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JELENIA GÓRA Przez brak drogi dojazdowej i niemoc urzędników

Mieszkańcy budynku w Jagniątkowie, którego dach w minioną środę przez czternaście godzin gasili strażacy, już od
17 lat nie mają drogi dojazdowej do domu, gdyż zamknął ją
sąsiad. Lokatorzy stracili wszystko, bo ratownicy nie mieli
jak sprawnie dojechać do pożaru.

JELENIA GÓRA

Dni zadumy
i pamięci

– Prawdopodobnie ogień wybuchł w kominie. Nad ranem syn
nas obudził, bo coś trzeszczało na
dachu. Całe poddasze spłonęło,
a była to poniemiecka słomianodrewniana konstrukcja pokryta
łupkiem. Dopiero wyremontowa-

Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Zaduszkami.

str. 3

Grażyna Purzyńska, współwłaścicielka domu.
– Powiedziano nam, że jeśli
sami nie usuniemy popalonych
elementów dachu, które leżą przed
domem, to jeszcze dostaniemy karę,
a przecież nawet nie ma jak ich
wywieźć. Mąż działał w ochotniczej
straży pożarnej i wie, że gdyby była
droga dojazdowa, to strażacy szybko
ugasiliby pożar – dodaje załamana
lokatorka.

Dokończenie na str. 3.

liśmy niektóre pomieszczenia,
nawieźliśmy opał na zimę. Teraz
budynek nie nadaje się do mieszkania. Spotkało nas straszne nieszczęście: sufit grozi zawaleniem, zbliża
się zima. A jeszcze nam się zarzuca,
że podpaliliśmy dach – rozpacza

Fot. Agrafka

Stracili w ogniu dorobek życia
Spalony dom nie nadaje
się do zamieszkania.

REGION Zniszczona przeprawa przez Bóbr podzieliła Siedlęcin

REGION

Napad jak z filmu

O jeden most za daleko
groziłoby zawaleniem się tego obiektu,
dopóki nie zostaną naprawione jego
uszkodzone elementy. Mówi się też, że
most został dobity przez przeładowane
ciężarówki jeżdżące przez przeprawę
mimo ograniczenia w tym zakresie.
Tymczasem kierowcy wjeżdżają na
most na własne ryzyko. Jeśli obiekt
by się zawalił, zmotoryzowanym nie
przysługują żadne prawa odszkodowawcze od właściciela obiektu,
czyli starostwa jeleniogórskiego. Wicestarosta Zbigniew Jakiel zapowiedział
rozwiązanie problemu
poprzez generalny remont mostu lub budowę
nowego. Gmina nie ma
funduszy na współfinansowanie inwestyKierowcy ryzykują:
cji, więc starostwo
most jest w kiepskim samo będzie musiało pokryć koszty
stanie i może się
remontów.
zawalić – ostrzega
Agrafka

Marian Tyka, sołtys Siedlęcina apelował podczas czwartkowej sesji rady
gminy Jeżów Sudecki o uruchomienie
nieuszkodzonego pasa ruchu dla samochodów osobowych. Nie zgodził się na to
pieszych, ale nie kursują przez Krzysztof Sobała, dyrektor Powiatowego
nią autobusy MZK, co potęguje Zarządu Dróg ripostując, że takie użytkłopoty komunikacyjko w a n i e
ne.

JELENIA GÓRA

Runie
kamienica?

REKLAMA

REKLAMA

Pęknięty mur po fuszerce budowy w latach 60. XX wieku.

str. 4

Krzysztof Sobała.
REKLAMA

Nic więc dziwnego, że
ludzie wolą zaryzykować
i – mimo barierek – przejechać przez będący w
fatalnym stanie most,
który ma być naprawiony
dopiero za
miesiąc.
Niektórzy
zmotor yzowa ni już
dostali
mandaty,
ale mimo
to, nie boją
się ryzyka.
Przeprawa jest
dostępna dla

‘‘PLUS

firma

Partner Kärcher

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,

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

‘‘

Aby dostać się do szkoły czy do sklepów, mieszkańcy Siedlęcina z części położonej za Bobrem, muszą nadrobić
prawie 17 kilometrów objazdem przez Jelenią Górę. Powód:
zamknięta przeprawa, która wymaga remontu.

Pewien jeleniogórzanin chciał
kupić pokątnie złoto za 25 tysięcy
złotych. W miniony wtorek niedoszły sprzedawca kruszcu przyjechał
renault laguną w towarzystwie
zamaskowanych mężczyzn, którzy
mieli na ubraniach napis „policja”.
Kiedy kupiec wsiadł do auta, został
przez nich pobity i okradziony. Jeleniogórska drogówka wszczęła pościg
za uciekającymi laguną rabusiami.
Ci w jednej z miejscowości powiatu
jaworskiego wjechali w polną drogę,
porzucili auto i chcieli uciec pieszo.
Dwóch sprawców ujęto po tym, jak
policja oddała strzały ostrzegawcze.
Trzeciego, który ukrył się za snopkiem siana, schwytali policjanci z
Jawora. Sprawcy, 56-letni mieszkaniec Raciborza i dwóch jeleniogórzan
w wieku 30 i 39 lat, odpowiedzą
za rozbój i podszywanie się pod
funkcjonariuszy. Samochód należał
do raciborzanina, ale miał zamontowane fikcyjne numery rejestracyjne.
Najstarszy napastnik był już karany
za podobne przestępstwa a w jego
domu znaleziono narkotyki.
(RED)

dla domu i profesjonalistów!

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

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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AWANS TYGODNIA

Kamil Ziółkowski
przewodniczący Forum
Młodych PiS

Mirosława Dzika
zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry

Licealista i działacz młodzieżowych
struktur Prawa i Sprawiedliwości
został wybrany w miniony czwartek
jednogłośnie w tajnym głosowaniu
przewodniczącym Forum Młodych
PiS w Jeleniej Górze. Nowy szef prawicowej młodzieżówki znany jest nie
tylko z zamiłowania do tradycyjnych
wartości. Daje także poznać swój talent aktorski biorąc udział w różnych
spektaklach i prowadząc szkolne
uroczystości w I LO im. Żeromskiego,
gdzie się uczy. Zastępcami K. Ziółkowskiego wybrano Mirosława Kobyłeckiego oraz Mariusza Siudę. Funkcję
sekretarza FM PiS powierzono Pawłowi Walterowi. Wybory koordynowała
posłanka Marzena Machałek.
(RED)

JELENIA GÓRA
Fot. M T

Pasowanie w „Okrąglaczku”

JELENIA GÓRA

Fot. Angela

31 października 2011 r.

Fot. red
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Dotychczasowa naczelniczka
wydziału inwestycji i zamówień
publicznych magistratu Mirosława
Dzika zastąpiła Zofię Czernow na
stanowisku wiceszefowej miasta. O
tej nieoczekiwanej nominacji zdecydował prezydent Marcin Zawiła stawiając nie na partyjną proweniencję,
lecz na doświadczenie, kompetencje
i sprawdzone umiejętności. Nowa
zastępczyni prezydenta świetnie
zna realia pracy urzędu. Nie boi się
nowych wyzwań: znana jest
z niezwykłej skrupulatności,
dokładności i skuteczności.
Pani Mirosława w wolnym
czasie zbiera filiżanki i lubi
czytać książki.
(Angela)

Autobusy z fabryki i system informacji

Nadjeżdżają nowości
Rozpoczął się montaż słupów systemu informacji pasażerskiej na przystankach
MZK. We wtorek przyjadą
fabrycznie nowe solarisy.

Małgorzata Wrotniewska podczas
ceremonii pasowania.
potrafią się wspólnie bawić z innymi
dziećmi, poznały piosenki, wierszyki czy tańce – mówi Małgorzata
Wrotniewska, dyrektor Przedszkola
„Okrąglaczek” w Jeleniej Górze.
Dzieci z drugiej grupy wspierała
nauczycielka, Katarzyna KuciaAleksiejew.
(Angela)

W miniony piątek w Przedszkolu
„Okrąglaczek” trzylatki, które od
września rozpoczęły swoją przygodę
z edukacją, poprzez pasowanie stały
się pełnoprawnymi przedszkolakami. – To ważna chwila zarówno dla
dzieci, jak i rodziców. Po dwóch
miesiącach zajęć dzieci pokazują,
że zdążyły się już zaaklimatyzować,

JELENIA GÓRA

Wolne głównie dla szkół

w czwartek w godz.: 7.30 – 16.30, a
w piątek – od 7.30 do 14.30.
JELENIA GÓRA
Tymczasem w większości szkół
jeleniogórskich 31 października
będzie dniem wolnym. Ustalili to
dyrektorzy placówek upoważnieni
W nocy z piątku na sobotę 29-letni budynków przy ulicy Wolności. Dlaczego
przez Ministerstwo Edukacji Namężczyzna zrywał dachówki i niszczył to robił? Nie wiadomo. Desperata udało
rodowej.
(RED) piorunochrony na dachu jednego z się uspokoić i ściągnąć z dachu dopiero

W poniedziałek, 31 października,
Urząd Miejski w Jeleniej Górze będzie
pracował jak w każdy dzień normalny dzień, to znaczy – po raz ostatni
przed zapowiadanymi po 1 listopada
zmianami – w godz. 8.00 – 16.00.
Przypomnijmy, że od 2 listopada w
poniedziałki, wtorki i środy magistrat
będzie pracował w godz. 7.30 – 15.30,
•
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matyzację w kabinie
i spełniają
kierowcy. Koszt: 4
europejskie
mln 25 tys. zł. Miejski
standardy.
Zakład KomunikacyjMogą przeny zakupił pięć takich
wozić do 67
p o j a z d ó w,
pasażerów. Zaktóre uzumontowano
w
nich
Autobusy marki Solaris mają
pełnią mocno
10,5 m długości, są dostosowane do silniki o mocy 180 KW, aupotrzeb osób niepełnosprawnych tomatyczną skrzynię biegów i kli- zużyty tabor przewoźnika.
To nie jedyna nowinka. Na przystankach w najruchliwszych punktach miasta zostanie zainstalowanych sześć tablic, na których będzie
wyświetlana informacja, za ile minut
można się spodziewać kolejnego
autobusu. Sieć będzie uzupełniana
każdego roku o 1 do 3 ekranów.
Pierwsza część systemu kosztować
ma ok. 880 tys. złotych.
Kolejną inwestycją jest przebudowa myjni dla autobusów. – Nowa
staje na naszym terenie, kosztem
1.410.000 zł – poinformował Marek
Woźniak, prezes firmy. Stara myjnia
zbudowana została w latach 70.
Środki na te inwestycje przewoźnik
Słupy zamontowano już na
zyskał z funduszy unijnych.
przystanku przy Podwalu.
(RED)

Nocna akcja policji i straży pożarnej

Szaleniec na dachu
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

około godz. 01.30. Na miejscu interweniowała zarówno policja jak i straż
pożarna. 29-latek został umieszczony w
szpitalu psychiatrycznym w Bolesławcu,
gdzie poddano go badaniom.
(Petr)
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JELENIA GÓRA

Chcieli oszukać bank

Brat i siostra z powiatu lwóweckiego
próbowali wyłudzać kredyty w jeleniogórskich bankach. Rodzeństwo posłużyło się podrobionym dokumentem o
zatrudnieniu i zarobkach. Zaświadczenie wystawił siostrze brat, który prowadzi firmę budowlaną, jednak kobieta
nie pracuje u niego. Policja zatrzymała
sprawców w placówce bankowej. To nie
pierwsza ich próba zdobycia pieniędzy
w nieuczciwy sposób.

JELENIA GÓRA

Bał się więzienia

Dwudziestolatek z Jeleniej Góry
ratował się ucieczką na dach, bo nie
chciał iść do aresztu, gdzie za pobicie
ma spędzić 14 miesięcy. W miniony
czwartek rano do mieszkania, gdzie
przebywał mężczyzna, przyszli policjanci. Skazany jednak uciekł na dach,
co przez wizjer zauważyli mundurowi.
Wyważyli więc drzwi, a na miejsce
wezwali straż pożarną. Po rozmowie
z rodzicami i policjantami lokator
zdecydował się zejść. Został przekazany
do aresztu.
(KMP)

JELENIA GÓRA

Wypadek na „zebrze”

W miniony czwartek rano na przejściu dla pieszych przy ul. Sobieskiego
kierowca peugeota potrącił 53– letniego
mężczyznę. Poszkodowany ze złamaną
ręką trafił do szpitala. Zmotoryzowany
skręcał z ulicy Poznańskiej w lewo i
najprawdopodobniej nie zauważył pieszego. Teraz odpowie za spowodowanie
wypadku drogowego.
(Angela)
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JELENIA GÓRA

Nasi wyróżnieni


Dokończenie ze str. 1.
Do posesji prowadzi jedynie wąska ścieżka, która z jednej strony ma
przyrzeczną skarpę, z drugiej głazy.
Rodzina Purzyńskich myślała, że za
dwa lata droga zostanie zbudowana
od strony przeciwnej, jednak okazało
się, że Miejski Zarząd Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze nie ma żadnych planów

K

– Udrożnienie drogi nic by nie
pomogło, ponieważ miała szerokość
dwa i pół metra więc i tak samochody
strażackie nie podjechałyby pod sam
budynek, a zaraz mieszkańcy by
chcieli, żeby wyłożyć na niej asfalt.
Najwyraźniej można taką drogę nabyć
przez zasiedzenie, jednak uznaliśmy,
że nie jesteśmy władni w tym temacie

KARPACZ

JELENIA GÓRA

Odeszła na zawsze

Fot. red

W minioną sobotę na cmentarzu
w Karpaczu literaci i przyjaciele z
całego regionu i kraju pożegnali Świętej
Pamięci Annę Jędrzejczyk, poetkę,
polonistkę, działaczkę społeczną, harcerkę, liderkę środowiska literackiego
w Karpaczu, zapaloną obrończynię
czystości Karkonoszy. Niech spoczywa
w pokoju wiecznym!
(MS)

Nastrojowo z muzyką

Pierwszego listopada w kościele
ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Cieplicach odbędzie się niezwykły koncert wokalno-organowy, w
którym wystąpią artyści z Wrocławia:
śpiewaczka Dorota Baran–Błaszczyk
(sopran) oraz organista koncertujący
– Roman Pliś. W programie koncertu
zorganizowanego przez Przystań
Twórczą Cieplickie Centrum Kultury
zabrzmią m.in. arie A. Vivaldiego,
kompozycje J. S. Bacha i F. Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz „Adagio” T.
Albinioniego.
(Angela)

Większość jeleniogórzan pamięta
o mogiłach bliskich i znajomych.

