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JELENIA GÓRA Niezgoda po Katastrofie Smoleńskiej rujnuje Polaków

Z gwiazdami
na gwiazdkę

Udany koncert charytatywny
w Teatrze im. Norwida

str. 6

Spotkanie z P. Zołoteńkim odbyło
się w minioną sobotę, w Książnicy
Karkonoskiej, gdzie zebrani obejrzeli
wyprodukowany przed rokiem film
przypominając sobie okoliczności i
samą katastrofę rządowego Tupolewa

REGION

że od powstania filmu niewiele w sprawie smoleńskiej się zmieniło na korzyść
wyjaśnienia jej przyczyn. Im więcej
czasu upływa, tym więcej pojawia się
wątpliwości co do oficjalnych komunikatów i ustaleń.
Mało tego, propaganda rządzących –
posługując się przychylnością mediów –
wyśmiewa i kpi z ludzi, którym zależy na
ustaleniu tego, co naprawdę wydarzyło
się przed 20 miesiącami w Smoleńsku.
– To przemysł pogardy – powiedział P.
Zołoteńki. Były współpracownik śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaznaczył,
że film „Mgła” nie był „pro-pisowski”,
ani on sam nie jest członkiem Prawa i
Sprawiedliwości.

w Smoleńsku, która wydarzyła się 10
kwietnia 2010 roku.
Paweł Zołoteńki, który do chwili
tragedii był doradcą szefa Kancelarii
Prezydenta RP śp. Władysława Stasiaka
(także zginął w katastrofie), podkreślił,

Desperat przekonywał ratowników, że z sobą skończy

Rozwodnik nie chciał zejść z dachu
Problem
trudny do
rozwiązania

Czy wizyta w lokalu gastronomicznym musi skończyć się
bójką?

str. 12

Mężczyzna przyjechał do
Jeleniej Gór y na rozprawę
rozwodową. Wyproszono go
z sali sądu, bo zachowywał się
nadpobudliwie. Przed godziną
15 skradł z Podwala w Jeleniej
Górze dostawcze auto. Policja
zastała sprawcę w Jeżowie
Sudeckim. Tam 37-latek uciekł
na dach jednej z posesji, skąd
powiadomił straż pożarną,
że pali się dom. Kiedy cztery

Pobliscy mieszkańcy obserwowali
rozwój wydarzeń.
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Będą grupowe zwolnienia w Jelfie

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

Z końcem listopada Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa
wszczęło procedurę grupowych
zwolnień pracowniczych. Ile osób
straci prace i kiedy? – Jest to przedmiotem prowadzonych rozmów ze
związkami zawodowymi – ucina
Marek Wójcikowski, prezes firmy.
Plany zwolnień zgłoszono również
do powiatowego urzędu pracy.
W oficjalnym komunikacie czytamy, że plany zwolnień zostały
skonsultowane z radą pracow-

Polskę – mówi P. Zołoteńki.

jednostki strażaków dotarły na się nie stało. Został odwieziony na
miejsce okazało się, że pożaru nie badania do szpitala psychiatryczma. Za to trzeba było pomóc despe- nego w Bolesławcu.
(Angela)
ratowi. Negocjacje trwały do około
godz. 2, kiedy to bogatynianin
zsunął się do skokochronu. Nic mu

ników. Przyczyny planowanych
cięć etatów nie są znane. Nie
wiadomo też, kiedy zakończy się
cała procedura.
Niepokoje pracowników, którzy obawiali się zwolnień, miały
swój początek już w maju kiedy
Sanitas AB, były właściciel jeleniogórskiej Jelfy, został sprzedany kanadyjskiej firmie Valeant
Pharmaceuticals za kwotę około
314 mln euro.
(Angela)

REKLAMA
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W miniony czwar tek
37-letni mieszkaniec Bogatyni spędził kilka godzin
na budynk u w Jeżowie
Sudeckim grożąc samobójstwem.

ga” określonej propagandy, która dała
się także we znaki przy relacjonowaniu
Marszu Niepodległości.
Gość Klubu Gazety Polskiej zwrócił też
uwagę na szersze tło, jakie ma Katastrofa
Smoleńska i jej echa. – W państwie polskim doszło do poważnych zaniedbań
bezpieczeństwa lotu Prezydenta RP, a
przecież w każdej chwili podobna sytuacja może wydarzyć
się na zupełnie innym
poziomie i dotyczyć
„zwykłych”
obywateli,
którzy mogą
zginąć.
Tu nie chodzi o politykę, ale o
Ciąg dalszy na str. 4.
Fot. Angela
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– Głównym grzechem Donalda Tuska jest budowanie swojego sukcesu na podziale narodu,
Jego słowa poparła posłanka PiS-u
a nie na konstruowaniu jego wspólnoty – powiedział jeleniogórzanin Paweł Zołoteńki. Marzena Machałek. – Rzeczywiście,
Były urzędnik Kancelarii śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, znany z kadrów filmu sondaże wskazują, że wielu Polaków nie
chce już mówić o Smoleńsku. To „zasłu„Mgła” przyjechał do rodzinnego miasta na zaproszenie Klubu Gazety Polskiej.

Strażacy chcieli pomóc
mężczyźnie. Ostatecznie
zsunął się z dachu sam.

KARPACZ

Bombowy żart
nastolatka

Nieznany rozmówca zadzwonił w pierwszą sobotę grudnia do
mieszkanki Karpacza mówiąc jej,
że w garażu nieopodal jej posesji
podłożył bombę. Zagroził detonacją,
gdyby kobieta nie wydała mu miliona
dolarów okupu, który miała ukryć w
kopercie, w krzakach. Karpaczanka
przestraszyła się i zawiadomiła stróżów prawa. Wezwana grupa minersko-pirotechniczna policji niczego na
miejscu nie znalazła. Ustalono, że do
karpaczanki telefonowano z Zamościa, a numer należy do 33-letniego
mieszkańca tego miasta. Sprawcą
zamieszania okazał się piętnastoletni
syn abonenta, który chciał sobie
zażartować, kobietę z Karpacza wybrał losowo. O karze dla nastolatka
zdecyduje sąd rodzinny.
(112)

Fot. red

Niebezpieczny przemysł pogardy
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O NIEJ SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Czesław Czerniec
trener zapaśniczy

Stefania Żelasko
kustosz Muzeum
Karkonoskiego

Wśród wyróżnionych „Sportowymi nagrodami Dolnego Śląska” wręczonymi w minionym
tygodniu w sali kolumnowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przez marszałka
Rafała Jurkowlańca, znalazł się
jeleniogórzanin Czesław Czerniec, który został uhonorowany
za całokształt pracy szkoleniowej. Ten wybitny trener sekcji
zapaśniczej jest wiceprezesem
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum”. Długoletnia
praca pana Czesława i oddanie
przyczyniły się do wychowania
wielu pokoleń wspaniałych
sportowców, ale również wspaniałych ludzi. Gratulujemy!
(Accipiter)

Ptaki nie przymarzną

Nad stawem w między ulicami Głowackiego i Mickiewicza znajduje się
największe skupisko łabędzi niemych
w Jeleniej Górze. Podczas mrozów
zdarzało się, że ptaki ginęły. Podczas
nadchodzącej zimy ryzyko przymarznięcia stworzeń do skutego lodem stawu
będzie mniejsze dzięki zacumowanej
na środku akwenu tratwie. To pomysł
wiceprzewodniczącej rady miejskiej
Anny Ragiel. Tratwę wykonano w
Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej. Przy jej montażu pomogli
strażacy.
(KC)

Znawczyni szkła artystycznego i niemal wszystkich związanych z tą dziedziną sekretów,
autorka licznych wystaw, wielu publikacji historycznych i
albumowych znalazła się w
gronie wyróżnionych przez
jeleniogórską radę miasta tytułem „Zasłużony dla Jeleniej
Góry”. Dr Stefania Żelasko jest
starszym kustoszem dyplomowanym, kierowniczką Działu
Szkła Artystycznego Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze. W kwietniu ubiegłego roku
została odznaczona srebrnym
medalem „Gloria Artis”. Gratulujemy!
(RED)
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W świątecznym klimacie

Aktywnie pod Chojnikiem

W minionym tygodniu zakończył się
montaż ozdobnych elementów świetlnych, które ulicom śródmieścia nadadzą
klimatu Bożego Narodzenia i okresu noworocznego. Charakterystyczne ozdoby
w postaci gwiazdek wieszano na latarniach przy trakcie śródmiejskim, placu
Ratuszowym i ulicy Długiej. W Rynku
pojawiły się także inne świetlne dekoracje, które także – jak co roku – trafiły na
gmach domu towarowego przy ulicy 1
Maja (Galeria Karkonoska). Stanęła też

sztuczna choinka. Wokół niej 16 grudnia
o godz. 15.30 zacznie się przedświąteczny festyn. Tu także nastąpi przekazanie
przez harcerzy Betlejemskiego Światełka
Pokoju, a po zmroku zostaną włączone
światełka. Nie wiadomo jeszcze, czy w
tym roku miasto zorganizuje wigilijny
poczęstunek dla ubogich. Na pewno 24
grudnia na obiad zaprosi samotnych
i potrzebujących Parafia św. Erazma i
Pankracego.
(RED)

NEONET w walce o serce
Znana ogólnopolska sieć sklepów sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu AGD, RTV i IT
– firma NEONET – wspiera Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w
walce o zdrowe serca najmłodszych pacjentów.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu od ponad 20 lat pracuje nad sukcesywnym wprowadzaniem najnowocześniejszych technik ratowania życia,
gdy zagrożone jest serce. Chociaż działalność
Fundacji ma charakter interdyscyplinarny,
to najważniejszym celem, który przyświeca ludziom skupionym wokół FRK oraz idei
pomagania innym, jest budowa sztucznego
systemu wspomagania serca dla dzieci. To
projekt wyjątkowy, ponieważ daje nadzieję
na dorosłe życie dzieciom oczekującym na
transplantację oraz tym najmłodszym pacjentom, którzy cierpią na problemy pooperacyjne związane ze złożonymi wadami serca. Ze
względu na niewystarczającą ilość narządów
do przeszczepów, stworzenie zewnętrznego
systemu wspomagania serca jest dla chorych
dzieci niezwykle istotne. Dzięki specjalnym
komorom możliwe stanie się zastąpienie niewydolnego organu specjalnym sztucznym systemem, który – nawet przez kilka miesięcy – umożliwi podjęcie efektywniejszych prób leczenia i regeneracji oraz
pozwoli czekającym na nowe serce wytrwać w nadziei na zdrową dorosłość.
Jak ważny to projekt rozumie także sieć NEONET, która wraz z Fundacją zaangażowała się w zbiórkę funduszy umożliwiających jak najszybsze dokończenie budowy sztucznych komór serca dla dzieci.
Aby wspomóc budowę tego niezwykle potrzebnego systemu NEONET został partnerem projektu w
ramach którego powstała specjalna, dedykowana Prof. Zbigniewowi Relidze, płyta zatytułowana „Cudowny świat”. Idea płyty oparta jest na przesłaniu piosenki Louisa Armstronga pt. „What a Wonderful
World” a utwory na niej zamieszczone wykonane zostały z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Zabrzu i stanowią kanon współczesnej muzyki rozrywkowej. Warto wspomnieć, że wśród
artystów możemy usłyszeć takich wykonawców jak: Stanisława Celińska, Krzysztof Kiljański, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk, Janusz Radek, Stanisław
Sojka, Mietek Szcześniak, Małgorzata Walewska, Kasia Wilk czy Łukasz Zagrobelny.
Album dostępny jest w sklepach NEONET, a całkowity dochód z jego sprzedaży przeznaczony jest na
budowę sztucznej komory wspomagania serca dla dzieci. Dewiza firmy: „Dla nas najważniejszy jest
klient” została tym samym rozszerzona także na tych, którzy potrzebują nie tyle profesjonalnej i fachowej obsługi, lecz zwykłej ludzkiej pomocy.
Do wygrania 2 zestawy - płyta Cudowny Świat oraz kosmetyk Farmony:
wytnij kupon i przyjdź w poniedziałek 12.12.2011 o godz.10.00 do
redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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Do łyżew potrzebny mróz

Nic nie wyszło z planów Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, który w minionym tygodniu zamierzał uruchomić
dwa „białe orliki”. Figla spłatała pogoda.
Uruchomienie trzeciego lodowiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej
nr 13 zapowiedziano na 16 grudnia.
Jednak ze względu na temperatury
powietrza i prognozy meteo organizator
musi odstąpić od mrożenia tafli, bowiem
powstający lód nie utrzymuje się. O
terminie otwarcia „białych orlików” poinformujemy. Proces mrożenia też musi
trwać co najmniej dwa – trzy dni.
(UM)

nia Góra. W ramach projektu w
Sobieszowie powstaną: dwa kilometry wielofunkcyjnej trasy do
uprawiania turystyki rowerowej,
jazdy na nartorolkach, a zimą
trasy do narciarstwa biegowego.
Wzniesiony będzie dwukondygnacyjny budynek centrum z punktem
informacyjnym, szatniami, toaletami oraz salą multimedialną
do spotkań i warsztatów. Będą
też parkingi i mała architektura.
Realizacja zadania rozpocznie się
w przyszłym roku.
(Angela) JELENIA GÓRA

Cztery lata temu powstał pomysł
i plan stworzenia Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w
Sobieszowie. Po długich poszukiwaniach źródła inwestowania, 6
grudnia przyznano Jeleniej Górze
i partnerskiej gminie Boxberg
z Saksonii dofinansowanie w
kwocie 3,9 mln zł na wspólny
projekt. – Wielomiesięczna praca
się opłacała. Gratuluję wszystkim
osobom, które przyczyniły się do
tak ogromnego sukcesu – mówi
Zbigniew Stępień, prezes MKS
Karkonosze Sporty Zimowe Jele-

Robota w drewnie

Fot. Archiwum
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Rozwija się nowopowstała firma, produkująca w Jeleniej Górze opakowania
z drewna, przeznaczone dla zagranicznego odbiorcy. Inwestor z Gorzowskiego
zatrudnia już ponad 70 osób i zamierza
powiększać zatrudnienie w związku z
rosnącą ilością zamówień.
(UM)
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Do Czech na „zimówkach”
Wizualizacja projektu na
lotniczym zdjęciu.
•
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Zgodnie z nowymi przepisami w
Czechach od 1 listopada do końca marca
obowiązkowa jest jazda na zimowych
oponach, o ile na drogach jest lód i śnieg.
Dla tych, którzy zostaną przyłapani
na jeździe na letnich oponach, czeskie
prawo przewiduje karę 2 tys. koron, czyli
nieco ponad 350 zł. Policjanci zastosują
surowszą karę również dla tego kierowcy, który na letnich oponach spowoduje
kolizję czy wypadek.
(Angela)

SZKLARSKA PORĘBA

Wyciąg już działa

Po jesiennej konserwacji ruszył wyciąg krzesełkowy na Szrenicę. Na razie
korzystają z niego tylko turyści piesi,
narciarze muszą poczekać do większych
opadów śniegu. Choć od 5 grudnia cała
Szrenica pokryta jest już białym puchem
to jednak na razie za mało aby uprawiać
narciarstwo zjazdowe. Nowością w
tym sezonie jest dośnieżanie na całym
obszarze narciarskim. Armatki śnieżne
pracują już także na Hali Szrenickiej i
szczycie Szrenicy, na co nie było zgody
w poprzednich latach.
(Agrafka)
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Piwniczny włamywacz

Historyczne domy do wyburzenia?

Osiemnastolatek z Jeleniej Góry
włamał się w listopadzie co najmniej
do ośmiu piwnic, które okradł. Plądrował też mieszkania. Zabierał elementy
metalowe, kable, narzędzia ogrodnicze,
elektronarzędzia, które najczęściej sprzedawał w punktach skupu złomu.

Piesi na celowniku

W miniony wtorek podczas akcji
„Pieszy” ukarano mandatami 34 osoby,
które nie stosowały się do sygnalizacji
świetlnej i przechodziły w miejscach niedozwolonych. Wobec jednego pieszego
skierowano wniosek o ukaranie do sądu,
a piętnaście osób pouczono. Ponadto
ukarano również pięciu kierowców
za nieprawidłowe przejeżdżanie przez
pasy oraz siedmiu za nie ustąpienie
pierwszeństwa pieszym.

Po alkoholu (1,7 promila) kierował
służbowym autem i spowodował kolizję
drogową. Mowa o 45-letnim mieszkańcu powiatu strzelińskiego, który
4 grudnia w Piechowicach, – stracił
panowanie nad autem i zderzył się z
jadącym z naprzeciwka busem. Nikomu
nic się nie stało.

wana jest podobna uroczystość. Obecni
byli goście, między innymi: posłanka
Marzena Machałek, wiceszef rady
miejskiej, radny Józef Sarzyński, radny
Wojciech Chadży, prezes lokalnego
oddziału Związku Emerytów i
Rencistów Stanisław Dziedzic,
oraz Janusz
Jędraszko,
prezes

Fot. Agrafka

Na blisko 49 tysięcy złotych oszacował straty pewien Czech, który latem
chciał wymienić 11.500 euro na korony
czeskie. Od handlarza walutami dostał
w zamian zwitek z dwoma tysiącami
koron i… pociętym papierem. Czech
powiadomił o oszustwie policję. Ta
wytypowała sprawcę, który do 5 grudnia skutecznie ukrywał się zmieniając
miejsce zamieszkania.

