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REGION JELENIOGÓRSKI Mówią, że chcieli pieniędzy, a nie śmierci ofiary

Wiosną tego roku Piotr K. i
Paweł Z. włamali się do domu
Romana Gołębia w Starej
Kamienicy. Pobili i okradli
gospodarza, który wskutek obrażeń zmarł. Początkowo czyn
potraktowano jako zabójstwo,
ale nie jest wykluczone, że odpowiedzą „tylko” za pobicie ze
skutkiem śmiertelnym.

JELENIA GÓRA

Przeprowadzka
lokalówki
Mieszkańcy będą musieli dojeżdżać na peryferie miasta.

str. 3

REKLAMA

Sprawcy, których proces trwa
przed Sądem Rejonowym w Jeleniej
Górze, schorowanemu mężczyźnie,
między innymi, złamali trzy żebra.
Ukradli mu 120 złotych, a synowi
ofiary zabrali sprzęt za trzy tysiące
złotych. W miniony piątek po zeznaniach biegłego medycyny sądo-

Zdrowa
medytacja
REKLAMA

Skupienie i koncentracja mogą
mieć dobre skutki dla każdego.

str. 5

Salon Jubilerski ARTIMEX
NAJWIĘKSZY wybór obrączek
ślubnych i biżuterii.
Najwyższa cena skupu złota w mieście.
Galeria Karkonoska - ul. 1 Maja 27
- 75-75-234-90; Carrefour - Al. Jana
Pawła II 51 - 75-75-423-13.
Zapraszamy do salonu w TESCO

i uderzenie się zmarłego o jakiś
przedmiot. Jednak na pytanie
sądu, czy sprawcy działali w sposób
bezpośrednio zagrażający życiu i
zdrowiu poszkodowanego, biegły
jednoznacznie odpowiedział, że
tak.
Czy zatem Piotr K. i Paweł Z.
zamiast surowszej kary za zabójstwo (od ośmiu lat do dożywocia)
dostaną łagodniejszy wyrok za
pobicie ze skutkiem śmiertelnym
(od dwóch do 12 lat więzienia)?
Jest to tylko możliwość zmiany
kwalifikacji czynu, a nie zmiana.
Wszystko okaże się 30 listopada,
na kiedy zaplanowano zakończenie
procesu: głosy stron i ogłoszenie
wyroku.
(Angela)

Okolicznością, która sprzyja oskarżonym,
jest brak świadków zdarzenia.

REGION

Niech gminy płacą za swoje
Jeleniogórski samorząd nie zamierza dokładać do przedszkolnych
dzieci, które – mieszkając na stałe w
sąsiednich gminach – uczęszczają
na zajęcia do przedszkoli w Jeleniej
Górze. Podobnie rzecz się ma jeśli
chodzi o komunikację autobusową,
która obejmuje teren poza granicami
miasta. Zamawianie i finansowanie
takich kursów leży bowiem w gestii
gmin, do których dojeżdżają autobusy
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

JELENIA GÓRA

REKLAMA

wej sąd dopuścił możliwość zmiany
kwalifikacji czynu z zabójstwa na
pobicie ze skutkiem śmiertelnym
oraz rozbój.
Dlaczego? Będzie bowiem trudno
udowodnić, że oskarżeni chcieli
zabić Romana Gołębia, gdyż nikt
nie widział całego zajścia. – Nie
wykazały też tego jednoznacznie
materiały dowodowe i zeznania
biegłego – mówi sędzia Andrzej
Wieja, rzecznik Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze. Nie wykluczono
też ewentualności, że gdyby pobity
mężczyzna był zdrowy (chorował
na wątrobę, miał cukrzycę i był po
udarze), to mógłby przeżyć.
Obrona próbowała dowieść, że
do złamania żeber mogło dojść
wskutek upadku np. na podłogę

Fot. Angela

Mordercy czy rozbójnicy?

Ostatnio pasażerowie skarżą się na tłok
i zbyt małą ilość połączeń. Możliwe
jednak, że będzie ich jeszcze mniej, o
ile ościenne samorządy nie będą płaciły
przewoźnikowi za realizację kursów.
Jedna gmina ma już ponad pół miliona
złotych długu. Kończą się pieniądze, za
które MZK mógł kredytować tę usługę.
Planuje się rozmowy z włodarzami
sąsiednich gmin dotyczące obydwu
tematów płatności.
(RED)

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
Bogdan Nauka
dyrektor Zdrojowego
Teatru Animacji

Ryszard Kiełek
Kawaler Orderu
Uśmiechu

Pozyskał środki na remont
i konserwację XIX-wiecznego
cieplickiego Teatru Zdrojowego,
jednego z najpiękniejszych w
Polsce. Za 2. 739. 828 euro przy
wkładzie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 1.918.357 euro
– po dwóch latach prac – budynkowi przywrócono wygląd
sprzed ponad 100 lat wyposażając go jednocześnie w urządzenia techniczne z górnej półki
i możliwości sceniczne, które
stawiają Teatr Zdrojowy wśród
najbardziej nowoczesnych scen
w kraju.
(RED)

Park Zdrojowy na gwarancji
przez wykonawcę rośliny dobrze
się przyjmą. Jeśli nie, to niezależnie
od przyczyn, choćby najbardziej
obiektywnych itp. wykonawca ma
obowiązek dokonać ponownych
nasadzeń – wyjaśnia Mirosława
Dzika, zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry.
Tymczasem wielu obserwujących
postęp prac sugeruje, że ich jakość
nie jest najwyższa. Ci, którzy już po
parku spacerowali, narzekają – na
przykład – na błoto na alejkach, oraz
ich niezbyt trwałą nawierzchnię.
(RED)

Fot. red

Jeśli nie przyjmą się rośliny,
zepsują latarnie, czy też rozmyje
się droga, wykonawca zadba o uzupełnienia i naprawy. Tak wynika z
zapisów umowy, która dotyczy trwającej rewitalizacji Parku Zdrojowego
w Cieplicach. – Jednym z nich jest
zawarowanie pięcioletniego okresu
gwarancji na wykonane tam prace.
Gwarantowane są m.in. innymi drogi i ścieżki, latarnie (poza żarówkami – oczywiście), nasadzenia roślin
i drzew. To ostatnie fachowo określa
się „udatnością roślin”, przez co
należy rozumieć, że nasadzone

Do parku sprowadzono już nowe
ławki, które zostaną niebawem
zamontowane w alejkach.

JELENIA GÓRA

Potrącona na „zebrze”

wtargnęła na jezdnię. Tej wersji
zaprzeczyli jednak przesłuchani
przez policję świadkowie. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Czy kierowca
forda odpowie za spowodowanie
wypadku? To się okaże po policyjnym
dochodzeniu.
(Angela)

Złamania ręki i ogólnych potłuczeń doznała 72-letnia jeleniogórzanka potrącona w miniony piątek
przez 70-letniego kierowcę forda
mondeo na przejściu dla pieszych
przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego
i Sudeckiej w Jeleniej Górze. Starszy
pan usprawiedliwiał się, że piesza
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Przyjaciel najmłodszych i
propagator akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” kontynuuje
działania. Ostatnio odwiedził
uczniów Szkoły Podstawowej
w Janowicach Wielkich, ale też
czyta dzieciom w przedszkolach,
w szpitalach, w sanatoriach i w
ośrodkach opiekuńczych. I czuje
się w tej roli jak ryba w wodzie.
Dewizą Ryszarda Kiełka są słowa: człowiek jest tyle wart ile
może pomóc bliźniemu. Kawalera Orderu Uśmiechu Ryszarda
Kiełka można spotkać w każdą
środę o godz. 8 w jeleniogórskiej
„dziesiątce”.
(Angela)

Przez tydzień uczyli się przedsiębiorczości

Dobry biznes w trudnych czasach
Odpowiedzi na pytania związane z odnalezieniem się na
rynku pracy i ekonomicznym
myśleniem szukali uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej
Górze.

Fot. Angela
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Młodzież z „Ekonoma” była
zadowolona z nowych doświadczeń.

Wszystko podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce, który Urzędu Pracy we Wrocławiu. Uczestnidyrekcji ZSiT dał okazję do zaproszenia
czyli również w grze dydakna wykłady i warsztaty przedstawicieli
tycznej, którą poprowadzili
jeleniogórskiego biznesu. Uczniowie
przedstawiciele BZ WBK.
spotkali się także m.in. z Ja– Zajęcia te miały na celu
dwigą Reder-Sadowską,
pokazanie różnorodmiejskim rzecznikiem
ności branż, w
konsumentów. Byli na
których nasza
wycieczce dydaktyczmłodzież będzie
nej w Hotelu Mercure.
mogła w przyWzięli też udział w
szłości podjąć
zajęciach przypracę. Jesteśmy
gotowanych
wdzięczni instyprzez Magdatucjom i firmom,
lenę Tarczyńktóre odpowieską i Pawła
działy na nasze
Packa, przedzaproszenie – podstawicieli Dolkreśla Anna Drozd,
nośląskiego
koordynatorka wyM.
Tarczyńska
i
P.
Pacek
Wojewódzkiego
darzenia.
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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

JELENIA GÓRA

Dwieście lat!

Wczoraj (niedziela) setne urodziny
świętował Zygmunt Lewandowski.
który urodził się 16 listopada 2011
roku w miejscowości Bacze koło Ciechanowa, a na Dolny Śląsk przyjechał
w 1945 roku. Jubilat, któremu życzenia
złożył prezydent miasta Marcin Zawiła,
jest ojcem dwóch córek, ma pięcioro
wnucząt i tyluż prawnucząt.

WROCŁAW

Zdolni wyróżnieni

– Choć jesteśmy jeszcze uczniami,
już teraz możemy spróbować takiego
realnego działania na rynku pracy.
Specjaliści próbują nas ukierunkować
na pewne działania, podpowiadają,
jak zrobić pierwsze kroki w zakładaniu
własnej działalności itp. Mówili też jak
zrealizować swoje plany. Jest to uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole, bo
nauczyciele nie są w stanie przekazać
nam wszystkiego – powiedział Maciej
Mucha z klasy 4H.
(Angela)

Koordynatorem Tygodnia Przedsiębiorczości
w ZST-E była Anna Drozd, a organizatorkami
– Danuta Nowakowska, Magdalena Świderska oraz Anna Zawierucha. Akcja przebiegła
pod hasłem „Biznes przy tablicy”.

Dziś (poniedziałek) w Filharmonii
Wrocławskiej odbędzie się uroczysta
Gala Stypendialna, organizowana
przez urząd marszałkowski. W tegorocznej edycji jednym z laureatów jest
Bartosz Czyżewski, absolwent Szkoły
Podstawowej nr 6 im. W. Puchalskiego
w Jeleniej Górze.

JELENIA GÓRA

Święto w „czwórce”

Trzydzieści lat obchodzić będzie w
nadchodzący piątek o godz. 9 Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich.
W programie – poza oficjalnymi wystąpieniami – odbędzie się program
artystyczny „Docendo Discimus… i tak
już 30 lat”, wystawa fotografii i kronik,
a także prezentacja multimedialna.
(UM)
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ROZMAITOŒCI

JELENIA GÓRA

Kradł prąd

Śródmieście wciąż bez planu zagospodarowania

W miniony wtorek w ratuszu
odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Jeleniej Górze, której
punkt kulminacyjny stanowił
niewątpliwie „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
śródmieścia”.

JELENIA GÓRA

Z marihuaną w spodniach

Fot. Petr

Rada w oparach absurdu

Trzydziestodwuletni mieszkaniec
Jeleniej Góry przez prawie miesiąc
nielegalnie korzystał z prądu. Jeleniogórzanin wykonał tzw. obejście układu
pomiarowego i obniżył ilość pobranej
energii. Zatrzymała go policja. Poniesione straty dystrybutor oszacował
na około 1200 zł. 32-latek odpowie za
oszustwo: grozi mu kara do ośmiu lat
pozbawienia wolności.
(112)

W minioną środę przy ulicy Cieplickiej 22-letni kierowca volkswagena
przestraszył się patrolu policji i wjechał
na krawężnik. Podczas kontroli mundurowi zauważyli w aucie woreczek z
marihuaną. Więcej opakowań z narkotykami kierowca ukrył w nogawkach
spodni. Miał przy sobie ponad tysiąc
porcji.
(112)

Od siedmiu lat właściwe zagospodarowanie rejonu śródmieścia w Jeleniej
Górze jest jedną z najbardziej newral- Radni debatowali nad planami. Na zdjęciu:
gicznych i kontrowersyjnych kwestii
podejmowanych przez radę miasta. A to Ireneusz Łojek i Rafał P. Szymański.
założenia inwestycyjne nie zgadzają się z którym dzisiaj rozmawiamy jest, po problemy i niewłaściwe rozstrzygnięwytycznymi konserwatora zabytków, a prostu, zły. Posiada błędy i uchybienia cia; od lat te same kontrowersje, które
to projekt – pod względem merytorycz- nie pozwalające na jego przyjęcie. wracają jak bumerang, i które ten plan
nym – budzi zastrzeżenia, a to komu- Osobiście jestem przeciw i będę nama- zwyczajnie dyskredytują – dodał radny
nikacji nie uwzględniono itp. Słowem, wiał innych radnych, by również byli Miłosz Sajnog.
Po raz kolejny konsensusu nie osiąśródmieście czeka na „plan ostateczny”. przeciw – mówił podczas sesji radny
REGION
gnięto. Do dyskusji radni wrócą jutro, 22
Józef Sarzyński.
I chyba jeszcze trochę poczeka.
Prawo pięści budowlańca
– Debatując o planie zagospodaro- listopada, kiedy to odbędzie się XX Sesja
– Od lat robi się coś, co ciągle jest
Pewien 22–latek pobił dwóch męż- nieudane. Moim zdaniem, plan zago- wania rejonu śródmieścia poruszamy Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.
(Petr)
czyzn, dla których niezbędna okazała spodarowania rejonu śródmieścia, o się w jakichś oparach absurdu. Te same
się pomoc lekarzy. W miniony wtorek
agresor uderzył kolegę z pracy (firma JELENIA GÓRA
REGION
budowlana). Zaatakowany spadł z
wysokości dwóch i pół metra, wskuAutobusem
tek czego trafił do szpitala. Obydwaj
byli nietrzeźwi. Kilka godzin później
O prześladowaniu chrześcijan i sko-kamiennogórskiego. Hierarcha zamiast szynobusu
w gminie Stara Kamienica ten sam bezczeszczeniu świętości, którym na- zwrócił uwagę, że w dzisiejszych
Po raz kolejny w tym roku za22-latek złamał nos uderzeniem w leży przeciwstawić większą gorliwość czasach Kościół w wielu częściach wieszono kursowanie pociągów
twarz innemu mężczyźnie. Najpewniej w wierze mówił w minioną sobotę świata jest prześladowany, a wierni na trasie z Jeleniej Góry przez
uczynił to na prośbę swojej dziewczyny, w homilii w Bazylice Mniejszej pw. oraz duchowni giną tylko dlatego, że Szklarską Porębę, Harrachov do
a tłem sporu były pieniądze.
świętych Erazma i Pankracego ksiądz dają świadectwo swojej wiary. Ordy- Kořenova i w relacji odwrotnej.
(112) biskup Stefan Cichy, ordynariusz nariusz legnicki przywołał także coraz Pasażerów zabierze autobusowa
Diecezji Legnickiej, podczas uroczystej częstsze groźby pod adresem Kościoła, komunikacja zastępcza. AutoREGION
busy omijają jednak przystanek
Mszy Świętej z okazji spotkania Zespo- które można usłyszeć w Polsce.
(RED) Szklarska Poręba Huta. Kłopoty
łów Synodalnych z rejonu jeleniogórOdlotowa „herbatka”
techniczne, któr ymi spółka
Około 700 „porcji” można by uzyPrzewozy Regionalne tłumaczy
skać z marihuany, którą miał w domu
zawieszenie kursów pociągów,
jeden z mieszkańców Karpacza. Narnie zdarzają się na tej linii po
kotyki „zabezpieczyła” policja, która
raz pierwszy. Nie sprecyzowano
– zajmując się inną sprawą – uzyskała
terminu powrotu szynobusów.
informacje, że w mieszkaniu 28-latka
Pozostaje mieć nadzieję, że
jest duża ilość środków odurzających.
nadchodząca zima nie przyMężczyzna nie chciał otworzyć munsporzy problemów i miłośnicy
durowym drzwi i pozbył się części
narciarstwa dojadą pociągiem
„towaru” wysypując go przez okno.
na trasy biegowe do Jakuszyc,
Twierdził, że to herbata. W końcu
a także do ośrodków po czeskiej
przyznał się, że miał marihuanę i postronie Karkonoszy.
wiedział, że przeznaczał ją dla siebie.
Uroczystą Mszę Świętą sprawowano w Bazylice
(Agrafka)
(112) Mniejszej św. Erazma i Pankracego.
Fot. red

Za gorliwszym świadectwem wiary
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Lokalówka do byłego Elektronika
– Dojeżdża do nas sześć linii
Rozpoczęła się przeprowadzka
Zakładu Gospodarki Komunalnej i autobusowych, a przy budynku
Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z sie- jest parking dla mieszkańców. Z
dzib przy ul. Piłsudskiego, Drzymały, myślą o osobach starszych i nieWolności i na Placu Piastowskim do zmotoryzowanych, zostawiamy
nowej siedziby przy ul. Podgórnej. dwa biura obsługi klienta: jedno
To dość daleko od centrum miasta. w Cieplicach na Placu PiastowDo niedawna mieścił się tam Zespół skim oraz drugie przy ul. WolSzkół Elektronicznych. Dyrekcja ności w Jeleniej Górze. – mówi
lokalówki chce umiejscowić wszyst- Jerzy Lenard, dyrektor Zakładu
kie wydziały w jednym punkcie, aby Gospodarki Komunalnej i Mieszułatwić obsługę petentów, a także za- kaniowej w Jeleniej Górze.
(Angela)
pewnić lepszą komunikację między
pracownikami.
Budynek byłego „Elektronika”, który pierwotnie służył
jako obiekt administracyjny,
został częściowo
odnowiony i ponownie przystosowany do funkcjonowania w Przenosiny ZGKiM potrwają
nim biur.
do początku grudnia.

