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REGION Po groźnym pożarze rodzina bez dachu nad głową

Gdyby nie Andrzej Mączyński,
który spostrzegł dym i zbudził
ludzi, finał mógłby być tragiczny. Ogień wybuchł w miniony
wtorek rano w Jeżowie Sudeckim przy ulicy Długiej

JELENIA GÓRA

Gorąca kąpiel
wiosną

Termy Cieplickie będą gotowe w
przyszłym roku

str. 3

REKLAMA

– Czyściłem auto i zauważyłem
dym na dachu. Wbiegłem do środka i
zacząłem budzić mieszkańców. Szybko
wydostali się na zewnątrz. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Po straż
pożarną zadzwonili ludzie ze sklepu
– relacjonuje A. Mączyński, sąsiad
poszkodowanych lokatorów.
– W momencie przyjazdu na miejsce
pierwszych jednostek cały potężny
dach o powierzchni około 12 x30
metrów był w płomieniach. Na miejscu
było siedem jednostek, ponad 30 stra-

Szpital KCM
już otwarty!

REKLAMA

Nowoczesność w medycynie
czeka na pacjentów

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

Strażacy przypominają o konieczności
regularnego czyszczenia i sprawdzania
stanu kominów.
żaków. To jeden z większych pożarów,
jaki wydarzył się w ostatnim czasie na
naszym terenie – mówi kpt. Andrzej
Ciosk, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej PSP.
W budynku od 1958 roku mieszka
pan Ryszard Bednarczyk z żoną, a

następnie z córkami oraz jednym lokatorem. Właściciel domu przypuszcza, że
przyczyną pożaru może być nieszczelny
przewód kominowy, mimo że wiosną
był czyszczony. Budynek był ubezpieczony, a rodzina kilkanaście metrów
dalej ma dom, który jest co prawda

jeszcze w stanie surowym, ale nadaje
się do zamieszkania.
Pomóc w dowiezieniu wody miała
cysterna strażacka, jednak przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z Jana
Pawła II zderzyła się z samochodem
osobowym. Nikt nie ucierpiał. Strażacy
poradzili sobie z ugaszeniem pożaru
bez pomocy cysterny.
(Angela)
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JELENIA GÓRA

Prostytutki
z przymusu
W jednej z restauracji na Zabobrzu
przez ponad dwa miesiące działał
nielegalny dom publiczny, w którym
dwie uciekinierki z domu dziecka
w woj. lubuskim były zmuszane
do prostytucji. Dziewczyny (15 i 16
lat) początkowo zmywały naczynia,
szybko jednak – jak twierdzą – kazano im świadczyć usługi seksualne
na poddaszu restauracji. Jedna z
nastolatek utrzymuje, że została
zgwałcona. Właściciele lokalu zostali
aresztowani pod zarzutem ułatwiania prostytucji i czerpania zysku z
uprawiania nierządu. Zatrzymani
„wyceniali” dziewczyny na 300 zł.
Sprawa nielegalnej agencji towarzyskiej wyszła na jaw po jednej z głośnych libacji w lokalu; po zgłoszeniu
zakłócenia ciszy nocnej na policję.
Postępowaniem wyjaśniającym
zajęła się Prokuratura Okręgowa w
Jeleniej Górze.
(Petr)

JELENIA GÓRA/ KRAJ

Zarobek na strachu
– Wystarczy jedno kliknięcie myszką i okradną cię z pieniędzy. To zwykłe
oszukaństwo i nic więcej. Wyłudzili
już kilka milionów złotych strasząc i
gnębiąc psychicznie – w taki sposób
opisują internauci pracowników
firmy prowadzącej stronę internetową
pobieraczek.pl. Do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów od
dwóch lat regularnie napływają
skargi od osób, które twierdzą, że
zostały oszukane przez gdańską

JELENIA GÓRA

REKLAMA

Fot. Angela

Stracili połowę domu

Egzemplarz
bezpłatny

firmę prowadzącą pobieraczek.pl
– stronę internetową zajmującą się
pośrednictwem w pobieraniu plików:
muzyki, filmów i gier komputerowych. Zdaniem internautów firma
świadomie i z pełną premedytacją
wprowadza w błąd użytkowników
strony komunikatami reklamowymi
o darmowym korzystaniu z serwisu
przez 10 dni. Rzeczywistość okazuje
się zupełnie inna.
 Dokończenie na stronie 4.
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O NIM SIĘ MÓWI

NA TOPIE

Lidia Krzysztoń
poetka

Członkini Stowarzyszenia W Cieniu
Lipy Czarnoleskiej ma powód do dumy:
dwa przedstawienia na podstawie jej
twórczości w interpretacji dzieci zachwyciły publiczność jubileuszowego X
Dolnośląskiego Integracyjnego Festiwalu
Teatrów Amatorskich w Kobierzycach.
„Czy prawdziwy lew bez grzywy?” w reż.
Piotra Grosmana w wykonaniu trzecioklasistów jeleniogórskiej „siódemki” oraz
„Sąsiadki” uczniów podstawówki w Czernicy pod kierunkiem artystycznym Anny
Skóry z muzyką Róży Wysockiej przyniosły
wykonawcom statuetkę Arlekina.
(Accipiter)

Fot. red
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Fot. ANGELA
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Jan Owczarek
polonista

W swoim szkicu „Polonista z pasją”
dotyczącym życia i twórczości śp. Edwarda
Zycha przybliżył niedocenioną za życia
postać tego poety, tłumacza, regionalisty, a
przede wszystkim nauczyciela języka polskiego w I LO oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. 22
listopada, w 80. urodziny, wspominano Go
w Książnicy Karkonoskiej jako człowieka
niezwykle twórczego, a przy tym skromnego, dumnego i zasadniczego. W planach jest
stworzenie strony internetowej o Edwardzie
Zychu, który odszedł 11 marca tego roku w
Karpnikach, gdzie mieszkał na stałe.
(RED)
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
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JELENIA GÓRA

Nastoletni złodziej

Trzydzieści lat „czwórki” Ktoś w Cieplicach zastrzelił kotkę

Fot. Angela

policję licząc na to, że ta nie zlek-

Trzyletnia kotka Misia należąca do Małgorzaty Tu- ceważy zgłoszenia.
rowskiej-Regent zamieszkałej przy ulicy Wodnej w
– Jestem naprawdę zszokowana
Cieplicach została zastrzelona śrutem z broni pneu- tym co się stało. Mieszkańcy ulicy
matycznej.
Wodnej kochają zwierzęta i mają
– 21 listopada Misia zaczęła
bardzo głośno miauczeć, a potem
słaniać się na łapkach. Na początku, gdy wzięłam ją na ręce nic nie
zauważyłam. Po chwili zdałam
sobie jednak sprawę, że mam całe
ręce we krwi – opowiada właścicielka. Z rannym pupilem udała

REGION

JELENIA GÓRA

Poczet sztandarowy placówki
podczas piątkowych uroczystości.

Bracia i narkotyki

Od 10 do 23 lat mają czterej bracia
z Kowar, przy których znaleziono marihuanę i metamfetaminę.
Najmłodszy z rodzeństwa, 10-letni
chłopiec, został zatrzymany przez
policję w szkole. Miał przy sobie tzw.
porcję marihuany. Jego braci ujęto
w domu. U najstarszego 23-latka
znaleziono około 100 porcji metamfetaminy. Szesnastolatek z kolei
miał blisko sto działek marihuany.
Dodatkowo handlował narkotykami
i zajmował się ich przemytem z
Republiki Czeskiej.
(112)

W miniony piątek obchodzono
jubileusz 30-lecia w Gimnazjum
nr 4 im. Noblistów Polskich. Placówka rozpoczęła działanie w 1981
roku jako Szkoła Podstawowa nr 4
im. gen. K. Świerczewskiego. – To
wiek dojrzały, ale i na tyle młody
by jeszcze wiele można było zmienić. Znaleźliśmy partnera w Turcji,
dzięki czemu będziemy mogli wejść
w projekt Comenius. Chcemy też
osiągać coraz lepsze wyniki w nauce
– powiedziała Beata Toczek, dyrektor
Gimnazjum nr 4. Marcin Zawiła,

Uwaga, ćwiczenia!

W środę, 30 listopada, w
związku z planowanymi ćwiczeniami służb ratunkowych
i inter wencyjnych nastąpią
czasowe utrudnienia w ruchu w
rejonie ulicy Armii Krajowej, na
odcinku od ul. Piłsudskiego do
ul. Wojska Polskiego. Ze względu
na konieczność zapewnienia
drożności przejazdów na okres
ćwiczeń (od godz. 10.00 do
12.00) przejazd do ulicy Piłsudskiego od strony centrum miasta
będzie możliwy przy wykorzystaniu ul. Bohaterów Getta.
(UM)

prezydent Jeleniej Góry podkreślił, że
placówka jest liderem wśród innych
szkół w pozyskiwaniu i dobrym
pożytkowaniu funduszy unijnych.
Nie zabrakło kwiatów, gratulacji a
młodzież zaprezentowała program
artystyczny „Docento Discimus … i
tak od 30 lat”, a na zakończenie przybyli goście mogli obejrzeć wystawę
„Oś czasu” fotografii i kronik, złożyć
wpisy do księgi pamiątkowej oraz
powspominać przy przygotowanym
poczęstunku.
(Angela)

REGION Konkurencja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego dojeżdżają do Jeleniej
Góry tylko za 2,5 zł. Jeleniogórzanie natomiast mogą
przejechać od „Teatru” do
„Podchorążych” tylko za
jedną złotówkę.
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Koleją do Zgorzelca

Kolejny przejazd promocyjny
szynobusu na trasie Zgorzelec
– Jelenia Góra przewidziano na
najbliższą środę, 30 listopada.
Planowy przyjazd szynobusu na
dworzec główny w Jeleniej Górze
nastąpi po godz. 13.00 Jest to
ostatni przejazd promocyjny: w
połowie grudnia br. szynobusy
będą regularnie kursować na
tej trasie. Codziennie pięć par
pociągów będzie wozić pasażerów, co szczególnie zimą, gdy
warunki na drogach mogą być
zdecydowanie gorsze, będzie
dobrą alternatywą dla przejazdu
samochodami na tej trasie.
(UM)

Gminy, Krzyż i Ośrodek Zdrowia, a w
Jeleniej Górze, jak wyżej. Również za
złotówkę mieszkańcy mogą jeździć
też na trasie z Cieplic do Jeleniej Góry
kursem Jelenia Góra – Chromiec.
Honorowane są ustawowe ulgi
dla kombatantów, inwalidów
z pierwsza grupą i wielu
innych. Dla uczniów i stuBusy kursują w godz. 6 –
dentów ulgi obowiązują na
bilety miesięczne, których
19 co pół godziny i mają
cena to 60 zł. Normalny
konkurencyjne ceny.
bilet kosztuje u nas 117, 65 zł
wyjeżdżają
– dodaje Łukasz Durka. Rozkład
z Jeżowa
jazdy busów dostępny jest u kierowcy
Sudeckiego z
oraz na stronie: www.roko.jelenia.pl.
pętli autobusowej i zatrzymują się
(Angela)
na przystankach: „Szkoła”, Urząd

Z konkurencyjnymi cenami na
trasę wyjechała firma RO-KO Car
Service, była Krycha Bus. – Jest to bardzo wygodny i tani kurs zarówno dla
mieszkańców, którzy z centrum mogą
dojechać np. do urzędu pracy, jak i dla
studentów Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej – mówi Łukasz Durka,
właściciel firmy przewoźniczej. Busy
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różne pupilów. Rozmawiałam ze
znajomym myśliwym i wiem, że
ktoś strzelił do Misi z odległości około 20 metrów. Kto? Nie mam pojęcia,
ale jak tak można! Ten, kto jest w
stanie skrzywdzić zwierzę, potrafi
zrobić dużo gorsze rzeczy – mówi z
rozżaleniem pani Małgorzata.
(Petr)

się do zaprzyjaźnionego weterynarza, który stwierdził, że Misia ma
dziurę po śrucie pod prawą łapką.
Mimo zabiegu operacyjnego, kota
nie udało się uratować ze względu
na liczne obrażenia wewnętrzne.
O zdarzeniu Małgorzata Turowska-Regent powiadomiła cieplicką

JELENIA GÓRA

Gorąca kąpiel w przyszłym roku

REGION

Nową linią pojedziecie taniej

•

Pozbawił życia zwierzę, może skrzywdzić człowieka

Fot. Petr

Kilku tysięcy złotych sięgają
straty okradzionych przez piętnastoletniego mieszkańca gminy
Podgórzyn. Nastolatek od sierpnia
do listopada tego roku ukradł przewód miedziany, z zaparkowanego
autobusu zabrał olej silnikowy,
lewarek, klucze i inne przedmioty.
Skradł też elementy sterowania i
przewody z zamkniętego wyciągu
narciarskiego, a także próbował ukraść silnik napędzający
urządzenie. Okazał się również
sprawcą kradzieży elementów
wyposażenia jednego z budynków
w gminie.
(112)

JELENIA GÓRA
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Praca na placu budowy term wre.
ne. Za kilka miesięcy zaczną się
roboty wnętrzarskie. W założeniu, na zdegradowanym terenie
poprzemysłowym w uzdrowisku
Cieplice powstanie całoroczny
aquapark z basenami termalnymi
i rekreacyjnymi. Władze Jeleniej
Góry zakładają, że każdego roku
z term może skorzystać około 200
tys. osób.
Wykonawca, konsorcjum firm
TIWWAL z Warszawy i „Holma” z
miejscowości Stare Babice za zbudowanie term dostanie 42 mln 778
tys. Środki pochodzą częściowo z
funduszy Unii Europejskiej.
(Petr)

Nabierają tempa prace budowlane na zdegradowanym terenie
poprzemysłowym w uzdrowisku
Cieplice, na którym powstaną
Termy Cieplickie wykorzystujące
wody o właściwościach leczniczych. Najprawdopodobniej będzie
można wykąpać się tu późną
wiosną przyszłego roku. Pomimo
problemów, na które napotkano
we wstępnej fazie realizacji projektu, prace budowlane w końcu
ruszyły i mają się całkiem dobrze.
Harmonogram zadań został ustalony, wykonawcy są dogadani z
podwykonawcami, powierzchnia
i kubatura obiektu są określo•

R

E

K

L

A

M

A

•

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

kuchnia polska
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Udany start jeleniogórskich rajdowców w Pucharze Polski

Są już oficjalne wyniki sezonu 2011. Jeleniogórski pilot
Łukasz Włoch wraz ze swoim
kierowcą Jurkiem Tomaszczykiem wywalczyli trzecie miejsce w Rajdowym Pucharze Polski w klasyfikacji generalnej i
drugie w klasie samochodów o
pojemności do 1600cm3.
Sezon obejmował dziesięć eliminacji
na terenie całej Polski. Dwie wygrane
w „generalce”, jedno drugie miejsce i
pechowe pierwsze starty, to najkrótsze
podsumowanie sezonu, w którym nasza
załoga miała w ogóle nie startować.
– Świetne zakończenie sezonu. Bardzo dziękuję Łukaszowi, z którym
wykonaliśmy świetny opis trasy. Mimo
usilnych próśb pilota, aby na tej ostatniej pętli zwolnić, ja nie zwolniłem.
Wiedziałem, że jeżeli tylko chcę zwolnić
to nie jest za dobrze. Dlatego mówię - jedziemy dalej takim tempem. Łukasz się
JELENIA GÓRA

Hondą w mur

Dwudziestoczteroletni kierowca
hondy, jadąc z kierunku Jeleniej Góry w
stronę Cieplic nie zachował w minioną
środę ostrożności na pokrytej cienką
warstwą lodu jezdni ulicy Wolności i
na ostrym zakręcie wpadł w poślizg,
w wyniku czego uderzył w ścianę
kamienicy. Nieprzytomnego kierowcę
przewieziono do szpitala. Doznał ogólnych potłuczeń.
(Agrafka)

REGION

Za szybko i do rowu

W miniony piątek rano na drodze
między Sobieszowem a Piechowicami
mężczyzna kierujący pojazdem marki
Volkswagen nie zachował należytej
ostrożności na trasie i wpadł do rowu.
Kilka minut później kobieta kierująca
samochodem renault na tym samym
odcinku trasy również znalazła się w
przydrożnym rowie. Prowadzący jechali
za szybko. Doznali ogólnych obrażeń.
(Agrafka)

