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JELENIA GÓRA Krytykował, to go odwołali z rady nadzorczej MZK

Wysiadka, panie prezesie!
KRAJ

Złoty medal
Mirosława
Wieczorkiewicza
Czwarty z rzędu tytuł mistrzowski dla zapaśnika weteranów.

str. 4

Lider Wspólnego Miasta
Robert Prystrom nie jest
już w radzie nadzorczej
Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Stracił stanowisko, bo – jak twierdzą samorządowcy – nie realizował
obowiązków statutowych i krytykował spółkę. Nominację Prystroma potraktowano jako „spłatę”
zobowiązań prezydenta Marcina
Zawiły za poparcie przed drugą turą
wyborów samorządowych. Jednak
były kandydat na szefa miasta, który
uzyskał trzeci wynik, nie zagrzał
długo miejsca na nowym fotelu.
– Robert Prystrom mówił, że ma

pomysł na uzdrowienie sytuacji w
MZK. Prezydent Marcin Zawiła dał
mu szansę. Tymczasem mianowany
zamiast wdrażać te rozwiązania, zajął się krytyką spółki. Jego obowiązki jako członka rady były natomiast
zupełnie inne. Stąd decyzja o jego
odwołaniu – wyjaśnił Cezary Wiklik,
rzecznik magistratu.
R. Prystrom dowiedział się o tym
od Jelonki. Dziwi się decyzji samorządowców podkreślając, że opracował program naprawczy miejskiego
przewoźnika, ale rada nadzorcza
uznała go za stek bzdur. Działania
Prystroma poparła tymczasem
załoga i związki zawodowe. Lider
Wspólnego Miasta twierdzi, że aktualny zarząd MZK jest niekompe-

tentny i bez jego wymiany nic
się w spółce nie zmieni. –
Wszystko zmierza
do upadku
firmy i powierzenia
u s ł u g ko munikacyjnych t ańszemu przewoźnikowi
ze wnętrznemu –
p r o r o k uj e
R. Prystrom.
Miasto odcina
Robert Prystrom, prezes Wspólnego
się od takiej inMiasta, o swoim odwołaniu dowiedział
terpretacji.
(Angela) się od Jelonki.

REGION JELENIOGÓRSKI Zmienna pogoda, szybko zapadający zmierzch

ŚWIAT

Mały Nobel
dla Łągiewki

Jesień porą pełną stłuczek
JELENIA GÓRA

Bo miłość
silniejsza jest!
Muzyka i Słowo w hołdzie
błogosławionego Janowi Pawłowi II.

str. 6

Przy padającym deszczu kraksy
przy Hotelu Las są normą.

Żadne zdarzenie nie
skończyło się tragicznie: ani
„czołówka” w Karpaczu, w
której uczestniczyły mercedes vito i ford mondeo,
ani kolizja w Ściegnach,
do której doszło z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn.
W Jeleniej Górze przy ulicy
Sudeckiej sprawcą zdarzenia był kierowca pojazdu
renault clio, który wyjeżdżając z ulicy Ptasiej nie

ustąpił pierwszeństwa kierującemu
fordem focusem. W Piechowicach
na krajowej „trójce” kierowca renault
kangoo nie zachował bezpiecznej
odległości i uderzył w volkswagena
passata. W minioną środę z kolei
także na „trójce” przy Hotelu Las
kierująca volkswagenem wpadła
w poślizg i uderzyła w barierkę. Na
jezdnię wylało się dużo oleju, który
strażacy z trudem zneutralizowali w
strugach deszczu.
(Petr, Agrafka)

REGION JELENIOGÓRSKI

Sprawca potrącenia celniczki
wyszedł na wolność
Mężczyzna, który na początku
sierpnia w Jakuszycach staranował
radiowóz Służby Celnej i spowodował ciężkie obrażenia ciała u
funkcjonariuszki SC, wyszedł na
wolność. Po wypadku został zatrzymany w areszcie, bo znaleziono
przy nim tabletki z substancją psychotropową. Próbował także uciec
z miejsca zdarzenia. Później jednak

wykazał skruchę, zadośćuczynił
pokrzywdzonej i przyznał się do
spowodowania wypadku. Prokurator rejonowy w Jeleniej Górze
zastosował więc wobec mężczyzny
kaucję (sto tysięcy złotych) i zwolnił go z aresztu. 27-latek ma także
dozór policyjny i zakaz opuszczenia
kraju.
(Agrafka)

‘‘PLUS

firma

Partner Kärcher

Towarzystwo Wynalazcze Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w
Sztokholmie przyznało wynalazkowi
Lucjana Łągiewki z Kowar srebrny
medal. To nie jedyny honor i wyróżnienie, jakich po latach doczekał
się Lucjan Łągiewka, fizyk amator,
który w 1998 roku zademonstrował
bezkolizyjny zderzak, niedawno
uhonorowany nazywanym „małym
Noblem” tytułem największego wynalazku pierwszej dekady XXI wieku.
Naukowca doceniła Międzynarodowa
Federacja Organizacji Wynalazczych.
Wynalazek kowarzanina może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, a postać wynalazcy ma służyć
w promocji miasta nad Jedlicą.
(RED)

‘‘

Fot. Agrafka

Zderzenie czołowe w Karpaczu, dachowanie w
Ściegnach, stłuczki przy ulicy Różyckiego i w Piechowicach – tak wyglądał miniony piątek w Kotlinie
Jeleniogórskiej i w Jeleniej Górze.

58-500 Jelenia Góra
ul.. W.Pola 8
tel/fax. 75/ 751 80 10
kom. 601 44-30-33

MYJKI CIŒNIENIOWE,
SZOROWARKI,
ZAMIATARKI,
ODKURZACZE,
MOPY DO SPRZ¥TANIA
RÊCZNEGO,
WÓZKI,

dla domu i profesjonalistów!

info@plus-karcher.com.pl
www.plus-karcher.com.pl

ROZMAITOŒCI

O NIM SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Waldemar Wydmuch
fotografik

Krzysztof Kroczak
radny

Współzałożyciel Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego i jego
długoletni prezes z racji obchodzonego
w tym roku 50-lecia organizacji został
odznaczony medalem Zasłużony dla
Kultury Polskiej. Waldemar Wydmuch
fotografuje nieprzerwanie od 1953
roku. Przez wiele lat pracował jako fotoreporter prasy lokalnej. Fotografował
wszystkie ważne wydarzenia nie tylko
kiedy pracował, lecz także w czasie wolnym. W jego archiwum znaleźć można
zdjęcia ilustrujące codzienność Jeleniej
Góry sprzed lat. Zajmował się także
fotografią artystyczną i krajobrazową.
Jest cenionym twórcą aktów. Posiada
także niezwykłą kolekcję aparatów
fotograficznych.
(RED)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Urząd otwarty inaczej
niu Centrum Obsługi Mieszkańca
w kompleksie obiektów magistratu
przy ul. Ptasia/Sudecka, oraz po
przeanalizowaniu ruchu petentów,
którzy najczęściej pracują od 8 do
16 i nie mają czasu na załatwienie
spraw w tych godzinach.
(RED)

W poniedziałki, wtorki i środy
Urząd Miejski w Jeleniej Górze będzie pracował w godz. 7.30 – 15.30,
w czwartek w godz.: 7.30 – 16.30, a
w piątek – od 7.30 do 14.30. Te zmiany wchodzą w życie z początkiem
listopada. Zdecydował o tym prezydent Marcin Zawiła po uruchomie-

JELENIA GÓRA
Fot. Angela

Ciężarówką w tył forda

Po stłuczce przed skrzyżowaniem
utworzyły się korki.
kręgosłupa i
g ł ow y. Po szkodowani nie odnieśli jednak
poważniejszych obrażeń i zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję
drogową, której przyczyną była
nieuwaga sprawcy.
(Angela)

W minioną środę przy al. Jana
Pawła II nieopodal skrzyżowania z
ul. Sobieskiego na tył forda focusa z
Jeleniej Góry najechał kierowca samochodu ciężarowego marki Scania – obywatel Słowacji. Do szpitala
na badania lekarskie zostały przewiezione dwie osoby z samochodu
osobowego: uskarżały się na bóle
•
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W listopadzie ubiegłego roku jako jedyny
dostał się do rady miejskiej z list Stowarzyszenia Wspólne Miasto. Teraz zamierza
wstąpić do Platformy Obywatelskiej, choć
nie miał dobrej opinii o tej partii. Zdanie
jednak zmienił współpracując z kolegami
z rady należącymi do PO. Uważa, że więcej
uda mu się zrobić grając w jednej drużynie
PO, niż stojąc samemu na korytarzach. I
dodaje, że taka decyzja będzie korzystna
dla skutecznego działania. Działacze
Wspólnego Miasta wytykają radnemu
sprzeniewierzenie, w stowarzyszenie po
raz kolejny zostanie bez przedstawiciela w
radzie. Przypomnijmy, że w minionej kadencji czworo radnych WM odsunęło się od
tej organizacji i utworzyło
własny klub.
(Angela)
JELENIA GÓRA

Politechnika nie obawia się braku chętnych

Inżynier robotę znajdzie
Wbrew niekorzystnym tendencjom demograficznym
uczelni udało się osiągnąć
dobry wynik w rekrutacji, a
jej absolwenci nie powinni
narzekać na brak perspektyw.
Choć zajęcia na Politechnice Wrocławskiej w Cieplicach trwają, w
miniony piątek odbyła się ceremonia
Gaudeamus. Zgromadziła gości,
kadrę uczelni oraz studentów i absolwentów najpierw w kościele pw. św.
Jana Chrzciciela, gdzie sprawowano
Mszę Świętą, a później w sali gimnastycznej „Olimp”.
Zgromadzonych
przywitał dr inż.
Maciej Pawłowsk i , d y re k t o r
Zamiejscowego
Oddziału Dydakt ycznego
Politechniki
Wrocławskiej.
Wśród obecnych
zasiedli przedstawiciele pracodawców,
gdzie

R

E

K

Wypadek po alkoholu

Inżynierowie po studiach
politechnicznych mogą być pewni swej
pozycji na rynku pracy.
studenci odbywają staże, zaś absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie.
– Wbrew niżowi demograficznemu,
który postępuje i będzie jeszcze głębszy, udało nam się zachęcić nawet
więcej kandydatów niż rok temu.
Studia rozpocznie 272 studentów
pierwszego roku – zaznaczył M.
Pawłowski dodając, że w wielu przypadkach to właśnie pewność etatów
po studiach politechnicznych motywowała przyszłych słuchaczy.
ZOD PW przejął na własność Dom
Akademicki Sublokator przy ulicy Piłsudskiego w Jeleniej Górze. Stało się
możliwe dzięki zamianie z miastem,
które otrzymało tzw. za-
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RESTAURACJA HEXA 66

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

Otwarto koperty złożone na przetarg
dotyczący przebudowy stadionu przy
ul. Złotniczej. Oferty zgłosiły wszystkie
cztery firmy, które zgłosiły się do tej
pracy poprzednio. Przewidywane koszty
przebudowy wahają się w przedziale
między 16.340 tys. zł a 18.302 tys. zł. Najpewniej w nadchodzący wtorek nastąpi
rozstrzygnięcie przetargu. Podpisanie
umowy i przekazanie placu budowy
może nastąpić 2 listopada.
(RED)

REGION

Dr inż. Maciej Pawłowski
•

Stadion placem budowy

Fot. red
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ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

meczek na Zabobrzu. Ta formalność
pozwoli na inwestowanie w akademiku. Uczelnia ponosi też nakłady
przy konserwacji i odnawianiu
Pałacu Schaffgotschów, siedziby
ZOD PW. W tym roku akademickim
zaplanowano otynkowanie zabytku
od strony Parku Zdrojowego.
Wybrani studenci pierwszego
roku złożyli przyrzeczenie studenckie i odebrali indeksy. Dyplomy
ukończenia studiów dostali także
świeżo upieczeni inżynierowie.
Indeksy wręczono także żakom
z Uniwersytetu Nysa, którzy w
tym roku studiować będą w ZOD,
a trzyletnie studia na tej uczelni
każdego roku toczą się w Czechach
i Niemczech. Na koniec wysłuchano
wykładu inauguracyjnego.
(RED)
•
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Prawie dwa promile alkoholu miał
we krwi kierowca samochodu marki
Nissan, który 18 października uderzył
w bok tira na drodze krajowej nr 3 w
Szklarskiej Porębie. Po uszkodzeniu
zbiornika ponad 100 litrów paliwa
wylało się na drogę. Jeden z pasażerów
nissana został przewieziony do szpitala,
ale nie doznał poważniejszych obrażeń.
Pasażerowie mieli odpowiednio prawie
4 promile i ponad 2 promile alkoholu w
organizmie.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Piesi na celowniku

Policjanci drogówki przeprowadzili
17 października akcję pod kryptonimem „Pieszy”. Ukarano mandatami 18
pieszych, ponieważ przechodzili poza
przejściami i na czerwonym świetle.
Mandat dostało również ośmiu kierowców, którzy nieprawidłowo przejeżdżali
przez przejścia dla pieszych, a także
sześciu zmotoryzowanych, którzy nie
ustąpili im pierwszeństwa.
(KMP)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kradli limuzyny z salonów
przekazywali inne, nie pasujące
do auta. Później wracali do salonu
i odjeżdżali skradzionym pojazdem. Dzięki współpracy ze stroną
austriacką i funkcjonariuszami
policji namierzono poszukiwanych,
których zatrzymano w październiku
w Piechowicach. Po zakończeniu postępowania obaj mężczyźni przekazani zostaną stronie austriackiej.
(KMP)

JELENIA GÓRA

Powstanie szkoła katolicka
dobnie już w XII w. Warto podkreślić,
że współcześni nauczyciele katoliccy
koncentrują się na osobie, starają się
rozwijać wszystkie talenty uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem
cnót. Celem edukacji katolickiej jest
poszukiwanie obiektywnego dobra
i prawdy, poznanie świata i samego
siebie, jako Bożego stworzenia, a
także wzorowanie się na Chrystusie.
Patronem wydarzenia była, m.in.
Jelonka.com.
Na koniec ks. dr hab. Sławomir Stasiak z Kurii Legnickiej celebrował Mszę
Świętą w Bazylice Świętych Erazma
i Pankracego w intencji nauczycieli
i wychowawców z terenu Kotliny
Jeleniogórskiej.
(Agrafka)

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego zamierza
w przyszłym roku uruchomić zespół
szkół oparty na połączeniu nauki z
edukacją katolicką. O tym pomyśle
dyskutowano, między innymi, podczas
zorganizowanej z okazji Dnia Papieskiego konferencji naukowej „Misja
szkoły w integralnym wychowaniu
dziecka”, która odbyła się w Domu
Katechetycznym przy ul. Kopernika,
dawnym kolegium jezuickim. Mówiono, między innymi o wychowywaniu i
odpowiedzialności. Ks. Marcin Kozyra
wskazał na połączenia między rodziną,
szkołą i Kościołem. Z kolei Zbigniew
Sośnicki zaprezentował historię szkolnictwa katolickiego w Jeleniej Górze,
które swoje początki miało prawdopo-

Zmarł Adolf Sypko
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nr 3), a także w latach 1975 - 1981
dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Żeromskiego. Pracował
także – nauczając języka polskiego
– między innymi – w Technikum
Elektronicznym oraz w popularnej
„Handlówce”. Cześć Jego Pamięci!
(RED)
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Kto zainstaluje kamery?

dwóch lat, na jaki zawarta jest obecna umowa. Prowadzimy rozmowy z
urzędem miasta na temat obiecanej
umowy długoterminowej – mówi
Stanisław Sudoł, prezes Spółki Kupieckiej Zabobrze, w której działa
200 podmiotów.
– Miasto wydaje zgody na powstawanie nowych marketów. Nie
mamy nic przeciwko, jednak niech
władze dają nam szansę na uczciwą
konkurencję i rozwój – podkreśla
szef spółki.
(Angela)

Miasto szuka firmy, która do końca
grudnia br. wykona dokumentację projektową drugiego etapu monitoringu
dla Jeleniej Góry. Kryterium wyboru
będzie cena. Nowe kamery mają się
pojawić w miejscach najbardziej niebezpiecznych. System monitoringu,
który został zainstalowany w mieście,
może obsłużyć do 200 kamer.
(Angela)

Jak już informowaliśmy, kupcy z
Zabobrza wyrazili gotowość do administrowania targowiskiem w Cieplicach.
W ubiegłym roku postulowali również
chęć zawarcia długoterminowej umowy
dzierżawy na zabobrzański ryneczek.
Radni poprzedniej kadencji nie rozpatrzyli jednak ich wniosku, a były
prezydent Marek Obrębalski podpisał
trzyletni kontrakt z miastem.

JELENIA GÓRA

Niszczą znaki drogowe

O tym, jak wiele pozytywnych
zmian zaszło na targowisku Zabobrze, od czasu jego przejęcia przez
kupców, których reprezentuje spółka
Kupiecka Zabobrze, nikogo przekonywać nie trzeba. Udrożniono
wjazd i parking dla klientów,
zadbano o zmianę starych pokryć nad stołami, ogrodzono
targowisko i zamontowano monitoring, I chociaż wszystko idzie
w dobrym kierunku, na najważniejsze inwestycje potrzebne są
duże pieniądze.
– Takich kwot nie uda nam
się wygospodarować z pobieranych opłat. Na remont czy
wymianę pawilonów będziemy
musieli zaciągnąć kredyty. Dlatego potrzebna jest nam umowa
długoterminowa. Żaden bank Spółka kupiecka robi wszystko, aby na
nie da nam kredytu na okres ryneczku było czysto i nowocześnie.

Powyginane, poucinane, czy pomalowane sprejem znaki to prawdziwa
plaga Jeleniej Góry. Wandale działają
najczęściej pod osłoną nocy i nie oszczędzają również drogowych luster, które
nagminnie rozbijają. Roczne zniszczenia Miejski Zarząd Dróg i Mostów
szacuje na 180 tys. zł, co stanowi 30 – 35
procent całej kwoty przeznaczonej na
znakowanie miasta.
(Angela)

REGION

Do pracy z narkotykami

Amfetaminę i marihuanę (łącznie
ponad tysiąc porcji) miał przy sobie
pasażer opla. 16 października mężczyzna jechał do pracy z kolegami,
którzy zachowywali się nerwowo, co
wzbudziło podejrzenia policjantów.
36-latek miał środki odurzające w
kieszeni i w plecaku. Część z nich była
poporcjowana i przygotowana do
sprzedaży. Grozić mu może nawet do
10 lat pozbawienia wolności.
(KMP)

Egzaminy będą znacznie trudniejsze

JELENIA GÓRA

Tłoczno po prawo jazdy

JELENIA GÓRA

W minioną środę odbył się pogrzeb
znanego jeleniogórskiego pedagoga, wychowawcy kilku pokoleń
młodzieży i szefa placówek oświaty
Adolfa Sypki (1930 - 2011). Zmarły
był, między innymi, kierownikiem
Liceum Pedagogicznego i Szkoły
Ćwiczeń (dzisiejsze Gimnazjum

Handlowcy z Targowiska
Zabobrze pragną rozmawiać z władzami miasta o
obiecanej, długoterminowej
umowie dzierżawy targowiska. Aktualna wygasa za
dwa lata.

•

Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze
przeżywa prawdziwe oblężenie, a chętnych jeszcze
przybędzie.

