,
salon z jadalnią i kuchnią, CO z piecem na
węgiel-piękna lokalizacja, cisza blisko lasu.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Osiedle Orle - 3 pokoje, 67 m2, słoneczne,
wyremontowane 194.000,- Nieruchomości
Karkonoskie lic. 1740 - 602 749 567
Przy Termach Cieplickich ul. Krośnieńska.
Energooszczędne ściany, garaże, piwnice,
ogródki, duże balkony, Internet, videofon,
parki, Cena od 3.777zł/m2 7-10okien- info@
dom-pol.com - 782 566 823
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu III 48m2 do zamieszkania bez
żadnych nakładów finansowych. Osoba
odpowiedzialna zawodowo lic.nr10171
Kontakt tel.508240827; 697626868
Sprzedam 2 poziomowe atrakcyjne
mieszkanie 82m2 centrum Jeleniej Góry
z parkingiem, z tyłu ul. Szkolna z przodu
Solna. Salon z aneksem kuchennym, schody
sosnowe, 2 sypialnie,2 łazienki z Jacuzzi,
279.000 - 506 193 150

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 komfortowe mieszkanie
2-poziomowe w Parku Sudeckim. Pow. całk.
53,19m2. Duży pokój, aneks kuchenny, balkon, łazienka + antresola, 2 pokoje, piwnica.
Gold House nr lic.10750 - 691 210 677
Sprzedam ładne, funkcjonalne mieszkanie dwupoziomowe o pow.66m2. Salon,
kuchnia i łazienka na dole, dwie sypialnie
u góry. Osoba odpowiedzialna zawodowo lic.nr10171 Kontakt tel.508240827;
697626868
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe niskie
koszty eksploatacji, słoneczne, 45m2, 1piętro
w Jeleniej Górze-Plac Ratuszowy - 515
206 242

Sprzedam mieszkanie
28m2. Pokój z kuchnią,
łazienka, w centrum lub
zamiennię na większe,
własność tel. 785 635 630
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
na Zabobrzu III, 54 m2, balkon, piwnica,
łazienka i wc oddzielnie. Gold House nr lic.
10728 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
50.80m2 na Kiepury - nowe stan deweloperski na drugim piętrze z balkonem.
Mieszkanie bardzo jasne cieple położone
środkowo z widokiem na Górę Szybowcową.
Tel.601554392
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 stylowe 3 pokojowe mieszkanie
o pow.90m2 w centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie w kamienicy do wprowadzenia. Osoba
odpowiedzialna zawodowo nr.lic.10171 Kontakt: Andrzej Ż tel.508240827; 697626868
Sprzedam/zamienię 2-pokojowe,
51m2,parter w Starej Kamienicy. Bez pośredników - 605 551 231
Szewska 53m2-120tyś.pilne - II piętro,
2pokoje - 25 i 8m2 z możliwością przebudowy, duża kuchnia- po kap. remoncie
(okna PCV, gładzie gipsowe, panele) mały
ogródek, piwnica strych. Od zaraz. Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Szklarska Poręba 39m2 - Atrakcyjne 2
pokoje, kuchnia, WC i łazienka. Zadbane.
Blisko centrum i wyciągów. Po remoncie.
Nieruchomości Karkonoskie - 503 021 047
Szklarska Poręba 72m3, 3 pok Rozkładowe mieszkanie w kamienicy. Do
remontu. Spokojna dzielnica. cena 190 000
zł. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 503 021 047
Szklarska Poręba 73m3, 3 pok - Mieszkanie 3 pokojowe w kamienicy wymaga
niewielkiego remontu. 2 piętro. Cena 190
000zł. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740
- 503 021 047
Szymanowskiego parter - 35m2 - 2
pokoje - 16 i 10m2 mieszkanie po kapitalnym
remoncie, nowa instal. elektryczna, gazowa i
wodna, piwnica, blok po termomodernizacji,
cicha i spokojna lokalizacja.polecam.www.
fankulewscy.pl lic.8236 - 692 094 962
Tania kawalerka - Po remoncie o pow.
26,5 m2 w bloku 4-piętrowym na IV-piętrze,
blisko centrum. Bardzo ciepła i słoneczna.
Nowe okna oraz panele na podłogach. Blok
zadbany ładna okolica. N. Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
Trzypokojowe bezczynszowe - Mieszkanie w okolicy Mickiewicza po remoncie o
pow. 84m2, ogród ok.200m2 oraz miejsca
postojowe całość ogrodzona. www. npartner.
pl lic. 4917 - 604 869 172
Tylko 125.000zł trzypokojowe - bezczynszowe mieszkanie na II piętrze c.o gazowe
-piec dwufunkcyjny. Pilne N. Grzywińscy
lic.998 - 505 074 854
Tylko 135.000zł w Kowarach - dwupokojowe mieszkanie z balkonem, na I piętrze z
własnym c.o.- gazowe piec dwufunkcyjny,
na spokojnym osiedlu. Pilne N. Grzywińscy
lic.998 - 505 074 854
Tylko 45.000zł w Kostrzycy - małe mieszkanie z ogrodem z osobnym wejściem. Polecamy N. Grzywińscy lic.998 - 505 074 854
Tylko 99.000zł za 34m2 - kawalerka po
remoncie kapitalnym, bezczynszowa na I
piętrze. N.Grzywińscy lic.998 - 505 074 854
Zabobrze II 54m2 - 3 pokoje - IV piętro, 2sypialnie 15 i 12m2,salon z aneksem kuchennym 18m2,balkon z pięknym
widokiem, wymaga drobnego remontu,
bardzo ciekawy układ, przestronne, ciepłe,
słoneczne. Nieruchomości Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Zabobrze, IVpiętro, 48m2, 2 pokoje (20
i 12m2), duży balkon z widokiem na góry w
cenie zab. kuchenna i szafa komandor. II piętro 51,3m2, 2pokoje (20 i 11m2) słoneczne,
ciepłe. Piękne lokalizacje. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
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Zielone Tarasy - Nowe mieszkania w
Cieplicach przy ul. Zielonej, blisko Parku oraz
budowanego aquaparku. Mieszkania od 42
do 59m2 z balkonami, tarasami. Budynek z
windą Roksanes Ż 7867 - 508 240 831

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje z dużą kuchnią przy ul. Drzymały
częściowo umeblowane, w łazience prysznic,
nowy piec CO 950zl miesiąc + media - prąd
gaz woda - czynsz wliczony, więcej informacji
udzielam przez telefon - 531 260 885
Bardzo ładne, dwupokojowe - mieszkanie
-60 m2, kompletnie umeblowane w domu
jednorodzinnym z osobnym wejściem i
ogrodem. Czynsz najmu 1.000zł plus liczniki.
N. Grzywińscy lic.998 - 505 074 854
Cieplice 2 pokoje - Mieszkanie o wysokim
standardzie, nieumeblowane, kuchnia w
zabudowie, okolice Placu Piastowskiego,
900 zł plus media - 509 626 989
Do wynajęcia 2-pokojowe, duże, przestronne i zadbane mieszkanie, słoneczne z
balkonem 67 m2 z dostępem do piwnicy dla
pary lub rodziny, cena 1050 zł + woda i prąd
według zużycia - 510011324, 607785776
Do wynajęcia kawalerka, wyposażona,
3 piętro, centrum , ul Matejki, 650 + prąd
+ woda, ogrzewanie elektryczne - 609
655 488
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Cieplic tel. 601 794 937
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, jeden
pokój przejściowy, wyposażone, centrum , Pl.
Wyszyńskiego, 900 + prąd i woda, ogrzewanie w cenie - 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
na Zabobrzu II. Częściowo umeblowane,
kuchnia w zabudowie. 850 zł + liczniki. - 602
485 076
Do wynajęcia mieszkanie 37 m2, tel. 75 76
73 150, kom. 603 058 278
Do wynajęcia mieszkanie 54m, nowe,
umeblowane, centrum J.G. 1100+liczniki 883 604 552
Do wynajęcia mieszkanie z ogrodem, os.
Czarne, 2 pokoje, kuchnia z aneksem,
łazienka, korytarz, odrębne wejście i liczniki,
parter, ogrzewanie gazowe, kaucja. - 507
704 066
Do wynajęcia nowa kawalerka w Jeleniej Górze. Umeblowana i wyposażona,
wszystkie media z sieci. 30m2 200m od
Kolegium. Zdjęcia i opis wyślę na maila. 510 410 288
Do wynajęcia urocza kawalerka na Zabobrzu, 750 zł, plus media - 509 996 394
Kawalerka do wynajęcia- Zabobrze,
stan komfortowy, w pełni umeblowana,
duży pokój, osobna kuchnia. cena 650 zł
Tel. 502 267 970
Kawalerka w centrum, 36m2, pokój,
osobna kuchnia, łazienka, nowy budynek,
nowe okna, umeblowana, ogrzewanie
gazowe. 700zł plus liczniki. - 601 869 663
Kawalerka Zabobrze z balkonem 28
m2,umeblowana i po remoncie, ul. Działkowicza, wolna od zaraz, 750zł + liczniki - 889
164 893
Moniuszki 2 pok 46m2 parking - Mieszkanie w bardzo dobrym stanie. Kuchnia
wyposażona i umeblowana. Pokoje nieumeblowane. Nowy blok. Parking dla
mieszkańców zamykany szlabanem.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 503 021 047
Pokój 1 osobowy, 5 min od UE. Mam do
wynajęcia pokój w mieszkaniu studenckim. Koszt 225 zl + rachunki. Mieszkanie
duże, komfortowe i tanie. Polecam - 724
915 594
Trzypokojowe, duże nowe mieszkanie blisko Kolegium. Miejsce parkingowe
oddzielne opomiarowanie mediów. Roksanes Ż 7867 - 508 240 831
Wynajmę mieszkanie dwa pokoje,
kuchnia i łazienka w okolicy Akademii
Ekonomicznej - 692 441 853