REGION

Wlepiali mandaty

Policyjna drogówka przeprowadziła w miniony czwartek akcję pod
kryptonimem „Razem na powiaty”.
Ukarano mandatami 145 kierowców.
Dziewięćdziesięciu jechało za szybko,
trzydziestu pięciu nie zapięło pasów
bezpieczeństwa , a pozostałe osoby
niewłaściwie przewoziły dzieci oraz
popełniły inne wykroczenia w ruchu
drogowym. Funkcjonariusze zatrzymali
jednego nietrzeźwego kierującego oraz
jednego kierowcę , który naruszył zakaz
sądowy. Zabezpieczono 27 dowodów
rejestracyjnych.
(112)

JELENIA GÓRA

Alfy w Rynku

Około trzydziestu pojazdów marki Alfa Romeo zajechało w minioną
sobotę na plac Ratuszowy przy okazji
zlotu aut tej marki. Miłośnicy alf romeo
przyjechali głównie z Dolnego Śląska,
ale w planach jest rozszerzenie imprezy
poprzez współpracę z klubami fanów
tych pojazdów z Niemiec i Czech.
(RED)

Fot. Archiwum

Nasza załoga na podium
Mimo pechowego początku, sezon
dla jeleniogórzan okazał się udany.
Motor sportu z Jeleniej Góry za wsparcie i kibicowanie. Fajnie że są firmy
które chcą wspierać sport i widzą w
tym korzyści, a my możemy dzięki
temu walczyć o najwyższe pozycje.
Teraz będzie można nas zobaczyć na
mistrzostwach świata FMX w Gdańsku
w roli kibiców oczywiście. Bo skoki na
wysokości trzeciego piętra z saltem w
tył, to jeszcze nie nasza specjalność –
wyznaje Łukasz Włoch.
(MDvR)

troszkę męczył ale wytrzymał ciśnienie.
Cały czas mamy postęp w tej materii i
widać to też po wynikach – mówi Jurek
Tomaszczyk.
– Dołączając się do rozgrywek w połowie nie sądziliśmy, że da się pojechać
tak dobrze. Niestety mała przygoda w
Rzeszowie i odwołane rajdy odsuwały
nas od podium. Ale mimo to staraliśmy
się walczyć. Cieszę się, że Jurek potrafi
pojechać, zwolnić, regulować tempo.
Moim zdaniem, to naprawdę talent.
Chciałbym podziękować przyjaciołom

JELENIA GÓRA/KRAJ

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Sudety znów nie dały rady „Jedenastka”
Szósty mecz Sudetów na własnym
parkiecie - szósta porażka w roli gospodarza.
Jeleniogórzanie przegrali z AZS–em
Kutno 62:81. Od początku spotkania
prowadzenie objęli goście i nie oddali
go nawet na moment, zasłużenie wygrywając w starciu beniaminków I–ligi.
Ekipa przyjezdnych od początku zaznaczyła przewagę nad jeleniogórzanami
wygrywając pierwszą kwartę 23:13. W

Sudety Jelenia Góra - AZS WSGK
Polfarmex Kutno 62:81 (12:23, 20:22,
17:16, 13:20)
Sudety: Niesobski 23, Kozak 12, Wilusz
11, Kołtun 8, Bukowiecki 4, Minciel 4,
Ostrowski
AZS: Perka 14, Bręk 14, Marciniak 13,
Jakóbczyk 9, Małecki 9, Bacik 8, Grzesiński 8, Deja 6, Linowski, Balcerzak,
Rydlewski, Strzelecki

JELENIA GÓRA

drugiej odsłonie goście kontrolowali
przebieg meczu utrzymując wysoką
przewagę, a na przerwę obie ekipy
schodziły przy stanie 32:45. Po zmianie
stron dominacja akademików z Kutna
przerywana była kilkupunktowymi
seriami Sudetów, a wśród gospodarzy
wyróżnić należy Niesobskiego, który
w całym meczu zdobył 23 pkt. Młodszy
z braci Niesobskich rzutem za trzy
punkty stopił przewagę gości do 10
pkt.(47:57 w 28’), ale na nic więcej
nie było naszych stać. Trapieni kontuzjami zawodnicy Sudetów musieli
sobie radzić bez wsparcia z ławki, a
liczne proste błędy wykorzystywali
koszykarze AZS-u. W ostatniej kwarcie
podopieczni Jarosława Krysiewicza
prowadzili nawet 78:54, ale ostatecznie
gospodarzom udało się tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Po porażce w
sobotnim meczu Sudety pozostaną na
13. miejscu w ligowej tabeli. Prowadzi
Sokół Łańcut przed Startem Gdynia i
MKS-em Dąbrowa Górnicza.
(Przemo)

najlepsza

Siedem zespołów walczyło o
triumf w zorganizowanym przez
Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
turnieju mini siatkówki dziewcząt
w kategorii szkół podstawowych.
Zwycięzca jak zawsze mógł być
tylko jeden i okazała się nim ekipa
SP 11, która wygrała komplet sześciu
spotkań, z czego pięć w wymiarze
2:0. Drużyna SP 11 awansowała do
zawodów strefy jeleniogórskiej
(MDvR)

Skład zespołu SP 11
Anna Derwich, Oliwia Bogacz, Dagmara
Chlebosz, Natalia Janas, Aleksandra
Lipowska, Marta Łukaszewska, Daria
Olszewska, Anna Rzeczycka, Agata
Skowrońska, Weronika Wojtas

Po remoncie zmieniło się wszystko

Zarobek na strachu Nowocześniej za siedem milionów
umowy powinny być zawierane pisemnie, a nie przez „kliknięcie” myszką.
Należy również podkreślić, że uczciwa
firma nie powinna straszyć klientów
sądem, komornikiem itp. bo nie ma do
tego żadnych uprawnień – mówi Jadwiga Reder-Sadowska, miejska rzeczniczka
konsumentów w Jeleniej Górze.
W przypadku pracowników firmy
prowadzącej pobieraczek.pl zastraszanie i nękanie psychiczne jest na
porządku dziennym – nie tylko w
przypadku kierowania roszczeń do
osób dorosłych, lecz także młodzieży i
dzieci zarejestrowanych w serwisie. Co
na to firma? Niestety, mimo podjętych
przez nas prób skontaktowania się z
ww. do dnia dzisiejszego nie udało nam
się dodzwonić.
– Jeżeli padliśmy ofiarą nieuczciwości
pracowników serwisu pobieraczek.pl
możemy postąpić na dwa sposoby: albo,
dla świętego spokoju, zapłacić za rok z
góry i wystąpić o skreślenie z listy użytkowników, albo odważnie zignorować
wezwanie i czekać na rozwój wypadków. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy
zostali wciągnięci na listę KRD czy mieli
na głowie komornika. Pamiętajmy, nie
ulegajmy panice – podsumowuje Jadwiga Reder-Sadowska.
Petr

Dokończenie ze strony 1.
Aby skorzystać z pobierania za pośrednictwem strony internetowej pobieraczek.pl, najpierw należy dokonać
rejestracji. Pozornie, wszystko odbywa
się tak samo, jak w innych serwisach
z jednym wyjątkiem: o ile gdzie indziej
promocja faktycznie oznacza darmowe
dni testowe, po których albo zostaniemy
odcięci od zasobów serwisu, albo będziemy musieli uiścić stosowną opłatę, tu z
chwilą rejestracji podpisujemy odpłatną
umowę na rok z góry za prawie 100 zł!
– Dziesięciodniowy okres próbny
to tylko reklamowa przynęta. Jeżeli w
tym czasie nie wyślemy do firmy specjalnego wypowiedzenia umowy, którą
nieświadomie podpisuje się rejestrując
na stronie, usługa jest płatna i zawarta
na rok – mówi internautka z Jeleniej
Góry. I dodaje: – O tym dowiedziałam
się dopiero po wnikliwej lekturze kilkunastostronicowego regulaminu w
serwisie pobieraczek.pl po tym, jak
zaczęłam otrzymywać wezwania do
zapłaty i pogróżki o skierowaniu sprawy
do sądu.
– Przeciętny internauta zazwyczaj nie
czyta podobnych regulaminów i na tym
właśnie bazują pracownicy firmy prowadzącej pobieraczek.pl. Nie jest to jednak
do końca uczciwe, co więcej – wszystkie

Niebezpieczny Internet!

Phising (spoofing): wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł i szczegółów
karty kredytowej) poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę, firmę lub
instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne
Spam: niechciane, niepotrzebne wiadomości elektroniczne otrzymywane na skrzynkę
e-mail, bardziej uciążliwe niż szkodliwe.
Bugi (robaki): błędy w programach i grach komputerowych powodujące zwieszanie
się naszej stacji roboczej
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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

W miniony piątek miało
miejsce oficjalne przekazanie do użytku bursy szkolnej
przy ul. Kilińskiego.

– Po remoncie zmieniło się tu po
przyziemie. – Mam nadzieję, że Bursa
Szkolna będzie jednym z powodów, prostu wszystko. Standard zamieszdla których młodzi ludzie z regionu kania jest nieporównywalnie lepszy.
będą chcieli się w Jeleniej Górze Bursa jest jak nasz drugi dom – mówią
uczyć, a nam bardzo na tym zależy – Agnieszka Mytych i Marzena, które
Placówka służy uczniom kilku powiedział Marcin Zawiła, prezydent mieszkają w bursie od trzech lat.
(UM)
jeleniogórskich szkół ponadgimna- Jeleniej Góry.
zjalnych. Łącznie może tu
mieszkać 95 dziewcząt i
chłopców w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.
Niektóre z nich wyposażone są w osobne łazienki. Do
dyspozycji są m.in. 4 aneksy
kuchenne, duża jadalnia
(dla 49 osób), pracownia
komputerowa i in. Łączny
koszt remontu sięgnął prawie 7 mln zł przy ponad
4,5 mln dofinansowaniu z
funduszy Unii Europejskiej.
Bursa jest przygotowana do
przyjęcia osób niepełno- Posłanka Zofia Czernow oraz Marcin
sprawnych. Zainstalowano Zawiła z zastępczynią Mirosławą Dziką
tu windę łączącą piętra i przecinają wstęgę.
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ZDROWIE I URODA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Nowoczesny szpital, apteka i pracownia rentgenologiczna

Przecięli wstęgę chirurgicznymi nożyczkami
Komfortowe sale w stylu
hotelowym, nowoczesne wyposażenie zgodne z europejskimi normami i przyjazne
pacjentom wnętrze. Tak wygląda Wysokospecjalistyczny
Szpital Karkonoskiego Centrum Medycznego. Otwarto
go w miniony piątek przy ul.
Bankowej po półtorarocznej
rozbudowie placówki.

JELENIA GÓRA

5

Dodatek
zdrowie i uroda
JELENIA GÓRA

Zostań wolontariuszem WOŚP

Fot. Agrafka

Obiekt powstał po pięcioletniej działalności KCM. Wstęgę przecięli, chirurgicznymi nożyczkami: prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła, starosta
Jacek Włodyga i ks. dziekan Bogdan
Żygadło, rektor Bazyliki Mniejszej
p.w. Erazma i Pankracego, który
również poświęcił placówkę. Zebranych gości do środka zaprosiła
dr nauk medycznych Monika
Mikulicz-Pasler, kierownik NZOZ
Karkonoskie Centrum Medyczne w
Jeleniej Górze, prezes Zarządu KCM
Clinic S.A.
Centrum diagnostyczne KCM zostało poszerzone o nowoczesny szpital
odpowiadający europejskim normom,
przyjazny pacjentom, nie tylko od strony
architektonicznej, ale także od strony
jakości usług i poziomu świadczeń.
26 listopada 2006 r. zostało otwarte
Karkonoskie Centrum Medyczne, którego ideą było stworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka szybkiej diagnostyki
i terapii zapewniającego kompleksową

28 listopada 2011 r.

obsługę pacjenta, czyli możliwość korzystania z szerokiego wachlarza usług
medycznych i rehabilitacyjnych.
Po pięciu latach centrum cieszy się dużym zainteresowaniem jeleniogórzan,
którzy są bardzo zadowoleni i wdzięczni
za ofiarowaną pomoc. Warto podkreślić,
że lekarzom z KCM udało się poprawić
wykrywalność wielu chorób.

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świą- z jeleniogórskiej „Al-ternatywy”. Po
tecznej Pomocy za niespełna półtora wspomnianym terminie składanie
miesiąca. Ci wszyscy, którzy chcie- deklaracji nie będzie możliwe. Z
liby zostać wolontariuszami akcji zamkniętą listą od razu jedziemy do
i aktywnie uczestniczyć w zbiórce Warszawy by wydrukować identyfipieniędzy w Jeleniej Górze, powinni katory i je opieczętować.
Podczas XX Finału Wielkiej Orkieczym prędzej zgłosić się w sztabie
WOŚP, w barze „City” przy ulicy stry Świątecznej Pomocy wolontariusze będą zbierali datki na zakup
Teatralnej 1.
Tym razem sztab WOŚP w naszym najnowocześniejszych urządzeń
mieście zorganizowała „Al-ternaty- dla ratowania życia wcześniaków
wa”, tj. Stowarzyszenie Jeleniogórskiej jak również pomp insulinowych dla
Młodzieży. – Do 15 grudnia br. musimy kobiet ciężarnych z cukrzycą. Zapisy
mieć kompletną listę chętnych, którzy w barze „City”: poniedziałek – piątek
Wyposażenie sal zrobiło
8 stycznia 2012 r., w dniu kolejnego w godz. 17.00-19.00; sobota w godz.
wrażenie na gościach otwarcia.
finału WOŚP nie zawiodą i będą 13.00-15.00 lub drogą mailową:
Utworzone zostały trzy nowe również szkolenia, wykłady i konfe- aktywnie uczestniczyć w zbiórce wosp@kotlina365.pl.
(Petr)
oddziały stacjonarne, jeden zespół rencje. Na parterze otwarta została pieniędzy - mówi nam Paweł Bigus
chirurgii jednego dnia multidy- apteka i pracownia RTG. Szpital
scyplinarny z szerokim zakresem został wyposażony w nowoczesny
świadczeń w zakresie chirurgii ogól- sprzęt rehabilitacyjny umieszczony REGION JELENIOGÓRSKI
nej, dziecięcej, okulistyki, ginekologii, na ostatnim piętrze, skąd można poortopedii, dwa oddziały stacjonarne dziwiać również panoramę miasta.
(Agrafka)
ortopedii i centrum traumatologii sportowej z ośrodkiem chirurgii kręgosłupa,
W stacji centralnej Górskiego górskiego oraz zaproszeni na dalszy
oddział centrum urologii leczenia kamiWarto podkreślić, że 24 listopada KCM Ochotniczego Pogotowia Ratunko- cykl spotkań przygotowawczych.
cy nerkowej z ośrodkiem laseroterapii
wego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Ten zakończy się egzaminem rozpourologicznej, a także centrum leczenia
wraz ze starostwem jeleniogórskim ru- Górze, 9 grudnia o godzinie 19. odbę- czynającym oficjalny, dwuletni staż
endometriozy i niepłodności.
szyło z profilaktyczną akcją „Pokolenie dzie się spotkanie organizacyjne dla kandydacki w GOPR.
W budynku znajduje się rów(RED)
bez próchnicy”, podczas której badano osób zainteresowanych wstąpieniem
nież nowoczesny blok operacyjny z
do
Górskiego
Ochotdwiema salami multimedialnymi.
dzieci ze Szklarskiej Poręby.
niczego Pogotowia
W obiekcie mają być prowadzone
Ratunkowego. Grudniowe spotkanie
otwiera oficjalną
Spośród tych 164 zdiagnozowa- akcję rekrutacyjną
nych, którzy otrzymali recepty tylko karkonoskiego GOrodzice 108 je zrealizowało. – To przy- PR-u skierowaną
kre – powiedzieli uczestnicy spotka- przede wszystkim
uczniów, z czego 164 wypisano re- nia – że taki wysiłek i tylko pieniędzy do młodych osób
cepty na szkła, co w sytuacji, że 182 jest marnowanych przez rodziców (ukończony 18 rok
z pozostałych nosi już okulary, ozna- uczniów. Dzieci i młodzież otrzymuje życia) z regionu
cza, że dotkniętych różnymi wadami te badania w prezencie, najubożsi jeleniogórskiego,
wzroku jest prawie 350 z niespełna otrzymują w prezencie kompletne aktywnie uprawiających turystykę
2.000 uczniów.
okulary, a mimo
górską oraz narwszystko – nie
ciarstwo. Chętni
każdy z tej szanzostaną na nim zasy korzysta.
poznani ze specyfi(UM)
ką pracy ratownika

Wstąp do GOPR!