•
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Zamknęli most

się na pamięć. – Największa grupa
osób, która chce zrobić prawo jazdy
jeszcze przed wprowadzeniem zmian
to kursanci kategorii A – mówi Robert
Tarsa, dyrektor WORD w
Jeleniej Górze. Na zdanie
egzaminu na starych
zasadach szansę mają
osoby, które są w trakcie
kursu, lub te, które właśnie rozpoczynają zajęcia. Kurs trwa bowiem
około miesiąca, a na egzamin w jeleniogórskim
Kto chce uniknąć większych stresów,
WORD-zie czeka się około
musi się pospieszyć ze zdaniem
dwóch tygodni.
egzaminu.
(Angela)

Wszystko przez planowane
zmiany egzaminów teoretycznych na prawo jazdy, jakie
mają wejść w życie od 11 stycznia 2012 roku. Planowane jest
wprowadzenie około trzech
tysięcy pytań teoretycznych
jednokrotnego wyboru. Będą
zagadnienia dynamiczne, które obrazują daną sytuację na
K

drodze i osoba egzaminowana ma 10
sekund na odpowiedź. Do pytań nie
będzie można wracać. Teraz tych jest
ich 400 i rozwiązań można nauczyć
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Kupcy chcą szansy na rozwój

Fot. red

Zatrzymano dwóch mieszkańców Piechowic poszukiwanych na
podstawie europejskiego nakazu
aresztowania. Działając metodą
„na podmianę kluczyka”. sprawcy
kradli z austriackich salonów samochodowych drogie samochody
przeznaczone do jazdy testowej.
Oddając auto po odbyciu takiej jazdy, sprawcy podmieniali kluczyki:
zabierali oryginalne a obsłudze

Liczą na kredyty i kontrakt na lata

JELENIA GÓRA

Fot. red

JELENIA GÓRA
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Z powodu zamkniętej będącej w
fatalnym stanie przeprawy nad Bobrem autobusy Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego linii nr 5 w relacji
do Siedlęcina i Wrzeszczyna kursują
do odwołania przez Jeżów Sudecki. Na
odcinku od przystanku Siedlęcin Górny
do mostu tymczasowo będzie kursował
mały autobus zapewniający możliwość
przesiadki na kursową piątkę odjeżdżającą z przystanku „Siedlęcin Wieża
Rycerska”. Kurs szkolny o godz. 15:00
z Jeżowa wykonywany będzie dotychczasową trasą przez Siedlęcin Górny,
skróconą do mostu nad Bobrem.
(RED)
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Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

24 października 2011 r.
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AKTUALNOŒCI / sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REgION KRAJ

Po remisie nasi utrzymali trzecie miejsce w tabeli

bez szans
Złoty Mirosław Wieczorkiewicz Sudety
W sobotnim spotkaniu I ligi koszy-

Bohaterowie zawiedli

Najlepszą okazję na zdobycie gola
miał Kowalski, który wszedł na boisko
w drugiej połowie. W 65. minucie
doświadczony napastnik Karkonoszy
w polu karnym gości minął obrońcę
i na drodze do siatki stał tylko Mazur, ale nasz zawodnik skiksował i
golkiper Foto-Higieny bez problemu
złapał piłkę.
Swoją szansę mieli również goście,
w końcowych fragmentach meczu
Skorupa starał się zaskoczyć Dubiela
mocnym strzałem z narożnika pola
karnego, ale bramkarz biało-nie-

bieskich sparował
futbolówkę na rzut
rożny. Jak przyznali
zawodnicy obu ekip
- remis był sprawiedliwym wynikiem
sobotniego meczu,
po którym Karkonosze pozostaną na
trzeciej pozycji.
W barwach gości
Mecz miał być hitem kolejki, okazał
kibice pamiętający
najlepsze lata jele- się przeciętnym widowiskiem.
niogórskiej piłki mogli zobaczyć Jacka Sorbiana - kapitan występował m.in. w Śląsku Wrocław,
ekipy z gminy Oława występował w Ślęzy, Górniku Wałbrzych, KP Konin,
naszym zespole (Kem-Bud Jelenia ŁKS-ie Łódź, a od 2004 roku niezmienGóra) w sezonie 1998/99. 36-letni nie broni barw Foto-Higieny.
(Przemo)
wychowanek Moto Jelcza Oława
Fot. KARKONOSZE

Pojedynek trzecich w tabeli
Karkonoszy z wiceliderem
z Gaci nie był porywającym
widowiskiem. Mimo otwartej gry z obu stron brakowało
sytuacji podbramkowych,
akcje ofensywne kończyły
się zazwyczaj na nieudanych
dryblingach oraz niecelnych
podaniach, co wielokrotnie
powodowało jęki niezadowolenia ze strony kibiców.

JELENIA GÓRA

W dniach 7–9 października Racibórz na Śląsku gościł byłych najlepszych zapaśników stylu klasycznego
na świecie. Na Mistrzostwa Świata
Weteranów w zapasach w stylu klasycznym przyjechali byli mistrzowie
olimpijscy i świata ze wszystkich kontynentów. W sumie 330 zawodników
reprezentujących 30 krajów. Świetnie zaprezentował się

Karkonosze Jelenia Góra – Foto-Higiena Gać 0:0
Karkonosze: Dubiel – Gęca, Jurkowski, Wawrzyniak, Bizoń, Walczak (86’ Micek),
Gałuszka, Krakówka, Ziomek, Murdza (75’ Krupa), Piaszczyk (65’ Kowalski)
Gać: Mazur - Płomiński, P. Przytuła, Smoliński, Koszelowski, M. Przytuła, Sorbian,
Boczarski, Tarasewicz (86’ Budny), Biegański (23’ Skorupa), Kucyniak

Nasz mistrz podczas dekoracji.

W służbie historykom i zwykłym mieszkańcom

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Rada obradowała

Archiwiści świętowali okrągłe jubileusze

W miniony wtorek w ratuszu
odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej. Przegłosowano zmiany w
budżecie, które pozwolą m.in.
na sformalizowanie umowy
wstępnej o przejęcie tzw. zameczku na Zabobrzu od Politechniki Wrocławskiej. Miasto
stanie się właścicielem zameczku i będzie mogło przystosować
go na siedzibę Osiedlowego
Domu Kultury. Ławnicy zostali
wybrani zgodnie z wymogami
przekazanymi przez sądy. Wymogom tym odpowiadało 117 ze
118 otrzymanych zgłoszeń.
(Petr)

JELENIA GÓRA

Torfowisko atrakcją

Fragment torfowiska powstanie w Jagniątkowie dzięki wysiłkom Karkonoskiego Parku
Narodowego. To jeden z elementów promocji tej części miasta.
Torfowisko będzie miało wymiar
ok. 30 x 10 m. KPN nasadzi
tam właściwą takim miejscom
florę. Torfowisko będzie miało
rolę edukacyjną, stanie się też
celem wycieczek dla tych, którzy chcieliby zobaczyć rośliny
Karkonoszy, a nie zawsze mogą
wybrać się w wysokie góry.
(RED)

W miniony czwartek w Jele- Józef Drozd, dyrektor Archiwum
niej Górze obchodzono 200- Państwowego we Wrocławiu.
W oddziale jeleniogórskim mieszlecie działalności Państwoweczącym
się przy ul. Kazimierskiego
go Archiwum we Wrocławiu
i 60-lecie jeleniogórskiego
oddziału. Obchody połączono z półwieczem istnienia
placówki lubańskiej.
To miejsce kojarzy się najczęściej
ze stertą dokumentów pokrytych
grubą warstwą kurzu. A w tych
właśnie dokumentach wiele osób co
roku poszukuje swojej przeszłości.
Archiwum służy historykom do badań
naukowych, ludziom do celów urzędowych. Wydajemy różnego rodzaju
zaświadczenia, odpisy, również ze
świadectw pracy. Prowadzimy też
działalność edukacyjną – wyjaśnił
•

R

Szesnaście kilo golonki i 28
porcji żółtego sera ukradł z
marketów 20–letni mieszkaniec
Kowar. Nie spożył sam skradzionych wiktuałów, ale – chodząc
od domu do domu – sprzedawał
je. Produkty wynosił hurtowo
ze sklepów wychodząc z nich
przez bramkę przeznaczoną dla
wchodzących klientów.
(KMP)

E

K

L

A

M

A

•

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

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

www.camping.karkonosz.pl

ustawione akta grzbiet do grzbietu
zajęłyby około 2100 metrów. W tym
jest ponad 700 dokumentów, ponad
4,5 tysiąca map, oraz księgi, akta,

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa, którą można
oglądać w siedzibie jeleniogórskiego archiwum
jeszcze przez 10 dni.

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

REGION

Złodziejski biznes

Mirosław Wieczorkiewicz, startujący w
grupie 50-55 lat do 97 kg, który wywalczył po raz czwarty z rzędu tytuł mistrza
świata weteranów. Jak zapowiada nasz
mistrz, za rok w Budapeszcie chce
walczyć o piąty tytuł najlepszego zawodnika globu. Bardzo dobrze wypadł także
Edward Masełko w kategorii do 69kg,
który wrócił z Raciborza ze srebrnym
krążkiem.
(MDvR)

Fot. Archiwum
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campingpark@interia.pl
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fotografie. Najstarszy dokument posiadany przez jeleniogórskie archiwum
to dokument z 1309 roku księcia
Bernarda Lwóweckiego, który ofiarowuje swojemu rycerzowi Gotsche
Schaff około 20 hektarów ziemi w
Malinniku.
Jednym z najważniejszych gości
jubileuszu był emerytowany dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, Czesław Margas, który
szefował jeleniogórskiej placówce od
1951 do 1990 roku. Podczas uroczystości obecny kierownik jeleniogórskiego archiwum, Ivo Łaborewicz,
odebrał oznakę honorową
„Zasłużony dla
Kultury Polskiej” nadaną
przez ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.
Ivo Łaborewicz
(Angela)
•

•
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karzy Sudety Jelenia Góra uległy na
własnym parkiecie ekipie Startu Gdynia 39:63. To już druga z rzędu wysoka
porażka jeleniogórzan, ale tym razem
z dobrej strony pokazali się zmiennicy.
Pierwsze punkty goście zdobyli już po 4
sekundach meczu. Po 3 minutach było
już 0:8 i dopiero wtedy pierwsze punkty
dla gospodarzy zdobył Niesobski. Na 2
minuty przed końcem pierwszej odsłony na tablicy wyników widniał druzgocący rezultat 2:17. Po pierwszej kwarcie
przegrywaliśmy 8:24. Tymczasem w
drugiej ćwiartce pod koszem objawił się
Kołtun. Najwyższy zawodnik Sudetów
(210 cm), który jak na razie zawodził,
zbierał ważne piłki, a nawet punktował
poprawiając niekorzystny rezultat.
Tuż przed przerwą po celnej „trójce”
Bukowieckiego przegrywaliśmy 25:36.
Po zmianie stron goście utrzymywali
bezpieczną przewagę, ale podopieczni
trenera Taraszkiewicza dzielnie się trzymali. Dwukrotnie celnymi rzutami za
3 pkt. popisał się Kozak. Jednak dobra
postawa zmienników nie wystarczyła
do odrobienia strat i po 30 minutach
wciąż przegrywaliśmy różnicą 15 pkt.
(33:48). W ostatniej kwarcie Kołtun
nadal zbierał, blokował i był najskuteczniejszym zawodnikiem Sudetów
w pojedynku przeciwko ekipie z Gdyni
(10 punktów, 12 zbiórek i 4 bloki).
Słaby występ w zespole Startu zanotował Mordzak, który przed 5. kolejką
zdobywał średnio 17,3 pkt./mecz. W
konfrontacji z jeleniogórzanami zdobył
zaledwie 2 „oczka”.
(Przemo)

Sudety Jelenia Góra - Start Gdynia
39:67 (8:24, 17:12, 8:12, 6:19)
Sudety: Kołtun (10), Niesobski (8),
Kozak (8), Wilusz (6), Kijanowski (4),
Bukowiecki (3), Budziński, Minciel,
Maryniewski.
Start: Kostrzewski (19), Andrzejewski
(11), Malczyk (8), Wojdyła (8), Lisewski (6), Śmigielski (4), Nowakowski
(4), Młynarski (3), Mordzak (2),
Szpyrka (2), Bach, Krajniewski.
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Dawcy życia

Oddziały przy ul. Bankowej będą w stylu hotelowym

JELENIA GÓRA

Szpital w samym centrum miasta
Rozmowa z dr n. med. Moniką Mikulicz-Pasler, kierownikiem NZOZ Karkonoskie Centrum Medyczne w
Jeleniej Górze, prezesem
Zarządu KCM Clinic S.A.

jego zakończenia i towarzyszącej
mu idei – w październiku budynek
będzie gotowy do użytku; do końca
roku wyposażymy i uruchomimy w
nim poszczególne oddziały, stworzone w celu zapewnienia pacjentom jeszcze większego komfortu i
możliwości wykonywania jeszcze
– Od lipca ubiegłego roku bardziej zaawansowanych zabiew KCM trwa realizacja nowej gów operacyjnych, z ośrodkiem
inwestycji – rozszerzenia cen- rehabilitacyjnym na miejscu.
trum o nowy budynek szpitalny, którego otwarcie nastąpi
– Jak duży będzie nowy bujuż wkrótce. Co jest ideą tego dynek szpitalny w KCM i jakie
projektu?
usługi będzie świadczył?
– Nowy budynek szpitalny w
– Budynek będzie miał poKCM w Jeleniej Górze powstał z wierzchnię łączną 3000 mkw.
uwagi na szybki rozwój chirurgii 1 Powstanie tu Oddział Ortopedyczny
dnia i duże zadowolenie pacjentów – Centrum Ortopedii i Traumatoloz wykonywanych w centrum zabie- gii Sportowej pozwalający na rozgów. Początek realizacji szerzenie usług KCM związanych
projektu to lipiec w szczególności z nowoczesną
2010, co zaś
diagnostyką i terapią opesię t yczy
racyjną zmian pourazowych i zwyrodnieniowych, głownie
stawu kolanowego,
barkowego (m. in.
chirurgia artroskopowa, rekonstrukcje
więzadeł, endoprotezy) z ich szybką
specjalist yczną
rehabilitacją pod
okiem lekarzy i
rehabilitantów na

Fot. Agrafka

Dorota Dera, przedstawicielka Dolnośląskiego Centrum Transplantacji
Komórkowych z Krajowym Bankiem
Dawców Szpiku przeprowadziła
wykład na temat pobierania szpiku
kostnego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Temat zaproponowała Bożena Fijałkowska, pedagog prowadząca
wolontariat w szkole. – Jeśli zgłosi
się dużo chętnych wkrótce przyjadą
specjaliści, którzy będą mogli pobrać
krew do badań, aby wyłonić osoby
mogące być dawcami. Bardzo dużo
mówi się o krwiodawstwie, nawet u
nas w szkole organizowane są zbiórki
krwi, jednak niewiele ludzi jest
świadomych ważności dzielenia się
szpikiem, a przecież w prosty sposób
można uratować komuś życie – powiedziała Bożena Fijałkowska. Symbolem dobrowolnego oddania szpiku
jest czerwony puzzel. Dawcą może
być osoba, która ukończyła 18 lat, a
jest nie starsza niż 55 lat i nie przechodziła chorób nowotworowych, a
także nie jest nosicielką wirusa HIV,
czy żółtaczki. W ubiegłym roku w III
LO z powodzeniem zachęcano do
wydania zgody na wykorzystanie w
razie wypadku narządów dla osób
potrzebujących.
(Agrafka)
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sale operacyjne, pozwalające na wych, laseroteorganizację szkoleń i sympozjów rapia prostaty,
oraz konsultacje na żywo z ośrod- witrektomia,
kami polskimi i zagranicznymi. Po o p e r a c j e l a przebytym leczeniu operacyjnym paroskopowe
pacjenci będą rehabilitowani na nerek i wiele inmiejscu, w nowocześnie wyposażo- nych oraz świadnym Zespole Rehabilitacji dziennej, czenia, przez pięknym widokiem na stare mia- rzedzające
sto zwiększającym nie tylko kom- w i e l o fort psychiczny pacjenta lecz także l e t n i e
szansę na uzyskanie możliwie naj- ko l e j k i
lepszego wyniku pooperacyjnego. oczekuOczywiście, nad przebiegiem cało- jących,
ści procesu leczenia będą czuwali
najlepsi w
regionie
lekarze
specjaliści,
ustawicznie
kształceni w renomowanych ośrodkach polskich
i zagraniczPlacówka znajdzie się w
– Czy może nam Pani zdra- nych.
rozbudowanej, dotychczasowej
dzić co nieco odnośnie stansiedzibie KCM.
– Czy szpital
dardów związanych z ewentualnym „pobytem” w nowym w KCM ma być
konkurencją dla istniejących jak np. endoprotezy czy operacje
szpitalu?
zaćmy. Chcemy być wsparciem dla
– Oddziały będą wyposażone placówek?
Absolutnie nie! Tutaj liczy się Szpitala Wojewódzkiego, współw stylu „hotelowo-szpitalnym”,
pokoje dwuosobowe z łazienkami i przede wszystkim dobro pacjenta. pracować z innymi placówkami
prysznicami, telewizorami. Szpital W KCM wykonywać będziemy głów- opieki zdrowotnej a nie z nimi
będzie wyposażony w najnowszej nie zabiegi wysokospecjalistyczne, konkurować.
– Dziękuję za rozmowę.
generacji wysokospecjalistyczny niedostępne dotychczas w regionie,
Rozmawiał Piotr Iwaniec
sprzęt, oraz dwie multimedialne jak np. operacje więzadeł krzyżomiejscu. Co ważne, w szpitalu
zostanie uruchomiony brakujący
wszakże w naszym regionie nowoczesny ośrodek małoinwazyjnej
neurochirurgii kręgosłupa, a także
Oddział Urologiczny z Centrum
Leczenia Kamicy Nerkowej z laserowym usuwaniem kamieni oraz laseroterapią prostaty i pęcherza. Dla
potrzeb Oddziału Ortopedycznego
powstanie również pracownia RTG,
uruchomiony będzie Zespół Rehabilitacji oraz KCM Dental Clinic
– nowoczesna Klinika Stomatologii, Ortodoncji i Implantologii z
Chirurgią Szczękowo-Twarzową, a
także apteka i sala konferencyjna.
Należy też dodać, iż planując dalszy
rozwój Centrum Mikrochirurgii,
Diagnostyki i Laseroterapii Oka,
w nowym budynku wykonywane
będą zaawansowane zabiegi okulistyczne.

•

JELENIA GÓRA

Czasy dla farmaceutów
W centrum powstała kolejna sieciowa apteka, choć działa ich tu sporo:
przy ul. Długiej, w Pasażu Grodzkim, na placu Ratuszowym, ulicach
Wolności i Solnej. Leki można także
kupować przy Śródmiejskim Trakcie
•

Akcja skierowana jest
do dorosłych uczniów.
•
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(ulica 1 Maja) oraz na ul. Sudeckiej.
Tak silna konkurencja nie przeszkodziła jednak w otwarciu kolejnej
apteki w secesyjnej kamienicy przy
ulicy Długiej.
(RED)
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Fot. Petr
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CARLOS SAURA „Flamenco
Flamenco”
wydawnictwo: Iberia
Records

POP ROCK & JAZZ

NIGEL KENNEDY – “The Four
Elements ”
wydawnictwo: Sony
Classical/Sony Music Polska

Szatański pomysł

wnuczką. Że mogła zapłacić sąsiadom za
„czujność”. – Ale jak pan tam pójdzie? Przecieżnieprzebierzesiępanzaksiędza!Tojuż
spalone! – dawał się powoli przekonywać
starszy mężczyzna. – Najtrudniejsze do
rozgryzienia są proste rozwiązania. Pójdę
po prostu jako ja! Starzecki Stefan – wypalił
Starzecki. – I gwarantuje panu, że za pół
godzinywrócę.Rozejrzęsiętylko,cosłychać.
Zostało mi parę groszy, kupię coś do picia.
No, nie chcę księdza prosić, by się jeszcze o
takie „rozrywki” troszczył.
Drzewiecki pokiwał głową – Proszę nic
nie kupować! – zastrzegł i wytłumaczył
Starzeckiemu,gdzietrzyma„lepszy”alkohol
naczarnągodzinę.–Coprawda,jeszczenie
będziekońcaświata,alemożemynapocząć
te zapasy. Tylko pamiętaj pan: najwyżej
dwie butelki! Wszystko później sprawdzę!
– pokiwał palcem przed nosem Stefana
jakby przed sobą miał małego chłopca. I
głośno mlasnął czując na podniebieniu
smak przedwojennego Ballentinesa, zaoszczędzonego także z paczek UNRRY,
zmieszany z lepko-słodkim aromatem
przedniego tytoniu fajkowego. – No to leć
pan!–klepnąłStarzeckiegowramię.–Tylko
księdzu, ma się rozumieć, ani mru mru! –
rzekł na odchodne Stefan.