REGION

Szukają świadków

K

W miniony czwartek na warszawskich Powązkach spoczął śp.
Adam Hanuszkiewicz, zmarły 4
grudnia tego roku, aktor i reżyser
scen polskich, mocno związany
z Jelenią Górą i miejscowym
teatrem. Urodził się 16 czerwca
1924 roku we Lwowie. Tam spędził dzieciństwo i młodość. Po II
Wojnie Światowej wraz z rodziną
osiedlił się w Jeleniej Górze. W
sezonie 1945/46 występował w
Państwowym Teatrze Dolnośląskim. Tu debiutował rolą Wacława
w „Zemście” Fredry w reżyserii
Stefanii Domańskiej. W roku 1946
zdał eksternistycznie egzamin
aktorski. W latach 50. związał
się z Teatrem Powszechnym w
Warszawie, a roku 1968 został
szefem Teatru Narodowego, gdzie
wyreżyserował wiele spektakli, w
tym wiele w sposób nowatorski
(słynna „Balladyna” z motocyklami). Wielokrotnie sam też grał na
scenie tworząc niezapomniane
kreacje. Uważany jest za twórcę
teatru telewizji. Dał się poznać
także jako aktor filmowy. Do
2007 roku pracował jako dyrektor
warszawskiego Teatru Nowego.
W Jeleniej Górze mieszka Jego
siostra z rodziną. Śp. Adam Hanuszkiewicz często bywał w
naszym mieście, a także działał
w Teatrze im. Norwida, gdzie
reżyserował spektakle. Ostatni –
10 lat temu. Był to „Kordian” wg
Juliusza Słowackiego.
Niech spoczywa w pokoju
wiecznym!
(RED)

Nie zabrakło gości, którzy telefonowali do elfów z prośbą o
podarunki. Iwona Plecety, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13,
udostępniła salę gimnastyczną.
StowarzyDzięki sponsorom
szenia Osób Bezrobotudało się ofiaronych.
wać 26 paczek z
(Agrafka)
różnymi łakociami, owocami i
kalendarzem
adwentowym.
Najmłodsi odwdzięczyli
się Mikołajowi oryginalną
piosenką lub
wierszykiem. Co
bardziej
nieśmiali zapewnili, że uczynią to za
Najważniejsze w tym dniu było dobro
rok, bo już plano-

Sztos po czesku

E

Pożegnali Mistrza

mysłowych”. Tak więc siłą rzeczy
zabudowania w obszarze między
ulicami Górną i Kilińskiego nie
znalazły się w Gminnej Ewidencji
Zabytków ustalonej przez urząd
konserwatorski.
Jednak, jak się dowiedzieliśmy,
na podstawie opinii służb konserwatorskich, Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze wydał decyzję przeciwną wyburzeniu dwóch wspomnianych kamieniczek. Dodajmy,
że miasto – po remoncie bursy
szkolnej – ma zamiar przywrócić
blask innym kamienicom i zabudowaniom przy ul. Kilińskiego.
(RED)

Zaprosili Mikołaja do szkoły, by dał radość najmłodszym

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych zorganizowało 6 grudnia w Szkole
Podstawowej nr 13 uroczystość, podczas której Mikołaj
wręczył mnóstwo prezentów
dziewczętom i chłopcom.

REGION
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Uśmiech dzieci dzięki bezrobotnym

Sprawca z promilami

•

Chodzi o dwie kamieniczki przy ul.
Kilińskiego 6. Ciekawe architektonicznie domy są świadectwem dawnego
wyglądu t ej ulicy
położonej w dolnym
Domy są ciekawe architektonicznie. śródmieściu wzdłuż
Jeden ma widoczny wątek
kanału Młynówka.
Ten średniowieczkonstrukcji ryglowej.

JELENIA GÓRA

REGION

Na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej
z ulicą Wojska Polskiego 1 grudnia rano,
kierujący ciągnikiem siodłowym marki
Man z naczepą najprawdopodobniej nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i potrącił 59-letniego rowerzystę. Świadkowie
zdarzenia proszeni są o kontakt z policją
nr tel. 75/75-20-312, 75/75-20-231 lub
nr 997.75/75-20-231 (sekretariat) bądź
pod nr 997.
(112)

ny zabytek techniki niedawno
oczyszczono i uregulowano, a
jego otoczenie zrewitalizowano
urządzając tam ścieżkę dla rowerzystów i spacerowiczów.
Tymczasem właściciel terenu
przy ul. Kilińskiego przejętego po
nieistniejących już Karkonoskich
Zakładach Papierniczych zamierza wyburzyć dawną zabudowę i
wznieść „coś nowego”. Historyczna zabudowa w tej części traktu
nie jest bowiem wpisana ani do
rejestru, ani do spisu zabytków,
ponieważ nie trafiały tam obiekty
znajdujące się na terenach „prze-

Przejęty przez nowego właściciela teren należący niegdyś
do Karkonoskich Zakładów Papierniczych ma być „wyczyszczony” z istniejących tam XIX–wiecznych budynków. Nie
zgadza się na to Urząd Miasta w Jeleniej Górze.
Fot. red

JELENIA GÓRA

Niepewna przyszłość zabudowy przy ul. Kilińskiego

najmłodszych. Więcej takich pomysłów!
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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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Koszykarska fortuna piłką się toczy

Rewanż z sukcesem
Nowy trener MOSiR–u Krosno
Dusan Radovic, który ma w
pamięci porażkę z Sudetami
w barażach o I Ligę, kiedy to
opiekował się Open Florentyną Pleszew, po sobotnim
spotkaniu w Jeleniej Górze
ma powody do zadowolenia.
Przedostatnia ekipa ligowej
tabeli prowadzona przez Serba wygrała w hali im. Mariana
Koczwary 60:50.

Mecz pomiędzy Sudetami, a MOSiR-em Krosno odzwierciedlał pozycję w tabeli obu ekip. Proste błędy,
chaotyczne akcje charakteryzowały
większą część spotkania, które lepiej
rozpoczęli gospodarze. Sudety po
pierwszej kwarcie prowadziły 14:13, a
w drugiej odsłonie odskoczyły na pięć
punktów (21:16), ale tuż przed przerwą goście okazali się skuteczniejsi i
do szatni schodzili prowadząc 28:23.
Po zmianie stron podopieczni Dusana
Radovica powiększyli przewagę do
10 punktów, którą utrzymywali do
ostatniej kwarty. W ostatniej „ćwiart-

ce” jeleniogórzanie mieli ogromną
szansę na pierwsze zwycięstwo przed
własną publicznością. Na siedem
minut przed końcem czterech graczy
z Krosna miało po 4 faule, a po akcji
Kozaka Sudety przegrywały zaledwie

Sudetom nie udało się
przełamać złej passy na
własnym parkiecie

JELENIA GÓRA

Jedność w opłatku

REKLAMA

Jedenasty Ekumeniczny Opłatek
Cieplicki, uroczystość zorganizowana w minioną sobotę przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Cieplic” w
parafii Matki Bożej Miłosierdzia,
zgromadziła wiernych różnych wyznań. Nie zabrakło kolęd i pastorałek
w wykonaniu dzieci i młodzieży z
cieplickich placówek oświaty. Wszyscy podzielili się opłatkiem. – Wraz z
Danutą Duch-Mackaniec chciałyśmy
kontynuować tradycję spotkań w
ramach Ekumenicznego Opłatka,

które za każdym razem jest wyjątkowe, ponieważ zapraszamy gości
różnych wyznań i grup społecznych.
Chciałyśmy pokazać, że można się
spotkać w jednym miejscu, złożyć
sobie życzenia, pokazać, że jesteśmy
ponad podziałami.
Ważna bowiem jest wspólna praca
na rzecz rozwoju Cieplic i ich kulturowego ducha – powiedziała Agnieszka
Dojs, wiceprezes Stowarzyszenia
„Miłośnicy Cieplic”.
(Agrafka)

41:46. W ekipie gości skutecznie zagrał doświadczony Pluta, który przy
pomocy celnych „trójek” i osobistych
doprowadził w 37. minucie do stanu
41:53. Jeszcze na 2 i pół minuty przed
końcową syreną Bukowiecki zmniejszył straty do 7 punktów, ale po raz
kolejny zapał gospodarzy ostudził
Pluta i ostatecznie Sudety przegrały
siódmy mecz na własnym parkiecie
w sezonie 2011/2012.
W następnej kolejce (14 grudnia) Sudety zagrają w Radomiu z Rosą. W tabeli
jeleniogórzanie zajmują 13. lokatę.
(Przemo)

Sudety Jelenia Góra - Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 50:60
(14:13, 9:15, 11:16, 16:16)
Sudety: Minciel 12, Bukowiecki 11,
Wilusz 10, Niesobski 10, Maryniewski
3, Kozak 2, Kołtun 2
MOSiR: Pluta 21, Pieloch 12, Piotrkowski 11, Oczkowicz 8, Kamecki 6,
Partyka 2, Kamiński, Puścizna

JELENIA GÓRA
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Nasi w finale Zwycięstwo poza zasięgiem
Koszykarki BasketPro Jelenia stron drużyna BasketPro ponownie
Góra, choć przegrały, dobrze za- wyszła na prowadzenie (42:41),
strefowym
prezentowały się na tle wicelide- ale rywalki nie odpuszczały. Kiedy
Młodzi zawodnicy Gimnazjum nr 1
w Jeleniej Górze zajęli drugą pozycję
podczas rozgrywanego w stolicy
Karkonoszy turnieju półfinałowego
strefy A koszykarskiej gimnazjady
chłopców i dostali się do finału.
Wyniki półfinału strefy: Gimnazjum
nr 1 Jelenia Góra – Gimnazjum nr
1 Zgorzelec 30:56, Gimnazjum nr
1 Jelenia Góra – Gimnazjum Mysłakowice 71:14, Gimnazjum nr 1
Zgorzelec – Gimnazjum Mysłakowice
69:23. Do turnieju nie przystąpiła
ekipa Gimnazjum Marciszów.
Do finału strefy, który rozegrany
zostanie 15 grudnia w Zgorzelcu
awansowały: Gimnazjum 1 Zgorzelec
oraz Gimnazjum 1 Jelenia Góra.
(MDvR)

rek z Pabianic. Jeleniogórzanki,
które przyzwyczaiły kibiców do
wysokich porażek, prowadziły
niespodziewanie 5:0, lecz po trzech
minutach było już 7:15. Ostatnia
akcja pierwszej kwarty poderwała
publiczność w hali SP 10 przy ul.
Morcinka w Jeleniej Górze. Po
celnym rzucie Krawczyszyn-Samiec
przyjezdne niefortunnie wznowiły
grę zagrywając do Paradowskiej,
która równo z syreną trafiła z
połowy boiska ustalając wynik po
10 minutach na 20:21. W drugiej
odsłonie nasze dzielnie stawiały
czoła ekipie z Pabianic, w 18. minucie przegrywając zaledwie 29:32,
a do przerwy 35:40. Po zmianie

BasketPro Jelenia Góra - Language School Pabianice 60:72 (20:21, 15:19, 13:16,
12:16)
BasketPro: Kowalczyk 17, Krawczyszyn-Samiec 14, Paradowska 8, Szczęśniak 7,
Pawlukiewicz 6, Łuczak 3, Feja 2, Kosalewicz 2, Błaszyk 1, Olesiewicz
LS: Błaszczyk 21, Rozwandowicz 17, Krajewska 12, Sobczyk 7, Piestrzyńska 6,
Szałecka 5, Parus 4, Bogacka, Pietrzak, Włodarek

Niezgoda po Katastrofie Smoleńskiej rujnuje Polaków

Niebezpieczny przemysł pogardy


Krawczyszyn-Samiec za piąty faul
zeszła z parkietu, gra posypała się,
czego efektem była porażka 60:72.
Do zespołu z Jeleniej Góry powróciła Marzena Kowalczyk, która
w sobotnim meczu zdobyła 17
punktów, będąc najskuteczniejszą
zawodniczką BasketPro.
W najbliższą środę, 14 grudnia,
BasketPro rozegra mecz w ramach
Pucharu Polski przeciwko CCC
II Polkowice, zaś w konfrontacji
ligowej po raz ostatni w 2011
roku nasze koszykarki wystąpią
17 grudnia w Lublinie przeciwko
AZS UMCS.
(Przemo)

Dokończenie ze strony 1. Departament Kadr i Odznaczeń w
Kancelarii Prezydenta RP. Byłem
więc podwładnym obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego –
podkreślił. Dodał, że właśnie stawiając na apolityczność, o którą tak u nas

ogłupić ślepo wierząc prorządowym
mediom i być bardziej otwartym na
opinie innych. Podkreślono także, że
wszelkie podziały po prawej stronie
nie wróżą dobrze. Ale i tak najgorszy
jest pogłębiający się konflikt między
Polakami, który zarysował się po
Katastrofie Smoleńskiej.
(RED)

Paweł Zołoteńki długo odpowiadał na pytania z sali. Mówił o swojej pracy jako urzędnika ponad podziałami.

trudno, należy budować wspólnotę
państwa i społeczeństwa.
W Książnicy Karkonoskiej zastanawiano się także nad kondycją Polski i
Polaków w obliczu różnych zagrożeń.
Zwrócono uwagę, aby nie dać się

– W Sejmie zajmowałem się
sprawami obronności i współpracowałem z śp. ministrem Jerzym
Szmajdzińskim, wykonywałem
dla niego analizy. Po katastrofie
poproszono mnie, bym poprowadził

Paweł Zołoteńki jest rodowitym jeleniogórzaninem, absolwentem I LO im. Żeromskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej im. Moniuszki. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest też absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.
Pracował w stołecznych urzędach i instytucjach, w tym w Sejmie RP. W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował w
okręgu jeleniogórsko-legnickim z listy Prawa i Sprawiedliwości.

PODZIEL SIĘ - koncert świąteczny

W tym roku chcielibyśmy prosić Państwa o pomoc na
rzecz dzieci z Domu Dziecka „NADZIEJA” w Jeleniej
Górze. Dlatego też, aby ułatwić Państwu pomoc, przekazujemy listę najbardziej potrzebnych rzeczy, którą otrzymaliśmy od Dyrektora Domu Dziecka.
Środki pielęgnacyjne dla niemowlaczków:
pampersy (oprócz pampersów „Tesco", powodują
u dzieci uczulenie,
chusteczki wilgotne i suche,
zasypki, oliwki, kremy, pudry i kremy na odparzenia.
Środki pielęgnacyjne dla dzieci:
proszki do prania i płukania dla najmłodszych dzieci
szampony, kremy, pasty do zębów dla dzieci.
Odżywki dla dzieci małych i starszych:
zupki, kaszki, mleko w proszku,
słoiczki z deserami i daniami gotowymi,
herbatki ziołowe i owocowe itp.
Środki czystości:
proszki do prania dla niemowląt,
proszki do prania dla dzieci starszych,
płyny do płukania, płyny do prania,
płyny do mycia powierzchni (podłóg, płytek),
płyny do szyb i naczyń,
wybielacze,
mleczka i emulsje czyszczące,
płyny do mycia i dezynfekcji WC.
Słodycze.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 697 56 58 40 i na www.agencjasolo.pl
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Taniej
za rusztowania

Mała matura na próbę
W minionym tygodniu uczniowie trzecich klas gimnazjów
pisali próbny egzamin gimnazjalny. 7 grudnia rozwiązywali
arkusze z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego,
nazajutrz – zadania z matematyki
i przedmiotów przyrodniczych,
zaś 8 grudnia – test z języka obcego. Tegoroczni trzecioklasiści
gimnazjów to pierwszy rocznik,
który uczy się wg nowej podstawy programowej. Stąd, wyniki
próbnego egzaminu gimnazjalnego będą też testem dla twórców
reformy oraz okazją do refleksji,
czy wprowadzenie zmian było
posunięciem słusznym. Udział
w „małej maturze próbnej” był
dobrowolny. – Choć jest to tylko
egzamin próbny towarzyszy mu

ogromny stres. Zdajemy „małą
maturę” a czujemy się jak przed
tą właściwą. Przynajmniej tak
myślę. Dodatkowo nerwów przysparza ta nowa formuła. Jestem
naprawdę ciekawa jakie osiągniemy wyniki – powiedziała Paulina
Kraś, uczennica Gimnazjum nr 3
w Jeleniej Górze.
Prawdziwa „mała matura” odbędzie się w kwietniu przyszłego
roku. Jest więc jeszcze czas na
nadrobienie zaległości i oswojenie się z nową formułą tego egzaminu. Został on podzielony na
bloki, w których wyszczególniono poszczególne przedmioty. Poprzednio proponowano zadania
„kompleksowe” z zakresu materii
humanistycznych i ścisłych.
(Petr)

Obniżenie do wartości symbolicznej 1
grosza za 1 m kwadr. kosztów ustawienia rusztowań do prac remontowych
wokół domów odnawianych przez
wspólnoty to pomysł samorządu na to,
by gospodarze chętniej remontowali zaniedbane budynki. W myśl obowiązujących do niedawna przepisów wspólnoty
mieszkaniowe, które wykupiły dom
„po obrysie”, musiały płacić za zajęcie
terenu pod remont elewacji, bądź prace
termoizolacyjne. – Przepis jest przepisem – powiedział zastępca prezydenta
Hubert Papaj – i musimy prawo honorować, ale w ramach naszych, miejskich
kompetencji obniżyliśmy stawkę do
kwoty możliwie najniższej. Jest bowiem
oczywiste, że na tego rodzaju pracach
korzysta i wspólnota z takiego obiektu,
i miasto.
(UM)

KARPACZ

Spełniły się życzenia i marzenia dzieci

Bardzo hojny Mikołaj w Sandra SPA
Sześćdziesięcioro dzieci z
domów dziecka: „Sobieradzik” i „Nadzieja” oraz z
Pogotowia Opiekuńczego
bawiło się na tegorocznych
mikołajkach w hotelu Sandra SPA w Karpaczu.
Nie zabrakło zabawy w basenie, po
której najmłodszych zaproszono na
wyborny obiad. Mikołaj zapewnił górę
prezentów. – Spełniły się najskrytsze
marzenia – mówi organizatorka akcji
Joanna Kramarczuk, która dziękuje
Januszowi Zalewskiemu, właścicielowi Sandra SPA, pani Oli Nalberczyńskiej i dyrekcji hotelu Sandra SPA,
firmom SIM i Kubex, za gest dla dobra
pokrzywdzonych przez los dzieci.
(RED)

Miniony wtorek (6 grudnia) dzieci
zapamiętają na długo.
JELENIA GÓRA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Blask z mrokiem

Przyspieszą
rewitalizację

W czwartek, 15 grudnia o godz. 16.00
w „Galerii N…” przy ul. 1 Maja 43 zostanie otwarta wystawa Wiktora Koniwa
„Od cienia do światła”. Ekspozycja będzie
czynna do 30 stycznia.