Fot. Angela

JELENIA GÓRA
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PIECHOWICE

Ślubowanie z pompą
Fot. Agrafka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ceremonia przebiegła
w uroczystej oprawie.
może – będą pełnić służbę w szeregach policjantów. W jedynych
w powiecie klasach policyjnych
niektórych przedmiotów będą
nauczać mundurowi, a program
zajęć obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie do szkół
policyjnych.
(Agrafka)

Przy dźwiękach orkiestry reprezentacyjnej policji, pasowani szablą przez komendanta miejskiego
inspektora Zbigniewa Ciosmaka w
miniony piątek mówili – Ku chwale
ojczyzny! Mowa o 43 uczniach,
którzy kształcą się w Zespole Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach, a w przyszłości – być
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Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

sport / AKTUALNOŒCI
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Na cieplickim stadionie nie sprostali gościom

REGION

Porażka na koniec roku

Pochodzący z Kowar Marcin Zontek
awansował do ćwierćfinału zawodów
MMA w Rzeszowie pokonując podczas
gali „Olimp Extre Fight: Carpathian
Primus Belt” Białorusina Vladimira
Berdika. Do turnieju zostało zgłoszonych 16 zawodników w kategorii open
- bez ograniczeń wagowych. Nagrodą
główną jest czek na 30 tys. zł. Marcin
Zontek, reprezentant Rio Grappling
Jelenia Góra, Salford MMA oraz JKD
Jelenia Góra skrzyżował rękawice z
dużo cięższym Białorusinem Vladimirem Berdiką. Walka zakończyła się
zwycięstwem Marcina przez poddanie
w drugiej rundzie przez dźwignię na
staw kolanowy. Dzięki tej wygranej
Zontek zakwalifikował się do ćwierćfinału Olimp Extre Fight. Losowanie
par ćwierćfinałowych odbędzie się
przed galą, której termin nie jest
jeszcze znany.
(Przemo)

Fot. R. Ignaciak

Piłkarze Karkonoszy Jelenia
Góra przegrali z rezerwami
Miedzi Legnica 1:3 w meczu 17.
kolejki, rozegranym na stadionie przy ul. Lubańskiej. Goście
wygrali w pełni zasłużenie.

Zontek w ćwierćfinale

Sobotnie spotkanie pomiędzy Karkonoszami a Miedzią od rana stało pod
znakiem zapytania, kiedy to okazało
się, że na stadionie przy ul. Złotniczej
rozpoczęto już prace w związku z
przebudową obiektu. Udało się uzyskać
zgodę Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej na rozegranie meczu na stadionie przy ul. Lubańskiej. Tu od początku
na boisku przeważali goście. W 12 minucie Dubiel z Miedzi uradował swych
kolegów z drużyny strzelając gola na
0:1. W 27. minucie ładną asystą popisał
się Piaszczyk, który po akcji prawym
skrzydłem idealnie dograł na piąty

Karkonosze Jelenia Góra - Miedź II
Legnica 1:3 (1:2)
Karkonosze: Dubiel - Bizoń, Wawrzyniak, Jurkowski, Ziomek, Walczak
(79’ Marek), Gałuszka (79’ Micek),
Krakówka, Bednarczyk (66’ Kowalski),
Krupa (45’ Murdza), Piaszczyk
Miedź: Budnik - Kucharzak, Mockało,
Niewiadomski, Madziała, Piotrowski,
Chrzanowski, Kowal (66’ Kulikowski),
Kalicki, Kuzimski, Orłowski
JELENIA GÓRA

Łatwiej o zlecenia

Spółdzielnia Socjalna „Patron”,
w której pracuje dziesięciu bezdomnych ze Schroniska im. Św. Brata
Alberta w Jeleniej Górze zakupiła
ciągnik do czyszczenia i odśnieżania
chodników oraz wykaszania trawy.
Dzięki urządzeniu spółdzielcy liczą
na więcej zleceń, z których utrzymują się i mają szansę na wyjście z
bezdomności. Sprzęt kosztował 38
tys. zł. W zakupie pomógł Polsko-Niemiecki Krąg Przyjaciół Jelenia Góra
– Aachen. Część kwoty spółdzielnia
spłaci w ratach.
(Angela)

nika, za to golkiper biało-niebieskich
miał sporo pracy, choć gościom nie
udało się zmienić rezultatu. Najlepszą
okazję miał Orłowski: po faulu na
Chrzanowskim arbiter podyktował
„jedenastkę”, ale na drodze do hattricka Orłowskiego stanął Dubiel, który
wyczuł intencje strzelca. Ekipa z Jeleniej
Góry przezimuje sezon na piątej pozycji
z dorobkiem 26 pkt.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Projekt a rzeczywistość
Z prośbą o ustalenie, czy Galeria
Centrum przy ulicy Pijarskiej została
wzniesiona zgodnie z projektem i
pozwoleniem na budowę wystąpił do
Powiatowego Nadzoru Budowlanego radny Rafał Szymański z Prawa i
Sprawiedliwości. – Urzędnicy nie byli
w stanie odpowiedzieć na wątpliwości
radnych dotyczącego tego tematu – tłumaczy radny Szymański. Wiadomo, że
pierwotnie obiekt miał być wyższy, bo
planowano w nim urządzenie nowoczesnego kina. Jednak na planowaną
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wysokość nie zgodził się konserwator
zabytków. – Podobne sytuacje miały
już miejsce wcześniej. Galeria Pasaż
Grodzki wg. projektu miała być grupą
kamienic ze sklepami na parterze,
okazała się być jednak „wydmuszką” i to
w dodatku za wysoką. Wszyscy słyszeli
też o za wysokim Hotelu Gołębiewski
w Karpaczu – uzupełnia radny Rafał P.
Szymański. Dodajmy, że galeria miała
być otwarta jesienią, ale będzie czynna
dopiero wiosną przyszłego roku.
(RED)
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JELENIA GÓRA

Ktokolwiek widział
Fot. Archiwum

Zamieszkały przy ul.
Tkackiej 48letni Tadeusz
Przystajko 12
listopada wyszedł z domu
po zak upy i
ślad po nim zaginął. Czeka na niego żona, siostra
i dzieci. Mężczyzna był ubrany w
sztruksową kurtkę z kożuszkiem
koloru czarnego. Miał czarną czapkę
z daszkiem, czarne spodnie dżinsowe
i białe półbuty. Jego wzrost to 175 cm,
kolor oczu – niebieski. Ma pieprzyk
na twarzy po prawej stronie. Ktokolwiek widział Tadeusza Przystajko,
lub wie, co się z nim dzieje, proszony
jest o kontakt pod nr tel. 721 970 263
lub z alarmowym nr policji 997.
(Angela)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl
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Szczecin poza zasięgiem
Beniaminek I-ligi koszykarzy
Sudety Jelenia Góry musiały uznać
wyższość AZS Radex ze Szczecina
przegrywając na wyjeździe 77:89.
Zadecydowała słaba trzecia kwarta, w której przeciwnicy byli lepsi
o 10 „oczek” zwyciężając 29:19.
Wcześniej na parkiecie trwała
zacięta walka, a do przerwy traciliśmy tylko 5 punktów (44:39 dla
gospodarzy). W ostatniej odsłonie
jeleniogórzanie ambitnie walczyli,
próbując odrobić straty, ale za-

trzymali się na granicy 6 punktów
straty do AZS-u. Po skutecznej akcji
Bukowieckiego przegrywaliśmy w
36. minucie już tylko 73:79, ale na
więcej nie było nas stać. Rywale
„przycisnęli” jeszcze w końcówce
wygr ywając na finiszu 89:77.
Tradycyjnie naszym najlepszym
strzelcem był Łukasz Niesobski,
zdobywca 29 „oczek”, miejscowych
do wygranej poprowadził Łukasz
Pacocha - 36pkt.
(MDvR)

AZS Radex Szczecin – Sudety Jelenia Góra 89:77 (22:19, 22:20, 19:29, 16:19)
AZS: Pacocha (36), Raczyński (14), Mielczarek (12), Dudek (10), Bąk (9), Zarzeczny
(8), Sudowski, Nitsche
Sudety: Niesobski (29), Kołtun (14), Kozak (10), Wilusz (8), Bukowiecki (6), Minciel
(6), Maryniewski (4), Budziński, Czornij

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Skończyły się czasy, kiedy ludzie Wyczółkowskiego, gdzie cztery kąty
nie płacili za czynsz i opłaty i miesz- znajdują głównie rodziny, których
kali po kilka, a nawet kilkanaście nie było stać na opłaty w większych
lat w danym lokalu. W tym roku mieszkaniach. Tu także przenoszedwukrotnie wzrosła liczba eksmisji ni są uczciwi najemcy z lokali w
czynszowych dłużników (80 rodzin). fatalnym stanie technicznym, oraz
W przyszłym roku ta liczba ma być ludzie oczekujący w kolejce na
jeszcze większa. Tymczasem wiele mieszkanie.
Czy każdy dłużnik będzie musiał
zadłużonych rodzin nie należy do
najuboższych. Ich dochody są na tyle opuścić mieszkanie, za które nie
wysokie, że w procesach o eksmisję płaci? – Każda eksmisja jest poprzesąd nie może im przyznać miesz- dzona wcześniejszymi działaniami.
kań socjalnych lub zastępczych, Dłużnicy dostają, między innymi,
bo przekraczają próg dochodowy możliwość rozłożenia spłaty na raty
(jednoosobowy 910,23 zł i 618, 95 bądź jej odpracowania – mówi Jerzy
zł – wieloosobowy). Wówczas takie Lenard, dyrektor Zakładu Gospodarki
osoby eksmitowane są „na bruk” i Komunalnej i Mieszkaniowej.
(Angela)
same muszą sobie szukać mieszkania. Co z innymi?
Przenoszeni są
do pomieszczeń
tymczasowych,
które miasto wynajmuje w hotelach. Mają pół
roku na znalezienie sobie innego
lokum. Część
lokatorów trafia
Część lokatorów trafia do budynku
do budynku socjalnego przy ul. socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego.

w Cieplicach

Dłużnikom bez pobłażania Wandalizm

Piłkarze Karkonoszy musieli
uznać wyższość gości.
metr na głowę Krupy i gospodarze mogli cieszyć się z wyrównania. Tuż przed
przerwą Kuzimski ośmieszył obrońców
Karkonoszy mijając ich w polu karnym
jak „tyczki” przy linii końcowej boiska,
a następnie dograł do Ostrowskiego
i strzelił gola „do szatni”. Po zmianie
stron w 61. minucie autorem trafienia
na 1:3 był Piotrowski. Podopieczni
trenera Milewskiego nie potrafili
zagrozić bramce strzeżonej przez Bud-

KRAJ

campingpark@interia.pl
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Powyginane znaki drogowe i
przewrócone donice – centrum
uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej
Góry wyglądało w drugi weekend
listopada jak po przejściu tornada.
A to byli chuligani. Stowarzyszenie
Miłośnicy Cieplic wytyka służbom
bezczynność. – Domagamy się
większej dbałości o ład, porządek
i bezpieczeństwo w Cieplicach ze
strony odpowiednich służb miejskich i policji – postuluje prezes
Stowarzyszenia Miłośnicy Cieplic
Marcin Kaflik w rozesłanym do
mediów proteście. Organizacja
oczekuje na wyjaśnienia, dlaczego
do aktów wandalizmu dochodzi
„pod okiem” kamer monitoringu miejskiego. Miłośnicy Cieplic
chcieliby także, by porządku w
uzdrowisku pilnowało więcej patroli. Wandalizm w Cieplicach
nie jest niczym nowym. Na reprezentacyjnym placu Piastowskim
wiele kamienic jest pobazgranych
sprejem, niszczono także otwartą
pijalnię wód mineralnych.
(RED)

Fot. red
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ZDROWIE I URODA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nie tylko o zdrowej medytacji w dziele edukacj

JELENIA GÓRA

Brak myślenia nie oznacza
bezmyślności, a skupienie
się, koncentracja nad sobą i
wyłączenie z gonitwy myśli
może mieć dobre skutki dla
każdego – to jeden z wniosków wykładu ojca Maksymiliana Nawary (OSB).
Duchowny był gościem IV edycji
Międzynarodowej Konferencji z Zakresu Technik Edukacyjnych i Arteterapii,
która w minioną sobotę zakończyła
się w Jeleniogórskim Centrum Kul•

tury. W swoim wykładzie starał się
obalić mit, jakoby medytacja
była odrzucana przez
Kościół: wręcz przeciwnie – to jedna z dróg
modlitewnych znana
wśród najstarszych chrześcijan. O. Nawaro
zaznaczył jednak,
że to bardzo trudna
sztuka wymagająca
wielu wyrzeczeń.
Niemniej jednak
cieszy się sporym
O. Maksymilian Nawaro (OSB)
zainteresowaniem
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się nie dzieje, jeśli go obmywa, dopiero kiedy swoją siłą zacznie żłobić
w nim otwór, zmienia strukturę i
poszerza świadomość. Jest to jednak
proces długotrwały. – Człowiek często za dużo myśli, ale brak myślenia
w tym przypadku nie oznacza bezmyślności, tylko dążenie do modlitwy
bez skazy – podkreślił duchowny.
Zaznaczył też, że trudność medytacji
polega na konieczności koncentracji
na samym sobie. – Spojrzeć w głąb
siebie jest sztuką niełatwą – dodał.
Organizatorka i koordynatorka
konferencji Koryna Opala-Wnuk,
teatrolog i arteterapeutka z JCK,
zaprosiła także innych specjalistów,
którzy kilkudziesięciu pedagogom
mówili o różnych, niestandardowych
technikach edukacji.
Wydarzenie wzbogacił przyjęty
z aplauzem i nagrodzony owacją
na stojąco koncert grupy
Pentatonika pod dyrekcją
Beat y Ignatowskiej. W zespole
na instrumentach Orffa grają
zarówno osoby „sprawne
inaczej” jak i
wolont ariusze, także z
Niemiec i
Belgii.
(RED)

Wiedzą jak ratować życie
Fot. Organizator

Fot. red

Koryna Opala-Wnuk i Beata
Ignatowska z grupą Pentatonika.

Najmłodsi ćwiczyli resuscytację na fantomach.
Zakończyła się druga edycja szkoleń
dla dzieci realizowanych przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.
Ratownicy medyczni odwiedzili szkoły
w Podgórzynie, Mysłakowicach i Janowicach Wielkich. W każdej ze szkół
odbyły się dwudniowe zajęcia. Organizatorzy rzeprowadzili pogadankę i

Nie daj szans rakowi płuc!
Centrum Diagnostyki Obrazowej przy
ul. Bankowej w Jeleniej Górze jest jedną
z sześciu placówek na Dolnym Śląsku,
gdzie do końca miesiąca mieszkańcy
mogą wykonać bezpłatną tomografię
klatki piersiowej. Badania odbywają
się w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Celem projektu jest szerzenie profilaktyki płuc, może uratować życie szczególnie

Prywatny gabinet
internistyczny. Specjalista
chorób wewnętrznych lek.
med. Jan Karp. Przyjmuje
- środy od 16.30 Jelenia
Góra ul. Letnia 2. Badania
kierowców, EKG - rejestracja
telefoniczna tel. 606 244 313
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przedstawili prezentację multimedialną na temat bezpieczeństwa. Odbyły
się też sesje szkoleniowe z uczniami,
którzy zostali wytypowani przez wychowawców. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat i dyplom uczestnictwa
oraz podręczniki i gadżety.
(Angela)

JELENIA GÓRA
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Dodatek
zdrowie i uroda

Ucieczka od schematyzmu
w ś ró d o d w i e dzających Ośrodek Medytacji
Chrześcijańskiej
w Opactwie Benedyktynów w
Lubiniu (Wielkopolska).
O. Maksymilian porównał
poddanie się medytacjom do kamienia, na który
kapie woda. Nic

21 listopada 2011 r.
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tym pacjentom, u których rak zostanie
wykryty we wczesnej fazie. Program
skierowany jest do osób w wieku od 55
do 75 lat palących co najmniej 1 paczkę
papierosów dziennie przez minimum
20 lat. Wszystkie informacje na temat
badań można uzyskać pod nr tel. 75
64 70 694 lub 75 64 70 690 oraz 519
539 913.
(Angela)

•

RADY DLA ZROWIA
Zbawienne witaminy
Dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i stawów
potrzebny jest ruch - przekonują ortopedzi. Akt ywny
tryb życia i dieta bogata w
ryby, warzywa i owoce mają
poważny wpływ na prawidłowe rośnięcie kości u dzieci,
może też może uchronić przed
osteoporozą w starszym wieku, a w konsekwencji przed
złamaniami kości.