Nie realizują recept na darmowe okulary dla najmłodszych

Rodzice słabym ogniwem
Podsumowano ósmy, zainaugurowano dziewiąty sezon
przedsięwzięcia „Ratujmy
wzrok dzieciom”, prowadzonego wspólnie przez Miasto
Jelenia Góra, JZS Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze i jeleniogórski Rotary Club.

Mirosław Nowak, prezes JZO, sumując wyniki akcji powiedział, że w
okresie jej trwania przebadano prawie
26 tys. dzieci, wystawiono 2.791 recept
na okulary, a Rotary Club sfinansował
zakup 454 oprawek dzieciom z niezamożnych rodzin. JZO przekazało
prawie 3.000 soczewek okularowych.
Miasto wydało na te badania prawie 310 tys. złotych.
W tym roku przebadano
pierwszoklasistów w szkołach
podstawowych, gimnazjach
i liceum, w pierwszej grupie stwierdzono 18%
dzieci z wadami wzroku, w drugiej – 16, Podczas spotkania podpisano porozumienie między
w trzeciej aż 28 %. Miastem Jelenia Góra, JZO Sp. z o.o. i Rotary Clubem
Razem przebadano o kontynuowaniu tego przedsięwzięcia.
w Jeleniej Górze 1.902
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– Bez zaangażowania kilkunastu
optyków i kilkudziesięciu nauczycieli
z różnych szkół nie osiągnęlibyśmy
sukcesu. Ta inicjatywa trwa już trzecią kadencję samorządu, angażuje
coraz to nowych ludzi i nadal ma
przed sobą przyszłość – powiedział
Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej
Góry, podczas oficjalnego podsumowania.
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Wyjaśnienie

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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W podanej w ostatnim wydaniu TJ informacji „Nie daj
szans rakowi płuc” zabrakło
dopisku, że akcja skierowana jest
do mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. Przepraszamy.
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kultura
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WOJTEK MAZOLEWSKI
QUINTET
MIETEK SZCZEŚNIAK – “ Signs” „Wojtek w Czechosłowacji”
wydawnictwo: 4 Ever Music
wydawnictwo: Mystic
Na nagranym
w USA i Londynie Production
POP ROCK & JAZZ

Album wyróżnia
się doskonałym
brzmieniem oraz
śmiałością kompozycji, które wnoszą
nowy „powiew”
począwszy od przebojowego utworu
tytułowego poprzez reggae’owy. Album
z jedenastoma piosenkami zamyka
„NioNio”, przebojowy kawałek, który
powstał podczas ostatniej sesji zrealizowanej wspólnie z muzykami swojego
nowego kwintetu (Oskar Torok – trabka, Marek Pospieszalski – saksofon, Joanna Duda – piano elektryczne, Michał
Bryndal – perkusja). Wojtek Mazolewski
gra na kontrabasie i gitarze basowej.
Bezpośrednim powodem powstania
tego krążka były prośby słuchaczy o
nagrania, które mogli usłyszeć na koncertach i w radio, a które nie znalazły się
na poprzedniej płycie.
Andrzej Patlewicz

siódmym krążku
M. Szcześniak demonstruje po raz
kolejny swoje niezwykłe umiejętności wokalne w
oprawie akustycznych instrumentów
w towarzystwie amerykańskich gitarzystów m.in. Kenny’ego Edwardsa,
Brent’a Rowana, Wendy Waldman.
Ten nie tylko gra świetnie na gitarze
akustycznej, ale także śpiewa z
Mietkiem Szcześniakiem („Never Be
The Same”). Z Basią Trzetrzelewską
wykonuje nowo zaaranżowany hit
z lat 90-tych („Save The Best For
Last”).W kilku innych piosenkach
towarzyszy wokaliście afroamerykański chór Life Choir z Los Angeles.
Słychać też grę polskich muzyków
oraz kwartet smyczkowy kierowany
przez Krzysztofa Herdzina Całość
albumu zrealizował i zmiksował w
Los Angeles Rob Hoffman.

JELENIA GÓRA

Taneczny defekt motyla
motyla”. Nie ma tu zakodowanego
przesłania. Warto uczestniczyć,
oglądać, słuchać, współczuć, współmyśleć, dać się ponieść. A być może
wystarczy znaleźć jedynie towarzysza drogi, aby zabłąkanie przemienić
w bezpieczeństwo? – zachęcają
organizatorzy.
Widowisko zaczyna się o godz. 19.
Czas trwania spektaklu: ok. 1 godzina 15 minut (bez przerwy).
(RED)

Fot. Organizator

W poniedziałek, 28 listopada,
Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na
widowisko taneczne zatytułowane
„Defekt motyla” w wykonaniu niemieckich artystów z Teatru Gerharta
Hauptmanna. Wydarzenie odbędzie
się w ramach wspólnego projektu
realizowanego wraz z ZTA pod hasłem „Poszukiwanie Legendarnych
Śladów”. – Zapraszamy widzów do
poszerzenia własnego osobistego
doświadczenia w świecie „Defektu

Bilety na spektakl kosztują 18 złotych.

JELENIA GÓRA

Etiopia na Dworze Czarne
Czarnego, pokazali nam Jordanię, w
ubiegłym roku Indie i Nepal, a teraz
dzięki ich talentom i wrażliwości
będzie można poznać „Klejnot Afryki
- Etiopię” – informuje kustosz dworu
Jacek Jakubiec, prezes Fundacji Kultury Ekologicznej.
(Agrafka)

We wtorek, 29 listopada, o godz.
17.30 w Dworze Czarne odbędzie się
wernisaż „Klejnot Afryki – Etiopia”.
Wstęp jest wolny. Zaprezentowane
zostaną prace Krystyny Siudy, Małgorzaty Wysockiej oraz Romana
Skupa. – Dwa lata temu ci sami
autorzy-podróżnicy, nasi sąsiedzi z
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JELENIA GÓRA

Na lidze nie zabrakło profesjonalistów

Jeszcze mocniejsze uderzenie

Spotkanie z Elżbietą ŚnieżkowskąBielak, w ramach cyklu „ars poetica”
odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00
w kawiarni ODK „Muza”, przy ul.
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12.
Wstęp jest wolny.

Sporo ciężkiego rockowego brzmienia, tłum fanów
mocnych gitarowych riffów,
growlingu i żywiołowy taniec
pogo pod sceną– właśnie
tak wyglądała piątkowa Liga
Rocka w Sali „Nova” JCK.

Otwarte poniedziałki

Czytanie dramatu „Burmistrz” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w ramach
projektu „Aleje Wolności” odbędzie się
28 listopada o godz. 19.00 w Klubie
„Kwadrat”, przy ul. Bankowej 28/30/.
Wstęp jest wolny.

Nie zabrakło ani ciekawych formacji muzycznych, ani publiki,
która okrzykami radości, gromkimi
brawami i żywiołowym tańcem pogo
raczyła młodych artystów. – Kefir
Band, Splot, Tug Boat, Delbirt, FunkKażdy zespół zasłużył na wyróżnienie.
tory i Vanda z Niemiec. Każdemu daję
naprawdę wysokie noty. Świetnie
bawiłem się od początku aż do sa- zespół. Kto okazał się niekwestiono- Tug Boat, któremu serdecznie gramego końca; nie opuściłem żadnego wanym mistrzem listopadowej Ligi tulujemy.
(Petr)
występu bo, po prostu, muzyka na to Rocka? W pełni zasłużenie – zespół
nie pozwalała. Czy była dobra? Moim
zdaniem świetna!... – entuzjazmował
Jeleniogórska Liga Rocka to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w
się Jacek Wilczyński, licealista, jeden
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007z obecnych na lidze.
2013. Partnerem JCK w Jeleniej Górze jest Socjokulturalne Centrum Steinhaus.e.V.
Choć istotnie, każda z formacji
pokazała się z możliwie najlepszej
Bautzen. Patronat medialny nad Ligą... objęła m.in. Jelonka.com.
strony, wygrać mógł tylko jeden

Projekcja filmu „Legenda o Twierdzy
Suramskiej” w reż. Siergieja Paradżanowa i Dawida Abaszydze (ZSRR, 1985)
w ramach DKF „Klaps” odbędzie się 29
listopada o godz. 18.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30. Bilet
kosztuje 10 zł, karnet 28 zł.

Pod Wyrwigroszem

28 listopada o godz. 20.00 na deskach
Teatru im C.K. Norwida wystąpi znany
Kabaret Pod Wyrwigroszem. Bilety
kosztują: 35zł, 45zł, 55zł.

W piątek, 2 grudnia, w ramach
IV Mikołajkowej Krainy Łagodnych, w Zdrojowym Teatrze Animacji wystąpi Katarzyna Groniec.
Podczas koncertu zaprezentuje
utwory m.in. z najnowszej płyty
„Pin-up Princess”, która jest
oryginalnym rodzajem zapisu
przemyśleń, jakie nawiedzają
kobietę po 35 roku życia. Bilety
w przedsprzedaży kosztują 50 zł,
w dzień koncertu 60 zł.
W najnowszym albumie Katarzyny Groniec można odnaleźć
zapis chwil pięknych, jak i tych
świadczących o uczestniczeniu
w procesie przemijania. Warto
podkreślić, że sześć utworów napisał Wojciech Waglewski, a jedna
z piosenek nagrana został wraz z
Kapelą ze Wsi Warszawa.
(Agrafka)

Film, warsztaty, wykłady, licytacje i mnóstwo prezentów. To tylko
niektóre z elementów programu
Dnia Anioła. Impreza odbędzie
się czwartego grudnia w Klubie
Kwadrat Jeleniogórskiego Cen-

JELENIA GÓRA

E

K

Zespół folkowy Szyszak wystąpi
na Dworze Czarne 3 grudnia o godz.
18.00. Artyści grają oryginalną muzykę
karkonoską .Wstęp jest wolny.

trum Kultury przy ulicy Bankowej.
Anielskie święto rozpocznie się o Andrzejki dla dzieci
godz. 16. Dwie godziny później odBal Andrzejkowy dla dzieci od lat
będzie się licytacja ofiarowanych trzech w Akademii Happy Kids odbędzie
aniołów oraz prac plastycznych. się 29 listopada o 16.30. Bilet kosztuje
(RED)
39 zł.

Muzyką uczcili pamięć nieżyjących twórców

Na melancholijną nutę
Koncert jesienny, na który
złożyły się kompozycje i teksty nieżyjących już twórców,
zabrzmiał 19 listopada w
Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek”.

Karol Wojtyła, Czesław Niemen,
Jonasz Kofta, Krzysztof Klenczon,
Jacek Kaczmarski, Ewa Cassidy,
Agnieszka Osiecka, Ryszard Riedel –
to „nieobecni” bohaterowie wieczoru z muzyką. Ich postacie przybliżył
Maciej Cytarzyński, zapowiadając
przy okazji poszczególnych wykonawców.
A na estradzie MDK wystąpił
flagowy zespół MDK „Paka Buziaka”. Oklaskiwano także Patrycję

W skład zespołu towarzyszącemu
artystce wchodzą: Łukasz Damrych
(fortepian instrumenty klawiszowe),
Robert Szydło (bass), Łukasz Sobolak
(perkusja), Bartek Miarka (gitara).
Początek występu o godzinie 19.
R

Szyszak na Czarnym

Anielskie mikołajki

Katarzyna Groniec
zaśpiewa w Cieplicach

•

Wtorek z „Klapsem”

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

L

A

M

A

•

Paka Buziaka zaśpiewała, między
innymi, utwory Czesława Niemena.
Skurupińską Andżelikę Soliło, Pau- Emilia i Ida Kobielskie zaśpiewały
linę Bocian. Brawa dostała Ewa Ko- nostalgiczną piosenkę z repertuaru
bielska oraz Natalię Droń. Na finał Wioletty Villas „List do matki”.
(RED)
tego melancholijnego wieczoru
•

R

E

K

L

A

M
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•

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

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

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Sztuka poezji

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Fot. red
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-2579 Oferujemy rozkładowe mieszkanie o pow. 37m2 na 2
pięt r ze blok u m ies zk al ne g o
w centrum miasta Jeleniej Góry.
Składa się z 2 pokoi, łazienki
z WC, kuchni, przedpokoju z wnęką
pod zabudowę, loggi oraz piwnicy.
Sylwia Okraska 516 559 710
Zeb-2497 Oferujemy Państwu bardzo ładne mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 56m2 a po obrysie 100m2 w Szklarskiej Porębie
(średniej). Idealne miejsce na
wyjazdy w sezonie zimowym jak
i letnim. Blisko wyciągu narciarskiego.

MIESZKANIA
KUPIĘ
2-pokojowe na Zabobrzu III - Pilnie poszukuję dla konkretnego klienta
mieszkanie 2-pokojowe najchętniej
na I piętrze lub wysokim parterze.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Działając na zlecenie klienta
poszukuję mieszkanie dwupokojowego do kwoty 120 000 zł z
ogrzewaniem miejskim/sieciowym.
Nieruchomości Partner lic 4717 - 604
906 257
Mieszkanie 2-3 pokojowe na
Zabobrzu do trzeciego piętra. Lic
998. - 509 156 552
Pilnie dla klienta z gotówką - Mieszkanie 2-3 pokojowe na Zabobrzu
drugim bądź trzecim piętrze. Lic 998.
- 509 156 552
Pilnie w okolicy Granicznej - Poszukujemy małego mieszkania dla klienta
z gotówką. N. Grzywińscy lic.998
- 505 074 854

MIESZKANIA
SPRZEDAM

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

„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
125 000zł - Na sprzedaż mieszkanie o
powierzchni 50m2, 2 pokoje, łazienka
z wc, kuchnia ze spiżarką, przedpokój
i loggia. Przy Urzędzie Miasta. Czynsz
330zł. Do remontu. Kodex 10721 513 060 568
128m2 w centrum, 0% prowizji Piękne mieszkanie po remoncie, 2
poziomowe. Pierwszy poziom 100m2
to 3 pokoje, łazienka, kuchnia i przedpokój. Na poddaszu wykupiona część
strychu, pom 28m2 na sypialnię.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601 869 663
135mkw w Cieplicach - Mieszkanie
willowe położone na 2 piętrze bardzo
blisko Parku Norweskiego. Dobry stan
techniczny. Atrakcyjna cena - 668
667 637
2 pokoje - Ekskluzywna dzielnica,
cena 179.000,- Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 501 090 928
2 pokoje jak nowe - Gładzie, nowe
drewniane podłogi i okna, nowiutka
łazienka i kuchnia, nowe instalacje,
budynek po remoncie dachu, docieplony, blisko centrum. ABN Stepien
os.odp.zaw.lic.7867 osoba kontaktowa Adam W 514600110
2 pokojowe - Bardzo ładne mieszkanie po remoncie, bloki blisko centrum,
niskie koszty utrzymania. Atrakcyjna
cena. NPartner -lic 3198 - 693 539
968
2-pokojowe - 47m w zadbanej
kamienicy blisko centrum.Lic5877 500 122 446
2-pokojowe 129tyś zł - 36 m2
na wysokim parterze na Zabobrzu I,
mieszkanie całkowicie rozkładowe, do
zamieszkania od zaraz. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
2-pokojowe mieszkanie o pow. 54
m2 na IV-piętrze w bloku 4-piętrowym
na Kiepury. Środkowe, funkcjonalne
z widokowym balkonem. Kuchnia
osobna. Na podłogach panele. Dobra
lokalizacja. Tanie. Nieruchomości
Szymkiewicz l. 2400 - 669 620 071
2-pokojowe mieszkanie, bardzo
ładne o pow. 51,3 m2 na II piętrze
w zadbanym bloku 4-piętrowym na
Kiepury. Słoneczne, ustawne pokoje.
Kuchnia osobna. Na podłogach
panele. Opłaty 350 zł. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071