Miasto ogłosiło przetarg na
dokumentację projektową rozbudowy i doposażenia ścieżki
przyrodniczej w parku na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze.
Równie szybko wybrany zostanie
wykonawca robót polegających na
naprawie i wymianie nawierzchni
oraz poprawie estetyki i funkcjonalności parku. Powstanie nowa
ścieżka i dwa przystanki: Aleja
Modrzewiowa oraz Pnącza. Wejście na ścieżkę będzie możliwe od
ulic Chełmońskiego, Mickiewicza
i Sudeckiej. Zamontowanych zostanie 100 nowych lamp, 30 ławek
żeliwnych z wykończeniem drewnianym oraz 30 koszy na śmieci.
Wymienione zostaną istniejące tablice informacyjne. Po rozbudowie
trasa ścieżki przyrodniczej będzie
liczyła niemal dwa kilometr y.
–Pośpiech wymuszony jest datą
wydatkowania środków unijnych
– mówi Mirosława Dzika, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
(Angela)

Wrocławski „Kwadrat”

Wernisaż wystawy „Cyrkulacje” Fotografii Studentów Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat” z Wrocławia
oraz spotkanie z autorami odbędzie się
15 grudnia o godz. 17.0 w Galerii Skene
w Teatrze im. C.K. Norwida. Ekspozycja
będzie czynna do 25 stycznia.

Pod Wspólną Gwiazdą

Warsztaty artystyczne w ramach
projektu „Boże Narodzenie pod Wspólną
Gwiazdą” będą trwać od 12 do 17 grudnia w godz. od 9.00 do 14.00 w salach
JCK. W pracowni plastycznej odbędą
się warsztaty „Drewniane Anioły”, w
pracowni witraży – warsztat „Szklane
lampiony adwentowe”, w pracowni ceramiki – warsztat „Ceramiczna
szopka”.

Mniejszość się broni

Klub filmowy „Versus” zaprasza na
projekcję polskiego filmu „Homo Father”
z 2005 r. oraz spotkanie z reżyserem
Piotrem Matwiejczykiem zorganizowanym pod hasłem „Reżyser kontra
homofobia”, które odbędą się 13 grudnia
od godz. 19.30 w Klubie „Kwadrat”.
Wstęp jest wolny.

Zapachy świąt

17 i 18 grudnia o godz. 10.00 w sali
Nova JCK rozpocznie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie można obejrzeć i
zakupić artystyczne, ręcznie wykonane
podarki pod choinkę: zabawki, ozdoby
choinkowe, gwiazdki, anioły, domki z
piernika, niezwykłą biżuteria, ceramika,
ozdoby z filcu, drewna oraz szkła. Odbędzie się również wspólne kolędowanie,
atmosfera świąt, spokoju i radości. Dla
dzieci prowadzone będą warsztaty wikliniarskie, zdobienia pierników i zabawek
ze słomy. Wstęp jest wolny.
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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

Kolędowanie w MDK

W piątek, 16 grudnia, o godz. 17.00
w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 12 odbędzie
się koncert kolęd i pastorałek. Wstęp
jest wolny.

5

Fot. Organizator

JELENIA GÓRA

REGION/KRAJ
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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kultura
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GARY GUTHMAN – Solar
Eclipse
wydawnictwo: Polskie
Radio S.A.

POP ROCK & JAZZ

KEITH JARRETT – Rio
wydawnictwo: ECM/
Universal Music Polska

Najnowsza
płyta trębacza
„Solar Eclipse” (Zaćmienie słońca)
powstała po
podróży po
Turcji, Karaibach i Argentynie.. Każdy utwór
znajdujący się na płycie ma swoją
własną historię. Płyta Gary’ego
Guthmana działa wybornie na słuchaczach i to od pierwszej nuty.
Muzyk sam ją określa jako „wesoły,
radosny jazz”. Gary Gutham swoją
trąbką potrafił wykreować na „Solar
Eclipse” specyficzny nastrój, tworząc
przepiękną muzykę na kształt obrazu
mając do dyspozycji bardzo szeroką
paletę barw.
Andrzej Patlewicz

To jeden z
najwybitniejszych pianis t ów j a z z o wych, któr y
od wielu lat
świadomie porusza się w najróżniejszych stylistykach. Płyta
jest zapisem koncertu, który zabrzmiał 9 kwietnia 2011 roku w
Rio de Janeiro. Pianistyka Keitha
Jerretta na tym albumie jest wyważona, pełna zadumy. Tylko
on tak potrafi zahipnotyzować
dźwiękiem słuchaczy. W pamięć
szczególnie zapadają części II i V
z pierwszego krążka oraz przebojowa VIII część znajdująca się na
drugim krążku.
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Znane nazwiska i wiele ludzi dobrej woli

JELENIA GÓRA

Z gwiazdami na gwiazdkę było super!
Młodzi artyści, „Mrozu”, Kammel i tłumy
w sali Teatru im. Norwida. Tak wyglądał w miniony wtorek
koncert charytatywna gwiazdny „Gwiazda na
kę” w Teatrze
im. Norwida
gwiazdkę”.
to projekt
p r z y g ot owa ny z
myślą o dzieciach i
młodzieży niepełnosprawnej z Jeleniej Góry
i okolic. – Celem przedsięwzięcia jest spełnienie
marzeń naszych podopiecznych
przez danie im możliwości zaprezentowania swoich talentów
na szerszym forum, a także zetknięcia z idolem. Wierzymy w
to, że koncert pozwala młodym

Impreza w
Jeleniej Górze odbyła
się już po
raz czwarty.
„Gwiazda
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chociaż na chwilę zapomnieć
o codziennych słabościach czy
problemach – mówił nam Paweł
Kaczmarowski, organizator, pomysłodawca i dyrektor artystyczny przedsięwzięcia.
Jak było wczoraj? „Super!”, dało
się słyszeć co chwilę w sali Teatru
im. Norwida. I to nie tylko z ust
roześmianych
dzieci, lecz także ich rodziców
oraz zaproszonych
gości, wśród których
nie zabrakło miejskich
włodarzy, radnych i
posłów. Młodym, utalentowanym ar t ystom
wręczono indywidualne
nagrody. Na zakończenie impre•
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zy wszyscy
uczestnicy
zaśpiewali
kolędę.
(Petr)

Fot. Raczyński
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Tomasz Kammel i raper
Mrozu na scenie Teatru
im. Norwida.
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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

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
165/70r 13 opony zimowe 4
szt. z felgami Opel lub bez - 693
828 283
Felgi i opony 15” Mercedes
- 205/65R15 aluminiowe felgi
5x112, 7j15H2, ET37 z oponami
zimowymi Uniroyal, grubość
bieżnika ok. 4 mm. Cena 500zł
- 697 520 290
Koła zimowe 155/70r13 - 693
828 283
Sprzedam opony zimowe,
nowe: 215/55R16 Firestone
Evo XL sztuki i 215/65R16c
Uniroyal Snow MAX2 4 sztuki
Tel. 605305107

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autokasacja - Masz problem z autem? zadzwoń. Jesteśmy jedyną stacją demontażu
na terenie Jeleniej Góry, wystawiamy zaświadczenia o demontażu, odbieramy własnym
transportem. – 531260885,
757553080
Każde auto kupię - całe i
powypadkowe, angliki, odbieram własnym transportem - 693
828 283
Skup aut do 5000zł, gotówka
od ręki, 7 dni w tygodniu, własny transport - 697 104 455
Skup samochodów uszkodzonych. Kupię samochody całe,
uszkodzone, powypadkowe,
osobowe, dostawcze również
wersje angielskie, gotówka od
ręki. - 531 588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Bmw E36 1.8 benzyna, 115
koni, 1997 rok, skóra, błękitny
metalik, elektryczne szyby + szyberdach, komplet opon zimowych
na felgach stalowych, autoalarm,
centralny zamek, 6500 zł 781
225 335
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
Do sprzedania Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD Limited 2002/2003
grudzień, bogata wersja, lekko
uszkodzony przód zderzak, lew.
błotnik, cena 25000tyś zł tel
607307920
Do sprzedania w pełni sprawny
bus MB100. Dieselek, biały,
oszklony, 8-osobowy, zarejestrowany, brak przeglądu i oc, 2800zl
- 601 924 778
Ford Escort MK6 1.4 z LPG samochód nie wymaga wkładu
finansowego. Ważne opłaty. Stan
bdb. Komplet kół lato/zima. Instalacja LPG sprawna. Wspomaganie kierownicy, centralny zamek z
pilotem. Cena 2500zł do negocjacji Tel.609105504
Ford Mondeo 1.8 benzyna
97rok kombi mk 2, klimatyzacja,
wspomaganie, dwa komplety kół,
nowe opłaty do 5.12.2012 - 796
600 947
Golf 2 - 1,6 benzyna + gaz,
opłacony, 1000 - 693 828 283
Golf 3 1.8 5D, wsp. kier., el.
szyby, el. lust., centr. zam., czerwony, stan dobry, 1995, cena 3250
do negocjacji. - 604 786 525
Golf III 1.9D 2000pln, rocznik
93, normalne ślady użytkowania.
Pali nawet przy największych mrozach, pali 5l ON/100 miałem go
1.5 roku, nigdy mnie nie zawiódł.
Sprzedaję, bo potrzebuję gotówki
- 667 362 331

Jeep Grand Cherokee wersja
Laredo 2003 rok 4 litrowy motor
z instalacja gazową. Samochód
z niezłym wyposażeniem do
obejrzenia w Szklarskiej Porębie.
Więcej informacji udzielę telefonicznie 726 686 320
Renault Clio poj. silnika 1200.
Rok produkcji 1992 benzyna,
zarejestrowany i ubezpieczony
do września 2012r. Sprawny technicznie, garażowany. Dodatkowo
ogumienie zimowe. Cena 2.000
zł. do negocjacji - 757134479,
507041715
Sprzedam Astra 2 2003r. Kombi
1.7diesel. Wersja NJOY-klima, itp.
stan bardzo dobry. Cena: 11.300
- 511 699 191
Sprzedam Citroena Xantia rocznik 1997, 2,1 TD, przebieg 240
tys. km, zarejestrowany i ubezpieczony, alufelgi, elektryczne szyby,
klimatyzacja, opony zimowe i
letnie, 3 właściciel, garażowany.
Cena 4000zł - 661 783 680
Sprzedam Golfa 3, 1.8, 93 rok
- 793 494 601
Sprzedam Mitsubishi Space
Wagon, 1997, 2.0 diesel, 60kW,
A b s , w s p o m a g a n i e , e l e k t r.
szyby, lusterka (podgrzewane),
7-osobowy, relingi, nowe opony,
nowe klocki hamulcowe, zarejestrowany, ubezpieczony, klimatyzacja - 665 446 036
Sprzedam Nissana Patrol,
rocznik 1992, diesel 2,8 TD, stan
dobry do poprawek blacharskolakierniczych, cena 12 000zł - 601
568 307
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Sprzedam Punto 98r. Samochód sprowadzony z Niemiec
w 2009r, komplet dokumentów, karta pojazdu. Karoseria
ocynkowana, zdrowe progi i
podłoga bez korozji, opony
zimowe. Zarejestrowany, przegląd do marca 2012 - 508
449 272

Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 38,
tel 75 7678375 wew. 33, 34

Sprzedam Mercedesa 307 D
blaszak tel. 500 168 910

tel. 519-321-211 / 519-321-212 / 519-321-213

Sprzedam Seicento, rok
produkcji 1999, pierwszy właściciel, cena 4000 zł, stan b.
dobry tel. 75 75 516 45

KONTAKT do SALONU I KOMISU

FIAT BRAVO 1.4 T- Jet Dynamic

Sprzedam Volkswagen Golf
2 pojemność 1.3, 94 rok, cena
1100zl - 725 462 001
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 Passat kombi - 99r, skórzana tapicerka, 2300 benzyna,
automat (skrzynia tiptronik), do
wymiany cewka, ponieważ
przerywa czasem, auto w ciągłej eksploatacji, 10200zl - 601
924 778
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2009r
CENA: 35 900 zł
Auto od pierwszego właściciela, z przebiegiem 40 000
km, serwisowany w ASO.
Mocna wersja z turbodoładowanym silnikiem 120 KM.
Przy spokojnej jeździe bardzo ekonomiczny, zużycie
7L/100km.

Wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,
poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, światła przeciwmgłowe.
Więcej informacji i zdjęć pod adresem:
http://jel-car.otomoto.pl/fiat-bravo-1-4-t-jet-120-km-dynamic-C20095949.html

FIAT PUNTO EVO Dynamic 1.4 MultiAir 105 KM
2010r.
CENA: 47 000 zł
Samochód podemonstracyjny,
z przebiegiem 4000 km.
Wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi 16”, centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna.
Więcej informacji i zdjęć pod adresem: http://jel-car.otomoto.pl/fiatinny-punto-evo-demonstracyjny-C16108299.html

FIAT PUNTO II 1.9 D

2000r.
CENA: 9 800 zł
Zadbane, ekonomiczne
i
bezawaryjne
auto
z prostym wolnossącym
dies lem ,
niedrogim
w utrzymaniu. Od pierwszego właściciela, serwisowany w ASO, bezwypadkowy.

Wyposażenie:
poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser,
centralny zamek z pilotem, radio CD
Więcej informacji i zdjęć pod adresem: http://jel-car.otomoto.pl/fiatpunto-1-9-d-60km-wspomaganie-C20853935.html
FIAT PANDA 1.1 VAN

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

2006r.
CENA: 9 999 zł
Samochód ciężarowy z pełnym odliczeniem VATu.
Od pierwszego właściciela, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, zadbany.
Udok um ent o wany
przebieg oraz serwisy.

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
Więcej informacji i zdjęć pod adresem:

http://jel-car.otomoto.pl/fiat-panda-van-T2720470.html
FIAT DOBLO CARGO 1.4 z LPG

Auto ciężarowe z pełnym
odliczeniem VATu.
Od pierwszego właściciela,
udokumentowany
przebieg oraz serwisy.
Fabryczna
instalacja
gazowa LPG.