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Kawaler fizjoterapeuta - Zaopiekuję się
mieszkaniem lub domem, opłacę czynsz
i rachunki ,jestem solidny ,niepalący spokojny .Więcej informacji pod telefonem.
Od lutego 2012. - 883 630 480

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Karłowicza 2 pokoje na 3 pokoje Karłowicza 37,5m2, 2pokoje, loggia, blok
po termomodernizacji, I piętro zamienię
na większe 3-y pokojowe, koniecznie na
Zabobrzu, dopłata w rozsądnej cenie.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 692 094 962
Zamienię mieszkanie w Poniatowej k/
Nałęczowa pow.34 m2, blok, II piętro,
pokój z kuchnią, ogrzewanie z sieci na
podobne w Jeleniej Górze. - 530 791
210

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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DOMY
KUPIĘ
Poniemiecką ładną willę - Dla klienta z
gotówką poszukujemy. N.Grzywińscy lic.998
- 505 074 854

DOMY
SPRZEDAM
1019m² - bardzo atrakcyjna działka w J.
Górze - Dziwiszów, osiedle „Leśne Zacisze”,
dla ludzi lubiących spokój i łono natury, media
przy działce. - 885 342 947
2,5 ha z domem i stodołą - Dom poniemiecki
do kapitalnego remontu ze stodołą położony
na pięknej widokowej działce 2,5 ha. Na
parterze domu jeden duży pokój na piętrze
dwa pokoje. Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Atrakcyjny dom - budowany w 2002 r,
260 m2 powierzchni, 5 pokoi, 2 łazienki na
działce 730 m2 w Kowarach. 399 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Bliźniak ok. Morcinka - Zadbany dom z
wyposażoną kuchnią, dużym salonem, 3
sypialniami, łazienką do wprowadzenia od
zaraz. Nieruchomosci Partner lic. 4917 604-508-308
Bliźniak w Janowicach - Ok. 145 m2,
parter z użytkowym poddaszem, 3 pokoje,
działka 566 m2, wolno stojący duży garaż,
ładny zadbany ogród. Cena 263 tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9547 - 602
732 135
Dom 430 000 zł - 180 m2, 5 pokoi, na działce
1600 m2, w Radomierzu. Cena do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom do rozbiórki - Dom 215,20 m2 w cichej
spokojnej wsi 12 km od Jeleniej Góry z
działką 947 m2. Obok domu pomieszczenie
gospodarcze 43,40 m2. Cena 50.000,- Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Dom na wsi - 300 m2 położony na działce
1600m2 z możliwością dokupienia ziemi od
agencji nieruchomości rolnych. Lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom nad jeziorem - wojnostojacy 167m² z
garażem oraz budynkiem gospodarczym w
Miedzyrzeczu-Bobowicko, działka 680m².
Z okien widok na jezioro, blisko las. - 885
342 947
Dom o powierzchni 115m2 z ogrodem
850m2 w Maciejowej. Dom wykonany
z materiałów najwyższej jakości. Piękny
salon z kominkiem, kuchnia w zabudowie.
Podłoga drewniana. Jedyny taki dom na
rynku.lic.14557 - 668 667 637
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni, 3
sypialnie, salon, kuchnia, jadalnia, łazienka,
2 garaże na działce 1200 m2, przedmieścia
Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom w Cieplicach - 300 m2 powierzchni, 6
pokoi, działka 450 m2 za jedyne 450 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom w Janowicach Wielkich - o powierzchni
209 m2 z garażem oraz budynkiem gospodarczym o wielkości 96 m2. Dom jest
podpiwniczony. Działka 922 m2. Lic.5354
Nieruchomości Jeleniogórskie. - 693 056
760
Dom w Jeżowie k/ Zabobrza - Dom marzeń,
działka 1141m2. Dom 133m2, Dom nowy,
komfortowy, teren zagospodarowany i
ogrodzony. Okolica sprzyja odpoczynkowi.
Blisko Zabobrza. Dobra cena Euro-Dom lic
4566 - 601 540 292
Dom w Łomnicy - z 2004 r, 135 m2
powierzchni, 4 pokoje plus garderoba,
kominek, taras, garaż na działce 1200 m2.
490 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom w Piechowicach - Duży salon, kuchnia,
3 sypialnie na piętrze. Działka 400m. Cena
300 tys. zł Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604-508-308
Dom w Podgórzynie - 250 m2, piętrowy,
podpiwniczony z garażem. 5 pokoi. Działka
467 m2. Cena 330 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Dom w Siedlęcinie - 300 m2 powierzchni, 6
pokoi, ładna działka 1100 m2 za 499 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom wiejski z zabudowaniami - 3 budynki- 1
mieszkalny, działka 6800 m2, trasa JeleniaZgorzelec, cena - 130.000 zł 666 222 031
Madom Nieruchomości, Ewelina Jarząbek,
lic. 9506 - 666 222 031
Dom Wojcieszyce - nowy - Działka 1411m2,
dom 133m2.4 pokoje, nowy, idealny pod
każdym względem , tylko 5 min drogi do
Cieplic. Teren zadbany i ogrodzony. Piękne
widoki na góry. Polecam Euro-Dom lic 4566
- 601 540 292,
Dom wolnostojący w Sobieszowie - Ciekawy
dom i garaż wolnostojący 20m2 w Sobieszowie, spokojna okolica.130m2 pow. uzytk. na
działce 513m2. Posesja zagospodarowana,
ogrodzona. Stan budynku bardzo dobry,
nowa elewacja. Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Dom wolnostojący w Sobieszowie - Idealne,
zielone, spokojne miejsce, ładny dom.
Budynek o powierzchni całkowitej 160m2,
posadowiony na działce 513 m2. Przy domu
garaż 20m2 Budynek sauny w ogrodzie.
Cena do negocjacji. Euro-Dom lic4566 601 540 292,
Dom z warsztatem - Trzykondygnacyjny,
300 m2 7 pokoi, z warsztatem 100 m2 na
działce 430 m2 w Jeleniej Górze. 777 000 zł
do negocjacji. Idealny dla dwóch rodzin. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Gospodarstwo - Dwa budynki, w tym
jeden w części zaadoptowany na mieszkanie
na 10 ha działce w Barcinku. 900 000 zł do
negocjacji. Idealne na agroturystykę. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Gotowy, wykończony dom, na cele
mieszkalne i turystyczne. 9 pokoi w 2 kondygnacjach. Cicha okolica blisko centrum
Karpacza. Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740 - 503 021 047
Nowy w Piechowicach - Dom 240 m2
powierzchni, 5 pokoi na działce 531 m2, do
zamieszkania. 497 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Parter willi z ogrodem-piękny - Parter
3 pokoje - 20, 20, 17m2 oraz przynależna
kawalerka na poddaszu - II piętro około
25m2 - pokój, toaleta i miejsce na garderobę,
ogród 400m2- po remoncie stan idealny,
blisko Zabobrza. N.Fankulewscy lic8236 692 094 962
Piętro willi - Cieplice - 190 m2, I piętro, 3
pokoje, strych, piwnice. Ogrzewanie gazowe,
murowany garaż, działka - 931 m2 z altanką.
Cena 290 tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135
Połowa domu w Karpaczu - Dom o
powierzchni 220m2, 3 oddzielne mieszkania
o powierzchni 60m2. Idealnie nadaje się pod
najem dla wczasowiczów. Po kapitalnym
remoncie i z umeblowaniem. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
Połowa willi - Cały parter 165 m2, 4 pokoje
plus oszklona weranda, działka z połową
udziałów 1155 m2 w spokojnym i zielonym
miejscu Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Sprzedam atrakcyjną szeregówkę - lokalizacja Zabobrze, gotowa do zamieszkania,
elegancko wykończona, 120 m2, rok budowy
2006, stan bardzo dobry, Jelenia Góra tel.
501 099 367
Sprzedam duży dom w Piechowicach o
pow. 343m2 z możliwością podziału na 3
oddzielne mieszkania za 500tys zł Osoba
odpowiedzialna zawodowo nr.lic.10171 Kontakt: AndrzejŻ tel.508240827; 697626868
Sprzedam funkcjonalny i ładny dom z
zagospodarowaną działką położony na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze. Osoba odpowiedzialna zawodowo nr.lic.10171 Kontakt:
Andrzej Ż tel.508240827, 697626868
Szeregówka na Czarnym - środkowa
po remoncie kapitalnym, z bardzo dobrym
dojazdem do centrum. www.npartner.pl lic.
4917 - 604 869 172
Szeregówka ul. Hoffmana - Połowa
domu o powierzchni 180m2 z garażem na
2 samochody. Szeregówka składa się z 3
sypialni, łazienki, salonu, kuchni z jadalnią,
WC, pomieszczeń gospodarczych, kotłowni
i garażu. Do zamieszkania.lic.14557 6686667637
Szeregówka w Mysłakowicach - Piękna
przestronna szeregówka o powierzchni
300m2, nowy dach (dachówka ceramiczna),
budynek ocieplony, ogrzewany piecem
gazowym. Ogród o powierzchni 2500m2
z boiskiem do siatkówki. Jeldom lic. 14557
- 668 667 637
Śliczny domek - 130 m2 3 pokoje po kapitalnym remoncie, stylowy, na działce 1100
m2 w Miłkowie. 409 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Środkowa szeregówka 2 km od Cieplic,
pow.162m2 - salon z aneksem kuchennym,
4 sypialnie, garaż, z 2006r. działka 450m2
zagospodarowana. Do zamieszkania,
piękna lokalizacja i widoki. N. Fankulewscy
lic.8236 polecam - 692 094 962
Tylko 250.000zł za mały dom w Radoniowie z ładnym ogrodem. Polecamy N.
Grzywińscy lic.998 - 505 074 854
Tylko 650.000zł za nowy dom - w Wojanowie – Bobrowie - parter plus poddasze
użytkowe na działce 3000m2. N. Grzywińscy lic.998 - 505 074 854
Tylko 699.000 zł.za dom - w bardzo
dobrej lokalizacji w Jeleniej Górze, doskonale nadający się także do prowadzenia
działalności. N. Grzywińscy lic.998 - 505
074 854
Willa w Cieplicach - Piętrowa, podpiwniczona ok.200m2 na działce 3932m2, 4
pokoje, dwie kuchnie, dwie łazienki, dwa
garaże. Ogrzewanie gazowe. Cena 430tys.
zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukamy domu z garażem do wynajęcia.
Minimalny okres najmu 12 miesięcy. Pilne!
Kodex 10721 - 513 060 568