Jedzmy grejpfruty
Ten owoc bogat y jest w
witaminy, przede wszystkim
C, która zapobiega przeziębieniom i je łagodzi, a także
pomaga organizmowi w obronie przed żylakami. Obniża
poziom cholesterolu i glukozy
we krwi. W leczeniu cukrzycy
powoduje wzrost poziomu
produkowanej insuliny. Ma
działanie ant ygrzybiczne i
ułatwia spalanie tłuszczów.
(bc)

kultura
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WYNTON MARSALIS / ERIC
JELENIA GÓRA Po premierze w odnowionym Teatrze Zdrojowym
CLAPTON „Play the Blues
– Live from Jazz at Lincoln
Center”
wydawnictwo: Rhino/Warner
Barwną i pełną skocznych sze realizacje ZTA: „TymoMusic Poland
rytmów osadzoną w realiach teusz Rymcimci” i „Leśne
Koncert dwóch
przygody Tymoteusza”.
ikon muzyki był kolorowego warsztatu samoTym razem Tymoteusz
wielkim ukłonem chodowego bajkę z muzyką (Rafał Ksiądzyna)
na
żywo
„Tymoteusz
Majgenialnego trębadaje się poznać jako
cza w stronę Erica sterklepka” opartą na sztuce „znawca” i miłośnik
Claptona. Staran- Jana Wilkowskiego wystawia pojazdów mechanie przygotowany program za- Zdrojowy Teatr Animacji.
nicznych prowa-

POP ROCK & JAZZ

Podczas jednego z
koncertów na scenie
La Cigale w Paryżu,
Stacey Kent zaprosiła publiczność do
wspólnego uczestnictwa i stała się częścią pierwszego
w historii wokalistki albumu, którego
zapis znalazł się na najnowszej płycie
„Dreamer In Concert”. Artystka przedstawiła świeże interpretacje najbardziej
rozpoznawalnych utworów ze swojego
repertuaru, w tym nieśmiertelne standardy z Amerykańskiego Śpiewnika.
Sięgnęła też po francuską klasykę i
muzykę z kręgu brazylijskiej bossa
novy. Swoje historie wokalistka wyśpiewuje przy użyciu bezbłędnych fraz oraz
przejrzystego, czarującego głosu.

wiera pieśni z antycznego świata
bluesa i jazzu nowoorleańskiego.
Obaj wirtuozi swoich instr umentów w towarzystwie innych
znakomitych muzyków świetnie
się bawią czerpiąc pogodę ducha
ze źródeł dobrego nastroju. W
repertuarze znalazła się tragiczna w swojej wymowie „Layla” w
nowoorleańskiej wersji trwająca
ponad dziewięć minut.
Andrzej Patlewicz

dzący wraz z Ojcem (Radosław
Binek) warsztat „Tata Niedźwiedź i
Syn”. Ma jednak surowy zakaz tykania się czegokolwiek, bo czego się dotknie, to psuje. Ta sytuacja jest na rękę
Lisowi (Sylwester Kuper), znanemu
z poprzednich odcinków „czarnemu

To pierwsze przedstawienie pokazane w wyremontowanym Teatrze
Zdrojowym w Cieplicach, a zarazem
kolejne spotkanie z ulubionym bohaterem dzieci: Misiem Tymoteuszem
Rymcimci. Przypomnijmy wcześniej-

CIENIE HIRSCHBERGU XMViI

W mroku korytarzy
cia wiekowej konstrukcji. Za
każdym razem serce, które i
tak waliło jak młot, przyspieszało jeszcze bardziej. Starzecki przystawał ocierając
rękawem brudnawej koszuli
w kratę pot ściekający z czoła.
Podejrzliwie patrzył na mijane drzwi i oczyma wyobraźni
widział, jak wyskakuje zza
nich milicyjna wataha z pistoletami gotowymi do strzału.
Nie działo się jednak nic.
Było południe: z mieszkań
nie dobiegały żadne odgłosy,
jedynie mdława woń bigosu
na resztkach świadczyła o
zamiłowaniach kulinarnych
k t ó r e g o ś z l o k a t o r ów. Po
dłużących się w nieskończoność dwóch minutach Stefan
dotarł wreszcie, gdzie chciał.
Na ogromnych drzwiach
zwieńczonych witrażem, nad
wygrawerowaną tabliczką z
napisem: Teodor Drzewiecki
wisiała na sznurkach milicy jn a pl o mb a z cz e r wo ną
pieczątką. Mężczyzna oparł
się o ścianę. Wt em klatk ą
schodową wstrząsnął potężny
huk. Ktoś wszedł, a ogromna
brama zamknęła się za nim z
trzaskiem.
Ciąg dalszy za tydzień.

...... Starzecki trwał przez
kilkadziesiąt sekund przytulony do muru. Wokół niego mrok
ponurej, śmierdzącej wilgocią
i moczem klatki schodowej. Po
głuchym zamknięciu potężnych drzwi wejściowych odgłosy ulicy oddaliły się pozostając
jedynie szmerem. Wyczulony
na każdy szmer mężczyzna
nasłuchiwał przypominając
sobie pierwsze odwiedziny w
tej kamienicy, kiedy to wszedł
do mieszkania Drzewieckiego
po murze z obawy przed milicyjną obławą. Przemknęły
mu przed oczami obrazy z
ucieczki z balkonu na balkon
i czas spędzony w ukryciu u
sąsiada, Szlachcica, którego
w y ko ń c z y ł a n a d g o rl i wo ś ć
ubecji. Otrząsnął się ze wspomnień. I ostrożnie, stopień
po stopniu, zaczął wchodzić
p o s c h o d a c h k u o s t a t n i ej
ko n d y g n a c j i . O d r u c h o wo
sprawdził, czy w kieszeni
miał pęk kluczy przekazany
mu przez gospodarza. Był na
miejscu. Starał się stawiać
stopy jak najdelikatniej, aby
wyrobione deski schodów nie
zajęczały pod ciężarem rosłego
chłopa, jednak nie udało się
uniknąć żałosnego skrzypnię•
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Zagrają dla seniorów

Hochsztapler i fachowcy

STACEY KENT – “ Dreamer In
Concert ”
wydawnictwo: Blue Note/EMI
Music Poland

Fot. red
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Spektakle w tym tygodniu: 24 i 25 listopada
o godz. 10 w Teatrze Zdrojowym.

JELENIA GÓRA

Czytanie dramatu

W ramach projektu „Aleje Wolności”
w poniedziałek (21 listopada) o godz. 19
w Klubie Kwadrat przy ulicy Bankowej
odbędzie się czytanie dramatu „Żyd”
Artura Pałysa. Początek o godz. 19.00.

charaktero- Sylwester Kuper
wi”. Co z tego
jako Lis.
wyniknie?
Na scenie sporo się dzieje i nie
brakuje zabawnych dialogów, gry
słów i zaskakujących zwrotów
sytuacji. Aktorom (prócz wspomnianych występują także Lidia
Lisowicz, Katarzyna Morawska,
Dorota Bąblińska-Korczycka oraz
Jacek Maksimowicz) przygrywa na
żywo i skocznie zespół muzyczny.
Całość, w reżyserii Bogdana Nauki
i ze scenografią Michała Dracza,
można odbierać na dwóch poziomach. Dla dzieci to nawiązanie do
zabaw miniaturkami samochodów i
przestroga, żeby „lepiej nie zaglądać,
co jest w środku”. Zaś dla dorosłych
– wyraźna aluzja do niesolidności
tzw. fachowców.
(RED)

Edward Zych In Memoriam

Książnica Karkonoska zaprasza
we wtorek, 22 listopada, na wieczór
wspomnień In Memoriam Edwarda
Zycha w pierwszą rocznicę śmierci
tego poety, tłumacza, regionalisty i
bibliografa. Początek o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej
przy ul. Bankowej 27.

Duchy na ekranie

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS
proponuje we wtorek, 22 listopada,
„Spotkanie z filmami o duchach”.
Zaprezentowane będą krótkie dokumenty Tadeusza Siwka poświęcone
opowieściom niesamowitym o zjawiskach nadprzyrodzonych w Kotlinie
Jeleniogórskiej. Początek o godzinie 18
w sali widowiskowej przy ul. Bankowej
28/30.

Różewicz na studyjnej

Znani aktorzy na lokalnej scenie

W ramach 40. Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Jednego Aktora
Wrostja w Teatrze im. Norwida w
nadchodzącą środę (23 listopada)
odbędzie się spektakl „Stara kobieta
wysiaduje” wg Różewicza. Opracowanie
tekstu i tłumaczenie na język ukraiński
Jaryna Senczyszyn, reżyseria Zbigniew
Chrzanowski. Początek o godz. 19.00 na
scenie studyjnej.

Blondynki wolą mężczyzn
W sobotę, 26 listopada w sali widowiskowej Jeleniogór- i tryskające humorem widowisko,
skiego Centrum Kultury przy ulicy Bankowej wystawiony które pozwoli widzom na oderwanie
się choć na chwilę od monotonii
zostanie spektakl „Blondynki wolą mężczyzn”.

codziennego życia. Początek o godz.
To spektakl komediowy bogaty w 17.00. Bilety w cenie 65 zł do nabycia
zabawne dialogi, skecze oraz śmiesz- w sekretariacie JCK.
ne piosenki. To prawdziwy mini
(Petr) Chopin w małym palcu
festiwal żartu i śmiechu; urzekające
Filharmonia Dolnośląska zaprasza
na koncert laureatów V Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
dla Dzieci. Początek w nadchodzący
czwartek (24 listopada) o godz. 19.00
w sali koncertowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 60.

Wystąpią: Krzysztof Ibisz, Michał
Milowicz, Tomasz Stockinger oraz
trzy tytułowe blondynki: Julita Kożuszek, Alicja Dąbrowska i Ewa Lorska.

JELENIA GÓRA

Autor „czterech galaktyk” w Kwadracie

W spójności różnych stylów
W klubie Kwadrat 26 listopada 2011 wystąpi L.U.C
– polski reżyser, raper, producent i kompozytor, autor
ciekawych konceptualnych
albumów i projektów.
Związany teraz z Wrocławiem,
L.U.C jest jedną z najciekawszych
postaci obecnych na polskiej scenie
muzycznej, i nie tylko. Twórca i
współproducent projektu mu•
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zycznego – Kanał Audytywny,
członek Akademii Fonograficznej
ZPAV, reżyser, raper, kompozytor i
wokalista, a zarazem prawnik z wykształcenia – L.U.C jest uznawany
za nowatora w łączeniu dziedzin i
gatunków.
Za filozofię „czterech galaktyk”
zakładającą kreowanie przekazu
opartego na połączonych ze sobą
czterech dziedzinach sztuki –
muzyki, słowa, grafiki i filmu,
L
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jak również inne projekty w 2010
roku L.U.C otrzymał Paszport Polityki. Współpracował m.in. z Marią
Peszek, Leszkiem Możdżerem, Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem oraz Andrzejem
Smolikiem. Początek koncertu o
godzinie 19.00. Bilety w cenie 30
zł (ulgowy) i 35 zł (normalny) /
35 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny)
w dniu koncertu.
(Petr)
•
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Mocne uderzenie

W piątek (25 listopada) – zabrzmi
kolejna edycja Ligi Rocka, czyli polsko-niemieckiego spotkania młodych
muzyków. Wystąpią zespoły: KEFIR
BAND (Oborniki Śląskie, reggae/rock),
TUG BOAT (Jasło, nu metal), DELBIRT
(Kępno, rock), FUNKTORY (Nowa Sól,
rock), SPLOT (Syców, rock), VANDA
gościnnie z Niemiec (Drezno, Indie/
Elektro/Synth/Rock). Początek o godz.
17.00 w sali Novej przy ul. 1 Maja 60.

L

A

M

A

•

- 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

Zespół wokalny Agat w składzie:
Halina Gadecka, Alicja Gremza, Marta
Kornaś, Elżbieta Markowska da w poniedziałek (21 listopada) koncert dla Klubu
Seniora. Początek o godz. 17 w kawiarni
„Muza” w ODK przy ul. Krzysztofa
Komedy-Trzcińskiego 12

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

21 listopada 2011 r.
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-2579 Oferujemy rozkładowe mieszkanie o pow. 37m2 na 2
pięt r ze blok u m ies zk al ne g o
w centrum miasta Jeleniej Góry.
Składa się z 2 pokoi, łazienki
z WC, kuchni, przedpokoju z wnęką
pod zabudowę, loggi oraz piwnicy.
Sylwia Okraska 516 559 710
Zeb-2497 Oferujemy Państwu bardzo ładne mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 56m2 a po obrysie 100m2 w Szklarskiej Porębie
(średniej). Idealne miejsce na
wyjazdy w sezonie zimowym jak
i letnim. Blisko wyciągu narciarskiego.
CENA 270 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 724 051 923
Zeb-2610 Mieszkanie położone na IV piętrze bloku 4 - piętrowego usytuowane na Zabobrzu I. O powierzchni 50m2. Na które składa się
duża i przestronna kuchnia, 2 - pokoje, przedpokój, oraz łazienka z wc..
CENA 140 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb-2543 Mega inwestycja Karpacz !!! Szukając nowego miejsca w
życiu, a jednocześnie pracy przynoszącej ogromne dochody koniecznie przyjrzyj się tej ofercie.
Łukasz Ciechanowicz 724 051 923

Zeb-2500 Oferujemy Państwu
połowę domu dzieloną w pionie
o powierzchni 97m2. Nieruchomość
bardzo ładnie położona w Rudawach Janowickich na działce
690m2.
CENA 263 000
Anna Roziel 509 156 552
Zeb-2600 Oferujemy Państwu
bardzo ładną i zadbaną kawalerkę
położoną na Zabobrzu I o powierzchni 23 m2. Mieszkanie jest bardzo
ciepłe i słoneczne.
CENA 95 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
Zeb-2509 Oferujemy Państwu
przepięknie położoną, widokową działkę,
zlokalizowaną w Marczycach. Łączna
powierzchnia działki to 1819 m2. Działka
ma regularne kształty (kwadrat), teren
jest lekko nachylony.
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb-2541 Oferujemy Państwu
bardzo ładny dom wolnostojący
o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym
remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość położona na działce 1300m2.
CENA 252 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
Zeb-2400 Oferujemy Państwu dom poniemiecki, wolnostojący położony na działce 1600m2. Dom do kapitalnego remontu o powierzchni użytkowej około
200m2. Nieruchomość położona w malowniczej miejscowości, kierunek Jelenia Góra
- Bolków.
CENA 109 000 zł
Anna Roziel 509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ
3-pokojowe mieszkanie - lub kawalerkę
na Zabobrzu dla zdecydowanego klienta z
gotówką pilne! Marles lic.13045 - 790 418
318
Mieszkanie 2-pokojowe - lub 3-pokojowe
w Cieplicach dla zdecydowanego klienta z
gotówką. Marles lic.13045 - 790 418 318
Pilnie poszukujemy dla klienta mieszkania do
10-12 km od Jeleniej Góry do zamieszkania w
dobrej cenie. Lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Pilnie poszukuję dla klientki 2-pokojowego
mieszkania z ogrzewaniem gazowym w okolicy
Małej Poczty. Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677

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 - 782 566 823
1/4 willi Mała Poczta, 121,5m2 - Mieszkanie
na I piętrze, 121, 5m2, 5pokoi (25, 20, 17,
17 i 8m2) po kap. remoncie, bardzo wysoki
standard, w cenie garaż, miejsce parkingowe,
balkon, ogródek - piękne w idealnym stanie.
lic.8236 - 692 094 962
135 tys 3-pokoje - 77m2,Wojska Polskiego, 3
piętro, pokoje słoneczne, łazienka piece. NK lic
6327 - 502045638, 756436052
2 pokoje Cieplice - 74 m2, I piętro, 3 pokojowe,
stanowisko postojowe. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 519-562-869
2 pokoje, IV p, słoneczne, suche, ciepłe, ul.
Malczewskiego. Lic.5877 - 500 122 445
2-pokojowe mieszkanie ładne o pow.
44,5 m2 na III piętrze w bloku 4-piętrowym na
Zabobrzu. Po kapitalnym remoncie, funkcjonalne, środkowe. Na podłogach parkiet i kafle.
Do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości
Szymkiewicz l.2400 - 669 620 071
2-pokojowe Zabobrze III - 48m2 na IV
piętrze, mieszkanie jedynie do odświeżenia.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
30m2, 58.000 zł - Kawalerka po kapitalnym
remoncie, okolice Starej Kamienicy. Sudety.
Lic. 1749 - 535 630 414
3-pokojowe na Zabobrzu - Rozkładowe po
remoncie słoneczne, niskie opłaty, centralne
ogrzewanie nieopomiarowane, atrakcyjna
cena. Marles lic.13045 - 790 418 318
4 pokoje Cieplice, willowe, ogródek, ogrz.
gazowe. Lic.5877 - 500 122 445
46 m2 w Łomnicy - Mieszkanie dwupokojowe
do remontu tylko 80000 zł, lic. 5524 N.City 662 112 344
4-pokojowe mieszkanie, IIp, okolice Małej
Poczty, kamienica i klatka po remoncie, nowy
dach. Mieszkanie zadbane, z dużym balkonem,
ogrzewanie gazowe. NPartner Lic 3198 - 693
539 968
50 m2 z ogrodem Jelenia Góra - Sprzedam
mieszkanie 2-pokojowe z ogrodem, niezależnym wejściem w spokojnym miejscu. Kuchnia
w zabudowie ze sprzętem. Ogrzewanie
gazowe, nowe instalacje. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
52m2, mieszkanie w ścisłym centrum, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, wykończone do
zamieszkania, nowe budownictwo. Sudety.
Lic. 1749 - 535 630 414
53.000 zł okolice - Mieszkanie 36 m2, 2 pokoje,
ogródek, miejsce garażowe, przed wejściem
mały taras, czynsz 160 zł w tym ogrzewanie.
Sudety. lic. 1749 - 535 630 414
53m2 120000zł - Mieszkanie 53m2, II piętro,
ogrzewanie gazowe, czynsz 170zł, piwnica,
ogródek. Okolice Małej Poczty. Kodex 10721
- 513 060 568
55m2 w cenie 175tys zł - 2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II z pięknym 28-metrowym
salonem z którego można zrobić 2 pokoje,
dużym balkonem i niskim czynszem 240zł.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
64m2 w cenie 207tyś zł - Ładne mieszkanie
3-pokojowe na Zabobrzu II wymagające jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
66m2 - dwupoziomowe - Mieszkanie 3
pokojowe położone na 3/4 piętrze w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. Mieszkanie w bardzo
dobrym stanie technicznym. Ogrzewanie miejskie. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
66m2 w cenie 199tyś zł - 3-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
70 m2 Kiepury - Bardzo słoneczne, piękne
mieszkanie trzypokojowe, lic. 5524 N. City 662 112 344
74m2 z antresolą - 2 poziomowe mieszkanie,
blisko Pl. Ratuszowego, 74m2, wyposażenie
w cenie, lic 10728 - 501 181 875
84 m2 po remoncie - Mieszkanie trzypokojowe w bardzo dobrym stanie technicznym,
ul. Wyczółkowskiego lic. 5524 N. City - 662
112 344