2-pokojowe z tarasem 59-metrowe mieszkanie na Zabobrzu
III, czynsz 90zł, ogrzewanie gazowe,
niskie rachunki za gaz, wykończenie
z 2007 roku. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
2-poziomowe - 69m w fajnej lokalizacji za dobrą cenę. Lic5877 - 500
122 446
3 pokoje od zaraz - 159 000 zł,
gładzie, panele, nowe okna PCV,
niewymagające żadnego wkładu
finansowego ABN Stepien os.odp.
zaw.lic.7867 osoba kontaktowa Adam
W 514 600 110
3 pokoje od zaraz - Gładzie, panele,
nowe okna PCV, niewymagające
żadnego wkładu finansowego. ABN
Stepien os.odp.zaw.lic.7867 osoba
kontaktowa Adam W 514 600 110
3 pokoje w okolicy Morcinka - Oferujemy piękne mieszkanie o powierzchni
61m2, położone na 3 piętrze w bloku
w spokojnej i bardzo poszukiwanej
dzielnicy Jeleniej Góry. Zapraszamy
do obejrzenia i gorąco polecamy Lic
16361 - 600 227 515
3 pokojowe - Kiepury 12 wysokie
piętro, super widok, zadbane, jasne,
docieplony dom, balkon z panoramą
miasta i Karkonoszy. Jedyne 190tyś.
lic 9549 Rychlewski Nieruchomości 501 736 644
36m2 na Zabobrzu I - 2-pokojowe
mieszkanie w pełni rozkładowe na
niskim piętrze. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
39 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe, na wysokim parterze w
bloku na Zabobrzu II. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
3-pokojowe na Zabobrzu - 66m2
w cenie 199tys zł, 64m2 cena 207tyś
zł, idealne 67m2 cena 235tys zł oraz
na Zabobrzu III 69m2 cena 250tyś zł.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
3-pokojowe w ścisłym centrum 78-metrowe mieszkanie w kamienicy
przy deptaku jeleniogórskim, II piętro.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
3-pokojowe Zabobrze 207tyś
zł - Mieszkanie o powierzchni 64m2
z ładnym rozkładem, słoneczne,
wymagające jedynie odświeżenia
ścian. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
46m2 135 000zł - Mieszkanie z 2009
roku, 2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka z wc, ogrzewanie gazowe,
czynsz 120zł. Zadzwoń, zobacz,
Kodex 10721 - 513 060 568
48m2 na Zabobrzu III - 2-pokojowe
mieszkanie wymagające jedynie
odświeżenia, w 4-piętrowym bloku,
słoneczne, z dużym balkonem, wyposażoną kuchnią, dużą szafą w przedpokoju. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
69m2 na Zabobrzu III - Ładne mieszkanie do odświeżenia, z dużym
balkonem w nowszym 4-piętrowym
bloku. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
75 000zł Zabobrze - 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
75 m2 Zabobrze III - Sprzedam
mieszkanie na Kiepury położone na
3 piętrze. 3 pokoje, balkon, kuchnia
otwarta na przestronny hol, łazienka,
wc. Do mieszkania przynależy piwnica. Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677
76mkw w centrum Jeleniej Góry
- Cudowne mieszkanie, odremontowane w starym stylu. Piękne piece
kaflowe. Mieszkanie dla konesera
- 668 667 637

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

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

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

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

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

Polecam. 245 tys.

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

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

80m2 na Kiepury, 0% prowizji - Mieszkanie 4 pokojowe, do zamieszkania
od zaraz, okolice Zusu, 4 piętro.
Balkon na plac zabaw z widokiem na
góry. Cena 220tys. do negocjacji. Prowizję pokrywa sprzedający. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
84 m2 po remoncie - Bardzo ładne,
zadbane mieszkanie w okolicach
Małej Poczty, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, z balkonem tylko 2330 za
m2, lic. 5524 N.City - 662 112 344
84m2 195000zł okolice Małej Poczty
- Sprzedam stylowe mieszkanie
3-pokojowe. Lokal w kamienicy, nowa
elewacja. Nowe instalacje, łazienka i
wc(po remoncie), kuchnia, przedpokój. Balkon. Gold House nr l.10750
- 691 210 677
86m2 - 180.000 zł - Mieszkanie
zlokalizowane na parterze, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, spiżarnia. Atrakcyjna cena do negocjacji. Sudety. Lic.
1749 - 535 630 414
Atrakcyjne mieszkanie dwupoziomowe zlokalizowane w Jeleniej
Górze.Sudety.Lic.1749 - 509 626
989
Atrakcyjne trzypokojowe mieszkanie o pow.83,63m2 w centrum miasta na wysokim parterze. Mieszkanie
bardzo zadbane, ciepłe i słoneczne.
Lokal do wprowadzenia. Cena do
negocjacji polecam. MAR-MS-12418.
Marles lic. 13045 - 533 797 878
Centrum, 3 pokoje, 60m2 - Mieszkanie w wysokim standardzie. Duża
łazienka z wanną z hydromasażem i
prysznicem. Parking dla mieszkańców. Możliwość zakupu z garażem.
265 000. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 1740 - 503 021 047
Cieplice 103 i 106tyś kawalerka Wysoki parter,33,5m2, pokój, kuchnia
z jadalnią, łazienka, mały ogródek, po
remoncie - 106tyś oraz II piętro, 36,
6m2, pokój (25m2) kuchnia łazienka,
po kap. remoncie-103tys, lic.823 - 692
094 962
Cieplice, kawalerka - 1) wys.parter
33,5m2, pokój, kuchnia z jadalnią +
ogródek, og. gazowe - 106tyś. 2) IIp.
36,6m2, pokój 25m2, po remoncie,
og. gazowe - 103tyś. 3) IIp. 35,30m2,
całkowicie wykończone, og. miejskie
- 128tyś. N. Fankulewscy. lic.8236 692 094 962
Dwa pokoje w spokojnej okolicy,
cena 142.000,- Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 501 090 928
Dwupokojowe - Kiepury - W
wieżowcu na I piętrze o pow. 41,8m2.
Ogrzewanie sieciowe. Cena 139tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549
- 602 732 135
Dwupokojowe - Kiepury w wieżowcu na I piętrze o pow. 41,8m2.
Ogrzewanie sieciowe. Cena 139tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549
- 602 732 135
Dwupokojowe - Zabobrze 36m2, dwa ustawne pokoje, stan do
zamieszkania, okna PCV, ogrzewanie
sieciowe. Cena 125 000 zł (nPartner,
licencja 4917) - 604 906 257
Dwupoziomowe w centrum 49m2 po kapitalnym remoncie do
wprowadzenia. Mieszkanie bezczynszowe. Cena 152000zł. N. Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Dwu-poziomowe w centrum
Jeleniej Góry - Piękne nowoczesne
mieszkanie o powierzchni 82mkw,
położone na 2 i 3 piętrze. Wszystko
w super stanie. Polecamy lic.14557 602 727 242
Dwu-poziomowe, spokojna okolica - Super mieszkanie o powierzchni
66mkw, położone na 3 i 4 piętrze.
Bardzo dobry stan, do wprowadzenia.
Super okolica, dostępność terenów
spacerowych, sklepów, przystanków
komunikacji. Okolice Intermarche 602 727 242
Kawalerka - bardzo ładna, duża,
niskie koszty utrzymania. Lic.5877 500 122 445
Kawalerka - elegancka - Po gruntownym remoncie o pow. 28,2 m2 na
III-piętrze w zadbanej kamienicy, w
okolicach centrum miasta. Ustawny
duży pokój, łazienka z oknem. Klatka
schodowa czysta. Nieruchomości
Szymkiewicz l. 2400 - 669 620 071
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Kawalerka do remontu, w starej
części miasta, cena 95.000,- Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327 - 501
090 928
Kawalerka Mysłakowice 55 000 Po kapitalnym remoncie, w kamienicy,
umeblowana i wyposażona. Gotowa
do zamieszkania. Piwnica + strych.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740
- 503 021 047
Kawalerka na Zabobrzu - Mieszkanie o pow. ok. 25m kw. Pokój +
aneks kuchenny + łazienka + piwnica. 85.000zł. sudety.lic.1749 - 509
626 989
Kawalerka po remoncie na
IV-piętrze o pow. 26,5 m2 w bloku
4-piętrowym, blisko centrum miasta.
Bardzo ciepła i jasna. Nowe okna i
panele na podłogach. Blok zadbany,
okolica spokojna. N. Szymkiewicz l.
2400 - 669 620 071
Kawalerka Sobieszów, ładna,
słoneczna, I piętro. Lic5877 - 500
122 446
Kawalerka Zabobrze - 24 m2 po
kapitalnym remoncie, tylko 85000zł,
lic. 5524 N.City - 662 112 344
Kawalerka Zabobrze - 26m
parter, ładna i tania w eksploatacji
.Lic5877 - 500 122 446
Kawalerka Zabobrze - Położona
na trzecim piętrze, po remoncie do
wprowadzenia od zaraz, czynsz
tylko 130 zł, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Kawalerka Zabobrze na I piętrze
w zadbanym bloku 4-piętrowym o
pow. 26,5 m2. Słoneczna, środkowa
z balkonem. Opłaty 165 zł/m-c. Klatka
schodowa czysta. Bardzo dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz
l.240 - 669 620 071
Kiepury 2, 3 pokoje od 50-70m2
- Duży wybór mieszkań, stan developerski oraz do częściowego remontu
i po kap. remoncie, 2 i 3 pokoje
w cenach od 160tyś do 250tyś,
wszystkie ceny do negocjacji, więcej
Nieruchomości Fankulewscy, lic.8236
- 692 094 962
Kiepury 48m2 - Bardzo ładne
dwupokojowe mieszkanie, do wprowadzenia od zaraz, atrakcyjna cena,
lic.5524 N.City - 662 112 344
Kiepury 63m2, 3 pokoje. Atrakcyjne
rozkładowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie. Podwyższony standard.
Duży balkon. Okna na dwie przeciwległe strony. Panorama Karkonoszy.
190 000 zł. Nieruchomości Karkonoskie lic.1740 - 503 021 047
Kiepury 64 m2 - bardzo ładne
trzypokojowe mieszkanie na trzecim
piętrze, częściowo przebudowane,
drewniane meble kuchenne oraz
sprzęt AGD w cenie, świetna lokalizacja, lic. 5524 N.City - 662 112 344
Luksusowe w Kowarach o pow.
42m2 w bardzo ładnej kamienicy.
Mieszkanie wykończone na wysoki
standard wprost do wprowadzenia.
Atrakcyjna cena do małej negocjacji
polecam. MAR-MS-12462. Marles lic.
13045 - 533 797 878
Mieszkania - *38m W. Polskiego
110 tys *komfortowe 50m Park Sud.
*2pok, balkon, blok, ok. Morcinka 135
tys *Mieszkanie 81m, ogród, garaż170tys b. blisko JG *Oś. Czarne-stylowe po remoncie 3 pokoje, balkon,
garaż, ogród - 601 540 292,
Mieszkanie 2 pok. 58m - 109 000
w Piechowicach, wymaga remontu.
Karkonoska Giełda Nieruchomości,
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 535
999 469
Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, łazienka, parter duży ogródek. 140.000 zł Sudety. Lic. 1749
- 535 630 414
Mieszkanie 2-pokoje, Cieplice o
pow. 37 m2, środkowe na I-piętrze
w ocieplonym bloku 4-piętrowym.
Wymienione wszystkie okna i drzwi.
Kuchnia osobna. Ogrzewanie z sieci
miejskiej. Okolica cicha, zielona. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe - Bardzo
ładne o pow. 51,3 m2 na II piętrze w
zadbanym bloku 4-piętrowym na Kiepury. Jasne, ustawne pokoje. Kuchnia
osobna. Na podłogach panele. Opłaty
350 zł/m-c. 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

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. ATRAKCYJNE KOWARY 138.000!
MAR-MS-12462. Polecam Państwu przytulne
mieszkanie o pow. 42m2, które składa się z
salonu, pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki z
wc i korytarza. Mieszkanie do wprowadzenia,
wykończona na wysoki standard. Bardzo atrakcyjna lokalizacja i oferta. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
2. ATRAKCYJNE W PIECHOWICACH!
MAR-MS-12450. Mieszkanie o pow. 58m2, do
remontu, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. I p.w
3-pietrowym bloku. Mieszkanie posiada piwnicę
i balkon. Ogrzewanie własne dla budynku. Po
remoncie można uzyskać bardzo ładne duże
M2. Cena 130.000 zł do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911.
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12461. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II na drugim piętrze o pow. ok.
37m2 w skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wanną, wc oraz korytarz. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 115,000,- do
negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. OKAZJA BLISKO CENTRUM I ZABOBRZA!
MAR-MS-12421. Atrakcyjne o pow. 52,40m2
składa się z przedpokoju, pokoju dziennego,
sypialni oraz łazienki wraz z wc wyposażonej w wannę. Mieszkanie słoneczne ładnie
utrzymane, zadbane jedynie do odświeżenia.
Ogrzewanie piecem 2-funkcyjnym gazowym.
Bardzo ciekawa lokalizacja. Cena 185.000,- do negocjacji. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE BLISKO CENTRUM!
MAR-MS-12415. Mieszkanie 45,27m2, w kamienicy na 2 piętrze, mieszkanie 3 pokojowe,
kuchnia łazienka i wc. Mieszkanie przytulne,
jasne. Cicha okolica, niedaleko plac zabaw.
Blisko do komunikacji miejskiej i osiedlowego sklepu. Cena 155.000zł.
Zapraszam na prezentację Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MW-12372. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład
wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią,
garderoba, łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie piec dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy
grunt o pow. 677,23m2. Budynek po termomodernizacji. Serdecznie
polecam Marcin Środecki 883 797 878.
8. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy
po remoncie, możliwość wykupienia garażu,
blisko centrum tylko 180.000. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
9. LOKAL DO WYNAJĘCIA!
MAR-MS-12416. Dwupoziomowy o pow.
łacznej ok. 350m2. Lokal znajduje się przy
głównej ulicy Jeleniej Góry. Podłączone łącza
internetowe, linia telefoniczna, alarm, prąd i
woda. W czynsz wliczone ogrzewanie co jest
dodatkowym atutem. Serdecznie zapraszam
na prezentacje. Marcin Środecki 883 797 878

Mieszkanie 2-pokojowe - tanie o
pow. 39,1 m2 w budynku 4-piętrowym
po termomodernizacji na IV-piętrze.
Budynek blisko centrum miasta, b.
dobra lokalizacja. Ogrzewanie z sieci
miejskiej. Niskie opłaty. N. Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39,6
m2 na parterze w bloku 4-piętrowym
w okolicach Morcinka. Funkcjonalne,
słoneczne z balkonem. Kuchnia
osobna. Okna pcv na podłogach
parkiet. Budynek zadbany. Tanie. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe o pow.
46,8 m2 na II piętrze w bloku 4 - piętrowym w okolicach Małej Poczty.
Rozkładowe, słoneczne i bardzo funkcjonalne. Cicha zielona okolica. Niski
czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe o pow.
48 m2 po remoncie w zadbanym
bloku 4-piętrowym na Zabobrzu I.
Ciepłe, funkcjonalne, ustawne. Duża
osobna kuchnia. Opłaty 300 zł/m-c.
Doskonała lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokoje - Sprzedam
64m2, 190.000 zł.N.City nr. L.5908
- 695 034 321
Mieszkanie 3 pokojowe po remoncie 62 m2, X piętro w wieżowcu z
pięknymi widokami na Panoramę
Karkonoszy. 185 000 zł N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3-pokojowe na II piętrze o pow. 64,2 m2, funkcjonalne,
jasne w budynku wielorodzinnym.
Blisko centrum miasta. Ogrzewanie
gazowe. Po częściowym remoncie,
kuchnia osobna. Na podłogach
panele. N. Szymkiewicz lic.240 - 669
620 071
Mieszkanie 4-pokojowe o pow.
86 m2 na V-piętrze w wieżowcu,
Zabobrze 3. Funkcjonalne, ustawne,
słoneczne z balkonem. Kuchnia
osobna. Do zamieszkania od zaraz.
Klatka schodowa zadbana. Atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz l 2400
- 669 620 071
Mieszkanie blisko centrum - Atrakcyjne mieszkanie 87,50m2, 4 pokoje,
aneks kuchenny, nowe budownictwo,
III/Poddasze, dwupoziomowe, zabudowa kuchenna, spokojna dzielnica,
do wprowadzenia, Kodex, Lic. 10491
- 513 059 468
Mieszkanie Cieplice - 71m 3-pokoje
w dobrej cenie Nr.lic 5877 - 515 285
788
Mieszkanie Piechowice - 41 mkw
do remontu, położone przy głównej
drodze w Piechowicach. Do lokalu w
komplecie kiosk - 602 727 242
M i es z k a n i e z g a r a ż e m 66-metrowe, poddaszowe całkowicie
wykończone (po podłodze większe)
obecnie typu otwartego studnia z
możliwością podziału na pokoje,
ogrodzona posesja, teren rekreacyjny,
garaż. Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie z ogrodem - dwupokojowe, zlokalizowane w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. Sudety.
Lic.1749 - 509 626 989
Mieszkanie, ul. 1 Maja dwupokojowe, po remoncie, idealne na kancelarię, gabinet lekarski. Karkonoska
Giełda Nieruchomości, Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660 359 500
Miłków 58m2 komfortowe + ogród,
I piętro, 3pokoje, 270m2 ogródka,
słoneczny taras i balkon, ogrzewanie
gazowe i kominkowe, miejsce postojowe, posesja ogrodzona. Całość po
kap. remoncie, czynsz 100zł. Polecam Nieruchomosci Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Mysłakowice 2 i 3 pokoje Wysoki parter 54m2, 3pokoje do niewielkiego remontu, II piętro 33,5m2,
2 pokoje po kap. remoncie z całk.
wyposażeniem, III piętro 3 pokoje
64m2 do drobnego remontu. Więcej
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Nieruchomości Marles - Pomożemy w sprzedaży, kupnie, domy,
mieszkania, działki, obiekty itp. udzielamy pomocy w uzyskaniu kredytu
hipotecznego. Wykonujemy wirtualne
wizyty nieruchomości. Zapraszamy. 607 797 911