Młode, spokojne małżeństwo z dzieckiem
zaopiekuje się domem w Szklarskiej Porębie lub Piechowicach (ewent. w pobliżu)
w zamian za możliwość zamieszkania.
Oferujemy wykonanie drobnych remontów.
- 514 391 692

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1001m² - Atrakcyjna działka budowlana w
J. Górze - Dziwiszów, os. Leśne Zacisze,
media przy działce, spokojna zielona okolica
widok na Karpacz, bez pośredników. - 885
342 947
1462m² - Bardzo atrakcyjna działka budowlana w J. Górze - Dziwiszów os. Leśne
Zacisze, media przy działce, spokojna zielona okolica dla ludzi lubiących łono natury,
widok na Śnieżkę. Bez pośredników. - 885
342 947
4.3 ha w Dziwiszowie - Działka rolna pod
zabudowę mieszkalną oraz turystyczną z
pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego. www.npartner.pl lic. 4917 - 604
869 172
Działka 2 ha w Barcinku, cena 60 zł/m2
tel. 782 879 755
Działka budowlana - Kopaniec (górny) 1
500 m² (15 arów) przy drodze. Bez pośredników - atrakcyjna cena - 501 624 575
Działki budowlane - w Dziwiszowie,
Wolimierzu, Mojesz, Kaczorów, Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Jeżów Sudecki 50zł/m2 - Działki
budowlane o pow. ok. 1000 m2, atrakcyjne położenie. Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414
Komarno widokowa działka - Asfalt,
prąd, działka na lekkim wzniesieniu
nieopodal dawnego Fromako. Piękny
widok, super dojazd. 1000 m.kw oraz
1330 m.kw. zł. Rychlewski Remigiusz
lic 9549. - 501 736 644
Murator - Projekty domów, garaży,
budynków gospodarczych i usługowych,
magazyny, budynki inwentarskie. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
Piękna działka - Karpacz - Malownicza
działka 1200m2, cudne widoki, 140000
zł. Polecamy. Okolice Karpacza Ścięgny.
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
Sprzedam działkę budowlaną w Jeżowie Sudeckim 1233m2 - 533 611 068
Sprzedam działkę budowlaną w Jeżowie Sudeckim 1300 m2. tel. 601554392
Sprzedam działkę budowlaną z
warunkami zabudowy, widokami na
góry 1500 m2 w Sosnowce 45 zł m2 607 644 684
Sprzedam działkę pod budowę 022A
w Siedlęcinie tel. 665 276 647
Sprzedam działkę pod budowę 082A
w Siedlęcinie tel. 75 713 75 89
Sprzedam, warto tam zamieszkać,
działka budowlana 1250m2 w Jeżowie
Sudeckim - 509 996 394
Tanie działki w Podgórzynie, przepięknie posadowione działki budowlane w
Podgórzynie, powierzchnia działki 1000
m2, dobrze nasłonecznione, z mediami,
posiadają warunki zabudowy. Euro-Dom.
lic.4566 - 601 540 292,
Tylko 120.000zł za działkę budowlaną
3000m2 w Bukowcu ,bardzo ładna
lokalizacja. N Grzywińscy lic.998 - 505
074 854

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

LOKALE
KUPIĘ
Karpacz kupię lokal lub
inne propozycje. Złotnik.
– 600600405

LOKALE
SPRZEDAM
Nowe 2 pok. 45,20m2, IIp. z wyposażeniem, słoneczne, blisko parku. „NK” lic 6327
- 502045638, 756436052
Sprzedam mały lokal usługowo-handlowy o pow 18m2 położony w pobliżu
Placu Ratuszowego do własnej adaptacji
remontu. Osoba odpowiedzialna zawodowo
nr.lic.10171 Kontakt:Andrzej Ż tel.508240827
697626868
Tylko 380.000zł w Świeradowie - lokal
użytkowy 159m2 na parterze przy trasie
Świeradów-Szklarska Poręba. Pilne N.Grzywińscy lic.998 - 505 074 854

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal 55 m2 w centrum miasta,
na parterze, przy ruchliwej ulicy. Doskonała
lokalizacja na biuro, dla działalności handlowej czy usług. Bez pośredników - 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 75-75266-36
Lokal przy W. Polskiego położony na
parterze składający się z dwóch pomieszczeń oraz zaplecza. Miejsce postojowe.
1500zł/m-c npartner lic.4917 - 604 869 172
Odstąpię w pełni wyposażony butik w
hotelu Sandra SPA Karpacz. - 607 307 920
Wynajmę lokal na parterze 26m2 w
centrum Jeleniej Góry ul.1-go Maja 28.
Tel.601554392
Wynajmę lokal po warsztacie samochodowym, dwukondygnacyjny z kanałem,
140mkw w Cieplicach - 504 465 376

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Pensjonat - Na Oś. Skalne, 600 m2,
17 pokoi większość z łazienkami, mini bar,
wyposażona kuchnia, stołówka na działce
900 m2, w Karpaczu. 1 990 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

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

PISANE Z UKOSA
W minionym tygodniu w Jeleniej
Górze odbyła się tzw. „Jeleniogórska
Ścieżka Filmowa”. Ni to akcja, ni to
projekt kulturalny, jak zwał tak zwał. To
nieistotne. Istotnym jest natomiast sam
akcji czy też projektu przekaz. Przekaz
wynikający wprost z pytania przez
inicjatorów akcji postawionego: Co z
tym kinem?
No właśnie. Co z tym kinem? Rzecz
jasna, nie żadnym konkretnym; nie
żadnym lokalnym, ani nie żadnym polskim nawet. Kinem, po prostu. Kinem
w sensie ogólnym, z XXI wieku kinem
co to reprezentuje sobą co najmniej
niewiele. Kinem zarówno w rozumieniu
jednego z rodzajów sztuki widowiskowej
uwiecznionej na jakimś tam nośniku
filmowym, w której aktor odgrywa rolę
z myślą o widowni, jak i budynku, w
którym film jest wyświetlany.
A zatem, co z tym kinem? Czy w
ogóle można jeszcze kino mianem kina
określić? Źle jest z nim i chyba nie można,
bowiem nijak dzisiejsze kino ma się do
kina „ważnego”, jak określili to i organizatorzy akcji (czy też projektu), i akcji
(projektu) zwolennicy. I chyba określili
słusznie, bo przecież kino istotnie nie
jest już kinem sensu stricte – czymś, co
w założeniu miało być poza realnym
życiem; poza społeczeństwem czy
społeczeństwa problemami. Owszem
miało służyć dokumentacji. Też, bo
głównie miało umożliwiać oderwanie
się od rzeczywistości.
Niegdyś kina pełniły funkcję miejsc,
gdzie we wcale nieprzesadnym gronie
można było być z dala od tego, co działo
się poza kinem. Do kina przychodziło
się niemal jak do muzeum, albo i świątyni, w których nie odbywała się wcale
projekcja filmowa lecz pewien zbiorowy
rytuał. A był to rytuał na najwyższym
poziomie: refleksyjny, przeżywany w
ciszy, okraszony jak bardzo charakterystycznym dla kin zapachem – wonią
wysiedzianych, rozkładanych krzeseł,
środków na pluskwy i inne Prusaki,
słodkawym polotem perfum damskich
i męskich, wydobywającym się z kurtek, palt, szalików, płaszczy itd. I był to
rytuał niezwykle żywy i dynamiczny,
w czasie którego z ekranu na widza
spadały emocje, a potem z impetem na
ekran wracały. Prawdziwe emocje, a
nie udawane.
Tak naprawdę, niegdysiejsze kina
działały w następujący sposób: przy-
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Na trzy głosy

chodziło się do nich na film (lub po
prostu, do kina budynku, w którym
w ciemnościach – i w tajemniczej
atmosferze – można było doświadczyć ot choćby pierwszych miłosnych
uniesień), „rozpłaszczało się”, od razu
zaczynało mówić szeptem i z niecierpliwością oczekiwało na zgaśnięcie
świateł. A potem na „Polską Kronikę
Filmową”, która właściwą projekcję
bezwzględnie przynajmniej przez czas
jakiś dla jednych lepszy, dla innych
gorszy poprzedzała. A jeszcze później
był film. Film, który wcale nie kończył
się wraz z końcem seansu. Nie. Filmy
„grane” w niegdysiejszych kinach po
seansie dopiero się zaczynały.
Doskonale i z jaką mocą pamiętam
te dni, w których ojciec po przyjściu z
pracy z repertuarem LOT-u, Tatr (a dziś
kina Grand) i Marysieńki w kieszeni
już od wejścia zawodził: Piotreeeeeek,
idziemy do kina! Wkładaj buty, katanę
i lecimy. Za pół godziny pierwszy
seans. Tato będzie ci czytał, nic się nie
martw. W sumie, pójdziemy dzisiaj na
dwa. Rozerwiesz się trochę, nie myśl
teraz o przedszkolu jak i ja nie myślę
o pracy! Tak, pamiętam to doskonale.
I pamiętam też co wtedy czułem. Jak
bardzo byłem szczęśliwy i jak bardzo
daleko odchodziła ode mnie – wtedy
pięcioletniego dziecka – myśl o przedszkolu, którego wprost nie znosiłem
choćby z uwagi na ser biały absolutnie
i bezwzględnie obowiązkowy.
Tak, to były dopiero kina! Miejsca, w
których nie byłem Piotrkiem a Rambo
z Pierwszej Krwi, lordem Vaderem
czy Hanem Solo z Gwiezdnych Wojen
jeszcze nie podrasowanych. Którymi
byłem jeszcze długo po kinie, o czym
siadaliśmy i rozmawialiśmy z ojcem.
Z tatą, co to mnie często do owych kin
tajemnych zabierał. I o takich kinach
przypomniała mi „Jeleniogórska Ścieżka Filmowa”.
Dziś takich kin już nie ma. Na całym
świecie obserwujemy ekspansję sieci
nowoczesnych kin wielo-salowych
(multipleksów), które powstają zwykle
przy centrach handlowych. Kin niczym
lotniska z bramkami i całym tym
promocyjno-reklamowym bajzlem.
Takim samym, jak ma to miejsce w
rzeczywistości. Kin, w których i filmy
bajzlowate „grają”, bo rzeczywiste
takie. Cóż, szkoda.
Piotr Iwaniec