85m2 za 180 000zł - 3-pokojowe wysoki parter
z balkonem rozkładowe do zamieszkania,
kamienica po remoncie możliwość dokupienia
garażu zielona spokojna okolica. Marles
lic.13045 - 790 418 318
Apartament w Szklarskiej Porębie - W
stanie developerskim, 2 pokoje 54 m. Ostatnie nowe mieszkania, licencja 3198 - 693
539 968
Atrakcyjne dwupoziomowe - o pow. 67m2
blisko centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie
czyste, zadbane wprost do wprowadzenia.
Mieszkanie urządzone ze smakiem. Okazyjna
cena również do negocjacji polecam. MAR-MS12481 Marles lic. 13045 - 533 797 878
Atrakcyjne M2 w Jeleniej Górze o pow. 67
m2, atrakcyjna cena 200.000 zł, nie wymaga
remontu. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Atrakcyjne mieszkanie - 87,50m2, nowe
budownictwo, dwupoziomowe- III/IVp, z
zabudową kuchenną, duży salon, 3 pokoje,
blisko centrum, urządzone z klasą, Kodex 513 059 468
Atrakcyjne mieszkanie o pow. 87,50m2,
ładna dzielnica blisko centrum, dwupoziomowe,
III/IVp, duży salon, 3 pokoje, aneks kuch,
przedpokój, łazienka, duży balkon, piwnica, z
zabudową kuchenną. Kodex - 513 059 468
Atrakcyjne, dwupoziomowe mieszkanie
w Jeleniej Górze, o pow.67m kw. Dobra cena.
Sudety. Lic.1749 - 509 626 989
Bardzo ładne 2 pokojowe mieszkanie,
40m2 w blokach. Cena 129.000zł. Licencja
3198 - 693 539 968
Bardzo ładne 2-pokojowe mieszkanie,
40m2, bloki blisko centrum, budynek docieplony. Super mieszkanko dla młodych. Nieruchomości Partner lic 3198 - 693 539 968
Centrum, dwupoziomowe, nowa kamienica,79m2, 3 pokoje po kap. remoncie, pięknie
wykończone, wanna z hydromasażem,
oświetlenie sterowane na pilota, w cenie zab.
kuchenna i AGD, polecam. Nieruchomości
Fankulewscy lic.823 - 692 094 962
Cieplice - kawalerka z ogródkiem 33m2, parter, niskie opłaty miesięczne-60zł, ogrzewanie
gazowe, lic 10750 - 691 210 677
Cieplice 103 i 106tyś kawalerka - Cieplicewysoki parter 33,5m2, po remoncie, mały ogródek, ogrzewanie gazowe oraz II piętro 36m2,
słoneczne, dobra lokalizacja, po kap. remoncie,
zadbana klatka schodowa. Niskie czynsze N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Cieplice kawalerka 35,30m2 II piętro - całkowicie wykończona 2010r.(pomalowane ściany,
panele, glazura, całk. wyposażona łazienka)
128tyś. oraz parter 33,50m2 - 106tyś oraz II
piętro 37m2 - po kap. remoncie - 103tyś. N.
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

Duża kawalerka - na IIp przy Al. Wojska Polskiego. Mieszkanie po remoncie, wymienione
okna, duży balkon, zabudowa kuchenna.
NPartner Lic 3198 - 693 539 968
Duża kawalerka - Okolice Sądu, IIp, z balkonem , po remoncie. Cena 128.000 zł. Licencja
3198 - 693 539 968
Dwupokojowe z ogrodem w cichej części
miasta na parterze z osobnym wejściem. Cena
145000zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
Dwu-poziomowe 66m2 - Piękne mieszkanie w Jeleniej Górze położone na 3/4 piętrze.
Bardzo dobry stan techniczny. Nie wymaga
wkładu finansowego. Ogrzewanie miejskie.
Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Dwupoziomowe M3. Spokojna okolica,
piękne, wyremontowane, składające się z
salonu, kuchni,łazienki, dwóch sypialni. Mieszkanie o powierzchni 66m2 w spokojnej okolicy
blisko Intermarche. Ogrzewanie miejskie.
Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Dwupoziomowe mieszkanie w okolicy
Małej Poczty 67m2 ciekawie zaaranżowane, z
niskimi opłatami. Atrakcyjna cena do rozmów.
N. Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Dwupoziomowe okolice centrum - Bardzo
ładne mieszkanie trzy pokoje, w bardzo dobrym
stanie technicznym, mieszkanie dzięki skosom
ma niepowtarzalny klimat, czynsz tylko 340
zł z ogrzewaniem i zaliczką ma ciepłą wodę,
lic.5524 N.City - 662 112 344
Fajne duże mieszkanie 64m2 w centrum
Lubomierza. Mieszkanie wymaga remontu
lecz ma dobra cenę Roksanes Z 7867 - 508
240 831
Kadetów kawalerka 31,40m2 - Wysoki
parter z balkonem, pokój z aneksem kuchennym (26m2) całkowicie wykończona (panele,
gładzie, glazura, wyposażenie łazienki) słoneczna, ciepłe, ogrzewanie miejskie, czynsz
210zł, lic.8236 - 692 094 962
Karłowicza 39m2 - 135tyś - III piętro,
39m2, 2pokoje (18 i 10m2) po kap. remoncie
(przedpokój do zrobienia-boazeria) nowe drzwi,
gładzie, panele, glazura, balkon loggia, dobra
lokalizacja, słoneczne, środkowe. Nieruch.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Karpacz 43, 61 i 63m2 - Parter z osobnym
wejściem 43m2, 2pokoje, parter 61m2,
3pokoje, garaż murowany, IIp. 63m2, 3pokoje
oraz IIIp. 66m2, 3pokoje. Bardzo dobra lokalizacja, mieszkania po remoncie, lic.8236 do
negocjacji - 692 094 962

6. ATRAKCYJNE MIESZKANIA PRZY UL. SŁOWACKIEGO
Do sprzedaży lokale mieszkalne o powierzchni 71 m2 oraz
83 m2. Lokale znajdują się w oficynie na I piętrze w zielonej dzielnicy”.
Mieszkania są bardzo nasłonecznione, bezczynszowe (ziemia pod
budynkiem jest własnością). Ogrzewanie gazowe, woda zimna i ciepła
opomiarowana
jest
licznikami
znajdującymi się w mieszkaniu.
Na klatce schodowej znajdują się
liczniki gazu i energii elektrycznej.
W w/w mieszkaniach jest dostęp
do ogrodu z placem zabaw dla
dzieci i strefą wypoczynkową (grill,
miejsce na ogniska, ławki, hamak).
Tel.: 603-533-953
7. LUKSUSOWO URZĄDZONY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80m2
powierzchni składają się stylowo urządzone: 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica. Przed
budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje). Apartament z nowym
wyposażeniem i umeblowaniem.
Opłaty dla wspólnoty tylko 180zł miesięcznie.
Cena wraz z kompletnym wyposażeniem
i umeblowaniem: 296.000 PLN brutto.
Tel. 609-086-800.
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Kawalerka - centrum - Po gruntownym
remoncie o pow. 28,2 m2 na III piętrze w
zadbanej kamienicy. Dobry standard, do
zamieszkania od zaraz. Ustawny, duży pokój,
łazienka z oknem. Klatka schodowa czysta. N.
Szymkiewicz L.2400 - 669 620 071

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.

Kawalerka - Przytulna o pow. 30 m2 na
I piętrze w zadbanej kamienicy w centrum
miasta. Duży ustawny pokój, osobna kuchnia.
Ogrzewanie co-gazowe. Mieszkanie ciche i
ciepłe. Opłaty 85 zł. N. Szymkiewicz lic.2400
- 669 620 071
Kawalerka - tania - Po remoncie na IVpiętrze o pow. 26,5 m2 w bloku 4-piętrowym, blisko centrum. Bardzo ciepła i słoneczna. Nowe
okna i panele na podłogach. Blok zadbany,
okolica ładna. L.2400 - 669 620 071
Kawalerka 38m w Cieplicach 90 000 tys,
nowe okna PCV, nowa instalacja gazowa nr lic
5877 - 515 285 788
Kawalerka Kiepury 83.000zł - Mieszkanie
zlokalizowane na 2 piętrze, czynsz 160 zł, do
zamieszkania, 83.000 zł. Sudety. Lic. 1749 535 630 414
Kawalerka Mysłakowice 55 000 - Kawalerka po kapitalnym remoncie. W pełni wyposażona i umeblowana. Piwnica, strych. 55000
zł. Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327. - 503
021 047
Kawalerka na Zabobrzu - O powierzchni
35m2 z balkonem, VI piętro, bardzo słoneczna,
gotowa do zamieszkania lic.5877 - 500 122
447
Kawalerka na Zabobrzu I o pow. 24,25 m2
na IV-piętrze w ocieplonym bloku 4-piętrowym.
Ciepła, słoneczna po częściowym remoncie.
Nowe okna i panele na podłogach. Na ścianach
gładzie. Lic. 240 - 669 620 071
Kawalerka o pow. ok. 25m2 bardzo ładna,
słoneczna na Zabobrzu I, w bloku 4-piętrowym.
Piętro 3, zadbana, czysta świeżo po remoncie.
Atrakcyjna cena polecam. MAR-MS-12484.
Marles lic. 13045 - 533 797 878
Kawalerka Różyckiego 75 000zł - Mieszkanie 23,7m2 w bloku po termomodernizacji,
ciepłe, środkowe. Okna PCV z 2006 roku.
Instalacje wymienione. Klatka schodowa po
remoncie. Czynsz 181zł z ogrzewaniem i wodą.
Okazja Kodex 10721 - 513 060 568
Kawalerka słoneczna na drugim piętrze
po remoncie do wprowadzenia z niskimi
kosztami utrzymania. N. Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
Kawalerka w Cieplicach - Na I piętrze o
powierzchni 27m2 z dużym 24m2 tarasem i
pięknymi widokami, do remontu lic.5877 - 500
122 447
Kawalerka Zabobrze - Po remoncie,
atrakcyjna cena, super lokalizacja, lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Kiepury – mieszkanie dwupokojowe o pow.
56,55 m2 na III piętrze w bloku 4-piętrowym
ocieplonym. Funkcjonalne, ciepłe z widokowym balkonem. Klatka schodowa szeroka i
zadbana. Dobra lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
Kiepury 162.000 zł - 54m2, 2 pokoje z dużym
balkonem. opłaty miesięczne 178zł. wolne od
zaraz lic 10728 - 501 181 875
Kiepury 2 pokoje - II piętro, 51m2, 2pokoje 20
i 11m2, do niewielkiego remontu oraz IV piętro,
48m2, 2pokoje po kap. remoncie. Ogrzewanie
i ciepła woda miejska, doskonała lokalizacja.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Kiepury 58 i 70m2 - 3pokoje - II piętro,
58m2, 3 pokoje (15,12,12m2) balkon - po kap.
remoncie (okna PCV, glazura, panele, drzwi,
gładzie) oraz IV piętro, 3pokoje (22, 16, 13m2)
balkon po kap. remoncie, ustawne, słoneczne.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Kiepury 63m2 po kapitalnym remoncie - IV
piętro, 3 pokoje (20, 15, 9m2) duży balkon,
całość po kap. remoncie (okna PCV, gładzie,
panele, glazura) wystarczy pomalować, bez
nakładów finansowych. Nowa oferta na rynku.
Nieruchomości Fankulewscy lic 8236 - 692
094 962
Kiepury 64 m2 - Bardzo ładne rozkładowe
mieszkanie trzypokojowe na trzecim piętrze,
zabudowa kuchenna i sprzęt AGD w cenie,
czynsz 409 zł, lic. 5524 N. City - 662 112 344
Kiepury II piętro, 58m2,3 pokoje (15,12 i
12m2) z 2008roku, perfekcyjnie wykończone,
słoneczne, przytulne z zab. kuchenna w cenie,
wymaga jedynie odświeżenia. Możliwość dokupienia garażu, lic.8236 - 692 094 962
Kiepury IV piętro, 51m2, 2pokoje (22 i 12m2)
po kap. remoncie, bardzo wysoki standard
wykończenia oraz 57m2, 2 pokoje (21 i 14m2)
dobry standard. Mieszkania słoneczne, dobra
lokalizacja. Nieruchomości Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Kowary 63m własność, IIp, zielony teren,
parkingi, obwodnica 300m sprzedam lub
wynajmę. - 502 322 226
Ładna kawalerka 26m2, widna kuchnia,
łazienka z wc, taras 30m2. Ścisłe centrum
miasta. Czynsz 250zł. I piętro. Okazja Kodex
10721 - 513 060 568
M2 - 42m2 w Kowarach w bardzo ładnej kamienicy, czyste i zadbane. Mieszkanie wykończone
i umeblowane na wysoki standard. Okazyjna
oferta i cena serdecznie zapraszam. MAR-MS12462. Marles lic. 13045 - 533 797 878
M2 - W centrum Jeleniej Góry, mieszkanie do
wprowadzenia cena 188 000zł do małej negocjacji. Marles, lic.13045 - 607 797 911
M2 46m2 135000zł - Mieszkanie z 2009 roku,
2 pokoje, aneks kuchenny w salonie, łazienka
z wc, ogrzewanie gazowe, czynsz 120zł. Kodex
10721 - 513 060 568

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

M2 49m2 + garaż - Wyjątkowo zadbane mieszkanie 2 pokojowe, łazienka z wc, przedpokój.
Okna PCV. Czynsz 310zł. 2 szafy typu komandor, kuchnia w zabudowie, fototapety. Garaż
26m2. Okazja Kodex 10721 - 513 060 568
M2 50m2 125000 – Mieszkanie wysoki parter,
50m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, loggia.
Wysoki parter. Czynsz 330zł. Wysoki parter.
Mieszkanie do remontu. Tylko 2500zł/m2.
Kodex 10721 - 513 060 568
M2 koło ul. Słowackiego położone na I piętrze
w kamienicy w spokojnej i zielonej okolicy. M2 o
powierzchni 75m2 do remontu. Dużym atutem
tego mieszkania jest lokalizacja. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
M2 o powierzchni 40m2 położone na Zabobrzu
III blisko Zusu. M2 do wprowadzenia. Spokojna
okolica. Cena 135 tyś do negocjacji. Lic. 14557
- 668 667 637
M2 w centrum 135tys. z garażem - Mieszkanie
2 pokojowe 47m2, na 1 piętrze przy ul. Okrzei
plus mały garaż. Nowe okna, ogrzewanie
gazowe, panele. Do odświeżenia. Do wprowadzenia od zaraz. Cena do negocjacji. Lic.
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
M2 za 55tys. - Mieszkanie 2 pokojowe 37m2
we Wleniu, w zadbanym bloku na 3 piętrze. W
mieszkaniu nowe okna oraz drzwi zewnętrzne.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601 869 663
M3 - W Cieplicach, na jednym z osiedli, 3
pokoje, kuchnia, salon, łazienka i wc osobno.
Cena 240 000 zł do małej negocjacji. Marles
Lic. 13045 - 607 797 911
M3 Bartka Zwycięzcy położone na II piętrze
o powierzchni 73m2. Mieszkanie odremontowane, wszystkie nowe instalacje, okna, drzwi,
podłogi. Gwarancja na wszystko. Ogrzewanie
piec dwu-funkcyjny gazowy, lic. 14557 - 668
667 637
M3 na Zabobrzu - Bardzo ładne, komfortowe
mieszkanie o powierzchni 67 m2, położone
na Zabobrzu II. Wszystko nowe. Nr. lic 5877
- 515 285 788
M3 położone blisko centrum oraz jednej z głównych ulic w centrum miasta. M3 o powierzchni
100m2 w kamienicy na parterze. Istnieje możliwość zrobienia parkingu dla 5 samochodów i
wejścia z ulicy. Lic.14557 - 668 667 637
M4 Cieplice blisko parku - pikne przestronne
mieszkanie o powierzchni 135m2, pokoje, dwie
kuchnie, dwie łazienki i korytarz. Do mieszkania
przynależą dwa balkony, garaż, teren wspólny,
piwnica. Ogrzewanie gazowe. Jeldom lic.14557
- 668 667 637
M4 na Kiepury - 0% prowizji, 80m2, ul. Kiepury
obok Zusu. 4 piętro. Do zamieszkania od
zaraz. 220tys. do negocjacji. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 2 pokojowe Kadetów, 71m2,
cena 235000 do negocjacji bez pośredników.
Osoba prywatna. - 607 785 776
Mieszkanie 2-pokojowe na II piętrze w bloku
4-piętrowym na Zabobrzu o pow. 39 m2. Funkcjonalne, ciepłe i słoneczne. Klatka schodowa
zadbana. Opłaty 263 zł z funduszem remontowym. Dobra lokalizacja - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe na parterze na
Zabobrzu, powierzchnia 39m2 do remontu w
atrakcyjnej cenie lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2-pokojowe na wysokim parterze, po remoncie o pow. 50 m2 na Zabobrzu
II. Eleganckie, słoneczne z widokowym
balkonem. Do wprowadzenia. Opłaty 200
zł/m-c. Doskonała lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39,6 m2 na
parterze w ocieplonym bloku 4-piętrowym w
ok. Morcinka. Funkcjonalne, słoneczne z balkonem. Kuchnia osobna. Budynek zadbany. Do
niewielkiego remontu. L.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 51 m2 w
bloku 4-piętrowym na Kiepury, IV-piętro. Eleganckie po remoncie, środkowe z balkonem.
Kuchnia osobna z meblami na wymiar. Szafa
komandor. Do wprowadzenia. - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52,65 m2
na I-piętrze w kamienicy, okolice centrum.
Wyremontowana łazienka. Nowa instalacja
elektryczna. Duża weranda, garaż. Opłaty
130 zł/m-c. Ewentualna zamiana na mniejsze
mieszkanie. L.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe - Centrum Jeleniej
Góry, do wprowadzenia, ok. 66m2, zamykane
osiedle, cisza, I piętro. Serdecznie zapraszam
na prezentację. Marles, Lic.13045 - 607
797 911
Mieszkanie 3 pokojowe 67m2, ul. Elsnera,
5 piętro. Bardzo ciepłe i słoneczne, coroczne
zwroty za ogrzewanie ok 1000zł. Mieszkanie po
generalnym remoncie. Cena 235tys. Polecam
Lic.7453 Cztery Kąty - 601 869 663
Mieszkanie 3 pokojowe, 3 piętro, Kiepury,
środkowe, balkon od strony placu zabaw,
mieszkanie bardzo słoneczne i ciepłe. 64m2.
W cenie kuchnia ze sprzętami. 215tys. Lic.7453
- 601 869 663
Mieszkanie 36 m2, 2 pok., ul. Transportowa ,
do remontu, niski czynsz, sprzedam. Cena 105
tys. - 513 723 190
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 50,80 m2
na III piętrze w ocieplonym bloku 4-piętrowym
na Zabobrzu. Środkowe, ustawne i słoneczne.
Klatka schodowa po remoncie. Opłaty 310 zł.
Dobra lokalizacja. www.szymkiewicz.jgora.pl
L.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 50m2 z ogrodem na parterze
z osobnym wejściem w Jeleniej Górze. Cena
145000zł. N. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Mieszkanie dwa pokoje pow. 46,8 m2 na II
piętrze w zadbanym bloku 4-piętrowym w okolicach Małej Poczty. Rozkładowe, słoneczne i
bardzo funkcjonalne. Cicha, zielona dzielnica.
Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz lic.2400
- 669 620 071

Biuro Obrotu
Nieruchmościami
Euro-Dom
58-500 Jelenia Góra,
ul. 1 Maja 2/1
1.OKAZJA ! lokal 38mWojska Polskiego

2.Komfortowe 50m Park
Sudecki
3.Tanio dwupokojowe
z balkonem, blok, rejon
Morcinka

4.Jeżów Sudecki, mieszkanie
81m, ogród, garaż ,199 tys

5.Oś. Czarne- stylowe po
remoncie 3 pokoje, balkon,
pow.80m, garaż, ogródek
NIERUCHOMOŚCI:
6 OKAZJA! Tylko 420 tys.
idealny dom do wprowadzenia na Czarnym, 3 sypialnie,
salon, kuchnia, garaż
7. Jeżów Sudecki dom
wolnostojący z garażem, 135m, 4
sypialnie plus salon, komfortowy, działka 1141 zagospodarowana, ogrodzona. Cena
580 tys.
8. Dom wolnostojący Sobieszów, pow 160m, 5 pokoi, garaż, sauna, spokojna okolica.
9.
Wojcieszyce, nowy dom wolnostojący, do zamieszkania,
działka 1411, cena 560 tys
10
J.Góra komfortowy dom,
nowy, wykończony, dobra
lokalizacja Tylko 485 tys.