Ciąg dalszy za tydzień.

– To za duże ryzyko! – prychnął Teodor
Drzewiecki usłyszawszy, co mu powiedział
Stefan Starzecki. – Chce pan wrócić do naszegomieszkaniatylkopoto,abyprzynieść
mi tytoń fajkowy?
– Przecież przed chwilą narzekał pan,
że nie ma co palić. A przy okazji rozruszam
się, zobaczę, co słychać w mieście. Ja tu
do cholery nie wysiedzę! – żachnął się
teatralnym szeptem Starzecki. – Naraża
pan księdza proboszcza! On ryzykuje
prawie że głową, że nam tu udzielił azylu.
Przeczekajmy, jesteśmy w miarę bezpieczni. Jakoś wytrzymam bez fajki – odparł
Teodor drżącymi rękoma podtrzymując
zimny cybuch. Ostatnią porcję swojego
ulubionego amerykańskiego Borkum Riff
wypaliłpoprzedniegowieczoru.Iteraztylko
zgrzytał zębami myśląc o kilku paczkach
tych „smakowitości” schowanych na dnie
poniemieckiej szafy w czasach, kiedy takie
i inne dary pogrążonej w powojennym
kryzysie przekazywała UNRRA. W sumie
za paczuszkę oddałby wszystko, nie chciał
jednak komplikować i tak już trudnej sytuacji Stefana oraz Inge. No i swojej. Starzecki
jednak był nieprzejednany. Nie przemówił
doniegoargument,żeMilicjaObywatelska
może mieć oko na kamienicę, gdzie na
czwartym piętrze mieszka Drzewiecki z
E
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Bo miłość silniejsza jest!

Poranne stokrotki

Spotkanie z cyklu „ars poetica”,
podczas którego Krystyna Sławińska przedstawi swoje utwory „Haiku
porannych stokrotek” rozpocznie
się 24 października o godz. 17.00
w kawiarni „Muza” Osiedlowego
Domu Kultury.
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dla życia”. Wszystkim wykonawcom,
organizatorom i patronom przedsięwzięcia, a także zebranym słuchaczom
podziękował rektor Bazyliki Mniejszej
św. Erazma i Pankracego, ks. dziekan
Bogdan Żygadło. Na koniec koncertu
zabrzmiała ulubiona papieska pieśń
„Barka” w wykonaniu wszystkich
Okazja to Dzień Papieski, dokład- uczestników wydarzenia.
Ks. dziekan
nie 33. rocznica wyboru kardynała
(RED)
Karola Wojtyły na Stolicę
Bogdan Żygadło
Piotrową. Karkonoskie
Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
zadbało o pełną treści formę wspomnienia postaci
Papieża Polaka. Wystąpił
niemal stuosobowy chór
złożony z uczestników
trzydniowych warsztatów muzycznych, filharmonicy dolnośląscy oraz
soliści: Agnieszka Musiał
(sopran), Krystian Adam
Krzeszowiak (tenor). Całość poprowadził
Hubert Kowalski, który Oratorium zabrzmiało w historycznym
wraz z Pawłem Bębenkiem wnętrzu papieskiej świątyni: Bazyliki św.
skomponował „Oratorium Erazma i Pankracego.

Otwarte Poniedziałki w ramach
Alei Wolności, czyli Czytanie dramatu: tak zatytułowana impreza
odbędzie się 24 października o
godz. 19.00 w Klubie „Kwadrat”
Jeleniogórskiego Centrum Kultury
przy ul. Bankowej.

Jazzowe środy

Koncert z cyklu „Jazzowe środy” w wykonaniu Otwartej Grupy
Swingującej ODK odbędzie się 26
października o godz. 19.00 w ODK.
Skład grupy: Janisław Hiller - fortepian, Andrzej Kolasiński – gitara basowa, Leszek Bartnicki – perkusja,
Krzysztof Przyborowski – saksofon
tenorowy, Dariusz Motyka – saksofon altowy.

Piksele i sztuka

Biuro Wystaw Artystycznych
zaprasza w nadchodzącą środę
na wykład Olafa Ciszaka zatytułowana „Grafika komputerowa i
multimedia”, prowadzenie Piotr
Machłajewski. Prelegent zajmuje
się rysowaniem storyboardów, backgroundów oraz animacją filmową.
Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Klub w centrum znów tętni życiem

JELENIA GÓRA

„Kwadrat” ruszył z kopyta
W budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. koncerty na żywo będą się odBankowej odbyła się 20 X reaktywacja klubu „Kwadrat”.
bywały cyklicznie. Klub będzie
Podczas ponownego
otwarcia klubu, który
największe triumfy
święcił w latach 60. XX
wieku było tłumnie, z
humorem i w klimacie
utworów Chorych Na
Odrę. Formacji, która
potrafi rozgrzać publikę do czerwoności. W
założeniu w reaktywowanym „Kwadracie”

Czy „Kwadratowi” uda się
nawiązać do niegdysiejszych
sukcesów?

Pięciolinia w laboratorium
W Filharmonii Dolnośląskiej zanny Dudzic-Karkulowskiej (skrzypce),
rusza Festiwal Laboratorium Doroty Pindur (skrzypce), Ewy Hofman
(altówka), Moniki Łapki (wiolonczela).
Myśli Muzycznej

Zabrzmią: Kwartet smyczkowy nr 1,
op. 37 Karola Szymanowskiego, Black
Angels na kwartet smyczkowy George’a
Crumba oraz Upominek na kwartet
smyczkowy i komputer Sławomira Kupczaka. 29 X o godz. 17.00 odbędzie się
dyskusja pt. „Między ćwiartowaniem, a

W piątek (28 X) o godz. 17.00 rozpocznie się dyskusja wokół książki Bartosza
Dąbrowskiego „Szymanowski. Muzyka
jako autobiografia”. O godz. 19.00
odbędzie się koncert w wykonaniu Zu•

R

działał codziennie od godz. 12.00.
W lokalu znajduje się „mini galeria”
– otwarta w szczególności na prace
młodych artystów. Można skorzystać z Internetu Wi-Fi, a także
włączyć się w akcję Uwolnij książkę. Nad całością czuwa Michalina
Chomicka-Duda z Jeleniogórskiego
Centrum Kultury.
Patronat nad klubem objął portal
Jelonka.com.
(Petr)

Filharmonia Młodych

Koncerty w wykonaniu Szkolnej
Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Stanisława Moniuszki odbędą się 27
października o godz. 10.00 i 12.00 w
sali Filharmonii Dolnośląskiej.

O Piku Lenina

Prelekcja ilustrowana przeźroczami zatytułowana „Pik Lenina oraz
nieodkryty Kirgistan” Agnieszki
Karkulowskiej odbędzie się w nadchodzący czwartek o godz. 19.00 w
Muzeum Przyrodniczym w Parku
Norweskim.

Zjawiska najnowszej kultury muzycznej

JELENIA GÓRA
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tłumaczeniem snów, czyli
o krytyce muzycznej”. O
godz. 19.00 rozpocznie
się koncert Magdaleny
Głockiej „Na krawędzi
księżyca”, na komputer, do tekstów
Małgorzaty Hillar, Witolda Szalonka
„1+1+1+1 na 1-4 instrumentów smyczkowych”, a także Sławomira Kupczaka
„Raport na komputer”, do prozy Pawła
Krzaczkowskiego pt. Raport
(Agrafka)
•
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Kolekcjonerzy w Rynku

W ostatnią niedzielę października (30 X) na placu Ratuszowym
odbędzie się tradycyjna Karkonoska
Giełda Kolekcjonerska. Okazja, aby
pooglądać, kupić lub zamienić
najróżniejsze przedmioty z kręgu
staroci i osobliwości.
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

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

Czytanie dramatu
Fot. red

Po świecie kultury flamenco oprowadza w swoim najnowszym filmie Carlos
Saura, który zaprosił do współpracy
znanych przedstawicieli tego nurtu.
Muzyka z tego obrazu pojawiła się na
dwupłytowym albumie przedstawiającym najważniejsze style flamenco:
alegria, buleria, solea, rumba flamenco.
Spośród 23 utworów wyróżniają się
zdecydowanie „Nana i Cafe” w interpretacji Miguela Povedy oraz pełen lekkości
utwór w wykonaniu Niny Pastori – „La
Leyenda Del Tiempo. Album zamyka
rumba „Verde que te quiero verde” w
wykonaniu Marii Angeles Fernandez
i Carlosa de Pepa y Josemi. Nagrania
cechują wyważone proporcje pomiędzy
smutnym flamenco a tym bardziej
radosnym.
Andrzej Patlewicz

CIENIE HIRSCHBERGU XMIii

R

W hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II

Papieskie przesłanie zabrzmiało 16 X wyśpiewane
przez wykonawców „Oratorium dla życia” w Bazylice
Mniejszej św. Erazma i Pankracego.

Już jako 15-latek zachwycał swoją grą
wirtuoza skrzypiec Yehudi Menuhina.
Od lat łączy swoje dwie pasje klasykę
i jazz. Najnowsza płyta „The Four Elements” zawiera znacznie więcej klasyki
a tytuł nawiązuje do „Czterech pór roku”
Vivaldiego. Kompozycje nawiązują do
muzyki ilustracyjnej i programowej
obrazującej cztery elementy przyrody:
„Air” (Powietrze), „Earth” (Ziemia),
„Fire” (Ogień), „Water” (Woda). Klasyczny krążek wprowadza słuchacza
w muzyczną podróż przez różnorodną
stylistykę. W większych partiach wspomaga Nigela Kennedy’ego założony
przez niego wszechstronny zespół
Orchestra of Life.

•

JELENIA GÓRA

Fot. Petr
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
Zeb-2109 Bardzo ładne mieszkanie 63m2 położone w malowniczej
miejscowości 13km od Jeleniej Góry. Usytuowane na drugim piętrze
w budynku kilkurodzinnym. Mieszkanie trzypokojowe z dużym balkonem, piękną działką i garażem,
rozkładowe wyjątkowo słoneczne.
CENA 165 000 zł
Dominik Kulig 693 621 471

Działając na zlecenie klienta poszukuję mieszkania trzypokojowego na
Zabobrzu. Najlepiej Zabobrzu II lub III.
Nieruchomości Partner (licencja 4917)
- 604 906 257
Kawalerkę w Jeleniej Górze, może
być Zabobrze, Cieplice do pierwszego
piętra za gotówkę. Pilne Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Klient z gotówką kupi 3 pok.
do160000zł na Zabobrzu II oraz 4pok.
min.70m2 na Zabobrzu III do 300000zł
lub tańsze do remontu oraz do 130000zł
do 2p.na Zabobrzu do 50m2. Lic.9506.
Pilnie - 530 640 740
Kupię mieszkanie 3 pokoje do 150tys
- 515 368 051

Zeb-2497 Oferujemy Państwu bardzo ładne mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 56m2 a po obrysie 100m2 w Szklarskiej Porębie
(średniej). Idealne miejsce na wyjazdy w sezonie zimowym jak
i letnim. Blisko wyciągu narciarskiego.
CENA 270 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 724 051 923
Zeb-2557

MIESZKANIA
KUPIĘ

Przestronne dwupokojowe. Zabobrzu III/ Kiepury. Powierzchnia 54,01m2, I piętro bloku czteropiętrowego. Duży balkon. Niski czynsz.
Spokojna i cicha okolica. Blisko las
i tereny rekreacyjne.
Dominik Kulig 693 621 471

Zeb-2543 Mega inwestycja
Karpacz !!! Szukając nowego miejsca w życiu, a jednocześnie pracy
przynoszącej ogromne dochody
koniecznie przyjrzyj się tej ofercie.
Łukasz Ciechanowicz 724 051 923

Zeb-2500 Oferujemy Państwu
połowę domu dzieloną w pionie
o powierzchni 97m2. Nieruchomość
bardzo ładnie położona w Rudawach Janowickich na działce
690m2.
CENA 263 000
Anna Roziel 509 156 552
Zeb-2491 Oferujemy Państwu
bardzo ładną i zadbaną kawalerkę
położoną na Zabobrzu I o powierzchni 26m2. Mieszkanie jest bardzo
ciepłe i słoneczne.
CENA 94 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb-2509 Oferujemy Państwu
przepięknie położoną, widokową działkę,
zlokalizowaną w Marczycach. Łączna
powierzchnia działki to 1819 m2. Działka
ma regularne kształty (kwadrat), teren
jest lekko nachylony.
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb-2541 Oferujemy Państwu
bardzo ładny dom wolnostojący
o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym
remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość położona na działce 1300m2.
CENA 252 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
Zeb-2463 Oferujemy Państwu wyjątkowy dom
wiejski z duszą i klimatem. Dom poniemiecki odrestaurowany do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na działce 2800m2 tylko 4km od Lwówka
Śląskiego.
Alicja Grzywińska 505 074 854

Kupię mieszkanie do remontu w Jeleniej Górze - 600 219 019

Kupię pilnie
mieszkanie na
Zabobrzu lub Cieplice
do 140 tys, 2 pokoje,
do II piętra tel. 880 371
417
M2 do 140 000 zł - Działając na zlecenie
klienta poszukuję mieszkania, najlepiej
na Zabobrzu, z niskimi kosztami utrzymania. Nie wymagające nakładów.
(licencja 4917) Nieruchomości Partner
- 604 906 257

80m2 na Kiepury - Mieszkanie 4
pokojowe, 4 piętro, do wprowadzenia
od zaraz. 227tys. Lic.7453 Cztery Kąty
- 601 869 663
Do sprzedania kawalerka z aneksem
sypialnianym i dużą widną kuchnią,
okolice Malej Poczty, 53m2. 115 tys.
Lic 10171 - 662 009 200
Kawalerka - tania - bardzo ładna o
pow. 35,78 m2 w zadbanym budynku
wielorodzinnym, blisko centrum. Mieszkanie po remoncie. Kuchnia duża. Cena
106000 zł. Polecam. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka 95.000 zł - Do sprzedania kawalerka przy ul. Kiepury, 26
m2, 2 piętro. Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414
M2 50m2 120 000zł - Mieszkanie na
wysokim parterze, 2 pokoje, 50m2,
bardzo blisko centrum okazja KODEX
10721 - 513 060 568
M2 50m2 130000 - Mieszkanie 50m2,
2 pokoje, wysoki parter, widna kuchnia,
łazienka z wc, loggia. Czynsz 330zł z
ogrzewaniem miejskim. Blisko centrum
miasta. Okazja KODEX 10721 - 513
060 568
M2 55 tys. - Mieszkanie 2 pokojowe,
37m2, 2 piętro, blok we Wleniu. Do
zamieszkania. Atrakcyjna cena.
Lic.7453 - 601 869 663
M2 55tys. Wleń - Mieszkanie 2 pokojowe, 37m2, 2 piętro w bloku. Atrakcyjna
cena. Lic.7453 - 601 869 663
M2 Kiepury - Mieszkanie o powierzchni
40m2 w bloku koło Zusu. Do zamieszkania, spokojna okolica, blisko przystanek autobusowy. Serdecznie polecam.
Tanio!!! lic. 14557 - 668 667 637

Pilnie 2 pokojowe - Mieszkanie w
bloku do drugiego piętra, Zabobrze,
Cieplice, płatne gotówką, zdecydowani
klienci Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

M2 przy Urzędzie Miasta - Słoneczne,
zadbane mieszkanie o pow. 37,75m2,
4piętro, czynsz 211zł, cena 140.000zł
do negocjacji. lic. 16361 - 600 227
515

MIESZKANIA
SPRZEDAM

M2 w Kowarach - Mieszkanie o
powierzchni 39m2 w bloku blisko domu
kultury położone na 4 piętrze. Nowe
okna PCV. Atrakcyjna cena 130 tyś.
Bezpośrednio! - 605 829 649

125 000zł - Mieszkanie 50m2, 2 pokoje,
blisko centrum. KODEX 10721 - 513
060 568
2 pokojowe 115000zl, 51,9m2, 1p,
ul Wyczółkowskiego (blisko szkoły),
nowe okna i piec CO. Nr lic 10171. 508 240 825
2 pokojowe 40m2 - Mieszkanie w okolicy Intermarche i Wzgórza Kościuszki w
bloku po termomodernizacji na wysokim
parterze. Cena 135.000zł do negocjacji,
lic. 16361 - 600 227 515
2pok. 129000zł - Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w okolicy Uniwersytetu
Ekonomicznego 35,5m2, pokój, kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka po
remoncie.1piętro GOLD HOUSE nr lic.
10750 - 691 210 677

M-3 dla konesera - Sprzedam mieszkanie odrestaurowane w pięknym starym
stylu ze starymi klasycznymi piecami
kaflowymi, mieszkanie o pow. 73 m2
jedyne 245,000pln lic.16439 - 785511-606
M3 koło Żeroma - Mieszkanie o
powierzchni 73m2 w kamienicy po kapitalnym remoncie. Nowe okna, panele,
kafle, drzwi, ogrzewanie gazowe i
podłogowe. Nie ma takiego drugiego
mieszkania. lic. 14557 - 668 667 637
M3 ul. Wyspiańskiego - Mieszkanie o
powierzchni 47m2, w bloku po termomodernizacji, z balkonem, do remontu.
Atrakcyjna cena. lic. 14557 - 668 667
637

3 pokojowe na Kiepury - Mieszkanie o
pow. 63m2 na 1 piętrze blisko ZUS’u.
Słoneczne, ciepłe, do zamieszkania,
czynsz 386zł, cena 215000zł do negocjacji, lic. 16361 - 600 227 515

M4 na Kiepury - Mieszkanie 4 pokojowe, 80m2, 4 piętro, okolice Zusu. Do
wprowadzenia od zaraz. Atrakcyjna
cena. 227tys. Lic.7453 Cztery Kąty 601 869 663

50m2 za 130tys. - Słoneczne mieszkanie na parterze do remontu, ul. Przeskok. Ustawne i rozkładowe. Polecam.
Lic.7453 - 601 869 663

Mała Poczta 2 pok - 49m2 w bloku,
II piętro, po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie miejskie. lic 10750 GOLD
HOUSE - 501 181 875

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

Mieszkania do remontu w okazyjnych
cenach. M2 po remoncie na Zabobrzu
II i III. Apartamenty w najlepszych dzielnicach. Spełnimy Twoje marzenie, lic.
14557 - 668 667 637

58,6m2 130000zł - Do sprzedania
mieszkanie położone w Piechowicach
(okolice Szklarskiej Poręby) o pow.
58,6 m2, składa się z 2 przestronnych
pokoi, kuchni, łazienki oraz dużego
balkonu. GOLD HOUSE nr lic. 10750
- 691 210 677
60.000 zł okolice - Komfortowe mieszkanie po remoncie w okolicy Starej
Kamienicy. Pow. 30m2, pokój, kuchnia,
łazienka, szafa komandor. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989

Mieszkanie 112m2 , Jelenia Góra, 4
pokoje, parter, do remontu, atrakcyjna
cena. (Nr. Lic. 5627) - 662 009 700
Mieszkanie 125 000zł - Mieszkanie 50m2, 2 pokoje, blisko centrum.
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2 pokojowe, na wysokim parterze, ul. Przeskok. Mieszkanie ustawne, rozkładowe. Wymaga
remontu. Atrakcyjna cena 125tys.
Lic.7453 - 601 869 663

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

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

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

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

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

Polecam. 245 tys.