Jeleniogórski Teatr Karawana,
w którym działają osoby uzależnione od alkoholu, wygrał III
Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów
Amatorskich „OPTA 2011”. Jury
spośród kilkunastu prezentacji
różnych teatrów amatorskich z całego kraju najwyżej oceniło sztukę
„Na pełnym morzu” w reżyserii
Tadeusza Rybickiego (opiekuna
teatru) na podstawie jednoaktówki
Sławomira Mrożka w wykonaniu
grupy z Jeleniej Góry. W spektaklu
zagrali: Janusz Belczyk, Marek
Cwen, Lesław Zamaro, Mateusz
Gąsiorowski oraz Dariusz Jezierski.
Gratulujemy!
(RED)
E

z położonego w pobliżu domu, gdyż ani
straż pożarna, karetka, ani inne służby
ratunkowe nie mają możliwości udzielenia szybkiej i sprawnej pomocy.
Przedstawiciele drogowców przyznają, że sąsiad rodziny Purzyckich nie miał
prawa zamykać drogi. Jednak dojazd ten
jest już w takim stanie, że nie opłaca się
go remontować.

JELENIA GÓRA

Sukces Karawany

R

związanych z budową dojazdu do posesji
przy ul. Karkonoskiej 103.
Niegdyś bez problemu można było tu
dojechać nawet większymi pojazdami,
jednak sąsiad stwierdził, że skoro droga
przebiega przez jego teren i już ją zasiedział, to miał prawo trakt przywłaszczyć.
Pozbawił w ten sposób bezpiecznych
warunków mieszkaniowych lokatorów

Dni zadumy i pamięci

REGION
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Przez brak drogi dojazdowej i niemoc urzędników

JELENIA GÓRA
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Członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Łużniak
odebrał oficjalne mianowanie na
wicemarszałka. Samorządowiec
wciąż odpowiada za departament
infrastruktury, inwestycji i polityki
zdrowotnej. – Kiedy przed niespełna
rokiem powstawał nowy zarząd
umawialiśmy się z marszałkiem, że
ja jestem czasowo przesunięty na
członka zarządu, a jak będzie taka
możliwość, to ponownie wrócę na
stanowisko wicemarszałka – tłumaczy Jerzy Łużniak związany z
Platformą Obywatelską.
(Angela)
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Stracili w ogniu dorobek życia

Leszek Karbowski, prezes jeleniogórskiego oddziału terenowego
Polskiego Związku Walki z Kalectwem, oraz Marian Tyka, sołtys
Siedlęcina, zostali wyróżnieni w
VI edycji konkursu „Akcja Akacja,
Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy
2011”. Laureatami zostali natomiast:
Alicja Szatkowska z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych oraz ks. Franciszek Głód z Fundacji Albertówka.
Specjalne wyróżnienie otrzymała
Bogumiła Turzańska-Chrobak,
była wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Łużniak ponownie
wicemarszałkiem

31 października 2011 r.

Na cmentarzach w mieście i okolicach trwają porządki przed wtorkowym dniem Wszystkich Świętych
i Zaduszkami. Korzystniej dla pasażerów odwiedzających nekropolie
kursują autobusy miejskie. Zabobrze
z nowym cmentarzem przy ulicy
Sudeckiej połączy we wtorek linia
specjalna. Wyznaczono też miejsca
parkingowe, a od poniedziałku
zaczną obowiązywać tymczasowe
zmiany w organizacji ruchu. Nie
będzie można zatrzymywać się i
parkować wzdłuż ulicy Sudeckiej
a odcinek ulicy Jagiellońskiej przy
cmentarzu w Cieplicach będzie
L
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zamknięty dla samochodów. Przed
główną bramą starego cmentarza
uruchomiono w minionym tygodniu
sygnalizację świetlną, która pomoże
pieszym przejść na drugą stronę.
O bezpieczeństwo na nekropoliach
oraz o płynność ruchu przed nimi
zadbają policjanci (mundurowi i po
cywilnemu), którzy – jak co roku
– do 2 listopada prowadzić będą
akcję „Znicz”. Odwiedzający groby
bliskich powinni uważać, aby nie
pozostawiać na ławkach cennych
przedmiotów.
(RED)
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i sprawę przekazaliśmy do Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
Był również pomysł, aby dojazd zrobić
od drugiej strony budynku jednak
jest to nieopłacalne – poinformował
Jerzy Bigus z Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów.
(Agrafka)

Smaczny jubileusz
Kuchni, prowadzą również u nas
lekcje – powiedziała w miniony piątek
Iwona Kumek, dyrektor ZSLiU.
W programie artystycznym wystąpili uczniowie m.in. Natalia Smerża,
uczestniczka „Must Be The Music”
i „Mam Talent”, Sylwia Czesna, nauczycielka języka niemieckiego, wraz
z córką pokazały taniec egzotyczny.
Kabaret Paka sparodiował m.in.
uczniowski dzień w szkole.
Goście kosztowali rozmaitych
pyszności. Nie zabrakło wielkiego
tortu urodzinowego.
(Agrafka)

Obchody 20-lecia istnienia Zespołu
Szkół Licealnych i Usługowych odbyły
się na nutę artystyczną, ale nie zabrakło też, jak przystało na profil szkoły,
smakołyków. Placówka jest jedną z
najmłodszych spośród jeleniogórskich
szkół. Zaczynała swoją działalność w
1991 r., jako Zespół Szkół Zawodowych
nr 4. Od sześciu lat mieści się przy ul.
Leśnej 5. – Jesteśmy szkołą głównie o
charakterze gastronomicznym. Uczy
się u nas ok. 200 osób. Nasi uczniowie
mają wiele sukcesów w konkursach
kulinarnych. Absolwenci założyli
prestiżowy Sudecki Klub Szefów

JELENIA GÓRA

Pizza z serca

Wychowankowie świetlicy środowiskowej działającej przy Domu Harcerza
przy ulicy Wiejskiej wraz z druhną
Elwirą Rudy-Zubrzycką dziękują pizzerii Biesiadowo i jej właścicielowi za
smaczne przyjęcie, które z dobrej woli
przygotował w miniony wtorek. Dla
wielu dzieci było to pierwsze zaproszenie na taki obiad.
(RED)
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Z poczęstunku chętnie skorzystał Paweł
Domagała, naczelnik wydziału edukacji.
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Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska
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Jeleniogórzanie spadają w tabeli

REGION

Karkonosze poległy
Podbudowani zwycięstwem nad
Piastem Żmigród piłkarze z Bogatyni poszli za ciosem i pokonali kolejną ekipę z czołówki. Po golach
Suchanowa Granica prowadziła do
przerwy 2:0. Po zmianie stron Karkonosze starały się odrobić straty,
ale zdołali jedynie strzelić bramkę
honorową. Autorem trafienia w
70. minucie był Piaszczyk. W starciu z Korytem ucierpiał zawodnik
gości Micek, którego odwieziono
do szpitala. Po porażce w Bogatyni
podopieczni trenera Milewskiego
spadli na 4. pozycję, tracą już pięć

„oczek” do lidera,
zaś Granica awans owa ł a n a p i ą t ą
lokatę i traci już
tylko trzy punkty
do Karkonoszy.
W następnej kolejce (sobota, 5.XI
- godz.14:00) Karkonosze zagrają u
siebie z Piast em
Żmigród.
(przemo)

Fot. Raczyński

Derby okręgu jeleniogórskiego dla Granicy. W rozegranym w sobotę, 29.
października meczu 14.
kolejki piłkarskiej IV–ligi
gospodarze pokonali biało–niebieskich 2:1.

Spartakus rozbił Górnika

Rywal okaazał się za
silny dla jeleniogórzan.

Granica Bogatynia – Karkonosze Jelenia Góra 2:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Suchanow (10), 2:0 Suchanow (40), 2:1 Piaszczyk (70).
Granica: Czekański – Szywała, Duduć, Sawczuk, Omelański, Pastuszko (70 Chrzanowski), Koryto (67 Mokijewski), Suchanow (60 Czeczot), Tkaczyk, Marszałek (70
Bregin), Pietkiewicz.
Karkonosze: Dubiel – Gęca, Jurkowski, Wawrzyniak, Bizoń, Ziomek, Krakówka (51
Micek), Gałuszka, Walczak, Kowalski (63 Kik), Piaszczyk.

KOWARY

Trwa świetna passa podopiecznych
Joanny Kawalec. Lider III–ligi koszykarzy rozbił w Wałbrzychu budowaną od
podstaw ekipę Górnika 123:63! Jeleniogórzanie grali twardo w obronie, celnie
punktowali za „trzy” i z kontrataków.
Młodzi zawodnicy z Wałbrzycha szkoleni przez byłego znakomitego koszykarza Jacka Krzykałę (wychowanka
Górnika) gubili mnóstwo piłek w
ataku, co wykorzystywali zawodnicy
Spartakusa. Na pochwałę zasługuje
gra całego zespołu. Krzysztof Samiec
przebywał na parkiecie 26 minut i w
tym czasie zdobył 41 punktów! Równie
skutecznie zagrał Kozyra (26 pkt.). Z
powodu choroby Bińka Joanna Kawalec miała do dyspozycji 8 zawodników,
w tym Rachmiela, który grał z kontuzją
pachwiny. Z meczu na mecz co raz lepiej gra Adamczyk, zatem widać postęp
w grze jeleniogórskiego zespołu.
(przemo)

JELENIA GÓRA

Bolesna lekcja pod koszem
Pierwszoligowe koszykarki BasketPro Jelenia Góra uległy na własnym parkiecie AZS–owi UMCS
Lublin 47:82. Z kompletem porażek
i bardzo złym bilansem koszowym
jeleniogórzanki zamykają ligową
tabelę. 27 zbiórek Żanety Szczęśniak
to jedyne czym mogą się szczycić
jeleniogórzanki po meczu z AZS-em.
Pozostałe aspekty w odniesieniu do
koszykarskich umiejętności lepiej
przemilczeć. Zawodniczki Iwony
Olesiewicz, które występują w I-lidze
po wykupieniu „dzikiej karty” w
trzecim meczu doznały trzeciej klęski. Katem ekipy BasketPro okazała

się doskonale znana jeleniogórskim
kibicom Małgorzata Myćka, która
zdobyła w sobotnim meczu 27 punktów. Po pierwszej, dość wyrównanej
kwarcie przyjezdne podkręciły tempo
i wykorzystywały proste błędy młodych zawodniczek z Jeleniej Góry.
W kolejnych odsłonach lublinianki
konsekwentnie punktowały przeciwniczki i ostatecznie wygrały walkę na
punkty w stosunku 82:47.
W następnej kolejce (sobota, 5.XI)
BasketPro ponownie zagra u siebie, tym razem przeciwko Ostrovii
Ostrów Wlkp.
(przemo)

BasketPro Jelenia Góra – AZS UMCS Lublin 47:82 (15:19, 13:25, 8:18, 11:20)
BasketPro: Szczęśniak 12, Błaszyk 8, Kosalewicz 6, Olesiewicz 5, Rososińska 5, Feja
4, Łuczak 4, Pawlukiewicz 2, Paradowska 1, Łopatka, Prystrom, Kijowska.
AZS: Myćka 27, Wójcik 18, Gozdur 13, Cybulak 10, Kasprzyk 7, Niewiadomska 5,
Całka 2, Smoleń, Bukowska, Radziejewska.

JKKS Górnik Wałbrzych - KSW Spartakus
Jelenia Góra 63:123 (19:24, 15:35,
17:31, 12:33)

Po fuszerce budowy w latach sześćdziesiątych

JELENIA GÓRA

Mieszkańców kamienicy nr 30/30a na placu Ratuszowym
niepokoją pęknięcia w budynku, który został zrekonstruowany od podstaw.

Pierwowzór znajdującej się naprze- cej się w tym samym miejscu „Pyrnej
ciwko ratusza kamienicy wyglądał chaty”.
Stan budynku budzi niepokój lokatoinaczej. Przed 1945 rokiem na parterze
działał lokal gastronomiczny pod różny- rów, a o pęknięciach, jakie pojawiły się na
mi nazwami. Budynek został rozebrany ścianach, mieszkańcy informowali wczeCzy zmodernizowane skrzyżowanie zda
w latach 60. XX wieku i odbudowany w śniej poprzedniego zarządcę, jednak nikt
nie interweniował w tej sprawie.
zmienionym kształcie. Jeleniogórzaegzamin? Pokaże przyszłość
Aktualny administrator już zajął
nie pamiętają funkcjonującą tam
Pół roku trwała przebudowa skrzy- uczestniczyli: Jerzy Łużniak, wicemar- winiarnię „Kasztelanka”, a
się problemem i ściana zostanie
żowania ulicy Karkonoskiej z Jelenio- szałek dolnośląski, Elżbieta Zakrzewska, aktualnie chadzają
zabezpieczona. Nie ukrywano
górską. Na tę inwestycję mieszkańcy która w czasie realizowanej inwestycji do mieszczązdziwienia, kiedy
czekali kilka lat. Biegnie tu bowiem pełniła funkcji szefowej komisji rozwoju,
okazało się, że
ruchliwa droga wojewódzka 366 Wał- oraz wicestarosta Andrzej Więckowski.
mur jest w tak
brzych – Karpacz. – Koszty gminy Ko- Na przebudowanym skrzyżowaniu
fatalnym stawary szacuje się na 100 tys. zł. Samorząd obowiązuje nowa organizacja ruchu.
nie.
województwa sfinansował przebudowę Ulice Zamkowa i Karkonoska stanowią
skrzyżowania z odwodnieniem terenu, drogę główną. Nie brakuje jednak
wymianę kanalizacji i doprowadzenie uwag, że na krzyżówce przydałaby się
sieci wodociągowej, przekazując niemal sygnalizacja świetlna.
(Angela) Kamienicę odbudowano po zburzeniu
1,2 mln zł – poinformował burmistrz Mirosław Górecki. W piątkowym otwarciu
barokowego budynku.
•
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JELENIA GÓRA

Szczuł psem,
straszył nożem
Rozebrany do połowy mężczyzna biegał w miniony wtorek
po ulicy z nożem i psem groźnej rasy bez kagańca. Agresor
straszył przechodniów nożem
i szczuł zwierzęciem. Kiedy
na miejsce przyjechał patrol
policji, mężczyzna uciekł do
swojego mieszkania, gdzie głośno awanturował się z żoną.
Nie chciał też otworzyć drzwi,
które policjanci wyważyli. I oni
spotkali się z agresją lokatora,
który straszył mundurowych
psem i wymachiwał nożem.
Został obezwładniony. Odpowie
za znieważanie policjantów oraz
tzw. groźby karalne.
(KMP)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Zdaniem specjalistów pęknięcia mogą wynikać ze sfuszerowanych prac budowlanych, jakie
prowadzono przy wznoszeniu budynku w latach 60. XX. Zrekonstruowano wówczas większość
zabudowy jeleniogórskiego Rynku na podstawie tzw. planu Tunikowskiego. Nie brakowało uwag,
że roboty wykonano niestarannie, znacznie odbiegając od założeń projektu.
Fot. RED/AGRAFKA/M. GAŃKO

Fot. Angela

Przydałyby się światła Kamienica w Rynku grozi zawaleniem?

