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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
JELENIA GÓRA Czy przed popularnym lokalem musiało dojść do tragedii?

JELENIA GÓRA

Punktualność
monitorowana
Działa system informacji o
rzeczywistym czasie przyjazdu
autobusów.

str. 3

Nie milkną echa śmierci 26letniego Michała W., który w
ostatni weekend listopada
zmarł wskutek obrażeń odniesionych w bójce z Jakubem
W. Często zwracano uwagę,
że przy ul. Fortecznej źle się
dzieje, aż w końcu zdarzyło
się najgorsze.
Urządzona w połowie lat 90. XX
wieku w dawnych magazynach Atrapa
była jednym z pierwszych klubów w
Jeleniej Górze. Wielu uważało ją za
miejsce spokojne. Jednak od kilku lat
sygnałów, że miejscu temu bardzo daleko do ideału, nie brakuje. Z relacji gości
wynika, że w lokalu łatwo dostać lanie
za nic. Bójki bywają prowokowane,
ochrona wyrzuca ze środka okładających się pięściami, którzy – nierzadko
przy wzmocnionych siłach – wyrównują rachunki tuż przed klubem.
Odpowiedzialni za bezpieczeństwo

umywają ręce. Rzadko interweniuje
policja, bo nikt jej nie wzywa. Jeden z
gości klubu trafił do szpitala po tym,
jak próbował pomóc mężczyźnie,
którego kopało kilku wyrostków. Został
pchnięty na otwarte drzwi auta i rozciął
sobie szyję. – W szpitalu usłyszałem od
pielęgniarek, że jestem już piątą pobitą
osobą z tego pubu – opowiada zastrzegający dane jeleniogórzanin. Nic zatem
dziwnego, że i w nocy w niedzielę, 27
listopada, około godz. 4 przed Atrapą
doszło do wymiany ciosów między
26-letnim Michałem W. a młodszym o
rok Jakubem W., piłkarzem z jednego
z klubów. Po 10 minutach wezwano
karetkę. Lekarz mógł stwierdzić tylko
zgon pobitego. Sprawcę zatrzymano,
ale został wkrótce wypuszczony za
kaucją (10 tysięcy złotych) z zarzutem
najpierw pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a później – nieumyślnego
spowodowania śmierci. Sekcja zwłok
wykazała, że Michał W. zmarł wskutek
krwiaka w mózgu, który powstał w

Fot. red

Fatum pod Atrapą
Przed pubem Atrapa spokojnie jest
w dzień. Nocą bywa różnie.
trakcie bójki. Policja zabezpieczyła
dowody świadczące o tym, że to 25letni Jakub. W. zaatakował pierwszy.
Był pijany i kiedy wytrzeźwiał, nie
pamiętał, z jakiego powodu doszło do
wymiany ciosów.
O komentarz próbowaliśmy poprosić właścicieli pubu, jednak mimo kilku
prób nie udało nam się z nimi skon-

taktować. Tymczasem policja uważa,
że pobicia przed Atrapą zdarzają się,
ale nie są to zdarzenia częste. Tak czy
inaczej w weekendy w okolice lokalu
udadzą się dodatkowe patrole policji.
Kamera monitoringu zostanie tak ustawiona, by pod jej zasięgiem znalazło się
więcej obszaru przed klubem.
Angela

REGION

Diety w górę
Czternastu powiatowych radnych
było „za” podwyższą od przyszłego
roku diet, które średnio wzrosną od 80
zł dla szeregowego radnego, poprzez
około 140 złotych dla szefów komisji,
do 300 złotych dla przewodniczącego.
Przeciwko tym podwyżkom na sesji
rady w minioną środę zagłosowali
radni z Prawa i Sprawiedliwości:
Eugeniusz Kleśta, Bogusław Chodak,
Jarosław Kotliński i Julian Lachowicz.
– „Za” podwyżkami była cała ekipa
rządząca. I to w czasie, kiedy mamy
kryzys i brakuje pieniędzy na pensje
dla pracowników wielu podległych
jednostek. Intencją tej uchwały miało
być zmotywowanie radnych do aktywniejszego włączania się do pracy
komisji i rady. Zdarzało się bowiem, że
frekwencja była po prostu tragiczna.
Złożyliśmy więc wniosek o potrącanie
diet za nieusprawiedliwioną absencję.
Odrzucono go. Została podwyżka
– mówi radny Eugeniusz Kleśta.
Tymczasem w Radzie Miasta Jeleniej
Góry podwyżek nie wprowadzano
od minionej kadencji i nie ma takich
planów.
(Angela)

Dla chorych
dzieci

Kwestą wspomogą zakup
sprzętu na oddział pediatryczny
szpitala.
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Ożywił Miedziankę w historii zanikania
Takich tłumów Książnica
Karkonoska dawno nie gościła. Miejsc w sali konferencyjnej placówki zabrakło, a
ludzie stali i siadali na podłodze, by wysłuchać autora
bestselleru o Miedziance,
dawnym miasteczku, które
znikło z powierzchni Rudaw
Janowickich.
Reporter i fotograf Filip Springer (zawód wyuczony etnolog)
ożywił na kartach reportażowej
opowieści historycznej Miedzian-

REGION JELENIOGÓRSKI

Baza na Euro 2012 w Wojanowie?

REKLAMA

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

W katalogu z ofertami centrów
pobytowych rekomendowanych do
UEFA Euro 2012 znalazł się pałac w
Wojanowie. Po piątkowym losowaniu
grup turnieju ożyło zainteresowanie
możliwością pobytu jednej z drużyn w
regionie jeleniogórskim. Wcześniej dyrektorzy poszczególnych reprezentacji
podróżując samochodami, pociągami
i samolotami odwiedzili m.in. pałac
w Wojanowie, by dowiedzieć się o
możliwościach komunikacyjnych.
Zachwyceni miejscem Szkoci chętnie
by tutaj zamieszkali, lecz odpadli w eli-

wi ujęcia ciekawego tematu „dolnośląskiej Atlantydy”, zaciekawiła
mnóstwo czytelników i ożywiła
to, czego już namacalnie brak.
Na jej kartach autor „odbudował”
Kupferberg – bogate dziewiętnastowieczne miasteczko, kurort w
Rudawach Janowickich, słynne
ze zjazdów saniami rogatymi i
znane dzięki dobremu browarowi.
Zarysował też obraz powojennej
Miedzianki, którą wciąż pamięta
wielu jej mieszkańców, po wysiedleniu z wioski osiadłych głównie
na jeleniogórskim Zabobrzu.

Dokończenie na str. 5.

kę w Rudawach Janowickich. Ta
miejscowość (niegdyś Kupferberg,
najmniejsze miasto w Prusach,
a za polskich czasów – po 1945
roku – podupadająca z roku na
rok wieś), została wyburzona na
przełomie lat 60. i 70. XX wieku.
Powód oficjalny: szkody górnicze
powstałe w wyniku eksploatacji
rud uranu. Zostało tylko kilka
zabudowań, kościół i zaniedbany
cmentarz.
Książka „Miedzianka. Historia
zanikania”, dzięki dobrej promocji, między innymi, poprzez eter
radiowej „trójki”, a także sposobo-

minacjach. Z kolei szefowie niemieckiej
kadry piłkarskiej ostatecznie wybrali
ośrodek koło Gdańska, bo według nich,
pałac leży zbyt daleko od lotniska. Czy
jakaś ekipa jako swoją bazę wybierze
Wojanów? Czas pokaże. Wciąż prowadzone są zakulisowe rozmowy.
Tymczasem jest mało prawdopodobne,
aby centrum treningowym stała się
Jelenia Góra. Przebudowę stadionu
przy ul. Złotniczej ledwo rozpoczęto i
trudno będzie się ze wszystkim uporać
do czerwca 2012 roku.
(Accipiter)

REKLAMA
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JELENIA GÓRA Ogromne zainteresowanie książką o zburzonym miasteczku

Filip Springer opowiedział, jak
powstawał jego reportaż.

ROZMAITOŒCI



Nie zawahał się ani przez
chwilę, gdy w październiku
u sąsiadów w budynku przy
ul. 1–go Maja wybuchł pożar.
Gdyby nie jego interwencja
i próba opanowania ognia
jeszcze przed przyjazdem
straży pożarnej, mogłoby
dojść do tragedii. W miniony
wtorek bohaterski listonosz
został uhonorowany w ratuszu nową, podręczną gaśnicą. Prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła skieruje też
wniosek do Prezydenta RP –
Bronisława Komorowskiego
o odznaczenie mężczyzny
Medalem za Ofiarność i Odwagę.
(Petr)

Uran Stop!

Czyste Sudety. Uran Stop! To hasło
przyświecające pokojowej manifestacji,
która odbyła się w minioną niedzielę na
Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. –
Przyjdź, by wyrazić swoje poparcie dla
czystych Sudetów! – zachęcali organizatorzy. – Ekologiczny charakter regionu
musi zostać utrzymany. Planowane
poszukiwania rud uranu wystraszą turystów, którzy pojadą gdzie indziej. Nie można do tego dopuścić. Sudety, tak! Uran
Stop! – argumentowano. Manifestacja
miała związek z planowanymi inwestycjami w rejonie Starej Kamienicy.
(Petr)

JELENIA GÓRA

Corte Nero na kłódkę

Podająca smaczną kuchnię śródziemnomorską restauracja Corte Nero,
która mieściła się w części renesansowego Dworu Czarne, od pewnego
czasu jest zamknięta na kłódkę. Lokal
dał się poznać dzięki homarium, czyli
akwarium, gdzie przechowywano
homary. Te smaczne, choć nietanie
skorupiaki były specjalnością restauracji, która miała ożywić zabytkowy
dwór. Powodem zamknięcia lokalu jest
konflikt gospodarza z dzierżawcami.
(RED)

REGION

„Skalny” na topie

JELENIA GÓRA

Katarzyna Groniec
piosenkarka

W miniony piątek w Zdrojowym Teatrze Animac ji
oklaskiwano ją podczas koncertu zorganizowanego przez
Przystań Twórczą Cieplickie
Centrum Kultury. Artystka
jest nie tylko piosenkarką,
lecz także aktorką, nie zabrakło więc scenicznego gestu
i teatralnych akcentów. K.
Groniec przedstawiła swój
repertuar z najnowszej płyty
„Pin-up Princess”, a koncert
w ramach IV Mikołajkowej
Krainy Łagodnych, organizowanej co roku przez CCK,
odbył się w ramach tournée
promującego ten album.
(Agrafka)

Obskurne przejście, zaniedbane perony

Czy będzie remont na dworcu?
Z takim zapytaniem Marzena Machałek, posłanka
Prawa i Sprawiedliwości,
zwróciła się do Sławomira
Nowaka, ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej.

remontowane od dziesięcioleci.
Brakuje też dostosowania dla osób
niepełnosprawnych.
Parlamentarzystka apeluje do
ministra o pilne przeznaczenie
środków na wykonanie potrzebnych prac na jeleniogórskim dworcu. W
tej sprawie zwróciła
się również do senatora Józefa Piniora
(PO) oraz posłanek
Zofii Czernow (PO) i

JELENIA GÓRA

Z uśmiechem czytał najmłodszym

Kawaler Orderu Uśmiechu Ryszard Kiełek sprawił w minionym
Małgorzaty Sekuły Szmajdzińskiej tygodniu wielką frajdę najmłodszym
(SLD) o poparcie i współdziałanie uczniom jeleniogórskiej Szkoły
dla dobra regionu.
Podstawowej nr 7 im. Adama Mickie(RED) wicza. Wzorem ubiegłych spotkań, w
ramach ogólnokrajowej kampanii
Remont budynku dworca główne- „Cała Polska czyta dzieciom” pod
patronatem Fundacji ABC XXI po raz
go wykonano przed dwoma laty. kolejny włączył się w imprezę czytelKosztował około miliona złotych, niczą dla dzieci z klas pierwszych.
niestety, wówczas zabrakło środków W placówce odbywają się cykliczne
zajęcia czytelnicze, a do akcji czyna modernizację pozostałej części tania dziecku zaangażowani zostali
jeleniogórskiej stacji.
również rodzice uczniów. – Wszyscy

Podczas gdy w innych miastach dworce
stają się ich reprezentacyjną częścią,
Jelenia Góra
może o takiej
wizytówce tylko pomarzyć.
Stan części stacji, gdzie przyjeżdżają pociągi, jest fatalny.
Zawilgocone i
brudne przejście podziemne ze śliskimi
schodami, w
któr ym podczas opadów
deszczu stoją
kałuże i sypie
się tynk. Odrapane i zaniedbane wiat y Stan zaplecza dworca głównego nie zmienia
peronowe nie- się od lat– mówi Marzena Machałek.

chętni do głośnego czytania wierszy,
bajek lub baśni mogą spotykać się w
klasie i zaprezentować swoje umiejętności – mówi Małgorzata Soból,
wychowawczyni i nauczycielka klasy
pierwszej. Ryszard Kiełek opowiedział o swej działalności i rozmawiał
z pierwszakami o tym, czy i dlaczego
warto być dobrym człowiekiem. Jego
zaangażowanie w promocję czytania
najmłodszym trwa już tak od lat
i jest inwestycją w kształtowanie
przyszłych świadomych odbiorców
kultury.
(Angela)
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NA TOPIE

NA TOPIE
Patryk Woźniczak
listonosz
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Prestiżowy tytuł Tophotel 2011 w
czwartej edycji konkursu ogłoszonego
przez firmę Netmedia i portal internetowy hotele.pl na najlepsze hotele w
Polsce zyskał trzygwiazdkowy hotel
Mercure Skalny w Karpaczu. Doceniono
oryginalne i efektywne rozwiązania
w zakresie funkcjonowania, logistyki i JELENIA GÓRA Po nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia
rezerwacji oraz designerskie projekty.
Podczas uroczystej gala wręczenia nagród
Tophotel 2011 statuetkę dla hotelu Mercure Skalny w Karpaczu odebrała dyrektor
Weszły w życie nowelizacje ustaw o służbie cywilnej oraz prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób
marketingu Joanna Świerkosz.
(Accipiter) o pracownikach samorządowych, dzięki którym osoby Niepełnosprawnych.
Prezydent Marcin Zawiła zapowieniepełnosprawne łatwiej dostaną pracę w urzędach i instyJELENIA GÓRA
tucjach. W jeleniogórskim magistracie na 336 pracowników dział, że sytuacja w jeleniogórskim
urzędzie odnośnie zatrudniania
Przycięli, nie ścięli
tylko 11 osób ma orzeczoną niepełnosprawność.
osób niepełnosprawnych zmieniana
Pod piły trafiły suche i spróchniałe
gałęzie dębów przy ulicy Słowackiego.
W nowelizacji ustawy o służbie znajdzie się w gronie najlepszych jest od kilku miesięcy. – Już zatrudW ostatnich miesiącach dokonano tu cywilnej oraz o pracownikach kandydatów.
niliśmy jedną z pań poruszających
wycinek kilku wiekowych dębów. I tym samorządowych, dodano przepis,
– Aktualnie zatrudnienie osób się na wózku inwalidzkim, która
razem można się było spodziewać, że zgodnie z którym w przypadku niepełnosprawnych w naszych pracuje w wydziale dialogu spodrzewa – oznaczone czerwonymi krzyży- jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrud- urzędach i instytucjach jest na łecznego. W ramach naborów na
kami – spotka podobny los. Jednak ekipy nienia osób niepełnosprawnych jest poziomie około trzech procent. To wolne stanowiska będą zatrudniane
ograniczyły się do przycięcia większych niższy niż 6 procent, pierwszeństwo bardzo niski wskaźnik, który mam kolejne osoby niepełnosprawne –
i suchych gałęzi, które oberwane przez w zatrudnieniu przysługiwać będzie nadzieję po nowelizacji uchwał się zapewnia Marcin Zawiła.
wiatr, mogłyby spowodować szkody.
(Angela)
osobie niepełnosprawnej, o ile zmieni – mówi Stanisław Schubert,
(RED)

Niepełnosprawnym łatwiej o etat w urzędzie

Zbiorowe zdjęcie z R. Kiełkiem
na pamiątkę.

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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Upił się i jechał konno

Pasażerowie wiedzą, jak długo poczekają na autobus
dobrego, że wiem, iż autobus na pewno
przyjedzie, na przykład, za kwadrans, i
mogę sobie ten czas oczekiwania jakoś
zaplanować. Milej się w ten sposób
czeka – dodał pasażer.
Tablice informacyjne
dwustronne, jednak działa tylko jedna pojawiły
z tablic. Wielu pasażerów jeszcze
nie zauważa nowinki. Ludzie tradycyjnie sprawdzają „papierowy”
rozkład jazdy.
– To ciekawy gadżet, tyle tylko,
że nie przybyło od niego połączeń
– żartuje pan Roman, który dziś na
Podwalu czekał na „siódemkę”. – Tyle

JELENIA GÓRA

Tablice wskazują aktualną godzinę:
mają pięć pozycji, na których wyszczególniono kolejne połączenia autobusowe z danego przystanku oraz godzinę
ich przyjazdu. Dwie najwyższe pozycje
pokazują czas oczekiwania na daną linię. Pojawia się tam zastrzeżenie, że na
razie tablice są testowane i wskazania
mogą być niewłaściwe. Urządzenia są

Na dwóch gazach
Pijanego kierowcę (dwa i pół promila alkoholu) policja zatrzymała w
miniony czwartek na ulicy Łomnickiej.
Mężczyznę obowiązywał dodatkowo
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
do 2013 roku. Pasażerowie także byli
pijani. Z kolei trzy promile alkoholu w
organizmie miał kierowca opla tigry,
który w środę wieczorem zapomniał
włączyć światła, przez co wpadł w ręce
patrolu w al. Wojska Polskiego.

System, który pozwala na podanie rzeczywistego czasu przyjazdu autobusu na
przystanek oraz na monitoring punktualności autobusów, został wprowadzony
dzięki dofinansowaniu projektu modernizacji usług przewoźnika z funduszy unijnych
programu RPO (40 procent z ponad dwóch milionów dwustu tysięcy złotych). Za te
pieniądze uzupełniony zostanie także tabor MZK o pięć nowych autobusów marki
Solaris (dwa już jeżdżą po ulicach miasta). Unowocześniona zostanie także myjnia
autobusowa, która zostanie oddana do użytku w styczniu przyszłego roku na terenie
zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

JELENIA GÓRA

Bazgrał po murach
W kwietniu i maju farbą w aerozolu
zniszczył ściany budynków i przystanek.
Mowa o zatrzymanym w ubiegłą środę
16-latku, który wiosną oszpecił bazgrołami co najmniej cztery budynki, elewację
jednej ze szkół, oraz wiatę przystanku
komunikacji miejskiej. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Nie jest
wykluczone, że nastolatek ma na koncie
więcej aktów wandalizmu.