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

Więcej informacji i zdjęć pod adresem:

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

2006r.
CENA: 16 000 zł

http://jel-car.otomoto.pl/fiat-doblo-T2744491.html
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 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 2670 Oferujemy Państwu mieszkanie o powierzchni 30m2
z osobnym wejściem i małym ogródkiem. Mieszkanie położone w Komarnie malowniczej miejscowości koło Jeleniej
Góry. Mieszkanie usytuowane na wysokim
parterze w budynku dwurodzinnym. Mieszkanie do remontu wymaga nakładów finansowych. Posiada duży potencjał.
Cena tylko 30 000 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
zamieszkania. ATRAKCYJNA
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 690m2.
CENA 263 000
Anna Roziel 509 156 552

Kupię mieszkanie w Szklarskiej Porębie do
160 tys. zł, min. dwa pokoje, w bloku. Proszę
dzwonić 500 517 417.
Pilnie 2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
w rozsądnej cenie, dla klienta z gotówką. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

MIESZKANIA
SPRZEDAM
120 tys zł- 2 pokoje, balkon, w bloku. Zielona dzielnica. Euro-Dom lic 4566 - 601
540 292,
159000zł za mieszkanie na Zabobrzu III, do
wprowadzenia, po remoncie, 51,30m2, dwa
pokoje. Marles Lic.13045 - 607 797 911
2 pokoje 108 000 m2 - mieszkanie 39 m2
z balkonem, wysoki parter, Zabobrze II. N.
Rychlewski lic: 9439 - 667 219 752
2 pokoje za 43000zł - 39,8 m2, wysoki
parter, bardzo niskie koszty utrzymania, do
odświeżenia, Pilchowice, 43000zł. Nr lic
10171. - 508 240 825
2300 zł m.kw. - super mieszkanie 78 m.kw.
przy ul. Długiej. Ogrzewanie miejskie, nowe
okna, po częściowym remoncie. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
2-pokojowe - 36m2 w Piechowicach w
bloku, III piętro z dużym balkonem i super
widokiem. Słoneczne, zadbane mieszkanko.
- 531 000 556
2-pokojowe - Mysłakowice - Nowa
cena. Na I piętrze w powojennym bloku o
pow. 58m2. Ogrzewanie grzejnikami z tzw.
„podkowy”. Cena 80tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549 - 602 732 135
2-pokojowe 41m2 - Na Transportowej w
bloku, po kapitalnym remoncie z urządzoną
i wyposażoną kuchnią, nową łazienką
sprzedamy w cenie 129 tys. zł. Euro-Dom
lic. 4566 - 601 540 292
3 pokoje 185 000 zł - Mieszkanie 61 m2, po
remoncie, X piętro w wieżowcu z pięknymi
widokami na panoramę Karkonoszy, ul. Kiepury. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3 pokoje Żerom - Bez prowizji od kupującego.
Prowizję pokrywa sprzedający. Mieszkanie
64m, 3 pokoje z aneksem kuchennym, II
piętro. Mieszkanie po kapitalnym remoncie
do wprowadzenia od zaraz. Jeldom lic.14557
- 602 727 242
3 pokojowe - Różyckiego w bloku na IV
piętrze o pow. 49,3m2. do niewielkiego
remontu. Ogrzewanie sieciowe. Okna PCV.
Cena 139tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
36m2 w cenie 129tyś zł - 2-pokojowe rozkładowe mieszkanie na Zabobrzu I na niskim
piętrze. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
3-pokojowe – Okrzei, stylowe, zadbane,
90m2 na II p. kamienicy. Drewniane podłogi.
Ogrzewanie piecami kaflowymi z elektrycznymi wkładami grzejnymi (bardzo wydajne).
Możliwe ogrzewanie gazowe. Rychlewski
Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135

ZEB 2644 Oferujemy Państwu kawalerkę w atrakcyjnej cenie na Zabobrzu II.
Mieszkanie o pow. 24m2 składa się
z salonu, kuchni, łazienki z wc oraz
balkonu oraz mieści się na 7pietrze.
Mieszkanie z przepięknym widokiem na
góry.
Cena 75 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
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. Wymienione
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
ZEB 2541 Oferujemy Państwu
bardzo ładny dom wolnostojący
o powierzchni 100m2 w okolicy
Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość położona na
działce 1300m2 bardzo ładnie
zagospodarowanej.
Cena 240 000 zł
Anna Roziel 509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ

3-pokojowe 185000 - Bardzo ładne
mieszkanie w wieżowcu przy Kiepury 12.
Zadbane, nowe okna, instalacje, umeblowana kuchnia. Doskonała cena. Remigiusz
Rychlewski lic 9549. - 501 736 644
3-pokojowe mieszkanie własnościowe w
nowym budownictwie, II piętro, wykończone
do zamieszkania, możliwość dodatkowo
wykupienia stanowiska garażowego. Rozsądna cena. Marles lic.13045 - 790 418
318
3-pokojowe przy Wolności - Mieszkanie
o powierzchni 101m2 na drugim piętrze
3-piętrowej kamienicy przy ulicy Wolności w
Jeleniej Górze. Trzy duże pokoje, kuchnia z
pomieszczeniem gospodarczym, łazienka,
osobne WC. 200000zł. - 605 634 468
4 pokoje 235 000 zł - mieszkanie 65 m2, z balkonem, trzy niezależne pokoje plus kuchnia
i jadalnia, drugie piętro w bloku, Cieplice. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
48m2 na Zabobrzu III - Mieszkanie 2-pokojowe
z wyposażoną kuchnią i dużą szafą wymagające jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
4-pokojowe w centrum - Eleganckie o
pow.145m2 na I piętrze w kamienicy po
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Idealne
na biuro, kancelarię itp. Cena 380tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602
732 135
75000 - 82000 - 115000zł Zabobrze - Do
sprzedania mieszkania w okazyjnych cenach
na Zabobrzu. Kawalerki - parter lub II piętro,
mieszkania 2 lub 3 pokojowe. Ogrzewanie
miejskie. Niski czynsz. Nie przegap. Kodex
10721 - 513 060 568
75000-82000-115000zł Zabobrze - Do
sprzedania mieszkania w okazyjnych cenach
na Zabobrzu. Kawalerki - parter lub II piętro,
mieszkania 2 lub 3 pokojowe. Ogrzewanie
miejskie. Niski czynsz. Nie przegap. Kodex
10721 - 513 060 568
Apartament blisko centrum - Dwupoziomowe mieszkanie, 87,50m2, III/IV piętro,
4 pokojowe z dużym balkonem i piwnicą,
pozostaje zabudowa kuchenna, lokalizacjazaciszne miejsce, Kodex nieruchomości
- 513 059 468

Atrakcyjne M-3 z garażem - Mieszkanie
w bloku na Zabobrzu, II piętro, częściowo
wyposażone. Cena z garażem 220 tys. zł, bez
garażu 202 tyś zł Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604-508-308
Barcinek, sprzedam pokój z kuchnią,
łazienką 29 m2, II p, wyremontowane,
budynek ocieplony, czynsz 60 zł tel. 696
584 311
Bardzo ładne dwupoziomowe mieszkanie
blisko centrum, 40,77m2, 2 pokoje, duża
antresola, aneks kuchenny, ł+wc, III piętro,
po kapitalnym remoncie, do wprowadzenia
lic. 10491 - 513 059 468
Bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe na
osiedlu XX-lecia. Blisko sklepy, komunikacja
MZK. Jasna kuchnia, balkon, widok na
góry, park. Do zamieszkania. Dobra cena.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Bez prowizji ze strony kupującego. Przyjdź
zaproponuj cenę. M3, 63m2, II piętro, duży
balkon, czynsz 390zł, wyjątkowe miejsce za
przystępną cenę - Lipowa - Kowary Kodex
10721 - 513 060 568
Bezpośrednio sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2 pokoje, 50 m na 1 piętrze
z balkonem plus garaż ul Moniuszki 5A. Bez
pośredników tel. 600721484
Cieplice kawalerki, 33, 35, 36m2 - Wysoki
parter, 33m2 z ogródkiem - 99tyś, II piętro,
37m2 po kap. remoncie - 103tyś, II piętro
35m2, po kap. remoncie w październiku
2011r -128tyś. Doskonale lokalizacje. Więcej
Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Do sprzedania kawalerka w okazyjnej cenie
na Zabobrzu. Niski czynsz. Parter. Kodex
10721 - 513 060 568
Do wprowadzenia - 125 tys zł - 2 pokojowe
z balkonem w bloku. Euro-Dom lic 4566 601 540 292,
Dom 175000 - Obrzeża Jeleniej Góry.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Duże mieszkanie - Cieplice - W kamienicy
na IIp. pow.125m2, 5 pokoi, 2 kuchnie,
2 łazienki. Ogrzewanie gazowe. Cena
330tys,zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Dwupokojowe - Kiepury w wieżowcu na I
piętrze o pow. 41,8m2. Ogrzewanie sieciowe.
Cena 139tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135
Karpacz 27m, 43m, 61m, 63m i 69m2
- Rynek wtórny, bloki i poniemieckie wille kamienice, od parteru do III pietra, kawalerka,
2 i 3pokoje, metraż od 27 do 69m2. Cena od
60tyś do 250tyś. Dobre lokalizacje. Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962

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

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

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

Kawalerka - Po remoncie na 4-piętrze
o pow. 26,5 m2 w zadbanym bloku IVpiętrowym, blisko centrum miasta. Bardzo
ciepła, środkowa. Nowe okna, drzwi i panele
na podłogach. Czynsz 144 zł. N. Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - przytulna o pow. 30 m2 na
I piętrze w zadbanej kamienicy w centrum
miasta. Duży ustawny pokój, osobna jasna
kuchnia. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie
ciche i ciepłe. Czynsz 85 zł. N. Szymkiewicz
lic.2400 - 669-620-071
Kawalerka - Różyckiego w bloku na III
piętrze o pow.24,3m2. Mieszkanie jednopokojowe po remoncie. Okna PCV, panele.
Cena 85tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Kawalerka 30 m2 na szóstym piętrze w
wieżowcu, z balkonem, widokami na góry,
Zabobrze II. 110 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerka Cieplice Plac Piastowski.
Cena 65.000,- Nieruchomości Karkonoskie
lic. 1740 - 601-556-494
Kawalerka na parterze Zabobrze na Karłowicza, parter, 27m2, nowe okna drewniane,
na podłogach parkiet, ogrzewanie miejskie.
Kodex 10721 - 513 060 568
Kawalerka na Zabobrzu II o powierzchni
25m2, położona na III piętrze w bloku po
termomodernizacji. Nowe okna PCV, nowe
panele oraz kafle, nowa kabina prysznicowa.
Cena wynosi 85 000zł. Serdecznie polecam.
Lic. 14557 - 668 667 637
Kawalerka na Zabobrzu na I piętrze w
zadbanym bloku 4 piętrowym o pow. 26,5 m2.
Słoneczna, funkcjonalna z balkonem. Klatka
schodowa czysta. Czynsz 165 zł. Tania.
Bardzo dobra lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka Zabobrze - Mieszkanie 23m2,
II piętro, okna i instalacje wymienione, czynsz
181zł, okna na plac zabaw. Bardzo atrakcyjna
cena, Kodex 10721 - 513 060 568
Kiepury 3 piętro - 196tyś, 63m2, 3 pokoje
(25, 15, 11m2) bardzo słoneczne, duży
balkon, niski czynsz - 220zł, doskonała
lokalizacja, cisza, spokój, parking, wymaga
remontu. Cena do negocjacji. Nieruchomości
Fankulewscy, lic 8236 - 692 094 962
Kiepury z garażem podziemnym - Bardzo
ładne mieszkanie 3 pokojowe, niemal 60m.
kw. jasne, przestronne, osobno łazienka i wc,
balkon i miejsce postojowe w przyziemiu za
jedyne 220 tys. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
Kiepury, 3-pokojowe 185000 - Mieszkanie po remoncie. Bardzo fajne. Remigiusz
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644

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.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. ATRAKCYJNE KOWARY 138.000!
MAR-MS-12462. Polecam Państwu przytulne
mieszkanie o pow. 42m2, które składa się z
salonu, pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki z
wc i korytarza. Mieszkanie do wprowadzenia,
wykończona na wysoki standard. Bardzo atrakcyjna lokalizacja i oferta. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
2. ATRAKCYJNE W PIECHOWICACH!
MAR-MS-12450. Mieszkanie o pow. 58m2, do
remontu, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. I p.w
3-pietrowym bloku. Mieszkanie posiada piwnicę
i balkon. Ogrzewanie własne dla budynku. Po
remoncie można uzyskać bardzo ładne duże
M2. Cena 130.000 zł do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911.
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12461. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II na drugim piętrze o pow. ok.
37m2 w skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wanną, wc oraz korytarz. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 115,000,- do
negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. OKAZJA BLISKO CENTRUM I ZABOBRZA!
MAR-MS-12421. Atrakcyjne o pow. 52,40m2
składa się z przedpokoju, pokoju dziennego,
sypialni oraz łazienki wraz z wc wyposażonej w wannę. Mieszkanie słoneczne ładnie
utrzymane, zadbane jedynie do odświeżenia.
Ogrzewanie piecem 2-funkcyjnym gazowym.
Bardzo ciekawa lokalizacja. Cena 185.000,- do negocjacji. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE BLISKO CENTRUM!
MAR-MS-12415. Mieszkanie 45,27m2, w kamienicy na 2 piętrze, mieszkanie 3 pokojowe,
kuchnia łazienka i wc. Mieszkanie przytulne,
jasne. Cicha okolica, niedaleko plac zabaw.
Blisko do komunikacji miejskiej i osiedlowego sklepu. Cena 155.000zł.
Zapraszam na prezentację Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MW-12372. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład
wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią,
garderoba, łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie piec dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy
grunt o pow. 677,23m2. Budynek po termomodernizacji. Serdecznie
polecam Marcin Środecki 883 797 878.
8. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy
po remoncie, możliwość wykupienia garażu,
blisko centrum tylko 180.000. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
9. LOKAL DO WYNAJĘCIA!
MAR-MS-12416. Dwupoziomowy o pow.
łacznej ok. 350m2. Lokal znajduje się przy
głównej ulicy Jeleniej Góry. Podłączone łącza
internetowe, linia telefoniczna, alarm, prąd i
woda. W czynsz wliczone ogrzewanie co jest
dodatkowym atutem. Serdecznie zapraszam
na prezentacje. Marcin Środecki 883 797 878
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metrohouse
Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 150
Tel: 668 867 615
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
www.metrohouse.pl

1.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Kawalerka.
Centrum Jeleniej Góry w stylowej odrestaurowanej
kamienicy. Stan deweloperski do własnej aranżacji.
Przestronna jasna kuchnia, duża łazienka, przedpokój
który pomieści dożą szafę garderobianą. W kamienicy
znajdują się jeszcze inne mieszkania o powierzchni od
28 do 93 m2 zarówno jedno, dwu jak i trzy pokojowe.
Na parterze budynku znajdują się lokale usługowe.
Cena do negocjacji, oferta nr 1576723, tel do doradcy 668867615
2.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Mieszkanie
w ścisłym centrum Jeleniej Góry w okolicu Placu
Ratuszowego. 3 pokoje, przestronne i słoneczne,
do odświerzenia. Cena 150 tys do negocjacji Oferta
doskonała dla młodej energicznej pary. Zapraszamy
na prezentację! Nr oferty 1272143, tel do doradcy
668867615
3.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Prezentujemy państwu urocze 2- pokojowe mieszkanie w
pobliżu ścisłego centrum miasta. Cały budynek
jest ogrodzony, można zatem parkować na terenie
zamkniętym. Przy budynku jest duży ogród, dostępny
dla wszystkich mieszkańców. Mieszkanie ma duży
potencjał, jest słoneczne i przytulne. Nie wymaga
remontu.Zapraszam na prezentację, Cena 157 tys
do negocjacji, oferta nr 1620602 tel do doradcy 668867615
4.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Piękne 2
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu III. Nadaje się
zarówno dla młodej rodziny z dziećmi jak i dla osób
starszych. Z pokoju dziennego rozpościera się
przepiękny widok na góry. Lokal nie wymaga dużych
nakładów finansowych.Dodatkowym atutem jest
bliskość komunikacji miejskiej oraz terenów zielonych.
W pobliżu znajduje się również szkoła, przedszkole,
hipermarkety.Cena 174 tys do negocjacji, oferta nr
1719913, tel do doradcy 668867615
5.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Ciepłe i słoneczne mieszkanie w skład którego wchodzą dwa
pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Mieszkanie
usytuowane jest na drugim piętrze w czteropiętrowym
budynku w ścisłym centrum miasta, okolice Placu Ratuszowego. Budynek ocieplony, wszystkie instalacje
nowe. Cena 173 tys do negocjacji, oferta nr 411293,
tel do doradcy 668867615
6.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Polecamy
Państwu przytulne 2 pokojowe mieszkanie w zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry. Wyjątkowo słoneczne i ustawne
2 pokoje, z balkonem, w pobliżu parku. Jest to bardzo
ciekawa propozycja dla osób ceniących wygodę, spokój i bliskość terenów zielonych. Każdy mieszkaniec
ma miejsce parkingowe a nieruchomość jest ogrodzona. Dla osób z dziećmi - przedszkole jest dosłownie za
płotem i niedaleko szkoła. Nie wymaga remontu - idealne do zamieszkania od zaraz.
.Cena 179 tys do negocjacji, oferta nr 1857923, tel do doradcy 668867615
7.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 3 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu II. Eleganckie, przestronne, z okien przepiękny widok na góry. Ustawne i
przestronne, na II piętrze. Doskonale nadaje się dla
starszych osób jak i dla rodziny z dziećmi. Budynek po
termoizolacji, nowa elewacja, czysta klatka schodowa.
Polecam, Cena 188 tys, oferta nr 1823083, tel do
doradcy 668867615
8.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Na I piętrze
w „zielonej dzielnicy” bardzo nasłonecznione, bezczynszowe mieszkanie, 2 pokoje po 24m2, kuchnię i
łazienkę W każdym pomieszczeniu jest przynajmniej
jedno okno z widokiem na ogród lub park. Ogrzewanie
c.o. zainstalowaneg. Jest dostęp do ogrodu z placem
zabaw dla dzieci i strefą wypoczynkową (grill, miejsce
na ogniska, ławki, hamak). Do centrum na pieszo
można dojść w 15 min. Cena 205 tys do negocjacji,
oferta nr 1301133, tel do doradcy 668867615
9.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI MIeszkanie
w uroczej dzielnicy Cieplic, w bliskiej okolicy parku.
Przestronne mieszkanie w zabytkowej kamienicy, z
zachowaną stolarką drzwiową, zabytkowych piecem
kaflowych z pewnością zauroczy każdego, kto docenia uroki oryginalnych wnętrz i stylowych budynków.
Na powierzchnię prawie 130 m2 składają się cztery
pokoje w tym jeden z garderobą, przestronny korytarz, dwie kuchnie, dwie łazienki oraz dwa balkony.
Budynek znajduje się na ogrodzonej działce, z altaną a do mieszkania przynależy
garaż. Mieszkanie jest bez czynszowe. Cena do negocjacji, oferta nr 1951433,
tel do doradcy 668867615.
10.KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Na ul. Kadetów położone jest urocze 2 pokojowe mieskzanie.
Ta cicha i spokojna dzielnica cieszy się duzym
powodzeniem, a jej mieszkańcy mają zapewniony
spokój z dala od miejsckiego zgiełku, a zarazem 3
min od ścisłego centrum miasta. Mieszkanie jest do
delikatnego odświerzenia, posiada balkon i miejsca
parkingowe. Cena 156 tys do negocjacji, tel do
doradcy 668867615

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 14
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Boją się nowotworów i skażenia środowiska

Maseczka z avokado
na zimowe chłody

Uranowa bomba zegarowa zdrowie i uroda

Jest prościutka w wykonaniu i
tania, a działa zbawiennie na suchą
skórę, której szkodzą zimowe temperatury. Jak zrobić taka masevczkę?
Wystarczy avokado i odrobina dobrej
oliwy z oliwek. Miąższ z avokado
trzeba porządnie rozgnieć i wymieszać z paroma kroplami na gładka
konsystencję. Taka papkę kładziemy
na twarz i po 25 mi nutach zmywamy.
Ta maseczka dostarcza skórze wielu
witamin, minerałów oraz składników
zmiękczających, które będa łagodzić
suchość skóry.