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

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

„Nieruchomości Kopczyńscy”
Już 10 lat pomagamy państwu
skutecznie realizować marzenia
ul. Sudecka 10, Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl, www.nkop.com.pl

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00:17.00
1) DOM JEDNORODZINNY – 1.450.000 zł
Nowoczesny, komfortowy, dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 330m2 położony na bardzo
ładnie zagospodarowanej, ogrodzonej działce o pow.
2547 m2 w malowniczej lokalizacji - 17 km od Jeleniej
Góry. Dom oferuje wszechstronne wnętrza, wykończone w nowoczesnej, eleganckiej stylizacji.
2) BLIŹNIAK - OSIEDLE CZARNE – 490.000 zł
Komfortowy, funkcjonalny, dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni całkowitej 140 m2, położony
na bardzo ładnej, ogrodzonej działce o pow. 321m2,
w świetnej lokalizacji na osiedlu Czarne w Jeleniej
Górze.
3) PÓŁ DOMU SZKLARSKA PORĘBA – 363.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym o pow.
110,8m2. Nieruchomość położona jest na działce
1667m2, w malowniczej lokalizacji Szklarskiej Poręby- Białej Dolinie. Bardzo dobra lokalizacja, piękne
widoki na góry, spokojna okolica.
4) DOM - OSIEDLE CZARNE – 740.000 zł
Przestronny, funkcjonalny dom wolnostojący o powierzchni całkowitej 209m2 położony na bardzo
ładnej, ogrodzonej działce o pow. 1757m2, w cichej,
spokojnej lokalizacji Jeleniej Góry- na osiedlu Czarne.
Dom wyróżnia wspaniała lokalizacja w kameralnej
okolicy, doskonała funkcjonalność, ciekawy rozkład
oraz niskie koszty związane z eksploatacją.
5) DOM JEDNORODZINNY – JEŻÓW SUDECKI
– 1200.000 zł
Atrakcyjny, komfortowy i funkcjonalny dom wolno
stojący dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 180
m2 położony na pięknie wyeksponowanej i zagospodarowanej działce o pow. ok. 2000 m2 w okolicach
Jeleniej Góry (7 km od centrum).Dom oferuje ciekawą
aranżację wnętrz i wykończenie w nowoczesnej
stylizacji.
6) DOM - JAGNIĄTKÓW – 599.000 zł
Do sprzedaży dom wolnostojący (stan deweloperski)
o powierzchni całkowitej 152 m2, położony w malowniczej części Jeleniej Góry - Jagniątkowie, na ładnej
działce (pow. 1500 m2) w bezpośrednim sąsiedztwie
Willi Gerharta Hauptmanna. Dom wyróżnia doskonała funkcjonalność, ciekawy rozkład, wspaniała
lokalizacja - spokojna okolica gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa i ciszy.
7) KARKONOSZE – DWA BUDYNKI MIESZKALNE
- 985.000 zł
Przepiękna posiadłość, na którą składają się dwa
stylowe budynki mieszkalne położone na malowniczej, bardzo ładnie zagospodarowanej działce (oczko
wodne, skalniaki) o pow. 1925m2 z fantastycznym
widokiem na panoramę Kotliny Jeleniogórskiej w kameralnej miejscowości podgórskiej. Domy wyróżnia
wspaniała lokalizacja w cichej i malowniczej okolicy, funkcjonalność, ciekawy
rozkład, oraz niskie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem.
8) PÓŁ WILLI – JELENIA GÓRA – 365.000 zł
Do sprzedaży pół domu w podziale poziomym
o pow. 125,43 m2. Nieruchomość położona jest
przy ulicy Głowackiego w Jeleniej Górze, na działce
o pow. 1124m2. Powierzchnia użytkowa obejmuje
6 pokoi, kuchnię, łazienkę z wc, pomieszczenie
gospodarcze oraz duży przedpokój. Nad mieszkaniem znajduje się duży strych, przeznaczony do
adaptacji. Dom o dużym potencjale - wyróżnia go
doskonała funkcjonalność oraz wspaniała lokalizacja, okolica gwarantuje poczucie
bezpieczeństwa i ciszy
9) KARKONOSZE – DOM JEDNORODZINNY
-1.150.000 zł
Atrakcyjny, bardzo funkcjonalny, nowoczesny dom
wolnostojący o powierzchni użytkowej 122,30m2
położony w urokliwym miejscu, na ogrodzonej działce
o pow. 1211m2 w malowniczej lokalizacji w odległości
15 km od Jeleniej Góry. Dom oferuje wszechstronne
wnętrza, na parterze; wygodny, przestronny salon
z kominkiem i bezpośrednim wyjściem na ogród,
w pełni wyposażoną i umeblowaną kuchnię oraz WC. Na piętrze trzy ustawne
sypialnie oraz łazienka z wc. Wnętrza domu wykonane zostały wysokiej klasy
materiałami. W budynku znajduje się garaż o pow. 22m2.
10) OKOLICE JELENIEJ GÓRY – 770.000 zł
Do sprzedaży atrakcyjny i funkcjonalny dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 160m2, zlokalizowany w okolicach Jeleniej Góry w stronę Karpacza.
Integralną część domu stanowi salon o pow. 43m2
z wyjściem na taras oraz pięknie zagospodarowany
ogród. Dom jest ogrodzony siatką oraz drewnianym
płotem na podmurówce oraz siatką. Do dyspozycji
garaż na jedno auto (w budynku).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 3 pokoje, 2 balkony, 2
piwnice - Noskowskiego 4, 5 piętro
- cena 220 tys. do negocjacji. - 600
261 937

Sprzedam mieszkanie 58 m. Kuchnia, 2 pokoje, przedpokój, łazienka z
zabudowaniami gospodarczymi. Cena
70000zl. Wojcieszów - 883 697 513

Mieszkanie 3 pokojowe - 54 m2
pierwsze piętro w bloku, Zabobrze I. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Sprzedam mieszkanie w centrum.
135 m2, 5 pokoi, do remontu. 196 tys.
do negocjacji. Nieruchomosci Stepien.
Lic. 7867 - 514 600 101

Mieszkanie 56m2 , Jelenia Góra, 2
pokoje, 1 piętro (Nr. Lic. 5627) - 662
009 700
Mieszkanie do remontu w Jeleniej
Górze blisko ul. Słowackiego. M2,
75m2, I piętro, spokojna i zielona okolica. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637
Niespotykana szeregówka położona w Mysłakowicach o powierzchni
300m2, ogród 2500m2. Ocieplona,
nowy dach (dachówka ceramiczna).
Okna PCV. Polecam. lic. 14557 - 668
667 637
Odstąpię za partycypacje mieszkanie
TBS 37 m. Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, komórka lokatorska. Mieszkanie idealne dla młodego
małżeństwa. - 693 483 778

Sprzedam mieszkanie w Przesiece
57m bez pośredników - 508 669 062
Sprzedam mieszkanie Zabobrze II 64
m2, 3 pokoje bez pośredników, kontakt
po godz 18 - 508 289 695
Sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2 pokoje 50 m. na 1pietrze z
balkonem plus garaż ul Moniuszki 5A.
Bez pośredników tel.600721484
Sprzedam nowe, komfortowe mieszkanie 2 pokoje 50 m. na 1pietrze z
balkonem plus garaż ul. Moniuszki 5A.
Bez pośredników tel. 600721484
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie
w ścisłym centrum miasta pow.105
m2 wyremontowane Okazja jedyne
260.000pln lic.16439 - 785-511-606

Piękne apartamenty koło „Żeroma”.
Pięknie wykończone z balkonami o
powierzchniach 73m2 oraz 68m2.
Istnieje możliwość połączenia apartamentów. Lic. 14557 - 668 667 637

Super 3 pokojowe mieszkanie 70m ,
salon z aneksem kuchennym położone
na II piętrze w kamienicy róg Kochanowskiego i Bartka Zwycięzcy. Gwarancja.
Bez pośredników. - 608 322 380

Piękne mieszkanie w Piechowicach na
poddaszu 88 metrów - 508 298 394

Tania kawalerka po remoncie, centrum
Jeleniej Góry, parter, niski czynsz, pełne
umeblowanie, tylko 77.000zl, pilnie
sprzedam bez pośredników! - 605
821 828

Pilnie sprzedam mieszkanie do
remontu z ogródkiem w Łomnicy - 795
947 020
Pół willi Cieplice - Sprzedam połowę
willi z niezależnym wejściem, ogrodem,
kominkiem. Mieszkanie po remoncie,
pow. 103m2 GOLD HOUSE nr lic.
10750 - 691 210 677
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie
blisko centrum, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka razem z WC, umeblowane, 38
m2 Cena: 145000 zl. - 880 267 126
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
o pow. 47m z ogródkiem, Osiedle Orle,
125.000zl, CeLDOM, licencja nr 7792
- 661 114 212
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66
m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom dziękuje - 605 934 763
Sprzedam dwupokojowe w centrum
do remontu. - 798 867 371
Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie, 4 pokoje, 100 m2. Nieruchomosci
Stepien. Os. Odp. Lic. 7867 - 514
600 101
Sprzedam kawalerkę centrum, 3 piętro, po remoncie kapitalnym, b. ładna,
22 m, bez pośredników, czynsz z f-em
remontowym 58 zl, cena 79 tys. - 609
655 488
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu 28
m2 po częściowym remoncie. Bardzo
rozkładowy pokój. - 502 100 517
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu 28
m2 po częściowym remoncie. Bardzo
rozkładowy pokój. - 502 100 517
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu,
24 m2, słoneczna, aneks kuchenny,
łazienka z kabina prysznicową, po
remoncie. Czynsz 130zł/mies.85000zł
GOLD HOUSE nr lic. 10750 - 691
210 677
Sprzedam kawalerkę z ogródkiem.
Powierzchnia 27,7 m2. Nieruchomości
Stepien. Lic. 7867 - 514 600 101
Sprzedam mieszkanie 2pokoje
Szymanowskiego po remoncie - 608
625 998
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
45 m2 w okolicy ul. Morcinka, wysoki
parter, słoneczne, kuchnia w zabudowie. 165 000zł GOLD HOUSE nr lic.
10728 - 501 181 875
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
- 48m, 4 piętro, bez windy, Zabobrze-Różyckiego, cena 147000 zl,
bez pośredników, do negocjacji tel
664514276 - 698 490 613

Zabobrze dwa pokoje, niska cena
(Nr. Lic. 5627) - 662 009 700

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje centrum - Mieszkanie umeblowane w ścisłym centrum, ogrzewanie
gazowe plus kominek, 800 zł plus
media. - 607 488 485
3 pokoje 1000 zł - Mieszkanie zlokalizowane przy ul. Wolności blisko centrum.
Świetnie nadające się dla studentów.
Lic. 1749 - 609 043 414
3-pokojowe, podwyższony standard, umeblowane, pełny sprzęt agd
i rtv, czynsz i CO w cenie 1400zl, od
zaraz - 535 860 209
Atrakcyjne mieszkanie, centrum
Cieplic 77m2. 700zł plus liczniki. - 607
592 100
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze na ul. Studenckiej
w pełni umeblowane 850zł + media +
kaucja 1500zł - 695 250 581
Do wynajęcia 50m2 obrońców pokoju,
umeblowana łazienka i kuchnia bezp.
wejście, piwnica, ogrzewanie gaz.,
wszystko nowe 700zl plus media. - 512
578 717
Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie koło Małej Poczty 850 + liczniki. Tel.
0696972343 - 727 237 179
Do wynajęcia jest mieszkanie, 44m2 w
Mysłakowicach koło Orla na parterze,
umeblowane, 1 duży pokój, ogrzewanie elektr. 500 zl + opłaty (woda, prąd,
śmieci) - 600 161 997
Do wynajęcia kawalerka 37 m2 przy UE
na ul. Studenckiej 5 tel. 663 971 450
Do wynajęcia kawalerka na ul. Piotra
Skargi, 36m2. Osobna duża kuchnia,
pokój, łazienka. 700zł plus rachunki.
Ogrzewanie gazowe. - 601 869 663
Do wynajęcia kawalerka umeblowana
Zabobrze 1 - 604 439 127
Do wynajęcia komfortowe mieszkanie
czteropokojowe, o pow. 120m, 1500zl.
CeLDOM, licencja nr 7792 - 661 114
212
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
Zabobrze - 608 625 998
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
, wyposażone, centrum, pl. Wyszyńskiego 46 , 900 zł + prąd+ woda+ kaucja
- 609 655 488

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
Cieplice, jeden pokój przejściowy, 65
m, parter, b. ładne, po remoncie kapitalnym, bez pośredników, 210 tys - 609
655 488

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
w Kowarach na Osiedlu Górniczym. 509 282 618

Sprzedam mieszkanie 40 m2 1 piętro
Zabobrze ul. Moniuszki 140tys. - 784
038 296

Do wynajęcia mieszkanie 50 m, umeblowane przy ul Sobieskiego 82A - 607
612 292

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe
umeblowane Kiepury - 609 349 826

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
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Do wynajęcia mieszkanie 53m2,
2pokoje w tym 1 z aneksem kuchennym
z meblami i sprzętem pod zabudowę.
1000zl + woda + energia + kaucja. Od
1 listopada - 601 834 417

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. 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
2. 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.
3. ATRAKCYJNA DZIAŁKA NA OBRZEŻACH
JELENIEJ GÓRY !
MAR- GS-12007 Atrakcyjna duża działka
położona na obrzeżach Jeleniej Góry. Działka
płaska, częściowo zagospodarowana. Dojazd
drogą asfaltową. W niedalekiej odległości droga
prowadząca do centrum miasta. Atutem gruntu
jest jej zagospodarowanie, położenie, piękne widoki na góry oraz
cisza i spokój. Serdecznie Polecam Marcin Środecki 883 797 878.
4. 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.
5. 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
6. MIESZKANIE ZABOBRZE II!
MAR-MS-12383. Atrakcyjne o pow. 54m2
składa się z przedpokoju, pokoju dziennego z
balkonem, drugiego pokoju oraz trzeci pokój
został połączony z aneksem kuchennym. Całość dobrze utrzymana jedynie do odświeżenia.
Bardzo ciekawa lokalizacja. Cena 160.000,- do
negocjacji. Serdecznie polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
7. NOWA CENA !!!

MAR-MS-12359. Do sprzedania mieszkanie
do remontu, usytuowane w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. Blok ocieplony, 4 piętro.
Mieszkanie o pow. ok. 42m2. Okna nowe
PCV. Ogrzewanie - piec dwufunkcyjny lub
piec kaflowy. Czynsz to 130zł. Cena 145 000zł
do negocjacji. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607-797-911
8. MIESZKANIE – KARPACZ!
MAR-MS-12454. Do sprzedania mieszkanie
o pow. 63,10m2, II piętro w bloku. Lokal składa się z kuchni, przedpokoju w kształcie L,
trzech pokoi, łazienka, wc oraz balkonu. Blok
mieszkalny został ocieplony, a dach oraz klatka schodowa zostały odremontowane. Cena
240 000 zł. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911 .
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

Do wynajęcia mieszkanie dla studentów. Zabobrze. - 691 142 843
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, umeblowane, TV, internet. Blisko
UE - 501 038 913
Do wynajęcia nowa kawalerka kolo
zremb, w cenie cw i co, 900zl - 790
862 296
Do wynajęcia nowa kawalerka w Jeleniej Górze. Umeblowana i wyposażona,
wszystkie media z sieci. 30m. 200m
od Kolegium Karkonoskiego. - 510
410 288
Do wynajęcia pokój dwuosobowy w
centrum Jeleniej Góry. - 501 662 442
Do wynajęcia pokój na Zabobrzu w
mieszkaniu studenckim. 300zl plus
rachunki. - 660 708 943
Do wynajęcia umeblowana kawalerka
po remoncie. 600zl plus opłaty. Tel.
723339527
Do wynajęcia umeblowana kawalerka
w centrum 34m2 po kapitalnym remoncie. - 692 810 940
Dwa pokoje, aneks kuchenny, osobne
wejście, internet, telewizor, blisko UE.
- 609 824 017
Dwupokojowe atrakcyjne mieszkanie w centrum, po remoncie, umeblowane, 54m. 1000zl+liczniki. Bez
pośredników. - 694 621 477
Kawalerka umeblowana + AGD
35m do wynajęcia od zaraz 580 zl +
opłaty bez pośredników - 606 196 556
Kawalerka umeblowana Zabobrze
od zaraz - 502 206 565
Kawalerka w bardzo dobrym stanie
do wynajęcia od zaraz. 750 plus opłaty
proszę dzwonić po godz. 18 - 691
687 894
Kawalerka w centrum nowa, umeblowana, lodówka, TV, internet, parking,
tel.691 266 299 po godz. 11 tej
Kawalerka w domku jednorodzinnym na Zabobrzu na parterze umeblowana 30m2 cena 900zl z opłatami dla
1 lub 2 osób - 603 958 920
Komfortowy apartament 50 m z
aneksem kuch. Umeblowany i wyposażony, balkon, piwnica, parking, ogród,
grill. Wrocławska- Maciejowa. Faktura
Vat, tel kont.503197955 - 503 197 955
Luksusowe 2 pokoje - Mieszkanie w
nowym budownictwie na 1 piętrze. Pow.
50m2, taras, garaż, komfortowe wyposażenie. Blisko Wzgórza Kościuszki
1300zł/mies. lic.16361 - 600 227 515
Mam do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie w centrum, wysoki standard,
1000zl. - 695 034 321
Mam do wynajęcia 3 dwuosobowe
pokoje w mieszkaniu studenckim, internet, wyposażona kuchnia 2 x łazienka.
ul Wojska pol.-Kochanowskiego. 250zl/
os +media - 793 443 004
Mam do wynajęcia bez pośredników
na pl. Ratuszowym 3-pokojowe umeblowane mieszkanie oraz kawalerkę od
15.11. na parterze w nowej kamienicy z
m-cem parking. - 665 948 549
Mam do wynajęcia małe mieszkanko
dwupokojowe w okolicach Malej Poczty
- 663 892 695
Mam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe umeblowane w rejonie Uniwersytetu Ekonom. - 697 210 463
Mam do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe o wysokim standardzie,
umeblowane tel. 665 550 721
Mam do wynajęcia nieumeblowane
mieszkanie 2 pok. 40m. Osiedle Orle.
800zl + media. - 509 968 764
Mam do wynajęcia pokój w centrum dla
pary dwóch studentek, dwóch studentów, kablówka, internet - 663 226 009
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Mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe,
umeblowane 1 piętro + balkon po
generalnym remoncie wysoki standard
1060zl. - 880 662 991
Mieszkanie do wynajęcia, lub do
sprzedania. Piechowice ul. 22-go
lipca, kuchnia, 2 pokoje, łazienka. 37m
600zl (w tym czynsz), media osobno,
lub sprzedam 96.000 Tel. 501 742 502
po 18-stej
Mieszkanie dwupokojowe w Cieplicach Os. Widok - 798 809 298
Mieszkanie koło Castoramy 600zl,
kaucja, woda, prąd i gaz, od 17 października - 790 862 296

Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443, 75 75 25
017
Pokój 1-2 osobowy dla studenta/
studentki. Dostęp do internetu. - 506
274 182
Pokój 1-os w mieszkaniu - Pokój
w centrum miasta (rynek), bogato
wyposażony. Internet, kablówka. - 660
008 025
Pokój dla spokojnej studentki lub
studenta blisko UE od zaraz - 663
232 354
Pokój w centrum - nowy, umeblowany, lodówka, TV, internet, parking
- tel: 691 266 299 po godz.11-tej
Pokój w Jeleniej Górze 400zl koło
zremb, od 17 listopada - 790 862 296
Pokój w Jeleniej Górze koło Aldi, do
opłat woda i prąd 1/3 - 790 862 296
Połowa domu tanio - Piękne mieszkanie w Jeleniej Górze o powierzchni
122m2, 4 pokoje, garderoba, łazienka,
WC, kuchnia z jadalnią, wyjście na balkon. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637

tel. 75 64 70 610
www.jeldom.pl

ul. Armii Krajowej 12/3, Jelenia Góra
Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę www.jeldom.pl
gdzie codziennie zamieszczamy nowe, ciekawe oferty.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego:
Piotr 602-72-72-42
Kamil 668-66-76-37
lub też mailowego na adres biuro@jeldom.pl
Nasi agenci na pewno stworzą dla Państwa ciekawą ofertę i pomogą w załatwianiu wszelkich formalności związanych z zakupem,
wymianą, wynajmem, lub sprzedażą Nieruchomości.
Jeldom, spełnimy Twoje marzenia!
SL639 - Trzy-pokojowe mieszkanie, o powierzchni 116mkw,
położone na drugim piętrze pięknej, poniemieckiej kamienicy,
ulokowanej w ścisłym Centrum miasta! Trzy duże pokoje, osobna
widna kuchnia,
łazienka,
osobne
WC, balkon.
Polecamy!!
Cena: 290 000 zł;
kontakt:
Piotr 602727242

WL637 - Do wynajęcia połowa domu, położona w spokojnej,
zielonej okolicy, blisko Centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie ma
powierzchnię 126mkw,
składa się z 4 pokoi
i zajmuje całe 1 piętro.
Całość w super stanie!!