JELENIA GÓRA

Kłopoty przez „trawkę”

ką. – Jestem szczęśliwy, że uroczysta
projekcja „80 milionów” odbywa
się właśnie tutaj, w moim okręgu
wyborczym. Projekcja filmu o tym, co
było, i co odtąd będzie się kojarzyło z
obrazem Władysława Krzystka. Człowieka ogromnej odwagi, który podjął
się przedsięwzięcia wyreżyserowania
niezwykłej historii i zrobił to dobrze –
podsumował senator RP Józef Pinior.
(Petr)

Fot. Petr

„80 milionów. Numer stulecia” jest Huskowskim postanawiają zagrać va
sensacyjną historią pieniędzy należą- banque – wyprowadzić z wrocławskiego
cych do dolnośląskiej Solidarności, które banku związkowe 80 milionów zanim
zostały wypłacone z banku tuż przed konto zostanie zablokowane.
JELENIA GÓRA
Scenariusz do filmu Waldemar
wprowadzeniem stanu wojennego w
Kto widział kolizję
Polsce. Bohaterowie filmu wzorowani Krzystek stworzył wespół z pisarzem,
W minioną środę około godziny 7.10 na młodych działaczach lat 1980-1982 reżyserem teatralnym,
na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Józefie Piniorze, Władysławie Frasy- krytykiem i dziennikaRóżyckiego doszło do zderzenia po- niuku, Piotrze Bednarzu i Stanisławie rzem Krzysztofem Kopmiędzy kierującą fiatem, a prowadzącą
volkswagena passata, kiedy obydwa
W filmie główne role zagrali: Krzysztof Czeczot (Józef Pinior), Filip Bobek
auta skręcały w lewo. Świadkowie proszeni są o kontakt z funkcjonariuszem z
(Władysław Frasyniuk), Wojciech Solarz (Stanisław Huskowski), Maciej
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Makowski (Piotr Bednarz, zm. w 2009 r.). Towarzyszyli im m.in. Marcin
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. NoBosak, Piotr Głowacki, Jan Frycz, Sonia Bohosiewicz, Olga Frycz, Agnieszka
wowiejska 43, pokój nr 16 osobiście bądź
Józef Pinior (w środku) przed
telefonicznie pod nr 75/75-20-267.
Grochowska, Emilia Komarnicka, Mariusz Benoit i Mirosław Baka.
piątkową premierą filmu.
(112)
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Biuro Zarządu Koło Terenowego Polskiego Związku
Głuchych znalazło swoją nową
siedzibę przy ulicy Wiejskiej 29.
Powstało tu Centrum Integracji z Głuchymi. Będzie tu miejsce dla spotkań statutowych
oraz pracownia komputerowa.
Otwarcie placówki odbyło się
w minioną środę. – Stowarzyszenie liczy niemal 600 osób i
jest zwartym, pomagającym
sobie środowiskiem ludzi dotkniętych tą dolegliwością.
Chcemy możliwe skutecznie
wspierać to środowisko, stwarzać niezbędne ułatwienia. W
urzędzie miejskim jest pracownik przeszkolony w języku
migowym, będziemy się starać
rozszerzać tę usługę, jeśli będzie zachodzić taka potrzeba
– zapowiedziała Mirosława
Dzika, zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry.
(UM)

Film o historii „Solidarności” premierowo u nas JELENIA GÓRA

Najnowszy film reżysera Waldemara Krzystka: „80 milionów.
Numer stulecia” doczekał się w miniony piątek uroczystej
projekcji w kinie LOT w Jeleniej Górze z udziałem twórców
produkcji, samorządowców i innych gości.

Osiemnastolatek z powiatu złotoryjskiego uczący się w jednej ze
szkół w Jeleniej Górze miał przy sobie
kilkanaście tzw. porcji marihuany.
Okazało się, że uczeń także handlował
środkami odurzającymi, sprzedawał je
niepełnoletnim. Grozi mu kara do 15
lat więzienia.

się na przystankach przy Podwalu oraz
przy Rondzie na ulicy Ogińskiego (w
obu relacjach). Są także przy Małej Poczcie (tylko w relacji w stronę centrum)
oraz przy ul. Sygietyńskiego (także w
kierunku centrum). Urządzeń ma
stopniowo przybywać. Będą montowane na najbardziej „strategicznych”
przesiadkowych przystankach.
(RED)

Przystanek przy Podwalu jest jednym
z sześciu, gdzie działa system.

„Numer stulecia” uroczyście

JELENIA GÓRA

Centrum integracji
dla niesłyszących

Fot. red

Na sześciu przystankach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego uruchomiono testowo z początkiem grudnia elektroniczny system informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu
autobusów. Dzięki tablicom pasażerowie dokładnie wiedzą,
ile czasu spędzą na oczekiwaniu na swoją linię.

3

JELENIA GÓRA

Punktualność w MZK monitorowana

W Kowarach, 28 listopada, zatrzymano chwiejącego się mężczyznę, który
ulicą Wiejską jechał wierzchem. Okazało
się, że 53-letni jeździec, mieszkaniec
Kowar, był pijany: miał dwa i pół promila
alkoholu w organizmie. Mężczyzna
popełnił wykroczenie i najpewniej
zapłaci grzywnę.

•

5 grudnia 2011 r.

•

R

E

K

L

A

M

A

•

Dwudziestolatek Euroregion Nysa
głowy państwa wystąpił doradca Bronisława Komorowskiego ds. kontaktu z
partiami i środowiskami politycznymi
Jan Lityński.
– To, czego do tej pory dokonaliście
stanowi niepodważalny dowód waszych zasług związanych z realnym
łączeniem się, jakie ma miejsce na
styku trzech państw: Polski, Niemiec i
Czech – mówił Jan Lityński.
W uroczystości tłumnie uczestniczyli
samorządowcy z Polski i zagranicy,
pracownicy biurowi Euroregionu Nysa,
eksperci z grup roboczych i inni zaproszeni goście. W trakcie konferencji głos
zabrał m.in. Jego Ekscelencja ks. biskup
Stefan Cichy, ordynariusz legnicki,
który również gratulował osiągnięć
prezydium i członkom euroregionu.
Podczas jubileuszu wręczono nagrody
Euroregionu Nysa, a na koniec wysłuchano koncertu.
(Petr)

Integracja Niemiec, Czech oraz
Polski z perspektywy 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Gmin Euroregion Nysa. Tego przede wszystkim
dotyczyła czwartkowa konferencja jubileuszowa w Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze. – Obchodzimy nasz
jubileusz w ważnym momencie historycznym. W czasie, w którym wiara i
nadzieja miesza się z wątpliwościami,
czy w Europie właściwie się rządzi, czy
ludzie, którym i my, Polacy i Niemcy,
i Czesi powierzyliśmy władzę wiedzą
co robią. Znaleźliśmy się w kryzysie
jakiego świat dawno nie widział, który
kwestionuje europejskie dogmaty.
Kryzys ten wymaga jeszcze większej
integracji, współpracy ponad podziałami – tłumaczył Piotr Roman, prezydent
polskiej strony Euroregionu.
Honorowy patronat nad konferencją
jubileuszową objęli: prezydenci Polski,
Czech i Niemiec. Jako reprezentant
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

WYKONUJEMY:
STACJA PALIW - sprzedaż oleju napędowego dla firm i instytucji
NAPRAWY SAMOCHODÓW - osobowych, ciężarowych i autobusów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
KLIMATYZACJA - napełnianie, przeglądy, dezynfekcja, naprawa elektryki
REKLAMA - średnioformatowa i wielkoformatowa
KOLPORTAŻ - czasopism, ulotek, folderów i innych (w autobusach i kasach)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.mzk.jgora.pl i 75-76-48-736

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

kuchnia polska
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sport / AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zakończyły się pełne emocji rozgrywki piłki halowej

kraj

JELENIA GÓRA

Futsalowe zmagania gimnazjalistów Zwycięstwo
Za nami rywalizacja gimnazjalistów w turniejach futsalu
organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze. Wśród
dziewcząt triumfowała ekipa
Gimnazjum nr 2, w kategorii
chłopców najlepsi byli piłkarze „jedynki”.

Pełna pula dla piłkarek ręcznych

i awans

Skład
zwycięskiego
zespołu
Gimnazjum
nr 2 –

Kamila Cybulska,
Olimpia Skiba, Patrycja Przelaskowska, Ewa Struś, Natalia Miłoszewska,
Violetta Nguyen Van, Paulina GruszWyniki turnieju dziewcząt:
Gim. nr 3 – Gim. ZSO nr 1 2:0, Gim. nr czyńska, Weronika Łakomska, Natalia
1 – Gim. nr 2 1:1Gim. ZSO nr 1 – Gim. Binkowska, Biela Wiktoria. Opiekun:
nr 4 2:2, Gim. nr 1 – Gim. nr 3 0:0, Elżbieta Grześków.
Gim. nr 4 – Gim. nr 2 0:1, Gim. ZSO nr
1 – Gim. nr 1 1:0, Gim. nr 2 – Gim. nr 3 Wyniki turnieju chłopców:
1:0, Gim. nr 1 – Gim. nr 4 0:0, Gim. nr Gim. nr 3 – Gim. nr 4 0:3, Gim. ZSRze2 – Gim. ZSO nr 1 1:1, Gim. nr 3 – Gim. mArt. - Gim. ZSO nr 1 0:0, Gim. nr
nr 4 1:0
2 – Gim. nr 1 1:5, Gim. nr 3 – Gim.
ZSRzemArt. 1:0, Gim. nr 4 – Gim. nr 1
1:2, Gim. ZSO nr 1 – Gim. nr 2 3:2, Gim.
Tabela końcowa:
1. Gim. nr 2 opiekun Elżbieta Grześków nr 4 – Gim. ZSRzemArt. 2:0, Gim. nr
2. Gim. nr 3 opiekun Wiesław Tylenda 2 – Gim. nr 3 0:5, Gim. nr 1 – Gim. ZSO
3. Gim. ZSO nr 1 opiekun Justyna nr 1 3:1, Gim. ZSRzemArt. – Gim. nr 2
5:1, Gim. ZSO nr 1 – Gim. nr 4 0:0, Gim.
Rosik
4. Gim. nr 1 opiekun Maciej Sucha- nr 3 – Gim. nr 1 1:1, Gim. nr 2 – Gim. nr
4 0:2, Gim. nr 1 – Gim. ZSRzemArt. 1:1,
necki
Gim. ZSO nr 1 – Gim. nr 3 0:2
5. Gim nr 4 opiekun Marta Ignatiuk

Klasyfikacja końcowa

1. Gim. nr 1 . opiekun Maciej Suchanecki
2. Gim. nr 4 opiekun Robert Trojan
3. Gim. nr 3 opiekun Andrzej Szymański
4. Gim. ZSRzemArt. opiekun Daniel
Gawlik
5. Gim. ZSO nr 1 opiekun Roman
Zieliński
6. Gim. nr 2 opiekun Krzysztof Dwojak

Skład zwycięskiego zespołu
Gim. nr 1:

Michał Rebkowiec, Piotr Walaszek, Piotr
Nowocień, Maciej Górski, Kacper Janiak,
Łukasz Wierzbicki, Chudziński Artur.
Opiekun: Maciej Suchanecki
(MDvR)

Wygraną ekipy ZSOiT zakończył
się turniej koszykówki chłopców w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych
organizowany przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.
W finale zwycięzcy pokonali ZSO
1 56:30. Na starcie imprezy stanęło
osiem zespołów, a cały turniej
przeprowadzony był systemem
pucharowym. W ćwierćfinałach
zanotowano następujące rezultaty:
II LO - ZSET 31:28, ZSEL - ZSLiZ 2
19:26, ZSO1 - ZSPŻ 51:24, ZSOiT
- ZST 42:30. W spotkaniach półfinałowych ZSOiT pewnie ograło 42:9
ZSLiZ 2, a ZSO 1 okazał się lepszy od
II LO wygrywając 38:29. W meczu
o trzecie miejsce II LO zwyciężyło
52:32 ZSLiZ 2, a drużyna ZSOiT
nie dała szans koszykarzom ZSO 1
pokonując ich 56:30. Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 awansowały do półfinału
strefy, który rozegrany zostanie 19
grudnia.
(MDvR)

Niezwykle cenne zwycięstwo w
kontekście walki o pierwsza ósemkę po rundzie zasadniczej PGNiG
Superligi kobiet odniosły piłkarki
ręczne KPR–u Jelenia Góra. W pierwszej połowie gra była wyrównana,
dopiero w końcówce elblążanki
odskoczyły zwyciężając otwierającą
odsłonę 17:14. Po zmianie stron
wciąż w natarciu były miejscowe,
które w 43. minucie wygrywały już
22:15. Od tego momentu rozpoczął
się pościg jeleniogórzanek, które na
siedem minut przed końcową syreną
objęły prowadzenie – po trafieniu
Buklarewicz było 25:24 dla KPR-u.
Prawdziwe emocje dopiero się jednak
zaczęły. Do końca meczu było kilkanaście sekund, KPR prowadził 29:28,
jednak piłkę w swoich dłoniach
dzierżyły rywalki. Na pięć sekund

Start Elbląg - KPR Jelenia Góra 28:29
(17:14)
KPR:b Kozłowska, Szeluk - Załoga
(9), Dąbrowska (7), Buklarewicz (5),
Fursewicz (3), Galińska (3), Uzar (1),
Odrowska (1), Muras, Tórz

JELENIA GÓRA Ogromne zainteresowanie książką o zburzonym miasteczku
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JELENIA GÓRA

Z myślą
o świętach
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, którego jednym z celów jest fundacja szkoły
katolickiej w Jeleniej Górze, włączyło
się w przygotowania do wspólnej
Wigilii dla ubogich i samotnych, która
odbędzie się 24 grudnia w Domu
Parafialnym przy ulicy Kopernika.
Stowarzyszenie ma także zamiar
wesprzeć Korowód Trzech Króli, który
6 stycznia przyszłego roku przejdzie
ulicami stolicy Kotliny Jeleniogórskiej. Środki na te wydarzenia mają
pochodzić, między innymi, ze sprzedaży okolicznościowych bombek
choinkowych i innych ozdób, które w
okresie Adwentu można nabywać na
kiermaszu po niedzielnych Mszach
Świętych przed Bazyliką Mniejszą pw.
św. św. Erazma i Pankracego.
(RED)

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Jeleniogórzankom udało
się wygrać na wyjeździe.

Lektury do matury

– Zamieszkałem na kilka miesięcy Ludzie wspominali Miedziankę z przez Filipa Springera historia
na Zabobrzu. Pukałem od drzwi wielką nostalgią, a upływ czasu Miedzianki toczy się więc po rówdo drzwi i pytałem i Miedziankę. zatarł niedogodności. Zarysowana ni pochyłej, jak w części tytułu
publikacji.
W Książnicy Karkonoskiej zastanawiano się, czy Miedzianka
mogła przetrwać. Wniosek: nie.
Była jak kretowisko, zryte przez
eksploatacje górotworu w poszukiwaniu cennych rud uranowych,
które z kolei miały posłużyć do
wytworzenia radioaktywnego
radonu. Po spotkaniu w Jeleniej
Górze F. Springer udał się do
Janowic Wielkich, gdzie w świetlicy
wiejskiej także zorganizowano
wieczór poświęcony promocji
W Książnicy Karkonoskiej
książki.
(RED)
zabrakło miejsc.

Dokończenie ze strony 1. zdjęcia – dodał podkreślając, że kanwą jego opowieści musiało być świadectwo dawnych mieszkańców.
Przy opisywaniu losów przedwojennego Kupferbergu autor
posłużył się, między innymi, źródłami historycznymi (niemieckimi
czasopismami). Niemcy, głównie
potomkowie dawnych mieszkańców, mają zakodowany dumny obraz prosperującego i rozwijającego
się od XIX wieku miasteczka i żal
z konieczności opuszczenia tego
miejsca w roku 1945. Ci, którzy
– Na cmentarzu znalazłem orygi- jako turyści dotarli tu po wybunalną butelkę z miejscowego browa- rzeniach, dodatkowo odczuwają,
ru, jednak nie było sensu iść tropem swego rodzaju wstrząs.
O polskiej Miedziance opowiearcheologa, bo śladów po Miedziance
zachowało się bardzo dużo, choćby dzieli mu sami jej mieszkańcy.


przed końcem starcia sędziowie
odgwizdali rzut karny dla gospodyń,
do piłki podeszła Janaczek, jednak
fantastyczną interwencją popisała się
Szeluk. KPR wygrał w Elblągu 29:28.
Za nami pierwsza runda rozgrywek,
którą KPR zakończył na dziewiątej
pozycji. Nasze szczypiornistki rozegrały jedenaście spotkań, z których
wygrały cztery, jedno zremisowały,
a sześć zakończyły porażką.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Ożywił Miedziankę w historii zanikania
– Zaczęło się od tego, że bardzo lubię Rudawy Janowickie – powiedział na spotkaniu autorskim pochodzący
z Poznania Filip Springer.
Podczas jednej z wycieczek
trafił do Miedzianki i zainteresował się tym, że na łąkach
i pastwiskach kiedyś wznosiło się miasto. Postanowił
napisać o nim książkę.

5
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Najpiękniejsze fragmenty polskiej
poezji i prozy prezentować będą aktorzy Teatru im. C. K. Norwida. To
najnowsza propozycja placówki skierowana nie tylko do maturzystów. Program spotkań obejmuje praktycznie
wszystkie epoki literackie. Pod każdym
proponowanych tytułów kryje się lista
autorów, których teksty będą czytane
Wszystko opatrzone jest komentarzem
dotyczącym epoki i autora. Teatr zaprasza młodzież w różnym wieku, przede
wszystkim uczniów liceum i gimnazjum. Najbliższe spotkanie pt. Święta
miłości kochanej Ojczyzny odbędzie się
w poniedziałek, 5 grudnia o godz.15,30
na Scenie Studyjnej Teatru Norwida.
Kolejne – 19 grudnia, pt. Święta –
dwie tradycje. Boże Narodzenie czy
Christmas Day będzie poświęcone
tradycji świątecznej i noworocznej w
kulturze polskiej.
(RED)
•
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POP ROCK & JAZZ

BASZTA – „ Swingujące 3
Miasto”
wydawnictwo : Soliton

Światło
sklepowych
witryn ujrzała
płyta trójmiejskiej formacji
Baszta, laureata festiwalu
Jazz Nad Odrą’77. Płyta zawiera
19 nagrań – 10 studyjnych i 9
koncertowych – zarejestrowanych
w latach 1976 – 78, zremasterowanych przez Piotra Madziara. Po
sukcesie sprzed 35 lat BASZTA zaczęła być zapraszana na wszystkie
ważniejsze festiwale. Jako „The Tower” po raz pierwszy wyjechali na
zagraniczny kontrakt i od tego momentu działalność dzielili między
zachodnie lokale taneczne, kluby
studenckie i festiwale jazzowe.
BASZTA przez kilka lat zaliczana
była do najciekawszych młodych
formacji z pogranicza jazzu i rocka. Tym większy żal, że na swoją
pierwszą płytę musieli czekać 35
lat. Tytuł płyty to zarazem wspólne
przedsięwzięcie Polskiego radia
Gdańsk i firmy Soliton,

kultura

FISZ EMADE „Zwierzę bez
nogi”
wydawnictwo : AGORA S.A.