JELENIA GÓRA

Fot. J. KACZMARSKI FLESZ

„Nie wierzymy w cuda, wian- przesiedlenia z uwagi na „interes jedna z organizatorek demonstracji,
ki i nie chcemy tu Miedzian- energetyczny kraju”. Nie chcemy tu mieszkanka Chromca.
(Petr)
ki. Fukushima i nas ni ma! działań tego typu! Nie chcemy też, aby
Uran nie, tak dla czystych
Sudetów. Kampania uranowa, bomba zegarowa!”.
Te i inne podobne hasła
przyświecały pokojowej
demonstracji, która odbyła
się 4 grudnia pod ratuszem
w Jeleniej Górze.
– W gminie Stara Kamienica i Lubomierz rozpoczęły się procedury,
prowadzące do udzielenia australijskiej firmie koncesji na poszukiwanie złóż uranu. Polityka państwa
zakłada możliwość pozyskiwania
uranu ze źródeł krajowych,
których w Sudetach jest
wiele. Dziś Stara Kamienica
i Lubomierz. Jutro Karpacz,
Szklarska Poręba, Świeradów.
Dość tego! Nie dla biznesu pt. uran
w Sudetach – usłyszeliśmy podczas
demonstracji.
Zdaniem organizatorów, poszukiwanie uranu w regionie spowoduje
m.in. gwałtowny wzrost poziomu
radonu i substancji radioaktywnych
odpowiedzialnych za nowotwory,
degradację i skażenie środowiskowe,
upadek turystyki, rolnictwa, sadownictwa, myślistwa itp.
– Wydobywanie uranu wiąże się z
niepewną przyszłością i możliwością
R

E

Biznes apteczny się kręci

szłego roku po zaostrzeniu przepisów
związanych z wydawaniem leków
refundowanych. Majowa będzie drugą
apteką przy ul. 1 Maja. Nie urządzono
jej jednak we wnętrzach dawnej
Apteki Karkonoskiej blisko wlotu ul.
Okrzei. Do tego lokalu przez lata zajmowanym przez farmaceutów, kilka
lat temu trafiła branża kosmetyczna,
a od pewnego czasu pusta placówka Gryź pestki z winogron
czeka na najemcę.
To prawdziwe kapsułki zdrowia,
(RED) zawierające mnóstwo witamin. Komu
przeszkadza ich gorzki i cierpki smak,
niech je zastąpią olejem z pestek winogron. To zdaniem lekarzy, naturalny
środek przeciwko miażdżycy i chorobom serca. Z kolei wysoka zawartość
uczniom Gimnazjum nr 2, zespołom kwasu linolowego, w tym oleju obniża
szkół: Ekonomiczno-Turystycznych i poziomu „złego” (LDL) cholesterolu
Rzemiosł Artystycznych, II LO im. C.K. we krwi. Kwas ten, niezwykle ważny
Norwida oraz studentce z Uniwersytetu dla ludzkiego organizmu, nie jest proEkonomicznego, Kasi. Nasi wolonta- dukowany przez organizm człowieka.
riusze przystroili sale, kupili bombki Tymczasem pełni on rolę naturalnego
i zrobili razem z dziećmi najdłuższy „transportera” tłuszczów nasyconych,
łańcuch w historii szpitala, który ma aż dzięki któremu są one przenoszone
40 metrów – powiedziała Anna Sinica, w miejsca odpowiednie do ich maprezes organizacji.
gazynowania, a więc usuwane z żył,
(Agrafka) powodują powstawanie zatorów.

Nie tak dawno temu informowaliśmy o dwóch nowych aptekach w
śródmieściu (przy ulicy Długiej i Bankowej), a tu już szykuje się otwarcie
kolejnej placówki. Apteka Majowa
powstaje na początku ulicy 1 Maja w
jednej z kamienic na parterze. Trwają
prace przy urządzaniu wnętrza i niebawem będzie można tam zaopatrzyć
się w leki. Jak widać farmaceutom
niestraszne są wizje kłopotów, jakie
mogą mieć apteki od stycznia przy-

JELENIA GÓRA

Dał radość chorym dzieciom

ktoś z
premedytacją
żonglował
zdrowiem i
życiem naszych
bliskich – podsumowuje Matylda,
K

L

Najmłodsi pacjenci Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dostali prezenty od samego
św. Mikołaja! Wszystko dzięki dobremu
sercu rzeszy wolontariuszy i darczyńców. Uroczystość mikołajkową zorganizowało 6 grudnia Stowarzyszenie
Pomocy Chorym Dzieciom. – To już
dwudzieste takie mikołajki, ponieważ
właśnie w tym roku obchodzimy 20lecie naszego stowarzyszenia. Dziękuję

Zaniepokojeni manifestanci
pikietowali jeleniogórski plac
Ratuszowy.
A

M

Nordic Walking to krajowe grupy łączące ludzi
tolerancyjnych. W grupie przestrzegamy zasad
i szanujemy siebie na wzajem. Poszukujemy
osób chętnych do grupy w Jeleniej Górze.
Wszelkie info pod tel. kom. - 791 981 360

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Joga dla kręgosłupa
- Jelenia Góra, ul.
Konopnickiej 21 - 510
052 569 www.candra.pl

A

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

Masaż Bańka chińską - zwalcza
cellulit, bóle stawowe, przeziębienia.
Zapraszam cena 50złotych za godzinę.
Dojazd do domu klienta. Przy większej
ilości niższa cena. Polecam i zapraszam. - 667-386-533

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

Metoda Zdenko Domancica - Skuteczna metoda leczenia na wiele schorzeń. Kontakt pod numerem telefonu
532-546-368. Jeśli chcesz pozbyć
się bólu i cierpienia zwróć się ku
Technice Bowena! Skuteczna na bóle
kręgosłupa

Wykonuję manicure i pedicure, tipsy oraz
paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny. - 500 505 012

Mobilny salon kosmetyczny - Zabiegi
pielęgnacyjne, mikrodermabrazja diam e n t o w a , p e e l i n g k a w i t a c y j n y, f a l e
radiowe, bio lift, ultradźwięki, stylizacja
paznokci, przedłużanie rzęs, opalanie
natryskowe. Zapraszam - 889 853 585
R
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Wykonuję tipsy, paznokcie żelowe, przyjadę
i zrobię w twoim domu. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej ceny. - 500
505 012
L

A

M
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Nie da rady bez soli

Każdy z nas słyszał, że należy ograniczać spożycie soli, bo m.in. serce nie
bardzo ją lubi. Tymczasem najnowsze
odkrycia wskazują, że nie tylko zbyt
wysoki, ale też niski poziom soli może
jeszcze bardziej narazić na problemy
kardiologiczne i naczyniowe osoby
cierpiące na choroby serca lub cukrzycę. Poddają one w wątpliwość aktualne wytyczne Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) dotyczące spożycia
soli, które zalecają spożywanie mniej
niż 2,3 grama dziennie.

Mięta z miodem

gaszą pragnienie
Herbatka miętowa z miodem
(prawdziwym, tych za grosze w
supermarketach nie kupujmy) i sokiem z cytryny, nie tylko świetnie gasi
pragnienie, ale też ogrzeje w zimowe
chłody. A przy tym jest smaczna i
zdrowa. Do jej przyrządzenia szklanki
takiego napoju potrzebujemy świeżo
zaparzoną miętę, którą (do smaku
rozcieńczamy wrzątkiem), dodajemy dwie płaskie łyżeczki miodu i
kilka kropel cytryny (albo dwa cienkie
plasterki). I gotowe. Taka herbatkę
chętnie też piją dzieci.
(bc)

PISANE Z UKOSA

Fenomen Biedronki

„Biedroneczko, leć do nieba. Przynieś
mi kawałek chleba”. Kto z nas nie
pamięta tego jakże wdzięcznego dziecięcego wierszyka, i któż z nas nie robi
zakupów w Biedronce – do której udaje
się właśnie po przysłowiowy chleb.
Biedronki zjawiły się u nas w zatrważającej ilości. Biedronki to dzisiaj
chyba najbardziej znane z dyskontów
spożywczych, do których zaglądają
Polacy. Żółte ściany i charakterystyczne
logo, które zapada w pamięć już po
pierwszej wizycie w którymś z tych właśnie sklepów – oto znak rozpoznawczy
naszych Biedronek. Odpowiedników
niemieckich sklepów Aldi, które w czasie,
gdy w polskich sklepach na półkach było
raczej pustawo, polubili rodacy mogący
od czasu do czasu odwiedzić naszych zachodnich sąsiadów. Cóż, w PRL-u jeździło
się do Aldika od święta, dziś do Biedronki
chodzi się niemal codziennie.
Idea Biedronki jest dosyć prosta.
Biedronka to sklep samoobsługowy,
który proponuje swoim klientom
raczej niewielki asortyment towarów
za to po niskich, albo inaczej, po przystępnych cenach. W nomenklaturze
fachowców – Biedronka to dyskont
„miękki”, czyli oferujący towar wprost
z palet i kartonów, w którym zakupy są

oczywiście wersją dla „oszczędnych”. By
nie powiedzieć – „uboższych”, choć to
właśnie za tym określeniem kryje się
klucz do wyjaśnienia biedronkowego
fenomenu.
Każdy, kto wchodzi do Biedronki
zdaje sobie sprawę, że nie odwiedza
butiku Prady. Tutaj nie ma miejsca na
lans, focha i wybrzydzanie. Tu wszyscy
są równi i postawieni przed „równymi”
towarami ze stosunkowo niskiej półki;
adekwatnymi pod względem jakości do
niskiej ceny, a przy tym spełniającymi
wymogi przeciętnych Polaków. I tu
jawi się drugie oblicze fenomenu Biedronki: fenomenalnej pod względem
cenowym, a przy tym odwiedzanej
najczęściej przez ludzi pozornie wcale
nieprzeciętnych.
Ogólnie rzecz biorąc chodzi mi o to,
że kto śmie drwić sobie z Biedronki zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy, że drwi z
polskiej inteligencji w pozytywnym tego
terminu znaczeniu. Dzisiaj, w Polsce
robotnik zarabia więcej niż nauczyciel
akademicki, a co za tym idzie – w Biedronkach kupują głównie magistrowie,
doktorzy i profesorowie. Fenomenalne
nieprawdaż? Spożywczy dyskont, do
którego schodzą (się ) z parnasu!
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU C

Odkurzanie pamięci
Starzecki spojrzał na powalonego mężczyznę. Miał pamięć
do twarzy, ale dobra chwila
minęła, aby przypomniał sobie,
skąd tego faceta znał. Kilka dni
temu, budka z piwem na placu
Stalingradu. Nerwowy, dyszący
gość, który przysiadł się do niego
i wspomniał mu o tym, co wydarzyło się na Wieży Krzywoustego.
O całej akcji milicji i pobitym,
niemal nagim, funkcjonariuszu
sprowadzanym z platformy widokowej. – To ten przewodnik…
Rdest bodaj– grzebał w pamięci
Starzecki i czuł, jak stróżki zimnego potu zalewają mu twarz. – Z
deszczu pod rynnę – pomyślał
odganiając od siebie wizję całego
oddziału Milicji Obywatelskiej
z impetem wkraczającego do
mieszkania przy ulicy Kopernika.
Co robić? Sprawdził, czy face żyje.
Żył. Stefan pociągnął nosem,
bo w korytarzu zaczęło mocno

„pachnieć” spirytualiami. Od
przewodnika. Starał się nie uderzać mocno wałkiem kuchennym
i szybko domyślił się, że stan nieważkości nieproszonego gościa
ma swoje źródło także w upojeniu
alkoholowym. – Zostawić go tu?
Zabrać, co moje i uciekać? Panika!
Tylko bez paniki! – konwulsje
myśli to coś, czego nie znosił.
A musiał. Spojrzał na zegarek.
Na plebanii na pewno już się
o niego niepokoją. Drzewiecki
dał mu klucze, mieszkanie było
otwarte. Coś tu nie gra… Zostawił
nieprzytomnego przewodnika w
korytarzu, zasunął cicho zasuwę
w drzwiach i udał się „na pokoje”
usiłując zlokalizować miejsce,
w którym gospodarz ukrył zapasy alkoholu i papierosów. Cel
jego nieroztropnego wyjścia z
bezpiecznego dormitorium przy
farze miejskiej.

Ciąg dalszy za tydzień.
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PLOTKI I FAKTY
Nie wszyscy
do świecznika
Były współpracownik Kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Paweł Zołoteńki, który
na zaproszenie Klubu Gazety
Polskiej, mówił podczas spotkania w Książnicy Karkonoskiej o
tym, aby działać na rzecz lokalnej
społeczności w rozmaity sposób.
Niekoniecznie tak, aby „wszyscy
to widzieli”. – Nie każdy musi pracować w urzędzie, nie każdy musi
być radnym – mówił P. Zołoteńki
kierując swoje spojrzenie na
radnych Krzysztofa Mroza oraz
Ireneusza Łojka z Prawa i Sprawiedliwości. Panowie skromnie
spuścili głowy. Choć oczywiście
nie był to przytyk ad personam,
ale raczej uwaga natury ogólnej.
Sam P. Zołoteńki startował do
Sejmu w ostatnich wyborach, ale
mandatu nie wygrał.

– Jako były nauczyciel wychowania
fizycznego…

Przedświąteczne
zabieganie
Opłatki, poczęstunki wigilijne, życzenia, tysiące dłoni do
uściśnięcia, przemówienia i inne
troski spędzają sen z powiek samorządowcom w okresie przedświątecznym. Wszak tradycji
stać się musi zadość, a okazji do
pokazania się nie zabraknie. Zapraszają wszyscy i wszędzie być
się powinno, choć nie zawsze jest
ku temu ochota. Bywa bowiem,
że trzeba się przełamać opłatkiem z tym, kogo się nie lubi. I
rzadko ten gest bywa szczerym
uczynkiem pojednania i przebaczenia. Ale cóż – ciężka jest
dola polityka. I temu wyzwaniu
muszą nasi wybrańcy sprostać.
Na pocieszenie – następne święta
dopiero za rok.
(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.

– zauważam, Józiu, że
obradujemy zbyt pasywnie.

– No co ty, Jurek, ja się od
czasu do czasu odwracam.

Józef Gajewski i Jerzy Pleskot, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Rozdziobią nas kruki i…
Trzynastego grudnia roku pamiętnego wykluła się wrona z jaja czerwonego. Słowa zrozumiałe przed
trzydziestu laty, dziś nie są jasne dla
wszystkich. Tamta data w 1981 roku
nabiera żółci właściwej zleżanym
kartkom słabej jakości papieru podręcznika historii najnowszej.
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, w skrócie WRONa, zrazu
skojarzyła się z ptaszyskiem padlinożercą, literackim symbolem rozdziobywania, tudzież faszystowskiego
„orła” zwanego gapą lub wroną
właśnie. Czerwone jajo z kolei
odnosiło się do barwy sumień tych,

dla których socjalizm był wartością
najwyższą. W jego obronie WRON-a
się wykluła. Nie jako pisklę, ale
potworne ptaszydło, znak systemu,
który przez niemal całą dekadę lat
80. XX trzymał Polskę w szponach.
W trzydziestą rocznicę tamtych
wydarzeń różnie można o nich pisać. Przypominać mroźny niedzielny
poranek, przemówienie gen. Jaruzelskiego, gehennę internowanych,
ofiary w spacyfikowanej Kopalni
„Wujek”, zabitych podczas demonstracji w Lubiniu, zamęczonego
przez esbecję błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, dręczonych przez

aparat władzy niezliczonych ludzi, z
których każdy jakoś tam z powodu
stanu wojennego oberwał.
Ale można też doszukać się w
tamtych czasach zjawisk dobrych,
świadczących o coraz częściej zapominanych cechach człowieka,
którymi wówczas wielu rodaków
błyszczało. O cnotach wiary i nadziei, o szczerej pomocy, dobrych
uczynkach i innych formach wsparcia w trudnym okresie narodowej
niedoli.
Kto tamtej epoki na własnej
skórze nie poznał, niełatwo mu
wyobrazić sobie ówczesne życie. Z
żywnością racjonowaną na kartki,
z dobrami – dziś dostępnymi powszechnie – wtedy uważanymi za

nieosiągalny bez znajomości szczyt
luksusu. Z aparatem bezpieczeństwa państwa tępiącym przejawy
niezależności i nieposłuszeństwa.
Z kościołami, pod których dachami
jedynie mogła się pewna swoboda
twórcza rozwijać i gdzie nie gasła
nadzieja na lepsze.
W tamtej ascezie codzienności,
przygnębiającej szarzyźnie, w krainie, gdzie niedostatek był normą,
znacznie łatwiej niż dziś – w zasypanym towarami kolorowym świecie
postępowego konsumpcjonizmu
– było o szczerą radość i uśmiech.
Nie ten amerykański, ale szczery.
Cieszono się z rzeczy i zjawisk, na
które dziś reakcją jest co najwyżej
wzruszenie ramion lub obojętność.