Noskowskiego 10 - 37 m2
- Sprzedam mieszkanie dwupokojowe do remontu, kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon. 2 piętro. - 793
727 523
Noskowskiego 70m2 - 184,4yś
- Okazja, IV piętro, 70m2, 3pokoje
(23,15 i 12m2) okna PCV, parkiety,
glazura w łazience i kuchni, duży balkon, do niewielkiego remontu, czynsz
440zł, b. słoneczne, dobra lokalizacja,
lic.8236 - 692 094 962
Nowe mieszkania Cieplice - Blisko
parku i nowobudowanego aquaparku,
energooszczędne ściany i okna, jasne
pokoje, podziemne garaże, piwnice,
duże balkony, prywatne ogródki,
internet, videofon, cicha, spokojna
okolica! ABN Stepien os.odp.zaw.
lic.7867 osoba kontaktowa Adam W
514 600 110
Nowe wykończone mieszkanie 44m2 w nowym budynku, gustownie
wykończone, w cenie pozostaje
wysokiej klasy zabudowa kuchenna
wraz z wbudowanym sprzętem AGD
oraz duża szafa. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Piechowice - 135tyś - Skrzydło
starej willi 71m2 z wejściem przez
ogródek (80m2), 3 sypialnie, salon z
aneksem kuchennym, jadalnią, CO
na piec węglowy, do niewielkiego
remontu, możliwa negocjacja Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Piechowice 71m2 - 135tyś. Skrzydło willi, parter, niezależne wejście przez własny ogródek (80m2),
71m2, 3sypialnie, salon z aneksem
kuchennym i jadalnią, CO z pieca stałopalnego. Do niewielkiego remontu.
N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094
962
Przepiękne 3-pokojowe Zabobrze
- 67-metrowe mieszkanie po kapitalnym remoncie, ładnie wykończone,
nie wymagające nawet odświeżenia,
z widokiem na góry, dużym balkonem,
wyposażoną kuchnią i szafami w
cenie. Nieruchomości Otti lic13225
- 603 491 335
Różyckiego 50m2 - IV piętro, 2sypialnie (15 i 9m2), pokój z
aneksem kuchennym (16m2) duża
łazienka (4,5m2) indywidualnie przebudowane, okna PCV, gładzie, do
niewielkiego remontu, lic.8236 - 692
094 962
Sprzedam lub zamienię 2pok.
48m,2 w bloku, pierwsze piętro w
Sobieszowie na większe 3 lub 4 pok
(możliwość dopłaty) Tel.609779110
Sprzedam ładne 2 pokojowe mieszkanie 45m2 na Placu Ratuszowym z
widokiem na plac. Mieszkanie ciepłe
i słoneczne do zamieszkania. Osoba
odpowiedz. zawodowo nr lic.10171
Kontakt AndrzejZ - 508 240 827

Sprzedam
mieszkanie 28m2.
Pokój z kuchnią,
łazienka, w centrum
lub zamiennię na
większe, własność tel.
785 635 630
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu
ul. Noskowskiego, 3 pokoje 63m2, II
piętro, blok po remoncie - cena 210
tys. zł tel. 600 346 516
Sprzedam mieszkanie rekreacyjne,
kamienica, dobry stan, pow.26m. kw.
w Karpaczu Górnym, koło Wangu,
przy szlakach górskich, 100m. od
wyciągu, przystępna cena. - 607
430 329
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej
Górze, 51m2, parter niewymagające
nakładów finansowych budynek
docieplony, ogrzewanie gazowe,
pomieszczenie gospodarcze, piwnica,
ogródek, 179tyś. - 691 759 463
Sprzedam nowe komfortowe
mieszkanie 2 pokoje 50 m. na 1
piętrze z balkonem plus garaż ul
Moniuszki 5A. Bez pośredników tel.
600721484

Sprzedam za 47 tyś. kawalerkę w
Cieplicach lub zamienię na większe
mieszkanie z dopłatą. Karkonoska
Giełda Nieruchomości, Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 535 999 469
Super lokalizacja - 3 pokojowe
mieszkanie po remoncie, okolice
Intermarche. Pow.61m2, 3piętro,
c.o. i ciepła woda z sieci, czynsz 350
zł, 215000zł do negocjacji. Piękny
widok na las i panoramę okolicy. NR
LIN.16361 - 600 227 515
Szklarska Poręba 39m2 - 2
pokoje, łazienka, WC, gotowe do
zamieszkania. Tanie w utrzymaniu.
Blisko do centrum jak i wyciągu.
Doskonała lokalizacja. 185 000 zł.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740
- 503 021 047
Szklarska Poręba 72m3, 3 pokoje
do remontu. 2 piętro. Spokojna i
cicha okolica. Dobry dojazd. 15 minut
spacerem od centrum. 190 000 zł.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740
- 503 021 047
Szymanowskiego 35m2 – pilne.
Parter, 2pokoje (16 i 10m2) całość po
kap. remoncie (okna PCV, gładzie,
panele, nowa łazienka) ciepłe, słoneczne, nie wymaga nakł. finansowych, ociepl. blok, możliwe od zaraz.
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Śliczne 48 m2 - Mieszkanie dwupokojowe w bardzo dobrym stanie
technicznym, czynsz tylko 350 zł,
atrakcyjna cena, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Śliczne mieszkanie 3 pokojowe Wyjątkowo urządzone, z duszą, tynki
strukturalne, panele, nowe okna PCV,
garderoba, niewymagające żadnego
wkładu finansowego! ABN Stepien
os.odp.zaw.lic.7867 osoba kontaktowa Adam W 514 600 110
Śliczne mieszkanie 3-pokojowe Wyjątkowo urządzone, z duszą, tynki
strukturalne, panele, nowe okna PCV,
garderoba, niewymagające żadnego
wkładu finansowego. ABN Stepien
lic.7867 osoba kontaktowa Adam W
514 600 110
Trzypokojowe ul. Kiepury - Pow.
62m2, 3 pokoje na 10 piętrze w wieżowcu. Mieszkanie zadbane. Super
widoki na góry. Ogrzewanie sieciowe.
Cena 185tys.zł. Rychlewski Nieruchomości Lic.9549 - 602 732 135
Ul. Lipowa Jelenia Góra - mieszkanie
w okolicy Małej Poczty. Zlokalizowane
na 3 piętrze domu wielorodzinnego.
Powierzchnia po podłodze 42,47 m2
+ balkon. Osiedle zamknięte (strzeżone). Ogrzewanie gazowe - kocioł
dwu funkcyjny. - 608 504 184
W nowym budownictwie - 46m2 na I
piętrze w bloku na ogrodzonej posesji
i 43m2 na Zabobrzu III na 3 piętrze,
obydwa do zamieszkania, nie wymagające żadnych dodatkowych nakładów finansowych. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Wiłkomirskiego 48 i 51m2 - IV
piętro, 48m2, 2pokoje (20, 12m2)
po kap. remoncie z zab. kuchenną
i szafą komandor. II piętro, 51m2,
2pokoje (20, 11m2) do niewielkiego
remontu. Duże balkony, dobra lokalizacja. Nieruchomości Fankulewscy
lic. 8236 - 692 094 962
Z ogródkiem w Staniszowie - Bardzo
ładne 57,43 m2, trzy pokoje tylko 4
km od Jeleniej Góry, ogródek i garaż,
bezczynszowe, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Zabobrze III - w wieżowcu, V piętro, 86m2, 4pokoje (25, 15, 15, 12m2)
duży balkon w cenie zabud. kuchenna
i 2 szafy komandor, mieszkania
wymaga jedynie drobnych poprawek,
bardzo przestronne. Nieruchomosci
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Zabobrze, 39 m2, cena: 115 000
- Mieszkanie nadające się do całkowitego remontu, z wyłączeniem okien
i drzwi balkonowych, które zostały
wymienione na PCV. Ustawne, praktyczne. Wysoki parter. N.Partner
Licencja 4917 - 604 906 257
Zielone Tarasy - Nowe mieszkania
w Cieplicach przy ul Zielonej. Wielkopolska jakość - kontakt Roksanes Ż
7867 - 508 240 831

28 listopada 2011 r.

9

Zielone Tarasy - Ostatnie mieszkania w oddanym do użytku budynku,
przyjmujemy również rezerwacie na
mieszkania w trzecim budynku. Pozostało tylko 11 mieszkań. Roksanes Ż
7867 - 508 240 831

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje przy ulicy Drzymały (bliżej
stadionu) nowy piec centralnego,
duża kuchnia, umeblowane. 950zl +
opłaty - 531 260 885
2 pokojowe bezczynszowe, umeblowane. Atrakcyjna cena. Jelenia Góra
ul. Sobieskiego - 531 000 556
Atrakcyjne pokoje - Do wynajęcia bardzo ładne, umeblowane
pokoje idealne dla studentów lub
dla pracowników, blisko Kolegium
Karkonoskiego. Serdecznie polecam
MAR-MW-12498. Marles lic. 13045 533 797 878
Blisko centrum - Pokój, media,
dostęp do kuchni, internet, spokój,
blisko centrum. - 698 673 047
Do wynajęcia kawalerka, ul Matejki,
3 piętro, wyposażona, ogrzewanie
elektryczne, 650zl + prąd + woda +
kaucja 650zl - 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
wyposażone, Pl. Wyszyńskiego, 800
zl + prąd + woda + kaucja - 609
655 488
Do wynajęcia mieszkanie 45m.kw.
w centrum Jeleniej Góry. 2. pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, umeblowane. Cena 1100 zł/mc. W cenie
C.O. i woda, tel. 502 044 823
Do wynajęcia mieszkanie z ogrodem,
os. Czarne, 2 pokoje, kuchnia z
aneksem, łazienka, korytarz, odrębne
wejście i liczniki, parter, ogrzewanie
gazowe, kaucja. - 507 704 066
Do wynajęcia umeblowanie 3 pokojowe w centrum tel. 603 153 503
Do wynajęcia, dwupokojowe, obok
UE. Umeblowane, media, internet,
pralka, lodówka. Dla 2 lub 3 osób.
Cena 900zl w tym czynsz. - 510
260 300
Dwupokojowe Karłowicza mieszkanie umeblowane koszt 860 zł
plus liczniki, lic. 5524 Nieruchomości
City - 662 112 344
Kawalerka 35 m2, Zabobrze 3 na
wysokim parterze w bloku z 2005r.
W pełni umeblowana i wyposażona. Łazienka z kabiną, łóżko 2-os,
lodówka, pralka, TV, balkon, wysoki
standard. Jasna i ciepła. Cena-900zł.
- 509 669 437
Kawalerka okolice centrum, na
parterze w nowym budownictwie,
umeblowana i wyposażona. Cicha
zielona część miasta. Lic 998. - 509
156 552
Kawalerka umeblowana Zabobrze od zaraz - 502 206 565
Kiepury, Moniuszki 2 pokojowe
- Dwa mieszkania 2 pokojowe do
wynajęcia. Nieumeblowane. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503
021 047
Mam do wynajęcia 2 pokoje 34m2,
częściowo umeblowane 800zł najem
( w tym ogrzewanie) + media, ul. Szymanowskiego tel. 723 676 152
Mam do wynajęcia ładne mieszkanie
w Kromnowie - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, centralne ogrzewanie w
cenie 600zł + rachunki (tylko prąd) 693 103 586
Mieszkanie w okolicy Jeleniej - 1/2
domu w Dziwiszowie, duży ogród.
500 zł + media. sudety. lic.1749 - 509
626 989

Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443,
75 75 25 017
Pokój do wynajęcia dla miłej pracującej dziewczyny - 603394453
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Wynajmę kawalerkę w centrum.
650 zł/ miesięcznie dodatkowo prąd
i woda według zużycia. W pełni umeblowana. Nieruchomości Stępień.Os.
Odp. Zaw. Lic. 7867. - 514 600 101
Wynajmę mieszkanie 40m, dwa
pokoje, kuchnia, łazienka i garderoba, umeblowane w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. 1000zl miesięcznie plus kaucja za 3 miesiące.
- 508 231 091
Wynajmę mieszkanie dwa pokoje,
kuchnia i łazienka w okolicy Akademii
Ekonomicznej - 692 441 853
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu
50m2 umeblowane tel. 502594189
Wynajmę pokój dla 1-2 osób tel.
723 211 053
Wynajmę pół domu na osiedlu
Widok, Cieplice-JG, 100m2, 3 pokoje,
duża, słoneczna kuchnia z meblami,
łazienka, balkon, taras, ogród, 1300
zl + media - 693-503-602
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

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię dwa mieszkania /Zabobrze III/kawalerka 29 m2 i mieszkanie
51,3m2 (dwa pokoje) na jedno większe również na Zabobrzu III. Proszę
dzwonić po 19. - 727 677 340
Zamienię kawalerkę na ul. Karłowicza na większe - 504 600 685
Zamienię mieszkanie 2 pokoje,
kuchnia, łazienka 41m w Wałbrzychu
na Jelenią Górę na mniejsze, może
być do remontu - 510 389 823

DOMY
KUPIĘ
Mały, nowy dom - Działając na
zlecenie klienta poszukujemy domu
w JG lub okolicach. Wielkość ok.
100m2. Wykończony, gotowy do
zamieszkania. Gotówka. NPartner
licencja 4917 - 604 906 257

DOMY
SPRZEDAM
Agroturystyka 420 m2 - Pięknie położony przestronny i nowocześnie urządzony dom o pow.420 m2
(13 pokoi) + stodoła + działka 0,39
ha w okolicy Jeleniej Góry z przepięknym widokiem na góry. Tel.508
302 629. N.Sudety.
Budowa domów pod klucz tel.
504 831 342
Cieplice parter willi - 102m2, 5
pokoi, wejście tylko dla właściciela,
piękny ogród, ogromna suterena z
oknami (102m2) po kap. remoncie,
zachowane stare elementy, idealny
stan willi, piękna lokalizacja, lic.8236
- 692 094 962
Dom dwurodzinny - 6 pokoi, działka,
garaż, zadbany.Lic.5877 - 500 122
445
Dom nad jeziorem - 167m² wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym w Międzyrzeczu-Bobowicko, pow. działki 680m². Widok
na jezioro, blisko las. - 885 342 947
Dom po kapitalnym remoncie do
wprowadzenia 100m2 na działce
700m2 z garażem. 15km od Jeleniej
Góry. Cena 261000zł. Lic 998. - 509
156 552
Dom w Wojcieszycach - Pow. domu
285m2, działka 4000m2. Stan domu
- do odświeżenia. Wynagrodzenie
pośrednika opłaca strona sprzedająca. Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 535 999 469
Dom w zabudowie szeregowej o
powierzchni 180 m2 z bardzo ładnie
zagospodarowaną działką 425m
wybudowany w 2000r. Nr.lic 5877 515 285 788