Duet braci
Waglewskich
powraca z
nowym albumem Zwierzę
bez nogi”. To
album w dużym stopniu
sentymentalny. Podróż do czasów,
kiedy hip hop święcił swoje triumfy
na międzynarodowej arenie. Płyta z
jednej strony nagrana w typowym
hip-hopowym składzie, z drugiej
wraz z koncertowym składem braci
Tworzywem. Utwory nagrane z Tworzywem brzmią garażowo. Brzmienia
są surowe, przesterowane: od riffowego singla, przez utwór z gitarową
energią, po korzennie brzmiący dub.
Na nowej płycie nie zabrakło niespodzianek. Emade odpowiedzialny za
muzykę na płycie, po raz pierwszy
zaprosił do współpracy Dj Eproma.
Warsztat Eproma to nie tylko mistrzowska technika skreczowania na
gramofonach, ale także cała sterta
oldschoolowych instrumentów z
poprzedniej epoki, na której powstało
brzmienie nowej płyty.
Andrzej Patlewicz

SZKLARSKA PORĘBA

Mikołajki pod Szrenicą
W poniedziałek, 5 grudnia o godz.
10.30 w miejskim parku „Esplanada”
rozpocznie się Festyn Mikołajkowy
dla dzieci. Główną atrakcją będzie
występ zespołu młodzieżowego
„Spoko” oraz przybycie gościa honorowego Św. Mikołaja. Podczas
imprezy konkursy i zabawy z dziećmi

będą prowadzone przez ks. dziekana
Bogusława Sawaryna i pana Wojciecha Zarównego. Zespół z Piechowic
„Spoko” wystąpi ze świątecznym repertuarem. Punktem kulminacyjnym
będzie przyjazd Świętego Mikołaja i
wręczenie paczek najmłodszym.
(Agrafka)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WROCŁAW

Kolejny sukces jeleniogórskiego monodramu

Laury za Novecento
Aktor Teatru im. Norwida Jacek Grondowy za monodram
„Novecento” otrzymał nagrodę na 40. Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Jednego
Aktora we Wrocławiu.

Jury Festiwalu obejrzało osiem
spektakli zakwalifikowanych przez
Radę OFTJA do finałowego spotkania. Regulamin ustanowił, że każdy
juror miał do dyspozycji kwotę 2000
zł, którą przyznał jako nagrodę monodramowi uznanemu przez siebie
za najlepszy i publicznie uzasadniał
swoją decyzję. Zgodnie z tą regułą,
juror Festiwalu Krzysztof Kuliński,
rektor wrocławskiej filii Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego przyznał w ostatnią
sobotę listopada swoją nagrodę dla
spektaklu „Novecento” w wykonaniu

JELENIA GÓRA

Franciszkanie oraz Chór Parafialny „QUO VADIS” zapraszają
na koncert „Akatyst ku czci Bogarodzicy”, który odbędzie się 8
grudnia o godz. 17.00 w kościele
parafialnym pw. Imienia NMP w
Kowarach, przy placu Franciszkańskim. Ten podniosły hymn
k u czci Bogarodzicy ubogaci
przeżywanie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
(Agrafka)

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Jacek
JacekGrondowy
Grondowywwswojej
swojejżyciowej
życiowej roli.
roli.
Monodram
„Novecento”.
Monodram „Novecento”.

Przedświat w Alibi

8 grudnia o godz. 18.00 w Alibi przy
ul. Krótkiej 22 odbędzie się wernisaż
wyróżnienie zespołowe odtwórcy wystawy fotograficznej Wojciecha
tytułowej roli Jackowi Grondowemu, Bykowskiego „Przedświat”.
reżyserowi Krzysztofowi Prusowi
oraz scenografowi Markowi Mikul- Korytarz pełen zabytków
skiemu.
Otwarcie wystawy „Zabytki Jeleniej
(Accipiter) Góry” w dawnych technikach fotograficznych” odbędzie się 9 grudnia o
godz. 17.00 w Galerii „Korytarz” przy
ul. Bankowej 28/30.

Jacka Grondowego. To kolejny sukces
jeleniogórskiego monodramu. Miesiąc wcześniej na XI Ogólnopolskim
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość przedstawiona”
w Zabrzu - „Novecento” przyniósł

Czarnobiałe cytowanie rzeczywistości

Sto dziesięć monochromatycznych zdjęć Andrzeja Jerzego
– To pierwsza taka wystawa
Lecha można oglądać na otwartej wczoraj w Biurze Wystaw retrospektywna Andrzeja Jerzego
Artystycznych retrospektywnej ekspozycji prac tego twórcy Lecha – podkreśliła Janina Hobgarska, dyrektorka Biura Wystaw
fotografii czystej.
„Cytaty w jednej rzeczywistości.
Fotografie z lat 1979-2010” – tytuł
ekspozycji mówi wiele o zdjęciach powstałych na przestrzeni ponad trzech
dziesięcioleci. Fotografie wykonane o
różnych porach i w rozmaitych miej-

Ar t yst ycznych. Szefowa BWA
przywitała gości wernisażu wraz
z Magdaleną Świątczak, kuratorką
ekspozycji, oraz Jackiem Jaśko.
Ten odczytał list od nieobecnego
autora wystawy, któremu nie
udało się dotrzeć z USA do Jeleniej
Góry. W liście autor mocno podkreślił więzy emocjonalne, jakie
łączą go z Jelenią Górą.
(RED)

scach, w tym w Stanach Zjednoczonych (autor mieszka w New Jersey)
łączy dosłowność przekazu przefiltrowana przez wrażliwe spojrzenie
twórcy, który swoim aparatem „czyta”
otaczający go świat. Robi to bez zbędnych ingerencji ograniczając się
do zarejestrowania obrazu na materiale światłoczułym i wykonania
zdjęcia w sposób tradycyjny.

Muzyką przeciw stereotypom

Rzepiór i Krabat w Książnicy

Otwarcie wystawy oraz wręczenie
nagród laureatom VII międzynarodowego konkursu plastycznego „Rzepiór
– Krabat – czy ich znacie?” odbędzie się
10 grudnia o godz. 10.00 w Książnicy
Karkonoskiej. Uroczystości będzie
towarzyszyła prezentacja na temat
legendarnych postaci pogranicza dra
Przemysława Wiatera.

Mikołajki w ODK

5 grudnia o godz. 17.00 w Kawiarni
„Muza” Osiedlowego Domu Kultury
odbędzie się spotkanie mikołajkowe.
W programie zabawy, gry i konkursy
dla dzieci oraz wizyta św. Mikołaja.
Wstęp jest wolny.

Lekcja z Różewiczem

czy w krainę spokoju i zadumy.
Zespół powstał na początku 2005
roku, zaś aktualnie w jego skład
wchodzą: Tomasz Polak – klarnet,
Bartek Staniak – skrzypce, Jarek
Wilkosz – kontrabas, Krzysztof
Kossowski – perkusja, oraz Marcin
Wiercioch – akordeon. Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe sprzyjają
budowaniu atmosfery wzajemnego
szacunku społecznego oraz dialogu
międzykulturowego: wręcz walczą
ze stereotypami, przekonując do
idei tolerancji.
(Agrafka)

Fot. Agrafka

Ku czci Bogarodzicy

Fotografia w najczystszym wydaniu w BWA

JELENIA GÓRA
Koncert zespołu Klezzmates,
grającego nowoczesna muzykę
żydowską, odbył się w ostatnią niedzielę listopada w Jeleniogórskim
Centrum Kultury w ramach Dolnośląskich Koncertów Hawdalowych.
Muzycy w niepowtarzalny sposób
łączą klezmerskie i bałkańskie
dźwięki, z klasyką oraz jazzem,
czego wyrazem jest podwojona
litera „z” w nazwie zespołu. Ich oryginalny kolaż dźwięków sprawia,
że muzyka żydowska odkrywana
jest wciąż na nowo. Obrazowość
tych dźwięków przeniosła słucha-

KOWARY

Fot. Organizator

6

Spektakl Tadeusza Różewicza „Kartoteka”, produkcja Teatru „Cinema”
w ramach projektu „Lato w teatrze”
będzie wystawiony 6 grudnia o godz.
11.00 w sali widowiskowej MDK „Muflon”.

Gwiazdka z Czechem

9 grudnia o godz. 17.00 w sobieszowskim MDK „Muflon” odbędzie
się koncert kolęd w wykonaniu Chóru
Szkoły Podstawowej nr 2 pt. oraz jasełka w wykonaniu Szkoły Podstawowej
nr 15. Będzie można obejrzeć również
„Żywą szopkę” w wykonaniu zespołu
Szafran z Czech.

Zdjęcia A. J. Lecha cytują rzeczywistość
bez jej upiększania.
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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
Koncert Klezzmates został ciepło
przyjęty w sali widowiskowej JCK.

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

•

Dodatek motoryzacja / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
4 koła zimowe VW, Audi na felgach
stalowych 195/65/15 rozstaw 5*112 Et
47, pasują do VW, Audi, cena 450zl.
608183697
Części do VW Passat B5 FL - Sprzedam 2 błotniki, prawy i lewy [stan bdb],
komplet lamp przednich, sanki pod silnik,
chłodnicę klimatyzacji, dolne węże klimatyzacji oraz pas przedni. - 509 042 952
Do sprzedania felgi stalowe od Renault,
rozstaw śrub 4*100, szerokość 5.5 cala,
14 calowe. Cena 160 zł - 609 133 014
Felgi stalowe 4szt, 4*108/15” - 784
002 491
Hyundai Accent - posiadam wszystkie
części do tego modelu. - 667 315 675
Kratki, atrapy, halogeny, ślizgi, osłony
i inne części zderzaka. Audi, VW, Ford,
Skoda, Opel, i inne. Nowe części w promocyjnych cenach. - 509 231 320
Micra K11 - posiadam wszystkie części
do tego modelu. - 667 315 675
Opony zimowe z felgami 15”. Sprzedam 4 felgi Rial ET38 15” 5x100 średnica
piasty 57mm z oponami zimowymi BF
Goodrige 195x65x15 (rok produkcji
2007 21tydzień) gr. bieżnika-7mm. Cena
1000zl - 781 906 245
Renault 19 części. Posiadam wszystkie części do tego modelu. - 667 315
675
Sprzedam 4 alufelgi 15 cali Audi A4,
A6, VW. Stan bardzo dobry z oponami
zimowymi. 196/65 mm bieżnik, rozstaw
śrub 5X112. Cena kompletu 500zł - 669
947 978
Sprzedam 4 nowe felgi stalowe z
oryginalnymi kołpakami do Renault
4x100,5 1/2 J , ET 36. Cena 350zł. - 504
869 189
Sprzedam alufelgi 15 4x100, średnica
wewnętrzna 60, pasujące np. do Laguny
czy Golfa - 793 511 444

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
Każde auto - Stan aut obojętny, odbieram własnym transportem - 888 696
309
Każde auto do 400zł - Skupuje auta
różnych marek, stan obojętny nawet
bez przeglądu i OC, odbieram własnym
transportem. - 887 279 884
Każde auto kupię - Całe i powypadkowe, angliki, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Kupię auto za rozsądne pieniądze, stan
obojętny. - 888 696 309
Kupię Jawę 250 z lat 50-60 za rozsądne
pieniądze do remontu. - 696 078 770
Kupię samochody całe, uszkodzone,
powypadkowe, osobowe, dostawcze,
również wersje angielskie, gotówka od
ręki. - 531 588 345
Problem z autem? - dzwoń - Skupuje
wszystkie auta bez przeglądu i OC,
dysponuję własnym transportem. - 790
303 603
Skup aut do 5000zł, gotówka od ręki, 7
dni w tygodniu, własny transport. - 697
104 455
Skupuje każdą markę auta za rozsądne pieniądze, stan obojętny - 787
009 777
Skupuję auta każdej marki za rozsądne pieniądze, stan obojętny - 511
209 408

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
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
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
Ford Escort kombi 1,6 benzyna 1999
r., srebrny metalik, klima, stan bardzo
dobry, zadbany, sprowadzony z Austrii,
2800 zł tel. 510 297 875

Ford Mondeo kombi 1995 rok - 1,8 TDi;
dużo nowych części; w ciągłej eksploatacji; ubezpieczony i z przeglądem; blachy
w średnim stanie; zimowe opony; kolor
wiśniowy; cena 2000 zł do negocjacji. 601 174 115

Sprzedam Golfa II, rok 1991, pojemność 1.6 benzyna, czarny, 3-drzwiowy,
garażowany, cena 1500zł do negocjacji,
Gryfów Śląski - 791 173 195

Ford Mondeo mk 2, benzyna, klimatyzacja, dwie poduszki, ważny przegląd
i oc, dwa komplety kół. Cena 2000 do
negocjacji. - 724 521 497

Sprzedam Honde Accord limuzyna
1.8+gaz 115KM, 97 rok, po wymianie
klocków, przegubów oraz kabli. Ważny
przegląd do kwietnia oraz OC. Dodaję
Alu 17” Dla chętnych zdjęcia na maila
- 508-36-56-92

Matiz Joy 2000/2001 - grudzień 2000
r, pierwsza rej. 2001, po wymianie
rozrządu, 1 właściciel, serwisowany z
salonu, el. szyby, centr. zamek, komplet
opon zimowych. Kolor złoty metalik, cena
4000 zł do negocjacji - 609 658 777

Sprzedam Mercedesa kl. A 160,
pojem. 1600, inst. gaz.(2 letnia), rok
prod. 1998-99, pierwszy właściciel,
2 lata w kraju, bogate wyposażenie,
skóra, elektryka, cena do uzgodnienia
- 535 896 110

Mazda Xedos 6 1995 r. 1.6 16V alufelgi,
el. szyby, 4 el. lusterka, ABS, zadbane
i czyste wnętrze, zarejestr. i ubezpieczony, dużo nowych części. 3800zl - 693
877 264
Mercedes w124 230TE kombi + gaz z
1991 roku. Elektryka, wspomaganie, szyberdach, klima niesprawna, airbag, nivo,
zimówki. Cena 3000zł - 509 231 320
Opel Astra 1.6 benzyna - Moc 55KW,
wspomaganie, szyberdach, CD, MP3, rok
produkcji 1993, ubezpieczenie ważne do
marca 2012, komplet opon zimowych. Cena
1300 (cena do negocjacji) - 697 159 599
Renault 21 kombi 2100 TD - Przebieg
275 tys. hak, el. szyby, alufelgi, centralny zamek, radio/CD, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka, światła
przeciwmgłowe. Na oponach zimowych. OC-04.2012, przegląd-03.2012
Cena:2800 - 793 751 323
Renault Clio 1.2 rok 94, kolor czerwony z maską od williamsa pod kolor
karoserii, nowe zimówki na stalowych
felgach oraz komplet alusów z letnimi
oponami - 661 653 006
Sprzedam Golfa 3, 1.8, 93 rok - 793
494 601

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

Sprzedam Mondeo 1.6 16V radio,
elekt szyby, lusterka, szyberdach,
elektr i podgrzewane siedzenia.
Ważne opłaty, po wymianie sprzęgła,
do wymiany simering miedzy skrzynią,
a silnikiem - 1500zl do negocjacji - 797
382 401
Sprzedam Nissana Micrę 93r. silnik
1.0., zarejestrowany, ważny przegląd
i oc, alarm. Silnik w dobrym stanie. 726 467 102
Sprzedam Seicento, rok produkcji
1999, pierwszy właściciel, cena 4000
zł, stan b. dobry tel. 75 75 516 45
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, 4900zl - 607 487 364
VW Golf V - 2004/2005r 1.9 TDI, ABS,
ESP, 10 poduszek, klimatyzacja, stan
igła wręcz idealny, książka serwisowa.
- 607 269 329
VW Golf V jak igła, szary metalic. Atrakcyjna cena. Wszelkie informacje proszę
kierować pod numer tel. 607 269 329

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

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

5 grudnia 2011 r.
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Dodatek
nieruchomoŒci
MIESZKANIA
KUPIĘ

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkanie 2 i 3 pokojowe na Zabobrzu, do 2 piętra,
w cenie do 180 tys zł. 666 222 031 Madom Nieruchomości,
Ewelina Jarząbek, lic. 9506

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661

Pilnie poszukuję dla klienta mieszkania 3-pokojowego w
dowolnej okolicy. Sudety. Lic.1749 - 535 630 414
Pilnie poszukuję dla konkretnego klienta mieszkanie
2-pokojowe najchętniej na I lub II piętrze na Zabobrzu III
Nr.lic 5877 - 515 285 788

e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!!Bardzo ładny dwudziestokilkuletni
dom wolnostojący, na działce 1600 m2, położony w malowniczej miejscowości, 10 km od centrum Jeleniej Góry. Powierzchnia użytkowa 120 m2.
Ogrzewanie piecem na
opał stały. Bardzo niskie
opłaty.
ATRAKCYJNA
CENA 299 000 zł!!!
Łukasz Ciechanowicz
724 051 923

ZEB 2648 Dwu-poziomowe,
komfortowe do wprowadzenia mieszkanie o powierzchni 49 m2. Położone
w centrum miasta. Mieszkanie bezczynszowe. Usytuowane na III piętrze.
Cena tylko 152 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2641 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom
wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o powierzchni
1300m2 (działka mieszkalno- usługowa) lokalizacja zapiera dech w piersiach. Budynek z 2009 roku do
zam i es zk a ni a . AT RA KC YJN A
CENA, TYLKO 499 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2653 Oferujemy Państwu mieszkanie
w Mysłakowicach ( 7 km od Jeleniej Góry).
Powierzchnia 41 m2 nowocześnie wykończona z wyposażoną kuchnią. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz
łazienki + wc. Ogrzewanie gazowe. Opłaty
miesięczne to jedyne 50 zł
Cena 129 000 zł
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
2
690m .
CENA 263 000
Anna Roziel 509 156 552

109 000zł - Mieszkanie 58m2 w Piechowicach, 2 pokoje,
do remontu Lic.13045, Marles, nr.of.MAR-MS-12450 607 797 911
149tyś - Blisko centrum, w kamienicy, 47m2 po obrysie,
dwupoziomowe, piękne po kap. remoncie. Kuchnia z salonikiem, łazienka, sypialnia z garderobą na antresoli - nowiutkie.
Nieruchomosci Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
1500zł za m2 - Mieszkanie koło UM 105m do remontu
sprzedamy. Jeldom lic.14557 - 602 727 242
2-pokojowe na Zabobrzu, 50,5 m2, 4piętro (szczytowe), czynsz 471 zł (CO i woda w czynszu), gotowe do
wprowadzenia, bardzo ciepłe i słoneczne, 171000zł. nr lic
10171 - 508 240 825
2-pokojowe Zabobrze III - 48m2 w cenie 169tyś zł,
mieszkanie wymagające jedynie odświeżenia, IV piętro,
wyposażona kuchnia, duża szafa. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
39m2 na Zabobrzu II z balkonem - 2-pokojowe mieszkanie
z aneksem kuchennym, z widokiem na góry, słoneczne
i z niskim czynszem 160zł. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
3-pokojowe mieszkanie - 64m2 III piętro Zabobrze
Kiepury do zamieszkania bardzo ciekawa oferta cena do
negocjacji oferta MAR-MS-12 497. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318
3-pokojowe na Zabobrzu II - Rozkładowe, słoneczne,
na II piętrze, w docieplonym bloku z windą, środkowe, cena
205tyś zł. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe okolice Morcinka - 61m2 na III piętrze w
bloku blisko terenów rekreacyjnych, mieszkanie wyremontowane, sprzedawane z zabudową kuchenną, ogrzewanie z
sieci. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe w bloku, Cieplice - 65m2 na niskim piętrze,
dawniej 4-pokojowe, obecnie jeden pokój przerobiony
na kuchnię z jadalnią, wymagające jedynie odświeżenia,
kuchnia wyposażona, 3 duże szafy, cena 190tyś zł. N.Otti
lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe w Karpaczu, pow. 43m2, po kapitalnym
remoncie sprzedam Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
3-pokojowe z tarasem ok. Morcinka - Sprzedam mieszkanie 75 m2 w kilkuletnim budynku z tarasem z niezależnym
wejściem. Gold House nr lic. 10728 - 501 181 875
4 pokoje Cieplice, willowe, ogródek, suche i zadbane.
Lic.5877 - 500 122 445
50m2 okolica Małej Poczty - Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe z balkonem po remoncie w budynku z cegły.
Gold House nr lic. 10750 - 691 210 677