Niedostatek uczy sztuk. W epoce
panowania WRON-y powszechne
ubóstwo ubogacało. Nie zdawano
sobie z tego sprawy, wyklinano
nędzę z zazdrością patrząc na opływający w majątek „zgniły” zachód.
Ludzie często nie byli świadomi, że
wspólne klepanie biedy jednoczyło
ich i dodawało sił do walki z jednym
wrogiem: bogatą elitą władzy wysiadującej czerwone jajo.
Tamta wojna polsko-polska wyznaczyła wyraźną granicę dwóch
światów: tego opanowanego przez
totalitarną władzuchnę, i tego, gdzie
rządził zakazany duch niezależności.
Przełom ustrojowy, kiedy wierchuszka dostała zadyszki z powodu zaciskającej się na szyi socjalizmu pętli

kryzysu, i po swojemu podzieliła się
rządzeniem, tamtą granicę zupełnie
zatarł. I stał się – de facto – przyczyną
kolejnych polsko-polskich wojenek,
których w minionym dwudziestoleciu było już kilka.
Potępienie stanu wojennego jest
bezdyskusyjne. Nie można spychać
w niepamięć tamtych wydarzeń i ich
bohaterów. Warto jednak w gehennie Grudnia’81 i lat następnych poszukać zjawisk budujących. Trzeba
o nich pamiętać w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie stojącym
także nad przepaścią kryzysu, który
Bóg wie jak się skończy. Kolejna
wrona może się przecież wykluć
niekoniecznie z czerwonego jaja.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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JELENIA GÓRA

Kup kalendarz, pomożesz chorym

Problem (nie) do rozwiązania

Fot. Organizator

JELENIA GÓRA

Czy wizyta w lokalu gastronomicznym musi skończyć się bójką?

W jeleniogórskim Orient
Expressie odbyła się dyskusja
na temat bezpieczeństwa w
pubach i klubach w naszym
mieście. Na pierwszą debatę
nikt nie przyszedł, tym razem – poza policją – goście
nie zawiedli.
Więcej informacji można uzyskać na facebookowym
profilu www.facebook.com/kucnerfoto.

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK” pod patronatem szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowali akcję mającą pomóc chorym
na nowotwór uczniom. Głównym
celem projektu było fotograficzne
przestawienie nauczycieli w strojach i sytuacjach innych niż te
związane z nauczaniem. Z pomocą
przyszedł Teatr im. C. K. Norwida
w Jeleniej Górze udostępniając
stroje i salę, gdzie można było
wykonać zdjęcia. Głównym pomy-

KARPACZ

Piątego grudnia tematami rozmowy w Orient Expressie były bezpieczeństwo w pubach i klubach,
problemy ze skutecznym zapobieganiem aktom przemocy, zasady
panujące w lokalach i ich ochrona,
oczekiwania wobec organów ścigania
co do zapewnienia bezpieczeństwa na
terenie otaczającym lokal, współpraca
z władzami miasta i stróżami prawa,

słodawcą akcji był Bartosz Kucner,
nauczyciel języka angielskiego,
który na co dzień profesjonalnie
zajmuje się fotografią. Nauczyciele
sportretowani zostali w strojach
żołnierzy, muszkieterów, dam
dworu, czy klownów. Efektem JELENIA GÓRA
sesji jest kalendarz, który można
zakupić za kwotę nie niższą niż
20 zł. Organizatorzy akcji i szkoła dziękuje sponsorom, którzy
wsparli wykonanie kalendarza
czyli firmom Unimatica i QUEST.
(Es)
Losowanie siedmiu słów, trzydzieści minut na napisanie tekstów
a potem szranki na scenie z innymi
uczestnikami imprezy. Dla najlepszych – nagroda pieniężna. Oto jak
wyglądają „Slamy poetyckie” organizowane cyklicznie w klubie Kwadrat
przy ul. Bankowej w Jeleniej Górze w
lefoniczny: 533 509 857, 728 816 528 co drugi czwartek w miesiącu. Cel?
Punkty sprzedaży: Biuro turystyczne Zabawa słowem a także promocja
BAKAR ul. Konstytucji 3-go Maja 39A, lokalnych talentów poetyckich. Taka
(75) 761-86-60.
impreza w Kwadracie odbyła się w
(Es) miniony czwartek po raz drugi z kolei. Pierwszą imprezę wygrał Cyprian
Wólkiewicz, który tym razem ustąpił
miejsca Julii Przyborowskiej: – Bardzo się cieszę, że ktoś wpadł w końcu
na pomysł organizowania czegoś
takiego w Jeleniej Górze. Mamy tutaj
sporo dobrych tekściarzy i młodych
poetów, o czym świadczy choćby
poziom czytanych tekstów. Dziś wygrałam ja, jutro zwycięży ktoś inny.
Na pewno, warto spróbować swoich
sił – powiedziała nam zwyciężczyni.
Gratulujemy!
(Petr)

oczekiwania uczestników imprez odnośnie organizatorów i ochroniarzy
(i vice versa) itp.
– Miasto widzi problem i nie zamierza go bagatelizować. W nowym
roku usprawnimy system monitoringu; wprowadzimy więcej kamer
w Jeleniej Górze co niewątpliwie
pomoże zapobiec trudnym sytuacjom,
z jakimi borykają się właściciele lokali
gastronomiczno rozrywkowych –
powiedział Zygmunt Korzeniewski,
naczelnik wydziału dialogu społecznego magistratu.
– Sam monitoring nie wystarczy.
Należy słuchać przedsiębiorców,
planować skuteczne rozwiązania
w oparciu o ich opinie. W miejskim
budżecie winny znaleźć się środki na
doposażenie służb porządkowych,

Poetyckie
siłowanie

Komedia „Goło i wesoło”
W Hotelu Gołębiewski

Fot. Organizator

Teatr Impresaryjny Finestra i Hotel
Gołębiewski w Karpaczu zapraszają
29 grudnia na popularną polską
komedię: „Goło i wesoło”. Jest to
spektakl w reżyserii Arkadiusza Jakubika. Opowiada o
kilku bezrobotnych
mężczyznach z małego miasteczka,
którzy postanawiają
założyć grupę striptizerską i zarabiać
na występach dla
miejscowych kobiet.
Sprzedaż i rezerwacje biletów na: bilety@teatrfinestra.pl
oraz w sprzedaży
online 24 h www.
ebilet.pl. Kontakt te-

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

które dzięki temu będą mogły lepiej
działać w niebezpiecznych momentach – dodał radny Jerzy Pleskot.
Podobnego zdania był również
strażnik Artur Wilimek: – Dwuosobowy patrol wyposażony w stary
sprzęt, poruszający się miejskimi
ulicami na piechotę po pierwsze nie
poradzi sobie np. z ośmioosobową
grupą agresorów, po drugie nie dotrze
na miejsce zdarzenia na czas. Straż
Miejska powinna mieć zarówno nowe

środki transportu, jak i nowy sprzęt
oraz więcej ludzi do pracy. Bez tego
nic się nie zmieni – mówił.
Kiedy dyskutanci spotkają się po
raz kolejny i czy następne spotkanie z
cyklu odbędzie się już z udziałem funkcjonariuszy policji? – Dołożę wszelkich
starań, by na kolejnej rozmowie, którą
zorganizujemy już wkrótce byli obecni
policjanci – powiedziała organizatorka
Alicja Dusińska z Orient Expressu.
(Petr)

Dlaczego nie było policji?

– Policja nie uchyla się od spotkań z gestorami, ale dyskusje powinny odbywać się w
odpowiednim miejscu i czasie, np. na komisjach bezpieczeństwa – tłumaczy podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
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2011-12-02 godz. 16.00 - 2011-12-09
godz. 15.30
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
osobę sprzątającą z terenu Jeleniej Góry. Mile
widziane doświadczenie w sprzątaniu. Praca
na stałe. - 605 097 861
Avon oferuje prostą i wygodną formę
dodatkowego zarobku jako konsultantka, profesjonalne szkolenia kosmetyczne, konkursy,
nagrody, możliwość awansu. brak opłaty
wpisowej, GG 6402836, tel 692494164
Dam pracę w pizzerii, kuchnia, bar. Cv
proszę kierować na maila: pizza.jelenia@
gmail.com
Dekarzy z komunikatywnym niemieckim
- Firma Iwo-Bau zatrudni specjalistów od
zaraz. Umowa, zakwaterowanie. Praca za
granicą, super warunki. - 699 952 962
Dom wczasowy w Szklarskiej Porębie przyjmie na stałe kucharkę (stołówka) i kelnerkęsprzątaczkę. - 665 365 510

Firma Ładziński
Zakłady Metalowe
zatrudni: - ślusarzy
- spawaczy, ślusarzy
(warunek: orzeczenie o
niepełnosprawności), tel.
603-588-269 lub 603-583039
Firma produkcyjna mebli zatrudni stolarzy
od zaraz – CV Jelenia Góra 1-go Maja 69
lub kontakt 500 011 691
Firma z Jeleniej Góry zatrudni osobę z
umiejętnościami wyplatania elementów dekoracyjnych z wikliny. - 607 311 718
Firma zatrudni osobę z autem do odśnieżania, 4 godziny dziennie, 693zl brutto,
umowa o dzieło lub zlecenie, kontakt od 9
do 14. - 506 056 406
Gastronomia - Przyjmę kobietę na stanowisko produkcyjne w Jeżowie Sudeckim. Na
przeciwko Urzędu Gminy . - 691 250 149
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni cukiernika i pomoc cukiernika. CV prosimy przesyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem cukiernik lub pomoc cukiernika.
- 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów. CV z dopiskiem kelner prosimy wysyłać
na adres mailowy : 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 numer 6.12 ( 6 piętro) w
siedzibie firmy. - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracowników na stanowisko garmażer sali śniadań.
CV prosimy przesyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem garmażer sali
śniadań. - 757 670 715
Hotel w Karpaczu zatrudni młodszego
kucharza. - 602 702 365
Konserwator-budowlaniec w Szklarskiej Porębie z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Cv wraz ze zdjęciem całej sylwetki
proszę wysłać na restauracjapolska@vp.pl
- 693 429 971
Kucharka/kucharz - zatrudnię pilnie
w pensjonacie w Szklarskiej Porębie tel.
693 364 191
Legalna praca przy opiece dla pań od
zaraz. Wynagrodzenie do 1200e plus 150e
zwrot za dojazd. Wymagana komunikatywna
znajomość języka. - 774 354 075

Od zaraz legalna praca dla pań i panów. W
przypadku panów wymagana dobra znajomość języka niemieckiego. Wynagrodzenie
do 1200e plus 150 e zwrot za dojazd. Informacje pod nr tel. 774354075. Pilne
Ośrodek Wypoczynkowy w Karpaczu Górnym. Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem.
Pełna gastronomia. bardzo dobre warunki
pracy. - 691 503 580
Pałac Paulinum poszukuje do pracy masażystów i kosmetyczki do nowo otwieranego
SPA. Praca na umowę o pracę lub wg flexicurity. CV i list motywacyjny prosimy przesłać na
adres: spa@paulinum.pl - 603 258 585
Perkusista szuka muzyków do zespołu
(Wesela, Imprezy Okolicznościowe itp.).
Gitarzysta, organista, solista, instrumenty
dęte. Mile widziane doświadczenie. - 506
776 052
Pielęgniarki opiekunki z j. niemieckim
komunikatywnym potrzebne do pracy w
Niemczech w domach opieki, szpitalach,
klinikach zatrudnienie na etat. Prowadzimy
kursy j. niemieckiego. Tel. 756470008 - 600
153 322
PMPoland S.A. poszukuje inżyniera/
mistrza montażu. Wymagania: wykształcenie
wyższe: budowa maszyn, znajomość rysunku
technicznego, b. dobry język angielski.
Kontakt: praca@pmpgroup.com - 075-6459-524
Poszukuje pilnie tj od 16-go grudnia
ekspedientki do sklepu warzywnego w
Szklarskiej Porębie, możliwe wypłacanie
dniówek - 501 465 511
Poszukujemy doświadczonego operatora
koparki, znajomość j. niemieckiego obowiązkowa. Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 501 527 829 lub 756 422 300
Praca od zaraz dla kobiety - Pensjonat
Szklarska Poręba, praca stała, wymagana
k. zdrowia - 791 295 059
Pracownik do obsługi stoiska z karpiem
w hipermarkecie Carrefour w Jeleniej Górze.
Wymagana ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. - 797 018 241
Przyjmę młodą, dyspozycyjną osobę do
pracy w gastronomii. - 503-569-700
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
Restauracja w centrum Szklarskiej
Poręby zatrudni kelnerów,-erki,kucharza.
Praca na sezon zimowy 15.XII-15.III lub na
stałe, możliwość zamieszkania. CV + foto
restauracjaszklarska@vp.pl
Restauracja w centrum Szklarskiej
Poręby zatrudni: kelnerów,-erki, kucharza.
Praca na stałe w systemie zmianowym.
Możliwość noclegu lub zamieszkania. CV z
foto - restauracjapolska@vp.pl - 605258024
po 15.00
Szkółka narciarska w Szklarskiej Porębie
nawiąże współpracę na sezon 2011/2012 698 653 421
Szukam pani do gotowania w pensjonacie w Karpaczu z zakwaterowaniem. Tel.
601779796
Zatrudnię do pracy w wypożyczalni nart
w Karpaczu i Szklarskiej Porębie odpowiedzialne osoby, proszę o cv ze zdjęciem:
adres.internet2wp.pl - 505 507 781
Zatrudnię fryzjerki w Karpaczu, oferuję
zwrot kosztów dojazdu oraz wysokie wynagrodzenie - 507 136 438
Zatrudnię kucharkę w Karpaczu z
doświadczeniem w pracy w pensjonacie. 604 287 331
Zatrudnię solidną osobę z własnym samochodem dostawczym o ład. min 590kg lub
terenowym do doręczania przesyłek z Poczty
Polskiej do adresatów na terenie Karpacza. 609194370 E-mail: adwexpress@wp.pl

Zatrudnimy wesołą, pewną siebie osobę,
kontaktową, kreatywną osobę do sprzedaży
usług internetowych przez telefon. Podstawa
+ prowizja, praca w młodym zespole, mail:
praca@n et.factory.pl - 534 202 050

Hydraulika CO elektryk, kominki. Wszystkie prace na wysoki standard, szybko, profesjonalnie. Porządna czysta ekipa. Remonty,
hydraulika. Instalacje elektryczne i awarie
- 796 359 030

Remonty mieszkań - wykonawca bezpyłowej gładzi gipsowej, bez szlifowania. Profesjonalne usługi malarskie. Stawianie ścian,
regips. Wyburzenia ścian działowych żelbet.
Remonty kompleksowe. – 0697368868

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Kompleksowe usługi budowlane.
Remonty domów, mieszkań, biur, pomieszczeń gospodarczych. Budowa od podstaw.
- 509 565 541

Szafy, garderoby, kuchnie na wymiar, duże
doświadczenie, projekt, dojazd gratis - 692
265 128

Instruktor pływania, ratownik WOPR
podejmie pracę - 694 356 142

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-letnia bi szuka sponsorek kobiet i
sponsorów. Mam pokoje pod Lwówkiem
Śl. - 601 167 505
Dyskretna Kasandra, namiętny francuzik
- 690 004 289
Fajny, miły po 30 pozna fajną jedną kobietę
35-50 do stałego dyskretnego związku bez
zobowiązań, sponsoringu. Na początek sms.
698 247 081
Korepetycje z francuskiego u pięknej
Oli - 661 771 698

Zatrudnię Spawacza z biegłą znajomością
rysunku technicznego, z doświadczeniem w
spawaniu MIG/MAG oraz TIG. Praca w Jeżowie Sudeckim na pełen etat ze wszystkimi
świadczeniami - 602 377 991

Lwówek Śląski - wilgotna Madzia czeka na
Ciebie od 10. Tel. 535840745

Zatrudnimy pracowników ze znajomością
języków obcych na umowę o pracę lub na
stałe. Recepcjonista, kelner/barman. Podanie ze zdjęciem na email. rekrutacjaVIP@
onet.eu