Doszły nas słuchy, że posłanki
Ziemi Jeleniogórskiej Zofia Czernow z Platformy Obywatelskiej,
Marzena Machałek z Prawa i
Sprawiedliwości oraz Małgorzata
Sekuła-Szmajdzińska z Sojuszu
Lewicy Demokratycznej planują
wspólny koncert na trzy głosy.
Panie nie są pozbawione talentu
muzycznego, a u pani poseł Machałek jest on godny docenienia.
Kwestią jest jeszcze ustalenie
repertuaru, co – w obliczu różnic
ideowych dzielących formacje,
do których należą parlamentarzystki – może się okazać wcale
nie takie proste, jak się wydaje.
Proponujemy konsensus: „Marsz
Legionów”, „Międzynarodówkę”
oraz piosenkę Ireny Jarockiej
„Motylem jestem”. Której z pań
dedykować poszczególne utwory,
to już Państwo sami najlepiej
wiedzą.

– Dyrektorze, w ramach
korekty obietnic
wyborczych

Szczęściarz solenizant
Miłościwie nam panujący prezydent Marcin Zawiła ma szczęście
mając za patrona biskupa świętego Marcina, którego wspomnienie
obchodzone jest 11 listopada, w
dniu Narodowego Święta Niepodległości. Daje to włodarzowi
okazję do pokazana swojego gestu: podczas manifestacji niepodległościowej solenizant częstował
lud rogalikami marcińskimi. Miło
jest także w imieninowym nastroju wspominać, przemawiać i tak w
ogóle – na luzie być. Poprzednicy
Marcina Zawiły podczas „celebry”
świąt narodowych byli z reguły
spięci i zestresowani. A nasz prezydent? Zupełnie wręcz przeciwnie!
Święty Marcin czuwa nad dobrym
humorem samorządowca, zwłaszcza 11 listopada.
(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

– musimy zmienić Szybką
Kolej Miejską…

– na Szybką Obsługę
Kolejki Mieszkaniowej!

Jerzy Lenard, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Euro-utopie a niepodległość
Piłkarska koszulka reprezentacji
Polski bez godła narodowego na
piersiach, za to z jakimś orłopodobnym stworem podzieliła ostatnio
nie tylko środowisko kibiców. Jak
łatwo w tych postmodernistycznych
czasach zmienić coś, co wryło się w
pamięć pokoleń, tradycję i narodową
tożsamość. Zaczyna się od godła na
odzieniu kopacza piłki, a skończyć
może na…
To skutek zachwalanego przez
zwolenników idei kosmopolitycznych
zacierania granic, które wydaje się
rozsądne, jeśli chodzi o ułatwienia
w podróżowaniu. Wiedzą o tym

dobitnie ci, którym przyszło (i wciąż
się zdarza) załatwiać formalności
wizowe, choćby do Stanów Zjednoczonych. Zresztą nie są one już ogólnym symbolem dobrobytu, wolności
i sprawiedliwości. A bywa, że świetnie
się tam mają ich przeciwieństwa.
Niewątpliwie ten właśnie kraj był
brany za wzór przy konstruowaniu
przez utopistów zjednoczonej Europy. Cel: stworzenie jednego megapaństwa, na które złożą się „stany”,
czyli kraje dotychczas działające na
własny rachunek, a po zjednoczeniu
zrzucające się do wspólnej kasy.
Odrębności? Co tam, przyjdzie walec

uniformizacji i wyrówna. Prawie jak
w komunie, która zresztą oznacza
także „wspólnotę”.
Zjednoczoną Europę (nie całą)
mamy, choć na szczęście nie w takiej
utopijnej formie. Jednak biurokratycznemu molochowi ze swoimi
dyrektywami i innymi restrykcjami
niewiele brakuje do pierwotnego „ideału”. Tryby tej euro-machiny jakoś się
kręcą mimo wrzucanych tam co jakiś
czas problemów (Grecja). Wielu ludzi
na swojej deklarowanej proeuropejskości zbiło i zbija fortuny awansując
na szczyty społecznego świecznika.
Euro-arystokracja obficie bowiem
napycha konta i kieszenie euro, na
co szaracy euro-obywatele patrzą
z rozżaleniem, bo wielu przez rok

nie zarobi tyle, co ważny eurokrata
przez miesiąc.
Polska ma we wspólnej Europie
swoje zaszczytne miejsce. Tyle że
jeszcze w portfelach nie szeleszczą
euro, tylko brzęczą niezbyt liczne złotówki. I będzie ich jeszcze mniej, bo
unifikacja przepisów jest zwiastunem
kolejnych podwyżek i pogłębiania
się dystansu płacowego między
obywatelami Europy A i Europy B. I
wprawdzie euroentuzjaści przekonują, że wszystko w swoim czasie się
wyrówna, ale eurosceptycy czas ten
liczą w latach świetlnych.
W jednym wspólna Europa jest
bardzo skuteczna: w budowaniu
symboli, które – w rękach kosmopolitycznych decydentów – skutecznie

dążą do wyparcia tych właściwych
tożsamości poszczególnych narodów.
Wprawdzie wciąż jest szacunek dla
odrębności, choćby językowych,
jednak kurczące się euro-finanse
wcześniej czy później zasugerują
pozostawienie jedynie angielskiego.
A euro-lud niechaj się uczy, lektorzy
zarobią! Wszak koszty tłumaczeń
ton dokumentów to pozycja bardzo
obciążająca euro-budżet.
Być może Beethovenowi byłoby
miło, że motyw jego IX Symfonii służy
za europejski hymn, choć pewnie nieźle by „zaśpiewał” za prawa autorskie.
I dziwiłby się, że lud wstaje oddając
cześć Europie, choć pewnie pomyślałby, że to wyraz podziwu dla jego
muzyki i tekstu Schillera. Brzmiącego

zresztą obłudnie, bo jakoś trudno
uwierzyć, aby euro-politykom zależało na „miłości”. No, chyba żeby
pozostała sobie na gwiaździstym
firmamencie.
Trudno się zatem dziwić, że rośnie
liczba rodaków kosmopolitów, którym w zasadzie wszystko jedno jest,
czy będą śpiewali jako hymn Mazurka
Dąbrowskiego, czy Odę do radości.
Równie dobrze mogliby zaśpiewać
melodię własnego pomyślunku do
któregoś z wierszy zaangażowanych
Wołodii Majakowskiego. Że ktoś
kiedyś przelewał krew za Ojczyznę
walcząc za niepodległość? Wzruszenie ramionami. Po co? Wszak liczy się
przyszłość i oby żyło się lepiej.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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2011-10-21 godz. 19.00 - 2011-10-28 godz. 17.00
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
Doradca Finansowy - Open Finance
- Wymagania: wykształcenie wyższe
lub 4-5 rok studiów, zainteresowanie
tematyką finansową, znajomość produktów bankowych oraz doświadczenie w pracy z klientem mile widziane,
cv - dominik.sniezek@open.pl - 667
940 256
Firma dystrybucyjna poszukuje kandydata na stanowisko magazynierkierowca. Miejsce pracy Jelenia Góra.
Wymiar 1/2 etatu. CV proszę kierować
na adres: swi@poas.pl - +48 660
490 301
Firma ogólnobudowlana RS-BUD
zatrudni tynkarza do tynków maszynowych cementowo-wapiennych. - 693
400 769

Firma w Leśnej
poszukuje kierowców
do pracy w transporcie
międzynarodowym.
Wymagane prawo jazdy
C+E oraz karta kierowcy.
TEL. 509938909, 509938908
Firma z 14-letnim stażem na rynku
usług finansowych zatrudni na umowę
doradców do pozyskiwania klientów
i sprzedaży produktów finansowych.
Wyłącznie osoby z doświadczeniem,
zdeterminowane na sukces - dyrektor@kbknet.pl
Hotel Promyk w Karpaczu zatrudni
osobę na stanowisko RecepcjonistkoBarmanka. Mile widziana zaradność,
solidność i doświadczenie zawodowe. CV kierować na adres biuro@
alpejski.pl - 75-64-57-800
Hotel w Szklarskiej Porębie poszukuje do pracy od zaraz na stanowiska
- pomoc kuchenna, kelner. Kontakt:
nr telefonu 75 64 725 00
Kancelaria prawna poszukuje
przedstawicieli. - 664 722 255
Karczma Skalna w Miłkowie
zatrudni kucharkę oraz pomoc
kuchenną. Atrakcyjne warunki i miła
atmosfera. - 692 495 233
Kierownik sprzedaży - 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
Lubisz gotować? - Mile widziane
panie: Pizza/Kebab Turitali na Osiedlu Orlim w Cieplicach zatrudni na
stanowisko pizze + obsługa klienta
- jedno stanowisko. Zapraszamy do
miłej pracy w zgranym zespole. - 607
198 025
Lwówek Śląski – sprzedawca.
Salonik z prasą i art. tytoniowymi
zatrudni sprzedawcę. CV na adres
izula7@vp.pl - 693 330 358
Operator telekomunikacyjny MNI
Telecom S.A. poszukuje pracowników na stanowisko Konsultant-Doradca, praca w terenie, dodatkowa
lub stała, Jelenia Góra i okolice.
CV proszę przesyłać mailowo.
- 668662023 / m.bednarek@mnitelecom.pl