58 m2, atrakcyjna cena - Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Piechowicach na I piętrze, do remontu. Słoneczny balkon.
Gold House nr lic. 10728 - 501 181 875
64m2 cena 207tyś zł - 3-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
II z bardzo ładnym rozkładem, wymagające jedynie odświeżenia, wyposażona kuchnia i duża szafa w cenie, słoneczne i
środkowe. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

ZEB 2630 Do sprzedaży elegancko urządzone mieszkanie w Starej
Kamienicy ok. 12km od Jeleniej Góry.
Mieszkanie o pow. 42,3m2 składa się z
salonu, sypialni, przedpokoju, łazienki z
wc oraz kuchni. Mieszkanie jest po remoncie generalnym. W ymienione
wszystkie instalacje wod-kan, elektryczne. Okna pcv.
Cena 118 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2543 Mega inwestycja
Karpacz !!! Szukając nowego
miejsca w życiu, a jednocześnie
pracy przynoszącej ogromne
dochody koniecznie przyjrzyj się
tej ofercie.
Cena 3 200 000 zł
Łukasz Ciechanowicz
724 051 923

Cena 167 000 zł
Łukasz Ciechanowicz
724 051 923

105.000 zł 40 m2 - Mieszkanie 2-pokojowe zlokalizowane
na Zabobrzu II, wymaga remontu, okna nowe PCV, balkon,
wysoki parter. Sudety. Lic. 1749 - 535 640 414

53 m2 za 114 000 zł - Mieszkanie 3-pokojowe na piętrze
kamienicy w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

ZEB 2644 Oferujemy Państwu kawalerkę w atrakcyjnej cenie na Zabobrzu II.
Mieszkanie o pow. 24m2 składa się
z alonu, kuchni, łazienki z Wc oraz
balkonu oraz mieści się na 7pietrze.
Mieszkanie z przepieknym widokiem na
góry.
Cena 75 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710

ZEB 2638 Mieszkanie o
z trzech pokoi, kuchni z oknem,
oraz łazienka w mieszkaniu
rozkładowym z dużym przedpokojem. Mieszkanie bardzo słoneczne i bezczynszowe

MIESZKANIA
SPRZEDAM

powierzchni

67m2,

składające

się

65m2 na parterze w bloku w Cieplicach, dawniej 4-pokojowe
obecnie 3-pokojowe z kuchnio-jadalnią, mieszkanie
wymaga jedynie odświeżenia, w cenie pozostaje kuchnia i
3 duże szafy. Nieruchomości Otti - 603 491 335
65m2 w Cieplicach - Mieszkanie jedynie do odświeżenia,
cena 190tyś zł, obecnie 3-pokojowe z kuchnio-jadalnią
z możliwością zrobienia 4 pokoju. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
67m2 na Zabobrzu II - 3-pokojowe mieszkanie w idealnym
stanie, sprzedawane z nowym wyposażeniem kuchni,
widok na góry, mieszkanie słoneczne z dużym balkonem.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
75 m2 Zabobrze III - Sprzedam mieszkanie na 3 piętrze.
Kuchnia z przestronnym holem, 3 pokoje, łazienka, osobno
wc, balkon. Gold House nr lic. 10750 - 691 210 677
80.000 z Kiepury - Kawalerka zlokalizowana na 2 piętrze w
bloku 4 piętrowym, pokój z aneksem kuchennym, łazienka.
Sudety. Lic. 1749 - 535 630 414
89m2 Cieplice 268000zł - Sprzedam parter domu
3-rodzinnego w spokojnej dzielnicy, po remoncie, 4 pokoje,
duża weranda, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie gazowe.
Gold House nr lic. 10750 - 501 181 875
95000 zł za kawalerkę - W Jeleniej Górze po kapitalnym
remoncie, bezczynszowa, na pierwszym piętrze. Polecam
N. Grzywińscy lic.998. - 533 687 837
Atrakcyjna kawalerka - 28m2 na trzecim piętrze po
kapitalnym remoncie bezczynszowa. Cena 95000zł. N.
Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Atrakcyjna kawalerka Podgórzyn - 34m, osobne
wejście przez ogródek, ogrzewanie kominkowe, tanie w
utrzymaniu. Duży przedpokój, kuchnia, łazienka i duży
pokój. Okna nowe z roletami antywłamaniowymi 80tys
- 507 136 498
Atrakcyjne trzypokojowe o pow. 72m2 w bloku na
4 piętrze w Cieplicach Śl. Mieszkanie słoneczne, przestronne, zadbane i ciche. Lokal jedynie do odświeżenia.
Atrakcyjna oferta polecam. MAR-MS-12488. Marles lic.
13045 - 607 797 911
Bardzo ładne 2-pokojowe o pow. 65m2 w kamienicy na
1 piętrze w samym centrum miasta. Mieszkanie znajduje
się na osiedlu monitorowanym jest słoneczne, zadbane i
ciche. Serdecznie polecam MAR-MW-12490. Marles lic.
13045 - 607 797 911
Bardzo ładne mieszkanie 2-pokojowe o pow. 51,3m2
na II piętrze w zadbanym bloku 4-piętrowym na Kiepury.
Mieszkanie jasne, ustawne pokoje. Kuchnia osobna. Na
podłogach panele. Opłaty 350 zł. Nieruchomości Szymkiewicz l.2400 - 669-620-071
Bez pośredników, w centrum 93m. Po kapitalnym remoncie.
Nowe instalacje, okna (drewn.+ szprosy), podłogi. Liczne
łuki, półki, podświetlenia. Mieszkanie niepowtarzalne. W
kamienicy w centrum (Sudecka) II piętro. 105m2. Cena
okazyjna. - 790 821 280

Bezpośrednio sprzedam nowe komfortowe mieszkanie
2 pokoje 50 m, na 1 piętrze z balkonem plus garaż, ul
Moniuszki 5A. Bez pośredników - tel.600721484
Cieplice - Nieruchomość składa się z 3 pokoi, przestronnej
kuchni z oknem, łazienki z wc oraz przedpokoju. W mieszkaniu wymieniono okna, nowy piec 2-funkcyjny, klatka i dach
po remoncie. Nr. lic 5877 - 515 285 788
Cieplice 34m2 - 99000tyś, pilne. Wysoki parter, 34m2
(pokój, kuchnia z jadalnią i zabudową), łazienka, całość po
remoncie (wymaga odświeżenia), ogrzewanie gazowe i piec
kaflowy, ogródek (30m2). Okazja od zaraz. Nieruchomosci
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Cieplice 71m - Słoneczne 3-pokojowe mieszkanie z
roztaczającym się przepięknym widokiem na całe pasmo
Karkonoszy. Nr. lic 5877 - 515 285 788
Cieplice develop. 73m2 - 225tyś. - I piętro (ostatnie)
73m2, 3pokoje (21, 15, 11m2) stan developerski, miejsce
parkingowe w cenie. Ogrzewane piecem gazowym dwufunkcyjnym, bardzo niski czynsz, doskonała lokalizacja,
Nieruchom. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Cieplice kawalerki, 33, 35, 36m2 - 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, całk. wykończone, og. miejskie - 128tyś, N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Do sprzedania mieszkanie 23m2 Zabobrze, pokój,
kuchnia, łazienka. Czynsz 181zł. Piętro II. Kodex 10721
- 513 060 568
Do sprzedania nowe mieszkanie bezczynszowe 3
pokojowe, 50m2, łazienka z wc. Ogródek 70m2. Wysoki
parter. W cenie mieszkania własna aranżacja. Kodex
10721 - 513 060 568
Dwupokojowe w centrum - Na wysokim parterze po
kapitalnym remoncie 39m2. Cena 139000zł. N. Grzywińscy
Lic 998. - 509 156 552
Dwupoziomowe mieszkanie 41m2 po kapitalnym
remoncie - Blisko centrum, po kap. remoncie, 47m2 po
obrysie, 41m2 pow. użytkowej, pięknie wykończone z antresolą na sypialnię i garderobę, sypialnia, salonik z kuchnią. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Dwupoziomowe mieszkanie, nowe w Jeżowie
Sudeckim w szeregowcu, salon z aneksem kuchennym,
2 sypialnie, 2 łazienki, przedpokój, balkon, ogródek, garaż
gotowe do zamieszkania lic.5877 - 500 122 447
Dwupoziomowe w Jeleniej Górze - M3 o powierzchni
użytkowej 40m2 na 3 piętrze, odremontowane, nowe
okna PCV, na podłogach panele oraz kafle, ogrzewanie
elektryczne, na ścianach gładź. Odremontowana klatka.
Jeldom lic.14557 - 668 667 637
III piętro, 64m2, sypialnia, salon, jadalnia z aneksem
kuchennym, luksusowo i stylowo wykończone, piękna
łazienka, ładna dzielnica, wszystko najwyższej jakości
i klasy, blisko centrum. Nieruchomości Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Karpacz 38 m2 145000zł - Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe w Karpaczu, blisko centrum. Gold House nr lic.
10728 - 501 181 875
Karpacz M-2 - Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym,
bezczynszowe, 50m2 z terenem wokół. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308
Kawalerka – Różyckiego, w bloku na III piętrze o
pow.24,3m2. Mieszkanie jednopokojowe po remoncie. Okna
PCV, panele. Cena 85tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135

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

KawalerkaCieplice, parter, ogródek, 33m2, niskie koszty
utrzymania. Lic.5877 - 500 122 445
Kawalerka Morcinka, 35 m2, 3 piętro, b. ciepła,
słoneczna, nowa zabudowa kuchenna z AGD, szafa typu
Komandor, cena - 119.000 zł. Bezpośrednio, 666 222 031
Kawalerka na Różyckiego w extra cenie. Powierzchnia
23m2, okna wymienione, instalacje wymienione. Czynsz
181zł. Cena 75 000zł. Kodex 10721 - 513 060 568
Kawalerka na Zabobrzu I, 23m2, piętro 2, okna i
instalacje wymienione. Cena tylko 70 000zł Kodex
10721 - 513 060 568
Kawalerka o powierzchni 25m2 położona na III
piętrze na Zabobrzu II. Nowe okna PCV, nowe podłogi
(kafle i panele). Czynsz wynosi 130zł z ogrzewaniem.
Lic. 14557 - 668 667 637
Kawalerka po remoncie na 4 piętrze o pow. 26,5
m2 w zadbanym bloku IV piętrowym, blisko centrum
miasta. Bardzo ciepła, środkowa. Nowe okna, drzwi i
panele na podłogach. Czynsz 144 zł. N.Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka po remoncie na IV-piętrze o pow. 26,5
m2 w zadbanym bloku 4-piętrowym, blisko centrum
miasta. Bardzo ciepła i jasna. Nowe okna i panele
na podłogach. Okolica spokojna. Nieruchomości
Szymkiewicz l.2400 - 669-620-071
Kawalerka w centrum, 46m2 na parterze w
kamienicy w ścisłym centrum, mieszkanie do odświeżenia z tanim ogrzewaniem piecami kaflowymi oraz
niskim czynszem. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Kawalerka w Cieplicach z dużym tarasem i
pięknymi widokami o powierzchni 27m2 na I piętrze w
bardzo dobrej lokalizacji lic.5877 - 500 122 447
Kawalerka, elegancka po gruntownym remoncie o
pow. 28,2 m2, na III piętrze w zadbanej kamienicy w ok.
centrum miasta. Ustawny duży pokój, ładna łazienka
z oknem. Klatka schodowa zadbana. N. Szymkiewicz
l.2400 - 669-620-071
Kawalerka, przytulna o pow. 30 m2 na I piętrze w
zadbanej kamienicy w centrum miasta. Duży ustawny
pokój, osobna kuchnia. Ogrzewanie co - gazowe.
Mieszkanie ciche i ciepłe. Opłaty 85 zł. N. Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, wysoki parter, 26,8 m2, czynsz ok.
80zł, Zabobrze I, do odświeżenia, 83000 zł. Nr lic
10171. - 508 240 825
Kawalerka, Zabobrze II - 30m2, w wieżowcu, VI
piętro, duży pokój - 18m2 oddzielna kuchnia, duża
łazienka, balkon z widokiem na panoramę miasta i gór.
Super lokalizacja. Wymaga niewielk. remontu. Nieruchomości Fankulewscy lic8236 - 692 094 962
Kawalerkę o powierzchni 24m2 w Jeleniej Górze
na Zabobrzu II. Mieszkanie po remoncie z wymienionymi oknami PCV, nowe panele oraz kafle. Nr.lic
5877 - 515 285 788
Kiepury 3-pokojowe - 185000 - Bardzo ładne mieszkanie w wieżowcu przy Kiepury 12. Dom docieplony,
nowe okna, mieszkanie przestronne, jasne, piękny
widok, umeblowana kuchnia, balkon, świetna cena
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Kiepury 64m z pełnym umeblowaniem, na 3-piętrze
w bloku 4-piętrowym Nr.lic 5877 - 515 285 788
Kiepury, III piętro, 63m2, 3 pokoje, duży balkon,
mieszkanie bardzo ciepłe i słoneczne, spokojna
lokalizacja, zadbana klatka do niewielkich poprawek,
cena do negocjacji, czynsz 220zł. Nieruchomości
Fankulewscy lic,8236 - 692 094 962

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

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Komfortowe 74 m2 w centrum - Sprzedam mieszkanie
dwupoziomowe w ścisłym centrum, blisko centrum. Duży
pokój, kuchnia, duża sypialnia, antresola, łazienka. Gold
House nr lic. 10728 - 501 181 875
Ładne mieszkanie 2-pokojowe w bloku z balkonem.
Polecamy. Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292,

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

Łomnica 30+15m2- 52tyś - Mieszkanie na piętrze
poniemieckiego domu do kap. remontu, 30m2 (2pokoje,
kuchnia, pom. sanitarne) + stryszek przylegający 15m2 do
adaptacji na pokój. Duża działka na ogródek i garaż. Nier.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
M2 47 m2 Morcinka - Parter, ogrzewanie gazowe, spokojna
okolica, park, przystanek autobusowy, sklep, łazienka po
remoncie, odświeżone. 160tys do negocjacji. Bez pośredników - 507 065 179
M-2 w centrum Jeleniej Góry - 45,5m2, 2pokoje, mieszkanie
do wykończenia Marles, Lic.13045 NR.OF.MAR-MS-12503
- 607 797 911
M3 koło Żeroma o powierzchni 73m2 położone na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie po kapitalnym remoncie, nowe
okna PCV, nowe instalacje, nowe drzwi i podłogi. Ogrzewanie podłogowe i gazowe. Bez pośredników. - 608 322 380
M3 Morcinka sprzedam - Mieszkanie po remoncie o pow.
61m2 na 3 piętrze. Piękny widok na las i okolicę. C.O. i ciepła
woda z sieci. Ciepłe, słoneczne, tanie w utrzymaniu. Czynsz
350zł, cena 215000 zł. lic.16361 - 600 227 515

Ostatnie bezczynszowe mieszkania w nowo wybudowanej kamienicy w centrum Jeleniej Góry - 534026023,
880758242
Park Sudecki. Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe, dwupoziomowe 53,19m2. Komfortowe z balkonem. Gold House nr
lic. 10728 - 501 181 875
Piechowice 71m2 - 135tyś. Parter z wejściem przez
własny ogródek (80m2), 3 sypialnie, salon z aneksem kuch.
i jadalnią, łazienka, CO na piec stałopalny, do niewielkiego
remontu - Okazja. Nieruchomosci Fankulewscy lic. 8236
- 692 094 962
Piękne 3-pokojowe w bloku w cichej zielonej okolicy, 61
m2, III piętro, wykończone, gotowe do wprowadzenia. Bez
pośredników. Ul. Gałczyńskiego - 609-703-011
Piękne dwupokojowe mieszkanie w centrum o powierzchni
76m2 na 3 piętrze, nowe okna drewniane na podłogach kafle
oraz panele, kominek i piece kaflowe. Do mieszkania przynależy balkon oraz piwnica. Jeldom lic.14557 - 668 667 637
Pilnie Kowary o pow. 42m2 w cichej i spokojnej dzielnicy.
Lokal wykończony i umeblowany na wysoki standard. Atrakcyjna cena serdecznie polecam. MAR-MW-12462. Marles
lic. 13045 - 533 797 878
Po remoncie, pow. 61m2 na 3 piętrze w bloku w okolicy
Intermarche. Niezależne 3 pokoje, balkon, piękny widok na
las i okolicę. Ciepła woda i ogrzewanie z sieci. Cena 215.000
zł do negocjacji. lic.1636 - 600 227 515

M3 ul. Bartka Zwycięzcy po kapitalnym remoncie o
powierzchni 73m2 położone na II piętrze w kamienicy
blisko szkoły „Żerom”. Wszystkie nowe instalacje, nowe
okna PCV, nowe drzwi, podłogi. Spokojna i zielona okolica.
Bezpośrednio - 608 322 380

Po remoncie, Zabobrze III - 50m2, 2 pokojowe, czwarte piętro.
Zapraszam na prezentację, Marcin Chaszczewicz lic.1441.
Agent prowadzący Robert Górski - 535 999 469