Pomogę finansowo atrakcyjnej, szczuplutkiej dziewczynie lub kobiecie. - 790 415 410

Para dla pani - 784 230 766
Piękna 20-latka zaprasza na fajny seksik
- 782 008 168

Pomogę finansowo młodej dziewczynie w
zamian spotkań towarzyskich - 794 577 003
Starszy pasyw, uległy oczekuje propozycji
od aktywnych do 40 lat. Muflon 601167505
Tomek dla pań tel. 511 605 891
Tomek dla samotnych pań tel. 508 470
836

USŁUGI
BUDOWLANE
Ciesielstwo dekarstwo - naprawa,
konserwacja,
nowe. Fachowość,
doświadczenie.
Dachówka, papa, blacha
tel. 516 896 394
Dekarstwo-krycie, naprawa, konserwacja, obróbki - 602 406 842

Kostka brukowa, klinkier - Beton i granit,
ogrodzenia, mury oporowe, drenaże, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie, mur,
klinkierem, profesjonalne doradztwo, faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787210943,
511545064
Naprawy istniejących instalacji. Wymiany
kotłów CO wszelkiego rodzaju. Przeglądy,
modyfikacje instalacji. Kompleksowy montaż
kominków. Przystępne ceny i wysoki standard
wykonania. - 796 359 030
Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem
ciepła, hydraulika, zabudowy i ściany KG,
gładzie, kafelkowanie, panele, malowanie.
Remonty kompleksowe mieszkań i biur.
Metoda bezpyłowa. Szybko i solidnie. - 797252-379
Przebudowa i budowa pieców licowanych kaflami i trzonów kuchennych, budowa
kominków z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych - 789 312 781
Remonty - kompleksowo, tanio i solidnie
tel. 721 647 789

Świadectwa energetyczne (certyfikaty)
- budynków, lokali - tanio, szybko, solidnie.
Dojazd do klienta - 510 240 885
Usługi remontowo-budowlane, remonty i
wykończenia od A do Z, również hydraulika i
elektryka. - 723 127 024
Usługi remontowo-budowlane, tanio i
solidnie tel. 783 203 200
Wykonamy - regipsy, gładzie, malowanie,
panele, kafelkowanie, wstawianie drzwi itd.
- 697 220 010

USŁUGI
EDUKACYJNE
Język angielski, wieloletnie doświadczenie,
profesjonalnie, rzetelnie, wszystkie poziomy
zaawansowania, możliwy dojazd - 668
227 370

Fotografia ślubna - Dwóch fotografów
ceniących naturalność i prawdziwe emocje agakryspin@gmail.com - 604 826 978
Fotografia ślubna + gratis - Wolne
terminy na 2012r. Dla umów podpisanych
do końca 2011r - sesja narzeczeńska gratis. Atrakcyjna oferta. Dowiedz się więcej.
Zadzwoń lub napisz: pawieoko.poczta@
gmail.com Pawie Oko Dominika Grudzie 661 411 633

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

Niemiecki - 603 598 952

Remonty i renowacje mieszkań kompleksowo. - 0697368868

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Remonty kompleksowo, szybko, solidnie.
Malowanie, kafelkowanie. - 721 904 186

Fotografia bez tajemnic, Fotojoker w
Carrefour zaprasza - 728 464 426

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Graficzna reklama na 50 wartościowych
stronach za jedyne 100zl/mies. Pozycjonowanie, strony www. - 668 443 632

12 grudnia 2011 r.

Zaprojektujemy dla Ciebie profesjonalną stronę internetową, która będzie
doskonałą wizytówką Twojej firmy w internecie. Oferujemy: strony www, systemy
CMS, sklepy internetowe, pozycjonowanie.
- 608 064 047

USŁUGI
MUZYCZNE
D.J. dla dojrzałych - Imprezy okolicznościowe, sylwester, inne email victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
Sylwester, wesela, imprezy, muzyka
instrumentalno wokalno akordeonowa.
Repertuar polski, zagraniczny, światła.
Ceny umowne „Muzyk-Orkiestra” tel. 75 75
33 921, kom. 692 046 727
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Zaopiekuje się dzieckiem w dowolnym
wieku. Najchętniej praca na pełny etat.
Lubię dzieci, potrafię dobrze zorganizować
dziecku czas. Jestem osobą spokojną.
Ukończyłam kurs Niania Na Medal. - 667
268 969

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny TV-SAT full - serwis. Także w
niedzielę - 886 501 219
Biuro Rachunkowe Koala - pełen zakres
usług księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR,
ryczałt i wiele innych - znajdź nas w sieci
- Biuro Rachunkowe Koala - 782 020 635,
601 837 677
Biuro rachunkowe. Szeroki zakres usług,
ul. Parkowa 12/2 Jelenia Góra-Cieplice
biuro@ksiegowosc.jgora.pl - 75 64 677 89
Chłop na godziny - złota rączka pomoże
Ci rozwiązać domowe problemy. - 693
660 546
Darmowa pomoc prawna, codziennie od
11-15, ul. Górna 11 pok. 22 - 668 443 632
D a r m o wa p o m o c p r a w n a . S p r a w y
rodzinne, cywilne, karne i inne. - 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
Gotówka od ręki, natychmiastowa
decyzja. Potrzebna gotówka na święta?
Pomożemy. Firma Skarabeusz, najlepsza
propozycja na rynku na prawdę bez BIK i
KRD. - 797 603 265
Hydraulik - awarie, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje, montaż nowych
instalacji gaz, woda, kanalizacja, centralne,
itp. Naprawa i montaż urządzeń gazowych.
- 500 505 002
Junkersy serwis - Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie, pewni jakości i dobrej ceny.
- 500 505 002
Kredyt na telefon. Dla każdego. Linia
czynna w godz. 11-16 - 668 443 632
Kredyt SMS. Wyślij swoje imię, nazwisko, adres, pesel, e-mail, kwotę kredytu
i tel. kontaktowy. Decyzja do 24h. - 668
443 632
Kredyty na prawdę dla każdego. - 668
443 632
Książka przychodów i rozchodów - Biuro
Rachunkowe Koala. E-mail: alakow@onet.
eu Adres: Wojska Polskiego 54 Jelenia
Góra - 782 020 635, 601 837 677
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Kuchenki gazowe serwis - gazowe, elektryczne. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500 505 002

Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domową i samochodową. Kilkuletnie
doświadczenie + sprzęt Karcher - zapraszam
do grona moich zadowolonych klientów - 607
155 751

Najważniejsze są dowody, mając je
wygrasz każdą sprawę. Zbierzemy je dla
Ciebie. - 668 443 632

Posprzątam biura, mieszkania, domki.
Jestem osobą uczciwą i rzetelną. Z dojazdami
nie problem - 697 942 866
Posprzątam mieszkanie, dom. Tanio. 504 895 102

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
Osuszanie mieszkań wynajem. Zaleta
przyspieszenie prac budowlanych - po
pracach malarskich, tynkarskich. Osuszanie
wylewki gładzie po zalaniach wydajność osuszacza 10-20 litrów/doba - 500 505 002
Pełna księgowość - zapraszamy do współpracy ul. Wojska Polskiego 54 58-500 Jelenia
Góra, e-mail: alakow@onet.eu - 782 020 635,
601 837 677
Pisma, wnioski, pozwy. Pomoc prawna. Skutecznie. Najtaniej w mieście. - 668 443 632
Pożyczki gotówkowe bez BIK. Potrzebujesz gotówki? Dzwoń - tel. 798101767

Pranie tapicerki i sprzątanie. Parowe czyszczenie łazienek. Wszystko to urządzeniami i
środkami Karcher - 665 666 381

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT.
Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - usługi transportowe 3.5
t. Duże auto, mała cena. Tanio - Promocja na
grudzień. - 511 160 252

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

Pożyczki na święta dla każdego. Od 200 zł
do 2800zl. Cieplice. Tel 608-056-613

Przeprowadzki transport towarowy - miasto, kraj, zagranica, streczowanie, przygotow.
do transp. bez dopłat tel. 880 044 951

Skuteczna pomoc prawna na każdą kieszeń. Sprawy rodzinne, cywilne, administracyjne, karne, detektywistyka. - 668 443 632

Przewozy do Niemiec i Austrii „Maxim”,
z adresu na adres tel. 75 75 229 40, 663
226 009

Skuteczni detektywi. Sprawy rozwodowe,
rodzinne, karne. Pomoc prawna we wszystkich sprawach. - 668 443 632

Przewozy osobowe „Dario” - Niemcy,
Austria tel. 75 78 127 46, 604 672 112

Szybki, tani i prosty kredyt gotówkowy do
200 000 zl na 10 lat, zapraszamy ul. Krótka
25 tel.75 6451993 - 509 375 412
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do klienta,
wycena i transport - gratis tel. 880 044 951
Termet Serwis - Termy, 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

Przewozy osobowe do Niemiec, Belgii
i Holandii, wyjazdy czwartki i niedziele,
powroty piątki i poniedziałki - 600 892 057
Wykonuję usługi transportowe do 7,5
tony, cenę ustalam z klientem. 9palet Euro
- 721 115 993

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedam drewno opałowe mieszane,
gałęziówka, grubość od 4 do 12 cm, buk,
klon, brzoza 5 mp 120 zl/mp z transportem
516641863

Wuko udrażnianie kanalizacji - Szybko i
profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt
i działamy skutecznie. - 500 505 012

Sprzedam magnetowid Bluesky 6 głowicowy HI-FI stereo + pilot, stan bardzo dobry,
dodatkowo 79 kaset VHS, cena 200 zł tel.
883 410 444

Wymienić usunąć stary grzejnik? Mieszkanie jest w bloku wieżowcu? Wymienimy nawet
jeden grzejnik. - 500 505 002

Sprzedam solarium Ergoline model Ewolution 500 Turbo Power 2005r. Stan bardzo
dobry. Cena 10000 - 885 949 649

Wynajem aut do ślubu, posiadamy czarnego Lincolna Town Car executi, zabytkową
Warszawę 224 oraz kultowego Fiata 125p,
wolne terminy na 2012r - 695 435 020
Zakładanie działalności gospodarczej
– pomoc w wyborze odpowiedniej formy
prawnej działalności gospodarczej - w wyborze sposobu opodatkowania wykonywanej
działalności - przygotowywanie wniosków
o wpis do ewidencji działalności - 782 020
635, 601 837 677
Zapraszamy wszystkie osoby pokrzywdzone przez TELEPOLSKA sp.z o.o. - 668
443 632
Zdradza Cię? Zadzwoń. - 668 443 632
Złota rączka przyjmie zlecenia. Szybko,
tanio i fachowo, a do tego pomysłowo.
Zadzwoń i umów się na spotkanie, to nie
kosztuje - 608 163 432

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Sprzęt detektywistyczny sprzedaż, wynajem. - 668 443 632

ZWIERZĘTA
ZGUBIONO
Zaginał piesek rasy shitsu w piątek ok.
godz. 18.00 przy ul. 1 Maja-Pocztowej,
czarny z siwą bródką i krawacikiem, znalazca
proszony o kontakt tel. 607 768 191

mIESZKANIA
SPRZEDAM
Lokal 38m2 na parterze Wojska Polskiego
sprzedamy w cenie 110 tysięcy złotych EuroDom - 601 540 292
Luksusowe Zabobrze III 44m2 - III piętro,
2pokoje (20 i 10m2) luksusowo wykończone,
wysokiej klasy glazura, panele, zabudowa
kuchenna, dopieszczony każdy detal. To
trzeba zobaczyć, więcej na Nieruchomości
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962

Ładne 2-pokojowe z balkonem na Kadetów
o pow. 56 m2 sprzedamy Euro-Dom lic. 4566.
- 601 540 292
M2 do częściowego remontu - Mieszkanie
o powierzchni 40m2 + balkon, położone
na parterze w bloku. Ogrzewanie miejskie,
okna PCV, na podłogach parkiet. Okolice
ul. Wyspiańskiego. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
M2 w centrum Jeleniej Góry o powierzchni
76m2 w kamienicy. Piękne dwa piece kaflowe
+ kominek. Do mieszkania przynależy balkon
oraz piwnica. Nowe okna drewniane, na
podłogach panele i kafle. Czynsz 130zł. lic.
14557 - 668 667 637
M2, 55m2, I piętro w kamienicy koło Małej
Poczty. Mieszkanie do częściowego remontu,
ogrzewanie piec węglowy, elektryczne. Do
mieszkania przynależy piwnica, strych,
ogród do wspólnego użytku. lic.14557 - 668
667 637
M3 do remontu w centrum - Mieszkanie o
powierzchni 61m2, II piętro w centrum Jeleniej Góry. Do kapitalnego remontu. Ogrzewanie piec gazowy dwu-funkcyjny. Cena wynosi
130 tyś. Serdecznie zapraszam. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
M3 do remontu. 130 tyś. - Mieszkanie
położone na II piętrze o powierzchni 61m2,
3-pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz. Ogrzewanie gazowe, nowy piec dwu-funkcyjny. Do
remontu. Czynsz 100zł. Jeldom lic. 14557
- 668 667 637
M3 Kowary Lipowa - Mieszkanie 3 pokojowe,
63m2, piętro II, duży balkon, Możliwość
dokupienia lub wynajęcia garażu. Wyjątkowa
oferta. Przystępna cena - Kodex 10721 - 513
060 568
M3 na Zabobrzu III - 3 pokoje, 62m2, III
piętro w bloku przy ul. Kiepury. Ogrzewanie
miejskie, na połogach kafle, panele, parkiet,
okna stare, drewniane, duży balkon. M3 do
zamieszkania. Spokojna okolica. Jeldom
lic.14557 - 668 667 637
M3 na Zabobrzu III ul. Kiepury - Mieszkanie
o powierzchni 62m2 + balkon, położone na III
piętrze w bloku. Składa się z 3 pokoi, kuchni,
łazienki i korytarza. Ogrzewanie miejskie.
Spokojna okolica. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
M3 o powierzchni 61m2, 3 piętro w bloku. Do
kapitalnego remontu. Ogrzewanie nowym
piecem gazowym dwu-funkcyjnym, Dużym
atutem mieszkania jest niski czynsz (100zł)
oraz niska cena mieszkania 130tyś. Lic.14557
- 668 667 637
M3 w Cieplicach os. Orle o powierzchni
65m2 położone na wysokim parterze. Do
wprowadzenia. Blok po termomodernizacji.
Ogrzewanie miejskie. Okna PCV z roletami,
kuchnia drewniana. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. lic.145 - 668 667 637
M3 z osobnym wejściem + ogród - Mieszkanie
o powierzchni 47m2, 2 pokoje, salon z kuchnią, łazienka, wiatrołap, położone na parterze
z ogrodem 130m2. Po kapitalnym remoncie.
Ocieplony budynek i ogrzewanie gazowe.
Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie 2-pokoje na Kiepury - Eleganckie o pow. 56,5 m2 na II piętrze w
ocieplonym bloku 4-piętrowym. Funkcjonalne,
ciepłe z widokowym balkonem. Klatka schodowa zadbana, szeroka. Dobra lokalizacja.
Nieruchomości Szymkiewicz l.2400 - 669620-071
Mieszkanie 2-pokoje, Cieplice o pow. 37
m2, środkowe na I piętrze w ocieplonym
bloku 4-piętrowym. Wymienione wszystkie
okna i drzwi. Kuchnia osobna. Ogrzewanie
z sieci miejskiej. Okolica cicha, zielona. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 2-pokojowe bardzo ładne
o pow. 51,3 m2 na II piętrze w zadbanym
bloku 4-piętrowym na Kiepury. Mieszkanie
słoneczne, pokoje ustawne. Kuchnia osobna.
Na podłogach panele. Czynsz 350 zł. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
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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
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Mieszkanie 2-pokojowe, centrum, 2
piętro, w centrum Jeleniej Góry w nowo
wybudowanym budynku przy ul. Chrobrego.
Stylowe, ciepłe i słoneczne. Wysoki standard. W cenie piwnica, miejsce postojowe
i kuchnia w zab - 506 504 405
Mieszkanie 3-pokoje na Kiepury na III
piętrze o pow. 63 m2 w zadbanym bloku
4-piętrowym. Dobry standard, pokoje
duże ustawne i słoneczne. Balkon duży.
Do zamieszkania od zaraz. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. N. Szymkiewicz l.240
- 669-620-071
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 47 m2 z
balkonem na II piętrze w bloku 4-piętrowym.
Nie wymaga nakładów finansowych. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda - junkers. Kuchnia osobna. Blisko park. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071

Piętro domu dwurodzinnego, mieszkanie
62 m2, 2-pokojowe na piętrze na działce 1325
m2 w połowie należącej do mieszkania w
Janowicach Wielkich. 220 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Sprzedam 2 pokoje, 48m2, 120.000 zł. N.
City l. nr. 5908 - 695 034 321
Sprzedam 2-pokojowe, 40 m2 z balkonem w Jeleniej Górze. Cena 130 tys. zł.
Dobra lokalizacja Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292
Sprzedam bardzo ładne, umeblowane
mieszkanie blisko centrum o powierzchni 38
m2, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, łazienka
razem z WC, ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Cena: 145000 zł. Tel.: 880267126
Sprzedam kawalerkę stan developerski ul.
Małcużyńskiego. - 605 341 358