Opieka - Niemcy - Praca przy opiece
dla kobiet, od zaraz. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Praca legalna. - 511 844 939
Opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech zatrudni na umowę o
pracę firma DoraMed z Jeleniej Góry.
- 691 104 999
Ośrodek w Świeradowie zatrudni
pomoc kuchenną z doświadczeniem,
umowa zlecenie, wynagrodzenie
od 1300 zł netto, praca od połowy
listopada, na stałe, brak zakwaterowania. Kontakt:info@villavital.pl lub
tel - 0757816300

Pałac Pakoszów
zatrudni szefa kuchni,
kucharza, kelnerów.
Zainteresowanych
prosimy o przesłanie
aplikacji na adres:
palacpakoszow@gmail.
com - palacpakoszow@
gmail.com
Perła Karkonoszy w Karpaczu
zatrudni osobę do poprowadzenia
restauracji. Atrakcyjne warunki współpracy proszę o kontakt telefoniczny 75
76 10 927
Piekarnia w Sobieszowie zatrudni
piekarzy na stanowisku: ciastowy,
piecowy, pomoc piekarza. Praca na
dwie zmianowa. Umowa o pracę. Tel.
kontaktowy 509303884
Pilnie poszukuję pracownika, pomocnika w branży remontowej, więcej informacji pod nr. tel - 797-252-379
Potrzebna wokalistka - praca w
restauracji tel. kontak.75 7621162
Praca konserwator - dodatkowa Zatrudnię w restauracji w Szklarskiej
Porębie - kat. B, znajomość drobnych
napraw technicznych, za porządną
pracę uczciwie zapłacę porządnym
pracownikom. CV: adres.internet@
wp.pl 505507781 - praca na umowę
wiek 25-35
Praca sezonowa na pasażu - Oferujemy: stawkę 5zł/ godzinę - możliwa
premia, praca na stoisku firmowym,
sprzedaż od 1 do 24 grudnia w godzinach od ok. 9 do 15 plus weekendy.
Oczekujemy: osoby miłej, rzetelnej,
obowiązkowej – 532562644 / patrycja509@o2.pl
Restauracja w centrum Jeleniej
Góry zatrudni kelnerkę lub kelnera 785 535 629

Zapraszamy do niezobowiązującej
współpracy: biura kredytowe, finansowe, nieruchomości, itp. Pozyskaj
nowych klientów i zwiększ dochody o
100% - 664 722 255
Zatrudnię kelnerów, barmana,
kucharza - pizzera. Kawiarnia Fantazja, restauracja Kaprys w Szklarskiej
Porębie. tel. 792 257 315, CV poproszę na adres: beata_czek@onet.eu
lub osobiście do restauracji Kaprys
Zatrudnię kucharza do pizzerii 667 898 171
Zatrudnię kucharza i kelnerkę lub
kelnera do restauracji w Szklarskiej
Porębie wiek od 25 do 40 lat. CV proszę wysłać na adres : adres.internet@
wp.pl tel 505507781
Zatrudnię od zaraz panie na
stanowisko telemarketer w branży
wełniarskiej, ważne doświadczenie,
wynagrodzenie :podstawa + prowizja
- 509 789 426
Zatrudnię osoby chętne do pracy
przy sprzątaniu pokoi hotelowych w
hotelach 4* i 5* w Dreźnie. Wymagana
komunikatywna znajomość j. niem. Cv
wraz ze zdjęciem należy nadesłać na
hotelarbeit-dresden@gmx.de - +49
152 53 900 734
Zlecę zabudowę 8 loży zgodnie z
projektem w Szklarskiej P. Szczegółowe informacje pod nr telefonu - 693
429 971

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę jako kierownik
budowy, inspektor nadzoru lub kosztorysant oraz wykonam przeglądy okresowe budynków. Mam działalność,
wystawiam rachunki. - 508 258 610
Tipsy żelowe - manicure - pedicure.
Od 30zł do 50zł. Możliwy dojazd do
klientki Jelenia Góra i okolice. Tel.
601874720

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
2 szt opony 185 65r15 z felgami do
Mazdy 626, cena 200 zł - 515 184
359
4 zimówki 185/60 r14 Kormoran Snowpro cena 300zł - 509 458 166
4szt. 185/65 R14 Dunlop Winter używane przez 1 sezon oraz 4 felgi stalowe
5 i 1/2 Jx14CH ET44 (pasują m. in. do
Mitsubishi Carisma). Istnieje możliwość
sprzedaży samych opon. Cena 4 szt.
to 580 zł. - 665 171 132

Do sprzedania 4 opony zimowe, renomowanej firmy Cormoran. R14/70/185
w bardzo dobrym stanie. Cena za
sztukę 60zł. Możliwość dowozu na
terenie Jeleniej Góry - 693 363 413
Do sprzedania opony letnie Michelin
155/70 R do 170km Stan idealny, cena
200 - 796 320 008
Do sprzedania opony letnie Michelin
155/70 R do 170km. Stan idealny, cena
300zl - 796 320 008
Felgi 13” 3x98 (P-106/C-AX) 70zl
- Sprzedam felgi stalowe 13” 3x98.
Pasują Peugeot 106 / Citroen AX. Stan
przyzwoity. Cena 70zł. - 503 109 050

Restauracja w
Szklarskiej Porębie zatrudni
menadżera, kucharza,
pomoc kuchenną,
kelner-ka, CV wraz ze
zdjęciem wysyłać na:
restauracjapolska@vp.pl
Sklep odzieżowy zatrudni sprzedawcę, cv wraz z zdjęciem proszę
przesłać na adres skleppasaz@gmail.
com - 668162203
Sprzedaż internetowa - Do obsługi
sprzedaży na Allegro oraz we własnym
sklepie, odpowiedzialność, uczciwość,
punktualność, samoorganizacja, proszę o maila na office@skifix.pl wówczas prześle więcej informacji - 501
417 775
Szalunki, zbrojenia - Firma IwoBau zatrudni specjalistów od zaraz.
Umowa, zakwaterowanie, praca za
granicą, super warunki. 501418553 699 952 962
Szukasz dodatkowego, dobrze płatnego, a jednocześnie niezobowiązującego zajęcia? Zostań przedstawicielem
Kancelarii Prawnej. - 664 722 255

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

Felgi Audi, VW, Seat - Sprzedam felgi
do Audi 16 5x112, felgi posiadają normalne ślady użytkowania, cena 600zl
za komplet - 691 087 647
Ford Escort 1,8 D turbo 1997r Komplet kół zimowych 14” stalowe
felgi, komplet drzwi, silnik ze skrzynią
biegów, fotele i inne części. Więcej info
pod numerem tel. - 888 844 619
Lampy tylne Ford Escort, Fiat Uno
lampy tył i przód, Reno 19 lampy tył
przód, wszystko po 15 zł/sztuka - 516
441 863
Mam do sprzedania koło pasowe do
VW Golfa3 TDI używane stan bardzo
dobry cena 70 zł koło jest oryginalne
VW - 725 059 728

Mam do sprzedania opony zimowe
roczne w bardzo dobrym stanie rozmiar
165/70/13 firmy Fulda. - 695-514-122
Nowe świece żarowe niemieckie
Febi Bilstein Bmw E46 2.0 D 136km,
komplet 4 szt. 160zl, 2 klosze lamp
przednich używane, stan dobry, cena
za szt. 50zl. - 661 702 054
Opony zimowe 13” 155/70r13 używane 4 szt - 693 828 283
Opony zimowe 13, 14, 15, 16 - felgi
Nissan 15, BMW 15, VW 13, 14, Opel
14, 15, Renault 13, Ford 14, 15. Koła
Ford 14, Opel Vectra B 14, VW 13.
Sprzedam - 783 032 842
Opony zimowe 17’’ 225/50r17 4 sztuki
- 693 828 283