Mieszkanie 2- pokoje, Kiepury, na IV piętrze o pow. 51 m2
w bloku 4-piętrowym. Eleganckie po remoncie. Środkowe
z balkonem. Kuchnia osobna z meblami na wymiar. Szafa
komandor. Do wprowadzenia. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 29m2, Barcinek, tanio sprzedam pokój z
kuchnią, łazienką, II p, wyremontowane, budynek ocieplony,
czynsz 60 zł tel. 696 584 311
Mieszkanie 2-pokoje, Zabobrze - Na wysokim parterze
po remoncie o pow. 50 m2. Eleganckie, funkcjonalne,
słoneczne z widokowym balkonem. Do wprowadzenia od
zaraz. Czynsz 200 zł. Doskonała lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz l.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe na II piętrze w bloku 4-piętrowym
na Zabobrzu o pow. 39 m2. Mieszkanie funkcjonalne i
jasne. Klatka schodowa czysta, zadbana. Opłaty 263 zł z
funduszem remontowym. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu II, parter do remontu
w atrakcyjnej cenie lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu III, po remoncie
do wprowadzenia. Lic.13045, Marles, nr.of.MAR-MS12492 - 607 797 911
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39,1 m2 w budynku
4-piętrowym po termomodernizacji na IV piętrze. Budynek blisko centrum miasta. Bardzo dobra lokalizacja.
Ogrzewanie z sieci. Niskie opłaty. N. Szymkiewicz l. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie 2-pokojowe, 36m2, duży balkon, okna
wymienione. Kiepury. Cena 105 000zł Kodex 10721 - 513
060 568
Mieszkanie 2-pokojowe, 49m2, bardzo zadbane,
czynsz 310zł. Możliwość dokupienia garażu. Kodex
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2-poziomowe 82m2 do wykończenia wg
własnej aranżacji z miejscem parkingowym, słoneczne
zielona okolica blisko do centrum Cieplic. Atrakcyjna cena.
Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 30m2 Zabobrze II, bardzo ładne rozkładowe
z dużym balkonem od strony Pd-Zach. Jasna oddzielna
kuchnia z oknem, atrakcyjna cena. Marles lic.13045 - 790
418 318
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 54 m2 w bloku
4-piętrowym na Zabobrzu II. Funkcjonalne na IV piętrze,
bardzo ciepłe z balkonem. Blok ocieplony. Czynsz 227 zł.
Doskonała lokalizacja. Atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3-pokojowe, ładne na III piętrze w bloku o
pow. 60,9 m2 w okolicach Morcinka. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Czynsz 350 zł/m-c. Cena do negocjacji.
Cicha spokojna okolica. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
Mieszkanie 63m2 w bardzo dobrym stanie. Środkowe,
słoneczne, 3 pokojowe na Kiepury blisko ZUS i Poczty.
Wygodne 1 piętro, ładny widok na góry. Pilnie sprzedam,
tylko 199.000 zł, lic.16361 - 600 227 515
Mieszkanie na Zabobrzu 2-pokojowe ok.50m2 po
kapitalnym remoncie do zamieszkania od zaraz atrakcyjna
cena. Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie na Zabobrzu III; 45,5m2, po remoncie do
wprowadzenia, 164 000zł. lic.13045, Marles - 607 797 911
Mieszkanie w centrum - 1780zł/ m2, 4 pokoje, 105m2 do
remontu . Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 535 999 469
Mieszkanie w centrum - 47m2. Istnieje możliwość przerobienia mieszkania na lokal użytkowy idealne na kancelarię
lub inne biuro z bezpośrednim wyjściem. Tylko 122 000pln
możliwość negocjacji. Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie w Cieplicach do wykończenia, nowe osiedle,
mieszkanie z balkonem. lic.13045, Marles - 607 797 911
Mieszkanie w Cieplicach ok.70m2, po remoncie, 3
rozkładowe pokoje, osobno salon, kuchnia, łazienka i wc. Lic.
13045, Marles,nr.of.MAR-MS-12488 - 607 797 911
Mieszkanie w Mysłakowicach pow. 68 m2 dwa pokoje,
budynek kilkurodzinny, cena 90 000 zł tel. 693 539 963,
lic. 6692
Mieszkanie w Sobieszowie dwu-poziomowe, 100m2
lic.13045, Marles - 607 797 911
Mieszkanie z antresolą dwupokojowe w kamienicy blisko
centrum po remoncie o pow. 42m2, gotowe do wprowadzenia się od zaraz. npartner lic. 4917 - 604 869 172
Mieszkanie Zabobrze, czteropokojowe o powierzchni
86m2, przestronne, ustawne, do zamieszkania lic.5877
- 500 122 447
Mieszkanie Żerom, 64m, 3 pokoje z aneksem kuchennym,
II piętro, balkon, po remoncie, kabina z hydromasażem
do zamieszkania od zaraz. Bez pośredników. Kontakt po
17.00 - 608 32 23 80
Najciekawsze mieszkania w najlepszych cenach w
Jeleniej Górze. Sprawdź. Kodex 10721 - 513 060 568
Noskowskiego 70m2 - 184,4tys, IV piętro, 3 ustawne
pokoje (25, 15, 13m2) duży balkon, osobne WC. Salon i
sypialnia od strony południowej, bardzo ciepłe i słoneczne,
do niewielkiego remontu Nieruchomosci Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Nowe mieszkania /apartamenty w Karpacza okolice
centrum. Promocyjna cena 4320 zł/m2 pow. 21 m2, 26 m2,
34,m2, 43 m2, 51m2. Tel. 693 539 963 lic. 6692
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Os. Orle - 48 m2, 2-pokoje - 165 000. Mieszkanie bezczynszowe o pow. 48,12 m2, parter w kamienicy. Częściowo po
remoncie. Okna nowe - plastikowe, ogrzewanie gazowe
(kocioł dwu funkcyjny). Możliwość zakupu garażu. - 792877-202

M3 na Kiepury - Mieszkanie o pow. 63m2 na wygodnym
1 piętrze blisko ZUSU i Poczty. Środkowe, słoneczne, w
bardzo dobrym stanie. Cena 199.000 zł Nieruchomości
Premium lic.16361 - 600 227 515

Malczewskiego, 67 m2, 3 pokoje (mogą być 4
pokoje), rozkładowe, wszystko nowe, duży balkon-widok
na góry, cena - 240 tys zł - do rozmów. Bezpośrednio 666 222 031
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Polecamymieszkanie o powierzchni 100 m2 w kamienicy
na pierwszym piętrze, idealne do adaptacji na biuro, gabinet.
Mieszkanie to, trzy obszerne pokoje, jeden z dużym tarasem.
735762762 - 535 762 762
Pow.125m2, 5 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienki, garaż, drugie
piętro w kamienicy w centrum Cieplic. Ogrzewanie gazowe.
Cena 330tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549 - 602
732 135
Przy Termach Cieplickich ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, garaże, piwnice, ogródki, duże balkony,
Internet, videofon, TV SAT, parki, Cena od 3.777zł/m2,
7-10okien - 782 566 823
Różyckiego - IV piętro, 48m2, 3 pokoje do niewielkiego
remontu - 146tyś oraz IV piętro, 50m2, 2 sypialnie, kuchnia
z salonikiem, nietypowa duża łazienka (4m2) indywidualnie
zaaranż. mieszkanie -125tyś. N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie okolica Małej Poczty
39 m2, po kapitalnym remoncie. Duży pokój, sypialnia, aneks
kuchenny, łazienka z wanną. Nowe instalacje, ogrzewanie
gazowe piec 2-funkcyjny. 135000zł. Gold House lic.10728
- 501 181 875
Sprzedam 3-pokojowe 58m2 w Karpaczu w dobrej cenie
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu i w
centrum N. City nr. L. 5908 - 695 034 321
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu 24 M2 85 000zł po
remoncie. Gold House nr lic. 10728 - 501 181 875
Sprzedamkawalerkę z ogródkiem i niezależnym wejściem,
po kapitalnym remoncie, nowe instalacje, ogrzewanie
gazowe. Piechowice.75 zł czynsz. Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677
Sprzedam lub zamienię na mniejsze. 3-pokojowe, 80m2
z ogródkiem. Cena do sprzedaży tylko 170 tys zł. Euro-Dom
lic 4566 - 601 540 292,
Sprzedam ładne 2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
III. 48m2, duży pokój z balkonem, sypialnia, umeblowana
kuchnia, łazienka z wc. 169 000zł Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 50m2 w spokojnej
dzielnicy z niezależnym wejściem. Nowe instalacje, ładnie
zagospodarowany ogród przy budynku. Ogrzewanie gazowe.
Czynsz 119zł. Gold House nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie 3-pokoje o pow.50m2 w bloku na
3pietrze z 4 w cichej okolicy, blisko centrum. Lokal po remoncie.
Blok ocieplony. Więcej informacji pod nr 603364738
Sprzedam mieszkanie 54m2, 2-pokojowe na Zabobrzu
III. Czynsz tylko 178 zł. 162 000zł. Gold House nr lic. 10728
- 501 181 875
Sprzedam mieszkanie 70m, przebudowane wnętrze,
wymienione: okna, drzwi, instalacje, Zabobrze Kiepury 4
piętro - 507 377 077
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu ul. Noskowskiego,
3 pokoje 63m2, II piętro, blok po remoncie - cena 210 tys.
zł tel. 600 346 516
Sprzedam mieszkanie Karpacz - 39 m2 - 117 tys. Ciekawe,
po remoncie. 883117118
Sprzedam mieszkanie w Piechowicach Górnych, 86m2,
3 pokoje, piece, ogródek, komórka lub zamienię na mniejsze. - 500 185 688
Sprzedam mieszkanie z tarasem Zabobrze w kilkuletnim
budynku. 59,07m2. Przestronny duży pokój, sypialnia, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Spokojna okolica. Czynsz 90 zł.
Ogrzew. gazowe. Gold House lic10750 - 691 210 677
Sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2 pokoje 50
m. na 1 piętrze z balkonem plus garaż ul Moniuszki 5A. Bez
pośredników tel. 600721484
Sprzedam piętro domu z niezależnym wejściem,
ogrodem w Piechowicach. Mieszkanie po remoncie, 2
przestronne pokoje, 3 małe pokoje ze skosami, kuchnia,
łazienka, strych. Cena 199 000zł do negocjacji. Gold House
lic10750 - 691 210 677
Sprzedam połowę domu w Piechowicach 122 m2, 4
pokoje, kuchnia, łazienka, wc, ogród. Gold House nr lic.
10728 - 501 181 875
Sprzedam połowę willi w spokojnej dzielnicy Cieplic z
niezależnym wejściem, ogrodzony ogród, duże piwnice.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie, pow. 103m2. Gold
House nr lic. 10728 - 501 181 875
Stylowe 120 i 124m2 okolice centrum - Ip.120m2, 4pokoje,
ogrzewania gazowe i kominkowe, zachowane stare elementy
wystroju - po kap. remoncie, piękne oraz Ip. 124m2, 3 pokoje,
ogrzewanie piecowe elektryczne, zach. stara stolarka. N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Szymanowskiego, parter, 36m2, 2 pokoje, rozkładowe,
po kap. remoncie (nowe instalacje, okna PCV, gładzie
gipsowe, glazura, panele) nie wymaga żadnych nakł. finansowych. Do kupienia od zaraz - piękne. Nieruchomosci
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Uroczy z klimatem apartament w Parku Sudeckim
umeblowany. Z widokiem na Karkonosze. Idealny na weekendowe wypady w góry, zamieszkanie na stałe lub wynajem.
Powierzchnia: 34m Cena: 175000. - 501 309 184
Zabobrze I 75 000zł, pokój, kuchnia, łazienka. Czynsz
181zł. Piętro II. Kodex 10721 - 513 060 568
Zabobrze I, 39 i 36m2 - 2 pokoje - III piętro, 39m2, 2pokoje
(18 i 12m2) logia, po kap. remoncie - 135tyś oraz parter 36m2,
2 pokoje, po kap. remoncie, blok po termomodernizacji.
Doskonałe lokalizacje-polecam Nieruchomości Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Zabobrze II - Do sprzedania mieszkanie 2 pokojowe,
37m2, łazienka z wc, kuchnia z oknem. Czynsz 194zł.
Ogrzewanie gazowe. Kodex 10721 - 513 060 568
Zabobrze II, pilna sprzedaż. Mieszkanie 36m2, 4 piętro,
blok z windą, duży balkon, czynsz 340zł, wymienione
okna. Pilna sprzedaż. Przyjdź zaproponuj cenę. Kodex
10721 - 513 060 568

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

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 15

dodatek zdrowie i uroda
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JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kwesta pomoże kupić sprzęt na oddział dziecięcy szpitala

Około 40 wolontariuszy
PCK, w tym uczniowie z
Gimnazjum nr 2 w Jeleniej
Górze, rozpoczęło zbiórkę
pieniędzy w jeleniogórskim
szpitalu w ramach akcji „Zostań z nami Świętym Mikołajem”. Dochód będzie przeznaczony na zakup sprzętu
na oddział dziecięcy.
Codziennie czwórka wolontariuszy będzie zbierała pieniądze
do oznakowanych puszek w holu
szpitala oraz na pierwszym piętrze.
– Te działania pomogą nam doposażyć oddział dziecięcy w potrzebny
sprzęt – mówi Anna Sinica, prezes
Stowarzyszenia Pomocy Chorym
R

E

Dzieciom przy oddziale pediatrycznym jeleniogórskiego szpitala.
–To niezwykła radość pomagać
dzieciom, by chociaż przez chwilę
zapomniały o chorobie – podkreśla
Natalia Krajewska z „dwójki”. – W
akcji „Zostań z Nami Świętym Mikołajem” bierzemy udział już drugi
rok. Na Boże Narodzenie będziemy
też stroili sale na oddziale dziecięcym
–powiedziała Renata Polachowska,
nauczycielka Gimnazjum nr 2 w
Jeleniej Górze i opiekunka wolontariuszy.
Głównymi organizatorami akcji
„Zostań z Nami Świętym Mikołajem”
jest Straż Miejska w Jeleniej Górze
oraz Polski Czerwony Krzyż.
(Angela)
K

L

Fot. Angela

Zbierają pieniądze dla chorych dzieci

zdrowie i uroda
REGION

Potrawy z ryb przedłużają młodość
badania - przedłużają młodość,
chronią przed wieloma chorobami,
dobrze wpływają na nasze samopoczucie, na nasz wygląd i sprawność
intelektualną. No i są smaczne, więc
nie zapominajmy o nich.
(bc)

W aptece często wydajemy ostatnie
pieniądze na leki, jeszcze dokupując
suplementy diety. A środkiem do zachowania zdrowia jest właśnie sama
dieta. Przypominamy, że ważną rolę
odgrywają w niej potrawy z ryb.
Ryby - co potwierdziły najróżniejsze

REGION JELENIOGÓRSKI

Nowatorsko, smacznie i zdrowo

Wolontariuszy można codziennie
spotkać w szpitalu przy ul. Ogińskiego.
A

M

A

pasternak, mylony często z pietruszką,
czy też skorzonera. Poprzez warsztaty
chcemy również promować delikatne
i bardzo smaczne mięso, jakim jest
kozina, czy gęsina – powiedział Gieno
Mientkiewicz, ekspert kulinarny.
Z województwa dolnośląskiego i
przyległych w programie biorą udział
uczniowie ze szkół gastronomicznych
z: Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Bolesławca, Nysy, Bielsko-Białej, Świebodzic,
Kamiennej Góry, Nawojowa.
Program zakończy się w przyszłym
roku Wielkim Finałowym Konkursem
w Warszawie.
(Agrafka)

„Tradycyjne Produkty – Nowoczesna Kuchnia Polska”, czyli program
edukacyjny i warsztaty dla szkół gastronomicznych z województwa dolnośląskiego miały miejsce w minionym
tygodniu w Pałacu w Łomnicy.
W Polsce jest wiele mało znanych
produktów, z których można przyrządzać smaczne i zdrowe dania. W tym
zakresie projekt „Tradycyjny Produkt –
Nowoczesna Kuchnia Polska” wspiera
edukacyjnie szkoły gastronomiczne.
– Stawiamy na polską kuchnię, czyli
na to co jest hodowane lub po prostu
rośnie w naszym regionie, jak np.
topinambur, czyli słonecznik bulwiasty,

Fot. Agrafka
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Można trwać w tradycji przyrządzając
potrawy z mało znanych składników.
R

E

K

L

A

M

A

PISANE Z UKOSA

Uciążliwa peryferia
Miasto daje się we znaki. Nie tylko
swoim mieszkańcom ale i tym, którzy
pragną je opuścić. Znikoma ilość
połączeń z Jeleniej Góry do innych
miejscowości sprawia, że stąd nie
można wyjechać od tak. Z chwili na
chwilę, pod wpływem emocji czy tzw.
„impulsu”.
W Jeleniej Górze zamieszkują ludzie przyjezdni. Tak, do Jeleniej Góry
ludzie też przyjeżdżają – choć zwykle
nie są to przyjazdy powodowane
otrzymaniem dobrej posady, a co
za tym idzie, szansy na lepsze życie
niż gdzie indziej. Zazwyczaj, ludzie
tu przyjeżdżają „za kimś”. Za osobą,
która jest z Jeleniej Góry, z różnych
przyczyn do swojego miasta wraca,
i którą poznali jakiś czas temu w
innym zupełnie miejscu. I się zaangażowali, na przykład.
W konsekwencji zaangażowania
przyjechali do stolicy Karkonoszy
by – w założeniu, tu osiąść na stałe.
Bez względu na jakość życia funkcjonować u boku kogoś bliskiego i mieć
się dobrze. I o ile mają się dobrze,
jest okej. Gorzej natomiast robi się
z chwilą, gdy życie w Jeleniej Górze
przestaje satysfakcjonować. Gdy chce

się miasto, po prostu, opuścić. Z miasta wyjechać – bez ceregieli, szybko i
„bez szemrania”, jak to mawiają.
Wtedy pojawia się problem. Zawodzi i PKS, i PKP, których oferty
nie umożliwiają ucieczki. Nie dają
szansy na wyjazd w dzień podjęcia
decyzji. Zmuszają do pozostania w
mieście, w którym już nie chce się
być przynajmniej przez następne
kilkanaście godzin. A potem – do
łączenia ofert wspomnianych spółek, kombinowania i planowania
wyjazdu, który powinien być łatwy
tak samo, jak wyjazd skądinąd. Jak
niegdyś przyjazd do Jeleniej Góry.
Leżymy, czytelniku. Nawet pod
względem komunikacyjnym. Połączenia mamy wyłącznie do Wrocławia.
Do innych miejscowości – nie ma ich
prawie wcale. I nie chodzi mi tutaj o
jakieś miejsca odległe czy trudno dostępne, lecz te, które dzieli od miasta
kilkadziesiąt kilometrów. Ot, choćby
o taką Bielawę czy Świdnicę, do
których kursuje jeden autobus, rzecz
jasna, nie w każdy dzień w tygodniu.
Chodzi mi o tamtejszych „uciekinierów”, którzy ot tak, nie uciekną.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU XCIX

Kuszący szelest pieniędzy
Rdest krocząc miarowo po schodach kamienicy przy ulicy Kopernika zatrzymał się zaniepokojony
odgłosem z ostatniego piętra. Jakby
ktoś zamykał drzwi. Ale przecież
tam nikogo nie ma prawa być! Przewodnik wciąż jeszcze czuł alkohol
pulsujący w żyłach. A raczej jego
spadające stężenie, co potęgowało
uczucie nieuzasadnionego lęku.
Zdawał sobie jednak sprawę, do
czego prowadzą jego kieliszkowe
ekscesy. – Nigdy więcej! – mruknął
przekonany, że to, co przed chwilą
usłyszał, to nic innego jak omamy
słuchowe. Wiedział, że idąc do mieszkania Drzewieckiego ryzykuje. Ale
pokusa realizacji nowego pomysłu
przewodnika była silniejsza. Przecież w tym mieszkaniu jeszcze w
1945 roku mieszkał Niemiec, notariusz. Na pewno zachowały się jakieś
papiery, dokumenty, dzięki którym
łatwiej by było natrafić na trop
mieszkańców Hirschbergu. Nazwi-

ska. Dawni krajanie, którzy musieli
Jelenią Górę opuścić, wciąż jeszcze
żyją w Niemczech Zachodnich i na
pewno tęsknią za swoim miastem.
Rdest – dzięki swoim możliwościom podróżowania – mógłby do
nich dotrzeć i spróbować rozkręcić
biznes! W wyobraźni widział liczne
grupy przyjeżdżające do dawnego
Vaterlandu, zwiedzające miasto
właśnie pod jego opieką. Tomasza
Rdesta. I sypiące markami, których
przyjemny szelest działał na przewodnika ekstatycznie. Odsapnął,
gdy doszedł na czwarte piętro. Dobył
z kieszeni wytrych i – nadspodziewanie szybko – uporał się z zamkiem.
Pchnął drzwi. Przemógł niepewność
i śmiało wszedł do wnętrza. Raptem
poczuł druzgoczące uderzenie w
tył głowy. Bolało krótko. Za chwile
mrok ogarnął jego zmysły. Runął
na podłogę. Nad nim stał Stefan
Starzecki z wałkiem do ciasta.