– W czerwcu przejęliśmy nieruchomość przy placu Ratuszowym 30/30a
w administrowanie z już uszkodzoną
znacznie zewnętrzną ścianą frontową .
Z tego co wiemy poprzedni zarządca nie
podejmował żadnych inicjatyw remontowych. Kiedy okazało się, że na długości
ok 1-1,5 m od dachu jest pęknięcie na
ścianie podjęliśmy działania naprawcze
w trybie awaryjnym. Obecnie prowadzony remont polega na kotwieniu ściany
frontowej ze ścianami szczytowymi
ponieważ są widoczne w niej dosyć duże
szczeliny – poinformowała Wiesława
Kwiatkowska, administrator nieruchomości, z Zarządu Nieruchomościami
„Arkadia”.
(Agrafka)
•
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ZDROWIE I URODA

JELENIA GÓRA

Lekarze boją się kontroli i kar, pacjenci narzekają

Figę zamiast recepty
Kilkudziesięciu przewlekle
chorych pacjentów dziennie
odchodzi z kwitkiem od lekarza pierwszego kontaktu,
który odmawia wypisania
recepty na refundowane
leki bez udokumentowanego najnowszego badania
oraz dokumentu świadczącego o ubezpieczeniu.
Ludzie, zwłaszcza starsi,
nie kryją oburzenia.
Od stycznia 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadzi kary dla
lekarzy, którzy niesłusznie wypiszą
recepty na leki refundowane. W ten
sposób rząd chce ukrócić wypisywanie dofinansowywanych leków dla
wszystkich. Jak się jednak okazuje
w praktyce, z obawy przed karami
lekarze już teraz nie chcą wypisywać
recept, nawet tym, którzy refundowane leki przyjmują od lat i mają ku
temu podstawy.
W jeleniogórskich przychodniach
zamieszanie przez problem z wypisaniem refundowanych leków przez
lekarza pierwszego kontaktu zaczęło się, od kiedy w mediach zawrzało
w temacie kar, jakie Ministerstwo
Zdrowia chce nakładać na lekarzy
za niesłuszne wypisywanie leków

refundowanych, lub ich wypisywanie bez uprzedniego przebadania
pacjenta czy sprawdzenia jego
dokumentacji. Doktorzy boją się
kontroli i straszą pacjentów, że i oni
mogą być obciążeni płatnościami
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Nowe przepisy mówią bowiem,
że zapisywanie niektórych leków ze
zniżką od stycznia będzie wymagało
przedstawienie dokumentacji badań i zgody specjalisty. W praktyce
wygląda to tak, że pacjenci już teraz
przed wypisaniem recept muszą
rejestrować się do tego specjalisty i
iść do niego na wizytę. Tymczasem
wiadomo, że ludzie z wieloma
schorzeniami, którzy mają usystematyzowane leki, nie potrzebują
wizyty, ale recepty umożliwiającej
im kontynuację leczenia np. serca,
cukrzycy czy ciśnienia itp.
– Od lat biorę leki nasercowe.
Lekarz dobrze, wie ile i jakie leki są
mi potrzebne, bo wypisywał mi je
co miesiąc. Ostatnio nie otrzymałam jednak recepty. Usłyszałam, że
muszę iść do kardiologa i przynieść
dokumentację swojej choroby,
choć te same leki przepisywał mi
nie kardiolog, ale lekarz domowy!–
pyta zbulwersowana pani Łucja z
Jeleniej Góry.

JELENIA GÓRA

Podobny problem miała pani
Anna z Zabobrza, która od trzech
lat bierze insulinę w zastrzykach.
Jako zdiagnozowany cukrzyk do tej
pory mogła zadzwonić do lekarza
i poprosić o przepisanie kolejnych
opakowań tego leku, teraz musi
osobiście zgłosić się do lekarza.
– Jest to nie tylko strata czasu
pacjenta, ale i pieniędzy NFZ. Nie
potrzebuję widzieć się z lekarzem,
a na moje miejsce mógłby zostać
przyjęty pacjent z niezdiagnozowanymi dolegliwościami, a tak kolejki
wydłużą się kilkakrotnie. – żali się
pacjentka.
Powodem strachu lekarzy jest art.
48 ust. 8 ustawy refundacyjnej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012
r. Zgodnie z nowymi przepisami
jeżeli lekarz wypisze receptę na leki
refundowane pacjentowi, który jest
nieubezpieczony i nie ma prawa do
zniżki, będzie musiał zwrócić z własnej kieszeni koszty refundacji.
– Jest to próba uszczelniania systemu, ale traktowanie każdego lekarza
jak potencjalnego złodzieja jest nieporozumieniem. Lekarze nie mają
dostępu do istotnych danych takich
jak ubezpieczenie pacjenta. Musi mu
więc wierzyć na słowo. Ja nie będę
wypisywał recept, by później z własnej
kieszeni płacić kary. Poczekam, aż
R
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Zdrowe wychowanie

Praktyka medytacji w wychowaniu
do świadomego życia, porozumiewanie
się poprzez animację teatralną – to
tylko niektóre tematy czwartej edycji
Międzynarodowej Konferencji z Zakresu
Technik Edukacyjnych i Arteterapii.
Konferencję organizuje w dniach 17 – 19
listopada Jeleniogórskie Centrum Kultury – zapowiada Koryna Opala-Wnuk,
koordynator przedsięwzięcia.
(RED)

M

A

ktoś zauważy, że nowe ustalenia są
bublem i wycofa się z tych ustaleń –
mówi jeden z jeleniogórskich lekarzy,
który chce pozostać anonimowy.
Do tego, mimo komputeryzacji,
jeleniogórskie przychodnie nie mogą
sprawdzić na miejscu, czy dany pacjent jest ubezpieczony, czy nie. Kto
zatem nie weźmie ze sobą odpowiedniego dokumentu, traci czas, bo musi
odwiedzić lekarza jeszcze raz.
(Angela)

– W ramach przepisów nic w tym
temacie się nie zmieniło. Zgodnie z
rozporządzeniem jeżeli pacjent przez
wiele lat chodzi do danego lekarza i ma
usystematyzowane leki, to lekarz decyduje o tym czy może wypisać receptę
bez widzenia pacjenta, czy nie. Dotyczy
to jednak przychodni Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, a nie przychodni
specjalistycznych. Specjalista musi bowiem zbadać pacjenta by stwierdzić czy
dany lek jest potrzebny i nie zaszkodzi
pacjentowi – mówi Dorota Gniewosz,
kierownik jeleniogórskiego oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia.
•
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Dodatek
zdrowie i uroda
JELENIA GÓRA

Palacze żyją krócej
O szkodliwości palenia papierosów i lenie papierosów, jak dziś – powiedział
uzależniających właściwościach niko- płk Edward Jakubowski.
O szkodliwości tytoniu mówił także
tyny rozmawiano w miniony wtorek
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Tu- prof. dr nauk medycznych Zbigniew
rystycznych w Jeleniej Górze. – Wielu Domosławski, który
z naszych uczniów pali. Mamy sporo jest specjalistą –
pomysłów na walkę z tym nałogiem, kardiologiem.
(Agrafka)
uczestniczymy w różnych programach uświadamiających młodzież
o niebezpieczeństwach, jakie niesie
ze sobą rzeczywistość – powiedziała
Maria Witkowska, pedagog z ZSEiT.
Pułkownik Edward Jakubowski,
lider jeleniogórskich weteranów
zaproponował zorganizowanie
spotkania z uczniami z ZSEiT ,
ponieważ młodzież często pali
na posesji sąsiedniego Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.
– Chcemy uświadamiać
młodzież o dużej szkodliwości palenia papierosów,
nie tylko czynnego, ale
również biernego. Rozdane
zostały również ulotki ze
– Przed wojną nie było takiej
zdjęciami smolistych płuc
mody na palenie jak dziś –
palacza i czystych płuc. W
mówił młodzieży płk Edward
okresie międzywojennym
Jakubowski.
nie było takiej mody na paPrywatny 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

Prywatny gabinet
internistyczny. Specjalista
chorób wewnętrznych
lek. med. Jan Karp.
Przyjmuje - środy od 16.30
Jelenia Góra ul. Letnia 2.
Badania kierowców, EKG rejestracja telefoniczna tel.
606 244 313
•

Leczenie pijawkami
– żylaki, hemoroidy,
zapalenia, bóle i inne. Tel.
510 052 404
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Fot. Agrafka
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ELIANE ELIAS – „Light My
Fire”
wydawnictwo: Concord
Music/ Universal Music
Polska

POP ROCK & JAZZ

MAREK NAPIÓRKOWSKI
TRIO – „KonKubiNap”
wydawnictwo: Universal
Music Polska

Znakomita pianista,
wokalistka od lat
pokazuje
wszystkim
jak uwielbia
bossa novę
i cały współczesny jazz. Jej najnowsza płyta jest ukłonem dla
legendarnego zespołu The Doors.
Poza wspaniałym wyeksponowanym fortepianem dostrzec można
ciepło brzmiące gitary akustyczne.
Znakomicie interpretuje także
szereg brazylijskich kompozycji.
Zaskakuje słuchaczy anglojęzycznymi kompozycjami. Każda
zagrana i wyśpiewana nutka przez
tę urodziwą i zdolną wokalistkę
gwarantuje muzykę najwyższych
lotów. Nic w tym dziwnego skoro
Eliane Elias pokusiła się o współproducenta tego albumu wielkiego basistę i realizatora nagrań
odpowiedzialnego również za mix
Joe Ferla.
Andrzej Patlewicz

Najnowsza produkcja Napiórkowskiego to
album”KonKubiNap”
będący rejestracją koncertu tria Konrad/Kubiszyn/Napiórkowski w różnych miejscach:
„Jazz Cafe” w Łomiankach, w
Teatrze w Częstochowie, w „Klubie
Mleczarnia” we Wrocławiu, „Jazz
Bass Cafe” w Pabianicach oraz
„Kawon” w Zielonej Górze. Każdy
koncert na żywo był inny, inny
klimat, inna publiczność. Muzycy
zaprezentowali w większości
własne kompozycje ale tez sięgnęli
po sprawdzone tematy. Zarejestrowano dwie kompozycje perkusisty
Cezarego Konrada, a dalszą część
albumu już wypełniają kompozycje Marka Napiórkowskiego.
W sumie: energetyczne granie,
wirtuozeria poszczególnych muzyków a do tego wielkie poszanowanie dla jazzu.

CIENIE HIRSCHBERGU XMIV

Odwaga i strach

zdanie cytowane niemal we wszystkich kryminałach, w których swego
czasu pasjonująco się zaczytywał.
– No i wrócę. I zagram im na nosie! –
drwił sobie w myślach ze zbrojnego
ramienia partii, jak nazywano często
Milicję Obywatelską.
Ale jego odwaga zgasła jak świeczka przygaszona nagłym powiewem, gdy tylko wyszedł z plebanii,
gdzie czuł się jak u Pana Boga za
piecem. Podświadomie rozejrzał
się dookoła patrząc, czy czasem
ktoś go nie zauważył. I od razu
napotkał skupiony na nim wzrok
starszej pani podpierającej się
laską. Zdążała do kościoła, ale na
widok Starzeckiego zatrzymała
się i zdumiewająco niskim głosem
zapytała o godzinę.
Stefan zadrżał i oczyma wyobraźni zamiast kobieciny zobaczył przebranego za nią funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa.
Nie mogąc opanować drżenia ręki
spojrzał na zegarek. I szybko zorientował się, że zostawił czasomierz na
nocnej szafce przy łóżku w ascetycznym pokoju na plebanii.

Ciąg dalszy za tydzień.

Starzecki pamiętał jeszcze z lat
okupacji, kiedy jako nastolatek
przemykał się ulicami okupowanej
Warszawy, że największe podejrzenia wzbudza niepewność kroku.
I nerwowe oglądanie się dookoła
siebie, czy czasem ktoś nie śledzi,
nie podgląda, nie szpieguje. Choć
robił chwacką minę, wewnątrz
drżał z niepokoju. Postawił jednak
za punkt honoru, że uda mu się bez
przeszkód dotrzeć do mieszkania
Drzewieckiego.
Zdał sobie sprawę, że pomimo
niepewności, czuł to samo, co wtedy,
kiedy bez większego zastanowienia
pobił w Borowym Jarze milicjanta.
Co stało się zresztą źródłem późniejszych problemów nie tylko jego,
lecz także Teodora, jego wnuczki,
no i Jerzego, który – choć najmniej
winny – ucierpiał ze wszystkich
najbardziej.
Nie potrafił jednak „odegnać”
ekscytacji, która pchała go do tego
niezbyt roztropnego kroku: udania
się prosto do miejsca, które może
być pilnie strzeżone przez milicję. –
Przestępca zawsze wraca na miejsce
zbrodni – przypomniał sobie to
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Obiektywem przez pół wieku

JELENIA GÓRA

4 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się koncert
w wykonaniu Ewy Antosik (skrzypce),
Marii Koralewskiej (wiolonczela), Tomasza Pierzchniaka (kontrabas) oraz
AnnySzuli (instrumenty klawiszowe).
W programie m.in. Giovanini Bottesini
– Duo na skrzypce, kontrabas i fortepian,
Maurice Ravel – Sonata na skrzypce i
wiolonczelę, Arthur Hoenegger – Sonatina na skrzypce i wiolonczelę.