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Opony zimowe na felgach stalowych
- 4szt. 13 cali 175/70 Barum Polaris
2 na felgach stalowych 4x100, stan
bardzo dobry, DOT xx08, wyważone
i gotowe do jazdy, pochodzą z Hondy,
pasują do innych aut z tym rozstawem
śrub. Po godz 17 - Jelenia Góra - 603
407 210
Opony zimowe z felgami stalowymi
175/70/14R rozstaw śrub 4x100 bieżnik 5mm, cena kompletu 300zł - 606
756 703
Posiadam na sprzedaż wszystkie
części z demontażu do Renault Espace
II i III 2.0 benzyna - 885 775 445
Posiadam na sprzedaż wszystkie
części z demontażu do VW Sharan
2.0 benzyna i 2.8 benzyna 97 rok - 885
775 445
Posiadam wiele części z demontażu
do Forda Scorpio 2,3l, benzyna 97 rok
- 885 775 445
Sprzedam 4 opony letnie firmy Matador 195/65/15. Głębokość bieżnika ok.
6mm. Cena za komplet 250zł - 607
311 379
Sprzedam 4szt. opon zimowych
Pirelli w rozmiarze 195/65/15. Cena
za komplet 80zł. Wysokość bieżnika
3,5mm. - 669 893 174
Sprzedam alufelgi 14, pasują do VW
Golfa 3 i Opla Astry z oponami tanio 665 086 373
Sprzedam auto Fiat 125p Rok
1988 Przebieg 88tys. Stan bardzo
dobry. Zadbany dobrze utrzymany,
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji.
Kontakt pod nr 757813214 w godz.
wieczornych.
Sprzedam części do Audi A4 B5
1.9 TDI kombi i AUDI A4 B5 1.8 20v
benzyna kombi. Wszystko w atrakcyjnych niskich cenach, gdyż wyprzedaje
wszystko. - 889 323 468
Sprzedam części do auta Hyundai
Pony 1500 rok prod. 1994. Tel. kontakt.
605 120 522 - 609 551 623
Sprzedam części do Opla Vectry
97r. 2.0 dti Clima, 4airbagi, cent zamek,
el. lusterka, el. szyby, alu, kombi lub
sprzedam całość z przeznaczeniem na
klamoty. Zapraszam - 500 038 104
Sprzedam dwie opony zimowe wraz
z felgami. Wymiary - 185x65x15. Stan
idealny. Felgi na 4 otwory, Opel Astra II.
Cena - 160zł sztuka. - 609 784 913
Sprzedam felgi stalowe 15 rozstaw 5
* 110 za komplet 100zl - 695 605 021
Sprzedam komplet felg aluminiowych rozstaw śrub 4x100 15cali - 400
zł. Pięcioramienne + stalówki 13 od
Opla Corsy, cena 200zł do obejrzenia
- Jelenia Góra - 669 277 003
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Sprzedam komplet kół zimowych
,,13’’ w bardzo dobrym stanie i alufelgi
.Dzwonić po 15. - 724 514 207
Sprzedam komplet opon zimowych
Winter Pirelli 195/65/15 91T - 4 szt +
1 Gratis bieżnik 6-7 mm + Felgi oryginalne do Audi A3 8LO rozm 15” szt 4 +
1 Gratis Stan BDB cena 1300zł - 506
193 150
Sprzedam opony zimowe 13 175/70
po jednym sezonie i mało używane.
Cena 300zl. Polecam. - 667 017 261
Sprzedam opony zimowe 165/65
r15 bieżnik 7mm kupione w zeszłym
sezonie, jak nowe do Renault Clio i
innych - 607 990 253
Sprzedam opony zimowe 175/70 r13
na felgach stalowych z Renault 19. 2 x
Kormoran 5,5mm 2 x Hankook 6,5mm,
cena 200zł - 793 623 999
Sprzedam opony zimowe 4 sztuki.
Stan bdb.R13 155/70.Cena 200 zł. 607553505
Sprzedam opony zimowe na felgach
stalowych do forda stan bardzo dobry,
za komplet 330zł - 695 605 021
Wszystkie części z demontażu do
VW Golf III Kombi 1,8 benzyna - 885
775 445

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto Kasacja - Masz problem z
autem, zadzwoń do nas. Odbierzemy
twój samochód własnym transportem,
wystawimy zaświadczenie o demontażu i co najważniejsze zapłacimy
ci za niego gotówką – 531260885,
757553080
Auto w cenie od 1000zł do 5000zł
kupię zarejestrowane, może być
do naprawy, gotówka od ręki tel
603182814
Każdą markę auta, stan obojętny,
odbieram własnym transportem - 787
009 777
Każde auto - całe i powypadkowe
również angliki odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Każde auto do 400zł - Stan aut obojętny, dysponuję własnym transportem
- 887 279 884
Każde auto kupię w rozsądnej cenie
bez względu na stan. Przyjadę - 667
518 280
Każde auto-kupie. Uszkodzone,
powypadkowe i całe - odbieram własnym transportem. Również angliki.
- 721 721 666

Kupie Mazdę 323f rocznik 96 lub 97,
pojemność 1.5 lub 1.8 4/5 drzwiowa
hatchback, zarejestrowana i bezwypadkowa, tylko nie w kolorze białym, w
cenie do 5800zl, Jelenia Góra i okolice
do 50km. - 503 315 573
Kupię auto sprawne do 2000zl marka
obojętna - 660 523 333
Kupię każdą markę auta za rozsądne pieniądze, stan obojętny - 511
209 408
Kupię każde auto, powypadkowe, całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Kupię każdy samochód do 1500zł,
stan obojętny, gotówka od ręki - 691
995 838
Kupię kombi w dobrym stanie do
4000zl - 609 272 704
Problem z autem? - my kupimy Nie wiesz co zrobić z niesprawnym
autem, zadzwoń. Dysponuję własnym
transportem. - 790 303 603
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od
500zl do 5000zl tel 603182814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
BMW 530 Kombi, pełna elektryka
1993r skórzana tapicerka w idealnym
stanie. W pełni sprawny, do wymiany
tylny lewy amortyzator, koła zimowe
7mm, cena 2100zł możliwa zamiana
na mniejszy. - 503 695 036

Bmw E36 1.8 benzyna, 115 koni,
1997 rok, skóra, błękitny metalik, elektryczne szyby + szyberdach, komplet
opon zimowych na felgach stalowych,
autoalarm, centralny zamek, 6500 zł
781 225 335
Chevrolet Lumina 94r 3100 z lpg,
opłacony 7miejsc w całości lub na
części 1950zl - 510 242 940
Chrysler Vision LPG - Rok 95, poj
3.5 benzyna + gaz sekwencja, skórzana tapicerka, c-zamek+pilot, pełna
elektryka, klima, poduszki powietrzne,
abs, automatyczna skrzynia, stan bardzo doby, ważne opłaty, cena 3600zł
- 604899303/692539208

Chrysler Vision LPG - Rok 95, poj
3.5 benzyna + gaz sekwencja, skrzynia automat, klimatyzacja, skórzana
tapicerka, pełna automatyka, wsp-kier,
poduszki powietrzne, c-zamek + pilot,
stan tech, bdb, ważne opłaty, cena 604899303/692539208

Citroen AX 1.4 diesel, ważne ubezpieczenie i przegląd, sprawny technicznie 1000zl - 693 675 187

Cinquecento 700 idealny na miasto, mało pali, oryginalny przebieg 61
tys km, w ciągłej eksploatacji, z powodu
powiększającej się rodzinki jesteśmy
zmuszeni sprzedać - 602 736 431

Clio I ‘95 gaz, od mechanika - Stan
dobry, zdrowy, trochę poobijany, wspomaganie, centralny, airbag, mechanicznie bardzo dobry, blacharsko również,
instalacja gazowa z 2008r, nowa szyba,
tuleje, sworznie, olej, filtry, rozrząd za
20 tys.km. - 609 982 202

Cinquecento 900 na części - 693
828 283

Citroen Berlingo Multispace rok
99 poj.1,9 Diesel. 5-osobowy. Ekonomiczny. Cena 6000 - 793 199 383
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Daewoo Matiz 2000 rok, zadbany,
komplet opon zimowych i letnich, kolor
srebrny metalic, cena 4300zł, opłaty do
sierpnia 2012 - 783 032 842
Do sprzedania Audi A3 1.9 TDI, angilk,
auto w dobrym stanie, ubezpieczone na
miesiąc, cena 5500zł - 667 481 979
Do sprzedania Citroen Xantia benzyna
+ gaz, auto sprawne cena 2500zł - 667
481 979
Do sprzedania Citroen Xantia rok
produkcji 1999, silnik benzynowy o poj.
1761 cm, przebieg 148 tyś., granatowa,
kombi, nowe opony zimowe, cena
5.500 zł - 694 054 283
Do sprzedania Ford Escort Kombi
1996r. 1.6 benzyna 16v, 90KM. Samochód sprawny, ważne ubezpieczenie i
przegląd, Lekko uszkodzona elektryka
słychać klikanie przekaźników. Blacharka do poprawek. - 889 957 494
Do sprzedania Toyota Corolla 94 rok,
149 tys przebiegu, 1.3 benzyna, cena
3500 zł - 796 320 008
Fiacik 126p sprawny, cena 600zł 667 481 979
Fiat 126 P - Rok 1988, technicznie w bardzo dobrym stanie, autko
na chodzie, ważne opłaty, posiada
książkę serwisową, cena 750zl 604899303/692539208
Ford Fiesta 1.4i, 1990r., stan dobry,
zadbany, bez stuków, silnik pracuje
równo, na zimówkach, ubezpieczony,
przegląd do czerwca + radio CD, Mp3,
SD, drugi komplet opon na felgach.
Cena: 1150 zł. do negocjacji. - 725
634 647
Ford Mondeo mk 1. Wszystkie części
z demontażu - 795 690 475
Golf 4 comfortine 2000r 1.6 16v klimatronik, bogato wyposażony, komplet
opon na alufelgach, cena12tys. - 783
737 719
Mam do sprzedania Forda Escorta
1990r stan bardzo dobry, ważny przegląd i OC. Dołożę jeszcze opony
zimowe dobre cena 1200zl. - 797
382 401
Nissan Micra K10 - Autko ekonomiczne, mało pali poj 1000 benzyna,
niskie opłaty, rok 93, radio, cena 1050zł
- 604899303/92539208
Okazja Quad 110, cena 650 - 724
725 377
Opel Omega B 2.0 16v lpg - rok 94
cena 4tys lub zamienię na coś mniejszego w gazie najlepiej z dopłatą dla
mnie info 606760001 - 664 608 673
Opel Tigra 94r wszystkie części z
demontażu - 510 242 940
Opel Vectra B 1.8 benzyna, elektryka,
2 poduszki, centralny zamek, hatchback, alu 15, oc i przegląd do 06.2012,
cena 5000zl - 691 189 434
Peugeot 306 - Rok prod.1994.
poj.1.4. ubezpieczenie do lutego 2012.
przegląd do września 2012. Stan
dobry. Cena 1500zł. - 669 409 176
Przywieziemy Ci taki samochód
jaki chcesz, rejestracja, formalności
- 664 722 255
Renault Clio rok 92 silnik 1.2,
autko w dobrym stanie zarejestrowane, opłacone, opony zimowe,
4- drzwiowe. Gotowe do jazdy, cena
1250zl. Polecam - 516 668 369
Renault Megane 96r 1100zl Opłacony do 02.2012 - 693 828
283
Skuter Romet Motors 50 - 1600
do negocjacji sprawny w 100 %, rok
produkcji 2011 r. zakupiony ważny
przegląd i ubezpieczenie. Polecam
- 721 706 660