Ciąg dalszy za tydzień.
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PLOTKI I FAKTY
Ale numer stulecia
Na widowni kina LOT podczas premiery „solidarnościowego” filmu „80 milionów.
Numer stulecia” zasiedli nie
tylko byli opozycjoniści, lecz
także osoby wierne orientacji,
która trzydzieści lat temu – pod
szyldem Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej – dążyła do
unicestwienia związku. Rzecz
jasna, zdążyli już przewrócić
swoje marynarki na czystszą
stronę, zmienić szyld, oddać
bałwochwalczy pokłon idei
niepodległości, zapalić świeczkę
Panu Bogu i kaganek diabłu.
I przyszli afiszować się swoim
politycznym nawróceniem podyktowanym nie tyle zmianom
poglądów, ile zwykłym koniunkturalizmem i chęcią bycia na
świeczniku. O kogo chodzi? Tym
razem nazwisk nie podamy, bo
chyba łatwi się domyśleć.

– Grażynko, szkoda, że nie
zostałaś posłanką!

Gaśnica niewypał
Bohaterskiemu listonoszowi,
który uratował ludzi z pożaru, władze miasta podarowały
nowiutką gaśnicę… Miało być
śmiesznie i z humorem, a wyszło średnio, by nie napisać tak
sobie. Wprawdzie darowanemu
koniowi w zęby się nie zagląda (gaśnicy tym bardziej nie
uchodzi, a nawet takiej możliwości nie ma), jednak dobór
nagrody nie spodobał się wielu
komentującym to wydarzenie.
Tak czy owak liczy się szczerość
intencji, której w tym przypadku
na pewno nie zabrakło. A sam
wyczyn bohatera heroicznym
pozostanie bez względu na to,
jak doceniony zostanie przez
miłościwie nam panującą ekipę
jeleniogórskiego ratusza.
(anzol)

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

– Teraz mamy wybory Miss
Sejmu i…
– razem byłoby nam raźniej
je wygrać!

Zofia Czernow, posłanka na Sejm, Grażyna Malczuk, wiceprzewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego.
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Gimnastyka dla języka
Nie z aw sz e war t o mów i ć,
zwłaszcza za dużo, w czasach,
kiedy słowa mocno straciły na
wartości. Kluczowe pojęcia przemielone w setkach tekstów i
kontekstów rozmaitych, bywają
wyświechtane jak mocno znoszone spodnie. Ilość wyraźnie nie
idzie w parze z jakością.
Czy lubimy ciszę? Nie znosimy!
Wystarczy wyłączyć wszystkie
nadające urządzenia, aby stwierdzić, jak bardzo nam brakuje
codziennego harmidru. Coś musi
grać, szumieć, brzęczeć. I gadać.
W t ym medialnym harmidrze

brzmią słowa a do oczu skaczą
wyrazy. Szczególnie w cyberprzestrzeni powstało istne zagłębie
wypowiedzi na każdy temat.
Nowość taka, że tu się nie tylko
czyta, lecz także samemu tworzy
tysiące komunikatów, a to na
forach, a to w blogach, a to na
rozmaitych czatach.
Wszędzie słowa, słowa, słowa.
Obfitość ich przeraża, a choćby
najbardziej wzniosłe i szlachetne
sformułowania tracą znaczenie,
bo powielane są bezmyślnie, w
wulgarnych lub obrazoburczych,
wręcz bluźnierczych kontekstach.

Nie są to dobre wzorce dla kultury
słowa. Wystarczy posłuchać, jak
ludzie mówią, aby zauważyć, że ta
lawina słów mocno zuboża zasób
słownictwa. Jedno, dwa (często
nieprzyzwoite) z odpowiednim
przedrostkiem służą wyrażeniu
wielu czynności i emocji. I choć
są sytuacje, w których użycie
takowych jest usprawiedliwione,
to jednak od takiego przybytku,
zwłaszcza czułych na słowo,
głowa mocno boli.
Mnogość słów pociągająca
utratę znaczenia głębokiego
bardzo często idzie w parze z
brakiem odpowiedzialności za
słowo. Słowo honoru? Czy jeszcze coś takiego istnieje? Chyba

żaden z kandydatów w jesiennych
wyborach parlamentarnych tego
wyrażenia w swoim haśle czy
zobowiązaniu nie użył. To raczej
nie dziwi, bo we współczesnej
polszczyźnie takie sformułowanie
zagłuszył huk słowotoku, w którym aż chlupocze od kłamstewek
i obietnic bez pokrycia.
Gęstwina słów tym większa
tam, gdzie płacą za gadanie. W
parlamentach czy radach to jedno
z kryteriów oceny wybrańców
narodu. Im więcej gada, t ym
lepszy i skuteczniejszy. Werbalne
rozwolnienie i nieposkromiona
fantazja tych, co na świeczniku,
napędzają przy tym biurokrację,
która rozwija się jak papier toale-

towy i komplikuje niemal każdą
dziedzinę życia.
Czy chodzi o to, żeby zamknąć
usta na kłódkę? – Może ja jestem
od nich głębszy, choć milczę? – sugerował krytyk literacki Andrzej
Kijowski mając na uwadze tych,
którzy na każdy temat mówią za
dużo. W ciszy do głosu dobija się
sumienie, a jego wołania wielu –
nie tylko w elitach politycznych
– nie chciałoby słyszeć. Stąd
pewnie brak umiaru w ględzeniu,
szukaniu tematów zastępczych,
które z całą pewnością pobudzą
do jałowej dyskusji.
Oczywiście: sztuka nie polega
na głuchym milczeniu, ale na
ważeniu słów. Na ich wyborze

w refleksji nie tylko z uwzględnieniem treści lecz także formy
i klarowności przekazu. – Niech
mowa wasza będzie: Tak, tak,
nie, nie. A co nadto jest od Złego pochodzi – czytamy słowa
Chrystusa w Ewangelii wg św.
Mateusza. – By język był jak
piorun jasny prędki – poradziłby
współczesnym gadaczom Juliusz
Słowacki, poeta romantyczny.
A święty Jakub w Liście dodaje
do tego radę kluczową: – „Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie
bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. Bo z
samego gadania nic konkretnego
jeszcze nie wyniknęło.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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Dzięki poezji opanowują i pojmują głębię języka obcego

O miłości lirycznie po angielsku
Uczestnicy pokazali, że obcy język
można nie tylko dobrze opanować,
ale i pojąć jego głębię. – Co roku
konkurs ma inną tematykę, a w tym
roku jest to liryka miłosna. Oceniamy

prezentację utworu, zrozumienie tekstu, wymowę i całokształt. Zmagania
mają przede wszystkim zachęcić
uczniów do poznawania kultury
anglojęzycznej oraz promować na-

ukę języka angielskiego – tłumaczy
Renata Sigrist, pomysłodawczyni
i organizatorka konkursu, a także
nauczycielka języka angielskiego
w ZSRA.
Jedną z uczestniczek była Magda
Janocha z Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych, która zaprezentowała jedną z piosenek Nelly Furtado.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze
miejsca w poszczególnych katego-

W kategorii klas pierwszych zostali konkurs wygrał Maksymilian Niemczyk z Gimnazjum nr 1, drugie miejsce zajęła Anna Mukalled z
ZSO nr 1, zaś trzecie – Aleksandra Siepiela z „jedynki”. Wśród drugoklasistów najlepszy okazał się Beniamin Sopot, za nim uplasował się
Michał Rybiński, a trzecie miejsce zajął Wojciech Banaś (wszyscy z Gimnazjum nr 1). W kategorii klas trzecich zwyciężyła Ilona Serafin
zaś drugą lokatę wywalczyła Anna Trzęsalska (obydwie z Marciszowa). Miejsce trzecie przypadło Katarzynie Sawicz z ZSO nr 1.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Galeria jest w porządku?

Ogłoszono przetarg na najem
lokali użytkowych. Zainteresowani mogą starać się o prawie 20
pomieszczeń wystawianych przez
miasto. Opuszczonych lokali nie
brakuje. Samorząd liczy na przedsiębiorczość mieszkańców, którzy
otwierając własny biznes, ożywią
te miejsca.

Fot. red

Nie ma niezgodności między projektem budowy a realizacją galerii
usługowo–handlowej, którą zbudowano przy ulicy Pijarskiej – informuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wątpliwości co do
tego miał radny Rafał P. Szymański
z Prawa i Sprawiedliwości, który
– wobec niemożności otrzymania
odpowiedzi od urzędników magistratu – zwrócił się z zapytaniem do
PINB. Ten podkreśla, że w zakresie
powierzchni zabudowy, kubatury,

riach, dostali w nagrodę słowniki. pojedzie do stolicy Wielkiej Brytanii
Dodatkowo losowali wycieczkę do w czerwcu 2012 r. Wycieczkę ufundoLondynu. Szczęście uśmiechnęło się wał Dariusz Raus.
(Angela)
do Ilony Serafin z Marciszowa, która

Fot. Angela

Ponad 30 uczniów z gimnazjów z miasta i powiatu wzięło w
miniony piątek udział w IV edycji Konkursu Recytatorskiego
Poezji Angielskiej „Have Fun with Poetry”, który odbył się
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława
Wyspiańskiego w Jeleniej Górze.

Konkurs ma promować
naukę języka angielskiego.

Lepiej na swoim?

czy ilości kondygnacji wzniesiony
obiekt jest zgodny z założeniami
projektu. Stąd też zostało wydane
pozwolenie na jego użytkowanie.
Tymczasem wielkość galerii nie
podoba się mieszkańcom ulicy Pijarskiej, którym ogromny budynek
zasłania światło słoneczne. Nie jest
wykluczone, że niezadowoleni wy- JELENIA GÓRA
stąpią na drogę sądową. Dodajmy,
Charytatywnie w zdroju
że placówka ma być otwarta wiosną
W minioną sobotę w pubie Beczka
przyszłego roku.
w Jeleniej Górze–Cieplicach odbyła
(RED)
się aukcja charytatywna przygotowana z myślą o jednym z mieszkańców naszego miasta – Rafale Jaraczu
oczekującym na przeszczep serca
w klinice w Zabrzu. Licytowano
prace lokalnych twórców: rysunki,
fotografie, obrazy.
JELENIA GÓRA

Chleb dla samochodziarzy

Mieszkańcy z sąsiedztwa twierdzą,
że obiekt zasłania słońce.

Nie tylko hamburgery można
kupować bez wysiadania z auta.
Niedawno swoje progi otworzyła
nietypowy punkt sprzedaży pieczywa dla zmotoryzowanych. Placówka
czynna jest w pobliżu urzędu skarbowego przy ul. Wolności.
(RED)

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

REGION

Dyplom
pod Śnieżką
Karpacz zajął szóste miejsce w
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2011 w kategorii „Gminy Miejskiej”. Ranking opracował Wydział
Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej. Wyniki
rankingu ogłoszono podczas Konferencji „Samorząd Zrównoważonego
Rozwoju”, organizowanej na Targach
Produktów i Usług dla Samorządów
Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu. Zestawienie jest tworzone, aby
zaprezentować i nagrodzić najlepiej
rozwijające się jednostki, spośród
wszystkich w Polsce. Badanie oparte
jest na danych Głównego Urzędu
Statystycznego.
(Agrafka)
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2011-11-25 godz. 14.30 - 2011-12-02
godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ
30+ - Odchowała Pani dzieci? Chce Pani wrócić do
aktywności zawodowej, ale... No właśnie, wszędzie
są jakieś „ale”, ale nie u nas. Proszę złożyć CV,
porozmawiamy z Panią poważnie - met.rekrutacja@
gmail.com
3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat doświadczeń
zawodowych w obsłudze klienta, wykształcenie
średnie, dyspozycyjność, miły głos, wysoka energia życiowa. Zgłoszenia z CV - met.rekrutacja@
gmail.com
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu Lubania i okolic. Praca na stałe.
Mile widziane młode osoby. - 605 097 861
Agent Telekomunikacji Polskiej S.A. poszukuje
doświadczonych sprzedawców usług telekomunikacyjnych. Praca na terenie woj. dolnośląskiego.
Wymagania: doświadczenie w sprzedaży usług,
komunikatywność. - renata.linkiewicz@linco.pl
Dekarzy na dachy hal produkcyjnych, dachy z
tworzywa sztucznego, membrana pcv, firma iwo-bau
zatrudni specjalistów od zaraz. Umowa, zakwaterowanie. Praca za granicą, super warunki. - 699 952 962
Dekarzy z komunikatywnym niemieckim, firma
iwo-bau zatrudni specjalistów od zaraz. Umowa,
zakwaterowanie, praca za granicą, super warunki.
- 699 952 962
Do posadzek łaciarza mixokret - 600 023 416
Doświadczonych budowlańców do wykańczania
wnętrz. Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829
lub 756 422 300 lio-bau@wp.pl
Doświadczonych kafelkarzy poszukujemy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829 lub 756
422 300 lio-bau@wp.pl
Doświadczonych murarzy poszukujemy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829 lub 756
422 300 lio-bau@wp.pl
Doświadczonych operatorów koparki poszukujemy. Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829
lub 756 422 300 lio-bau@wp.pl
Doświadczonych tynkarzy poszukujemy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 501 527 829 lub 756
422 300 lio-bau@wp.pl

Firma Ładziński
Zakłady Metalowe
zatrudni: - ślusarzy
- spawaczy, ślusarzy
(warunek: orzeczenie o
niepełnosprawności), tel.
603-588-269 lub 603-583039
Firma przyjmie do pracy księgową na 1/2 etatu
z Jeleniej Góry lub okolic, wymagany staż min. 5
lat oraz znajomość obsługi spółki akcyjnej. CV na
adres:rekrutacja.med@wp.pl - 756 453 928
Firma z branży okiennej z ugruntowaną pozycją na
rynku zatrudni doświadczonych montażystów stolarki
budowlanej. - 607 445 985
Firma zatrudni fakturzystkę, umowa o pracę, system
dwuzmianowy, 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 cukiernika
i pomoc cukiernika. CV z dopiskiem „cukiernik”
proszę wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.
pl - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów.
CV z dopiskiem „kelner” proszę wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracowników
marketingu. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się
12.12.2011r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 6.12
(6 piętro) w siedzibie firmy. - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę.
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 12.12.2011r. o
godz. 10.00 w sali konferencyjnej 6.12 (6 piętro) w
siedzibie firmy. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu przyjmie od zaraz
pracownika do działu księgowości z doświadczeniem
w pracy. CV na adres: wroblewska@golebiewski.
pl - 503 011 201
Hotel Malachit zatrudni kucharkę i kelnerkę - 693
425 258
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni fizjoterapeutę.
info@villaromantica.pl - 501 700 433

Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni pracownika
recepcji z doświadczeniem. info@villaromantica.
pl - 501 700 433
Kelner / kelnerka - Zatrudnimy na umowę zlecenie
do Pensjonatu w Karpaczu na okres Świąteczno Sylwestrowy. CV proszę wysyłać na adres monika.
lugowska@pensjonatmax.pl
Kelnerka - Poszukuję osoby do pomocy w restauracji Hotelu Bis*** w Cieplicach - 533 063 082
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
Konserwator-budowlaniec - Praca z
zamieszkaniem i wyżywieniem w pensjonacie w
Szklarskiej Porębie (złota rączka). CV wraz ze zdjęciem całej sylwetki wysyłać na restauracjapolska@
vp.pl - 693 429 971
Kontroler jakości, Zorka - Bezwzględnie wymagane doświadczenie w branży drzewnej/meblarskiej,
wykształcenie min. średnie, obsługa komputera.
CV prosimy na adres: nj@zorka.pl Odpowiemy na
wybrane oferty. - 603 097 237
LBF Technika Wentylacyjna poszukuje pracownika na
stanowisko magazynier. Wymagane doświadczenie
oraz uprawienia na wózek widłowy. Mile widziana
obsługa komputera. Zatrudnienie od zaraz na umowę
o pracę. - 784 031 097
Mam do wynajęcia miejsce w solarium dla tipserki/
manicurzystki. Dobra lokalizacja. - 512 201 648
Od zaraz legalna praca przy opiece w Niemczech dla
kobiet. Wymagana komunikatywna znajomość języka
niemieckiego. Zarobki do 1200 euro, plus zwrot za
dojazd w wysokości 150 euro. - 774 354 075
Opiekunki osób starszych do pracy w Niemczech
od zaraz zatrudni na umowę o pracę firma DoraMed
z Jeleniej Góry - 691 104 999
Praca dla kucharza. 602712307 lub zapiecek.
krol@op.pl
Praca dodatkowa lub stała. Zostań przedstawicielem kancelarii prawnej. - 668 443 632
Praca dodatkowa. Stanowisko: Przedstawiciel/
Koordynator Finansowy, na teren: Jelenia Góra i
okolice. Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne. Wyślij
CV na adres: praca@eurocent.pl, z nazwą miasta w
tytule - 691 691 548, (071) 793 75 21
Salon kosmetyczny poszukuje fryzjera/fryzjerki.
Możliwość stałego zatrudnienia. Atrakcyjny system
wynagrodzenia. - 889 853 585
Salonik prasowy Tobacco Press zatrudni studentkę(a) studiów zaocznych na stanowisko sprzedawcy.
CV ze zdjęciem i list motywacyjny na adres izula7@
vp.pl - 693 330 358
Szukamy wolontariusza na likwidatora fundacji
Cwipp. - 607 328 088
Szukamy wolontariusza na likwidatora spółki Sieci
Wodne Sp. z. o. o - 607 328 088
Szukasz dodatkowego zajęcia? Zostań przedstawicielem kancelarii prawnej. - 668 443 632
Tynki maszynowe w Belgii - Firma Iwo-Bau zatrudni
specjalistów od zaraz. Umowa, zakwaterowanie.
Praca za granicą, super warunki. - 699 952 962
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jeleniej Górze
zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę, pełen etat.
Kontakt 602699517
Zatrudnię krawcową do przeróbek oraz krawcową
do szycia na miarę w zakładzie usług krawieckich w
Jeleniej Górze. Więcej informacji telefonicznie w godz
9-17 - 500 131 355
Zatrudnię menagerów, przedstawicieli - branża
finansowa, warunek: min. średnie wykształcenie,
niekaralność. - 535 848 624
Zatrudnię mężczyznę na produkcję. Jelenia Góra.
Mile widziane prawo jazdy B. - 757534490
Zatrudnię murarzy, budowa we Wrocławiu, zapewniam zakwaterowanie - 883 777 797
Zatrudnię tokarza-frezera z doświadczeniem na
pełen etat z wszystkimi świadczeniami. Praca w
Jeżowie Sudeckim. Wiadomości od godziny 7-19
- 602 377 991
Zatrudnię zespół muzyczny na sylwestra - 501
690 483
Zlecenie dla opiekunek z dział. gospod. lub
Gewerbe, znajomością j. niemieckiego, mile widziane
prawo jazdy, płaca od 1250 euro plus 200 za Święta
- 602 320 892
Zostań konsultantem Orifalme i już zawsze kupuj
kosmetyki bez 30% marży. Zarabiaj na polecaniu
produktów, otrzymuj cenne nagrody. Dla osób które
chcą się rozwijać oferujemy bezpłatne szkolenia.
- 512-085-081

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Atrakcyjny czterdziestolatek dotrzyma Ci towarzystwa w każdej sytuacji. Impreza firmowa, wyjście
do kina, kolacja, rozmowa. Spełnię wszystkie Twoje
pragnienia. Mój czas należy do Ciebie. Zadzwoń:
503872054
Poszukiwana para, pani do wspólnej zabawy.
Wiek wygląd bez znaczenia. Numer telefonu
+48-884-261-734
Przystojny 27 lat spotka się z atrakcyjną dziewczyną w wieku 18-30 lat w celu stworzenia relacji
erotycznej, a może związku opartego na miłości i
zaufaniu. Gwarantuje dobra zabawę i maximum
rozkoszy. - 533 188 770
Przystojny dobrze zbudowany i uposażony 29 lat
spotka się z atrakcyjną kobietą przed 30 w celu miłego
spędzania czasu, interesuje mnie stały układ. Pełna
dyskrecja najlepiej sms na 533188770
Tomek dla samotnych pań tel. 508 470 836

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

Socjolog podejmie pracę - 28 lat, wykształcenie
wyższe pełne. - 667 315 675

ANONSE
MATRYMONIALNE

„Dardecor” kompleksowe remonty - Wykonujemy
usługi remontowo-budowlane od A do Z. Regipsy, gładzie, malowanie, tynki dekoracyjne, glazurę, marmury,
granity, panele, elektrykę, hydraulikę, biały montaż.
Wystawiamy rachunki i dajemy gw - 502 067 875

OGŁOSZENIE

przetargu na najem lokalu użytkowego
będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury
Jeleniogórskie Centrum Kultury ogłasza przetarg ustny na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60
w Jeleniej Górze (pom. nr 205) o powierzchni 12,1 m².
Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia (wtorek) 2011 roku o godzinie 10.00
w siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60
pok. 108 (1 piętro).
Kartę zgłoszenia do przetargu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w sekretariacie Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja
60 pok.110 do dnia 12 grudnia 2011 r. do godziny 19.00 (sekretariat czynny codziennie od godz. 8.00 do 19.00).
Regulamin przetargu, oraz wzory karty zgłoszenia do przetargu wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej www.jck.pl (w zakładce „przetargi”) oraz
w sekretariacie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Kultury
w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 75 64 23 880, 75 64 23 881.