Wystawę prac 51 członków
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, a także
zdjęcia z archiwum JTF można oglądać w Galerii N… w
Filii Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli na
jubileuszowej wystawie z okazji półwiecza towarzystwa.
Na prezentowanych
fotografiach
widać swoistą
foto-ewolucję,
jaka dokonała
się podczas
z wykorzystaminionego
niem techniki
półwiecza: od
komputeroprostych techwej. Bez niej
nicznie, za to
nasyconych treścią i wyrazem zdjęć czar- obchodzi się coraz mniej fotografuno-białych po coraz to bardziej skom- jących, a czasy, kiedy do „szczęścia”
plikowane dzieła barwne wykonane potrzebny był jedynie aparat, ciemnia

JELENIA GÓRA

BikeShot 2011

Wystawa fotografii BikeShot 2011
i spotkanie z autorami odbędzie się
4 listopada o godz. 17.00. w Galerii
Skene w foyer Teatru im. C. K. Norwida
zaprezentowanych zostanie 36 prac,
wyłonionych przez jury spośród 937
fotografii nadesłanych na konkurs.

sprzęt ciemniowy, chemikalia i
papier światłoczuły wspomina się z
nostalgią. Które zdjęcia są bardziej
przekonujące: te sprzed lat, czy
współczesne? Niech ocenią odwiedzający tę ciekawą ekspozycję.
(RED)

preTEXTY w Książnicy

Festiwal Artystyczno-Literacki preTEKSTY rozpocznie się 4 listopada o
godz. 18.00 w Książnicy Karkonoskiej.
W programie m.in. Rafał Kwiatkowski
(Twarde O), Piotr Makowski (Soundtrack), Konrad Góra (Pokój Widzeń),
Jacek Bierut (Frak Człowieka), Karol
Maliszewski (Ody Odbite), a także
turniej literacki i koncert poetycki The
Chain Smokers.

Nagrody i wyróżnienia dla młodych muzyków

Jazz przywiał zapach Złotego Krokusa

Zespół High Definition wygrał konkurs „Powiew młodego jazzu” zorganizowany w ramach Czarownice i książki
Spektakl „Czarownice w bibliotece”
X Międzynarodowego Krokus Jazz Festiwal.
Finałowe akordy impreyz za- października w sali widowiskowej
brzmiały w przedostatnią niedzielę Jeleniogórskiego Centrum Kultury
oraz w Klubie „Kwadrat”. High Definition podbił serca jurorów, którzy
właśnie temu zespołowi – jednemu
z 14 (polskich i niemieckich) startujących w konkursie – bez wahania
przyznali trofeum imprezy, czyli
Jazzmani z High
statuetkę Złotego Krokusa oraz pięć
Definition cieszą się
tysięcy złotych nagrody. W formacji
pochodzącej ze Śląska, a złożonej z
z nagrody.

JELENIA GÓRA

Pierre Gripari w reżyserii Michała
Derlatka będzie wystawiony w Teatrze
Zdrojowym w Cieplicach 3 listopada o
godz. 10.00. Bilety w cenie 15 zł.

czterech muzyków, studentów jazzu
na Akademii Muzycznej w Krakowie,
grają Mateusz Śliwa (saksofon tenorowy), Piotr Orzechowski (fortepian),
Alan Wykpisz (kontrabas) oraz Patryk
Dobosz (perkusja). Wśród wyróżnionych na jeleniogórskim Krokus Jazz
Festiwal znalazła się też Karolina
Lipska, jeleniogórzanka, wokalistka
z zespołu Lipska i kumple.
(RED)

Z nutką kabaretu

Spektakl „Rozmowy przy wycinaniu lasu” Stanisława Tyma, w reżyserii Tomasza Mana, będzie można
obejrzeć 4 i 5 listopada o godz. 19.00
w Teatrze im. C.K. Norwida, na dużej
scenie. Bilet normalny kosztuje 30 zł,
ulgowy 20 zł.

Współczesna klasyka muzyczna

Brzmienia eksperymentalne

REGION

W miniony piątek w Fil- perymentalnej Wrocław Modern z ciekawszych i bardziej znanych
harmonii Dolnośląskiej w Quartet i Sławomir Kupczak, jeden w Polsce i poza nią twórców muzyki współczesnej. – Tego
Jeleniej Górze odbyła się
typu repertuar nie gości
uroczysta inauguracja festiw naszym mieście. Tym
walu „Laboratorium Myśli
bardziej byłem zaskoczony
Muzycznej”.
szerokim zainteresowa-

„Zaduszki jazzowe” w Pałacu Staniszów 2 listopada o godz. 19.00 w ramach „Muzykaliów Staniszowskich”.
Zagrają Natalia Niemen & Piotr
Baron Quintet. Wstęp kosztuje 30
zł. Podczas koncertu kwintet Piotra
Barona, w którego skład wchodzą:
Dominik Wania, Maciej Adamczyk,
Przemysław Jarosz i Adam Baron,
oraz Natalia Niemen będą wykonywać utwory z płyty „Sanctus, Sanctus” oraz własne kompozycje.
(Agrafka)

Najpierw dyskutowano o książce
Bartosza Dąbrowskiego „Szymanowski. Muzyka jako autobiografia”, a później na estradzie zagrał
specjalizujący się w muzyce eks•
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Rytmy za dusze

niem – powiedział Paweł
Krzaczkowski, kurator
projektu. Organizatorem
jest Jeleniogórska Alternatywa Kulturalna.
Jakub Thauer
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

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

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Kameralnie
w Filharmonii

Pięćdziesiątka fotografików

Fot. Jakub Thauer
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Fot. red

6

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
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

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-2600 Oferujemy Państwu
bardzo ładną i zadbaną kawalerkę
położoną na Zabobrzu I o powierzchni 23 m2. Mieszkanie jest bardzo
ciepłe i słoneczne.
CENA 95 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
Zeb-2509 Oferujemy Państwu
przepięknie położoną, widokową działkę,
zlokalizowaną w Marczycach. Łączna
powierzchnia działki to 1819 m2. Działka
ma regularne kształty (kwadrat), teren
jest lekko nachylony.
Sandra Kowalewska 535 201 185
Zeb-2541 Oferujemy Państwu
bardzo ładny dom wolnostojący
o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym
remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość położona na działce 1300m2.
CENA 252 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
Zeb-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

MIESZKANIA
KUPIĘ
4 pokojowe duże mieszkanie na
parterze z balkonem lub małym
ogródkiem pilnie poszukujemy dla
klienta z gotówką. Nieruchomości
Parter - 693 539 968
Kupie za gotówkę mieszkanie w JG
lub Cieplicach. - 535 835 666
Kupię mieszkanie 2pokoje do
40m2 bez pośredników, do 90 tys. w
Jeleniej Górze - 509 546 067
Pilnie poszukujemy dla klienta z
gotówką mieszkania na Zabobrzu,
trzy pokoje, max drugie piętro. ABN
Stępień, os.odp. - 514 600 104
Pilnie poszukuję dla Klienta mieszkanie do 40 m2 na Zabobrzu, widna,
kuchnia, do 110 tys. zł (gotówka)
GOLD HOUSE - 691 210 677
Pilnie poszukuję dla konkretnego
klienta mieszkanie, 3-pokojowe ok.
60-70m2 najchętniej na Zabobrzu II,
może być w wieżowcu. Nieruchomości Otti - 603 491 335
Pilnie poszukuję mieszkania 2
pokojowego ok. 40 m2 na Placu
Ratuszowym. Zakup gotówkowy.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokojowe-40m - bardzo ładne
mieszkanie blisko centrum, bloki
pilnie sprzedamy. Iwona Szumska.
N Partner - 693 539 968
3 pokojowe po remoncie przy ul.
Kiepury. 205 tys. Nieruchomości
Stępień.- 514 600 103
3 pokojowe z aneksem kuchennym
na drugim piętrze, 70m, wszystko
nowe , ogrzewanie piec dwufunkcyjny gazowy. Bez pośredników,
koło Żeroma - Kontakt - 608 322
380
35m2 na Moniuszki, mieszkanie 2
pokojowe, 9 piętro, blok ocieplony,
nowe okna, reszta do remontu.
115tys. do negocjacji. Lic.7453 - 601
869 663
40m2 za 63tys - parter w Piechowicach, mieszkanie 2 pokojowe,
do remontu. Ogrzewanie piecowe.
Lic.7453 - 601 869 663
75000zł - Jednopokojowe Podgórzyn, z balkonem i ogródkiem.
Koło przystanku, ośrodka zdrowia, zadbany dom po remoncie.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549
- 501 736 644
94.000 zł kawalerka - Mieszkanie
zlokalizowane przy ul. Kiepury, 2
piętro. Sudety. lic. 1749 - 535 630
414

Bartinek - tanio
sprzedam ciepłe
mieszkanko 29 m2,
wyremontowane,
budynek ocieplony,
czynsz 60 zł tel. 696
584 311
Do sprzedania mieszkanie na Zabobrzu, trzy pokoje, 70m2, IV piętro.
Dobra cena. ABN Stępień, os.odp
lic nr 7867 - 514 600 104
Do sprzedaży mieszkanie 58m z
ogródkiem na parterze w spokojnej
okolicy Kowary tel 605297060 - 607
307 920
Dwa pokoje na Zabobrzu blisko
Zusu o powierzchni 47m2 na III piętrze. Blok z 2010 roku. Serdecznie
polecam. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637

Jelenia Góra mieszkania - Zabobrze II - 63 m kw. - po remoncie dobra cena! ok. Małej Poczty - 81 m
kw. - duże przestronne! ok. Centrum
- mieszkanie do remontu - 50 m kw.
- atrakcyjna cena! lic. 9506 MADOM
Nieruchomości - 533 850 300
Karpacz mieszkanie sprzedam 882 256 322
Kawalerka - Okolice Małej
Poczty, 53m2, 3 piętro, czynsz
170zł, ogródek. KODEX - 513 060
568
Kawalerka 53m2 - Kawalerka
koło Małej Poczty, 53m2, 2 piętro,
czynsz 170zł. KODEX 10721 - 513
060 568
Kawalerka Cieplice - Parter
34m z ogródkiem. Lic5877 - 500
122 446
Kawalerka ul. Kiepury, do sprzedania na 2 piętrze, pow. 26 m2,
atrakcyjna Cena 94.000 zł. Sudety.
lic. 1749 - 535 630 414
Kawalerka w centrum - 36m2
z balkonem na IIp, po remoncie,
zadbana -czynsz 200zł. Iwona
Szumska lic.3198 - 693 539 968
Kawalerka w Piechowicach –
tanio, 30 m kw. - 65000 zł - warto
zobaczyć! lic. 9506 tel. 533 850
300
Kiepury - Okazja! M2, 36m2,
ładny, duży balkon, 4 piętro, ogrzewanie miejskie, ciepła woda miejska,
czynsz 330zł. KODEX 10721 - 513
060 568
Kiepury 112tys - Mieszkanie
36m2, 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z wc, duży balkon. KODEX
10721 - 513 060 568
Kiepury 3 pokoje - Mieszkanie o
pow.63m2 na wygodnym 1 piętrze
blisko ZUSU. Słoneczne, ciepłe, z
ładnym widokiem. Cena 215.000zł
do negocjacji, lic.16361 - 600 227
515
Kiepury, 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z wc, duży balkon. Nie
przegap! Okazyjna cena! KODEX
10721 - 513 060 568
Kiepury, 2 pokojowe, 50m2,
129000zl do uzgodnienia, odsprzedam bez pośredników. - 787 377
930
Kiepury-2 pokojowe 54 m2, 1
piętro, 2 pokoje, do wprowadzenia.
MADOM Nieruchomości, Ewelina
Jarząbek, lic. 9506 - 666 222 031
Komfortowe, 2 pokoje, świeżo,
kompletnie wyremontowane, gładzie, drewniane podłogi i stolarka
okienna, nowa kuchnia i łazienka
bez wkładu! 54m2, ABN Stępień,
os.odp.zaw. lic.7867, osoba kontaktowa Adam W - 514 600 110
Kowary - piękne mieszkanie o
powierzchni 39m2,2 pokoje, nowe
okna PCV, budynek po termomodernizacji, piękny widok na góry.
Cena 130 tyś do negocjacji. bez
pośredników!!!! - 605 829 649
M3 -160 000zł - Mieszkanie nowe,
bezczynszowe, 85m2, 2 piętro,
ogrzewanie CO na ekogroszek.
Piechowice - Piastów. KODEX
10721 - 513 060 568
M3 koło Żeroma. Piękne mieszkanie
o powierzchni 73m2 w kamienicy. Po
kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
gazowe i podłogowe. Wszystkie
nowe instalacje. Jeldom lic. 14557
- 668 667 637
M3 przy Wolności. Mieszkanie o
powierzchni 100m2 na parterze z
możliwością zrobienia osobnego
wejścia. Idealny lokal na biuro,
osobny parking. Jeldom lic. 14557
- 668 667 637
Malczewskiego 39m - Na
4-pietrze 110 000 tys do negocjacji
- 515 285 788

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

Mała Poczta 3 pokoje, 85m2
na parterze w odremontowanej
kamienicy, nowe okna, garaż, cena
180000zł do negocjacji, lic.16361 600 227 515
Mieszkanie 112 000zł, 36m2,
Zabobrze III, dwa pokoje, balkon, widna kuchnia, łazienka z wc.
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2 pokojowe 50,52 m2
sprzedam. Zabobrze III. 2/4 piętro.
Bez pośredników. Cena 169.000
zł - 721 263 389
Mieszkanie 52,40m w centrum
jeleniej góry po remoncie, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, strych, piwnica 693 828 283
Mieszkanie 56m2 , Jelenia Góra,
2 pokoje, 1 piętro(Nr. Lic. 5627) - 662
009 700
Mieszkanie w Cieplicach z ogródkiem, 74 m2 składające się z pokoju
z aneksem oraz 2 sypialni, lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Mieszkanie w Cieplicach, składa
się 3 pokoi i 2 poddaszy, ogród 6
arów, lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Mieszkanie w Cieplicach, w
budynku w którym wyodrębniono 8
lokali. Budynek położony na działce
1106m2 w całości ogrodzony. Lokal
o powierzchni 68,33 m2 - 693 056
760
Mieszkanie w Karpaczu, 63 m2
położone na 2 piętrze z balkonem.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Przy bloku miejsca postojowe dla
samochodów. Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056
760
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie
51 m2 na parterze składa się z 2
pokoi, kuchni łazienki, czynsz 270,ogrzewanie w czynszu, Lic. 5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Noskowskiego, do remontu
37m. Za 110tys. - 781 869 588
Odstąpię mieszkanie 50m w
TBS gotowe do zamieszkania - 609
560 620
Okolice Malczewskiego, 48 m2,
2 pokojowe, 2 piętro, piękne -do
wprowadzenia, cena do rozmów.
MADOM Nieruchomości, Ewelina
Jarząbek, lic. 9506 - 666 222 031
Parter domu w Piechowicach,
180 m2 wraz z działką budowlaną
1100m2. duży hol, kuchnia, jadalnia,
salon i dwa pokoje oraz pomieszczenie gospodarcze i kotłownia, Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie
- 693 056 760
Piękne nowe mieszkania w ścisłym centrum Karpacza, na pierwsze zakupione mieszkanie - duży
rabat! Naprawdę warto! lic. 9506 tel.
530 800 650 - 530 800 650
Przy ul.Słowackiego - duże mieszkanie o powierzchni 75m2 składające się z 2 pokoi, łazienki, kuchni
i przestronnego korytarza. Jeldom
lic. 14557 - 668 667 637
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie o pow 52m do remontu, 1
piętro doskonały rozkład. Szczerze
polecam - 502 100 517
Sprzedam 2 pokojowe na Zabobrzu 37 m, 2 piętro 117 tys do
negocjacji - 502 100 517
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Cieplicach w budynku z 04r.
49 m2. Do wprowadzenia. Os. Odp.
Lic. 7867. - 514 600 101
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem, co
gazowe, pośrednikom dziękuje 605 934 763
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu 24 m2 do remontu. Mieszkanie
środkowe, cieple, wymienione
okna. Bez pośredników. - 511
952 810
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu do wprowadzenia - 502 100
517

Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu do wprowadzenia 28 m pokój
i kuchnia odświeżone kuchnia
umeblowana. Piękny widok na
góry. - 502 100 517
Sprzedam kawalerkę w Cieplicach, 35 m2, do wprowadzenia,
parter, ogródek, czynsz-60 zł cena 107 tys zł MADOM Nieruchomości,
Ewelina Jarząbek, lic.9506 - 666
222 031
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Kowarach. - 782 022 765
Sprzedam lub zamienię mieszkanie parterowe 2-pok 51m2 czynszowe w miejscowości. Stara
Kamienica - 605 551 231
Sprzedam mieszkanie 130m,
centrum, tanio, pilne - 607 730
188
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach z ogródkiem ,
na parterze. mieszkanie w trakcie remontu , wykończone „pod
Klienta”. Bez prowizji. Jeldom - 666
830 830
Sprzedam mieszkanie 38 m2,
dwa pokoje, I piętro, zadbane,
ogrzewanie i woda z sieci, blok po
termomodernizacji, ul. Zachodnia 880 658 644
Sprzedam mieszkanie 4 pokoje
Zabobrze III 3 bez pośredników 698 633 851
Sprzedam mieszkanie 40m2,
blok, 2 pokoje, IV p, Cieplice - 696
410 359
Sprzedam mieszkanie 7 km od
Jeleniej Góry, 55,96m, 2 pokoje,
taras,185.000, Celdom, licencja nr
7792 - 661 114 212
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe 3 pokoje, piękna okolica, 95
tys. Bystrzyca - 696 206 032
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
Orlim, 47.80m, 2 pokoje, ogródek,
125.000, do negocjacji, Celdom,
licencja nr 7792 - 661 114 212
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu Zabobrze, 51m, 3 pokoje, 1
piętro, 165.000, Celdom, licencja
nr 7792 - 661 114 212
Sprzedam mieszkanie na ul.
Kiepury, 63,28m, 3 pokoje, wysoki
parter, 165.000, do negocjacji,
Celdom, licencja nr 7792 - 661
114 212
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu ul. Noskowskiego, 3 pokoje
63m2, II piętro, blok po remoncie
- cena 210 tys. zł tel. 600 346 516
- 600 346 516
Sprzedam mieszkanie w Karpaczu, ul. Wolna 2, 2 pokoje, do
remontu. Cena 100.000 zł. - 661
216 977
Sprzedam mieszkanie z ogrodem
blisko Cieplic. Stan deweloperski, 4
pokoje (dwupoziomowe). Niezależne wejście do mieszkania, nowy
budynek. 265 000zł GOLD HOUSE
nr lic. 10750 - 691 210 677
Sprzedam nowe mieszkania 2
i 3 pokojowe w Cieplicach cena 3450 zł / m2 666 222 031 MADOM
Nieruchomości, Ewelina Jarząbek,
lic.9506 - 666 222 031
Sprzedam nowe, bezczynszowe,
umeblowane mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry. - 605 831 706
Sprzedam pilnie mieszkanie
3-pokoje, Jelenia Góra, Zabobrze 1,
super lokalizacja! Bez pośredników
- 661 175 516
Tanie 2 pokoje, w bloku, do
remontu.Lic.5877 - 500 122 445
Tanie i atrakcyjne mieszkania i
lokale użytkowe blisko centrum
J.G.Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe.
Sprzedaż bez pośredników. Pomoc
w uzyskaniu kredytu. - 510 124
844
Tanie mieszkanie do remontu
o pow.66mKw w okolicy Jeleniej
Góry. Os. odp. zaw. D. Banaszak
lic.10171 - 519 350 101
Zabobrze 1,mieszkanie 40m2, 2
pokoje, 3 piętro, cena 117000zl(Nr.
Lic. 5627) - 662 009 700
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MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

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

1/2 domu blisko centrum, do wynajęcia 122m2, 4 pokoje, garderoba,
łazienka, WC, kuchnia z jadalnią.
Cena 2000zł + liczniki. Z meblami
lub puste. lic. 14557 - 668 667 637
2 pokoje centrum, mieszkanie umeblowane, 850 zł w tym ogrzewanie.
Sudety. Lic. 1749 - 535 630 414
2 pokojowe XX-lecia, 39m rozkładowe umeblowane . Lic5877 - 500
122 446
3 pok. na biuro - 51 m2, częściowo
umeblowane, idealne na biuro cena
- 900 zł MADOM, Ewelina Jarząbek,
lic. 9506 - 666 222 031
3 pok. Zabobrze III. pow. 85 m2;
taras, kuchnia, łazienka z jacuzzi,
wc. Mieszkanie nie jest umeblowane. 1200 zł - do rozmów! 666
222 031 lic. 9506, MADOM, Ewelina
Jarząbek - 666 222 031
3-pokojowe Obr Pok. Duże
mieszkanie dwupoziomowe do
wynajęcia od zaraz. Roksanes Ż
7867 - 508 240 831
3-pokojowe wynajmę rodzinie
lub pracującym. Parter, miejsce
parkingowe, ogródek, ogrzewanie
gazowe. Jeżów Sudecki. - 515
366 442
3-pokojowe, ul. Grottgera - komfortowe, umeblowane i wyposażone,
c.o., balkon, blisko sądu i parku,
miejsca parkingowe, duże ogrodzone podwórze, ogród, od zaraz,
bezpośrednio, 750,- zł + czynsz i
media + kaucja. - 502 377 461
52m na solnej 2 pokoje 900 zł - 512
048 844
Atrakcyjna kawalerka w centrum. Nowa, własny parking, wyposażona. 800zl + liczniki. Warto,
polecam. tel. w godz.15-16 lub po
18 - 791 268 850
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie, parter, 65 m, wyposażone,
jeden pokój przejściowy, 1200 zł +
media - 609 655 488
Do wynajęcia kawalerka 37 m2
przy UE na ul. Studenckiej 5 tel.
663 971 450
Do wynajęcia kawalerka - Zabobrze.
Komfortowa, umeblowana, osobna
kuchnia, 650 zł tel. 502 267 970
Do wynajęcia kawalerka dla studentów . - 691 142 843
Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu 30m2- jasna, przestronna,
wyremontowana, nowe okna, ocieplony blok, umeblowana, balkon z
widokiem na góry. 550zl.+ opłaty.
- 607 612 312
Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu, 800 zł plus media - 509 996
394
Do wynajęcia mieszkanie umeblowane z pralka, lodówką, blisko
centrum, kawalerka lub trzypokojowe, cena do uzgodnienia, kaucja.
Zapraszam. - 664 183 462
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, na Zabobrzu kolo Lidla tel. 75
64 217 73 - 75 64 217 73
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, wyposażone, 900zl + prąd +
woda + kaucja ( w cenie ogrzewanie
i ciepła woda) - 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe na Zabobrzu (ul.Kiepury) częściowo umeblowane. Cena
870zł + liczniki (prąd, woda, gaz).
Ciepła woda i ogrzewanie wliczone
w cenę. - 500 187 867
Do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe umeblowane Kiepury
- 609 349 826
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe na ul. Kiepury, 1100 zł +
media, Celdom, licencja nr 7792
- 661 114 212
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, umeblowane, TV, internet.
Blisko UE - 501 038 913
Do wynajęcia mieszkanie lub pokój,
pełne wyposażenie, centrum-Kraszewskiego. - 605 490 074

Do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu 36 metrów k. szpitala wieżowiec
9 pietro-285 zł. czynsz+media+600
zł. Wynajem - 604 970 503
Do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu 50m2 - 605 533 862
Do wynajęcia mieszkanie umeblowane 2 pokojowe na Zabobrzu,
koszt 900zl, liczniki i kaucja - 696
059 836
Karpacz mieszkanie do wynajęcia - 882 256 322
Kawalerka do wynajęcia ,po
remoncie za 900 zł, w cenie internet, ogrzewanie i ciepła woda - 883
798 499
Kawalerka w domku jednorodzinnym na parterze na Zabobrzu
umeblowana 30 m2 cena 900 zł
z opłatami dla 1 lub 2 osób - 603
958 920
Kawalerka w nowym budynku,
36m2, przy ul. Piotra Skargi. Duży
pokój, osobna kuchnia, łazienka.
Umeblowana, do wprowadzenia od
zaraz. 700zł plus liczniki i kaucja.
Lic.7453 - 601 869 663
Komfortowa kawalerka, umeblowana. 800zł+ kaucja+ liczniki.
Budynek ogrodzony, miejsce parkingowe, w Cieplicach - 509 663 259
Komfortowy apartament 68
m z aneksem kuch. Umeblowany
i wyposażony, piwnica, parking,
ogród, grill. Wrocławska- Maciejowa.
Faktura Vat Tel kont.503197955 Mam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie w centrum, 1000zł. - 695
034 321
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe ul. Paderewskiego. W
pełni umeblowane i wyposażone.
850 zl. + liczniki. Ogrzewanie w
cenie. Tel 888 119 319
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, 55 m2, parter, umeblowane, ul. Kadetów cena - 1100 zł
+ energia 666 222 031 MADOM
Nieruchomości, Ewelina Jarząbek,
lic.9506 - 666 222 031
Mam do wynajęcia mieszkanie 3
pokojowe, okolice Małej Poczty,
umeblowane cena - 900 zł MADOM
Nieruchomości - 666 222 031
Mam do wynajęcia mieszkanie
dwupokojowe koło malej poczty
częściowo umeblowane, cena
mieszkania 680 plus prąd - 504
020 195
Mieszkanie 2 pokoje z aneksem kuchennym w centrum, nowe
meble, lodówka, płyta ceramiczna,
pralka, internet, TV, parking, tel. po
godz 11-tej 691 266 299
Mieszkanie 2 pokojowe, 39 m2
w Cieplicach, umeblowana 650,- +
liczniki i jednomiesięczna kaucja.
Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe komfortowe C.O. umeblowane
+ balkon po generalnym remoncie
okolice A.E. 1030zl. - 880 662 991
Mieszkanie 75m, dwupokojowe
w spokojnej dzielnicy w Cieplicach.
800 zł, liczniki plus kaucja także dla
studentów - 604 994 252
Mieszkanie do wynajęcia kolo
Castoramy, 500+kaucja +rachunki
- 790 862 296
Mieszkanie do wynajęcia, 39m2,
600zł, osiedle XX lecia! KODEX
10721 - 513 060 568
Mieszkanie na Orlim 2pokoje
umeblowane 750zl plus liczniki - 512
207 160
Mieszkanie z kominkiem centrum
Jeleniej Góry 3 pokoje ogrzewanie
gazowe cena 1200 plus media - 664
803 587
Mieszkanie zlokalizowane w
Cieplicach, umeblowane, 2 pokoje,
parter. 600 zł plus 260 zł czynsz.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie,107m2 3 pokoje, okolice centrum, doskonałe dla studentów. Sudety. Lic. 1749. Koszt najmu
do uzgodnienia. - 509 626 989
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tel. 75 64 70 610
www.jeldom.pl

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

WL637 - Do wynajęcia połowa domu, położona w spokojnej,
zielonej okolicy, blisko Centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie ma
powierzchnię 126mkw,
składa się z 4 pokoi
i zajmuje całe 1 piętro.
Całość w super stanie!!
Cena: 2000zł/mc
do negocjacji!!!!
kontakt:
Kamil 668667637
SL629 - Cudowne, stylowe mieszkanie na Os. Zabobrze III.
Dwa pokoje, 48mkw, ulokowane na IV piętrze. Dostęp do terenów
spacerowych, przystanków komunikacji, sklepów, placów zabaw, itd.
Cena: 189 000 zł,
kontakt:
Piotr 602727242

ST536 - Prezentujemy Państwu ofertę sprzedaży trzynastu
działek na "Leśnym Wzgórzu "w Dziwiszowie. Działki o powierzchni od 704 mkw do 4464mkw, z pięknym widokiem na malowniczą panoramę Karkonoszy, oraz Kotlinę Jeleniogórską. Dojazd do
działek drogą publiczną
asfaltową.
Cena: 65zł/mkw,
kontakt:
Kamil 668667637
SL450 - Piękne mieszkanie 3-pokojowe, o powierzchni 114mkw,
położone na I
piętrze! Zabytkowe
poniemieckie
piece,
całość
pięknie zachowana.
SUPER STAN !
Cena: 320 000 zł;
Kontakt:
Kamil 668667637
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Niezależny pokój dla studentki
po remoncie, ciepły, miły z dużą
łazienką, osobne wejście, komfortowo, tylko 450zl Cieplice - 512
207 160
Nowa kawalerka za 900 zł kolo
Zręb,w cenie internet, ogrzewanie
i ciepła woda - 790 862 296
Pokój do wynajęcia, dostęp do
kuchni, łazienki, lodówki, centralne
ogrzewanie. - 791 075 208