Przytulne mieszkanko - kawalerka
w atrakcyjnej dzielnicy do wynajęcia 501 235 277

Cena: 2000zł/mc
do negocjacji!!!!

Słoneczna kawalerka, osobne
wejście, całkowity koszt 650 pl, 20 m,
Piechowice - 694 741 103

kontakt:
Kamil 668667637

Umeblowane 54m2 dwu pokojowe
mieszkanie, nowe, I piętro, balkon,
ul.Zlotnicza-1000 zl (w tym czynsz) +
liczniki + kaucja. - 608 134 616
Umeblowane mieszkanie 2 pokojowe okolice centrum, 1200 zł w tym
media. Sudety. lic. 1749 - 535 630 414
Willowe 3 pokoje - Apartament 68
m z aneksem kuch. Umeblowany i
wyposażony, piwnica, parking, ogród,
grill. Wrocławska - Maciejowa. Faktura
Vat, Tel kont. 503197955
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie,
ogrzewanie gazowe 850zl plus rachunki
tylko studenci, firma 504207830
Wynajmę dwa pokoje kuchnia,
łazienka, garaż dla dwojga cisza, spokój
zapraszam - 692 347 761
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 40
m2 kpl. umeblowane w Cieplicach na 1
piętrze. - 783 659 943
Wynajmę mieszkanie dwa pokoje
kuchnia i łazienka w okolicy akademii
ekonomicznej - 692 441 853
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu,
naprzeciw szkoły nr 11. Po remoncie,
2 pokoje, dobre warunki 60m, umeblowane Tanio - 510 209 769
Wynajmę mieszkanie w Cieplicach
dla dwóch studentów - 691 047 941
Wynajmę od zaraz 2 pokoje (39m2)
na Zabobrzu, trzecie piętro z balkonem,
słoneczne, umeblowane, cena 800zł
(czynsz, ogrzewanie w cenie) + media
+ kaucja - 504 978 796

Mam do wynajmu 2-pokojowe 35m2 w
Cieplicach, czynsz 800zl ze wszystkimi
mediami. - 600 258 703

Wynajmę od zaraz 2 pokojowe mieszkanie 38m na Różyckiego 1, 1piętro,
słoneczne, umeblowane, rtv, agd, cena
800 + media - 665 841 859

Mieszkania ok 50 m2, centrum, 2
pokoje, umeblowane, 850 zł w tym
ogrzewanie. Sudety. Lic. 1749 - 535
630 414

Wynajmę piękne, słoneczne mieszkanie w centrum Cieplic - JG, 54m2 duży
salon z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka, 950zl + media - 693-503-602

Mieszkanie 1-pokojowe 41m2 przy
Okrzei - 699 963 782

Wynajmę pokój dla dwóch osób tel.
75 64 212 03

SL629 - Cudowne, stylowe mieszkanie na Os. Zabobrze III.
Dwa pokoje, 48mkw, ulokowane na IV piętrze. Dostęp do terenów
spacerowych, przystanków komunikacji, sklepów, placów zabaw, itd.
Cena: 189 000 zł,
kontakt:
Piotr 602727242

ST536 - Prezentujemy Państwu ofertę sprzedaży trzynastu
działek na "Leśnym Wzgórzu "w Dziwiszowie. Działki o powierzchni od 704 mkw do 4464mkw, z pięknym widokiem na malowniczą panoramę Karkonoszy, oraz Kotlinę Jeleniogórską. Dojazd do
działek drogą publiczną
asfaltową.
Cena: 65zł/mkw,
kontakt:
Kamil 668667637
SL450 - Piękne mieszkanie 3-pokojowe, o powierzchni 114mkw,
położone na I
piętrze! Zabytkowe
poniemieckie
piece,
całość
pięknie zachowana.
SUPER STAN !
Cena: 320 000 zł;
Kontakt:
Kamil 668667637
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Wynajmę pokój kobiecie pracującej
z samochodem, garaż, zapraszam
normalne panie - 692 347 761
Wynajmę pokój ładnej dziewczynie w
zamian za sex. On 29 - 530 111 650
Wynajmę pokój w centrum Karpacza z niezależnym wejściem - 500
608 820
Wynajmę umeblowaną kawalerkę na
Zabobrzu - 782 238 091

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Pilnie szukam mieszkania 2,3 pokojowego umeblowanego w Karpaczu.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Szukam umeblowanego mieszkania
na Zabobrzu. Bez pośredników do
650zl. - 662 017 381
Wynajmę małe mieszkanko dwupokojowe w okolicach Malej Poczty - 663
892 695

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie komunalne w Cieplicach
ok. 100m2 powierzchni zamienię na
mniejsze 1 lub 2 pokoje. Pilnie - 502
262 091
Zamienię kawalerkę 23m3 w Cieplicach (c.o., własnościowe) na 2 lub 3pokojowe (z dopłatą) - 667 392 191
Zamienię lub sprzedam mieszkanie 2
pok 54 m w centrum Jeleniej Góry na 3
pok na Zabobrzu - 669 947 906
Zamienię mieszkanie komunalne
84m2 na kawalerkę w Jeleniej Górze
- 505 546 989
Zamienię mieszkanie własnościowe
41m w Karpaczu na podobne w Jeleniej
Górze. - 663 518 272

DOMY
SPRZEDAM
Dom do remontu - lub rozbiórki na
działce 947 m2 12 km od Jeleniej Góry
50.000,- zł, Lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom o powierzchni 110m2 położony
w Podgórzynie. Do częściowego
remontu. Atrakcyjna cena 330 000zł.
Polecam. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
Dom okolice Lwówka - Na działce
1600 m2 140.000,- zł, Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Dom poniemiecki po kapitalnym
remoncie na działce 3000 m2 16 km od
Jeleniej Góry, lic.5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom Szklarska Poręba do kapitalnego
remontu 146,10 m2, 7 pokoi, kuchnia
2 łazienki, strych. Cena 180 000zł.
LIC.13045- 607 797 911
Dom w Chromcu okazja (Nr. Lic. 5627)
- 662 009 700
Dom w Jeżowie pow. użytkowa 140m2,
działka 1171m2, piękny widok, brak bliskiego sąsiedztwa, stan surowy zamknięty,
cena 450.000zł, lic.16361, www.npremium.
pl - 600 227 515
Dom w stanie surowym otwartym zadaszonym 160m2 , Jeżów Sudecki, działka
budowlana 1500m2, cena 300000zl do
negocjacji (Nr. Lic. 5627) - 662 009 700

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
Sobieszów pół domu lub dwa niezależne mieszkania.248 tys. Okolice
poczty. „NK” lic 6327 - 502045638,
756436052

Sprzedam działki pod budowę w
Wojcieszycach o pow. 30a lub większe.
Widok na Śnieżkę i góry dobra cena 607 669 877

Sprzedam dom do remontu w Mojeszu. Działka 0,27ha z zabudowaniami
gospodarczymi 150000zl do negocjacji. - 668 402 840

Pizzerię czynną odstąpię. Na Sudeckiej w Jeleniej Górze wymagana kaucja
2mce oraz zmiana kolorystyki lokalu i
szyldu Da Grasso na projekt własny.
- 785 925 075

LOKALE
SPRZEDAM

Podnajmę część lokalu biurowego,
parter, blisko centrum, witryna, umeblowane. - 792 640 800

3 pokoje - Śródmieście, 3 piętro,
77m2, piece 140 tys. „NK” lic. 6327 502045638,756436052

Podnajmę stanowisko samodzielnej
manicurzystce w salonie fryzjerskim
Incognito w centrum Jeleniej Góry 533 444 500

Sprzedam dom nowo wybudowany
w Jeżowie Sudeckim o pow. 174
m2 o podwyższonym standardzie.
CENA:592.000pln LIC. 16439 - 785511-606
Sprzedam dom z 2006 r, na działce
600m, w pięknym, spokojnym miejscu
w okolicy Karpacza. Proszę dzwonić do
14.00 lub po 19.00 - 515 470 851
Śliczny dom w Piechowicach 120m2
działka 562m2 400000zl ABN Stepien
lic 7867 Adam W - 514 600 110

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia piętro domu jednorodzinnego - Jeżów Sudecki, niezależne wejście. Wysoki standard. 3
pok., kuchnia z wyspą, łazienka, garaż.
MZK-300m, centrum-5km. 1600zl - 515
155 552
Okolice Żeroma - Sprzedam dom
zlokalizowany na nowym osiedlu o
wysokim standardzie o pow. 284 m2.
Nieruchomość z pięknym widokiem
na panoramę gór cena:1.100.000pln
lic.16439 - 785-511-606
Wynajmę połowę domu w Jeleniej
Górze 70m z ogrodem, ogrzewanie
gazowe plus kominek - 603 139 918

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1462m² Jelenia Góra- Najpiękniejsza
działka budowlana w Dziwiszowie,
os. Leśne Zacisze z widokiem na
Śnieżkę. Spokojna zielona okolica. 885 342 947
55 ha - Ziemia rolna w jednym kawałku,
kiedyś uprawiana, były dotacje, możliwość kredytu preferencyjnego. 1,5zł za
m2 do negocjacji. Okolice Dziwiszowa.
Lic.7453 - 601 869 663
Działka rolna o powierzchni 2,61 ha
w Kopańcu zlokalizowana ok.450 m od
zabudowy. Teren nasłoneczniony, część
nieruchomości zadrzewiona, na działce
jest studnia.Cena:135 000 zł (5,17 zł/
m2) - 501 636 992
Działki Budowlane w Wolimierzu,
Mojeszu, Bukowcu, Dziwiszowie, lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
Grunty rolne - okolice Jeleniej Góry
w zależności od potrzeb, Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Jelenia Góra - Dziwiszów - Najpiękniejsza działka na os. Leśne Zacisze,
pow.1001m² piękny widok na Karpacz
i Śnieżkę. - 885 342 947
Piękna działka budowlana Jeżów
Sudecki, 1000m2, cena 100000zl (Nr.
Lic. 5627) - 662 009 700
Piękne działki w Łomnicy, o pow.
1082-1243 m2, z widokiem na Karkonosze, z warunkami zabudowy, w cenie
65 zł/m2. Lic 16361 www.npremium.
pl - 504 820 292

Nowy dom w Piechowicach - 160 m2 z
działką 531 m2, Lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760

Rozpoczęta
budowa - okazyjnie
sprzedam na
działce 17 ar
rozpoczętą budowę,
z pozwoleniem
na działalność
gospodarczą.
Piechowice - Piastów
ul. Widok 2A tel. 604
772 796

Piękny dom o powierzchni 135m2 z
działką 1200m2 w Łomnicy. Okolica jest
bardzo zielona i spokojna. Nowy dom, 4
sypialnie, salon z kominkiem. Polecam.
lic. 14557 - 668 667 637

Sprzedam działkę budowlaną, 50 zl/
m2. Stepien Nieruchomosci. Os. Odp.
Lic. 7867. - 514 600 101

Pilnie ekskluzywny bliźniak na Osiedlu
Czarne, 425.000. Oferta ważna do 10
listopada. lic.3946 - 509 057 037

Sprzedam działkę rolną (teren pod
budownictwo mieszkaniowe) 40ar w
Wojcieszowie - 697 052 927

Dom w zabudowie bliźniaczej 170m2,
Jelenia Góra-Jagniątków, 5 pokoi,+działka
budowlana-usługowa 4440m2,cena za
całość 419000zl do negocjacji (Nr. Lic.
5627) - 662 009 700
Najpiękniejsza działka w Jeleniej
Górze - Dziwiszów, os. Leśne Zacisze.
Pow.1462m², dla ludzi lubiących spokój i
łono natury. - 885 342 947

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lokal użytkowy o pow.24m kw. na
Zabobrzu. cena 120.000zł. Sudety.1749
- 509 626 989
Sprzedam lokal mieszkalno-biurowy
na Zabobrzu 132m2,cena 300000zł. 725 252 395
Sprzedam lokal na ul. 1-go Maja 64 o
pow 40m2 naprzeciwko nowo otwartej
Biedronki - 507 184 177
Sprzedam pomieszczenia handlowousługowe na Zabobrzu. - 725 252 395

Sklep, 30 m. kw. ul. Konopnickiej. Do
wynajęcia od zaraz. Doskonała lokalizacja, ścisłe centrum - 791 941 121
Tanio do wynajęcia lokal w centrum.
Tel. 510105442
Wynajmę prosperujący wyposażony
salon sprzedaży jednego z operatorów
sieci komórkowych w Jeleniej Górze.
Zapytania ofertowe proszę kierować na
adres rekrutacja_salon@wp.pl

Sprzedam prosperujący salon sprzedaży (jednego z operatorów sieci
komórkowych) na terenie Jeleniej Góry.
zapytania proszę wysyłać na rekrutacja_salon@wp.pl

Zabobrze III - Pilnie lokal użytkowy
48 m2, wyremontowany, duża witryna,
świetnie nadający się na biuro, 700
zł plus opłaty. Sudety. lic. 1749 - 535
630 414

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

Bar do wynajęcia na Zabobrzu w pełni
wyposażony. - 534 846 534

Do wynajęcia lokal
55 m2 w centrum
miasta, na parterze,
przy ruchliwej
ulicy. Doskonała
lokalizacja na biuro,
dla działalności
handlowej czy usług.
Bez pośredników. tel.
501 662 442
Do wynajęcia lokal handlowo usługowy
w Cieplicach ścisłe centrum 34m - 695
653 260
Do wynajęcia lokal usługowy 34 m
centrum Jeleniej Góry, wejście od ulicy,
witryna - 697 690 914
Komfortowe 3 pokojowe mieszkanie na 1 piętrze z balkonem i tarasem. Słoneczne, przestronne 85m2 z
miejscem parkingowym w podziemiu
budynku. Cena 1400zł/mies, lic.16361
- 600 227 515
Lokal na biuro/kancelarię, centrum
Jeleniej pow. 22,5m. Bardzo dobra
cena -680zł brutto z ogrzewaniem
prądem i wodą. Polecam Lic 11956 509 949 961
Lokal na działalność gospodarczą w
centrum miasta. - 501 662 442

Pawilon handlowy pow.33m2 całoroczny ocieplony stan idealny cena
15900 - 501 490 800
Sprzedam piękny pensjonat z restauracją typu karczma w Szklarskiej Porębie. Super zlokalizowany przy głównej
trasie, wyposażony, po kapitalnym
remoncie. - 502 422 625
Sprzedam podwójne zadaszone
stoisko na giełdzie w Jeleniej Górze Cieplicach, więcej informacji pod nr tel
667099200
Sprzedam ziemię rolną 7.7 h w miejscowości Dobków gmina Świerzawa
tel.691273914

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Wynajmę magazyn 425 m2 z biurem
tel. 500 168 910
Wynajmę piękny pensjonat z restauracja typu karczma w Szklarskiej Porębie. Super zlokalizowany przy głównej
trasie, wyposażony, po kapitalnym
remoncie. - 502 422 625

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam garażu do wynajęcia kolo
Jubilatu na Zabobrzu - 602 716 134
Wynajmę niedrogo warsztat samochodowy lub pomieszczenie na warsztat najlepiej z kanałem. Pilnie. - 501
873 048

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 135 m2, 5 pokojowe, całe piętro
dwurodzinnego domu z garażem i ogrodem w
Kaczorowie. Interesująca oferta w doskonałej cenie
230 000 zł do negocjacji. Kędziorek Anna tel: 667
219 752 MS-395
2.Oferujemy do sprzedaży dom
z 2004 r. Salon z kominkiem, kuchnia, 3 sypialnie,
garderoba
2 łazienki, taras, garaż, na działce 1200 m2 w
Łomnicy. 480 000 zł. 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
9. TYLKO 75000 zł jednopokojowe mieszkanie
z balkonem i wspólnym ogródkiem ok 3 km od
centrum Cieplic. Wymagajace remontu ale w
ciekawym miejscu oraz dobrej cenie. Polecam
Remigiusz Rychlewski lic 9549 tel 501 73 66 44
10. Połowa bliźniaka
w Janowicach Wielkich. Pow. całk 145m2 w tym użytkowa
ok.95m2 , piętrowy (użytkowe poddasze)
, częściowo podpiwniczony. Trzy pokoje w
tym b.duża sypialnia na piętrze. Dom zadbany i ładnie utrzymany. Działka 566m2 ,
duży dwustanowiskowy garaż.. ładny ogród.
Ogrzewanie piecem c.o. na paliwo stałe. Cena 268.000,- PLN.
Kontakt Bogdan Sondej tel 602 732 135 Oferta DS-380
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