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Dom wiejski Cieplice. Zamieszkany,
zagospodarowane 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Możliwość dalszych
adaptacji oraz dużego dwu poziomowego strychu. Działka 1200m2.
265 tyś. do negocjacji. NK lic.1740
- 503 021 047
Mały, nowy dom, 91 m2. Na parterze: przedsionek, duży salon połączony z kuchnią, spiżarnia, łazienka.
W salonie kominek rozprowadzający
ciepło po całym budynku. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503
021 047
Nowy dom tylko 419000zł Powierzchnia: 130m2, działka:
1250m2. 4 sypialnie, pokój dzienny,
kuchnia/jadalnia. Dwie łazienki.
Dwa balkony. Zadzwoń i zapytaj o
szczegóły. Lokalizacja: Przedmieścia
JG. (nPartner Licencja 4917) - 604
906 257
Pół bliźniaka w Jeleniej Górze o
powierzchni całkowitej 338 m2, niezależne małe mieszkanie. W cichej i
spokojnej dzielnicy, blisko lasu oraz
parku. Nieruchomości Karkonoskie
lic.1740 - 503 021 047
Pół domu po remoncie z 1884r
- Bezpośrednio sprzedam pół pięknego domu po generalnym remoncie (90%) wraz z dużym zadbanym
ogrodem. 2 km od Jeleniej Góry
w miejscowości Dziwiszów - 601
966 386
Praktyczny dom - 485 000 zł,
parterowy bliźniak. Powierzchnia 131 m2, działka: 474 m2. 4
sypialnie. Doskonale wykończony.
Wysokiej jakości wnętrza. Cena
485 000zł. Nieruchomości Partner
licencja 4917 - 604 906 257
Sprzedam atrakcyjną szeregówkę - lokalizacja Zabobrze,
gotowa do zamieszkania, elegancko wykończona, 120 m2, rok
budowy 2006, stan bardzo dobry,
Jelenia Góra tel. 501 099 367
Środkowa szeregówka - 375tyś.
z 2004r. b. słoneczna, całkowicie
wykończona, 100m2, 2sypialnie na
piętrze, salon, kuchnia z jadalnią,
ogródek 75m2, łazienka i WC,
taras, miejsce postojowe. Nieruchomości Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Wybierz sobie dom - *420 tys
Os.Czarne *540 tys Sobieszów
-zielono i cicho *580 tys Jeżów k/
Zabobrza *485 tys nowoczesny
komfortowy JG(wysoki standard)
*560 tys 5 min od JG- bajeczne
widoki na góry, lic 4566 - 601
540 292
Wynajmę lub sprzedam nowy
dom jednorodzinny 100 m2, w okolicy Zabobrza, tel. 75 64 173 76

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Atrakcyjne pół domu o pow.
90m2 w okolicach Castoramy po
kapitalnym remoncie. Idealne dla
rodziny lub firmy również jest możliwość wynajęcia pod działalność
gospod. MAR-DW-12499. Marles
lic. 1304 - 533 797 878
Budynek mieszkalno-biurowy,
120m2 z własnym parkingiem na
kilka samochodów, 4 pomieszczenia + zaplecze socjalne, wolne od
1 grudnia. Atrakcyjna cena ul.
Sobieskiego, teren ZREMB-u w
Jeleniej Górze - 531 000 556
Dom w Podgórzynie, salon
kuchnia, 2 sypialnie, 1500 zł plus
media. Sudety. lic. 1749 - 535
630 414
Pokój z kuchnią wynajmę,
w pełni umeblowany pokój z
kuchnią i aneksem łazienkowym w domu jednorodzinnym.
Wejście osobne, duży ogród,
blisko przystanek, w spokojnej
dzielnicy koło MPK, możliwe
podłącz Internet. - 757678968,
794964456

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę rolną lub budowl aną, m i ędz y K ar pac zem, a
Miłkowem. Od 1.000 do 5.000
m.2. Nie musi być przy głównej
drodze. - 660 474 649

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
50 tys. - Działka w czystych Rudawach Janowickich, ok. 20 min. drogi
samochodem z Jeleniej Góry. Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin
Chaszczewicz lic.14414 - 660 359
500
Do sprzedania widokowa działka
budowlana. Tylko 59 tys zl. Os odp.
zawodowo nr lic 7867 - 514 600 104
Działka budowlana ze wszystkimi
mediami o pow.1665m2. w miejscowości Łomnica. Cena 67zł m2. N.
Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Działki budowlane Dziwiszów - 2
km od Jeleniej Góry - bez pośredników. Działki z widokiem na Panoramę
Karkonoszy - 601 966 386
Działki w Jeżowie Sudeckim ul.
Lotnicza, media w granicach działki,
pow. 1190 i 1500m2, 120zł/m2 do
negocjacji, szczegóły przez telefon,
nr lic 10171. - 508 240 825
Najpiękniejsza działka budowlana w Jeleniej Górze-Dziwiszów, os.
Leśne Zacisze. Pow.1001m², media
przy działce. Idealna działka dla ludzi
lubiących ciszę i łono natury. Widok
na Śnieżkę. - 885 342 947
Okolice Starej Kamienicy 15 ha
- 15 ha w jednym kawałku. Lekko
nachylone. 300 000 zł do negocjacji
- oferta ważna do końca roku. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503
021 047
Okolice Szklarskiej Poręby 7200
m2 - Atrakcyjna, duża działka, lekko
nachylona. Pod zabudowę. Doskonale nasłoneczniona. Piękny widok
na okoliczną dolinę oraz częściowy
widok na Karkonosze. 369 000 zł.
Nieruchomości Karkonoskie lic 1740.
- 503 021 047
Sprzedam działkę budowlaną w
Jeżowie Sudeckim od strony Zabobrza N. City nr.L.5908 - 695 034 321
Sprzedam działkę budowlaną
w Wojcieszycach. Okazyjna cena
- 38zł./m2 Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca. 535 999 469
Sprzedam działkę w Miłkowie, 55zł.
m2 N. City nr. L. 5908 - 695 034 321
Zielona działka budowlana w
pobliżu Jeleniej Góry, 49zł/m, 1000
lub 1900m, media, dojazd drogą
asfaltową, granicząca z parkiem,
cisza i spokój! ABN Stepien os.odp.
zaw.lic.7867 - 514 600 110

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal użytk. położony
w centrum Nowogrodźca o pow.
32m2, sala sprzedaży, magazyn,
WC. Cena do uzgodnienia - 509
927 081

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam lub wynajmę lokal
użytkowy o powierzchni 120 m2 blisko centrum na każdą działalność.
Cena 240 tys zl. - 604 358 155

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Budynek mieszkalno-biurowy,
120m2 z własnym parkingiem na
kilka samochodów, wolne od 01
grudnia. Atrakcyjna cena. Jelenia
Góra ul. Sobieskiego teren ZREMB-u - 531 000 556
Do wynajęcia lokal 55 m2 w centrum miasta, na parterze, przy
ruchliwej ulicy. Doskonała lokalizacja na biuro, dla działalności handlowej czy usług. Bez pośredników.
tel. 501 662 442
Do wynajęcia magazyn o pow.125
m2 w Wojcieszycach. Tel. 508
302 629

Do wynajęcia
stanowisko pod
działalność fryzjerską
w centrum
tel. 723 902 406
Lokale w centrum. tel. 510105442
- 502 362 187
Wynajmę pomieszczenia pod
usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
biurowe, gabinety lekarskie tel.
600 385 142

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Do sprzedania garaż murowany
w Cieplicach - Osiedle Orle. Więcej informacji pod numerem 507
750 910
Sprzedam garaż 24m2 z sita,
duży na busa, ul. W. Pola tel. 75
64 289 53
Sprzedam garaż murowany w
centrum miasta tel. 794 944 787
Sprzedam stoisko handlowe wolnostojące (na pasaże handlowe)
do sprzedaży biżuterii, ozdób do
włosów, zegarków, pasków, portfeli
i innych akcesoriów. Powierzchnia
10 mkw. Cena 2500 brutto - 510
214 308

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

Cytować i żyć

Mniej więcej od czasów Sokratesa
wiadomo, że cytat pomaga żyć. Cytując
jakąś formułę w skuteczny sposób
uwalniamy się od problematyczności
własnego życia, a przynajmniej na czas
„trwania” w uszach ostatniego słowa
tejże formuły. Wystarczy jedynie formułę
mieć i już świat staje się lepszy.
Czy Ty swoją formułę masz, Czytelniku, tego nie wiem. Ja mam – od
niedawna, wraz z innymi mieszkańcami
naszego miasta obecnymi wtedy i wtedy
na jednym z posiedzeń rady miejskiej
naszej szanownej. Mam! Dostałem ją,
jak i inni dostali od jednego z miejskich
włodarzy, który jeszcze jakiś czas temu
nie uszedł był wirtualnym łapom phisingu i spamu, i stał się ofiarą jak podłych
wszakże porno-pomówień.
A formuła ta brzmi następująco:
„W Jeleniej Górze spada bezrobocie,
a przeciętne zarobki to kwoty około
3 tysięcy złotych”. Brzmienie tłuste
i jakże optymistyczne, nieprawdaż?
A jak żyć pomaga, gdy w uszach
dźwięczy! No bo pomyśl sobie, Czytelniku, toż to niebo istotne mamy w
tej naszej mieścinie, skoro na przekór
innym miastom u nas bezrobocia nie
ma skądinąd są aż tak płace wysokie.
Prawie 3 tysiące złotych dostaje prze-

PLOTKI I FAKTY

ciętny jeleniogórzanin! Tylko gdzie są
te pieniądze?
Gdy uzmysławiam sobie cytując
formułę daną mi przez wystylizowanego
na macho włodarza, jaki po pierwszym
każdego miesiąca jestem bogaty – robi
mi się błogo i lekko na sercu. Kiedy znów
myślę sobie za sprawą owej formuły,
że gdybym stracił pracę miejsc pracy
nowych jest tutaj dla mnie bez liku – robi
mi się ciepło niczym w łonie matczynym;
matki Jeleniej Góry jak się ona zowie. Jest
mi cudownie i sobiepanem jestem. Gdy
jednak podejdę po pierwszym do bankomatu, a później dobrze się rozejrzę...
Wtedy do głowy przychodzi mi inna
formuła. Mianowicie: „Wiem, że nic nie
wiem”, która już żyć nie pomaga. Wręcz
przeciwnie – formuła ta dusi i tłamsi
niemiłosiernie, niczym Dusiołek, co to
według podań ludowych siadał niegdyś
nocami na klatkach piersiowych śpiących i tak wiercił się, wiercił, że aż tchu
brakowało. Ale nie, ja się tej formule nie
dam! Będę powtarzał ciągle formułę z
ust złotych włodarza pięknego wylęgłą.
Równie jak on piękną, ba, do grona
najpiękniejszych formuł należącą. Z tego
grona i Ty sobie wybierz jakąś formułę,
czytelniku.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU XMViiI

Kroki i przerażenie
– Już po mnie! – pomyślał Starzecki
gorączkowo szukając wzrokiem
możliwości ucieczki przed tajemniczym kimś, którego miarowe kroki
zbliżały się z parteru. Co prawda była
to tylko jedna osoba, jednak Stefan był
pełen najgorszych przeczuć. Milicja?
A może to tylko któryś z lokatorów
zmierzający do swojego mieszkania?
Wyjść za okno i czepić się gzymsu?
Bez sensu – zobaczą go z dołu i będzie
jeszcze więcej zamieszania. Wyżej
już schodów nie było, więc wejście
na dach niemożliwe. Zacząć powoli
schodzić udając mieszkańca? Nie, też
niedobrze: tak czy inaczej wzbudzi
podejrzenia. Najlepiej byłoby rozwiać
się w powietrzu i po prostu zniknąć.
Tajemniczy osobnik był coraz bliżej, a
Starzecki czuł, jak odpływają z niego
resztki odwagi, i z chojraka zawadiaki
staje się przestraszonym chłopcem,
który zabłądził i błąka się po omacku
w nadżartej zębem czasu barokowej
kamienicy.

Równomierny odgłos kroków
zbliżał się i coraz to głośniej dudnił
mu w uszach. Stefana ogarnął niewypowiedziany lęk. Nie pamiętał,
kiedy ostatnio aż tak się bał. Jako
nastolatek podczas nalotów na
Warszawę, schowany w piwnicy?
Może, ale wtedy strach współdzielił z innymi, więc łatwiej go
było znieść. Teraz wokół nie było
nikogo. Tylko te potworne kroki.
Mężczyzna bał się wychylić za bogato zdobioną drewnianą barierkę,
aby spojrzeć, kto jest powodem
jego przestrachu. Zrezygnowany
oparł się o „zaplombowane” drzwi
mieszkania Teodora Drzewieckiego. Oniemiał, kiedy – mimo
zabezpieczeń – skrzydło otwarło
się z cichym jękiem.
Nie zastanawiając się długo
Starzecki wślizgnął się do środka
zamykając za sobą drzwi na sporą
zasuwkę. Odetchnął.
Ciąg dalszy za tydzień.
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Z jublu na otwarcia
Wielce zapracowana była w
miniony piątek wierchuszka jeleniogórskiego establishmentu,
która musiała obsłużyć aż trzy
imprezy w ciągu kilku godzin.
Najpierw jubileusz Gimnazjum nr 4
(i poczęstunek), później – otwarcie
Bursy Szkolnej nr 1 (też poczęstunek) i wreszcie – cięcie wstęgi
przed szpitalem KCM przy ulicy
Bankowej. Nie bez kozery taki właśnie harmonogram zaplanowano,
aby – w razie przejedzenia – „elyta” jeleniogórska miała się gdzie
podleczyć. Szczęśliwie jednak nie
zanotowano przypadku dyspepsji
ani innych gastrycznych dolegliwości wśród przećwiczonych w
wyścigu do szwedzkich stołów
naszych możnowładców. A po minach oficjeli widać było, że takich
właśnie bogatych w wydarzenia
dni powinno być w ich kalendarzu
znacznie więcej!

– Uważamy, że na podobieństwie
naszego Krzysztofa Mroza

– … do Zbigniewa Ziobry
powinniśmy pomyśleć

Ciszej o SKM
Im dalej od wyborów, tym sprawa jeleniogórskiej Szybkiej Kolei
Miejskiej, zwanej też szybkim
tramwajem (lub – jak widnieje
na facebookowym profilu szefa
miasta – „tranwajem”) schodzi
na drugi plan. Czyżby okazała się
kolejnym wyborczym frazesem? Co
prawda poczyniono już ustalenia,
określono środki i rozpoczęto
procedury, jednak rzeczywistości
oszukać się nie da. Kryzys ciśnie i o
kolejowe inwestycje nie jest łatwo.
Tam, gdzie tego typu komunikacja
już działa, cięcia są nieuniknione,
bo pieniędzy brakuje. Psychologicznie rzecz ujmując, aby uniknąć
rozczarowań tego typu, lepiej z
eskamowskiego pomysłu powoli
wycofać się zwalając wszystko – nie
bez racji zresztą – na trudności
obiektywne.
(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.

– … nad budową struktur
Solidarnej Jeleniej Góry!