Pokoje dla
studentów, firm,
pracowników - z TV,
internetem, siłownią,
salą gimnastyczną 606 360 443, 75 75 25
017
Stancja dla ucznia. - 660 337
862
Umeblowane 54m2, dwupokojowe, nowe, I piętro, balkon, ul.
Złotnicza - 1000 zł (w tym czynsz)
+ liczniki + kaucja. - 608 134 616
W i llo w e d w u p o z i o m o w e .
Komfortowy apartament 50 m
z aneksem kuch. Umeblowany
i wyposażony, balkon, piwnica,
parking, ogród, grill. WrocławskaMaciejowa. Faktura Vat Tel kont.
503 197 955
Wynajmę 2 pokojowe komfortowe blisko centrum, sypialnia i
salon z aneksem, balkon, garaż
podziemny - 609 655 699
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 40 m2 kpl. umeblowane w
Cieplicach na 1 pietrze. - 783
659 943
Wynajmę mieszkanie 40m2
w centrum miasta spokojna
dzielnica, wydzielony kawałek
działki, niezależne wejście w pełni
wyposażone, po remoncie. Cena
1000zł - 660 532 633
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu. Kiepury, dwa Pokoje, umeblowane - 502 334 076
Wynajmę mieszkanie w
Mysłakowicach, okolice Orla,
1-pokojowe,46m2 na parterze,
500 zł +rach (prąd, woda, śmieci)
+ kaucja - 600 161 997
Wynajmę parter willi z wyjściem na ogród w Sobieszowie.
Ogrzewanie CO, częściowo umeblowane, cena 600zl + liczniki i
kaucja. Proszę dzwonić miedzy
18-21 - 796 750 901

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJAĆ
Młoda para z małym pieskiem
i kotkiem wynajmą mieszkanie w
Jeleniej Górze lub Podgórzynie,
najlepiej umeblowane w całości
lub z samą kuchnią. Jeśli nie
odbieram to proszę o cierpliwość.
- 509 784 121
Szukam umeblowanego mieszkania-2 pok. dla spokojnej pary
pracującej. - 535 215 760
Wynajmę mieszkanie 2-3 pokojowe, w cenie do 800zł, w Jeleniej
Górze od zaraz - 723 545 311

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie komunalne 50m2
słoneczne 2-pokojowe, kuchnia,
łazienka. CO. i ciepła woda z
ciepłowni. Zamienię na większe,
może być zadłużone - 600 892
460
Połowę domu w podziale poziomym 99 m z ogrodem zamienię
z dopłatą na mieszkanie 2 pokojowe . Jeldom lic. 14557 - 666
830 830
Zamienię mieszkanie własnościowe w bloku 2 piętro,39m2 na 3
pokoje. Może być w kamienicy lub
zadłużone. - 607 644 159

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom w Jeleniej Górze lub
najbliższej okolicy. 666 222 031
MADOM Nieruchomości, Ewelina
Jarząbek, lic.9506 - 666 222 031

DOMY
SPRZEDAM
1462m² J.Góra- Dziwiszów. Najpiękniejsza działka budowlana w
Jeleniej Górze Dziwiszów os. Leśne
Zacisze, spokojna zielona okolica na
łonie natury. - 885 342 947
149 tys –Zachełmie. Dom do
remontu, z cegły, pow. 145 m2
cena - 149.000 zł. MADOM Nieruchomości, Ewelina Jarząbek, lic.
9506 - 666 222 031
Dom do kapitalnego remontu w
Karpnikach. Duża działka. Nieruchomości Stępień. Lic 5627 - 514
600 103
Dom do remontu (Szklarska)1/2
bliźniaka - 146 m kw., działka 457
m kw. - cena do negocjacji! lic.
9506 MADOM Nieruchomości - 530
800 650
Dom na Bogusławskiego, nieduży,
pow. 130m.kw. plus garaż, pokój
dzienny połączony z kuchnią, 3
sypialnie i łazienka do zamieszkania.
- 601 540 292
Dom na wsi, 300 m2 na działce
1600 m2, lic. 5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760
Dom Piechowice Pakoszów, po
remoncie, 188m2, pełen uroku na
sprzedaż. 240.000 pln. RE/MAX lic.
10641 - 793 879 741
Dom w Karpaczu, ładna okolica 240 m kw. - cena do negocjacji! Dom
w Świeradowie - 300 m kw. - atrakcyjna cena. Dom w Wojcieszycach
z umeblowaniem - 100 m kw. lic.
9506 MADOM Nieruchomości - 533
850 300
Dom w zabudowie szeregowej o
powierzchni całkowitej 180m2 z
garażem (2samochody). Składa
się z: 3 sypialnie, salon, kuchnia,
łazienka, WC. Jeldom lic. 14557 668 667 637
Komfortowy dom na obrzeżach Jel. Góry, kilkuletni, do wprowadzenia, 170 m2, działka 1700
m2, 4 sypialnie, salon, jadalnia, 2
łazienki, garaż cena - do uzgodnienia. MADOM Nieruchomości, lic.
9506 - 666 222 031
Nowy bliźniak, obrzeża Jeleniej
Góry, pow. 130 m2, działka 750 m2
cena - 259 tys zł MADOM Nieruchomości, Ewelina Jarząbek, lic. 9506
- 666 222 031
Nowy dom w Łomnicy o powierzchni
135m2, działka 1200m2, teren ogrodzony. Składa się z 4 sypialni, 2
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, garaż, pomieszczenie gospodarcze. lic 14557 - 668 667 637
Piękna szeregówka o powierzchni
całkowitej 300m2 z ogrodem
2500m2. Nowy dach (dachówka
ceramiczna), budynek ocieplony.
550tyś. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
Pół kamienicy - w Bolkowie o
powierzchni 230 metrów kwadratowych. z czego parter jest
przygotowany do działalności
gastronomicznej, lub innej, Lic.5354
Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe mieszkanie przy
ul.Drzymały umeblowane 950zl
+opłaty. Czynsz wliczony - 531
260 885
Park Sudecki, Mieszkanie 35m2.
1 piętro, piwnica, winda. Przyjemna lokalizacja. Częściowo umeblowane (jest kuchnia, łazienka,
stół+krzesła). Do wynajęcia od
listopada. 900+liczniki (w sumie ok.
1250zł) - 505 120 824

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Ciekawe działki - W Jeżowie,
Podgórzynie, Miłkowie, na Czerwonym Dworku, w Jeleniej Górze oś.
Czarne sprzedamy Euro-Dom lic.
4566 - 601 540 292
Działka budowlana, najpiękniejsza ,w Jeleniej Górze- Dziwiszów,
os. leśne Zacisze, spokojna zielona
okolica, dla ludzi lubiących łono
natury.Pow.1001m² - 885 342 947
Najpiękniejsza działka budowlana 1462m² w J. Górze- Dziwiszów, os. Leśne Zacisze dla ludzi
lubiących spokój i łono natury. - 885
342 947
Sprzedam działkę 1400m2 75.000
zł. N. City l. 5908 - 695 034 321
Sprzedam działkę budowlana - Sprzedam działkę budowlana w Wojcieszycach + media.
Tel.722312643
Sprzedam działkę budowlaną
- Sprzedam działkę budowlaną w
Siedlęcinie, droga asfaltowa, media
obok 1 047M . CENA .56000 zł - 667
934 901
Sprzedam działkę pod budowę
082A w Siedlęcinie tel. 75 713
75 89
Sprzedam działkę w Świeradowie Zdr 1.07h dobra lokalizacja +
projekt pensjonatu na 72 miejsca z
restauracją, pozwolenie na budowę
w toku-przystępna cena - 603 139
918
Sprzedam uroczą działkę budowlaną 1250m2 w Jeżowie Sudeckim z
dostępem do drogi - 509 996 394
W Świeradowie działkę - Budowlaną
o pow. 1578m.kw. poza centrum
sprzedamy Euro-Dom lic. 4566 601 540 292

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam działający Fitness Klub
Jelenia Góra Zabobrze. Kontakt
telefoniczny. Informacji finansowych
udzielam tylko po obejrzeniu przedmiotu sprzedaży. - 791 222 252
Tanio sprzedam lub wynajmę lokal
handlowy w Sobieszowie - 534
303 997
Wydzierżawię lub sprzedam
wyposażony sklep zoologiczny w
Kostrzycy - 605 237 860

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Centrum Jeleniej Góry, do wynajęcia lokal o pow. 34 m kw. - wysokość
czynszu do negocjacji. lic. 9506. tel.
533 850 300 - 533 850 300

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do wynajęcia lokal 50m kw. wolno
stojący, woda, prąd, co, handel,
usługi, inne. Janowice Wielkie,tel.600 386 436 - 600 386 436
Do wynajęcia lokal handlowo
usługowy ul. Os. Robotnicze
tel.607463384
Do wynajęcia lokal usługowy 34m
parter witryna centrum Jeleniej Góry
- 697 690 914
Do wynajęcia lokal w centrum Piechowic - 756 161 401
Do wynajęcia pomieszczenia biurowo-użytkowe. Zabobrze. - 691
142 843
Lokal do wynajęcia Zabobrze III,
na Kiepury w atrakcyjnym miejscu 782 367 696
Mam do wynajęcia 3 garaże z kanałem, salon sprzedaży o powierzchni
385m2. Duży plac manewrowy.
Tanio!!! Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
Pilnie wynajmę lokal usługowy
na parterze, ul. Sudecka 10, 60m,
2500zl + Vat. Lokal po remoncie. 509 908 800
Pilnie wynajmę stylistce paznokci
miejsce w solarium - 508 619 448
Wydzierżawię lub sprzedam
wyposażony warsztat w Kostrzycy
- 605 237 860

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Budynek inwentarski, na działce
17000m2 w skład której wchodzą
grunty rolne, pastwiska, grunty
przemysłowe i działka budowlana.
Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Garaż murowany przy ul. Podchorążych, 16m2, po remoncie. 14.000
do negocjacji. - 601 869 663
Garaż murowany w centrum
Jeleniej Góry ul. Zamenhofa. Tanio
sprzedam. - 510 124 844
Odstąpię placówkę bankową
działającą od 15 m-cy na Zabobrzu.
Stała baza klientów, duże natężenie
ruchu. Pilne - 606 909 082

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJECIA
Wynajmę magazyn 425 m2 z
biurem tel. 500 168 910

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1. Mieszkanie ul Okrzei, 4 pokojowe, rozkładowe, zadbane
,ładne. Ogrzewanie gazowe oraz zachowany stary zabytkowy piec kaflowy. Balkon od strony ulicy. Doskonałe na
biuro, gabinet , kancelarię. Tel. 501736644 Remigiusz
Rychlewski
2. Oferujemy dom z 2002 r. na działce
720 m2, w Kowarach. Powierzchnia całkowita wynosi 260
m2, użytkowa 215 m2 i obejmuje na trzech kondygnacjach
duże pomieszczenie na garaż dwustanowiskowy, kotłownię
, pralnię i spiżarnię oraz wiatrołap, przedpokój, kuchnia z
salonem, cztery pokoje, dwie łazienki i wc. Przestronny
taras i balkon na piętrze. Dom bardzo ładnie utrzymany,
wymaga jedynie odświeżenia. Teren ogrodzony. Zapraszam na prezentację.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
3. Mieszkanie 100 m2, na parterze z werandą, możliwość
odtworzenia wejścia z podwórka. 3 pokoje, w bliskim
centrum Jeleniej Góry. Nadaje się na biuro, gabinet.
308 000 zł
Kędziorek Anna tel:667 219 752
MS-367
4.DS-375 Szklarska Poręba-Górna, dom-pensjonat 320 m
kw z budynkami gospodarczymi, na
działce 3501 m kw. doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,do negocjacji. 726290939
5.MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75 m kw.: 3
pokoje, otwarta kuchnia, łazienka, duży taras.
Parter, dzielnica willowa. Cena 299.000,- do negocjacji.
726290939
6.MS-305 Jelenia Góra, mieszkanie 67,4 m kw. do remontu: 3
pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy.
Cena 130.000,- do
negocjacji.726290939
7.Oferta DS-369.Piętro willi w Cieplicach z użytkowym
poddaszem i niezależnym wejściem.
Pow.całkowita 190m2 – 3 pokoje . Ogrzewanie gazowe
, ogród , altanka , garaż. Atrakcyjna
lokalizacja. Cena 290tys.zł. Polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135.
8.Pierwsze piętro, z balkonem.
Rozkładowe 5 pokojowe, po remoncie. Nowe drewniane
okna wysokiej klasy, odrestaurowana stolarka wewnętrzna, doskonale zachowane podłogi i piękny parkiet. Nowe
instalacje. Rozkładowe, garaż o powierzchni 25 m.kw
oraz pomieszczenia gospodarcze. Zadbana elewacja
i ładny stylowy charakter domu. Polecam Remigiusz
Rychlewski lic 9549 tel: 726 290 939
9. Centrum ul Długa / Krótka, mieszkanie 2 pokojowe,
przestronne, zadbane. 78 m.kw. Ogrzewanie miejskie,
nowe okna. Wygodne miejsce , mieszkanie w doskonałej
cenie 179000 zł Rychlewski Remigiusz 501736644
10. Bardzo ładna działka budowlana w centrum Jeżowa Sudeckiego
1000 m2. Usytuowana na lekko pochylonym terenie z
dostępem do mediów gaz, prąd woda. Dojazd droga
asfaltową, doskonała lokalizacja w pobliżu komunikacji
miejskiej, szkoły, sklepu. Słoneczna z częściowym widokiem na góry. Serdecznie polecam Rychlewski Remigiusz
501736644
11. Dwupokojowe na parterze bloku przy ul. Kiepury.
Pow. całk. 53,3m2 , duży salon ok.25m2 z dużym
balkonem. W cenie lokalu zabudowa kuchenna i duża
szafa Komandor w p.pokoju. Do wprowadzenia bez
dodatkowych kosztów .Cena 170.000zł. . Kontakt
Bogdan Sondej tel.602 732 135.Oferta MS-393
12.Dwupokojowe mieszkanie w Piechowicach. Mieszkanie do remontu , na parterze (z przechodnimi pokojami)
o pow. Ok 41m2 2 pokoje. Ogrzewanie piecem kaflowym
( możliwe gazowe). W cenie lokalu dwupoziomowe pom.
gospodarcze (położone obok na terenie Gminy - możliwa
adaptacja na garaż) wraz z niewielkim terenem zielonym. Zarządza wspólnota. Czynsz miesięczny ok.120zł.
( w tym f.remontowy , wywóz śmieci , zarządząnie itp). Wygodna lokalizacja
w centrum miasta. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
13. KOMARNO- świetna oferta inwestycyjna.
Świetne dwie działki budowlane (1000 m.kw. + 1330
m.kw.) w tym z rozpoczętą budową. Piękny widok,
doskonały dojazd do centrum Jeleniej Góry oraz
wygodny wyjazd w kierunku Wrocławia. Nowy asfalt,
woda, prąd, kanalizacja.
Fabiś Robert 502175903