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie dwupokojowe w Cieplicach na
parterze z ogrodem. Cena 80000zł Nieruchomości Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Mieszkanie Kowary 63m, własność, IIp,
zielony teren, parkingi, obwodnica 300m sprzedam lub wynajmę. - 502 322 226

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

Mieszkanie na parterze o powierzchni
48,6m2, 2 niezależne pokoje, kuchnia, łazienka
i przedpokój w zielonej i cichej części Piechowic
lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie na Zabobrzu III - Stan do
wprowadzenia, bardzo ładne rozkładowe,
4p., 2 pokoje, balkon. Marles, lic.13045 - 607
797 911
Mieszkanie na Zabobrzu III, do remontu.
Marles, Lic.13045 - 607 797 911
Mieszkanie na Zabobrzu III, stan do wprowadzenia, cena 175000zł Marles Lic.13045
- 607 797 911
Mieszkanie o pow. 51,3 m2, 2 pokoje, na
II piętrze w bloku 4-piętrowym na Zabobrzu
III. Słoneczne i bardzo funkcjonalne. Kuchnia
osobna. Opłaty 350 zł/m-c. Na podłogach
panele i kafle. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie trzypokojowe na Zabobrzu II
z dużym balkonem i niskim czynszem. Cena
135000zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552

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.

Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - Dwupoziomowe o powierzchni 70m2, salon z
aneksem, 2 sypialnie, 2 łazienki, balkon i ogród
nie wymaga żadnych nakładów finansowych
lic.5877 - 500 122 447

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

Mieszkanie w zacisznej okolicy Jeleniej
Góry, 2 pokoje kuchnia z jadalnią, łazienka,
parter, duży ogród. 140.000zł. Sudety. lic.
1749 - 535 630 414

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

Mieszkanie w Piechowicach - wc, balkon.
Lokal na I piętrze. Cena 123000zł. Marles
Lic.13045 - 607 797 911
Mieszkanie w Sobieszowie po remoncie,
2 pokoje, ciche i spokojne osiedle. Marles
Lic.13045 - 607 797 911

Mieszkanie z ogródkiem, okolice Cieplic, w
stanie deweloperskim, 105m2 2 poziomowe
265.000 zł, lic 10750 - 691 210 677
Mieszkanie, rozkładowe z balkonem na
II piętrze z balkonem na Zabobrzu III, 50m2
,dobra cena.N Grzywińscy lic.998 - 505
074 854
Mysłakowice 33m2, 2-pokoje, II piętro,
33m2, 2pokoje (18 i 8m2) salon z aneksem
kuchennym, kompletne wyposażenie, szafa
komandor, po kap.remoncie - blok po termomodernizacji, nie wymaga nakł. finansowych
lic.8236 - 692 094 962
Noskowskiego 70m2 - 184,4tyś. - IV piętro, 3 ustawne pokoje (23, 14, 13m2) okna PCV,
parkiety, starsza glazura, wymaga niewielkich
poprawek, możliwość zamieszkania, niski
czynsz, słoneczne, duży balkon. Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Nowe mieszkania w Cieplicach ul Zielona,
w pobliżu parku i budowanego aquaparku.
Winda, monitoring, tarasy, balkony, ins tv okna z
roletami. Roksanes Z 7867 - 508 240 831
Nowoczesne dwu-poziomowe mieszkanie
trzypokojowe o powierzchni 82m2 w centrum
Jeleniej Góry. Na podłogach kafle, panele, okna
nowe PCV, nowe instalacje. Do wprowadzenia.
lic. 14557 - 668 667 637
Nowoczesne M2 o pow. 42m2 w Kowarach
w bardzo ładnej kamienicy, czyste i zadbane.
Mieszkanie wykończone i umeblowane na
wysoki standard. Okazyjna oferta i cena. MARMS-12462. Marles lic. 13045 - 533 797 878
Oferujemy Państwu mieszkanie w Cieplicach o pow. 71,30m2 położone na 2 piętrze w
kamienicy. Nieruchomość składa się z 3 pokoi,
przestronnej kuchni z oknem, łazienki, przedpokoju. 160 000 tyś nr lic. 5877 - 515 285 788
Piechowice 123tys zł - 59m2 w bloku na I
piętrze, 2 przestronne pokoje, balkon, piwnica,
cena do negocjacji, lic 10728 - 501 181 875
Piechowice 58,5m2 - Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe do remontu na 1piętrze z balkonem, słoneczne. 130000zł do negocj. Gold
House nr lic. 10750 - 691 210 677
Piechowice 93.000zł z ogródkiem - Mieszkanie po remoncie, z komórką 37m2 na
parterze z ogródkiem. Niezależne wejście.
cena 93tys zł. Niskie opłaty-75zł/mies. lic
10750 - 691 210 677
Piękna kawalerka o powierzchni 24m2 na
Zabobrzu II. Do wprowadzenia. Nowe okna
PCV, instalacje, na podłogach kafle i panele.
Ogrzewanie miejskie. Czynsz 130zł. Jeldom
lic. 14557 - 668 667 637
Przytulna kawalerka na Zabobrzu na IV
piętrze o powierzchni 25m2, cena do negocjacji
lic.5877 - 500 122 447.
Różyckiego 75 000zł - Mieszkanie 23,7m2
w bloku po termomodernizacji, ciepłe, środkowe. Okna PCV z 2006 roku. Instalacje
wymienione. Klatka schodowa po remoncie.
Czynsz 181zł z ogrzewaniem i wodą. Okazja
Kodex 10721 - 513 060 568
Sprzedam 2-poziomowe atrakcyjne mieszkanie w samym centrum Jeleniej Góry 82m2
z parkingiem, salon z aneksem kuchennym,
schody sosnowe, 2 sypialnie, siłownia , 2
łazienki w tym Yakuzy 279.000 PLN - 506 193
150, lic.8236 - 692 094 962
Sprzedam 54m2, 3 pokoje, cena 140.000zł.
N. City L. nr 5908 - 695 034 321
Sprzedam bezpośrednio 60m2 dwa duże,
słoneczne pokoje, duża kuchnia i łazienka
1p, centrum do wprowadzenia 188tys - 535
999 456
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Sprzedam kawalerkę w Cieplicach w
budynku z cegły 33,5m2. Pokój, przestronna
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową. Do
mieszkania przynależy ogródek. Gold House
nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam kawalerkę w Piechowicach, po
remoncie, niezależne wejście, ogródek.93
000zł Gold House nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie - 508 240 826

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, 2pokoje, kuchnia, łazienka,
osobno wc, balkon. 162 000zł Gold House nr
lic. 10750 - 501 181 875
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu ul.
Noskowskiego, 3 pokoje 63m2, II piętro, blok po
remoncie - cena 210 tys. zł tel. 600 346 516
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe,
bezpośrednio ok. 80m2, 3 sypialnie i salonik
z kuchnią, Cieplice, 4p, b. jasne, przepiękne
widoki na Karkonosze - przemaluj i mieszkaj
245tys - 535 999 456
Sprzedam mieszkanie w Pasieczniku, 63m2,
3 pokoje, po kapitalnym remoncie, z 4-arową
działką i garażem. - 507 387 157
Sprzedam mieszkanie w Piechowicach. Dwa
duże pokoje + 3 mniejsze ze skosami, kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i wanną. Nad
mieszkaniem strych. Do mieszkania przynależy
ogródek. nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie w Przesiece, 48,1 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, nowe co gazowe.
Gold House nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie z ogrodem, niezależnym wejściem, stan deweloperski, co gazowe,
blisko Cieplic. Pow. 105m2, cena 265000zł
Gold House nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam nowe komfortowe mieszkanie
2 pokoje 50 m. na 1 piętrze z balkonem plus
garaż, ul Moniuszki 5A. Bez pośredników
tel.600721484
Sprzedam nowe mieszkanie - pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój - w centrum. - 665
550 721
Sprzedam połowę willi z niezależnym
wejściem w poszukiwanej dzielnicy Cieplic.
Pow. 103m2, ogród, piwnice. Gold House nr
lic. 10750 - 691 210 677
Szklarska Poręba, mieszkanie 62m2, 3
pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, piwnica. W pobliżu centrum i stoków narciarskich.
Bez pośredników. cena 280tyś.- do negocjacji.
- 504 121 461
Szymanowskiego po kapitalnym remoncie
- Parter dość wysoki, 35m2, 2pokoje po kap.
remoncie (wszystkie nowe instalacje, okna
PCV, panele, glazura) nie wymaga żadnych
nakładów finansowych, piękne, od zaraz.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Śliczne mieszkanie położone na II piętrze w
nowym bloku w okolicach Małej Poczty. Nowe
okna PCV, kafle, panele, instalacje. Kuchnia z
aneksem. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Śliczne ul. Kiepury - Mieszkanie dwupokojowe 48 m2, nie wymaga żadnych nakładów
finansowych, niski czynsz, klatka schodowa
również po lic. 5524 N. City - 662 112 344
Świętojańska 50,52 i 56m2 - Mieszkania
na I i II piętrze, do kapitalnego i po kapitalnym
remoncie, dwupokojowe, słoneczne, duże
pokoje, ogrzewanie gazowe, niskie czynsze,
spokojne sąsiedztwo, słoneczne, lic8236 692 094 962
Tanie mieszkanie w Karpaczu - Mieszkanie
na parterze budynku z lat 80-tych o pow 54m2,
składające się z 2pokoi, kuchni, łazienki, wc,
bezczynszowe, w przypadku zakupu z kredytu
rata niższa niż czynsz najmu, cena 119tys.
zł - 605 826 036
W spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry, 50m2,
2 pok na parterze z ogródkiem 150m2, cena
142.000 zł lic 10750 - 691 210 677
Wyremontowana kawalerka o powierzchni
25m2 położona na 3 piętrze w bloku po termomodernizacji na Zabobrzu III. Bardzo niski
czynsz w wysokości 130zł wraz z funduszem i
ogrzewaniem. Nowe okna PCV, instalacje. lic.
14557 - 668 667 637
Zabobrze III, 51m2, 164tyś., II piętro, 2
ustawne pokoje (20 i 11m2) duży balkon z
widokiem na góry, środkowe, słoneczne,
zwroty za ogrzewanie, wymaga niewielkiego
remontu, doskonała lokalizacja, czynsz 350zł.
lic.8236 - 692 094 962
Zabobrze kawalerka - 24m2 na IIIp, nowe
okna, opłaty miesięczne 130zł z co, lic 10728
- 501 181 875
Zielone Tarasy - Nowe mieszkania w
Cieplicach blisko parku ul. Zielona. Ostatnie
3 mieszkania w oddanym do użytku budynku,
przyjmujemy rezerwacje na III budynek. Roksanes Z 7867 - 508 240 831

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje na Drzymały z dużą kuchnią, umeblowane, nowy piec wody, 950zl + media (czynsz
wliczony) - 531 260 885

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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2 pokoje przy ulicy Drzymały, duża kuchnia,
nowy piec cieplej wody, łazienka z prysznicem 950zl + media (czynsz wliczony) - 531
260 885
2 pokojowe w Kowarach, bardzo słoneczne,
umeblowane, AGD, wszystko nowe, wynajmę
na 6 m-cy. 850 + media 1500 kaucja. Polecam 20 min. do Jeleniej Góry autobusem
- 530355498
2-pokojowe Zabobrze po remoncie, rozkładowe, słoneczne, całkowicie umeblowane
do wprowadzenia, tylko 950zł + media. Marles
lic.13045 - 790 418 318
3-pokojowe mieszkanie - Zabobrze 64m2,
I piętro rozkładowe, słoneczne po remoncie
całkowicie umeblowane do zamieszkania.
Marles lic.13045 - 790 418 318
Bardzo ładne 2-pokojowe o pow. 50m2 w
Cieplicach Śl. w bloku na 1 piętrze. Mieszkanie słoneczne, zadbane idealne dla młodego
małżeństwa lub studentów. Atrakcyjna cena
polecam. MAR-MW-12476 Marles lic. 13045
- 533 797 878
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie o pow.
68m2, w bliskiej odległości Jeleniej Góry,
umeblowane wykończone na wysoki standard,
nowe budownictwo. MAR-MW-12457. Marles
lic. 13045 - 533 797 878
Do wynajęcia 3-pokojowe nowe mieszkanie,
dopiero wykończone do zamieszkania od
zaraz. Duże trzy pokoje, dwie łazienki Roksanes Ż 7867 - 508 240 831
Do wynajęcia kawalerka 650zl + prąd + woda
- 609 655 488
Do wynajęcia kawalerka, wyposażona,
centrum, ul. Matejki, 3 piętro, ogrzewanie
elektryczne, 650zł + woda + prąd + kaucja. 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje Zabobrze
- 661 703 997
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w
Jeżowie Sudeckim, osobne wejście, miejsce na
auto, 700zl + media + kaucja - 669 755 162
Do wynajęcia mieszkanie 53m2, 2pokoje w tym
1 z aneksem kuchennym z meblami i sprzętem
pod zabudowę.1000zl, w tym opłata czynszowa
+ woda + energia + kaucja. - 601 834 417
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, dwupokojowe, obok UE. Umeblowane, media, internet, pralka, lodówka. Dla
trzech osób. Cena 900 zł w tym czynsz - 510
260 300
Dwupokojowe Karłowicza, umeblowane,
koszt najmu 860 zł plus liczniki, lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Dwupokojowe w Centrum, ładne, dwupokojowe, częściowo umeblowane mieszkanie,
koszt najmu 900 zł plus czynsz 100 zł i liczniki,
lic. 5524 N.City - 662 112 344
Janowice Wielkie, mieszkanie 2 pokojowe,
parter, ogródek, 650 zł w tym czynsz, ogrzewanie i ciepła woda w czynszu. Sudety. lic.
1749 - 535 630 414
Mam do wynajęcia od marca 2012 roku mieszkanie w Szklarskiej Porębie, blisko wyciągu, 2
pokoje z aneksem kuchennym i łazienką, na
okres 2-3 lat, ogrzewanie gazowe. Do dyspozycji duży ogród i garaż. - 601 148 414
Mam do wynajęcia od zaraz mieszkanie
2-pokojowe umeblowane w Cieplicach - 602
555 158
Mieszkanie 2 pokojowe - Umeblowane,
wolne od 01 grudnia, Jelenia Góra ul. Sobieskiego. - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe, ładne do wynajęcia
dla spokojnych osób ul. Kadetów. Koszt 800zł +
opłaty. Od 1.12.2011r. - 607 785 776
Mieszkanie 64m2 na Kiepury, trzypokojowe,
umeblowane, z balkonem, ciepłe, niski czynsz.
- 603 503 603
Mieszkanie w Dziwiszowie, atrakcyjna
lokalizacja, piękny, duży ogród 500zł + media.
Sudety. lic.1749 - 509 626 989
Moniuszki i Kiepury - dwa dwupokojowe
mieszkania, nieumeblowane, 46 i 52 m2.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503
021 047
Park Sudecki - 2 pokojowe - Mieszkanie
35m2. 1 piętro, piwnica, winda. Przyjemna
lokalizacja. Częściowo umeblowane (kuchnia,
łazienka). 900+liczniki (w sumie ok. 1250zł).
Obowiązuje kaucja. - 505 120 824

Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443,
75 75 25 017
Umeblowane mieszkanie dwupokojowe
w centrum Cieplic z tarasem, komórką i piwnicą. 900 zł + media + kaucja zwrotna - 691
126 110
Wynajmę 3-pokoje - duże, nowe, przestronne
mieszkanie w centrum miasta. Roksanes Z
7867 - 508 240 831
Wynajmę duży pokój dziewczynie lub parze.
250 + media + kaucja. 796 083 668

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Wynajmę piękne mieszkanie 94m2 w
centrum Jeleniej Góry, kilka kroków od ul.
1-go Maja, 3 pokoje, duża kuchnia z aneksem
kuchennym, łazienka, 800 PLN + media - 600
258 703
Wynajmę piękne mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry, 90m2, 4 pokoje, umeblowana
kuchnia, łazienka, 850 PLN + media - 600
258 703
Wynajmę piękne słoneczne mieszkanie,
55m2, po remoncie w centrum Cieplic, Jelenia
Góra, duży salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, 800 PLN + media - 600
258 703
Wynajmę willowe 3 pokoje - Komfortowy
apartament 68 m z aneksem kuch. Umeblowany i wyposażony, piwnica, parking, ogród,
grill. Wrocławska- Maciejowa. Faktura Vat Tel
kont.503197955

Nowy dom parterowy o powierzchni 128m2, 3
sypialnie, salon, kuchnia, łazienka z wc, garaż,
pom gospodarcze. Działka 1231m2 z bud.
gospodarczym 40m2. Ogrzewanie gazowe.
Jeżów Sudecki. Kodex 10721 - 513 060 568

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ

Pół bliźniaka Cieplice w zielonej dzielnicy. 4
pokoje, kuchnia z tarasem, ogród, garaż, kominek w salonie. Spokojna dzielnica. tylko 375tys.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601 869 663

Mieszkanie w Sobieszowie - Do wynajmu
piętro domu, tylko 1200zł Marles, Lic.13045
- 607 797 911