5 grudnia 2011 r.

Dachy - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka,
obróbki - 601 872 363
Dekarstwo-blacharstwo - Nowe jak i
remonty starych pokryć dachowych, dachówka,
blacha, gont, papa, rynny, okna dachowe, kominy.
Profesjonalnie i solidnie - 609 654 791
Firma budowlana ,,Matys” oferuje: budowa domów
od podstaw, wykończenia pod klucz, remonty. Tanio
i profesjonalnie - 663 504 265
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
Hydraulika CO elektryk kominki - Wszystkie prace
na wysoki standard, szybko, profesjonalnie. Porządna
czysta ekipa. Remonty, hydraulika 696359030. Instalacje elektryczne i awarie - 796 359 030
Hydraulika, technika grzewcza - Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka
załatwiamy uzgodnienia i odbiory - tanio szybko
i solidnie. Prowadzimy także sprzedaż wszelkich
kotłów grzewczych, grzejników i całej armatury. 696-484-516
Hydraulika, wszystkie systemy w UE, spawanie
gazowe, klimatyzacja, udzielam dwuletniej gwarancji
na wykonane prace - 664 810 257
Junkersy serwis. Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny. - 500 505 002
Kompleksowe usługi budowlane. Remonty
domów, mieszkań, biur, pomieszczeń gospodarczych.
Budowa od podstaw. - 509 565 541
Kuchenki montaż, gazowe, elektryczne. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko i
bezpiecznie. Podbijamy książeczki gwarancyjne 500 505 002
Montaż, sprzedaż pieców c.o. Węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon, a przyjadę i wycenię. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696-484-516
Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem ciepła,
hydraulika, zabudowy i ściany KG, gładzie, kafelkowanie, panele, malowanie. Remonty kompleksowe
mieszkań i biur. Metoda bezpyłowa. Szybko i solidnie.
- 797-252-379
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa jakości A,
6-komorowe, do 10 lat gwarancji, terminy nawet do
7 dni, system ratalny, bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul. Wolności 179B Jelenia
Góra - +48696222263
Przebudowa i budowa pieców licowanych kaflami
i trzonów kuchennych, budowa kominków z paleniskiem otwartym - 789 312 781
Remonty mieszkań - kompleksowo, czysto, solidnie. - 0697368868
Remonty mieszkań, profesjonalne usługi malarskie,
wykonawca bezpyłowej gładzi Multi-Finish, wyburzenia ścian działowych żelbet. - 0697368868
Remonty, prace naprawcze - Gładź, ściany działowe, elektryka, również drobne prace naprawcze
- 0697368868
Usługi remontowe - malowania, gładzie, panele,
montaż drzwi, okien, elewacje, ogrodzenia itp. Przystępne ceny - 697 347 095
Usługi remontowo-budowlane, tanio i solidnie tel.
783 203 200
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

og£oszenia / reklama
BHP PPOŻ szkolenia, opieka - szkolimy pracodawców, pracowników, przynależnych do różnych grup
zawodowych. Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad
- 663-663-369
Korepetycje wszystkie przedmioty od szkoły
podst. po studia, kursy maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600153322
Kursy dla opiekunek osób starszych, opiekunek do
dzieci oraz inne zawody do pracy w Niemczech. W
tym nauka j. niemieckiego - 600153322
Pisanie prac lic., mgr, inz., zaliczeniowych. Projekt
pracy gratis. Prace pisane przez kilkuosobową grupę
specjalistów. Gwarancja doświadczenia, solidności i
terminowości. Zadzwoń lub napisz - 609 968 299
Pomogę przy napisaniu pracy zaliczeniowej,
licencjackiej, magisterskiej o szerokim zakresie
tematycznym. Każdą pracę traktuję jak swoją,
sprawdzam w systemie antyplagiatowym. GG 39-233462 - 501-299-145
Prace zaliczeniowe. Podejmę się napisania prac
zaliczeniowych zakresu studiów humanistycznych.
- 667 315 675
Profesjonalne korepetycje z matematyki lub
fizyki; zakres szkoły średniej oraz gimnazjum (łącznie
z przygotowaniem do egzaminu maturalnego lub
gimnazjalnego) - 603 630 164

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk, instalacje, pomiary, odbiór. Awarie
maszyn i urządzeń elektrycznych. 608812320
Instalacje, pomiary, odbiory - Wykonawstwo,
modernizacja, pomiary, odbiory instalacji elektrycznych. Tanio, profesjonalnie, solidnie. - 663 663 369
Naprawa instalacji elektrycznych, kompleksowy
montaż elektroinstalacji, domofony, monitoring,
pomiary-odbiory. 533 502 311
Uprawnienia energetyczne E D P - Świadectwa,
kursy kwalifikacyjne. Kursy, przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych, egzaminy: -E; -D; -Pomiary.
Tanio, profesjonalnie, solidnie. - 663 663 369
Uprawnienia energetyczne E D P, świadectwa,
kursy kwalifikacyjne. Kursy, przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych, egzaminy: -E; -D; -Pomiary.
Tanio, profesjonalnie, solidnie. - 663 663 369

Wynajem rusztowań, transport gratis - 724
609 453
Wywrotka 15t ziemia, kruszywa, piaski, koparkoładowarka + młot do kucia - 607 377 280

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski profesjonalnie - nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu, egzaminator
TELC - korepetycje, nauka egzaminy, szkolenia.
- 791 998 632

Sieci komputerowe przewodowe, bezprzewodowe.
Projektowanie - realizacja modernizacja sieci komputerowych - LAN, WiFi. Tanio, profesjonalnie, solidnie
- Infocad - 663-663-369

USŁUGI
MUZYCZNE
Kolędy - Zespół Prestiż. Zbliża się Boże Narodzenie, a w nastrój świąteczny znanymi polskimi i
zagranicznymi kolędami wprowadzi Państwa Zespół
Muzyczny Prestiż. Zapraszamy do współpracy Hotele,
Domy Wczasowe, Restauracje, Puby - 517 900 425
Zespół muzyczny – wesela, dancingi, cena do
uzgodnienia tel. 603 785 794

Programowanie BIOS (np. po nieudanej
aktualizacji), kości BIOS, odzyskiwanie/usuwanie
hasła BIOS, wymiana złącz w laptopach i PC (zasilania, USB, i innych). Kontakt: gg:1553638 e-mail:
mac_pod@vp.pl - 725 244 223
Projektowanie stron www, e-wizytówki, strony
internetowe, e-sklepy, system pozycjonowania witryn
internetowych, przebudowa i aktualizacja stron. Tanio,
profesjonalnie, solidnie - Infocad - 663 663 369

Radca prawny tańszy niż myślisz. Pomoc prawna
we wszystkich sprawach. Tel. 693873473 (całodobowa infolinia). - 668 443 632
Sprawdzimy kogo zechcesz. Tanio, szybko,
skutecznie. Firmę, dłużnika, współpracownika,
partnera. - 668 443 632

Szybki i tani kredyt gotówkowy i konsolidacyjny
do 200 000 na 10 lat. Zapraszamy ul. Krótka 25,
tel.6451993 - 509 375 412

Biuro Rachunkowe Koala Jelenia Góra, pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych 782 020 635, 601 837 677 - 782 020
635, 601 837 677

Ścinka drzew, przycinanie gałęzi, cięcie drewna
na kominkowe, wywóz gałęzi gratis. Atrakcyjne
ceny - 883 943 457

Biuro Rachunkowe Siódemka - Oferuje obsługę
ekonomiczno-finansową firm: księgi handlowe,
PKPiR, ryczałt, karta podatkowa, kadry, płace, ZUS,
wnioski kredytowe, biznes plany. - 667 899 388
Darmowa pomoc prawna. Codziennie od g. 12 do
15. ul. Górna 11/22 - 668 443 632
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

Kuchenki, montaż, gazowe, elektryczne. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie, naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko i
bezpiecznie. Podbijamy książeczki gwarancyjne 500 505 002
Montaż mebli - 504-289-256
Naprawy koparki, ciężarówki. Naprawy ciężkiego
sprzętu budowlanego i transportowego elektromechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, spawanie, silniki, skrzynie biegów oraz inne naprawy.
723154558

Naprawy lakiernicze
i blacharskie. Tanio
i solidnie. Umowy z
ubezpieczeniami.
tel. 608 210 531
Naprawy w domu i ogrodzie - tanio i solidnie tel.
889 490 900

Pogotowie komputerowe - serwis - Profesjonalne
i niedrogie usługi serwisu komputerowego w Jeleniej
Górze i okolicach. Tanio, profesjonalnie, solidnie Infocad - 663-663-369

Pomoc zadłużonym. Raport BIK, czyszczenie złej
historii. - 668 443 632

Biuro rachunkowe. Szeroki zakres usług, ul. Parkowa 12/2 Jelenia Góra-Cieplice biuro@ksiegowosc.
jgora.pl - 75 64 677 89

Kredyty dla każdego. Kredyty i pożyczki dla
wszystkich, również dla osób ze złą historią w BIK
- 668 443 632

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Pomoc prawna, detektywi, sprawy rozwodowe.
- 668 443 632

Stylizacja rzęs w twoim domu, certyfikat,
doświadczenie, produkty profesjonalne i antyalergiczne.100% zadowolonych klientek. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej ceny - 500
505 012

Fotografia artystyczna, rabaty - Zapraszam do
wspólnej współpracy, zadowolenie gwarantowane, do
końca roku rabaty. Profesjonalne sesje śluby, chrzty,
komunie, zdjęcia produktowe, sesje z przyjaciółmi, fot
dziecięca, email anecka23@wp.pl - 666 222 032

Usługi fotograficzne:
śluby, chrzty, komunie,
studniówki, zdjęcia
okolicznościowe.
Posiadamy zezwolenie
na fotografowanie w
obiektach sakralnych.
Dojazd do klienta, woj.
dolnośląskie
tel. 509 185 464

Pomoc prawna we wszystkich sprawach (także
darmowa). - 668 443 632

Auto konserwacje, naprawy blacharsko-lakiernicze,
polerowanie, auto kosmetyka. Niedrogo i solidnie. 517 485 980

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Profesjonalna fotografia ślubna i reklamowa
(obiekty turystyczne), skład komputerowy. Wysoka
jakość, korzystne ceny, faktury VAT. Sesje do
portfolio, inne usługi foto. Tworzenie stron WWW.
- 505 998 922

Pamiętaj, że skutecznie nie musi znaczyć drogo,
a każdy problem można rozwiązać. Nasi prawnicy,
detektywi i doradcy są do usług. - 668 443 632

Sprawy karne, rodzinne, cywilne, administracyjne,
odszkodowawcze. Skutecznie. - 668 443 632

USŁUGI
RÓŻNE

Junkersy serwis. Junkersy, termy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny. - 500-505-002

Wykonawca bezpyłowej gładzi gipsowej Multi-Finish. Bez szlifowania i bez pyłu. Profesjonalne usługi
malarskie. Remonty mieszkań. - 0697368868
Wykonuję prace remontowe, płytki, panele, malowanie, gładzie, regipsy - 608 311 067

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nie wiesz jak rozwiązać swój problem? Skorzystaj
z darmowej porady. Pomoc prawna we wszystkich
sprawach. - 668 443 632
Nowa firma w Jeleniej Górze. Pożyczka gotówkowa
od ręki bez BIK i KRD, decyzja natychmiastowa,
masz kłopoty finansowe - dzwoń, a my ci pomożemy
- 533 002 733

Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do klienta, wycena
i transport - gratis tel. 880 044 951
Termet Serwis. Junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny. - 500 505 002
Wodomierze i legalizacja, wymiana, montaż,
przeróbki. Plombujemy, legalizujemy, wyręczamy z
wszystkich formalności. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Wuko udrażnianie kanalizy. Szybko i profesjonalnie,
posiadamy odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie.
- 500 505 002
Wykonuję manicure i pedicure, tipsy i paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio szybko i solidnie.
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
Wymienić usunąć stary grzejnik? Mieszkanie jest w
bloku wieżowcu? Wymienimy nawet jeden grzejnik.
- 500 505 002
Wywiad gospodarczy, windykacja, sprawdzenia.
- 668 443 632
Zdradza Cię? Dowiedz się tego czego inni Ci nie
mówią. Detektywi, wywiad gospodarczy, windykacja.
- 668 443 632

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma porządkowa Piotruś Pan podejmie zlecenia
na usługi porządkowe(sprzątanie). Gwarantujemy
niskie ceny i wysoką jakość świadczonych usług.
- 726 010 036
Podciśnieniowe dogłębne czyszczenie, pranie
dywanów, wykładzin, posadzek, tapicerki meblowej
i samochodowej. Gwarancja satysfakcji i wysoka
jakość usług. Tylko profesjonalny sprzęt i środki firmy
„Karcher” - 792 216 960
Pranie dywanów - Zaufaj sprawdzonemu i najlepszemu systemowi prania dywanów i wykładzin
obecnej od ponad 90 lat firmy Kirby. Zadzwoń i
umów się już dziś a skorzystasz ze świątecznej
promocji - 607 112 385

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin, Drezno,
Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door to
door - 607 763 204

Organizujemy wesela do 100 osób w Karpaczu
Górnym. Duża sala, miła obsługa, pyszne polskie
jedzenie. Zabawa do rana, poprawiny. Możliwość
noclegu dla 70osób (30zł/os). Posiadamy jeszcze
wolne terminy na 2012 - 668 133 848

Najtańsze
przeprowadzki i transport
mebli tel. 511 160 252

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

Przeprowadzki - kompleksowo, cała Europa, 3
samochody, różne gabaryty tel. 535 044 951
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia GóraZabobrze
Kaufland - Jelenia GóraZabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia
Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Przeprowadzki transport towarowy - miasto, kraj,
zagranica, streczowanie, przygotow. do transp. bez
dopłat tel. 880 044 951
Przewozy do Niemiec i Austrii „Maxim”, z adresu
na adres tel. 75 75 229 40, 663 226 009
Przewozy osobowe „Dario” - Niemcy, Austria tel.
75 78 127 46, 604 672 112
Transport do 1,5t - 883 943 457
Usługi transportowe na terenie całej Polski, przewóz aut, przeprowadzki itp. - 885 775 445
Usługi transportowe, przeprowadzki. Ekipa do
załadunku. Mercedes Sprinter kontener. Fak. Vat.
Ceny do negocjacji. - 509 211 282

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Joga dla kręgosłupa www.candra.pl

2 pok, 60 m2, oddzielne wejście, ogródek z grillem,
umeblowane, cena - 1000 zł + media. 666 222
031. Ewelina Jarząbek, Madom Nieruchomości,
lic. 9506

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

2 pok. Kadetów, 55 m2, umeblowane, wysoki
parter, balkon, cena - 1000 zł (już z czynszem,
ogrzewaniem i wodą) + energia 666 222 031.
Ewelina Jarząbek, lic. 9506

Pokój dla studenta - Czysto, tanio i blisko centrum
Cieplic. Max 2 osoby w pokoju, dzwoń i pytaj o
szczegóły. - 608 840 059

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

2-pokojowe, bezczynszowe, umeblowane.
Atrakcyjna cena. Jelenia Góra ul. Sobieskiego
- 531 000 556
47 m2 Morcinka, 2-pokojowe, parter, odświeżone,
ogrzewanie gazowe, bez pośredników, 900zl +
media + kaucja zwrotna - 507 065 179
90 m2 ul. Krakowska, parter kamienicy, 4 pokoje,
umeblowane, miejsce postojowe, ogródek, ogrzewanie CO, cena - 1200 zł + media (do rozmów).
666 222 031. Madom Nieruchomości, Ewelina
Jarząbek, lic. 9506 - 666 222 031

Nastawianie kręgosłupa, dyskopatie, krzywica.
Tel. 510105442 - 502 362 187

Atrakcyjne pół domu p pow. 90m2 blisko
centrum Jeleniej Góry po kapitalnym remoncie,
wszystko nowe, możliwość wynajęcia pokoju.
Idealne pod działalność gosp. dla studentów,
pracown. Polecam MAR-MW-12498. Marles lic.
13045 - 533 797 878

Posiadam certyfikat na przedłużanie rzęs metodą
1:1. Stałym klientkom rabaty. Zapraszam. - 500
285 784

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie 83m2 na
ul. Długiej, dla rodziny taniej, okazja tel. kom.
506025851.