Krzysztof Mróz, Ireneusz Łojek, Oliwer Kubicki – radni Prawa i Sprawiedliwości.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Koktajl jeleniogórski
Jelenia Góra miała sporo szczęścia, bo miasta nie dotknęła wojenna
zagłada. Nieszczęściem był brak
troski o to, co polscy przybysze
otrzymali po swoich poprzednikach.
Skutek taki, że dziś reprezentacyjna
część naszego miasta wygląda,
pisząc delikatnie, tak sobie.
Zabudowa wymaga troski, nawet ta zrujnowana. Wiedzą o tym
gospodarze ruin zamków, którzy
inwestują miliony złotych (vide
Lenno we Wleniu) tylko po to, aby
czasem marne resztki zakonserwować i nie doprowadzić ich do jeszcze
większej ruiny. Niemcy już w latach

30. XX wieku – z powodu zmiany
priorytetów na przygotowania
wojenne – nie troszczyli się zbytnio
o zmęczoną czasem, wiekową zabudowę Hirschbergu.
Ta – po 1945 roku – przybyłym ze
zmasakrowanego wojną kraju – tak
czy inaczej wydawała się szczytem
luksusu, o który nie trzeba było
zbytnio dbać. Dodajmy, że przecież
jeszcze przez całe lata 50. na tak
zwanych ziemiach odzyskanych
żyło się w poczuciu tymczasowości,
że dawni gospodarze wrócą i swoje
zabiorą. Po co więc remontować?
Nie miejsce tu na analizę pro-

blemu: fakt taki, że rozsypujące
się siłą postępującego niedbalstwa
budynki nadawały się – jak na tamte
czasy – ino pod buldożer. A nowe,
socjalistyczne trendy podpowiadały
rozwiązania tanie, ale obskurne,
zwłaszcza w ocenie z perspektywy
lat. Stąd klockowata zabudowa
części śródmieścia wżera się tu
i ówdzie w tę historyczną, która
oparła się zamysłom rozbiórkowym
i przetrwała – mimo fatalnego stanu
technicznego.
W latach przełomu transformacji
ustrojowej gospodarze Jeleniej Góry
„odkryli Amerykę”, że przecież
zniszczone zabytki można odrestaurować, a nie burzyć. Wtedy poddano
kapitalnym remontom mocno sypią-

ca się zabudowę części ulicy 1 Maja
w wielu przypadkach zachowując
tylko fasady. Przyszła też moda
na plomby kamieniczne, które w
szczerbatym śródmieściu stawiano
nie tylko w miejsce wyburzanych
ruin, ale i na niezagospodarowanych
dotąd gruntach.
Plomby niczym w ludzkiej szczęce, a to błyszczały złotem, a to
iskrzyły srebrem wyróżniając się
spośród jednolitej stylistycznie
zabudowy. Architekci mocno wysilali wyobraźnię, aby pokazać swoją
kreatywność nie zawsze (a raczej
rzadko) docenianą przez oglądaczy
i użytkowników. Podobnie jak w
ludzkiej protetyce stomatologicznej,
kiedy skończyła się moda na złote

koronki, kilka kamienic zbudowano według stylu nawiązującego do
wzorów historycznych.
Z tej dziejowej mikstury wyszedł
koktajl jeleniogórski. Strawny, ale
niezbyt smaczny. W jednym naczyniu
mamy: pozostałości baroku, zmieszane z eklektyzmem i modernistycznym
monumentalizmem, uzupełnione
socrealistycznym funkcjonalizmem,
dosłodzone kiczem współczesnym. To
wszystko doprawione kurzem i brudem. Wstrząśnięte, ale niezmieszane.
Serwowane codziennie dziesiątkom
tysięcy par oczu, których – biorąc
pod uwagę tendencje demograficzne i
emigracyjne – z roku na rok ubywa.
O gustach się nie dyskutuje, ale
o bezguściu – można. Stąd przed

architektami, którzy projektują
współczesną zabudowę, zwłaszcza
tę wkomponowaną w historyczną
część miasta, niełatwe zadanie
sprostania gustom i guścikom
przeróżnym. Pochwały ze strony
fachowców, którzy pomstują na
brak tolerancji na nowości u
społeczeństwa, i nagany ze strony tego społeczeństwa właśnie,
każą postawić pytanie: czy domy
buduje się ku dowartościowaniu
dumy projektanta, czy też pozostawienia udanego świadectwa
budowlanego z naszych czasów
dla przyszłych pokoleń. Ideałem
byłby złoty środek, o który – jak
zwykle –najtrudniej.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2011-11-18 godz. 18.00 - 2011-11-25 godz. 14.30
PRACA
DAM PRACĘ
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
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
Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony
z terenu Leśnej, Gryfowa, Lubania
i Mirska. Praca na stałe. - 605
097 861
Agent Telekomunikacji Polskiej
S.A. nawiąże współpracę z grupą
handlowców usług telekomunikacyjnych z terenu woj. dolnośląskiego.
Atrakcyjne warunki współpracy.
E-mail: renata.linkiewicz@linco.pl
Agent Telekomunikacji Polskiej
S.A. poszukuje doświadczonych
sprzedawców usług telekomunikacyjnych. Praca na terenie
woj. dolnośląskiego. Wymagania:
doświadczenie w sprzedaży, komunikatywność, mobilność - renata.
linkiewicz@linco.pl
Firma zatrudni pracownika budowlanego, wymagane doświadczenie
w pracach ogólnobudowlanych
(wewnątrz i zewnątrz budynku).
Oferty na adres e-mail: rekrutacjamak@o2.pl - 790 618 064
Firma zatrudni studiujących w
systemie dziennym lub osoby
szukające dodatkowej pracy. W
dziale obsługi klienta. Niepełny
wymiar godzin bez weekendów.
CV + list motywacyjny: rekrutacja@opalmed.eu - 756 453 928
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni bufetowe. Cv proszę
wysyłać na adres : kadryk@golebiewski.pl - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów. CV prosimy
wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę. Wymagana dobra znajomość języka
niemieckiego. Cv proszę wysyłać
na e-mail : recepcja.karpacz@
golebiewski.pl - 757 670 715

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
NZOZ zatrudni stomatologa na
bardzo dobrych warunkach. NFZ
plus prywatnie. Praca w okolicach Gryfowa Śląskiego. - 693
362 064
Opieka - Niemcy - Legalna
praca w Niemczech od zaraz.
Wynagrodzenie do 1200e netto
plus 15e zwrot za dojazd. Zatrudnienie na umowę o pracę lub
zlecenie. Wymagana komunikatywna znajomość języka. 77/4354075
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech zatrudni na
umowę o pracę firma DoraMed z
Jeleniej Góry. - 691 104 999
Pałac Brunów zatrudni kucharza z doświadczeniem do pracy
w restauracji. CV proszę wysyłać
na adres praca@brunow.pl - 510
194 480
Pa r t n e r Te l e k o m u n i k a c j i
Polskiej S.A. zatrudni energiczne, komunikatywne osoby
na stanowisku reprezentanta
handlowego. Obszar działania
woj. dolnośląskie. Mile widziani
studenci. Atrakcyjne warunki. renata.linkiewicz@linco.pl
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
PMPoland S.A. pilnie zatrudni
pracowników na stanowiska:
traser konstrukcyjny (doświadczenie i bardzo dobra znajomość
rys. technicznego) oraz ostrzarz
narzędzi - obróbka skrawaniem
(doświadczenie zawodowe) - 756
459 524
Poszukujemy ajenta do salonu
sprzedaży usług telekomunikacyjnych na terenie Lwówka
Śląskiego. W/w oferta wiąże się
z prowadzeniem dział. gospodarczej - rekrutacja_salon@wp.pl
Poszukujemy animatora do
pracy z dziećmi w pensjonacie 75 76 17 331
Poszukujemy doświadczonych elektryków. Legalna praca
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829 lub 756 422
300 lio-bau@wp.pl

Poszukujemy doświadczonych kafelkarzy. Legalna praca
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829 lub 756 422
300 lio-bau@wp.pl
Poszukujemy doświadczonych murarzy oraz klinkierowców. Legalna praca na terenie
Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501
527 829 lub 756 422 300 liobau@wp.pl
Poszukujemy doświadczonych tynkarzy. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 501 527 829 lub 756 422 300
lio-bau@wp.pl
Poszukujemy muzyków do
kapeli muzycznej oraz osób do
kabaretu do pracy w pensjonacie
na pełny etat - 75 76 17 331
Poszukujemy osoby do prac
remontowo-budowlanych przy
modernizacji pensjonatu - malowanie, gipsowanie itp - 75 76
17 331
P o s z u k u jem y p o m o c y
kuchennej do pracy w pensjonacie, wymagania: pracownik
bez nałogów, praca na etat z
możliwością zamieszkania - 75
76 17 331
Poszukuję do pracy w Karpaczu do pomocy w kuchni i do
pensjonatu. - 607 799 395
Poszukuję kelnerki
do pracy w Niemczech.
Podstawowa znajomość
niemieckiego, 900 euro
+ napiwki. Zapewniony
nocleg tel. 785 463 101

Poszukuję opiekunki do
dziecka 9-cio miesięczne g o
z terenu Cieplic, uczciwą z
doświadczeniem. tel. 602 443
820
Praca dla czterech brukarzy
na rzece - 501 753 294
Praca na produkcji i przy
montażu w Staniszowie od
zaraz. System trzyzmianowy.
Z a p e w n i a m y t r a n s p o r t . Te l .
75 6475564, e-mail: wojkat@
wojkat.eu lub osobiście „WOJKAT” ul. Poznańska 20, Jelenia
Góra - 756 475 564

Tynk agregatem - Belgia
- Zatrudnimy od zaraz, na
umowę do pracy za granicą fachowców do tynków
agregatem. Gwarantujemy
zatrudnienie, zakwaterowanie,
b a r d z o d o b r e p ł a c e . Ty l k o
fachowcy. Kontakt 501418553,
699952962
W związku z otwarciem kolejn e g o p u n k t u P i z z a To r n a d o
zatrudnimy osoby do obsługi
na zlokalizowanej wyspie w
galerii handlowej. Zainteresowane osoby prosimy przesyłać
CV na adres: pracapizzatornado@wp.pl - 607 116 564
Zatrudnię czystą, rzetelną,
bardzo dokładną, a przede
wszystkim energiczną pokojową w Pensjonacie w Szklarskiej Porębie. - 609 421 818

Zatrudnię do pracy na stanowisku pomocnik elektryka.
Wykształcenie zawodowe lub
średnie. Oferty proszę wysyłać
na maila: biuro@pro-alert.pl
lub tel. 75756425258 (wieczorami)
Zatrudnię kelnera/kelnerkę,
Restauracja w Szklarskiej Porębie, wiek 25-40, umowa o pracę.
Tylko osoby rzetelne poważnie
zainteresowane pracą, CV za
zdjęciem proszę wysyłać na:
adres.internet@wp.pl - 505
507 781
Zatrudnię murarzy, zbrojarzy,
firmę ciesielską, budowa we
Wrocławiu, zapewniam zakwaterowanie kontakt 601 723 990
- 883 777 797
Zatrudnię pracownika obsługi
s t a c j i p a l i w. A p l i k a c j e p r o szę przesyłać droga mailową
lukpl071@lukoil.com.pl
Z at r u d n i ę s t u d e n t ó w n a
weekendy lub popołudnia do
pracy w restauracji w Szklarskiej
Porębie. CV ze zdjęciem wysyłać na: adres.internet@wp.pl
Osoby odpowiedzialne i chcące
pracować - 505 507 781
Zatrudnimy panią do wypieków ciast domowych. Pani mile
widziana z Kowar lub Karpacza.
- 603 181 224
Zatrudnimy kelnerów, barmana, kucharza. Restauracja
Kaprys, Kawiarnia Fantazja w
Szklarskiej Porębie. CV proszę
przesłać na adres: beata_czek@
onet.eu lub osobiście w restauracji Kaprys. - 792 257 315

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

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.

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

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca podejmie pracę
- u c z c i w y, d y s p o z y c y j n y,
doświadczony, prawo jazdy kat.
A,B,C,C+E+HDS, pilnie poszukuje
pracy tel. 798 986 090

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Sprzedałeś samochód? Zostały
ci koła ,felgi, opony? Dzwoń,
płatność gotówką. Rozmiary od
15cali. Nawiąże stałą współpracę z
dostawcami. Tel. 601 143 14

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Kola zimowe VW, Audi na felgach
stalowych 195/65/15 rozstaw 5*112
Et 47 pasują do VW, Audi, cena 450
zl. 608183697
Mam do sprzedania komplet alufelg 14 calowych firmy EXIP do VW
Golfa. Cena około 300zl, oraz komplet opon zimowych 13 calowych w
cenie 150zl. Chętnie tez wymienię
się na radio samochodowe z gps 724 733 664
Mam do sprzedania opony używane w różnych rozmiarach
zimowe oraz letnie jak i również
felgi w wielu rozmiarach do różnych
modeli aut. Nowe opony na zamówienie - 604899303/692539208
Opony zimowe 225/50r17 - 4
sztuki z 2009 roku - 693 828 283
Posiadam dużo części z demontażu oraz nowych do wielu aut różnych marek oraz modeli, udzielam
gwarancji rozruchowej na części.
- 604899303 / 692539208

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam kompletne koła do
Audi 205/60/16 ET 39 rozstaw
śrub 5x112. Rok produkcji 2010
2x Michelin Alpin bieżnik 7,3mm i
2x Goodyear Ultragrip 7+ bieżnik
8,8mm. Cena za komplet wraz z
kołpakami 1300zł. - 601 848 843
Sprzedam opony zimowe R13
175/70 po jednym sezonie mało
używane. Polecam na prawdę
warto. Cena 300zl - 667 017 261

MOTORYZACJA
KUPIĘ
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
Każdą markę auta za rozsądne
pieniądze, stan obojętny, odbieram własnym transportem. - 888
696 309
Każde auto - Całe i powypadkowe, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Każde auto nawet bez przeglądu
i OC, dysponuję własnym transportem - 887 279 884
Każde auto za rozsądną cenę,
stan obojętny - 787 009 777

Skup samochodów uszkodzonych. Kupię samochody całe,
uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze również wersje
angielskie, gotówka od ręki. - 531
588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 kombi 2000r 2,5 tdi, stan
dobry, dobrze wyposażony 10.000
tys - 693 244 020
BMW 316TI, wersja limit.E46
compact 2001-06, srebrny metalik,
książka serwisowa, pełne wyposażenie, zarejs. i ubezp., od miesiąca
w kraju, cena 20000 zł, pilnie tel.
609 299 508
Bus MB100 - biały, oszklony,
8-osobowy, diesel, silnik bardzo
dobry, odpala od cyknięcia, 2900zł
- 601 924 778
Chrysler Vision LPG rok 95, poj
3.5 benzyna + gaz sekwencja, skórzana tapicerka, c-zamek + pilot,
pełna elektryka, klima, poduszki
powietrzne, abs, automatyczna
skrzynia bez zarzutu, cena 3500zł
- 604899303/692539208
Citroen Nemo ciężarowe, 1,4
HDi, 2008 r., wymieniony rozrząd,
oleje i płyny, nowe klocki, klima,
elektryka, opony zimowe, faktura
VAT, pełne odliczenie VAT - 607
487 364

Kupię każdą markę auta za rozsądne pieniądze, stan obojętny,
dysponuję własnym transportem.
- 511 209 408

Daihatsu Move 1999 rok - Rejestracja 2000r. pojemność 1,0 l benzyna, kolor niebieski, stan bdb,
cena 8000 zł, w ciągłej eksploatacji
- 501 700 426

Skup aut za gotówkę, osobowych, ciężarowych, dostawczych,
rolniczych, całych lub powypadkowych, jeśli jest potrzeba odbieram
własnym transportem (autolaweta).
Płacę gotówką od ręki - 604899303
/ 692539208

Do sprzedania Fiata Brava z
instalacją gazową z 1996r. Auto
jest bardzo ekonomiczne, spalanie
wręcz symboliczne. W aucie nie
było palone, użytkowane przez
kobietę. Cena: 2300 zł. do negocjacji. - 724 111 858

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

og£oszenia / reklama

28 listopada 2011 r.

13

14

28 listopada 2011 r.