Mieszkanie dwupokojowe Ptasia - 38 m2.
Okna nowe, plastikowe. Nowa instalacja
wodno-kanalizacyjna i gazowa. Ogrzewanie mieszkania z sieci miejskiej. Piwnica
Czynsz 206 zł. Gotowe do zamieszkania
- 669 470 162

Sprzedam mieszkanie 67 m2 przy ulicy
Kiepury - 695 191 163

Mieszkanie Miłków koło Karpacza o
pow.80 m2, 4 pokoje, ogródek, w cenie
155 tys. zł do neg. sprzedamy Euro-Dom
lic. 4566. - 601 540 292

Sprzedam-kawalerka, Zabobrze I tel.
792 069 245

Mieszkanie o powierzchni 40m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka oraz korytarz
położone na parterze z balkonem. Do częściowego remontu. Ogrzewanie miejskie.
Okolice ul. Wyspiańskiego. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie w Cieplicach - 2-pokojowe,
50m2, nowe budownictwo do wykończenia
wg własnej aranżacji 3300zł/m2. Marles
lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie w Piechowicach 2-pokojowe
45m2 w bloku ul. Szkolna, I piętro, słoneczne, rozkładowe, środkowe do zamieszkania, niskie opłaty, atrakcyjna cena,
możliwość negocjacji. Marles lic.13045
- 790 418 318
Mieszkanie w szeregówce 2-pokojowe
59m2 z tarasem, niskie koszty utrzymania. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Mieszkanie, 49m2, 2 pokoje, szafy
komandor, zabudowa kuchni, czynsz 310zł.
Możliwość dokupienia garażu 26m2! Kodex
10721 - 513 060 568
Miłków duży wybór od 73tyś. - Parter, I
piętro, od 50m2-84m2 w cenach od 73tyś do
250 tysięcy, do kapitalnego i po kapitalnym
remoncie, 2 i 3 pokoje z ogródkiem. Więcej
na Nieruchomości Fankulewscy lic.8236 692 094 962
Nowe M3 koło Małej Poczty + ogród - M3
z osobnym wejściem o powierzchni 47m2
położone na parterze w kamienicy + ogród
130m2. Mieszkanie ocieplone styropianem.
Nowe instalacje, nowe drzwi, okna PCV, na
ścianach regipsy i gładzie. lic 14557 - 668
667 637
Nowoczesne M2 w Cieplicach o
powierzchni 66m2, położone na parterze
w kamienicy. Ogrzewanie gazowe oraz piecyk (koza) zainstalowany w salonie. Niski
czynsz 130zł, spokojna i zielona okolica.
lic. 14557 - 668 667 637
Piękne Zabobrze III - II piętro, 58m2, 3
pokoje (15,12,12m2) komfortowo wykończone, wysokiej klasy glazura, panele,
łazienka, WC i kuchnia, bardzo słoneczne z
balkonem i widokami na górę szybowcową.
Sam zobacz N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962

Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu ul.
Noskowskiego, 3 pokoje 63m2, II piętro,
blok po remoncie - cena 210 tys. zł tel. 600
346 516

Sprzedamy komfortowe mieszkanie
willowe w Cieplicach 103m2 , z ogrodem ,
w spokojnym miejscu. Euro-Dom lic. 4566
- 601 540 292
Trzypokojowe Okrzei - Stylowe,
zadbane o pow. 90m2 na II piętrze w
kamienicy. Ogrzewanie piecami kaflowymi
z elektrycznymi wkładami grzejnymi. Cena
260tys.zł. Rychlewski Nieruchomości . Lic.
9549 - 602 732 135
Zabobrze 75 000zł - Do sprzedania
kawalerka 23m2, 2 piętro, Różyckiego, okna
PCV, instalacje wymienione. Czynsz 181zł.
Ogrzewanie miejskie. Kodex 10721 - 513
060 568
Zabobrze I, 39 i 36m2 - 2pokoje - III
piętro, 2 pokoje (18 i 12m2) po kap. remoncie (poza przedpokojem) logia, okna PCV,
gładzie, panele, glazura - 135tyś. Parter
36m2, 2pokoje (16 i 10m2) po generalnym
remoncie, wszystko nowe. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Zabobrze, 39 m2, 105 000 - Mieszkanie
2-pokojowe do odświeżenia lub remontu.
Blisko szkoła, przedszkole, sklepy, ośrodki
zdrowia. Nowa cena 105 000. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 1740. - 503 021 047

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę małe mieszkanie lub kawalerkę
na okres od 17.12.11 do 08.01.12. Pożądane jedynie podst wyposażenie i internet.
Najlepiej Zabobrze ul. Karłowicza i okolice.
(Małżeństwo z dzieckiem) - eclairs@wp.pl

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje 51m2 z dużą kuchnią, czyste i
zadbane, nowe ogrzewanie, oddzielne
pokoje 950zl miesiąc (czynsz jest wliczony).
Dostępne od zaraz - 531 260 885
2-pokojowe mieszkanie - 50m2 w ocieplonym, zadbanym bloku na Karłowicza,
częściowo umeblowane, ładne, czyste. Niski
czynsz/ogrzewanie w cenie czynszu/ W
pobliżu markety, parking strzeżony, szkoła,
przychodnia - 508 150 637
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3-pokojowe mieszkanie - 73m2 po kapitalnym remoncie w kamienicy blisko centrum
wolne do zamieszkania. Marles lic.13045
- 790 418 318
3-pokojowe z garażem - nowe mieszkanie na Zabobrzu III 59m2, rozkładowe,
słoneczne, umeblowana kuchnia, możliwość
doposażenia pokoi, tylko 1000zł. Marles lic
13045. - 790 418 318
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
Jeleniej Górze na ul. Kiepury, w pełni umeblowane, 950zł + media + kaucja 1500zł
- 695 250 581
Do wynajęcia duże mieszkanie wielopoziomowe w centrum Cieplic - 603 656 480
Do wynajęcia kawalerka, centrum, wyposażona, 650zl + prąd + woda + kaucja - 609
655 488
Do wynajęcia ładne, czyste 2-pokojowe
mieszkanie przy ul. Paderewskiego na Zabobrzu. Dostępne po 15 grudnia. Po remoncie.
Zdjęcia dostępne na życzenie. 880zl mies.
- 695447-068
Do wynajęcia małe mieszkanie, umeblowane, osobne wejście tel. 75 75 24 229
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje Zabobrze
- 661 703 997
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, wyposażone, 45 m, jeden pokój przejściowy, 800zl
+ prąd + woda - 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, blisko
centrum, spokojna dzielnica, tanio. - 608
835 501

Do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe dla
pracowników firm,
niezależne wejście,
parking, Jelenia Góra
osiedle Czarne, tel. 795
203 490, 75 75 215 89
Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 2 pokoje
Zabobrze - 661 703 997
Do wynajęcia piękny, umeblowany apartament w zabytkowej kamienicy w ścisłym centrum Cieplic. Salon z aneksem kuchennych,
łazienka z wc, strych, piwnica. 700 zł/miesiąc
+ liczniki lub 120 zł/nocleg. - 602 422 376
Do wynajęcia pokój z kuchnią, na parterze,
w centrum, częściowo umeblowane, 500
zł + media + czynsz 180zł + kaucja. - 691
813 756
Do wynajęcia umeblowane 3 pokojowe w
centrum tel. 603 153 503
Mam do wynajęcia 2 pokoje 34m2, częściowo umeblowane 800zł najem ( w tym
ogrzewanie) + media, ul. Szymanowskiego
tel. 723 676 152
Mam do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie
na Osiedlu Park Sudecki, 1000 zł. N. City l.
nr. 5908 - 695 034 321
Mam do wynajęcia mieszkanie - samodzielne, 2 pok. blisko centrum (Mała poczta),
parking, ogród tel. 75 61 23 193
Mam do wynajęcia, uczciwym osobom mieszkanie 2 pokojowe (aneks kuchenny) 34m
kw., balkon, II piętro - winda. Cena najmu ok
900zł+ opłaty (liczniki na wodę, ogrzewanie
e.el) Do negocjacji - 606 393 911
Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokojowe ul.
Kiepury tel. 601 856 792

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

Pokoje w centrum Cieplic - internet,
dla młodych 1-2 osób bez nałogów. - 603
811 609
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w okolicach Małej Poczty. 40m2 - 601 880 445

Dom na wsi ok. 220 m kw pow. całkowitej,
działka 1100 m kw, możliwość zamiany na
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry (wysoki
parter, ogrzewanie gazowe), lic.9549 - 726
290 939

Umeblowane dwa pokoje, Ip, ok. 50m2,
900zl miesięcznie bez dodatkowych opłat
dla dwóch osób bez dzieci i zwierząt. Oferta
bezpośrednia. - 693 539 968

Dom w rozsądnej cenie - 160 m kw okolice
centrum, do niewielkiej modernizacji, działka
600 m, ogrzewanie gazowe. lic.9549 - 726
290 939

Umeblowane, parter ok. 40m2, 800zł
miesięcznie bez dodatkowych opłat dla dwójki
młodych ludzi bez dzieci i zwierząt. Jelenia
Góra ul. Sobieskiego. Oferta bezpośrednia.
- 693 539 968

Dom w Sobieszowie - parterowy w cichej, zielonej, spokojnej okolicy. Pow. 150m2, działka
513m2. Parter: salon-40m2, kuchnia pokój
plus 2 pokoje na poddaszu, garaż sprzedam
Euro-Dom lic.4566 - 601 540 292

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe po
remoncie, umeblowane, w okolicy Akademii
Ekonomicznej. Czynsz 700zl w tym ogrzewanie. - 692 441 853

Dom w Wojcieszowie – poniemiecki, odremontowany, ocieplony, strych do zagospodarowania, działka 3000m2, garaż, teren
ogrodzony, lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760

Wynajmę od zaraz mieszkanie dwa pokoje
w bloku na Kiepury umeblowane - 502
334 076
Wynajmę pokój 1-2 osobom, może być
małżeństwo z dzieckiem 885 040 959
Złotnicza 2 pokoje - Mieszkanie 55 m2, w
pełni wyposażone i umeblowane w dobrym
standardzie w cichej i spokojnej okolicy od
zaraz - 800 zł + liczniki - 601 814 664

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie komunalne (27,5m2)
- 1 pok (16m2), kuchnia (8m2), łazienka z
WC (3,5m2) na większe 3 pok. - może być
zadłużone - 512 314 203
Zamienię własnościowe 2-pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze na 3 pokojowe tel.
668 771 084

DOMY
KUPIĘ
Dom poniemiecki do remontu lub nowy w
Jeleniej Górze i bliskiej okolicy. Zdecydowany
klient. Pilne. Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM
0% prowizji - dom w Jeżowie Sudeckim, wolnostojący z garażem, 135m2, 4 sypialnie plus
salon, komfortowy, działka 1141m. Cena 580
tys. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
167m² wolnostojący z garażem oraz budynkiem gospodarczym w Miedzyrzeczu-Bobowicko. Działka 680m². Widok na jezioro,
blisko las. - 885 342 947
50.000 dom 12 km od Jeleniej Góry do
rozbiórki lub remontu z budynkiem gospodarczym na działce 989m2, lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
500.000 dom w Karpaczu, posiada 145m2
powierzchni zabudowy incl. piwnice i garaż, 6
pokoi + łazienki i kuchnie, lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Atrakcyjny 399 000 zł - Dom wolnostojący, 260 m2 powierzchni całkowitej 5 pokoi,
2 łazienki na działce 730 m2 . N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

Dom wiejski działka 6300m2 do remontu +
murowana stodoła. Na majestatycznie położonej działce. Doskonałe miejsce na atrakcyjną agroturystykę. Około 8km od Jeleniej
Góry. 198000. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 6327 - 503 021 047
Ładny domek poniemiecki po kapitalnym
remoncie 130 m2, 3 pokoje, na działce 1100
m2 w Miłkowie 409 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Działki w Miłkowie koło Karpacza - Widokowe działki o pow. 1412 m2,o pow. 1973 m2
z wydanymi warunkami zabudowy sprzedam
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
Okazja 50 tys.zł za działkę pod zabudowę o
pow. 1000m2 w Kostrzycy, gm. Mysłakowice
z widokiem na panoramę Karkonoszy sprzedamy Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
Projekty Murator - domów, garaży, budynków gospodarczych i usługowych, magazyny,
budynki inwentarskie, lic 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Szklarska Poręba - Działka budowlana
przy ul. Szklanej 210000 zł. za 1210 m.kw.
Wszystkie media. nowy asfalt, doskonały
dojazd, malownicze miejsce. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Szklarska Poręba 120000 - 3947 m.kw.
Dolna Szklarska Poręba, na dom, pensjonat,
domki letniskowe. Doskonała cena. Rychlewski Remigiusz lic 9549 - 501 736 644

LOKALE
KUPIĘ

Piętro willi Cieplice - 190 m2, I piętro, 3
pokoje, strych, piwnice. Ogrzewanie gazowe,
murowany garaż, działka - 931 m2 z altanką.
Cena 290 tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic. 9549 - 602 732 135

LOKALE
SPRZEDAM

Projekty domów, garaży, budynki gospodarcze i usługowe, magazyny, budynki
inwentarskie, lic 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
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 dom 180m2 z lokalem han-usl w
Lwówku Sl. lub wynajmę lokal 19m2. centrum
- 511-414-895
Szeregówka o powierzchni 300m2
położona w spokojnej dzielnicy Mysłakowic,
blisko parku. Ogród 2500m2, teren ogrodzony. Nieruchomość ocieplona, nowe okna
PCV, dach pokryty dachówką ceramiczną.
lic.14557 - 668 667 637
Wyjątkowy, przytulny dom z klimatem,
116m2, nie wymaga nakładów, działka i
garaż. Bajkowe miejsce. Ten dom to wymarzona przystań dla rodziny, która poszukuje
komfortu na co dzień. Tylko 420 tys. zł EuroDom lic 4566 - 601 540 292,
Wysoki standard dom Zabobrze ul. Paderewskiego, skrajny szereg o wysokim standardzie, wysokiej klasy materiały, przyjemne
wnętrza, świetna lokalizacja. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

Bliźniak w Janowicach ok. 145 m2, parter
z użytkowym poddaszem, 3 pokoje, działka
566 m2, wolno stojący duży garaż, ładny
zadbany ogród. Cena 263 tys. zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9547 - 602 732 135

Połowa domu w Jeżowie Sudeckim,
3 pokoje o powierzchni 120m2. Kuchnia
wyposażona w zmywarkę, lodówkę, mikrofalówkę, płytę indukcyjną, pralkę, piekarnik.
Do użytku garaż i ogród. Jeldom lic. 14557
- 668 667 637

Dom 280m oryginalny, ekologiczny, komfort.
3 łazienki 5 pokoi, kuchnia + inne działka
2300m Podgorzyn sprzedam 1.150.000zl.
- 691 800 131

Działki w Borowicach - Położone wysoko z
widokiem na miejscowość położoną w dolinie,
lic.5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760

Poszukuję dużego pomieszczenia w Jeleniej Górze dla konkretnego klienta w granicach 250 do 300 m2 (najlepiej niezależnego)
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Dom - pensjonat w Karpaczu. Pięknie położony z widokiem na Śnieżkę pilnie sprzedam,
lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
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Nowy jednorodzinny - Jeżów pow.123m2 na
działce 1231m2, 4 pokoje, do zamieszkania.
Poddasze do wykończenia. Ogrzewanie
gazowe. Dodatkowo drugi bud. ok. 35m2
pod działalność. Cena 570tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135

Bliźniak okolice Morcinka - Zadbany dom
do zasiedlenia od zaraz. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604-508-308

Budowa domów pod klucz tel. 504 831
342
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DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
3482m² - Najpiękniejsza działka budowlana
w Jeleniej Górze Dziwiszów - os. Leśne
Zacisze, idealny prostokąt, media przy
działce, cisza i łono natury blisko ciebie. 885 342 947

Sprzedam lub wydzierżawię lokal 60 m2 w
Jeleniej Górze tel. 669 572 257

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Bardzo atrakcyjny lokal 48m² w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby. Lokal
znajduje się po kapitalnym remoncie wszystko nowe (ogrzewanie gazowe) idealny
na działalność handlową, usługi, biura –
004915141957354
Do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej
powierzchni 49 m2 przy ulicy Kopernika 3/47,
cena do uzgodnienia - 502 362 187
Do wynajęcia pomieszczenie biurowe - 12m2
przy Armii Krajowej. - 661 991 555
Mam do wynajęcia lokal w centrum Karpacza przy ulicy Konstytucji 3 maja. Opłata
miesięczna 600zl mój nr. tel 507057943
- 669 937 731
Pomieszczenie 360m2 na ul. Wolności.
Możliwość samodzielnej adaptacji wnętrza
i wydzielenia mniejszej powierzchni. - 601
880 445
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
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia powierzchnie magazynowe
o każdej powierzchni, halę, plac. Teren
ogrodzony, pilnowany przez stróża (dzień i
noc). Cena do uzgodnienia w zależności od
powierzchni wynajmowanej. Jeldom lic.14557
- 668 667 637
Garaż do wynajęcia na Zabobrzu - 600
158 517
Wynajmę magazyn 425 m2 z biurem tel.
500 168 910
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