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka 33m2, kuchnia, pokój, łazienka,
przedpokój. Zamienię na większe. - 723
338 616
Zamienię 2 pokojowe - własnościowe na
Zabobrzu, 37m z balkonem na IV p na większe
własnościowe w Jeleniej Górze lub okolicy 693 539 968
Zamienię lub sprzedam mieszkanie
3-pokojowe, IVp, 57 m łazienka wc w Zgorzelcu na Jelenią Górę. Stan bardzo dobry, do
wprowadzenia od zaraz - 609 284 933

DOMY
SPRZEDAM
1/2 willi Mała Poczta, I piętro,powierzchnia
100m2, 4pokoje, weranda, garaż i ogródek.
Duży strych i piwnice. Teren ogrodzony, nowy
dach i częściowo wyremontowana elewacja mieszkanie po kap. remoncie, lic.8236 - 692
094 962
Bliźniak Cieplice 440 tyś po remoncie, 6
pokoi, garaż, działka. Lic.5877 - 500 122 445
Dom 399000 wolnostojący w Kowarach, podpiwniczony, przestronny z ogrodem i tarasem.
Zadbany i zdrowy dom. Rychlewski Remigiusz
lic 9549 - 501 736 644
Dom na Czarnym, 116m2 - Komfortowy dom
parterowy z garażem w bryle budynku. Przedpokój, 4 pokoje (w tym salon z kominkiem)
łazienka, kuchnia z jadalnią. Idealne miejsce
dla rodziny! 420tys zł. Euro-Dom lic. 4566 601 540 292,
Dom nad jeziorem - 167m² wolnostojacy z
garażem oraz budynkiem gospodarczym w
Międzyrzeczu-Bobowicko, widok na jezioro,
blisko las, działka 680m². - 885 342 947
Dom o powierzchni 200m2 w Jeżowie Sudeckim, działka 800m2. Dom powstał w 1991 roku,
do częściowego remontu. Dwu piętrowa nieruchomość o ciekawej architekturze z dużym
potencjałem. Cena 400 000zł do negocjacji.
Jeldom lic. - 668 667 637
Dom o powierzchni użytkowej 128m2 w
Jeżowie Sudeckim. Składa się z: kuchni,
salonu z wyjściem na taras, 3 sypialnie,
łazienka, pomieszczenie gosp. oraz garaż.
Działka 1200m2. Osobny budynek 50m2.
Lic.14557 - 668 667 637
Dom parterowy o powierzchni użytkowej
123m2, Jeżów Sudecki, działka 1200m2.
Dom z 2010 roku, wybudowany z dobrej
jakości materiałów opierając się o nowe
technologie. Do zamieszkania. Jeldom
lic.14557 - 668 667 637
Dom w Jeleniej Górze na działce 474m2,
pow. użytkowa domu 140m2, w 2008r.
rozbudowa i remont, wysoki standard
wykończenia. W cenie zabudowa i
wyposażenie kuchni i łazienki. 475 tys zł
Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Dom w okolicy Jeleniej Góry - Duża
działka, bardzo spokojne, malownicze
miejsce. Cena 249000. NPartner Lic
3198 - 693 539 968
Dom wolnostojący- Sobieszów, pow
160m, 5 pokoi, garaż, sauna, spokojna
okolica. Euro-Dom lic 4566 - 601 540
292,
Domek 80m - 4 pokoje, kuchnia 3
łazienki - na działce 16 arów, budynek
gosp. całość po gen. remoncie sprzedam
- 300.000 lub zamienię na mieszkanie.
Mojesz k. Lwówka 757328603 - 792
652 217
Jeżów dom, do wykończenia parterówka
z użytkowym poddaszem lic.zaw.3454
Gold House - 693 539 967
Jeżów Sudecki dom wolnostojący z
garażem, 135m, 4 sypialnie plus salon,
dom komfortowy, działka 1141 zagospodarowana, ogrodzona. Cena 580 tys.
EuroDom lic 4566 - 601 540 292
Niepowtarzalny dom w Jeleniej
Górze - Solidnie zbudowany dom o
pow. 190m2. Istnieje możliwość zakupu
wydzielonych mieszkań (osobno).
lic.14414 - 535 999 469
Nowy dom parterowy o powierzchni
128m2, 3 sypialnie, salon, kuchnia,
łazienka z wc, garaż, pom gospodarcze.
Działka 1231m2 z bud. gospodarczym
40m2. Ogrzewanie gazowe. Jeżów
Sudecki. Kodex 10721 - 513 060 568

Piękny dom w Górzyńcu - Bardzo ładny dom
130m2, 4 pokoje, duży salon z kominkiem,
duża działka 2339m2, spokojne i zielone
miejsce. Cena 745tys. Lic.7453 Cztery Kąty
- 601 869 663
Piękny dom w Mysłakowicach o powierzchni
użytkowej 160m2, działka ogrodzona 1280m2.
Piękny widok na góry Karkonoskie oraz
Rudawski Park Krajobrazowy. Dom wykonany
z dobrej jakości materiałów. Do wprowadzenia.
lic.14557 - 668 667 637
Pilnie sprzedamy po okazyjnej cenie dom w
Karpaczu z ogrodem nad potokiem z widokiem
na Śnieżkę. Lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760

Pół bliźniaka Jelenia Góra 120m2, parter
to salon z aneksem kuchennym (45m2) i
toaletą, pietro-3 ustawne sypialnie (całość po
kap. remoncie), garaż na 2 samochody, ładny
ogródek z miejscem na grilla, lic.8236 - 692
094 962
Sprzedam atrakcyjną szeregówkę - lokalizacja Zabobrze, gotowa do zamieszkania,
elegancko wykończona, 120 m2, rok budowy
2006, stan bardzo dobry, Jelenia Góra tel.
501 099 367
Szeregówka ul. Hoffmana o powierzchni
180m2 w spokojnej i zielonej okolicy. Nowe
okna PCV, na podłogach kafle, parkiet, wykładziny. Kuchnia w zabudowie. Ogrzewanie
gazowe i piec węglowy. Serdecznie polecam.
Lic.14557 - 668 667 637
Ścięgny 1/2 domu 135m2 - Pół bliźniaka w
pionie, salon i 3 sypialnie z łazienkami, taras,
garaż, nowe instalacje, dach i elewacja, dobra
lokalizacja, możliwa niewielka negocjacja.
lic.8236 - 692 094 962
Średnia szeregówka 2km od Cieplic 162m2 powierzchni użytkowej, 4 sypialnie
(dwie z antresolami - sypialenkami) duży
salon z aneksem kuchennym, łazienka i WC
na parterze, garaż na 2 samochody, ogród
450m2, piękna. Nieruchomości Fankulewscy
lic8236 - 692 094 962
Wynajmę lub sprzedam nowy dom jednorodzinny 100 m2, w okolicy Zabobrza, tel.
75 64 173 76

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę dom firmie 80m kw całkowicie i
komfortowo umeblowany. tel 502661955

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1019m2 Dziwiszów - Chcesz zamieszkać
na łonie natury? Czeka na ciebie atrakcyjna
działka budowlana w J-Górze-Dziwiszow, os.
Leśne Zacisze. Widok na Karpacz. Atrakcyjna
cena. - 885 342 947
Bardzo atrakcyjna działka 1462m2 w JGórze- Dziwiszów na Os. Leśne Zacisze dla
ludzi lubiących spokój i łono natury. Widok na
Śnieżkę. - 885 342 947
Bardzo atrakcyjna działka budowlana
1001m2 w Jeleniej-Górze-Dziwiszów Os.
Leśne Zacisze, dla ludzi lubiących spokój i łono
natury. Media przy działce, widok na Śnieżkę.
- 885 342 947
Do sprzedania w bardzo atrakcyjnej cenie
działka budowlana o pow. 3475 m2 m2 w
Komarnie (gm. Janowice Wielkie). Cena:
140.000 zł. - 792 434 657

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Duża działka siedliskowa - 12400 m2 w
Kromnowie gm. Stara Kamienica. Cisza, spokój, widok na zielona wzgórza. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 1740 - 605 030 050
Działka 85 arów na wzgórzu. Z 3 stron las,
300m od drogi. Sprzedam za 85000zł lub
zamienię na mieszkanie. Mojesz k. Lwówka
757328603 - 792 652 217
Działka budowlana o pow. 1665m2 z
wszystkimi mediami w malowniczym miejscu.
Cena za m2 to jedyne 67zł. N. Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552
Sprzedam działkę 1300m2, Jeżów, od strony
Zabobrza - 695 034 321
Sprzedam działkę budowlaną o pow.1819
m2 położoną w malowniczej miejscowości
Marczyce (gm. Podgórzyn). Media w odległości
100 m: gaz, prąd, kanalizacja. Cena: 67 zł/m2.
Tel.667 544 454 - 667 544 454
Sprzedam działkę pod budowę 022A w
Siedlęcinie tel. 665 276 647
Zabudowana nieruchomość w malowniczej
wsi Czernica oddalonej 8 km od Jeleniej Góry
o pow.7 ha (w tym 3,5 ha działki budowlanej i
3,5 ha działki rolnej). Tylko 8,57 zł/m2. Cena
600.000 zł. N.Sudety. - 508 302 629

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam pomieszczenia mieszkalno-biurowe 132m2.Cena 300000zl. Lokal znajduje się
na Zabobrzu na ul. Wiejskiej. - 725 252 395

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Wynajmę biuro o pow. 75m2 z wyposażeniem. Lokal usytuowany w centrum na 1
piętrze. Cena 1500 + media - 781 133 909

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wynajęcia lokalu o pow. ok
70m na klub malucha w Jeleniej Górze. Jeden
duży pokój 30-40m, drugi mniejszy, łazienka,
kuchni nie musi być. Kontakt telefoniczny bądź
mailowy klaudynka181@vp.pl - 500 450 811

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż murowany przy Podchorążych 16m2.
Nowy dach, tynki, instalacje elektryczne, oświetlenie. 16.000 do negocjacji. - 601 869 663
Kupno, sprzedaż, wynajem - domy, działki,
mieszkania, obiekty użytkowe, lokale użytkowe,
kredyty. Serdecznie zapraszamy. Lic.13045
- 607 797 911
Pawilon handlowy Metal-Plast, pow. 12m2,
stan dobry, oddzielna kuchnia, przystos. do
działalności handlowej i gastronomicznej.
Konstukcja alu-plast, okna, drzwi alu. Przygot.
złącze energ, oraz woda. Wyposaż stałe
pozostaje. - 504 672 128
Sprzedam garaż 24m2 z sita, duży na busa,
ul. W. Pola tel. 75 64 289 53

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia atrakcyjne powierzchnie handlowe i usługowe na targowisku Flora - 787706-315
Do wynajęcia magazyn 425 m2 tel. 500
168 910
Garaż do wynajęcia - Podchorążych, wymagana kaucja 2 miesięczna - 501 373 611
Mam do wynajęcia garaż na Zabobrzu, ul.
Ogińskiego. - 601 271 291

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
Ksiądz Adam Boniecki nie może
mówić. Nie z powodu zapalenia krtani
czy innej nieznośnej dolegliwości gardła, która ni z gruszki, ni z pietruszki
głos człowiekowi nagle odbiera, lecz
przez wzgląd na decyzję władz Zgromadzenia Księży Marianów. Zakonu,
do którego ksiądz Boniecki należy.
Ksiądz Boniecki były redaktor
naczelny „Tygodnika Powszechnego”
otrzymał od przełożonych zakaz wypowiadania się. W mediach – oprócz
„Tygodnika Powszechnego” właśnie.
Dlaczego? Bowiem duchowny ten
ostatnimi czasy udzielił kilku wywiadów, w których wypowiedział się
m.in. o obecności krzyża w Sejmie
i o udziale Nergala, czyli Adama
Darskiego, jako jurora w jednym z
popularnych show emitowanych w
telewizji publicznej.
Co we wspomnianych wywiadach
rzekł ksiądz Boniecki? Jakie „tłuste”
były to wypowiedzi, że aż mu mówić
zakazano? Otóż, w programie „Kropka
nad i” całkiem nieźle zakonserwowanej Moniki Olejnik na pytanie: Czy w
polskim Sejmie krzyż wisieć powinien,
czy wręcz przeciwnie odpowiedział:
„Uważam, że obie odpowiedzi są
poprawne”. Co zaś się tyczy postaci
Nergala, duchowny uznał wprawdzie,
że zatrudnienie go było błędem jednak
ocenił, że niepotrzebnie dramatyzuje
się sprawę obecności Adama Darskiego w telewizji publicznej, gdyż nie
jest on satanistą (jak mówią biskupi
z Rady Konferencji Episkopatu ds.
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego), lecz jedynie odwołuje się do
satanistycznych symboli. Rzecz jasna,
dla potrzeb komercyjnych.
I to właśnie powiedział ksiądz
Boniecki. Ot, wymsknęło mu się,
albowiem jest on człowiekiem niezwykle szczerym, tolerancyjnym
i bardzo umiejętnie oceniającym
dzisiejszą rzeczywistość. Nic to jednak
w obliczu faktu, że jest duchownym
Kościoła Katolickiego; firmy, jak się
okazuje winnej czym prędzej poddać
się rewitalizacji.
Od czasu do czasu rewitalizację
powinna przejść każda firma. Firma,
przedsiębiorstwo albo instytucja – jak
zwał, tak zwał. Musi przejść, koniec
i kropka, gdyż w przeciwnym razie
stanie się firmą, przedsiębiorstwem
czy instytucją skostniałą. Oferującą potencjalnym klientom coś, co nie idzie

z duchem czasu i co w konsekwencji
sprawia, że samą firmę uznaje się za
„nie na czasie”. Czy w taki sam sposób
można mówić o Kościele Katolickim?
Można – bo świadczą o tym i zasady
jego funkcjonowania, i nakaz milczenia, który otrzymał ksiądz Boniecki.
Każda firma, każde przedsiębiorstwo czy instytucja mają prawo oceniać, czy to, co mówi ich pracownik
jest zgodne z ich linią, systemem
wartości i czy nie szkodzi ich wizerunkowi. Prócz tego, każda firma,
każde przedsiębiorstwo czy instytucja
opierają się na hierarchii osób, tych
rządzących i tych, którymi się rządzi,
i które muszą się podporządkować. I
to jest zrozumiałe. Mimo to jednak,
czy firmy, przedsiębiorstwa i instytucje
nie powinny wziąć pod uwagę epoki,
w której wszyscy żyjemy? I w której
znów na plan pierwszy wysuwają
się postulaty: „liberte”, „egalite”, „fraternite”? Z kolei jeśli chodzi o Kościół
Katolicki, czy ten nie powinien zdać
sobie wreszcie sprawy z tego, że w
dobie masowych komunikatorów
niezależnie od jego woli będą istniały
poglądy, opinie i postawy najróżniejszej maści?
Absolutnie powinien. Winien się
rewitalizować, i tyle. Przeklerykalizowanie życia społecznego jest w obecnych czasach zarówno niewskazane,
jak i – po prostu – niemożliwe. Dzisiaj
zasady administracyjne nie zdadzą
juz egzaminu, lecz pogłębią przepaść
w katolickiej wspólnocie. Pogłębią,
bowiem ta przepaść już jest; już Kościół Katolicki ma problem z popytem
na swoje „towary”. Dzisiaj do ludzi
bardziej przemawiają konstruktywna
krytyka i rozmowa, niż artykuł karny.
I dzisiaj jesteśmy w świecie laickim, w
którym podział na to, co ludzkie i boskie jest jak najbardziej uzasadniony
i na miejscu.
W Internecie co rusz pojawiają
się nowe głosy broniące wolności
wypowiedzi oraz swobody wyrażania
poglądów, oczywiście nie tylko przez
księdza Bonieckiego. I co ważne – są to
głosy zgodne z przykazaniem miłości
nakazującym budować przestrzeń, w
której jest miejsce oraz szacunek dla
każdego. Przestrzeń, w której wreszcie
będziemy mogli czuć się dobrze i ja, i
Ty czytelniku. Takiej przestrzeni, takiego świata nam wszystkim życzę.
Piotr Iwaniec
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Rok rady w ratuszu
Przed rokiem (21 listopada
2010) odbyły się wybory do władz
samorządowych, więc rada miasta świętuje roczek. Pojawiły się
głosy, że podczas zaplanowanego
na jutro (22 listopada) posiedzenia będzie tort z jedną świeczką
i lukrowanymi zdjęciami wszystkich wybrańców. W kolejce do
jej zdmuchnięcia ustawią się
wszyscy rajcy, których siła demokracji wyniosła na ratuszowe
wyżyny. Będą też tam ci, którzy
w radzie byli, ale – po awansach
– musieli mandat złożyć. Nóż już
moczy się we wrzątku i podostrza
apetyty na słodkości. Wypiek
będzie zapewne wyborny i bez
politycznych smaczków. Pozostaje mieć nadzieję, że starczy
dla wszystkich. Oczywiście, poza
wyborcami. Ci swoje zrobią już za
trzy lata…

– Myślę, że – jak to mówią –
słuszną koncepcją…

– … ożywienia Jagniątkowa
wydaje się przeniesienie tam

Sejm na wizji
Śledzący na ekranach telewizorów w jedynie słusznej programowo telewizji ubiegłotygodniowe wydarzenia w Sejmie RP
z perspektywy jeleniogórskiej
z uwagą wypatrywali posłów
Ziemi Jeleniogórskiej. A raczej
posłanek, bo to one stanowią
piękną większość wśród naszych
parlamentarzystów. Niestety:
albo kamerzyści złośliwie pokazywali tylko tych najważniejszych,
albo oglądającym coś umknęło.
Naszych na ekranach prawie nie
było, no, może gdzieś tam przez
ułamek sekundy mignęli. Mowa
oczywiście o tych, którzy są blisko
z Jelenią Górą związani, a nie
o spadochroniarzach, którym
jakoś zawsze łatwiej o miejsce.
Także w kadrach telewizyjnych
operatorów kamer.
(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

– … śródmieścia Jeleniej Góry!