Ford Exspress - rok 98, poj
1.4, benzyna, wsp-kierownicy,
2xpoduszka, radio, ekonomiczny, bez korozji, cena 2650
- 604899303/692539208
Ford Fiesta diesel, rok 96,
poj 1.9, radio, wspomaganie,
2xpoduszka, cena 1600zł 604899303/692539208
Mam do sp r z e d a n i a F o r d a
Escorta 1.4, 1990r, stan bardzo dobry, ważny przegląd i
oc, zimowe opony w ciągłej
eksploatacji, cena 1000zl - 797
382 401
Mazda Xedos 6 1995 r. 1.6 16V,
alu felgi, el. szyby, 4 el. lusterka,
ABS, zadbane i czyste wnętrze,
zarejestr. i ubezpieczony, dużo
nowych części. 3800 zl - 693
877 264
M e r c edes - B e n z S 3 2 0
140 s - 91r, benzyna, obecnie
nie posiada przeglądu i oc,
uszkodzona nagrzewnica, poza
tym auto sprawne, zadbane,
skórzana tapicerka, bogate
wyposażenie, 7800zł do małej
negocjacji - 601 924 778
Nissan Micra K-10, rok 93, poj
1.0 benzyna, radio, niskie opłaty,
ekonomiczny, mało pali, cena
980zł - 604899303/692539208
Opel Corsa, rok 93, poj. 1.4
benzyna, autko ekonomiczne,
szyberdach, radio, oryginalne wnętrze, cena 1600zł 604899303/692539208
Samochody od 700zł - Na
sprzedaż wiele aut w cenie od
700zł - 604899303/692539208
Sprzedam Astrę 2, 2003r.
kombi, 1.7diesel. Wersja NJOY klima, itp. stan bardzo dobry. Cena:
11.500 - 511 699 191
Sprzedam Forda Galaxy 2004r,
125000km przebiegu, 1.9 TDI stan
idealny. Zapraszam do obejrzenia.
- 667 701 333
Sprzedam Kia Sportage 2l
4WD, 2005, klimatr, srebrny,
serwisowany, cena 35 tys - 602
195 714
Sprzedam Motorower marki
ZIPP PRO 50. Zarejestrowany
i ubezpieczony. Serwisowany.
Cena 3400zl - 796 369 796
Sprzedam Punto 98r. Samochód sprowadzony z Niemiec
w 2009r, komplet dokumentów,
karta pojazdu. Karoseria ocynkowana, zdrowe progi i podłoga
bez korozji, opony w dobrym
stanie - 508 449 272
Sprzedam Renault Scenic
1.6, 1998/2004 benzyna +
fabrycznie montowany gaz.
Auto po kapitalnym remoncie w
bardzo dobrym stanie technicznym. Gwarancja uczciwości.
Aktualny przebieg 140tys.km.
- 693 501 189

og£oszenia / reklama
Subaru Forester 2.0 z gazem prod. 1999, przebieg 204 tyś. bez
wypadkowy. 4x4, reduktor, klima,
hak. Zarejestrowany w kraju od
kwietnia 2011. Stan bardzo dobry,
wszystko sprawne. Nowa butla
gazowa z homol. aku, świece. Pilne
- 503 021 047
VW Golf 3 1.9D, diesel, kombi,
1995r, nowe paski rozrządu, gumy
i końcówki zawieszenia, olej, klocki,
wydech, po remoncie blach, alarm
+ cz. przegląd + OC, 2 poduszki 607 487 364
VW Golf II 1988, szary, 5-drzwiowy,
1.6 benz +gaz, 2-letnia instalacja
gazowa, butla w kole, hak w ciągłej
eksploatacji. Cena 1350zl - 693
293 102
VW Passat 1.9 TDI FL, 2000 r.,
101km, abs, esp, klimatronic,
autoalarm, 4 poduszki powietrzne,
radio, el. szyby, stan bardzo dobry
- do jazdy bez wkładu własnego.
Cena ok.18000 zł. Pilnie sprzedam.
- 603 522 777
VW Passat kombi, 2300ccm, ubezpieczony, w ciągłej eksploatacji,
grafitowy metalic, skórzana czarna
tapicerka, automat (tiptronic),
10200 - 601 924 778

ANONSE
MATRYMONIALNE
Spotkam się z panem do 45 lat
w zamian za sponsoring. Poszukuję stałego partnera. Ja lat 33,
atrakcyjna szatynka, szczupła, na
początek sms - 603 846 449
Szukam faceta, mam 33 lata,
panna, wysoka brunetka, szukam
męskiego ramienia, jeśli chcesz
mnie poznać daj znać - ulakontakt@interia.pl
Tomek dla samotnych pań tel.
511 605 891

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Cyklinowanie bezpyłowe,
renowacja schodów, tralek, poręczy
układanie podłóg parkiety, panele
itp. Inne prace stolarskie. - 691
385 780
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
Hydraulik awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz,
woda kanalizacja, centralne, itp.
Naprawa i montaż urządzeń gazowych. - 500 505 002
Junkersy Serwis - junkersy
termy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny. - 500 505 002
Kominki - remonty bezpyłowo
- Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem ciepła, hydraulika,
zabudowy i ściany KG, gładzie,
kafelkowanie, panele, malowanie.
Remonty kompleksowe mieszkań
i biur. Metoda bezpyłowa - 797252-379
Kompleksowe usługi budowlane. Remonty domów, mieszkań,
biur, pomieszczeń gospodarczych.
Budowa od podstaw. - 509 565
541
Kostka brukowa, klinkier - Beton
i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże, suche zabudowy,
malowanie, tapetowanie ,mur.
klinkierem, profesjonalne doradztwo, Faktura VAT. Szybko, tanio i
solidnie - 787210943, 511545064
Kuchenki gazowe montaż. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy. Próby szczelności
instalacji profesjonalnie. Szybko i
bezpiecznie. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Oferujemy: układanie kostki
brukowej, granitowej, betonowej
stawianie murków oporowych,
wyklejanie granitem, łupkiem,
równanie kostki wyspecjalizowanymi maszynami, porządkowanie
posesji, atrakcyjna oferta. - 667
701 333

Osuszanie wynajem. Zaleta
przyspieszenie prac budowlanych - po pracach malarskich,
tynkarskich. Osuszanie wylewki
gładzie po zalaniach, wydajność
osuszacza 10-20 litrów/doba Ceny
1-4 - 500 505 002
Remonty domów i mieszkań kompleksowo, tanio i solidnie tel.
721 647 789
Remonty kompleksowe, glazura,
terakota i inne, solidnie niedrogo i
uczciwie, doświadczony 50-latek,
dogodne dla klienta terminy - 664
573 711
Remonty mieszkań, profesjonalne usługi malarskie, wykonawca
bezpyłowej gładzi Multi-Finish,
wyburzenia ścian działowych żelbet. - 0697368868
Remonty, wykończenia, gładzie,
malowanie itp. Solidnie i czysto, tel.
509061763
Sprzedaż i montaż tarasów.
Deski krajowe oraz egzotyczne. 785 001 137
Sprzedaż paneli i desek Barlinka
w cenach niższych niż na allegro.
Sprzedaż różnych rodzajów paneli
laminowanych. Instalacja od 15 zł
netto. - 667 658 311
Szafy, garderoby, kuchnie na
wymiar, duże doświadczenie, projekt, dojazd gratis - 692 265 128
Termowizja - Wykrywanie
miejsc ucieczki ciepła, nieszczelności CO podłogowego, pleśni
i wilgoci; sprawdzenie jakości
osadzenia stolarki, ocieplenia
ścian, dachu, połączeń instalacji
elektrycznej. Tel: 696 455 228
Tynki maszynowe, gipsowe i
cem-wap. Sucha zabudowa i glazurnictwo. Wysoka jakość wykonywanych robot. Konkurencyjne ceny
na rynku. Gwarancja jakości - 532
589 150
Usługi dekarskie - Wszelkie
pokrycia, najnowsze technologie.
Okna dachowe, obróbki blacharskie, rynny, odgromy. Profesjonalnie i szybko. - 602 730 084
Usługi hydrauliczne wod-kan,
gaz, co, spawanie gazowe, klimatyzacja, wentylacja i wiele innych
usług hydraulicznych. Udzielam
gwarancji na wykonane prace - 664
810 257
Usługi remontowe w zakresie
panele, regipsy, tynki, płytki, malowania itp. Szybko, tanio, solidnie
- 609 335 334
Usługi złota raczka i spawanie
elekt. 606711557 - 535 365 875
Wodomierze i legalizacja,
wymiana, montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002

Serafin
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Znajdziesz nas m.in.:
Bar - Restauracja - Cieplice
róg Pl.Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Carrefour - Jelenia Góra - Al. Jana Pawła
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra - Wojska Polskiego 36
CM - Orle - Cieplice - ul. Cieplicka 83
Delikatesy DD - Jelenia Góra - ul. Krótka
draexlmaier - Jelenia Góra - Spółdzielcza
Ginekomed - Jelenia Góra - ul. Kiepury
Hotel Europa - Jelenia Góra - ul. 1-go Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra - ul. 1-go Maja
Hurtownia Best - Jelenia Góra - Sobieskiego 56
Hurtownia Duco - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Hurtownia Renowa - Jelenia Góra - ul. Wolności
Inter cars-części zamienne - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra - Spółdzielcza
Kaufland - Jelenia Góra - Al. Jana Pawła II
KRYCHA - Łomnica
Medicta - Jelenia Góra - ul. Wolności
M-M plus lewiatan - Jelenia Góra - Poznańska 29
MZK - Jelenia Góra - ul. Wolności
Old Pub - Jelenia Góra - ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra - ul. W.Pola
PIP - Jelenia Góra - ul. W.Pola
PIP porady prawne - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra - Rynek
Prokostal - Jelenia Góra - K.Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra - ul. Różyckiego
Przychodnia - Jelenia Góra - ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze - Jelenia Góra - ul.Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra - Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice - ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra - Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice - Wojewódzka
Sanatorium AGAT - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplicka
Stacja Lukoil - Jelenia Góra - Jana Pawła
Stacja paliw Muller - Jelenia Góra - ul.Wolności
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Spółdzielcza
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Cieplicka
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Wolności
Stacja Paliw Orlen - Sobieszowska
Stowarzyszenie bezrobotnych - Jelenia Góra - ul. Wolności 28
Szpital - Jelenia Góra - ul. Ogińskiego
Tesco - Cieplice - ul. Wolności
UM - Ratusz - Jelenia Góra
Urząd Miasta - Jelenia Góra - ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra - ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra - ul. Podchorążych 15
Uzdrowisko - Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z o.o. - Dworcowa Kolejowa Objazdowa
Wuko udrażnianie kanalizacji.
Szybko i profesjonalnie, posiadamy
odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie. - 500 505 002
Wykonawca bezpyłowej gładzi gipsowej. Bez szlifowania i
bez pyłu. Profesjonalne usługi
malarskie. Remonty mieszkań. 0697368868
Wywóz gruzu kontenery - wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir),
wycinka drzew, kontenery, zsypy
budowlane do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE
Język angielski - student 3 roku
filologii angielskiej udzieli korepetycji (wszystkie poziomy zaawansowania). 20 zł za godzinę, 30 zł za
2 godziny. Możliwy dojazd. Kontakt
- 797242711.
Udzielę korepetycji z chemii.
Pomoc w zaliczeniu semestru, podciągnięciu stopni. Przygotowanie
do matury. - 793 443 004

og£oszenia / reklama
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Udzielę praktycznych lekcji języka
niemieckiego - 509 908 822

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje + awarie - szybko,
profesjonalnie. - 796 359 030
Instalacje i pomiary elektryczne, antenowe, alarmy, kamery,
sieci komputerowe i telefoniczne,
domofony i videodomofony. Nowoczesne i skalowalne rozwiązania.
Darmowa wycena i konkurencyjne
ceny. - 603 117 054

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
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
Wieczorki taneczne, wstęp
wolny - Restauracja Relaks organizuje w każdy piątek i sobotę od
godz 18 do 24 wieczorki taneczne,
zabawiać Państwa będzie zespół
muzyczny. Gwarantujemy dobrą
zabawę i rodzinną atmosferę - 533
226 688

USŁUGI
MUZYCZNE
Andrzejki, sylwester, karnawał,
imprezy. Profesjonalna oprawa
muzyczna imprez oraz muzyka na
żywo, karaoke, konkursy, zabawy
oraz humor kabaretowy. Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie,
laser kolor - 604184163 / mckey@
mckey.pl
Profesjonalny DJ - Poprowadzę imprezę wszelakiego rodzaju
Sylwestra, 18stki, wesela, studniówki, andrzejki itp. Oferuję najlepszy sprzęt w J.G, nagłośnienie
B&C, oświetlenie, lasery, ogromne
doświadczenie i pełen profesjonalizm - 882-445-991
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Sylwester, wesela, imprezy.
Muzyka instrumentalno wokalna
akordeonowa. Repertuar polski-zagraniczny, ceny umowne, oświetlenie.
Muzyk Orkiestra tel. 75 75 33 921, kom.
692 046 727
Wokalistka szuka zespołu - 21
lat, posiadam doświadczenie. Szukam
uczciwego zespołu, tylko poważne
propozycje. Zaśpiewam na Sylwestra
2011/2012. Proszę o kontakt po godz.
16:00. - 509 478 506
Wykonuję podkłady hip hopowe
w atrakcyjnej cenie. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy.
- omiler@wp.pl
Zespół muzyczny IzerBand 509-113-508
Zespół muzyczny – wesela,
dancingi, cena do uzgodnienia tel.
603 785 794

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Pomogę w opiece nad starszą
osobą - 504 020 195
Zaopiekuję się dzieckiem tel.
502 083 874

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - Jelenia
Góra Koala, pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych 782 020 635, 601 837
677
Biuro rachunkowe. Szeroki
zakres usług, ul. Parkowa 12/2
Jelenia Góra-Cieplice biuro@ksiegowosc.jgora.pl - 75 64 677 89
D a r m o wa p o m o c p r a w n a ,
codziennie od g 12 do 15, ul.
Górna 11 pok 22. - 664 722 255
Detektywi, sprawy rozwodowe,
pomoc prawna. Skutecznie - 664
722 255
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

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
Junkersy serwis - junkersy kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny. - 500 505 002
Kuchenki, montaż, gazowe, elektryczne. Bezpieczne odłączenie i
przyłączenie naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko
i bezpiecznie. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Manicure i pedi w domu - wykonuję manicure i pedicure, tipsy oraz
paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię.
Tanio szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny. - 500 505 012
Naprawy lakiernicze i
blacharskie. Tanio i solidnie.
Umowy z ubezpieczeniami.
tel. 608 210 531

Nie wierzysz, sprawdź pożyczki gotówkowe bez BIK i KRD, masz kłopoty,
możesz mieć gotówkę na dowolny cel.
Gotówka od ręki. Nowa firma w Jeleniej
Górze. - 533 002 733
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, wykonuje tipsy, paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny. - 500 505 002
Pomogę znaleźć pracę, kupić
samochód/łódź i inne na terenie
Holandii i Belgii. Pomoc w formalnościach w języku holenderskim.
- 0048663266771
Potrzebujesz kredytu? - Wysoka
przyznawalność, szybka decyzja,
niskie raty, Plac Ratuszowy 39,
wystarczy zadzwonić 514318408
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

Szybka pożyczka gotówkowa bez
BIK i KRD, decyzja w ciągu 15minut.
Nowa firma w Jeleniej Górze - 533
002 733
Szybka pożyczka w domu klienta 509 675 760
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
Wymiana grzejników, wymienić
usunąć stary grzejnik? Mieszkanie jest
w bloku wieżowcu? Wymienimy nawet
jeden grzejnik. - 500 505 002
Zdradza Cię? Uzyskaj rozwód z
orzeczeniem o winie. Udowodnimy
każdy skok w bok. - 664 722 255

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska -przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
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
Solidny transport, tani i profesjonalny
transport oraz przeprowadzki cały kraj.
Zadzwoń, a na pewno się dogadamy.
- 791 583 563
Usługi transportowe w tym przewóz
aut, przeprowadzki itp. - 885 775 445
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USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Gabinet masażu i rehabilitacji, fizjoterapii sauna, komputerowe odchudzanie. - 600 106 329
Manicure / Pedicure hybrydowy
- Salon Urody Looksus , ul. Wita
Stwosza 6 Cieplice. Kosmetyka,
masaże. Promocja: - Manicure / Pedicure Hybrydowy (trzyma się 2-4 tyg
bez odpryskiwania) - Przedłużanie i
zagęszczanie rzęs - 794-444-888
Manicure i pedicure w domu.
Wykonuję manicure i pedicure frezarkowy, przyjadę i zrobię. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny. - 500 505 012
Pracownia protetyczna przy ul.
Jordana 2 na Zabobrzu - naprzeciwko
mebli Bodzio wykonuje ekspresowe
naprawy protez, protezy z różnych
materiałów np. nie łamiące się. Satysfakcja gwarantowana tel. 795416862
Stylizacja rzęs w Twoim domu metoda 1:1, certyfikat, doświadczenie,
produkty profesjonalne. 100% zadowolonych klientek. Dojazd do klientki
gratis. Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny. - 500 505 012
Wykonuję tipsy, paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej ceny. - 500 505 012
Zapraszam na zajęcia do Fitness
Klubu Marathon ul.Piłsudskiego 19 w
Jeleniej Górze. Podejmę współpracę z
instruktorami różnych dziedzin sportu,
tel.796388289

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Przyjmę meblościankę lub komodę
– 792696662

RÓŻNE
SPRZEDAM
Lodówka firmy LG typ P227YTQA,
dwustronna - nowa tel. 663 971 742
Sprzedam dobrze utrzymane
skrzypce ze smyczkiem i futerałem,
cena do uzgodnienia. - 607 587 157
Sprzedam kocioł z
podajnikiem 25 KW na
ekogroszek, na gwarancji,
cena 3000 zł tel. 609 446 496
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