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
Specjalista poleci jaka zabawka będzie stymulowała rozwój twojego dziecka. Nie trać pieniędzy na
zbędny prezent. Tel. 502 362 187
Stylizacja rzęs w twoim domu. Certyfikat,
doświadczenie, produkty profesjonalne i antyalergiczne.100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej ceny. - 500
505 012
Wykonuję manicure i pedicure, tipsy oraz paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio szybko i solidnie.
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

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedam kocioł z
podajnikiem 25 KW na
ekogroszek, na gwarancji,
cena 3000 zł
tel. 609 446 496
Sprzedam kuchenkę elektryczną Zanussi, komodę
i szafę. Stan bardzo dobry 450zł za każdą rzecz. Tel:
500703931, po 17.00-tej

Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie obok UE.
Umeblowane, media, internet, pralka, lodówka.
Dla trzech osób. Cena 900 zl w tym czynsz. 510 260 300
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, wyposażone, centrum, 800zl + woda + prąd + kaucja
- 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 44m na
Zabobrzu - pokoje nie umeblowane, po remoncie
800zl + media - 501 439 836
Do wynajęcia pokój dla jednej osoby około 13m2
w Cieplicach, osobne wejście, kuchnia i łazienka,
do przystanku 3min spacerkiem. Cena razem z
mediami 450 zł - 696-484-516
Do wynajęcia umeblowanie 3 pokojowe w centrum
tel. 603 153 503
Dom Piechowice, piętrowy, 120m2, 4 pokoje, 2
sypialnie, kominek 1500zł/miesiąc ABN Stepien
os.odp.zaw.lic.7867 osoba kontaktowa Adam W
514 600 110
Drzymały, 2-pokojowe z dużą kuchnią (51m2),
umeblowane, łazienka z prysznicem, nowy piec
CO 950zl + media (czynsz jest wliczony) - 531
260 885
Kawalerka - Mam do wynajęcia mieszkanie
przy ul. Wrocławskiej. Mieszkanie umeblowane,
kuchnia z jadalnią, łazienka i duży pokój. Ogrzewanie gazowe. 600 zł(w kwocie zawiera się czynsz
i woda) + opłaty. - 509 559 614
Mam do wynajęcia 2 pokoje 34m2, częściowo
umeblowane 800zł najem ( w tym ogrzewanie) +
media, ul. Szymanowskiego tel. 723 676 152
Mam do wynajęcia mieszkanie w Parku Sudeckim 2 pokoje, 1000zł. N. City nr. L. 5908. - 695
034 321
Mieszkanie 2-pokojowe, 42m2 rozkładowe
słoneczne Zabobrze po remoncie umeblowane do
zamieszkania. Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie centrum, 3 pokoje, odnowione,
umeblowane, nowe okna 1000zł plus media tel:
665483828, +757514174
Mieszkanie willowe, piętro nowego domu w
Jeżowie Sudeckim. Trzy pokoje, umeblowana
kuchnia, łazienka z wanną i kabiną, garaż,
osobne wejście. Możliwość umeblowania. Cena
1600zł plus opłaty licznikowe. npartner lic. 4917
- 604 869 172
Park Sudecki - 2 pokoje, mieszkanie 35m2. 1
piętro, piwnica, winda. Przyjemna lokalizacja.
Częściowo umeblowane (kuchnia, łazienka).
Koszt najmu: 900 + liczniki (w sumie ok. 1250zł).
Obowiązuje kaucja. - 505 120 824
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Pokój, dostęp do kuchni, internet, media, miejsce na
samochód, spokój, blisko centrum. - 698 673 047
Słoneczne, po remoncie, mieszkanie 3 pokojowe
60 m2. II piętro w ciepłym budynku.150m od Uniwersytetu Ekonom. Tylko 1000zł plus liczniki. Idealne dla
studentów. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie na ul. Sygietyńskiego, ciepłe, umeblowane, 3-piętro z windą. Cena
1200 do uzgodnienia + media. Proszę dzwonić po
godzinie 17:00. - 669 984 242
Wynajmę 3-pokojowe blisko UE, najchętniej dla
studentów, tylko za 1000 zł miesięcznie. Czyste,
zadbane, urządzone, w dobrym stanie. - 601
540 292
Wynajmę mieszkanie, okolice Małej Poczty, I piętro,
parking ogrodzony. Po gener. remoncie, 2 pokoje,
35m, przedpokój, kuchnia, łazienka. Umeblowane,
oszczęd. ogrzew. gaz, lodówka, pralka. Cena: 850zł
+ media + kaucja - 605 137 588
Wynajmę pokój 1-2 osobom, może być małżeństwo
z dzieckiem 885 040 959
Wynajmę pokój na Zabobrzu II dla spokojnej
osoby. - 668 610 335

Dom o powierzchni użytkowej 100m2, odremontowany, działka 768m2. Składa się z 2 pokoi, salon z
kuchnią, duża łazienka, pomieszczenie gospodarcze.
Ogrzewanie gazowe i kominkowe. Atrakcyjna cena.
Lic.14557 - 668 667 637
Dom parterowy Jeżów Sudecki o powierzchni
użytkowej 128m2, działka 1200m2. Składa się z 3
sypialni, salonu, kuchni, łazienki, garażu. Nowy dom
z 2010roku. Okna nowe PCV z roletami, nowe drzwi,
dachówka ceramiczna. lic.14557 - 668 667 637
Dom parterowy Leśne Zacisze z 2011r. w stanie
deweloperskim o powierzchni 220m2 z garażem.
Nowoczesny projekt. Działka 1086m2. Dom ocieplony z piękną elewacją, dachówka ceramiczna,
okna PCV. Stoi na płycie fundamentowej. lic.14557
- 668 667 637
Dom w Maciejowej, wolnostojący o powierzchni
115m2, 3 pokoje, salon, jadalnia, kuchnia. Na podłogach deski modrzew, kuchnia w zabudowie, kominek,
okna PCV, dachówka ceramiczna, ocieplony. Jeldom
lic. 14557 - 666 830 830
Dom w Miłkowie o powierzchni 180m2, działka
5000m2. Dom wyremontowany, nowe okna PCV,
instalacje. Istnieje możliwość kupna domu z działką
- 1200m2. Dom składa się z 6 pokoi, 2 łazienki, 2
kuchnie. lic.14557 - 668 667 637
Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 160
m2 z bardzo ładnie zagospodarowaną działką 425m,
wybudowany w 2000r nie wymagający żadnych
nakładów fi. Nr.lic 5877 - 515 285 788
Dom wiejski, dz.6000 m2, zabudowania poniemieckie, Chmieleń cena - 130.000 zł. 666 222 031. Madom
Nieruchomości, Ewelina Jarząbek, lic. 9506
Dom wolnostojący na os. Czarnym, może być
dwurodzinny z ogrzewaniem gazowym, ładnie
zagospodarowana działka, cena do negocjacji
lic.5877 - 500 122 447

Wynajmę wyposażoną kawalerkę. Okolice Małej
Poczty. - 501 541 503

Dom za 100 000zł, wolnostojący w Rząsniku, 35ar
gruntu, dom o pow. całkowitej około 200 m2. Nr lic
10171. - 508 240 825

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Duży dom w Miłkowie po częściowym remoncie o
pow. 200m2 na działce 2500m2, dodatkowo budynek
gospodarczy oraz garaż wolnostojący. Nadaje się pod
działalność gosp. npartner lic4917 - 604 869 172

Dwupokojowe mieszkanie (40 m2) w Mysłakowicach zamienię na podobne w Jeleniej Górze,
najchętniej na Zabobrzu, może być IV piętro. - 606
428 226
Sprzedam lub zamienię na mniejsze. 3-pokojowe,
80m2 z ogródkiem. Cena do sprzedaży tylko 170 tys
zł. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292

DOMY
SPRZEDAM
399 000 zł - dom wolnostojący, 260 m2 powierzchni
całkowitej, 5 pokoi, 2 łazienki na działce 730 m2. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Bliźniak ok. Morcinka, zadbane wnętrze, salon,
kuchnia z wyposażeniem, 3 sypialnie, łazienka.
działka 400m. Nieruchomości Partner lic. 4917 604-508-308
Budowa domów pod klucz tel. 504 831 342
Budynek w Komarnie, gospodarczy, piętrowy o
pow.220m2 na działce 1230m2 do adaptacji na cele
mieszkalne. npartner lic. 4917 - 604 869 172
Cieplice, atrakcyjny, bardzo ładny dom w zabudowie bliźniaczej położony w spokojnej i pięknej dzielnicy
Cieplic Nr.lic 5877 - 515 285 788
Cieplice, budynek w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem użytkowym 130m gustownie
wykończony Nr.lic 5877 - 515 285 788
Dom 167m² wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym w Międzyrzeczu-Bobowicko. Działka
680m². Widok na jezioro, blisko las. - 885 342 947
Dom 175000, blisko centrum, ul. Wiejska. Do
remontu, ale z potencjałem. Piętro do zamieszkania
po częściowym remoncie. Wygodna lokalizacja,
doskonała cena. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Dom 2008r. Leśne Zacisze. Dom o ciekawej architekturze z pomysłowymi rozwiązaniami. Powierzchnia
użytkowa 170m2, działka 1714m2. Ogrzewanie- piec
olejowy oraz kominek z płaszczem wodnym, podłogowe. Serdecznie polecam. lic.14557 - 668 667 637
Dom 299000zł - wolnostojący w Radomierzu na
działce 1600m2. n. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Dom dwurodzinny - 3 łazienki, 2 kuchnie, 6 pokoi,
zadbany. Lic.5877 - 500 122 445
Dom na Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze, 116m2
z garażem, komfortowo urządzony, w cenie 420
tys. złotych. Sprzedamy Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292
Dom o powierzchni 200m2 w Jeżowie Sudeckim,
działka 800m2. Składa się z: 7 pokoi, 2 łazienki, 2
kuchnie, pomieszczenie gospodarcze. Ogrzewanie
piec węglowy. Atrakcyjna cena: 400tyś do negocjacji.
Jeldom lic. 14557 - 668 667 637

Ładny dom wolnostojący, 5 pokoi, kominek, taras,
działka 1200 m2 w Łomnicy. 490 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Nowy dom w Łomnicy z 2004 roku o powierzchni
135m2, działka 1200m2. 4 pokoje, salon z kominkiem,
taras, kuchnia, 2 łazienki, garaż i pomieszczenie
gospodarcze. Ogrzewanie eko-groszek. Nowe okna,
podłogi, drzwi. Jeldom lic.14557 - 668 667 637
Parterowy dom z garażem w Jeżowie Sudeckim
na granicy z Zabobrzem. Parter: dwa pokoje plus
salon z kominkiem, kuchnia, łazienka oraz dwa pokoje
na poddaszu i łazienka, działka 1400 m2 Sprzedamy
Euro- Dom lic. 4566 - 601 540 292
Parterówka w Jeżowie Sudeckim, nowa do
niewielkiego wykończenia z zewnątrz, dodatkowy
bud. gospodarczy. Blisko Zabobrza. npartner lic.
4917 - 604 869 172
Pensjonat w Szklarskiej Porębie, nowy w centrum
miasta, parter do odbioru, cena 1300000zł. npartner
lic. 4917 - 604 869 172
Pilnie dom 299000zł, bardzo ładny o powierzchni
180m2, tani w utrzymaniu. Dwa garaże. Lic 998.
- 724 051 923
Poniemiecka willa w Cieplicach z ładną kaskadową
działką ok. 2000m, zachowane oryginalne wnętrze.
Cena 897 tys. zł Nieruchomości Partner lic.4917 604-508-308
Sprzedam atrakcyjną szeregówkę - lokalizacja
Zabobrze, gotowa do zamieszkania, elegancko
wykończona, 120 m2, rok budowy 2006, stan bardzo
dobry, Jelenia Góra tel. 501 099 367
Sprzedam skrajną szeregówkę na Widoku, stan
deweloperski CO gaz. kominek z płaszczem wodnym,
okna dąb urzędowski ok.130m. Duże piwnice i strych,
garaż brama Hormana - 550 tys. - 603 747 328
Stylowy mały pensjonat w Jagniątkowie po
remoncie kapitalnym pow.300 m2. Cena 690 000 zł
.Tel. 693 539 963. Lic. 6692
Szeregówka na Czarnym o powierzchni użytkowej 216 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, kominek, garaż,
działka 232 m2, po remoncie kapitalnym. Blisko ul.
Mickiewicza. npartner lic 4917 - 604 869 172
Szeregówka-Cieplice, pow. 210 m2, działka
300 m2, do wprowadzenia, 4 sypialnie, salon, 2
łazienki, 2 balkony, cena - 530.000 zl. 666 222 031.
Madom Nieruchomości, Ewelina Jarząbek, lic. 9506
Tylko 299000zł za dom wolnostojący w okolicy
Jeleniej Góry na działce 1600m2. N. Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552
Wyjątkowy dom, nowy, pięknie położony w
malowniczej miejscowości górskiej o pow. 100m2
na działce 1300m2. Atrakcyjna cena. N. Grzywińscy
Lic 998. - 509 156 552
Zadbany bliźniak Cieplice, super lokalizacja,
ogródek, po remoncie, atrakcyjna cena. Lic.5877
- 500 122 445

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Nowy dom 150 m2, działka 1300 m2, 3 sypialnie,
salon, kuchnia z jadalnią, 2 łazienki, garaż, umeblowany, nowy, ogrzewanie - kominek + ekogroszek,
cena - 2500 zł. 666 222 031, Ewelina Jarząbek,
lic. 9506
Pokoje do wynajęcia - Wynajmę pokoje jedno i
dwuosobowe. Blisko przystanku linii aut.14, 9, 17, 23.
Dogodne warunki i terminy płatności. - 782 586 558
Połowa domu w Jeżowie Sudeckim o powierzchni
120m2, 3 sypialnie, łazienka i kuchnia w zabudowie
z wyposażeniem (lodówka, pralka, płyta indukcyjna,
zmywarka, mikrofalówka, piekarnik) + garaż i ogród.
Czynsz: 1600 + opłaty. lic.14557 - 668 667 637

5 grudnia 2011 r.

15

LOKALE
KUPIĘ
Lokal 100 m2 - W Jeleniej Górze, blisko centrum,
może być ul. Wolności lub Zabobrze w dobrym miejscu, parter z możliwością parkowania. Zdecydowani
klienci. Nieruchomości Rychlewski. - 667 219 752

LOKALE
SPRZEDAM

Śliczny dom Piechowice, piętrowy, 120m2, 4
pokoje, 2 sypialnie, kominek 1500zł/miesiąc ABN
Stepien os.odp.zaw.lic.7867 osoba kontaktowa Adam
W 514 600 110

116 m2 za 2000 zł/m2 - Jedno duże pomieszczenie,
wysokie na 4,3m z pomieszczeniami socjalnymi,
ogrzewanie elektryczne lub kominek, dobry dojazd
w pobliżu centrum. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ

Budynek 120m, wolnostojący, piętrowy, z własnym
parkingiem, na prowadzenie działalności z możliwością zamieszkania. Jelenia Góra ul. Sobieskiego
- teren ZREMB-u. licencja 3198 - 693 539 968

Działka budowlana za 120 tys. o powierzchni
3000 m2 przy drodze asfaltowej, dobrze nasłoneczniona z widokiem na Śnieżkę, cisza dużo zieleni,
wspaniały mikroklimat. N. Grzywińscy.liz.998. - +48
533687837
Kupię działkę pod budowę domu, 700-1200mkw
w cenie 35-45tyś zł, gotówka. Gmina Podgórzyn,
Staniszów, Sosnówka. - 888 087 992

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1462m² - działka budowlana w Jeleniej-Górze, Dziwiszów, na osiedlu Leśne Zacisze, dla ludzi lubiących
spokój i łono natury. - 885 342 947
1900 m2 Jeżów Sudecki - Działka budowlana,
uzbrojona, od strony Małcużyńskiego, atrakcyjna
cena. Sudety. Lic. 1749 - 535 640 414
50 tys zł, działka bud. 1000 m2. Malowniczo położona, widok na góry, na niewielkim osiedlu domków
jednorodzinnych. Działka w studium pod zabudowę.
Wszystkie media, poza wodą. Idealna. Euro-Dom lic
4566 - 601 540 292,
Atrakcyjne działki budowlane w Łomnicy, bardzo
ładnie położone ze wszystkimi mediami 1665m2.
Cena za m2 67zł. N . Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Do sprzedania działki budowlane w Dziwiszowie
o pow. od 1000 m2, cena 60 zł m2. Tel. 693 539
963, lic. 6692
Działka 1000 m2 w Jeżowie Sudeckim z dostępem
do wszystkich mediów, dojazd drogą asfaltową w centrum. 90 000 zł. Bez pośredników. - 667 219 752
Działka w Jeżowie Sudeckim o pow. 1000m2,
za rok będzie gaz i kanalizacja. Regularny kształt,
wygodny dojazd i przede wszystkim niesamowity
widok. Cena 109.000 zł Nieruchomości Premium
lic.16361 - 600 227 515
Działka w Jeżowie Sudeckim pow. 1000m2, prąd,
w przyszłym roku gaz i kanalizacja. Przepiękny widok
na panoramę miasta i góry, znakomita lokalizacja.
Sprawdź sam. Cena 109000 zł do negocjacji. Nieruchomości Premium, lic.16361 - 600 227 515
Działki 35 zł/m2 od 1500 m2 do 2200 m2, pięknie
położone, z dostępem do prądu, wody w Radomierzu.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Działki budowlane i siedliskowe w Staniszowie
– budowlane pow. 2200 m2 cena 45 zł m2, siedliskowe pow. 3000 m2 cena 20 zł m2. Tel. 693 539
963. Lic. 6692
Działki w Podgórzynie 1000m2 - 65 tys.zl., w
Kostrzycy 1000m2- 50 tys.zl sprzedamy. Euro-Dom
lic. 4566 - 601 540 292
Najlepsze działki w Jeżowie - budowlane, pow. ok
1190 i 1500 m2, media przy granicy, ul. Lotnicza. Nr
lic 10171. - 508 240 825
Najpiękniejsza działka budowlana w JeleniejGórze-Dziwiszów, os. Leśne Zacisze. Pow. 1001m²,
dla ludzi lubiących spokój i łono natury. Widok na
Śnieżkę. - 885 342 947
Sprzedam działkę budowlaną 1250m2 w Jeżowie
Sudeckim z dostępem do drogi. - 509 996 394
Sprzedam działkę budowlaną w Jeżowie od
strony Zabobrza, 1300m2. N. City nr.L. 5908 - 695
034 321
Sprzedamy działkę budowlaną w Podgórkach o
powierzchni 2000 m2 z dojazdem drogą asfaltową.
Media przy działce. Działka w strefie zabudowy
wiejskiej. Możliwość dokupienia 4800 m2 działki rolnej
15000 zł.Nr lic.9506 - 535 762 762

Hala 178 m2 przy głównej drodze w Jeleniej Górze,
świetna lokalizacja i dojazd, osoba prywatna, super
cena. - 693 877 264
Lokal gastronomiczny na Zabobrzu za odstępne,
dobra lokalizacja, nowe wyposażenie, niski czynsz.
Cena 20 000 (rożno, kurczak, kebab, gyros, fast
food) - 534 168 472
Poszukujemy osoby zainteresowanej zakupem
salonu sprzedaży usług telekomunikacyjnych na
terenie Lwówka Śl. Oferta ważna dla osób chcących
prowadzić samodzielnie dział. gospodarczą - rekrutacja_salon@wp.pl
Sprzedam kiosk 25m2 w Cieplicach przy osiedlu, z
wejściem do wewnątrz. Pilne. Zapraszam na prezentację, Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 535 999 469
Sprzedam lokal znajdujący się na ul. Kiepury w
Jeleniej Górze. Więcej info pod nr tel. 604288865

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę niedrogo pomieszczenie, lokal na warsztat samochodowy. Pilnie. - 517 485 980

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Karpacz do wynajęcia lokal użytkowy 30 m2 przy
głównej ulicy - 607 799 430
Lokal 116 m2 za 2000 zł w pobliżu centrum, duża
hala, wysoka 4,3 m, z pomieszczeniami socjalnymi,
ogrzewanie elektryczne lub kominek. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Lokal w centrum Karpacza na wszelką działalność
gospodarczą, 41 m2, 35 zl/m2 własnym wejściem od
zaraz. Kontakt 509 785 595
Piechowice do wynajęcia lokal na każdą działalność - 756 161 401
Wynajmę pomieszczenia pod usługi fryzjerskie,
kosmetyczne, biurowe, gabinety lekarskie tel. 600
385 142
Wynajmę pomieszczenie, najchętniej na działalność medyczną, przystosowane do wymogów NFZ
w Jeleniej Górze - Cieplicach, pl. Piastowski 20 tel.
75 64 23 203

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Kupię garaż murowany na Zabobrzu, okolice
komendy trzcińskiego - 503 776 365
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