PISANE Z UKOSA
Jutro Dzień Wszystkich Świętych.
Pierwszy listopada, od pokoleń
obchodzony refleksyjnie, w klimacie ubi sunt i memento mori. W
zadumie nad tymi, którzy odeszli;
byli przed nami a teraz ich z nami
nie ma. Święto poważne i powagi od
ludzi je obchodzących wymagające.
Ludzi – jak się okazuje, w dużej części
niepoważnych.
I znów temat kontrowersyjny,
czytelniku. Temat, który paradoksalnie jedynie oscyluje wokół Dnia
Wszystkich Świętych. Nie dzień
ów zainspirował mnie bowiem do
napisania tego tekstu, lecz zachowanie się przykładnych, jak im się
zdaje, katolików. Czy może raczej
– społeczności katolickiej będącej
wszakże dominantą w naszym pięknym kraju; społeczności, która nijak
się ma do katolickich przykazań o
poszanowaniu godności drugiego
człowieka, wyrozumiałości, a także
pohamowaniu gniewu i nadstawianiu drugiego policzka.
Miast skoncentrować się na refleksji i randze obchodzonego jutro Dnia
Wszystkich Świętych, polscy katolicy
przeklinają imprezy Halloween, które
ze Stanów Zjednoczonych „przyszły”
do niemal wszystkich krajów Europy.
Przyszły i z każdym kolejnym rokiem
zyskują na swojej sile, stając się
coraz bardziej znaczącym punktem
w programie kulturalno-rozrywkowym pubów i klubów w Niemczech,
Francji, we Włoszech, Hiszpanii, jak
również w Polsce. I cóż w tym jest
złego, ja się pytam? Czy ktoś chce
zamienić Dzień Wszystkich Świętych
na Halloween? Wręcz przeciwnie.
Halloween nie konkuruje z Dniem
Wszystkich Świętych i jego założeniem nie jest bynajmniej „robić sobie
jaja” z tradycji czczenia zmarłych
z szacunkiem i powagą. Co więcej,
Halloween – jak pokazują choćby
jeleniogórskie przykłady, obchodzi
się nie dnia pierwszego listopada lecz
wcześniej lub później. Obchodzi się
tłumnie, z radością, szalenie i często
do rana – to prawda. Nie obchodzi
się jednak obrazoburczo; nie trąci tu
grzechem ni jadem skierowanym w
stronę osób głęboko wierzących. I z
Boga się nie kpi ni z Boga kultu.
„Przykładni” polscy katolicy, którzy
wszczęli obecnie krucjatę przeciwko

Halloween, frustraci i malkontenci,
którym ni Halloween, ni Walentynki
nie przypadają do gustu powinni
wreszcie zdać sobie sprawę, że takie
podejście – po pierwsze, nie wpłynie
na świąt ww. zniesienie, po drugie,
jest niepoważne, śmieszne i się nie
godzi. By nie powiedzieć, że trąci patologią, bo jak inaczej określić coś, co
się po prostu w głowie nie mieści!
Dajcie już spokój, moi drodzy.
Dajcie rzesz spokój wszystkiemu
temu, co od skostniałych i nie na
czasie schematów odstaje. Co nowe
i wcale nie z gruntu złe; w tym
przypadku nie przeciw Bogu, świętu
ważnemu, wierze, zmarłym, duchom
i duszom. Nie makabryczne, nie
celebruje okultyzmu i satanizmu,
nie jest niewyobrażalnie niszczące
w skutkach dla osób młodych i nie
promuje żadnych niebezpiecznych
zwyczajów. Ani antykatolickich
rekwizytów.
Dla miłośników Halloween – w
zdecydowanej większości studentów,
uczniów szkół średnich i innej młodzieży Dzień Wszystkich Świętych
i Halloween to dwie różne rzeczy
niemal w ogóle ze sobą niezwiązane. Dzień Wszystkich Świętych
jest świętem rodzinnym, które tak
samo jak rodzinę młodzi traktują
poważnie choć niektórzy twierdzą
inaczej. Co zaś się tyczy Halloween
to jest li tylko niewinną rozrywką
związaną z zabawnymi rekwizytami i dreszczykiem emocji. I niczym
więcej niż tym, czego młodzi potrzebują – zabawą, fraszką lekką, jedną
z nielicznych imprez, na których są
mile widziani, i których dzisiaj tak
bardzo brakuje. I hańba tym, którzy
Halloween chcą im zabrać. Przecież
każdy wiek ma swoje prawa.
Osobiście cieszę się, że „straszne” lampiony z dyń, papierowe
kościotrupy, maski, łańcuchy i
jeszcze inne „przerażające” dekoracje coraz częściej pojawiają
się na Polskim rynku i są coraz
chętniej kupowane. Nie dość tego,
osobiście lubię i będę uczestniczył
w Halloween, bo to jest fajne. Jutro
natomiast – pójdę z rodziną na
cmentarz godnie uczcić swoich
zmarłych. W tym temacie, nic się
nigdy nie zmieni.
Piotr Iwaniec
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Trójca pań posłanek

Zofia Czernow z Platformy
Obywatelskiej, która wygrała
mandat poselski w ostatnich
wyborach parlamentarnych
jest, de facto, jedyną rodowitą jeleniogórzanką w Sejmie.
Najbliżej do Jeleniej Góry ma
Marzena Machałek z Prawa i
Sprawiedliwości, która wprawdzie pochodzi z Kamiennej
Góry, jednak w stolicy powiatu
jeleniogórskiego powiększyła
elektorat i zbudowała solidne
zaplecze. Najdalej do naszego
miasta ma Małgorzata SekułaSzmajdzińska z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, która na co
dzień mieszka w Warszawie.
Paradoksalnie, spośród trzech
pań posłanek zdobyła najwięcej
głosów. Druga była kamiennogórzanka Marzena Machałek, a
trzecia – Zofia Czernow, która do
wyborców miała najbliżej.

– Kurczę, czas zmienili, a
się nie wyspałem…

Prezydent odciążony

Po nominacji Mirosławy
Dzikiej na zastępcę prezydenta
miasta, szef Jeleniej Góry Marcin
Zawiła rzekł wszem i wobec, że
zostanie odciążony od nadmiaru
obowiązków. Jak można wnioskować z tych słów wspomniana
wyżej była zastępczyni Zofia Czernow pracowała na pół gwizdka,
skoro prezydent był „przeciążony”. Nie ma co jednak wysuwać
zbyt pochopnych wniosków.
Wyłania się natomiast konkluzja
budująca dla pracowników sfery
kultury, którą Marcin Zawiła
miał zajmować się sam, i jakoś
póki co wychodzi mu to średnio.
Może na zwiększenie zainteresowania tym obszarem zmobilizuje
prezydenta jego odciążenie przez
nową, niezwykle sympatyczną i
kompetentną zastępczynię?
(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.

– A co tu mamy ciekawego?
O, przeczytam to wam!

– Proszę państwa: na
szczęście mój czas nie minął!

Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Rzeczywistość kontuzjowana
– Zdrowie to stan przejściowy
między chorobą a chorobą – rzekła w
„Czterdziestolatku” popularnym serialu propagandy sukcesu w krzywym
zwierciadle niezapomniana Irena
Kwiatkowska. Trudno zaprzeczyć, że
owo dictum wciąż jest aktualne, choć
czasy niby inne.
Za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
na umęczonym chorobą nie eksperymentowano naprawiania systemu,
który – choć daleki do ideału – jakoś
kulał. Łykano proszki z krzyżykiem
lub tabletki z kogutkiem i już. Żyło się
wolniej, ale i normalniej. Było mniej
aut, więc i statystyki wypadków nie

szokowały. Goniono w pośpiechu,
owszem, ale za kawałkiem mięsiwa
rzucanego na zwyczajowo nagie haki
sklepu „Dzik”.
Stresowano się zapisami na listę
społeczną do kolejki po pralki automatyczne. Nikt nie słyszał o chronicznym
stanie zapalnym ambicji właściwym
dzisiejszym uczestnikom wyścigu
szczurów. I nikogo nie szokowały
kłęby dymu tytoniowego unoszące się
z gąb palaczy, co łatwo zaobserwować
na podstawie archiwalnych nagrań
sprzed lat.
A jak jest w sterylnej niemal, pełnej
unijnych dyrektyw współczesnej

Rzeczpospolitej Polskiej? Kraju nafaszerowanym cudownymi remediami,
po których – jeśli wierzyć kłamliwym
reklamom – dolegliwości ustępują jak
ręką odjął? Tu zmęczony codzienną
gonitwą Polak szarak w końcu pada
na pysk i staje się pacjentem, który robi
za królika doświadczalnego kolejnych
prób uzdrawiania leczniczej machiny.
A przy tym nie ma żadnej gwarancji,
że kontakt ze współczesną służbą
zdrowia pomocnym będzie.
Trudno bowiem nie narazić się na
dodatkowe nerwy i frustrację w zbiurokratyzowanym labiryncie korytarzy
pokręconego systemu, gdzie reformatorzy poganiają reformatorów, a dobro
pacjenta – jak zwykle – wlecze się na

szarym końcu. Ważniejszy jest ministerialny kram z pomysłami. Szef(owa)
je rzuca, a reszta niech łapie. A do tego
limity, „nadwykonania” i inne bełkotliwie sformułowane przeszkody na
biurokratycznej ścieżce zdrowia.
Pacjentom rzadko udaje się ją
pokonać bez kontuzji. Powikłania
zaś wymagają konsultacji kolejnych
specjalistów, często nieosiągalnych
na miejscu, zwłaszcza w peryferyjnych pipidówkach. Spirala absurdu
tego błędnego koła terapeutycznego
nakręca się jeszcze bardziej. I bywa,
że z takiej leczniczej machiny chory
wychodzi, owszem, ale… nogami do
przodu – jak to mawiano we wspomnianym już serialu.

Recepty na skuteczne uzdrowienie
systemu opieki zdrowotnej wciąż
brak. Ból w tym, że jakże często pomysłodawcy napraw są inspirowani
nie dobrem człowieka, ale ideologią
polityczną. Specjaliści, którym nie
wyszła kariera terapeutyczna, przywdziewają zatem partyjne fartuchy
i zabierają się za operowanie skopanej machiny sowicie opłacani z
publicznych pieniędzy. Gdyby taką
scenę włączono do czeskiego serialu
„Szpital na peryferiach”, jeden z
jego bohaterów, doktor Sztrosmajer,
miałby okazję do powtórzenia swojego dictum: „Gdyby głupota miała
skrzydła to (tu właściwe nazwisko)
latałaby jak gołębica”.

Trudno się zatem dziwić, że w tej
schizofrenicznej sytuacji najskuteczniejszym sposobem na częściowe rozwiązanie problemu pozostaje załatwienie
sprawy z pomocą dowodu wdzięczności dla medyka lub białego personelu:
czy to w butelce, czy też (częściej) w
kopercie. I na nic tu kasy fiskalne oraz
grożenie paluchem, że przychodnie nie
ponoszą odpowiedzialności za „opłaty”
wręczane do kieszeni fartucha.
I póki w ramach ubezpieczenia szary
pacjent nie będzie mógł bezstresowo
dostać się do wybranego lekarza, póty nic
się w tym względzie nie zmieni, a troska
państwa o zdrowie obywateli pozostanie
jedynie konstytucyjnie zaklepaną fikcją.
Wasz redaktor
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2011-10-21 godz. 19.00 - 2011-10-28 godz. 17.00
PRACA
DAM PRACĘ
30+ Odchowała Pani dzieci? Chce
Pani wrócić do aktywności zawodowej,
ale... No właśnie, wszędzie są jakieś
„ale”, ale nie u nas. Proszę złożyć CV,
porozmawiamy z Panią poważnie - met.
rekrutacja@gmail.com
3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, wykształcenie średnie, dyspozycyjność, miły głos, wysoka energia
życiowa. Zgłoszenia z CV - met.rekrutacja@gmail.com
Agencja ochrony Gwarant zatrudni
sumiennego pracownika do ochrony
obiektu Biedronka-Jelenia Góra okolice,
mile widziane doświadczenie. - 790
878 920
Automatyk-elektryk - PMPoland poszukuje automatyka-elektryka
maszyn CNC. Wymagamy: uprawnienia,
doświadczenie. Oferty:praca@pmpgroup.com - 075-64-59-524
Biuro Nieruchomości - Przyjmę do
pracy osobę dyspozycyjną z miłą aparycją. - 609 043 414
Biuro nieruchomości zatrudni osoby
ambitne, dyspozycyjne, chętnie z licencja
i doświadczeniem. Wymagane min.25 lat,
wykształcenie min. średnie, mobilność.
CV proszę kierować: celdom@op.pl 669 313 104
Cieśla szalunkowy. Poszukujemy
doświadczonych pracowników budowlanych. Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. - 501 527 829
Dam pracę młodemu mężczyźnie w
warsztacie. Zarobki 1000 euro mieszkanie płatne 200 euro. Tel. Kon.
0015773207795 - 886 070 897
Dam pracę przy rozbiórkach. Konieczny
meldunek na terenie Niemiec. Praca na
umowę. Tel. Kon. 004915773207795 880 790 104
Dam pracę w piekarni jako pomocnik.
Zarobek 1500 euro, mieszkanie 250euro,
konieczny meldunek na terenie Niemiec.
Tel. Kon. 004915773207795 - 880 790
104
Dla studentów - dodatkowa - 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
Do Nieruchomości Stępień przyjmiemy
osoby pow. 25 lat, wykszt. min. średnie,
obsługa komp. samochód. CV na adres
biuro@stepien.org.pl - 514 600 105

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

FH Alniko zatrudni solidnego pracownika do sortowania złomu z PR jazdy
B, C, E wiek 25- 35 na umowę o dzieło.
Praca na pełen etat - 508 150 940

Firma Ładziński
Zakłady Metalowe
zatrudni: monterów
wymagania: znajomość
rysunku techn.,
zdolności manualne tel.
603-587-299 - 603-587299

Firma Ładziński
Zakłady Metalowe
zatrudni: ślusarzy,
spawaczy (mile
widziane osoby z grupą
inwalidzką) tel. 75-6435-400

Firma w Leśnej
poszukuje kierowców
do pracy w transporcie
międzynarodowym.
Wymagane prawo
jazdy C+E oraz
karta kierowcy. TEL.
509938909, 509938908
Firma zatrudni osobę do odśnieżania, 4godziny dziennie, 693zl brutto,
umowa o dzieło lub zlecenie, kontakt
od 9 do 14. - 506 056 406
Firma zatrudni szlifierza z doświadczeniem zawodowym i aktywnego
zawodowo - 609 492 718
Gabinet wyszczuplania sylwetki w
Jeleniej Górze zatrudni masażystkę
z doświadczeniem na umowę zlecenie (1200zł netto) CV ze zdjęciem
gabinet.wyszczuplania@o2.pl - 500
285 787
Ho t el S a s a n k a z e S z k l a r s k i e j
Poręby zatrudni barmana/kelnera CV
proszę przesyłać na adres: hotel@
hotel-sasanka.pl - 601 162 424
Hotel Vivaldi w Karpaczu poszukuje
dozorcy. - 501 444 017
Hotel w Karpaczu zatrudni Szefa
Kuchni oraz Kucharza z doświadczeniem. - 668 171 874