Józef Sarzyński, zastępca przewodniczącego rady miejskiej, z radnymi Miłoszem Sajnogiem i Józefem
Gajewskim.
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Uliczni bohaterowie
Z historii nazw ulic, choćby tych
jeleniogórskich, wyciągnąć można
wiele lekcji. Jedną z nich wieńczy
wniosek: to, że prawdziwi bohaterowie współczesności widnieją na
szyldach, wcale nie znaczy, że tam
pozostaną. Niestety.
Plac Bieruta, Świerczewskiego,
22 Lipca, 15 Grudnia – dla wielu
jeleniogórzan te nazwy placów i
ulic wciąż funkcjonują równolegle
z tymi obowiązującymi od 1993
roku. Jednak coraz większa rzesza
mieszkańców naszego miasta,
zwłaszcza młodszego pokolenia,
pojęcia nie ma, dlaczego niektórzy

plac Niepodległości wciąż nazywają
nazwiskiem wiernego Moskwie
komunisty, wodza Polski Ludowej
po drugiej wojnie światowej. Tego,
który do stolicy ZSRR „wyjechał w
futerku i wrócił w kuferku”.
Dzieje przecież nie tak odległe
szybko zacierają się w pamięci.
Kto jeszcze wie, kim był Wincenty
Pstrowski, Marian Buczek, Wanda
Wasilewska, Aleksander Zawadzki, czy szereg innych bohaterów
„tamtej” epoki, których nazwiska
zdobiły szyldy jeleniogórskich
ulic? I nie chodzi tu bynajmniej o
czołobitne peany na cześć wspo-

mnianych postaci, ale po prostu o
wiedzę, od której przybytku głowa
nie powinna boleć.
Zrzucenie z szyldów nazwisk
tamtych ludzi było konsekwencją
magdalenkowej „rewolucji” w
białych rękawiczkach: utorowało
drogę innym postaciom, które w
trudnych czasach zniewolenia
sumień stały po przeciwnej stronie barykady. Czy też jako żyjący
wówczas ludzie ikony walki o
wolną Polskę, czy też ci, którzy byli
zakazanymi bohaterami historii
Rzeczpospolitej. Kiedy patronat nad
ulicami i placami „obejmowali”, na
przykład, marszałek Józef Piłsudski
czy też ksiądz Stefan kardynał
Wyszyński, prymas Polski, wielu

ogarnęło poczucie dumy, że wreszcie się dokonało.
Czy po 18 latach tamto poczucie
dumy ma się tak samo mocno jak
wówczas, kiedy z cokołu zrzucano
pomnik żołnierza sowieckiego, który „wyzwalał” Jelenią Górę (przez
nikogo nie bronioną)? Trudno nie
oprzeć się wrażeniu, że nie zabrakłoby dziś ludzi, którzy zareagowaliby bez zmrużenia oka, gdyby na
szyldy wrócili bohaterowie czasów
sprzed 1989 roku.
Wszak bliskie im były postawy,
które i dziś są „w modzie”: plucie
na Kościół, szydzenie z sacrum,
drwina z symboli narodowych,
zaprzaństwo, służalczość wobec
obcych i uwielbienie międzynaro-

dowego postępu miażdżącego niczym walec wszystko to, co tradycja
na przeszkodzie stawia.
Zrzucenie z szyldów prawych
bohaterów byłoby pewnie jedną z
pierwszej decyzji po ewentualnym
przejęciu władzy przez takich lewych progresistów. Niezbadane są
wyroki demokracji, a wrzeszcząca
mniejszość spod znaku pewnego
skandalisty gotowa jest na wszystko,
aby tylko móc u nas urządzić swój
lewacki „nowy wspaniały świat”.
Taki właśnie uczyniła z warszawskiej kawiarni Nowy Świat
na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej
i Nowego Światu. To też nazwy
ulic: pierwsza od Świętego Krzyża,
wezwaniu kościoła z urną z sercem

Chopina, a druga – od pierwszej
historycznie laickiej osady obok
królewskiego miasta. Zetknięcie
we współczesnym kontekście szokująco symboliczne.
Miejsce coraz rzadziej kojarzone
z inteligentnie prześmiewczym
kabaretem „Dudek”, za to utożsamiane jako wylęgarnia zadymiarzy,
kapturowców rewolucjonistów,
którym zależy na wyjałowieniu
mózgów rodaków z pomocą chwytliwych, acz pustych haseł. Niestety:
ten trend może natrafić na podatny
grunt wobec coraz bardziej powszechnej tendencji odcinania się
od korzeni własnej historii i popadania w antynarodową histerię.
Wasz redaktor
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2011-11-11 godz. 18.00 - 2011-11-18 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
30+ - Odchowała Pani dzieci? Chce
Pani wrócić do aktywności zawodowej, ale... No właśnie, wszędzie są
jakieś „ale”, ale nie u nas. Proszę
złożyć CV, porozmawiamy z Panią
poważnie - met.rekrutacja@gmail.
com
3000 PLN netto - Niezbędne: min
10 lat doświadczeń zawodowych
w obsłudze klienta, wykształcenie
średnie, dyspozycyjność, miły
głos, wysoka energia życiowa.
Zgłoszenia z CV - met.rekrutacja@
gmail.com
Avon oferuje prostą i wygodną
formę dodatkowego zarobku jako
konsultantka, profesjonalne szkolenia kosmetyczne, konkursy,
nagrody, możliwość awansu. brak
opłaty wpisowej, 692 494 164
Dekarze - Firma Iwo-Bau
zatrudni specjalistów z komunikatywnym niemieckim. Umowa,
zakwaterowanie, praca za granicą, super warunki. 501418553,
699952962
Dekarzy na dachy hal produkcyjnych, dachy z tworzywa
sztucznego, firma Iwo-Bau zatrudni
specjalistów od zaraz. Umowa,
zakwaterowanie, praca za granicą,
super warunki. 501418553 - 699
952 962
Firma PMPKonmet szuka upalacza tlen-plazma. Wymagana znaj.
rys. tech. z doświadczeniem na w/w
stanowisku. Mile widziane uprawnienia: cięcie tlenowe, suwnice. CV
proszę wysyłać na pp@pmpgroup.
com - 660 513 375
Firma zatrudni osobę do odśnieżania, 4 godziny dziennie, 693zl
brutto, umowa o dzieło lub zlecenie,
kontakt od 9 do 14. - 506 056 406
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę. Wymagana
znajomość języka niemieckiego
oraz preferowana j. angielskiego.
Cv proszę wysyłać na e-mail :
recepcja.karpacz@golebiewski.
pl - 757 670 715
Hotel**** Alpejski w Karpaczu
nawiąże współpracę z zespołem
(muzyka na żywo), który zadba
i zapewni profesjonalną oprawę
muzyczną podczas Nocy Sylwestrowej - 75-64-57-800

Hurtownia spożywcza zatrudni
kierownika magazynu, wymagane
kilkuletnie doświadczenie na w/w
stanowisku. Oferujemy bardzo
dobre warunki pracy i płacy, oferty
na adres e-mail:rekrutacjamak@
o2.pl - 790 618 064
Hurtownia spożywcza zatrudni
przedstawiciela handlowego na
teren powiatu jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, mile widziane doświadczenie na w/w stan. Oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Oferty na e-mail:rekrutacja@o2.pl 790 618 064
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
Kucharza z zamiłowania /pomoc
kuchenna. Adres: Mysłakowice
www.siedliskopstraga.pl - 605
598 712
Oferujemy pracę w charakterze
animatora działań artystycznych
dzieci. Oczekujemy doświadczenia
w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zdolności aktorskich i
pewności siebie. - 699 901 813
Pilnie potrzebny na poniedziałek
pomocnik do firmy remontowej.
Wymagane prawo jazdy - 517370-886
Płacimy najwięcej - Firma zatrudni
ambitne, przebojowe i pewne siebie
osoby do pracy w dziale obsługi
klienta. Umowa o pracę, stałe
godziny, wolne weekendy. CV +
list motywacyjny : rekrutacja@
opalmed.eu - 756 453 928
Poszukuję kelnerki
do pracy w Niemczech.
Podstawowa znajomość
niemieckiego, 900 euro
+ napiwki. Zapewniony
nocleg tel. 785 463 101

Potrzebny kucharz Szklarska
Poręba - 602 712 307
Praca dla kelnera/kelnerki w
stylowej restauracji w Świeradowie
Zdroju. Wymagana dobra znajomość języka niemieckiego. tel - 501
125 614

Praca w biurze - Firma poszukuje osoby na stanowisko: handel
hurtowy. Umowa o pracę, stałe
godziny, wolne weekendy. CV +
list motywacyjny : rekrutacja@
opalmed.e z dopiskiem Hurt - 756
453 928
Przyjmę do pracy brukarza z
małym doświadczeniem budowlanym. - 511 324 011
Recepcjonista/stka do
dużego Ośrodka Wczasowego w
centrum Szklarskiej Poręby. Najlepiej miejscowa z doświadczeniem,
choć nie tylko. Poszukiwana osoba
na 0,5 lub 1 etat.. Prosimy o CV, list
motyw na maila. biuro.sudety@bal
- 757 172 225
Restauracja Topollino w
Szklarskiej Porębie zatrudni kelnerkę oraz pomoc kuchenną. CV
proszę wysyłać mailem na adres
topollinorestauracja@gmail.com 533 118 674
Restauracja w Karpaczu
zatrudni kelnerkę tel. 0757619633
lub 605633231
Salon Fryzjerski w centrum Jeleniej Góry wydzierżawi stanowiska
dla fryzjerek oraz przyjmie młode
ambitne uczennice na praktykę
zawodową. - 695 570 520
Szalunki, zbrojenia, firma IwoBau zatrudni specjalistów od zaraz.
Umowa, zakwaterowanie, praca za
granicą, super warunki. 501418553
- 699 952 962
Vegas Cafe - salon gier zatrudni
na umowę kasjerki oraz barmanki
znające dobrze język niemiecki.
Praca od zaraz. Kontakt w Niemczech - 0049 151 164 314 10 ,
kontakt w Polsce - 501 418 553
Vegas Cafe poszukuje dziewczyn do pracy na umowę. Praca
w Gorlitz. Obowiązek znajomości
j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym. Kontakt 0049 151
16431410 - Sedat lub 501418553
- Iwona
W biurze nieruchomości – Grzywińscy, zatrudnimy operatywną osobę
z samochodem. CV Wyłącznie na
adres: biuro@grzywinscy.pl - 505
074 854
Zatrudnię doświadczonych
elektryków - prace instalacyjne,
umowa o pracę, doświadczenie,
dyspozycyjność, solidność - 797624-335
Zatrudnię na umowę o pracę
pomoc kucharza do restauracji w
Karpaczu - 600 244 281

Zatrudnię osobę w nowej firmie
cateringowej do pracy w kuchni
przygotowywanie potraw, wymóg
podstawowy praktyka. - 787-706315
Zatrudnię panie na stanowisko
telemarketerki, ważne doświadczenie, wysokie zarobki, podstawa +
prowizja - 509 789 426

Zatrudnimy w Jeleniej
Górze do sprzątania na
cały i część etatu. Prace
w obiektach biurowych
lub handlowych. Mile
widziane orzeczenie o
niepełnosprawności. Tel:
510 014 829
w godz. 10.00-12.00.

Zatrudnię ślusarza z prawem
jazdy kat. B - 723 337 932
Zatrudnimy od zaraz kierownika
budowy z uprawnieniami bez ograniczeń na budowę do Szklarskiej
Poręby. Tel. 75 74 11 405
Zatrudnimy sprzedawcę do
sklepu spożywczego, mile widziane
doświadczenie - 531 919 100
Zatrudnimy stolarzy z doświadczeniem. Dobra praca - dobra
płaca. Cv proszę przynieść na
adres ul. 1-go Maja 69 58-500 Jelenia Góra lub tel 500 011 691

Zatrudnimy w Kamiennej
Górze, Gryfowie, Szklarskiej
Porębie, Karpaczu do prac
porządkowych na placu.
Tel: 510014829 w godz.
10.00-12.00.

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukamy pracy jako opiekunki
osób starszych w Niemczech, język
niemiecki w miarę kontaktowy, od
zaraz na umowę o prace - 798
531 938

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Koła zimowe 14 calowe 4*100
- do sprzedanie felgi z oponami
zimowymi. Koła od Renault. Szerokość opony 185, a profil 70. Czyli
185/70/14R. Cena to 250zł - 609
133 014
Opony zimowe 17’’ 225/50r17 4
szt - 693 828 283
Posiadam na sprzedaż części
z demontażu do VW Sharan 2.8
benzyna - 885 775 445
Posiadam wiele części z demontażu do Renault Espace II i III 2.0 i
2.2 benzyna - 885 775 445
Sprzedam alufelgi 15_qq 4x100
czarne z oponami lato. 300zl kpl. i
felgi 13_qq 4x100 + opony 200zl
kpl. - 721 155 412
Sprzedam części do Opla Corsy
B i C - części mechaniczne i blacharskie, ćwiartki nadwozia, silnik
1,2 16V-75KM, lampy, zderzaki
691 350 737

Sprzedam hak kpl. do Opla
Astry z 1999 roku, cena 170zł do
negocjacji - 757 535 271
Sprzedam koła zimowe do
Renault Espace typ felg - 6,5 JX 15
CH niemieckie 195/65/R15 Pirelli,
bieżnik ok 6mm. Cena: 399zł. Kołpaki gratis - 609 479 626
Sprzedam komplet 4 opon zimowych Winter Pirelli 195/65/15 91T +
1szt gratis, bieżnik 6-7 mm + 4 felgi
oryginalne do Audi A3 8LO rozm.
15” + 1szt gratis. Stan bardzo dobry,
cena 1200zł - 506 193 150
Sprzedam komplet opon zimowych 165/70/13 2szt Dębica, 2szt
Uniroyal - 790 527 025
Sprzedam opony zimowe rozmiar 14 na stalowych felgach w
naprawdę bardzo dobrym stanie
z felgami 4x100 VW, wyważone,
gotowe do założenia na auto, cena
450 zł - 695 926 477
Sprzedam opony zimowe:
205/55R16 Kleber HP2 nowe 2011.
Tel: 605 305 107
Sprzedam używane alufelgi 15
cali z oponami zimowymi Good
Year do Audi A4, A6, rozmiar opon
195/65. Rozstaw śrub 5 X 112.
Cena 580zł. - 669 947 978
Toyota Camry 2,2 1994r - sprzedam: man. skrzynia biegów, osie
nap., zderzak przedni, maska
przednia, chłodnicę nawiewu i
klim., alternator i inne części - 602
846 848

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto za rozsądną cenę - Każdą
markę auta za rozsądne pieniądze,
stan obojętny, odbieram własnym
transportem. - 511 209 408
Autokasacja - Masz problem z
autem? Zadzwoń. Jesteśmy jedyną
stacją demontażu na terenie Jeleniej
Góry, wystawiamy zaświadczenia o
demontażu, odbieramy własnym
transportem. Płacimy za każde auto
– 531260885, 757553080
Każde auto do 400zł - Stan aut
obojętny, odbieram własnym transportem - 887 279 884
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Każde auto kupię - Całe i powypadkowe, bez prawa rejestracji,
angliki, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Kupię każde auto za rozsądną
cenę, stan obojętny - 787 009 777
Problem z autem? - my kupimy Nie wiesz co zrobić z niesprawnym
autem? - zadzwoń do nas - 790
303 603
Skup aut do 5000zł, gotówka
od ręki 7 dni w tygodniu. Własny
transport. - 697 104 455
Skup samochodów uszkodzonych. Kupię samochody całe,
uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze, również wersje
angielskie, gotówka od ręki. - 531
588 345
Za dobre pieniądze kupię auta
marki Renault Espace II i III - 511
209 408

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Do sprzedania Ford Escort, oryginalny przebieg, cena 2000zł - 601
924 778
Ford Escort wersja Ghia - Stan
bardzo dobry, rok 95, poj 1.3 benzyna, 2 x poduszka, c-zamek + pilot,
alarm, 5-drzwi, radio, bez korozji,
zadbane wnętrze, ekonomiczny,
ubezpieczenie do listopada 2012,
przegląd do lutego 2012, cena 1650
– 604899303, 692539208
Ładny VW Polo 1996 rok 1.4B
- Autko zadbane z bardzo małym
przebiegiem tylko 78000km, sprowadzony, zarejestrowany, opłacony, opony letnie i zimowe, klima
nabita, poduszki, zielony metalik,
3drzwi, nie wymaga wkładu, cena
6700zł. - 663 641 272

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

Mercedes E-300 - Rok 97,
silnik TDiesel, skrzynia automat,
elektryczne szyby, lusterka, fotele,
c-zamek, pilot, alarm, wsp-kiero,
abs, komputer, ważne opłaty, przegląd do czerwca 2012, ubezp
do kwietnia 2012, cena 8800 –
604899303, 692539208
Motocykl MZ ETZ 150 500zl,
WSK 125. Simson 450zl motorower
Puch Sasch Jawa Komar 150300zl 691063439
Opel Omega 2,5 DTi kombi 2002r
w wersji elegance z dwoma kompletami kół, zadbany, serwisowany
(książka), 1-szy właściciel, bezwypadkowy, garażowany. Dobre
wyposażenie: navi, ESP, parktronic
i wiele innych - 601 148 370
Opel Vectra B, 1996 rok, 2.0 DTL,
złoty met, ABS, centralny zam.,
klima, 2x poduszka, cena 8900
zl. - 608269508
Sprzedam Astrę 2 kombi 2003r.
1.7diesel, jeden właściciel. Super
stan. Cena 11900pln. - 511 699
191
Sprzedam Audi A6 2001r - 530
567 915
Sprzedam Corsę C 1.0, 12V,
2001 rok, idealny stan, bogata
wersja comfort, klima, abs, esp
elektryka, 4x airbag, wspomaganie,
czujnik deszczu oraz temp. zewn.
16” alufelgi oraz opony zimowe na
stalówkach. Cena 12 400zł - 505
472 821
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

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

Sprzedam Fiata Sienę 1,6HL.
Rok produkcji 1997, kupiony w
1998. Przebieg 126500km, garażowany, alarm, centralny zamek,
pierwszy właściciel, stan bardzo
dobry. - 721-274-284
Sprzedam Forda Galaxy 2004r,
125000km przebiegu, 1.9 TDI stan
idealny. Zapraszam do obejrzenia.
- 697 090 395
Sprzedam Golfa 3, 1.8, 93 rok 793 494 601
Sprzedam Kia Sportage rok
2008, silnik:2.0 benzyna, 142KM,
kolor szary metalik, przebieg
36000, auto garażowane. Możliwość wystawienia f-ry VAT. Auto
nie wymaga wkładu finansowego.
Cena 48000 zł - 692 413 079
Sprzedam Mercedesa 307 D
blaszak tel. 500 168 910
Sprzedam Opla Vectra B.1996
rok prod.2.0 DTL, złoty metalik,
ABS, centralny zam, klima, 2 x
poduszki. Cena 8900zł. Proszę
dzwonić tel: 608269508