PLOTKI I FAKTY

PISANE Z UKOSA

Czy radny Kroczak postąpił słusznie?
Bezpartyjny dotychczas Krzysztof
Kroczak, radny miejski wywodzący
się ze Stowarzyszenia Wspólne Miasto,
bezpardonowo partyjnym się stanie. W
jednej drużynie z Platformersami grał
będzie by, jak stwierdził populistycznie
„zrobić więcej dla mieszkańców Jeleniej
Góry”. Oj, jak fajnie. Ale czy słusznie?
Słusznie, jak diabli! A pewnie, że
słusznie. Słusznie dla siebie samego
radny Kroczak postąpił, gdyż jakkolwiek smutno by to nie brzmiało, nie
ma czegoś takiego, jak bezpartyjna
zabawa w politykę. Po prostu, mrzonki
o obywatelskich inicjatywach czy niezależnych, jednoosobowych podmiotach
„walczących” w imię dobra ogółu – to
nic tylko mrzonki właśnie. Banialuki
snute i przyjmowane wszakże z przymrużeniem oka, które ni racji bytu nie
mają w praktyce, ni – jak bezpartyjny
radny Kroczak właśnie – miejsca w
miasta urzędzie. I prędzej czy później
kończą się albo sromotną klęską, albo
„dotkniętym” w tym felietonie wtopieniem (bezpartyjnego) w partyjną
rzeczywistość.
Radny Kroczak słusznie się wtapia
w szeregi Platformersów. Subiektywnie rzecz biorąc, gdyż obiektywnie o
słuszności jego decyzji będzie stanowić
to, czy w najbliższym czasie faktycznie
Kroczak zrobi coś więcej dla Jeleniej
Góry dzięki wsparciu „kolegów” z frakcji zwycięskiej. Czy zrobi i udowodni, że
zrobił, a nie będzie robił na zasadzie: be
with the winner because winner takes
all. Zasadzie trudno przewidywalnych
marzeń wespół z innymi marzycielami,
które albo się spełnią – i wtedy będzie
słusznie, albo nie spełnią – i wtedy już
słusznie nie będzie.
Póki co jednak, radny Kroczak do
Platformersów kroczy. W szeregi ich
wkroczy i oby mu tam się wiodło, i
nam się wiodło wespół z Kroczakiem,
który grzeje się w bokach by zrobić
jeszcze więcej, i chwała mu za to.
Niech robi, niech działa. I nas wszystkich o słuszności swojej decyzji przekona, i byśmy wszyscy w końcu się
nie zawiedli. Niech nam udowodni
radny Kroczak, że zmiany są dobre.
Rzecz jasna, prawdziwe zmiany a nie
tylko zmiany stołków.
Swoją drogą – paradoksalnie
decyzja radnego Kroczaka stanowi
doskonałe odzwierciedlenie decyzji, które niegdyś podejmowali

dzisiejsi Platformersi już mocno w
partii zakorzenieni. Kto z nas nie
pamięta bowiem jakże barwnych
początków Platformy Obywatelskiej
obywatelskiej nie tylko z nazwy, lecz
tak naprawdę; sensu stricte i „na
zawsze”. Platformy, która zgodnie
z założeniem miała organizować się
na wybory, wybierać kandydatów w
prawyborach, niczym Hamlet być
albo nie być, startować, wygrywać
lub przegrywać. A potem – wieść
sielskie życie politycznego bąka,
który żywi się pyłem kwiatowym i
właściwie niczego od nikogo nie chce.
Do czasu. I ta baśń, jak każda, szybko
się bowiem bajała. Czas uciekał, efekty
były mizerne, a kolejne prawybory kończyły się skandalami. I tak, Platformersi
prędko pojęli, że istnienie bez struktur
i organizacji jest niemożliwe, a i dudki
się przydają więc dlaczego nie robić tak,
jak to robią inni, choć z tego samego
podwórka. Po dziesięciu latach „istnienia-nieistnienia” projekt obywatelski
stał się najzwyklejszą partią polityczną,
z członkami, biurami i wszystkimi
innymi ciekawostkami potrzebnymi
partii do właściwego funkcjonowania.
Słowem, z tym wszystkim, czego teraz
potrzebuje radny Kroczak.
Reasumując, ów radny zrozumiał,
że szansę w polityce (rządzeniu, jak
zwał, tak zwał) mają ci tylko, którzy
są politycznie dookreśleni. Że nie
można jednocześnie chcieć „być” w
urzędzie i nie wstępować, czy choćby
wiązać się z żadną partią. Być w
polityce jedną nogą, z kolei drugą
stać twardo na wygodnym polu politycznej niezależności i obiektywizmu
„wszechwiedzącego eksperta”. A przy
okazji – demonstrować niechęć do
partyjniactwa, układów, kolesiostwa
czy „sterowanego” życia.
Osobiście nie mam nic przeciwko
wejściu radnego Kroczaka do Platformy Obywatelskiej. Nic mi do tego i w
zasadzie jest mi to obojętne. Mam jedynie nadzieję, że faktycznie wzbogaci
on „ciało”, które na dzień dzisiejszy
wyłania rządy i przegłosowuje ustawy.
Że mnie, jak i innych mieszkańców
Jeleniej Góry rzeczywiście to wejście
zaskoczy. A nie, że wśród Platformersów słuch o radnym Kroczaku zaginie
– bez względu na to, czy z korzyścią dla
samego Kroczaka.
Piotr Iwaniec
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Odbuduje miasto

Królowie, cesarze i inne szychy,
zwłaszcza w historycznych czasach,
z uwielbieniem używali pluralis
maiestatis, czyli liczbę mnogą w odniesieniu do samych siebie. W nieco
innym wydaniu partyjnych członków owa liczba mnoga wciąż jeszcze
świdruje uszy, gdy przypomnimy
sobie „wicie, rozumicie, towarzysze
po dysze”. Prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła odstępuje od dziejowych zwyczajów i z uporem używa
liczby pojedynczej, nawet tam, gdy
aż się prosi o mnogą. – Jak odbuduję
miasto, to nie będziecie mieli okazji
do robienia zdjęć złuszczonym kamienicom – rzekł szef Jeleniej Góry
do fotografików z okazji 50-lecia
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Oczywiście odbuduje
miasto rękoma klasy robotniczej. W
kuluarach już krąży ksywka: Marcin
I Samozwańczy Budowniczy. Tylko
cicho! Nie powtarzajcie!

– Jak to dobrze, że nie
przyszła pani Zofia!

Pechowiec z WM

Robert Prystrom, niedawno odwołany z funkcji członka rady
nadzorczej MZK, nie ma szczęścia do
stanowisk i funkcji samorządowych.
W kadencji 1998 – 2002 został z
hukiem odwołany z fotela przewodniczącego komisji rewizyjnej w
radzie miasta. W roku 2003 wyleciał
z krzesła zastępcy przewodniczącego rady. Jeszcze dodajmy do tego
wyborczą porażkę o prezydenturę
różnicą 700 głosów, którą zaliczył
w roku 2002 w starciu z Józefem
Kusiakiem. Brak pokory, nonkonformizm i mówienie prawdy w
oczy? Czy może gonienie za sensacją
i szukanie dziury w całym? Fakt faktem: R. Prystromowi póki co nikt nie
dał szansy, aby się wykazał. Może za
trzy lata ją dostanie? Gdyby wygrał
wybory i został prezydentem, bukmacherzy z całą pewnością nie zbiją
kokosów obstawiając referendum o
jego odwołanie.
(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.

– Przynajmniej raz mogę

– poczuć się
pierwszoplanowo!

Marzena Machałek, posłanka elekt Prawa i Sprawiedliwości.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Stan burzy i naporu
Oburzenie stało się emocją ostatnio modną. W ludziach grzmią pioruny i walą błyskawice, bo jest źle:
lepiej już było, a lepiej – nie będzie.
Wędkarze są oburzeni, bo akurat,
kiedy siedzą nad wodą, to ryba nie
bierze: już brała ewentualnie brała
będzie, jak ich nie będzie.
Zmotoryzowani kipią ze złości,
kiedy ich auta podskakują na
dziurach ulic syzyfowo łatanych
dwa, trzy razy w roku. Uczciwy
się wścieka, że złodziej kradnie.
Złodziej klnie, gdy wpadnie. Sąsiadów szlag trafia, gdy u sąsiada

ładniej, biednego, że ma mniej niż
bogaty, a bogatego, że biedniejszy
od zamożniejszego.
Można wyjść na ulice i głośno
swoje oburzenie wyrazić, potupać
nogą, pokrzyczeć w tłumie mniej
lub raczej bardziej oburzonych.
Zadyma nawet jeśli nie ma żadnego
sensu, to swoją widowiskowością
ciągnie media prześcigające się
w jak najbardziej ekspresyjnym
pokazaniu oburzenia oburzonych.
Dzielni ochroniarze, którym jak
wiadomo – chwała, mają okazję,
by sprawdzić to, co wpajano do

ich nieprzeciętnie uzdolnionych
głów w odpowiednich placówkach
formacyjnych.
Czyli sprowadzić oburzonych z
wyżyn oburzenia do szarej rzeczywistości, gdzie głośne wyrażenie
oburzenia może oburzyć tych, którzy
oburzeni jeszcze nie są. Ale i oni za
chwilę też będą oburzeni. A to może
spowodować, że także konformiści i
oportuniści z pieniącymi się hasłami
oburzenia dołączą do oburzonego
tłumu. Aby ruszyć z podstaw bryłę
świata oburzonym rykiem, że jest
się oburzonym! I kolejna rewolucja
gotowa. Czy słuszna?
Wytarły się hasła Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, która do dziś pobrzmiewa
w hymnie naszych przyjaciół znad Se-

kwany: niech nieczysta krew wrogów
użyźni nasze bruzdy! Nie ma bardziej
makabrycznego tekstu wśród pieśni
narodów Europy! Utopijne „Wolność,
równość, braterstwo” namieszały
tak bardzo w dziejach świata, że ich
aktualne znaczenie jest artretycznie
zdeformowane fałszem mniej lub
bardziej eksponowanym.
Oczywistym w przypadku bytu
porewolucyjnej Francji, gdzie równi,
wolni i bratni byli tylko „sami swoi”,
a ci w końcu też trafiali na szafot,
bo znaleźli się i równiejsi i wolniejsi.
Czy też zawoalowanym w przypadku
dzisiejszych systemów, które w białych
rękawiczkach i pseudodemokratycznym uśmiechem na ustach zmierzają
do udupienia szarego obywatela przez

bezlitosne tryby państwa fiskalnorepresyjnego.
I to też jest oburzające, że najpierw
się podatki podnosi, aby później – w
dobrotliwym geście wujka – miłosiernie zapowiedzieć ich obniżenie. Że
dowala się miażdżące obciążenia obowiązkowymi składkami na (po)twory
urzędniczej machiny, a te współczesne
godżille biurokracji zabierają ludziom
większość zarobionych pieniędzy. W
zamian oferują słabe państwo z pustymi gwarancjami socjału, z miernymi,
ale wiernymi sługusami oraz głodową
emeryturę na otarcie starczych łez.
Oburzające jest to, wobec czego
jest się bezradnym i brakuje możliwości wpływu na zmianę danego
stanu rzeczy. System można zmienić,

oczywiście tylko teoretycznie, choćby
dzięki procedurze demokracji. Jednak
głosującym jest dobrze, bo zmian
w większości nie chcą. Tymczasem
paradoksalnie stopień oburzenia
wzrasta z dnia na dzień nie tylko z
powodu mody. Oburzenie jest także
odruchem bezsilności.
W zespoleniu odruch ten może się
okazać miażdżący dla beztroskich wysiadywaczy ciepłych posadek na różnych poziomach władzy. A ta – zresztą
dziwić się temu nie ma co – powodów
do oburzenia nie ma, bo – jak mawiał
pewien uszaty osobnik (nie chodzi o
Misia Uszatka) – zawsze wyżywi się
sama z pieniędzy poddanych. I oburzonych. Gorzej jak przestaną płacić…
Wasz Redaktor

Fot. Jelonka.com
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2011-10-14 godz. 19.00 - 2011-10-21 godz. 19.00

3 osoby zainteresowane pracą z Kowar i
okolic zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne
w dniu 24.10.2011 w Kowarach ul.1 Maja 17
o godz 17 (biuro kredytowe banku). Wymagane średnie wykształcenie, zatrudnienie
umowa zlecenie. - 501 707 173
30+ - Odchowała Pani dzieci? Chce Pani
wrócić do aktywności zawodowej, ale... No
właśnie, wszędzie są jakieś „ale”, ale nie u
nas. Proszę złożyć CV, porozmawiamy z
Panią poważnie - met.rekrutacja@gmail.
com
3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, wykształcenie średnie, dyspozycyjność, miły głos, wysoka energia życiowa.
Zgłoszenia z CV - met.rekrutacja@gmail.
com
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Gryfowa, Mirska, Lubania. Praca na stałe. - 605 097 861
Agent, jednego z operatorów sieci komórkowych poszukuje zainteresowane osoby do
prowadzenia salonu sprzedaży na terenie
Jeleniej Góry. kontakt: rekrutacja_salon@
wp.pl - rekrutacja_salon@wp.pl
Barmanka kelnerka od zaraz poszukiwana do baru w Cieplicach. 533989178
- 533 989 178
Barmanka, kelnerka pilnie zatrudnię na
umowę o pracę w Karpaczu - 693 458 689
Biuro Nieruchomości - Przyjmę do pracy
osoby dyspozycyjne. - 609 043 414
Cieśla szalunkowy. Poszukujemy doświadczonych budowlańców. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie tel. 501 527 829
Dam prace studentom przy obsłudze portalu
- 792 507 220
Do pensjonatu w Karpaczu przyjmę kucharza lub kucharkę - 601 584 872

Ekskluzywny salon
piękności w Jeleniej Górze
zatrudni kosmetyczkę.
Wymagane ukończenie
studiów wyższych lub
renomowanego studium
kosmetycznego. Mile
widziane doświadczenie
w zawodzie. Kontakt tel:
75-644-99-44, e-mail: info@
ambasadaurody.jgora.pl

Firma budowlana Iwo-Bau zatrudni od
zaraz dekarzy i murarzy do pracy w Niemczech. Obowiązkowa znajomość j. niemieckiego - komunikatywnie. Kontakt 501 418
553, 699952962

Firma Ładziński Zakłady
Metalowe zatrudni: ślusarzy,
spawaczy (mile widziane
osoby z grupą inwalidzką)
tel. 75-64-35-400
Firma MNI Telecom S.A. - Poszukujemy
osób w każdym wieku na stanowisko przedstawiciela handlowego, teren JG i okolice.
umowa cywilno-prawna, CV na mail: milosz.
bednarek@mnitelecom.pl - 668 662 023

Firma w Leśnej
poszukuje kierowców
do pracy w transporcie
międzynarodowym,
wymagana prawo jazdy C
+ E oraz karta kierowcy 509
938 908, 509 938 909
Firma zatrudni ambitne, przebojowe i
pewne siebie osoby do pracy w dziale obsługi
klienta. Umowa o pracę, stałe godziny, wolne
weekendy. CV + list motywacyjny : rekrutacja@opalmed.eu - 756 453 928
Firma zatrudni studiujących w systemie
dziennym lub osoby szukające dodatkowej
pracy. W dziale obsługi klienta. Niepełny
wymiar godzin bez weekendów. CV + list
motywacyjny : rekrutacja@opalmed.eu 756 453 928
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kelnerów. CV prosimy wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem kelner
- 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pokojowe. CV prosimy wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem pokojowa - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pomoce kuchenne. CV prosimy wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem
pomoc kuchenna - 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pracowników na stanowisko bufetowa. Cv
proszę wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl - 757 670 715
Hotel Dziki Potok w Karpaczu zatrudni
pokojową na umowę o pracę. CV proszę
wysyłać na marketing@dzikipotok.pl - 605
154 020
Hotel Pałac Staniszów zatrudni kelnerkę/
kelnera z doświadczeniem - 605 107 326

Hotel w Karpaczu zatrudni pokojową z
doświadczeniem. - 510 078 263
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
fizjoterapeutę. info@villaromantica.pl - 501
700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnera oraz kucharza. Mile widziane
doświadczenie i znajomość języka niemieckiego. 609-944-504
Kancelaria prawna poszukuje przedstawicieli. Wym. wykszt. min. średnie, wiek
24 - 36. - 664 722 255
Kelner/ barman z doświadczeniem i
znajomością języka obcego. Praca na
umowę o pracę. CV ze zdjęciem. Kontakt
: kadryplace@vip.onet.pl - kadryplace@
vip.onet.pl
Hotel w Kowarach poszukuje kelnerki ze
znajomością języka niemieckiego. Kontakt
pod numerem 667988856. - 507 196 703
Kucharza zatrudni Bio Bar wegetariański
w Cieplicach pl. Piastowski 24 od zaraz.
Premia od obrotu. Tel. 664 09 29 22
Malarz - legalna praca na terenie Niemiec, zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 501 527 829
Mechanik - Niemcy - Dam pracę samodzielnemu mechanikowi tel kom: 886
070 897
Od 2 listopada potrzebna opiekunka do
dzieci z zakwaterowaniem w Mirsku. Wyżywienie plus wynagrodzenie. - 724 981 018
Odgrom - instalacja - Zlecę wykonanie
instalacji odgromowej. - 782 566 823
Opieka nad grobami umowa zlecenie
dokumentacja foto Jelenia Góra okolice 508 921 636
Opiekunki osób starszych do pracy w
Niemczech zatrudni na umowę o pracę
firma DoraMED z Jeleniej Góry - 691
104 999
Osoby do telefonicznej obsługi klienta z
jęz. angielskim. Praca pon-pt 9-17. Pensja
stała + premia. CV: rekrutacja@opalmed.eu
z dopiskiem „angielski” - 756 453 928
Pilnie od zaraz przyjmę panią do opieki
nad starszą panią na 5h dziennie do południa od pon. do piątku - 605 912 798
Poszukuje opiekunki do starszej osoby
koło teatru 535223221

Poszukujemy kierowcy z
kat. B, C, E do wykonywania
przewozów krajowych i
międzynarodowych. Siedziba
firmy w Miłkowie, auto
MAN solo+przyczepa. Mile
widziane doświadczenie
w transporcie
międzynarodowym tel. 665
155 668

Poszukujemy osoby na stanowisko
copywritera - Wymagamy umiejętności opisywania przedmiotów. Próbkę tekstu wraz z
CV prosimy przesłać na adres:gts@poczta.
fm - 605 055 915

Potrzebny pizzer man z własnym autem.
Wymagane prawo jazdy Kat.B i własny
samochód, książeczka zdrowia. reszta
informacji pod numerem 605050973 Pizzeria
w Jeleniej Górze.