og£oszenia / reklama
Sprzedam białe Volvo V40 1.9td 98r
od stycznia w PL - serwisowany, org
książki, elektr szyby + dach, 4poduszki,
stan bdb, cena do nego. Jel Góra
601898245
Sprzedam BMW 525 TDS rok prod.
1993, automatyczna skrzynia biegów,
diesel, kolor biały w dobrym stanie,
cena 4500 zł. - 501 082 354
Sprzedam BMW E30 coupe poj
1.6 w gazie, 89 rok, cena 2500 lub
zamienię na większy też w gazie. - 535
843 705
Sprzedam BMW E36 318 r.92
sprowadzony z Niemiec do rejestracji
lub na części, benzyna i Golf 3 1.9tdi
150tys.km sprowadzony do opłat - 600
885 312
Sprzedam busa Renault Master, rok
prod. 2001, poj.1,9 diesel, cena 16900
zl. - 693 367 961
Sprzedam Citroena Saxo biały
3-drzwiowy 1 rej 2004, cena 6.100tys,
miejsce Jelenia Góra - 783 737 719
Sprzedam Clio poj.1.2 rok 91.centralny zamek, hak, komplet zimówek.
Dużo nowych części. Cena 1100 zł do
małej negocjacji. - 781 240 217
Sprzedam Crosa Yamaha 350 xt
czterosuw lub zamienię, czekam na
propozycje - 661 692 641
Sprzedam Fiat Ducato 2800 cm3,
rok 2002, 2 komp. opon, zarejestrowany tel. 604 504 272
Sprzedam Fiat Seicento 2001r.
Jedna właścicielka od nowości stan
bardzo dobry cena: 4900pln. - 511
699 191
Sprzedam Ford Focus Mk I I Kombi
1.8 TDCI, rok produkcji 2006, kupiony
w salonie Forda - 501779608
Sprzedam Ford Mondeo 94r 1.8
benzyna, ważny przegląd i OC cena
1500zl do negocjacji - 726 867 886
Sprzedam Forda Modeo kombi 98
rok 1.8 diesel, wersja Ghia, alu koła
zimowe, full opcja, cena 5tyś. nr tel:
500052746
Sprzedam Golfa IV kombi 1,9 TDI
czarny, stan bdb, 2002 rok, zadbany,
dużo dodatków - 607 760 118
Sprzedam Mercedesa A-klasę z
2000r, 1.7CDI, 5-drzwiowy, dobrze
wyposażony. Ekonomiczne i przyjemne
autko. Uszkodzony siłownik sprzęgła. 791 855 247
Sprzedam Mitsubishi Lancer rok
prod.90 srebrny cena 1200zl - 661
666 332
Sprzedam Nissan Micra, 2001,
srebrny- metallic, przebieg 127000 km,
autoalarm, immobiliser, centr. zamek,
ważne OC i przegląd, cena 8300zł do
negocjacji. - 603 251 875
Sprzedam Nubirę 98r 1.6 benzyna,
sedan, el. szyby, lusterka, wspomaganie, auto bez wkładu, siadać i jeździć
- 796 600 947
Sprzedam Opel Corsa B. Rok 1993.
Kolor: lazurowy. Stan dobry. Nowy
akumulator. - 695 715 145
Sprzedam Opel Corsa z gazem
94r. Opłaty ważne do maja poj. 1.2,
5-dzwiowa, stan bdb, cena 2800 - 692
671 278
Sprzedam Opla Vectrę 97r. 2.0 dti
uszkodzony lub na części rozprzedam, Clima, 4airbagi, cent zamek,
el. lusterka, alusy, kombi. 3500zl do
negocjacji - 500 038 104
Sprzedam Opla Vectrę B 1.6 - W
bardzo dobrym stanie po wymianie oleju
i filtra nowy akumulator, silnik 1.6 16V
101km, ABS elek. szyby. 600221476 600 221 746

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
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Sprzedam Peugeot 307 SW Premium 2.0 l HDI 110 Km. 2002 r.:6 pod.
pow., wspomaganie, składane ele.
lusterka, panorama dach, klimatronic,
komputer, ele. op. wszystkie szyby,
cen.zam, czujnik deszczu, ubez.+prze.
- 514-029-360
Sprzedam Renault 19 1.4 benzyna,
94 rok, auto bez ważnego przeglądu i
oc, cena 700zł - 660 561 767
Sprzedam Renault Megane
coupe2.0 1996r, przebieg 128tys. LPG
sekwencja, ABS, wspomaganie, immobiliser, 2poduszki, centralny zamek, CD
Panasonic, obecnie na 4 zimówkach,
letnie opony Dębica 2011 alufelgi Cena:
4300 - 791-410-099
Sprzedam Rover 216 kombi rok
prod.1997 w całości lub na części - 789
477 052
Sprzedam samochód osob. Lancia
Lybra 2 2000r. poj. 20l, benzyna,
przebieg 156 tys. km, serwisowany,
bogato wyposażony, zielony metalik nie wymaga nakł. finansowego, cena
10500 zł tel. 692 159 693
Sprzedam Skodę Octavię 99rok,
zielona butelka, sprowadzona, po
opłatach, z klimatyzacją 1.6 benz. 661 666 332
Sprzedam Toyota Corolla Verso D4D
rok 2004, cena do uzgodnienia - 793
731 224
Sprzedam VW Golf III, 1.6 benzyna, 1996r, po wymianie rozrządu,
zarejestrowany, ubezpieczony. - 505
945 950
Sprzedam VW Passat kombi 1,9
diesel 200 000 km 99 r, stan b. dobry,
pełna elektryka, 1 właściciel, cena 13
800 - 784 805 582
Sprzedam VW Scirocco 1.8 benzyna. Dopiero po przeglądzie i ubezpieczeniu. Auto sprawne. Stan dobry.
Rok 1982. - 790 860 792
Sprzedam Warburg 1.3 benzyna +
gaz cena 600zl - 796 600 947
Sprzedam zarejestrowane, z ważnym przeglądem i OC Mitsubishi Colt
1996r, poj,1300, trzydrzwiowy po
stłuczce. Uszkodzona maska silnika,
chłodnica , spojler , lampy. - 502 508
198
Tanio sprzedam Forda Mondeo 94r
1,8 benzyna, uszkodzony tylni zderzak
- 726 895 415
Toledo 1.9d na części - Wszystkie
części z demontażu - 693 828 283
Vectra 1.8 z lpg 94r, stan dobry. 2x
air bag, wspom, centralny zam, alu
felgi. 2800zl - 510 242 940
VW Golf 3 1.9D, diesel, kombi, 1995r,
nowe paski rozrządu, gumy i końcówki
zawieszenia, olej, klocki, wydech, po
remoncie blach, alarm + cz, przegląd
+ OC, 2poduszki - 607 487 364
VW Golf 3 1997r. 1.8 benzyna, ważne
OC do marca, przegląd do 30 czerwca
2012r alu felgi nowy akumulator cena
2500zł - 501 663 023
VW Polo 2002 1,4TDI, spalanie
5/100km, 14900zł ptaqe@yahoo.fr 882 265 007
Zamienię Matiza na większe auto,
najlepiej kombi z gazem w cenie (2900)
- 783 018 384

ANONSE
MATRYMONIALNE
20 latek dogodzi starszej - Dogodzę
starszej kobiecie. Pieszczoty itp., mogę
dojechać - 605 086 259

35-latek dobrze obdarzony, czysty
preferuje każdy seks, chętnie się spotka na takie spotkanie, wiek nieistotny,
sponsoring - 794 189 046
Alicja Zgorzelec - Mam własne
lokum, pracuję „na godziny” 606977-287
Ostra Domina, piękna 22-latka - 782
008 168

USŁUGI
RÓŻNE
Alizee Biuro Rachunkowe - Prowadzenie ryczałtu, KPiR, ksiąg handlowych, kadr- płac, rozliczanie Pitów, ulgi
Vat. Możliwość księgowania u klienta.
75/6461580, 665664774, 509698373
ul. Widok 19, Jelenia - 756 461 580
Biuro rachunkowe. Szeroki zakres
usług, ul. Parkowa 12/2 Jelenia GóraCieplice biuro@ksiegowosc.jgora.
pl - 75 64 677 89
Biuro Rachunkowe - Pełen zakres
usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - 782 020 635, 601 837 677
Cięcie drewna, rąbanie, ścinka drzew,
wycinki zarośli, koszenie traw - 502
980 015
Dowiedz się tego, co inni przed
Tobą ukrywają. Detektywi - Resh - 664
722 255
Elektryk 24h. Solidnie i tanio. Montaż instalacji, awarie, drobne naprawy,
podłączenie kuchenki, pomiary. - 601
717 759
Elektryk awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy, modernizacje
itp. Szybko tanio i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500505-002
Fotografia ślubna jest dla mnie
sztuką. Moim marzeniem jest łączyć w
fotografii emocje, piękno i wyjątkowość
dnia ślubu. Proponuje Wam niestandardowe zdjęcia - 601 552 328
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej, skuteczne leczenie bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji narządu ruchu
mgr Eryk Olszak tel. 697 855 631
Hotelik, Restauracja „Pod Zwariowanym Koniem” zorganizuje Twoją
imprezę okolicznościową. Wesela,
komunie, stypy, urodziny i wiele
innych. Więcej informacji pod
numerem tel.724636436. Zapraszamy.
Hydraulik awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny. - 500-505-002
Iteks usługi informatyczne - Serwis komputerowy, Outsourcing IT
dla małych firm, Pomoc zdalna,
Doradztwo, Odpłatne wypożyczanie komputerów. Dojeżdżamy
do klienta. Działamy w Kotlinie
Jeleniogórskiej - 534 610 620, (75)
610 60 61
Junkersy serwis kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny. - 500-505-002
Kontroluj swoich kierowców.
Monitoring GPS. - 664 722 255
Kredyty dla osób prowadzących działalność gospodarczą na
oświadczenie, zdolność przychodową, dochodową PIT Karkonoskie
Biuro Kapitałowe Jelenia Góra ul.
Mickiewicza 2A - 75 752-27-72

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
Kuchenki gazowe montaż. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności instalacji
profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne 500-505-002