Sprzedam samochód Opel

Corsa C ciężarowy. Rok produkcji

2002. Cena 7000. - 725 252 395
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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 Toyotę Corollę Verso
7-osobową, rok prod.2004, I rejestr.
2005, benzyna + gaz sekwencja
1.8 (129 KM), przebieg 180.000,
kupiona w salonie I właściciel. Cena
netto: 30.000 zł - 509 927 081
Volvo V-40 benzyna 2,0T, moc
silnika 195 km, rok prod. 2000, kolor
srebrny metalik, wyposażenie standardowe do tego rocznika - centr.
zamek, lusterka elektr, klima. itp.
Auto wymaga drobnych napraw 533 253 135

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-letni bi szuka kobiet sponsorek od 18 do 65 lat i sponsorów
- mam pokoje pod Lwówkiem Śl.
792671802 - 792 652 217
Fajny, przystojny chłopak dla pań.
Pełna dyskrecja - 667 947 879
Piękna zgrabna 20-latka z dużym
biustem - 661 771 698
Pomogę finansowo szczuplutkiej, atrakcyjnej kobiecie. - 790
415 410
Starszy pasywny, uległy oczekuje propozycji od aktywnych do
40lat. 757328603, 601167505
Super zgrany duecik, dwie piękne
brunetki - 782 008 168

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie, naprawy, remonty Wszystkiego rodzaju prace budowlane od najprostszych po najbardziej
skomplikowane. Kompleksowy
serwis dla twojego domu. Naprawy
hydrauliczne, elektryczne, remonty
dachów, etc. Konkurencyjne ceny 796 359 030
Centralne ogrzewanie,
podłogowe, baterie
słoneczne, turbo-kominki,
kotłownie węglowe i
wielopaliwowe. Gwarancja,
faktura VAT tel. 75 75 336
33, 509 899 879

Dardecor remonty - Wykonujemy usługi remontowo-budowlane od A do Z. Regipsy, gładzie,
malowanie, tynki dekoracyjne,
glazurę, marmury, granity, panele,
elektrykę, hydraulikę, biały montaż.
Wystawiamy rachunki i dajemy
gwarancje. - 502 067 875
Firma dekarska wykona - 693
788 140
Gaz serwis. Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500
505 002
Glazura, płytki, fachowe,
solidne, szybkie wykonawstwo,
łazienki, salony z projektem lub
bez - 698 662 799
Hydraulik nowoczesne techniki
- Nowoczesne techniki grzewcze, wod-kan, gaz. doradztwo
techniczne, projekty, odbiory,
gwarancja solidnego i fachowego
wykonania. tel. 607-077-239
Hydraulik, remonty, awarie,
kotłownie, przeróbka pieców na
nadmuch miedź plastik Alupex 792 258 041
Hydraulika - technika grzewcza - Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka,
kominki. Załatwiamy uzgodnienia
i odbiory – tanio, szybko i solidnie.
Projekt i odbiory - gratis - 696484-516
Junkersy serwis – junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500
505 002
Kominki nowoczesne i tradycyjne wraz z rozprowadzeniem
ciepła. Regipsy, sufity, ścianki,
kafelkowanie. Kompleksowe
remonty mieszkań i biur. Wszystkie prace metodą bezpyłową.
- 797-252-379
Kuchenki, montaż, gazowe,
elektryczne. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie. Podbijamy książeczki gwarancyjne
- 500 505 002
Montaż oraz sprzedaż podłóg
drewnianych, parkietów, paneli.
Cyklinowanie, lakierowanie.
Referencje. Najwyższa jakość.
Doradztwo, ekspertyzy. - 667
658 311
Montaż, sprzedaż pieców c.o.
Węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy
jeden telefon, a przyjadę i wycenię. Mam konkurencyjne ceny
pieców i usług - 696-484-516

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pilnie potrzebny na poniedziałek
pomocnik do firmy remontowej.
Wymagane prawo jazdy - 517370-886
Podejmę każdą pracę remontową na obszarze Jelenia Góra,
Zgorzelec, Lubań, Gryfów i okolice
- 661 653 006
Remonty domów i mieszkań kompleksowo, tanio i solidnie tel.
721 647 789
Remonty i wykończenia. Malowanie, panele, regipsy, glazura,
tynki, gładzie, instalacje wodnokanalizacyjne, montaż drzwi i okien.
Solidnie, czysto i niedrogo - 518
854 126
Remonty mieszkań - kompleksowe wykończenia wnętrz: gładzie,
malowanie, panele, instalacje co,
elektryka, płytki, itd. Solidnie i niedrogo - 693 501 119
Remonty od A do Z - Kompleksowo wykończenia mieszkań,
sklepów, biur. - 608 026 379
Remonty od A do Z. Układanie
glazury, szpachlowanie, malowanie
itd. fachowe i dokładne wykonanie.
Przystępne ceny. - 661 813 056
Szafy, garderoby, kuchnie na
wymiar, duże doświadczenie, projekt, dojazd gratis - 692 265 128
Udrażnianie kanalizacji. Szybko
i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie.
- 500 505 002
Usługi minikoparką 65zł/h.
Usługi podnośnikiem koszowym
19,5m - 75zł/h. - 602 703 373
Wszelkiego rodzaju naprawy i
awarie w budynkach. Hydraulika;
elektryka rynny; osadzanie drzwi;
cieknące dachy; prace na dużych
wysokościach; układanie podłóg
oraz wszystkie inne drobne
naprawy; prace. - 796 359 030
Wykonam usługi ogólnobudowlane, tj: malowanie, płytki,
regipsy, panele, białe montaże
itp. - 533 253 135
Wykonamy każdy remont malowanie, tapetowanie, panele,
regipsy, ocieplenia, płytki itp. Najtaniej w mieście, tel. 782067407,
669057452

USŁUGI
EDUKACYJNE
A n g i elsk i k o r e p e t y c j e
511607550 - 667 364 621
K o r epe t y c je w s z y s t k i e
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
Lekcje języka francuskiego
prowadzone przez nauczyciela
z doświadczeniem. Wszystkie
poziomy zaawansowania dostosowane do wieku ucznia. - 510
026 445
Nauczę języka angielskiego i
niemieckiego, niania, doświadczenie, tel: 725400417
Niemiecki dla dzieci i młodzieży
- nauczycielka - 603 598 952

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - solidnie - Montaż
instalacji w domu, mieszkaniu.
Drobne naprawy, pomiary. Podłączenie płyty grzewczej - podbicie
gwarancji. - 601 717 759

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia panoramiczna,
wnętrz i architektury. Pensjonaty,
hotele, apartamenty. Koszt wirtualnej wycieczki 150zł. PixmillStudio - 697 707 401
Usługi fotograficzne:
śluby, chrzty, komunie,
studniówki, zdjęcia
okolicznościowe.
Posiadamy zezwolenie
na fotografowanie w
obiektach sakralnych.
Dojazd do klienta, woj.
dolnośląskie
tel. 509 185 464

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Restauracja Relaks Jelenia
Góra zaprasza w dniu 18.11.2011
na wieczór taneczny z zespołem
muzycznym od godziny 18 do
ostatniego gościa, wstęp wolny.
- 533 226 688
Restauracja Relaks zaprasza na bal Andrzejkowy przy
a ko mp a n ia me n cie ze s poł u
muzycznego, bogate menu 05l
alkoholu na parę cena 109zł/os
- 533 226 688
Restauracja, smażalnia ryb,
łowisko w okresie letnim, imprezy
okolicznościowe, wesela, integracyjne, plenerowe, grill, sala
na 65 osób, sala biesiadna do
30 osób - tel.605598712

3".:
Serafin

Ciesielstwo - dekarstwo
- naprawa, konserwacja,
nowe. Fachowość,
doświadczenie. Dachówka,
papa, blacha
tel. 516 896 394

og£oszenia / reklama
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

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

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

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Serwis Komputerowy 24H
z dojazdem do klienta. Usługi
Informatyczne Dla Domu i Firm.
ELEKTRO-KOM Jelenia Góra ul.
Bacewicz 4 Zadzwoń przyjedziemy
– 535208100

USŁUGI
MUZYCZNE

DJ różne okazje - dla grup w średnim i starszym wieku. Sylwester,
wesela, imprezy okolicznościowe,
email: victoria-imprezy@wp.pl - 604
229 350
Potrzebna wokalistka z repertuarem do zespołu - 609 851 863
Sylwester, wesela, imprezy.
Muzyka instrumentalno wokalna
akordeonowa. Repertuar polskizagraniczny, ceny umowne, oświetlenie. Muzyk Orkiestra tel. 75 75 33
921, kom. 692 046 727

og£oszenia / reklama
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Zesp ó ł m u z y c z n y A N A
Wesela dancingi zabawy i itp. –
513703986
Zespół muzyczny Duo Team
- Oferujemy obsługę muzyczną
Sylwestra 2011/12.Gramy dla
młodzieży oraz dla nieco bardziej
dojrzałych. Robimy krótkie przerwy
i długie bloki muzyczne. Wystawiamy rachunek. - 606 137 643
Zespół muzyczny – wesela,
dancingi, cena do uzgodnienia tel.
603 785 794
Zespół Prestiż – wesela, profesjonalny 2-3 osobowy zespół
na wesela i inne imprezy. Bardzo
dobre nagłośnienie i oświetlenie,
organizujemy karaoke - nagrywamy występ na płytę. Demo na
naszej stronie e-mail:kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

USŁUGI
RÓŻNE
Adwokaci 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Sprawy
pilne pisz na: 693873473 - 664
722 255
Anteny TV-SAT - full serwis 886 501 219
Atrakcyjne kredyty dla firm
bez zaświadczeń z Zus i Us do
300 000 na 8 lat. Zapraszamy ul.
Armii Krajowej 13 tel 75 6431360
- 510 171 225
Biuro rachunkowe. Szeroki
zakres usług, ul. Parkowa 12/2
Jelenia Góra-Cieplice biuro@
ksiegowosc.jgora.pl - 75 64
677 89
Biuro Rachunkowe Jelenia
Góra - pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020
635, 601 837 677
Biuro Rachunkowe Siódemka
oferuje obsługę ekonomicznofinansową firm: księgi handlowe,
PKPiR, ryczałt, karta podatkowa,
kadry, płace, ZUS, kredyty, biznes plany. - 667 899 388
Elektryk awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko tanio i
solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002

Gaz serwis, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny.
- 500 505 002
Haft Komputerowy. Czapki,
wyroby got owe, eleme n ty.
N a s z y w k i , e m b l e m a t y.
Odzież robocza i reklamowa.
Ul. Sobieszowska 10 e-mail:studiohaftkomputerowy@
gmail.com - 505 155 529
Hydraulik, gaz, woda, kanaliza. Awarie, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, montaż
nowych instalacji gaz, woda,
kanalizacja, centralne, itp.
Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. - 500 505 002
Jeśli uważasz, ze nie stać
Cię na pomoc prawną - jesteś
w błędzie. - 664 722 255
J u n ke r s y s e r w i s , k o t ł y,
kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny. - 500 505 002
Karkonoskie Biuro Kapitałowe oferuje cały wachlarz
kredytów i pożyczek dla osób
pracujących, emerytów, rencistów, prowadzących działalność, nasz atut 14 lat na
rynku finansowym Jel Góra
Mickieicza 2A - 75 752-27-72
Karkonoskie Biuro Kapitałowe oferuje kredyt gotówkowy na oświadczenie do 20
tys. Jelenia Góra ul. Mickiewicza 2A - 75 752-27-72
Kredyty konsolidacyjne
- Karkonoskie Biuro Kapitałowe, 14-letnie doświadczenie
na rynku finansowym oferuje
znalezienie najkorzystniejszego kredytu, czy rozwiązania problemów finansowych
Jelenia Góra ul. Mickiewicza
2A - 75 752-27-72
Kuchenki, montaż, gazowe,
elektryczne. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy.
Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko
i bezpiecznie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500
505 002
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Meble na wymiar i nie tylko
- kuchnie, szafy, garderoby.
Meble do sklepu i biura. Meble
młodzieżowe i dziecięce.
Sypialnie, materace. Dojazd,
pomiar, wycena, gratis. Wieloletnie doświadczenie w branży.
668876012
Najwyższe odszkodowania
za: słupy i sieci energetyczne,
choroby zawodowe, szkody
rzeczowe i majątkowe, błędy
medyczne, wypadki za granicą.
- 664 722 255
Naprawa lodówek - statycznych , dynamicznych Side BY
Side, zamrażarek, kostkarek
do lodu, klimatyzatorów, pomp
ciepła. Montaż urządzeń satelitarnych oraz domofonowych.
Pomiary instalacji elektrycznych
- 724 790 688
Naprawa zmywarek, pralek
608 812 320
Naprawy lakiernicze
i blacharskie. Tanio
i solidnie. Umowy z
ubezpieczeniami. tel. 608
210 531

Oferta dla biur rachunkowych
- Karkonoskie Biuro Kapitałowe
- 14 lat na rynku usług finansowych proponuje współpracę
w zakresie pozyskiwania dla
Państwa klientów, źródeł finansowania: kredyty, pożyczki,
linie, leasing - 30 banków - 787706-315
Osuszanie wynajem. Zaleta
przyspieszenie prac budowlanych - po pracach malarskich,
tynkarskich. Osuszanie wylewki
gładzie po zalaniach wydajność
osuszacza 10-20 litrów/doba .
Ceny 1-4dni/ - 500 505 002
Paznokcie, tipsy w domu,
w y k o n u j ę t i p s y, p a z n o k c i e
żelowe, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko
i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny. - 500
505 012
P o m y śl j a k i e p o n o s i s z
straty: dłużnik nie oddaje
p i e n i ę d z y, n a l e ż y C i s i ę
odszkodowanie, masz problem prawny. Dzwoń - 664
722 255
P r o fesj o n a l n e u s ł u g i
fryzjerskie u klienta w domu.
Zniżki dla emerytów i rencistów, pełny zakres usług
fryzjerskich. - 791 314 912
Prywatne usługi pilarskie,
ścinka drzew i gałęzi, koszenie traw, strzyżenie żywopłotów - 505 299 199

Skuteczny prawnik za rozsądną cenę. To możliwe. - 664
722 255
Specjalistyczna wycinka
drzew, przycinka drzew, cięcie,
łupanie, itp. - 502 982 992
Stylizacja rzęs w domu
metodą 1:1, certyfikat, produkty
profesjonalne. Z dojazdem do
klienta, przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny. - 500 505 012
Szybki i tani kredyt gotówkowy
do 200 000 na 10 lat. Zapraszamy
ul. Krótka 25 tel. 509 375 412
Tapicerstwo od A do Z.
Dojazd do klienta, wycena i transport - gratis tel. 880 044 951
Termet Serwis. Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500
505 002
Wodomierze i legalizacja,
wymiana, montaż, przeróbki.
Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Wuko udrażnianie kanalizy.
Szybko i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie. - 500 505 002
Wykonuję manicure i pedicure,
tipsy oraz paznokcie żelowe,
przyjadę, zrobię. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i
dobrej ceny. - 500 505 012
Wymiana grzejników - wymienić
usunąć stary grzejnik? Mieszkanie jest w bloku wieżowcu?
Wymienimy nawet jeden grzejnik.
- 500 505 002
Zimowe promocyjne ceny na
roletki materiałowe na każdy
wymiar, różne systemy cenowe,
szybkie terminy realizacji, montaż
gratis, Ventana ul. Wolności 179B
Jelenia Góra - +48696222263

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Dogłębne podciśnieniowe
czyszczenie, pranie dywanów,
wykładzin glazury tapicerki meblowej samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher - 792 216 960
Kanalizacja-hydraulika,
oczyszczanie rur, wypompowywanie wody z zalanych piwnic tel.
609 172 300
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie, odbiórdowóz gratis, wysoka jakość usług.
Zapraszamy. tel. 609 172 300

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autobus, przewozy - 33 miejsca +
pilot. Wycieczki, goście weselni, dzieci,
sportowcy, inne. Email: victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Najtańsze w mieście
profesjonalne przeprowadzki
- Najtańsze w mieście
profesjonalne przeprowadzki.
Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797

Najtańszy w mieście
profesjonalny transport
- Najtańszy w mieście
profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797

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

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
Przewozy osobowe do Niemiec,
Belgii i Holandii - 696 780 669
Transit maxi transport, przeprowadzki, na stałe lub zlecenie, już od
0.80zl/km - 506 080 210
Transport osobowy - Wygodny
samochód osobowy wraz z kierowcą
dostępny 24h. Tel: 511 056 285

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej, skuteczne leczenie bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji narządu ruchu
mgr Eryk Olszak tel. 697 855 631
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Manicure i pedi w domu, tipsy i
paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię.
Tanio szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny. - 500 505 012
Pielęgnacja dłoni (przedłużanie
paznokci metodą żelową, manicure i
pedicure). Zagęszczanie i przedłużanie
rzęs. Dojazd do klientki. 6 lat doświadczenia. - 512 858 404
Profesjonalne usługi kosmetyczne,manicure,pedicure,henna,tipsy,
przekłuwanie uszu, zabiegi parafinowe,
promocje dla pań w każdym wieku.
Zadzwoń i umów się 602-257-961
Stylizacja rzęs w domu metodą
1:1, certyfikat, produkty profesjonalne z
dojazdem do klienta, przyjadę i zrobię
w twoim domu. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej ceny. 500 505 012
Trwałe prostowanie włosów - Salon
fryzjerski „Elixir” zaprasza na zabieg
odżywiania i prostowania włosów
Global Keratin, tel.75-643-80-17 - 604
812 066
Wykonuje tipsy, paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna jakości
i dobrej ceny. - 500 505 012

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię rusztowania Plettac - 608 347
242

RÓŻNE
SPRZEDAM
Okna, drzwi, ceny do negocjacji, raty
bez zaświadczeń, bez pierwszej wpłaty
- 691 353 915
Sprzedam butlę gazową nową.
Cena 70zl - 889 573 363
Sprzedam drewno opałowe, mieszane, brzoza, klon, buk oraz świerk
suchy z transportem 516641863
Sprzedam kanapę, dwa fotele,
krzesła, kuchnię gazową - 665 550
721
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