Poszukujemy szwaczki do pracy dorywczej na zlecenie z możliwością nawiązania
współpracy stałej. Proszę dzwonić tylko pn-pt
od 8 do 16 - 500 011 758

Renomowana firma finansowa poszukuje osób na stanowisko przedstawiciela
finansowo-ubezpieczeniowego. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Wyślij CV na adres:jozef.
pradela@axa-polska.com.pl - 601 594 442

Potrzebny płytkarz od zaraz - 667
879 813

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

Poszukuję kierowcy w transporcie międzynarodowym kat. prawa jazdy B+C+E. Tel.
601910621. Dzwonić do godz. 20.00.
Poszukuję murarzy oraz pracowników
do dociepleń, styropian. Pijącym dziękuję.
- 665 106 068
Poszukuję uczciwej, pracowitej i rzetelnej
pani do sprzątania i prowadzenia domu. Kontakt 501418553 dzwonić w godz. 11-19
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Potrzebuję dwóch pomocników budowlanych na dwa do trzy dni pracy. Stawka 9zl/h
tel. 662324830
Praca dla cieśli okolice Jeleniej Góry - 784
768 300
Praca dla kucharza w lokalu w Jeleniej
Górze. Mile widziane doświadczenie - 665
163 087
Praca legalna dla 2 pań w Belgii sprzątanie. Wymagana minimalna znajomość jez.
angielskiego - 727 426 186
Praca na budowie w Karpaczu przy wykończeniach - 605 594 203
Praca od zaraz, pilnie potrzebni murarze,
tynkarze. Praca przy dociepleniach, cięcie i
klejenie styropianu tel. 797 385 827
Praca w Niemczech dla cieśli, kierowców
z kategorią C+E, monterów żaluzji i rolet
okiennych, pracowników do obróbki szkła.
Wymagana podstawowa znajomość języka
niemieckiego. - 602 422 376
Pracownik adm.-biurowy - Zatrudnimy
osobę z min.2 letnim dośw. na podobnym
stanowisku, z podst. znajomością księgowości, wykszt.min. średnie, prawo jazdy
kat. B. CV + zdj. na:biuro@eurokontrakt.
eu. - 756 435 001
Przedstawicieli Finansowych-praca
dodatkowa. Z terenu Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska Poręba. Atrakcyjna prowizja! Wyślij
CV na praca@eurocent.pl - 667 849 201

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

•
•
•
•

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

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

Przyjmę do pracy pokojową, sprzątanie.
Pensjonat w Karpaczu - 601 584 872
Przyjmę młodą osobę (możliwy uczeń)
do dorywczej pracy na myjni samochodowej
- 505 491 719
Przyjmę na stanowisko kuriera na umowę
zlecenie z Jeleniej Góry, Świebodzic i
Wałbrzycha. Wymagane zaświadczenie o
niekaralności - 799 017 849
Recepcjonista/ kelner ze znajomością
języków obcych. Praca na stałe. CV ze
zdjęciem - kontakt: kadryplace@vip.onet.
pl - kadryplace@vip.onet.pl

Roznoszenie ulotek, zatrudnię młodą,
uczciwą osobę do roznoszenia ulotek na
mieście - 603 509 513
Salon Dekora zatrudni na umowę zlecenie
na stoisko z dywanami, prawo jazdy kat.B. 606 611 559
Salon fryzjerski w centrum Jeleniej Góry
poszukuje samodzielnej manicurzystki. 533 444 500
Salon Orange poszukuje kandydata na
stanowisko konsultant ds Obsługi Klienta
w salonie w Jeleniej Górze. Oferty wraz ze
zdjęciem proszę przesyłać na adres sigma@
gti.pl - sigma@gti.pl
Spec. ds. sprzedaży - Hurtownia Medyczna
OPAL MED zatrudni do tel.obsługi klienta
(Pn-Pt,9-17). Miła atmosfera, wynagrodzenie
stałe + premia. CV: rekrutacja@opalmed.
eu - 756 453 928
Szukam pracownika z doświadczeniem do
wykończeniówki na umowę o pracę, wiek
nieistotny. - 609 272 704
Zastępca głównego księgowego - konkurs
na stanowisko urzędnicze. MZGL w Szklarskiej Porębie. - 516 137 372
Zatrudnię do biura w piekarni w Mysłakowicach - 519 088 494
Zatrudnię dyspozycyjnego emeryta lub
rencistę mężczyznę do prac fizycznych 692 138 831
Zatrudnię dziewczynę do pracy w barze
w Piechowicach na umowę, możliwość
przyuczenia - 691 952 208
Zatrudnię elektryków i szpachlarzy. Tel
693 113 773 od 8 do 16. - 661 314 661
Zatrudnię kierowcę kat. C z Jeleniej Góry
i okolic. Tel: 502662364
Zatrudnię mechanika samochodowego z
doświadczeniem. - 509 081 541

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię murarzy, pracowników do
dociepleń, tynkarzy maszynowych we Wrocławiu, zakwaterowanie zapewniamy tel 601
723 990 - 883 777 797
Zatrudnię osobę do krojenia i składania
pieczywa w Mysłakowicach. - 519 088 494
Zatrudnię recepcjonistę-kelnera na stałe.
Praca w Jeleniej Górze. CV ze zdjęciem.
Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. - kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię samodzielną kucharkę, CV proszę przesyłać na sara150980@interia.eu Zatrudnimy dwie panie na staż w biurze,
cv ze zdjęciem na mail serwis09sam@
o2.pl, mile widziane studentki zaoczne - 501
541 504
Zbrojarz - betoniarz. Poszukujemy
doświadczonych budowlańców. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie tel. 501 527 829
Zlecę montaż stolarki drzwiowej 27 szt 605 594 203
Zlecę wykonanie elewacji styropianowej
800 mkw. w Cieplicach, prywatnie. - 693
100 000
Zlecę wykonanie instalacji odgromowej
- 782 566 823
Zlecę zrobienie tanio projektu stropu dobudówki 30m2 - 605 897 232
Zwiększ swoje dochody - Masz biuro?
Prowadzisz działalność finansową, bankową,
prawniczą? Zwiększ swoje dochody i współpracuj z nami! - 664 722 255

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca – prawo jazdy B, C, C+E,
+ HDS poszukuje pracy ( doświadczony,
uczciwy, dyspozycyjny) Tel. 798 983 090

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
4 felgi stalowe 15 calowe Ford 4jx15 cena
100 zl - 515 184 359
Amortyzatory nowe z nowymi łożyskami do Ducato, Boxera, Jumpera na koła
15_qq kompletne, nieużywane. Koszt w sklepie 520. Sprzedam za 300 - 725 608 283
Astra 93r i 94r - wszystkie części z demontażu - 510 242 940
Auto części. Używane, regenerowane,
nowe. Wszystkie części mechaniczne i
blacharskie dla każdej marki i modelu auta.
Wymiana na miejscu. Gwarancja, VAT - 725
608 283
BMW E36 93r części z demontażu - 510
242 940
Clio 93r części z demontażu - 510 242
940
Do sprzedania nowa felga stalowa wraz z
nową oponą Michelin do Citroena C5 - 698
414 291
Ducato Boxer Jumper sprzedam 19942002 wszystkie części z demontażu. Możliwa
wymiana na miejscu z gwarancją. Naprawy i
remonty blacharskie w/w aut. - 725 608 283
Escort 98r części z demontażu - 510
242 940
Felgi stalowe 15 4*108/65 ET 18 - 4szt 784 002 491
Ford Mondeo, Escort - lampy przednie,
tylne, lusterka, felgi i inne - 510 242 940
Okazja - opony zimowe na felgach stalowych- 135/70 R13-3 sztuki, po małym przebiegu, sprzedam tanio tel. 695 368 939
Omega B kombi 2.5Tds 96r części z demontażu - 510 242 940
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Opony zimowe - felgi koła Ford 14 cali, VW,
Audi 5x112x15 cali, Reno 4x100x16 cali,
Opel VW, 14-13 cali oraz inne opony i felgi
sprzedam. - 724 989 953
Opony zimowe 15 cali rozmiar 185/65r15
2szt. Bieżnik 5mm. Cena 150 kpl. Tel.
609078282 - 792 902 665
Opony zimowe 225/50r 17 po jednym
sezonie - 693 828 283
Opony zimowe do Twingo 2 sztuki sprzedam za 120 złotych - 510 022 434
Posiadam w sprzedaży wszystkie części z
demontażu do VW Golfa III - 885 775 445
Posiadam wiele części z demontażu do
Renault Espace II - 885 775 445
Posiadam wszystkie części z demontażu
do Audi A4 1.8 benzyna 98 rok - 885 775
445
Renault 19 - wszystkie części mechaniczne sprzedam - 669 374 558
Renault 19, 93r wszystkie części z demontażu - 510 242 940
Sprzedam 1 komplet opon zimowych z
felgami, używane jedną zimę, marki Generali
wym. 185x65x15 za 160zl - 691 974 792
Sprzedam 4 opony zimowe 175/65 R14
Frigo 2, mało używane, stan bardzo dobry
- 668 746 809
Sprzedam alufelgi 15 Opel Vectra B z
oponami zimowymi Kenda 195x65x15 690zl
- 600 744 713
Sprzedam części z demontażu do Renault
19, Laguna, Clio 1,2, Espace 1,2,3. - 790
312 380
Sprzedam części z demontażu do Seata
Cordoba-Ibiza 1994-98 r oraz do Opla Astra
1991-98 r. - 790 312 380
Sprzedam felgi alu firmy ATS, 15 cali, szerokość 7, 4x100, ET28, używane, idealne na
zimę, 300zł komplet - 608 332 755
Sprzedam felgi stalowe Octavia 1 5x100
- 691 081 217
Sprzedam felgi stalowe z oponami zimowymi do VW T4 - 511 823 646
Sprzedam kola zimowe z Mercedesa
E-Klasse , tj. 2opony Continental 205/55/16
i 2opony Barum Polaris 205/55/16, bieżnik
5mm na felgach ET41 , 71/2J*16H2 . cena
220 zl . tel. 694-600-310
Sprzedam komplet opon zimowych z
felgami stalowni 195/65R15 5X100 w bardzo
dobrym stanie - 513 655 297
Sprzedam opony zimowe 4 szt R 16 55
205 Good Year 130zl, 4 felgi stalowe 5 * 110
za 70zl - 606 360 139
Sprzedam opony zimowe Barum
155/70/13 od Forda Fiesty jeżdżone 1 sezon
2szt. - 603 783 624
Sprzedam różne części do Mercedesa
C-Klasa W202. - 511 823 646
Sprzedam wszystkie części bus Boxser
1997 - 668 472 850

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto kasacja - Masz problem ze złomowaniem auta, zadzwoń do nas, my go
zezłomujemy, transport do klienta bezpłatny
- 696 186 664
Auto w cenie od 1000zl do 5000zl kupię
zarejestrowane, może być do napraw,
gotówka od reki tel 603182814 - 603 182
814
Autoskup - powypadkowe i całe -odbieram własnym transportem. Również angliki.
- 721 721 666

Ducato Boxer Jumper po 1994 kupię,
może być z uszkodzonym silnikiem lub
bez. Interesuje mnie karoseria ze zdrowymi
podłużnicami. - 725 608 283
Każdą markę za rozsądne pieniądze, stan
obojętny, odbieram własnym transportem
- 511 209 408
Każde auto do 300zł - Stan aut obojętny,
odbieram własnym transportem - 887
279 884
Każde auto-kupię. Uszkodzone, powypadkowe i cale -odbieram własnym
transportem. Również angliki. - 721
721 666
Kupię auto do 1000zl, może być uszkodzone lub bez opłat - 661 519 510

Kupię auto do 500zl również bez
przeglądu i oc odbieram własnym
transportem odpowiadam też na sms
- 535 492 430
Kupię każde auto. Powypadkowe, całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Kupię każdy samochód do 1500zl,
uszkodzone bez ważnych opłat i
gotówka od reki, wszystko w 15 min 691 995 838
Kupię samochody całe, uszkodzone,
powypadkowe, osobowe, dostawcze,
również wersje angielskie gotówka od
reki. - 531 588 345
Pilnie kupię sprawnego busa, najlepiej
turbo diesla. Może to być Ducato, Boxer,
Jumper, Master, Vito lub inny do 10000zl
mój numer 663585855 - 517 762 478
Powypadkowe - skup, również całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Problem z autem, my kupimy - Stan
aut obojętny, odbieram własnym transportem - 790 303 603
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od 500zl
do 5000zl tel 603182814
Skup aut - Całe i powypadkowe, angliki,
bez prawa rejestracji, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
Skup aut - Każdą marką auta za rozsądną cenę - 787 009 777
Skup samochodów osobowych i dostawczych starych i nowych. Odbieram własnym
transportem. Stan i rocznik obojętny-mogą
być bez ważnych opłat. Dajemy dokumenty
potrzebne do legalnego wyrejestrowania
pojazdu-prowadzimy również sprzedaż
części używanych - 500 247 769

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo 1.9 JTD, elektryka, klima,
stan dobry, sprzedam tanio lub zamienię 693 641 429
Audi A4 1998r, 1.8, benzyna + gaz, mało
pali, zadbane, el szyby, alufelgi 18, klimatyzacja sprawna, granatowa, ważne oc i przegląd,
tanio sprzedam. - 667 743 529
Audi A4 full opcja, skórzana tapicerka, 4xel
szyby, el. składane i regulowane lusterka,
climatronic, el fotel. Po wymianie rozrządu,
więcej inf na tel. - 509 580 377
Bus MB100 - Biały, oszklony, 8 osobowy,
2900zł do negocjacji - 601 924 778
Czarna skora, 4xelekt. szyby, klimatyzacja,
1.9tdi, rok 1999, szyberdach, opony zimowe
nowe. Dobra cena. Mój nr tel 663250554
Fiat 126p el. 95r, stan dobry, zarejestrowany,
cena do uzgodnienia. - 606 972 047
Fiat Cinpuecento 700, 96r do małych
poprawek blacharskich, Cieplice 1100zl b.
oszczędny - 692 050 387
Fiat Panda, rok 2009, na gwarancji, 1241
cm benzyna, homologacja na ciężarowe,
przebieg 59000 km, fakura VAT, 18900,00zl
brutto - 607 612 292
Ford Escort 1,6 Ghia, kombi, 96 r., tanio,
ważne OC i przegląd, wspom. klima, c.zamek, uszkodzony błotnik lewy, lampa, zderzak, tel. 790215333, Lubań, 900zl
Ford Fiesta 1.8 diesel, rok 90, stan dobry,
cena 800 zl, proszę dzwonić po godzinie
14 - 603 298 967
Ford Mondeo 2004 r. 2.0 tdci, 115 km.
wersja ghia, pełne wyposażenie, cena 17900
zl. - 506 088 401

Ford Mondeo.rok 1999,poj 1.8 TD, klima,
4xelekt.szyby, szyberdach, czarne skórzane
fotele, nowe opony. Mój nr tel 663250554
Golf IV 1.9 TDI kombi rok 2001, diesel,
alufelgi, przyciemniane szyby, welurowa
tapicerka, czujniki cofania, przebieg 215000
srebrny metalik, stan bardzo dobry - 660
248 105
Mazda Xedos 6 1997 r. 1.6 16V, alufelgi,
el.szyby, 4 el. lusterka, ABS, zadbane i czyste wnętrze, zarejestr. i ubezpieczony. 3800
zl - 693 877 264
Opel Kadet 1.6 benzyna 5 drzwi ważny
przegląd i OC, koła zimowe 650zl - 608
134 616
Opel Zafira, rok pr. 2002, 1,6 benzyna,
przebieg 215 tys., ABS, wspomaganie, klima,
pełna elektryka, 8 poduszek, kierownica wielofun., 7 miejsc, cena 12800 - 602 258 747
Passat 91r. 1.9td opłacony, czarny, elek.
Szyby, centr zamek, zadbany, ekonomiczny
Okazja - 792 586 490
Passat 91r. 1.9td opłacony, czarny, elek.
szyby, centr zamek, zadbany, ekonomiczny
Okazja lub zamienię na mniejsze. Czekam
na oferty - 792 586 490
Peugeot 106 1.1 1994 rok, oc ważne
do sierpnia, stan dobry, sprzedam tanio lub
zamienię - 693 641 429
Peugeot 406 1.8 - Sprzedam auto
Peugeot 406 1.8 benzyna, r1999, przebieg
164tys, alufelgi 15, bogate wyposażenie,
cena 6300zl, cena bez alufelg 5900zl - 663
107 739
Pilnie Renault Megane 1.4 16v. 2002.
55100km, klima, el szyby, reg kier, centr
zamek. Bardzo zadbany, komplet kół lato,
zima - 600 965 483
Quad 1100 tanio, cena 850zl - 724 849
270
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Renault 19, 91 rok, benzyna, 5drzwi, kolor
zieleń, ważny przegląd i ubezpieczenie, cena
700 do negocjacji, telefon 669023375 - 691
542 061
Renault Clio, 1.4 gaz, wspomaganie,
elektryka, brak przeglądu, ważne oc. Rok
prod. 91. - 504 727 202
Renault Espace 94rok 2.8 V6 w ciągłej
eksploatacji, cena 2200 do negocjacji. - 886
530 823
Scorpio 87r 2.5 diesel opłaty do 02.2012,
stan dobry. 1150zl - 510 242 940
Sprzedam Audi A3, 97r, silnik 1.8v5 niebieski metalik, alu17 cali. Cena do uzgodnienia.
Tel kontaktowy 603240190 - 695 449 400
Sprzedam Audi A6-2001 i Nissana Micrę2003 - 609 230 355
Sprzedam Audi Combi 1.9 TDI. r 1995.
8500zl na nowych zimówkach - 668 455
013
Sprzedam auto Peugeot 406 1.8 benzyna
r1999, przebieg 164tys, bogate wyposażenie,
cena 6300zl - 663 107 739
Sprzedam auto Peugeot 406 1.8 benzyna,
r1999, przebieg 164tys, alufelgi 15, bogate
wyposażenie, cena 6100zl, cena bez alufelg
5700zl - 607 723 470
Sprzedam BMW E36, 325 benzyna,
192km, pełny M-Pakiet cena 5500 zl - 601
773 231
Sprzedam BMW E46 328 benzyna z
gazem jasne skórzane wnętrze, bogato
wyposażone. - 535 957 179
Sprzedam Citroena Xm 2.1 td sprawny
zarej. i opłacony. 1500zl. Więcej inf. pod tel.
693 093 119 - 606 792 995
Sprzedam Escorta 95 1.6 16V kombi,
bordowy metalic, wspomaganie, cent
zam, welurowa tapicerka, zimowe opony,
bez korozji 1650zl - 691 995 838
Sprzedam Ford Fiesta 93r. OC i
przegląd ważne do kwietnia 2012. Auto
sprawne w ciągłej eksploatacji. Cena
900zl do malej negocjacji - 504 345 228
Sprzedam Forda Escorta 1.4 benzyna
+ gaz, 92 rok, na chodzie cena 800 pln,
kontakt 605 785 054 po godz 14.
Sprzedam Forda Escorta 97 rok,
poj. 1.3 benz., 5 drzwi, 5 biegów, pod.
powietrzna, hak, org. radio, c. zamek,
opony zimowe, przegląd do 4.2012r.
Ważne OC, cena 1750zł - 724 989 953
Sprzedam forda fiestę rok ‘91, 3
drzwiowy, 1100 benzyna, aktualne oc i
przegląd. Cena 1200 zł. Więcej informacji
pod tel. 502-349563
Sprzedam Forda Mondeo 98 rok 1.8
diesel, wersja Ghia, alu koła zimowe,
cena 5tyś nr tel: 500052746
Sprzedam Golfa 3 1.6 benzyna, 95
rok, zielony metalik, zadbany, cena 3.300
- 782 436 733
Sprzedam Golfa 3 1993 rok. 1.9 diesel,
kończy się oc. Cena 1500zl, także Ford
Fiesta 94 rok 800zl - 531 588 345
Sprzedam Golfa 3 w dobrym stanie,
ubezpieczenie do 3.03.2012, okazja,
tanio, cena 2150 - 796 287 219
Sprzedam Golfa 3, rok prod. 1997,
benzyna 1.6, czarny metalik, 3-drzwiowy,
przegląd ważny do IX 2012, stan bardzo
dobry, cena 4700zł - 511 115 998
Sprzedam Honda Civic 1991, poj.
1493 benzyna OC do 01. 2012, stan
dobry, cena 1000zł Kowary - 696 225
568
Sprzedam Hyundai Accent od pierwszego właściciela, 2001 rok, sedan,
silnik benzynowy 1.3, 168tys km, zakupiony w Polsce, bezwypadkowy, stan
idealny, cena 8300. - 783 341 630
Sprzedam Hyundaia Lantrę 1999r,
po wypadku, w całości lub na części,
kontakt 795485808
Sprzedam Mazdę 121, 1.3 benzyna +
gaz, 16V, 1992r, zielony metalic, panoramiczny dach, w ciągłej eksploatacji,
tel.663979945
Sprzedam Mazdę 323f 1.6 16v z
gazem, zielony metalik na nowych
zimówkach, szyberdach, wspomaganie
kierownicy, radio z cd., nie wymaga
wkładu finansowego - 607 486 837