Paznokcie, tipsy w domu, przyjadę
i zrobię w twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny - 500 505 012

Lekarz irydolog - ocena stanu zdrowia z tęczówki oczu. tel.510105442

Pogotowie muzyczne - Dwuosobowy zespół zagra na Twojej uroczystości. Oprawa muzyczno-wizualna,
wolny termin Sylwestra, atrakcyjne
ceny, zapraszamy - 667 788 221

Naprawy lakiernicze
i blacharskie. Tanio
i solidnie. Umowy z
ubezpieczeniami. tel. 608
210 531

Porady prawne - Grupa Doradcza
Resh informuje: w siedzibie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w J.G. Prusa 8 udzielane będą
porady prawne. - 664 722 255

Obsługa prawna firm - nie wydawaj
kosmicznych pieniędzy na prawników,
wykup abonament i korzystaj z pomocy
24h/d. - 664 722 255
Odzyskaj swoje pieniądze - Resh
- 664 722 255

Pranie tapicerki i sprzątanie. Parowe
czyszczenie łazienek. Wszystko to
urządzeniami i środkami Karcher - 665
666 381
Problem z sąsiadem? Dłużnik nie
chce zwrócić pieniędzy? Grozi Ci eksmisja? Potrzebujesz porady prawnej?
Dzwoń - 664 722 255

og£oszenia / reklama
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Profesjonalna Fotografia Ślubna.
Pełne ciepła reportaże, klimatyczne
sesje plenerowe, zachwycająca fotoksiążka. Ponad 100 zachwyconych par.
Najwyższa jakość. Rozsądne ceny.
- 501 726 442
Profesjonalna strona www wraz
ze skutecznym pozycjonowaniem od
300zl - 664 722 255
Prowadzenie księgowości - Biuro
Rachunkowe - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - 782 020
635, 601 837 677
Restauracja Relaks w Jeleniej
Górze zaprasza na bal Andrzejkowy
do tańca zagra Państwu profesjonalny zespół muzyczny, gwarantujemy
wyśmienite jedzenie i doskonałą
zabawę - 533 226 688
Serwis Komputerowy 24H z dojazdem do klienta. Usługi Informatyczne
Dla Domu i Firm. ELEKTRO-KOM
Jelenia Góra ul.Bacewicz 4 Zadzwoń
przyjedziemy – 535208100
Skuteczna windykacja też w miejscu pobytu dłużnika, alimenty i inne
sprawy sądowe-885-898-284
Spawanie plastiku, naprawa plastikowych elementów samochodowych,
zderzaki, zaczepy lamp, obudowy
lusterek itp. - 608 362 284
Sprzątanie i drobne naprawy w
mieszkaniu, domku, okolice Jeleniej
Góry, Cieplic tel. 782 879 755
Szafy, garderoby, kuchnie na wymiar,
duże doświadczenie, projekt dojazd
gratis - 692 265 128
Szkolenia psów oparte wyłącznie
na pozytywnych metodach. Pracuję z
psami bez względu na wiek lub rasę.
Zapraszam. - 781 829 902
Szybkie pożyczki gotówkowe na
dowolny cel - 533 002 733
Tanie usługi fryzjerskie w salonie,
baleyage od 50 zł, koloryzacja od 40 zł,
cięcie od 15 zł, keratynowe prostowanie
włosów od 250 zł. W ofercie zabiegi
nawilżające i regenerujące włosy. - 607
237 882
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta, wycena i transport - gratis tel.

Terapeuta. Sprawy rodzinne, małżeńskie, uzależnienia, wsparcie. - 668
443 632
Termet Serwis – junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny. - 500-505-002
Terminy gonią? Pomożemy. Budkomando-si. Rezolutnie, solidnie tel.
796 489 565
Umożliwiam dochodzenie odszkodowań za linie energetyczne i gazociągi
przebiegające po terenie działek.
Skuteczność gwarantowana, porada
bezpłatna. - 508 258 610
Uzyskamy dla Ciebie dowody w
sprawie rozwodowej, karnej, cywilnej,
administracyjnej. Grupa Doradcza
Resh - 664 722 255
Wodomierze i legalizacja, wymiana,
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich
formalności. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500-505-002
Wuko udrażnianie kanalizacji. Szybko
i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni
sprzęt i działamy skutecznie - 500505-002
Wykonam wizualizację 3D oraz
koncepcje zagospodarowania terenu.
- 791 611 869
Wykonuję manicure i pedicure,
tipsy oraz paznokcie żelowe, przyjadę
i zrobię. Tanio szybko i solidnie. Zawsze
pewna jakości i dobrej ceny - 500
505 012
Zdradza Cię mąż? Detektywi.
Dzwoń: 693873473 - 664 722 255
Zdradza Cię żona? Dzwoń. Detektywi 693873473 - 664 722 255
Zespół muzyczny Contrast zapewni
Państwu szampańską zabawę na
weselu oraz innych balach organizowanych na każdą okazję. Gwarantujemy najwyższą jakość usług. Tel
698-647-918
Zespół muzyczny na wesela i nie
tylko, naprawdę tanio i profesjonalnie.
Duet damsko-męski. - 509 374 298
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794
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Beton i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże, suche zabudowy, malowanie, tapetowanie, mur. klinkierem,
profesjonalne doradztwo, Faktura VAT.
Szybko, tanio i solidnie - 787210943
lub 511545064
Bezpyłowo - kominki nowoczesne
i tradycyjne wraz z rozprowadzeniem
ciepła. Regipsy, sufity ścianki. Kafelkowanie. Kompleksowe remonty mieszkań i biur. Wszystkie prace metodą
bezpyłową. www.remonty-raczynski.
pl - 797-252-379

Centralne ogrzewanie,
podłogowe, baterie
słoneczne, turbo-kominki,
kotłownie węglowe i
wielopaliwowe. Gwarancja,
faktura VAT tel. 75 75 336
33, 509 899 879
Dachy - pokrycia, remonty, konserwacja, ocieplenie tel. 602 406 842
Dekarstwo - remonty, ocieplenie,
gonty, papa, obróbki tel 601 872 363
Kominki nowoczesne i tradycyjne,
rozprowadzenie ciepła, hydraulika.
Regipsy, sufity i ściany metodą bezpyłową, kafelkowanie. Kompleksowe
remonty mieszkań i biur. www.remontyraczynski.pl FA-V - 797-252-379
Kompleksowe usługi budowlane.
Remonty domów, mieszkań, biur,
pomieszczeń gospodarczych. Budowa
od podstaw. - 509 565 541
Malowanie, szpachlowanie, regipsy,
panele wylewki, sufity, podwieszane
półki, zabudowy z regipsów itp. - 502
980 015
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
Naprawy, awarie, remonty, budowy
- Profesjonalny serwis w rozsądnych cenach. Terminowo w wysokim
standardzie. Własne profesjonalne
narzędzia. Wykonujemy wszystkie
prace remontowe i budowlane. Specjalizujemy się w drobnych pracach
bud. - 796 359 030
Ogólnobudowlane - remonty P.H.U Andrzej Czmiel „ Budownictwo
Ogólne „ zajmuje się budową domów
jednorodzinnych od podstaw do stanu
surowego otwartego, a także kompleksowymi remontami i wykończeniem
wnętrz. tel. 530-330-93 - 530-330-931

Okna PCV pod każdy
wymiar, klasa jakości A,
6-komorowe, do 10 lat
gwarancji, terminy nawet
do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul.
Wolności 179B Jelenia
Góra - 48696222263
Osuszanie wynajem. Zaleta przyspieszenie prac budowlanych - malarskich, tynkarskich. Osuszanie wylewki
gładzie po zalaniach wydajność
osuszacza 10-20 litrów/doba. Cena
1-4dni/50 zł 1 doba - 500-505-002
Planujesz remont mieszkania,
domu, biura? Oferujemy kompleksowe
usługi remontowe. - 693 502 139
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 - 696484-516
Remonty mieszkań - kompleksowe
usługi wykończenia wnętrz: kafle, malowanie, gładzie, tynki, ściany działowe,
panele, itp. - 502 982 992
Remonty mieszkań, ścianki działowe, tynki, biały montaż okna drzwi i
tp - 661 036 032
Remonty od A do Z - Kompleksowe
usługi remontowo budowlane. - 608
026 379
Taras, tarasy, układanie - Sprzedaż,
instalacja, doradztwo, najniższe ceny.
- 785 001 137

Wykończenia wnętrz, gładzie,
regipsy, panele, malowanie, montaż
drzwi i okien - 603 120 966

USŁUGI
EDUKACYJNE
Język niemiecki, korepetycje tel. 661
287 068
Język polski korepetycje - fachowa
pomoc nauczyciela na wszystkich etapach nauczania. Tanio 661939843
Język niemiecki, korepetycje tel. 661
287 068
Korepetycje wszystkie przedmioty
od szkoły podst. po studia, kursy
maturalne. Centrum Korepetycji Platu
Jelenia Góra - 600153322
Kursy dla opiekunek osób starszych,
opiekunek do dzieci oraz inne zawody
do pracy w Niemczech. W tym nauka
j. niemieckiego - 600153322
Szkoła Języków Obcych Mała Lingua zaprasza na kursy języka angielskiego przygotowujące do matury.
Elastyczny czas, niskie ceny, sukces
gwarantowany - 698 136 816

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Bezpłatnie odbierzemy z Państwa
mieszkania niepotrzebny lub uszkodzony sprzęt AGD - pralki, kuchenki,
itp. - 516 146 075
Najtańsze w mieście profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Najtańszy w mieście profesjonalny
transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797

Przeprowadzki kompleksowe Mieszkania, biura, pianina, itd - 516
146 075

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

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedam tapczanik Dawid, firmy
Bodzio. Nowy, nieużywany w oryginalnym opakowaniu-prosto ze sklepu.
Tapczan posiada skrzynie na pościel.
Koszt 500zł. - 691 558 967
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USŁUGI
BUDOWLANE

Serafin

880 044 951
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