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Znajdziesz nas m.in.:
Bar - Restauracja - Cieplice
róg Pl.Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Carrefour - Jelenia Góra - Al. Jana Pawła
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra - Wojska Polskiego 36
CM - Orle - Cieplice - ul. Cieplicka 83
Delikatesy DD - Jelenia Góra - ul. Krótka
draexlmaier - Jelenia Góra - Spółdzielcza
Ginekomed - Jelenia Góra - ul. Kiepury
Hotel Europa - Jelenia Góra - ul. 1-go Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra - ul. 1-go Maja
Hurtownia Best - Jelenia Góra - Sobieskiego 56
Hurtownia Duco - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Hurtownia Renowa - Jelenia Góra - ul. Wolności
Inter cars-części zamienne - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra - Spółdzielcza
Kaufland - Jelenia Góra - Al. Jana Pawła II
KRYCHA - Łomnica
Medicta - Jelenia Góra - ul. Wolności
M-M plus lewiatan - Jelenia Góra - Poznańska 29
MZK - Jelenia Góra - ul. Wolności
Old Pub - Jelenia Góra - ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra - ul. W.Pola
PIP - Jelenia Góra - ul. W.Pola
PIP porady prawne - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra - Rynek
Prokostal - Jelenia Góra - K.Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra - ul. Różyckiego
Przychodnia - Jelenia Góra - ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze - Jelenia Góra - ul.Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra - Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice - ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra - Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice - Wojewódzka
Sanatorium AGAT - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplicka
Stacja Lukoil - Jelenia Góra - Jana Pawła
Stacja paliw Muller - Jelenia Góra - ul.Wolności
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. W.Pola
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Spółdzielcza
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Cieplicka
Stacja paliw Orlen - Jelenia Góra - ul. Wolności
Stacja Paliw Orlen - Sobieszowska
Stowarzyszenie bezrobotnych - Jelenia Góra - ul. Wolności 28
Szpital - Jelenia Góra - ul. Ogińskiego
Tesco - Cieplice - ul. Wolności
UM - Ratusz - Jelenia Góra
Urząd Miasta - Jelenia Góra - ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra - ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra - ul. Podchorążych 15
Uzdrowisko - Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z o.o. - Dworcowa Kolejowa Objazdowa
Sprzedam Mazdę mx3 92rok, 1.8
benzyna. Cena 2200zl do negocjacji. 600 640 612
Sprzedam Mercedes-Benz E 250
kombi, przejechane 158tys km, rok prod.
1994. Opony letnie i zimowe. Cena 7000
zl - 665 114 015
Sprzedam Mercedesa 307 D blaszak
tel. 500 168 910
Sprzedam Mitsubishi Eclips 1g 2.0, 92
rok, stan bardzo dobry wizualny i techniczny - 609 393 989
Sprzedam motocykl wsk 175, stan idealny zarejestrowana, opłacona gruntownie
odrestaurowana cena 2500 do negocjacji
zdjęcia wyślę na email - 785 514 155
Sprzedam Nissan Primera, 99rocznik
P-11, cena 6900 - 608 515 811
Sprzedam Nissana Primera, 99rocznik
P-11, cena 6900 - 608 515 811
Sprzedam Opel Astra kombi 95r., biały,
diesel, bezwypadkowy, abs, centralny
zamek, alarm, hak, radio cd, garażowany
- 531 271 274
Sprzedam Opla Astre Bertone 2.0 Turbo
2002 tanio tel. 607 757 367
Sprzedam Renault 19 1.7 benz. 1990r.
Cena.750zl - 795 755 588

Sprzedam Renault Megane 1.9 Dti coupe
z 2000., 4 ele szyby, ele podgrzewane
lusterka, klima. Jeśli nie odbieram proszę o
cierpliwość. - 509 784 121
Sprzedam Renault Megane Scenic 1998r
2.0 benzyna, automat, opony zima lato, stan
bardzo dobry cena 6500 zl - 793 050 422
Sprzedam samochód Toyota Carina E
Sedan rok 1996, kolor czarny, cena 4200
Pln. - 512 248 485
Sprzedam Seata Ibize 1.0, 1995 r. na
chodzie. Stan zły. Ubezpieczona do grudnia, przegląd do kwietnia. - 663 008 676
Sprzedam Seata Toledo 1,9TDI
1997rok, wyposażone, centralny zamek,
4 elektryczne szyby, klimatyzacja, alufelgi
plus 4 opony zimowe, cena 6700zł tel
603236610
Sprzedam Volvo 240 rok prod 94, benzyna +gaz, kolor kawowy, stan bdb, cena
do uzgodnienia - 697 469 604
Sprzedam VW Cady 1.9 sdi zarejestrowany, przegląd do 08.2012 5-cio osób.
1997r - 6500zł - 697 090 301
Volkswagen Polo 1996r 19sdi, diesel,
żółty 3drzwi, wspomaganie, alarm, silnik
żyleta, amortyzatory do wymiany, 3500zl do
negoc. plus opony zimowe - 793 958 676
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VW Golf 1.8 turbo, 98rok recaro klimatronic, uszkodzony bok cena 9000pln - 601
548 049
VW Golf 3 1.9D, 1995r, nie wymaga wkładu,
nowe paski rozrządu i PK, olej, klocki, nowy
wydech końcowy, zaprawki-usunięta rdza,
alarm z centralnym, poduszki, CDMP3 - 607
487 364
VW Golf 3 1997r. 1.8 benzyna, ważne oc,
przegląd do 30 czerwca 2012r, alufelgi,
radio cd, nowy akumulator, cena 2500zl 501 663 023
VW Polo 94 coupe, 1.0 benzyna, ubezpieczenie, przegląd 1200zl, Twingo 94r, ubezpieczenie, przegląd 1000zl - 693 675 187

ANONSE
MATRYMONIALNE
32 latek pozna dziewczyny chętne na sex bez
zobowiązań tel sms 794308519
Fajny zadbany, miły ogierek 30 lat szuka
miłej pani na miłe wieczory we dwoje, czekam
na sms. - 723 035 963
Mila, kulturalna, zadbana, mała brunetka,
piwne oczy, 20lat.Szukam stałego sponsora, w zamian jestem tylko dla niego, tylko
sms=coś o Tobie? - 781 146 132
Pomogę finansowe szczupłej, ładnej
dziewczynie. - 667 947 879
Pomogę finansowo szczuplej oraz atrakcyjnej kobiecie w wieku od 18 do 35 lat. Paniom
poniżej 165 cm wzrostu z góry dziękuję. - 883
418 736
Striptiz dla pań - 667 947 879
Szukam pary lub małżeństwa 40+, najchętniej z JG lub okolic, która zrobi dla mnie pokaz
sexu. M50 - 691 896 466

USŁUGI
RÓŻNE
Auto konserwacje, drobne naprawy
mechaniczne, blacharskie, lakiernictwo,
polerowanie itp. solidnie. - 501 466 936
Auto naprawa. Wymiana sprzęgieł,
naprawy silników, skrzyń biegów, układów
kierowniczych, hamulcowych, zawieszenia,
turbo i inne. Tanio i solidnie - 725 608 283
Autonaprawa, wulkanizacja. Naprawy
bieżące, blacharskie, lakiernicze, zawieszenia, tłumiki, konserwacja podw. wymiana
opon. - 607 390 709
Darmowe porady prawne. Od poniedziałku do piątku w godz. 12-14. Ul. Górna
11, pok 22 - 664 722 255
Detektywi. Sprawy rozwodowe, karne,
cywilne, rodzinne, windykacja. - 664 722
255
Dofinansuj swoją firmę nawet do 300 000
zl kredytu bez zabezpieczenia do 48 godzin
na Twoim koncie - 509 375 412
Doświadczona bez nałogów troskliwie
zaopiekuje się osobą niepełnosprawną.
Tel.0534034420
Elektryk - solidnie i tanio - Montaż instalacji w domu, mieszkaniu. Drobne naprawy,
pomiary. Podłączenie płyty grzewczej-podbicie gwarancji. - 601 717 759

Elektryk awarie info 500-505-002 Awarie
instalacje montaże usterki naprawy modernizacje itp. Szybko Tanio i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500-505-002
Elektryk-Elektronik, naprawa AGDRTV, instalacje spawarki sterowniki OC-CWU
i inne. - 605 858 742
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej,
skuteczne leczenie bólów kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu ruchu mgr Eryk Olszak
tel. 697 855 631
Gaz serwis - Junkersy Kotły kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny. - 500-505-002
Hydraulik awarie: Gaz Woda CO. Awarie
montaże usterki naprawy modernizacje,
montaż nowych instalacji Gaz, Woda Kanalizacja, centralne, itp. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. - 500-505-002
Idiart - Artystyczna fotografia ślubna i
video-filmowanie - 883 724 228
Junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny. - 500-505-002
Konserwuję dźwigi, podnośniki koszowe,
hydroklapy, dźwigniki warsztatowe. Tel.: 502
508 265
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerów. Najniższe ceny w
mieście. - 500 766 817
Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne do
200 000 na 10 lat, bez opłat wstępnych,
zabezpieczeń i poręczycieli - 510 171 225

Leczenie pijawkami –
żylaki, hemoroidy, zapalenia,
bóle i inne. Tel. 510 052 404
Malowanie, odnawianie liter na pomnikach i płytach nagrobkowych w kolorze
srebrnym i złotym. koszt całkowity 25zł,
solidnie - 512 144 121
Manicure i pedi w domu, wykonuję
manicure i pedicure, tipsy i paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny. - 500-505-012
Masaże relaksacyjne, lecznicze, kręgosłupa, antycellulitowe, wyszczuplające dyplomowana masażystka 6 masaż gratis
tel 517 511 515
Masz stary komputer lub części, które
uległy zniszczeniu (spalone, połamane,
uszkodzone)? Napisz lub zadzwoń (odpisuję na sms-y) grzegorz19800@op.pl Skup
po cenie złomu. - 790 663 254
Meble z drewna litego, zabudowy wnęk,
szafki, pawlacze, garderoby oraz różnego rodzaju naprawy stolarskie. - 609
588 155
Montaż kuchenki - gazowe, elektryczne.
Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500-505-002
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Muzyczne umilanie rozwodów - Profesjonalna orkiestra na każdą okazję. W
skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy
z wyższym wykształceniem muzycznym 603 560 398
Niania + nauczę języków obcych dziecko.
angielski, niem, rosyjski. 725400417
Nie masz pieniędzy na adwokata? Darmowa
pomoc prawna. Codziennie od 12 do 15 664 722 255
Odszkodowanie - Jeśli na Twoim gruncie stoi slup energetyczny lub TP- należy Ci
się odszkodowanie - 664 722 255
Oferuję wycinkę i pielęgnację drzew
oraz wszelkie prace wysokościowe z podnośnika koszowego P-183, wysięg 18m.
Tanio, szybko, pewnie! Na życzenie klienta
wystawiam również faktury VAT. Tel.: 502
508 265
Ogrzewanie, woda, gaz - 516 026 488
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych, zawodowi muzycy-obecnie najlepsza orkiestra na
rynku zapewni profesjonalną oprawę Twojej
zabawy, studniówki, wesela - 603 560 398
Osuszanie wynajem. Zaleta przyspieszenie prac budowlanych - po pracach
malarskich, tynkarskich. Osuszanie wylewki
gładzie po zalaniach wydajność osuszacza
10-20 litrów/doba. Ceny 1-4dni/50zł 1 doba
- 500-505-002

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi
również w firmie, odbiórdowóz gratis. Wysoka
jakość usług. Zapraszamy
tel. 609 172 300
Pomiary elektryczne, odbiory instalacji.
Wystawianie dokumentów dla ZE. Niskie
ceny - 781 628 651
Posprzątam tanio i solidnie - 665 719
027
Potrzebujesz gotówki? - Szybkie
pożyczki bez bik. Na co tylko chcesz. - 600
314 479
Pożyczki w domu klienta - raty miesięczne
- 509 675 760
Pranie tapicerki i sprzątanie Karcher.
Sprzątamy mieszkania, biura, klatki schodowe. Wybierzemy dywany, kanapy, fotele
samochodowe i inne. - 665 666 381

Prywatny gabinet
stomatologiczny - spec. chir.
stomatologicznej Szymon
Berczyński, implanty,
chirurgia, protetyka stomat.,
godz. PN.,PT. 10.00-16.00,
WT.,SR.,CZW po 16.00,
ul. Ogińskiego 13 58-506
Jelenia Góra,
tel. 500 285 815
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
metodą 1:1 wykonane przez doświadczoną
stylistkę rzęs z międzynarodowym certyfikatem. Dojazd do klientki. - 609 805 681
Serwis Komputerowy 24h z dojazdem do
klienta. Usługi informatyczne dla domu i firm.
ELEKTRO-KOM Jelenia Góra ul. Bacewicz
4. Zadzwoń, przyjedziemy, tel: 535208100

Skuteczna pomoc prawna, podsłuchy,
windykacje. Detektywi - 664 722 255
Sprzątanie domów, biura - solidnie tel.
667 179 598
Stylizacja rzęs w domu - Promocja 120
zł do końca października. Metoda 1:1, certyfikat produkty profesjonalne Z dojazdem do
klienta Tanio szybko i solidnie. Zawsze pewna
jakości i dobrej ceny. - 500-505-002
Summy Swoi-Band - Profesjonalna orkiestra
na każdą okazję. W skład zespołu wchodzą
zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym Sax akordeon - 603
560 398
Szafy, zabudowy wnęk, kuchnie na wymiar
wykonam tanio i solidnie. Projekt i doradztwo
bezpłatnie. - 517 469 065
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta, wycena i transport - gratis tel. 880
044 951
Termet Serwis. Junkersy kotły kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500-505-002
Uczciwa, dyspozycyjna Pani posprząta
mieszkanie, biuro. Zaopiekuje się osobą
starszą lub dzieckiem tel. 507 482 958
Usługi hydrauliczne, montaż, instal. co,
wod-kanal, podłogowe - 511 639 680
Usługi podnośnika koszowego P-183,
wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie. Na
życzenie klienta wystawiam również faktury
VAT. Tel.: 502 508 265

Usuwanie negatywnej
historii w BIK, oddłużanie.
Tanio i szybko! tel. 504 696
839
Wideofilmowanie profesjonalne wszelkich imprez. Cyfrowa obróbka. Zgrywanie
starych taśm na DVD. Solidne wykonanie,
przystępne ceny. - 796 478 667
Wodomierze i legalizacja tel 500-505-002
wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy
legalizujemy, wyręczamy z wszystkich
formalności. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny! - 500-505-002
Wuko udrażnianie kanalizy. Szybko i profesjonalnie, posiadamy odpowiedni sprzęt i
działamy skutecznie. - 500-505-002
Wymiana grzejników, wymienić usunąć
stary grzejnik? Mieszkanie jest w bloku
wieżowcu? Wymienimy nawet jeden grzejnik.
- 500-505-002
Wysokie, niebezpieczne drzewa ścinam
bez podnośnika, szybko i tanio - 500 684
441
Wywóz śmieci - Najniższe ceny w mieści
- zadzwoń. Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci. Wynajem kontenerów. - 500 766
817
Wywrotka 11 ton. Transport materiałów
sypkich. Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach. - 500 766 817
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą i niepełnosprawną. Bardzo duże
doświadczenie, tel po 19. - 604 154 616
Zaopiekuję się osobą lub osobami
starszymi - posprzątam, ugotuje. Mam
doświadczenie - 514 440 463
Zaopiekuję się osobą starszą - doświadczenie tel. 667 179 598
Zdradza Cię mąż? Nie możesz odzyskać
swoich pieniędzy? Detektywi i prawnicy
RESH. - 664 722 255
Zespół muzyczny – wesela, dancingi, cena
do uzgodnienia tel. 603 785 794

Zespół Sunny Duo - wesela, bankiety prowadzenie, konkursy-doświadczenie, duży
repertuar, demo w internecie, ceny łagodne!
tel.609851863

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - pokrycia, remonty, konserwacja,
ocieplenie tel. 602 406 842
Dekarstwo - remonty, ocieplenie, gonty,
papa, obróbki tel 601 872 363
Dekarstwo-papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502 953 366
Koparko ładowarka Case 695, równe
koła, wywrotka 15T, kanalizacje, woda,
odśnieżanie i wywóz. Materiały drogowe,
tanio i szybko - 785 269 273
Położę płytki, gładzie oraz wykonam inne
prace remontowo-wykończeniowe. - 504
833 241
Remonty mieszkań tanio i solidnie - 889
762 156
Usługi koparko ładowarka - możliwy vat
- 502 101 743
Zlecę firmie zakup i wstawienie okna w
bloku na Zabobrzu. - 692 550 329

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - nauczycielka udzieli korepetycji, tanio i solidnie, możliwość dojazdu - 661
059 934
Angielski-Jeżów Sudecki, Siedlęcin.
Lektorka z 10-letnim doświadczeniem w
nauczaniu- korepetycje, egzaminy, konwersacje. Zapraszam. - 507 191 956
Chemia tanio i profesjonalnie, gimnazjum,
liceum, matura - 664 459 936
Język niemiecki - tanio, dojazd do ucznia
- 692 561 171

Język polski - testy
kompetencji, wypracowania,
efektywne przygotowanie
do matury tel. 503 168 502
Korepetycje z matematyki i fizyki.
Szeroki zakres materiału. Tanio i rzetelnie.
- 725 154 212
Korepetycji z j. niemieckiego udzieli
absolwentka niemieckiej uczelni. Wszystkie
poziomy. Dojazd do ucznia. - 609 805 681
Kosmetyka pielęgnacyjna - CK Plejada
zaprasza na kurs. Rozpoczęcie 21 października. Więcej info - 756 488 385
Matematyka - korepetycje - Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, przygotowanie do matury jak i do sprawdzianu.
Ceny od 20 zl/60 min - 535 142 999
Matematyka fizyka chemia. Nauczycielmatematyk z doświadczeniem. Także matura
i egzamin gimnazjalny. Możliwy dojazd w
Jeleniej Górze i okolicach. - 695 192 929
Niemiecki dla dzieci i młodzieży-nauczyciel
- 603 598 952
Oferuję korepetycje z geografii do gimnazjum i liceum oraz przygotowanie do matury,
tanio i solidnie Tel. 606 158 806
Szkoła Szybkiego Czytania Tubaj ogłasza
nabór na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy wszystkich chętnych.
- 507 306 846
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Udzielę korepetycji z chemii. Pomoc w
zaliczeniach, przygotowanie do matury. 793 443 004

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław, Poznań, Katowice, F-ra
Vat, Door to door - 607 763 204
Lotniska - transport: Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. Klimatyzacja. VW T5. Faktura VAT.
Zapraszam - 602 120 624
Lotniska przywóz i dowóz. Kraj i zagranica. Faktury VAT 502 297 240

Przeprowadzki kompleksowo, cała Europa,
3 samochody, różne
gabaryty tel. 535 044 951
Przeprowadzki kompleksowe. Tanio,
solidnie i na termin. Promocja październikowa. Zadzwoń, powiedz termin, resztę
robimy sami. - 511 160 252
Przeprowadzki transport towarowy
- miasto, kraj, zagranica, streczowanie,
przygotow. do transp. bez dopłat tel. 880
044 951
Przewóz osób niepełnosprawnych. Faktury VAT 502 297 240
Transport osób do Niemiec autem
max.4osoby. Tel.607209310 na każdy adres.
Zapraszam, tanio - 607 209 310
Transport, przeprowadzki niedrogo Bus 1.1 tony z uczynnym kierowcą szybko,
sprawnie i niezawodnie. - 607 232 258
Usługi transportowe do 3.5t. kontener.
Transport okien, bram, motorów, itd. Tanio,
szybko. Jelenia Góra, Wrocław i okolice. 513 770 007
Usługi transportowe-przeprowadzki Fiat
Ducato skrzynia D330xS200xW170 lad1,5t
Wynajem auta z kierowca 50zl/h lub 50zl/
kurs, Kurs poza miasto 1.50zl/km - 609
330 345

RÓŻNE
SPRZEDAM
Nagrobek podwójny z lastryką, stan
bardzo dobry tel: 511115998
Sprzedam barana kameruńskiego, owce
wrzosówki zakocone mogę zamienić na
siano inne propozycje zapraszam - 605
209 637
Sprzedam pianino w dobrym stanie tel.
75 75 582 79
Sprzedam regały, maszyny blacharskie,
wyciągarka Pionier tel. 500 168 910
Sprzedam szafę brązową, 60100,180cm.
Dwuskrzydłowe drzwi, dwie wys. szufl. na
dole. niec. 3 lata, stan b. dobry 490zł, tel:
500703931 - po 17.00.
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