K a r pa cz - z a t r u d n i ę p a n i ą d o
sprzątania w pensjonacie, dyspozycyjna i o wysokiej kulturze osobistej
- 607 445 996
Karpacz - zatrudnię panią umiejącą dobrze gotować do przygotowywania obiadokolacji. Wymagana
wysoka kultura osobista i dyspozycyjność. - 607 445 996
KCM CLINIC oddział rehabilitacji
zatrudni fizjoterapeutę na rejestracje. CV proszę przesyłać na chirurgia@kcmed.pl - 513 060 415
KCM CLINIC SA zatrudni kierownika
ds. marketingu i rozwoju z doświadczeniem i biegłą znajomością jez.
niemieckiego lub angielskiego CV
rekrutacja@kcmed.pl - 513 060
415
KCM CLINIC SA zatrudni pielęgniarki
na nowy obiekt szpitalny. Cv rekrutacja@kcmed.pl - 513 060 415
KCM Dental Clinic Nowoczesna
Klinika Stomatologii, Ortodoncji i
Implantologii z Med. Estet. zatrudni
Stomatologów. CV przesłać na rekrutacja@kcmed.pl - 513 060 415
KCM zatrudni ratowników w rejestracji na umowę - 513 060 415
Kierowca C+E kierunki Europa
zachodnia +kraj preferowany
kierunek Hiszpania. gotowość do
pracy w załodze - 608 534 011
K i e r o w n i k s p r z e d a ż y. R e n o mowana firma ubezpieczeniowa
poszukuje kandydata na szefa
zespołu agentów ub. Niezbędne
doświadczenie w kierowaniu
ludźmi, średnie wykształcenie,
mobilność, dyspozycyjność. Prosimy CV - met.rekrutacja@gmail.
com
Malarz - legalna praca na terenie Niemiec, zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel.
501 527 829
Mo n t e r z y s o l a r ó w, f i r m a I w o Bau zatrudni specjalistów od
zaraz. Umowa, zakwaterowanie.
Praca w Niemczech, super warunki.
501418553, - 699 952 962
N aw i ą ż e m y w s p ó ł p r a c ę l u b
zatrudnimy osobę z doświadczeniem kwalifikacjami do składania
wniosków o dopłaty bezpośrednie,
rolno środowiskowe - 789 297 576
Nawiążemy współpracę z byłymi
funkcjonariuszami Policji. - 664
722 255
N i e m c y. D a m p r a c ę p ł y t k a rza. Stawka 10 euro na godz.
W ł a s n y s a m o c h ó d . Te l . K o n .
004915773207795 - 886 070 897
Niemcy. Dam pracę w warsztacie
przy wymianie kół. Stawka 5 euro
na godz. Mieszkanie 200 euro - 880
790 104

Płacimy najwięcej. Firma zatrudni
ambitne, przebojowe i pewne siebie
osoby do pracy w dziale obsługi klienta.
Umowa o pracę, stałe godziny, wolne
weekendy. CV + list motywacyjny :
rekrutacja@opalmed.eu - 756 453
928
PMPoland poszukuje ostrzarza
narzędzi do obróbki skrawaniem.
Wymagamy doświadczenia. Oferty:praca@pmpgroup.com - 075-6459-529
Poszukuje pracownika z doświadczeniem w budowlance do prac konserwatorsko-remontowych - 601 580 193
Poszukuje szwaczek pełny etat kontakt: 697916806 - 697 916 806
Poszukujemy chętnych do pracy
przy odśnieżaniu - 608 637 140

Jeleniogórskie
Centrum Laseroterapii
zatrudni pielęgniarkę.
Kontakt: lekarz@
ambasadaurody.jgora.pl
Kancelaria prawno-detektywistyczna poszukuje przedstawicieli.
- 664 722 255

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

Poszukujemy do pracy w sklepie w centrum Karpacza milą,
sympatyczną i uczciwą Panią na
emeryturze/rencie lub studentkę.
Mile widziane doświadczenie. - 607
862 910
Poszukujemy doradcy kredytowego CV na email investcredit@
wp.pl - 785 472 733
Poszukujemy doświadczonego
operatora koparki. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. - 501
527 829
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
Potrzebny kierowca. Wymagane
prawo jazdy Kat. B i własny samochód reszta informacji pod num.
605050973 Pizzeria w Jeleniej
Górze. - 605 050 973
Potrzebny kucharz w pizzerii.
Wymagana książeczka zdrowia.
Reszta info. pod num.605050973
Pizzeria w Jeleniej Górze. - 605
050 973

Potrzebny uniwersalny
specjalista do remontów
i wykończenia wnętrz,
umowa o pracę na stałe
tel. kontaktowy: 609 102
192
Potrzebuje dwie osoby do pracy we
Włoszech na mandarynki i pomarańcze.
Praca legalna nawet na stale. - 503
535 773
Praca dla brukarzy i pracowników
budowlanych - 601 784 064
Praca dla doświadczonego programisty php, MySQL. Praca w Mysłakowicach, info: biuro@netfaktory.pl - 509
202 060
Praca dla kucharzy w pizzerii w centrum Jeleniej Góry oraz Cieplicach - 665
163 087
Praca dla mechatronika, elektronika
prawo j B, dokładność rzetelność CV
fajnapraca5@wp.pl - 663 906 698
Praca dla pań, duże zarobki nie night
club, ale związana z sexem proszę o
sms - 534 753 548

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca dodatkowa lub na pół etatu dla
młodego chłopaka bez nałogów lubiącego
motoryzacje z prawem jazdy kat. B. Nie
normowane godziny, może być uczeń 725 608 283
Praca na kasie w markecie, wymagana
książeczka sanepid - 506 008 981
Praca przy produkcji w Kowarach od
zaraz. Tel. 756475564 - 509 500 459
Praca stała dla trzech doręczycieli listów
- Mirsk, Piechowice , Mysłakowice umowa
o dzieło 660-542-006 - 660 542 006
Praca w lombardzie, CV+ foto osobiście
do siedziby firmy J.G. Ul. Różyckiego 19
- 604 810 259
Pracowników do wykończeń wnętrz
w Karpaczu - 605 594 203
Przyjmę budowlańców- stan surowy 791 325 535
Przyjmę do obsługi stoiska z zabawkami
w hipermarkecie Carrefour. Obowiązkowa
ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. - 797 018 241
Przyjmę do pracy brukarza z małym
doświadczeniem budowlanym - 511
324 011
Przyjmę koleżankę do współpracy.
Warunki: miła, zadbana, z kulturą osobistą
- 792 284 063
Przyjmę na praktyki młode ambitne
dziewczyny do nowego Salonu Fryzjerskiego w Jeleniej Górze oraz wydzierżawię stanowiska dla fryzjerek na bardzo
dobrych warunkach - 695-570-520
Przyjmę na stanowisko kuriera na
umowę zlecenie ze Świebodzic i Wałbrzycha. Wymagane zaświadczenie o
niekaralności - 799 017 849
Przyjmę panią, pana do krojenia pieczywa - Cieplice. Mile widziane doświadczenie - 693 743 748
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
Restauracja w centrum J.G zatrudni
kelnerkę - 785 535 629

Restauracja w
Szklarskiej Porębie
zatrudni menadżera,
kucharza, pomoc
kuchenną, kelner-ka, CV
wraz ze zdjęciem wysyłać
na: restauracjapolska@
vp.pl
Sktualizacja stron www-1300zł Zatrudnimy na umowę zlecenia do pisania
artykułów reklamowych, oraz aktualizacji
stron www. Praca w Mysłakowicach, info:
biuro@netfaktory.pl - 509 202 060
Stała praca w Niemczech - Poszukujemy kierowców z kat. C+E, pracowników produkcyjnych, montażystów rolet i
stolarki okiennej, cieśli, opiekunki osób
starszych. Stałe zatrudnienie, dobre
zarobki. - 602 422 376
Studentkę, studentów zaocznych lub
wieczorowych do pracy biurowej. Umowa
zlecenie. CV na jar@onet.pl do 31.10 694 408 782
Szkoła języków obcych poszukuje
lektora języka angielskiego do pracy od
zaraz z dziećmi - 698 136 816
Szkoła języków obcych zatrudni lektora
języka niemieckiego do pracy z dziećmi i
młodzieżą. Kontakt tel. 502131129 - 503
160 474
Szukam niani (nie studentki) dla półrocznego dziecka. Wymagane doświadczenie
i dyspozycyjność - 796 840 319
Szukam niani niepalącej z doświadczeniem w opiece nad dziećmi do lat 3. 30-40
lat. Cieplice. 8zł/godz. Pon-Pt 9-17. - 666
964 630
Szukam pomocy do pizzerii w Niemczech z prawem jazdy. Od zaraz. Mieszkanie i wyżywienie. – 00491732611707
Szukam pracownika z doświadczeniem
do wykończeniówki niepijącego z samochodem na umowę o pracę. Wiek nie
istotny. - 609 272 704
Urząd Miasta w Piechowicach ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Treść ogłoszenia w BIP na www.piechowice.pl - 695 266 705

Zatrudnię blacharza samochodowego
z doświadczeniem minimum 10 lat - 600
725 192
Zatrudnię do pracy w Niemczech
mechanika samochodowego. Wymagana
znajomość języka niemieckiego. Więcej
informacji pod nr. +491794627770 - 532
545 823
Zatrudnię dwóch płytkarzy na umowę
o dzieło. Praca gwarantowana do końca
stycznia 2012r. Wynagrodzenie akordowe.
Praca na terenie Dolnego Śląska. Tel. kon.
602 324 830. - 698 453 298
Zatrudnię dwóch spawaczy migomatu
z prawem jazdy kat. B - 723 337 932
Zatrudnię kobietę do sprzedaży czapek na pasażu handlowym Tesco - 505
316 943
Zatrudnię kosmetyczkę. CV kierować
na centrkosmeto@op.pl - 505 213 310
Zatrudnię monterów zew. inst. wodkan. Praca okolice Bogatyni. Tel. 601
789 262
Zatrudnię operatora na koparkę cat
315. Praca okolice Bogatyni. Tel. 601
789 262
Zatrudnię osobę na bar - 504 756
833
Zatrudnię panią do gotowania obiadokolacji w pensjonacie, dyspozycyjna
i o wysokiej kulturze osobistej - 607
445 996
Zatrudnię panią na stanowisko telemarketerki w branży wełniarskiej, ważne
doświadczenie wynagrodzenie podstawa
+ prowizja - 509 789 426
Zatrudnię pracowników budowlanych
603121659
Zatrudnię pracowników do elewacji od
zaraz tel. 603789257
Zatrudnię recepcjonistę/ kelnera, znajomość języków obcych, praca w hotelu
w Jeleniej Górze- Cieplicach kontakt:
kadryplace@vip.onet.pl - kadryplace@
vip.onet.pl
Zatrudnię samodzielne brygady murarzy lub murarzy - 602 487 174
Zatrudnię studentkę (system zaoczny)
do pracy w sklepie odzieżowym Pasaż
Tesco Jelenia Góra CV na: zahir11@tlen.
pl - 509 081 541
Zatrudnię studentkę do nauki angielskiego z własnym miejscem do nauki.
Oferty tylko sms - 697 505 038
Zatrudnię studentkę do pracy biurowej
w Cieplicach. Umowa zlecenie. - 535
999 456
Zatrudnię wykwalifikowana asystentkę
stomatologiczna - 607 106 335
Zatrudnimy kelnerkę na 1/2 etatu w
Wojcieszycach. - 506 140 665
Zatrudnimy osobę z grupa do sprzątania pomieszczeń na terenie Kowar. Informacje pod nr.608326474 - 606 141 098
Zatrudnimy pokojową w hotelu w
Karpaczu - 502 309 720
Zatrudnimy sprzątaczkę w budynku
usługowym na Zabobrzu. Proszę o telefony do godz. 16:00 do dnia 20.10.2011r.
- 501 555 355
Zbrojarze, betoniarze. Poszukujemy
doświadczonych pracowników budowlanych z doświadczeniem. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. - 501 527 829
Zlecę mały remont w Kowarach, regipsy
itp. 514 668 915
Zlecę montaż instalacji odgromowej na
nowym dachu - 782 566 823
Zlecę wymianę 40 mb rynien - 668
463 202

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca – prawo jazdy B, C, C+E,
+ HDS poszukuje pracy ( doświadczony,
uczciwy, dyspozycyjny) Tel. 798 983 090
Podejmę pracę jako kierownik budowy,
inspektor nadzoru lub kosztorysant oraz
wykonam przeglądy okresowe budynków.
Mam działalność, wystawiam rachunki 508 258 610
Sprzątanie domów, biura - solidnie tel.
667 179 598

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Alufelgi Mondeo 16 cali, oryginalne
od Mondeo mk2 2000r, pasują do Focus,
Escort, plus dwie opony letnie. Cena 400zł
- 510 250 607

Części - Posiadam wszystkie części do
Land Rover Rover Freelander 3 drzwiowy
- 885 775 445
Do sprzedania felgi 16_qq 5x112. jeżdżone 1 sezon. Pasują do VW Touran,
Jetta, Golf V, Audi A3 Seat Altea, Skoda
Octavia 2 i inne. Cena za komplet 250zł.
- 669 614 020
Felgi aluminiowe 14, 15, 16, 4x100,
4x108, 5x110, opony zimowe 13 , 14. 693 639 889
Koła zimowe 4 sztuki z oponami. Rozmiar 4x100 R13 175 na 70.Stan b.dobry.
Cena 500zł.do malej negocjacji. - 725
579 428
Mam do sprzedania komplet opon zimowych z felgami 165x13 x 70 - 504 380
021
Opony 195/65/15 Fulda zimowe w
dobrym stanie 85zl. Sprzedam - 790
609 579
Opony z felgami do Golfa zimowe, rozmiar 175/65/14 Firma Sirius2 eurostone,
bieżnik 6mm produkcja Francja stan
bardzo dobry - 724 609 453
Opony zima 140zł – 4szt. 195 x 65 x
15, okazyjna cena. Jelenia Góra Tel.515
206 246
Opony zimowe 13, 14, 15, 16 - felgi
Nissan 15, BMW 15, VW 13, 14, Opel 14,
15, Renault 13, Ford 14, 15. Koła Ford 14,
Passat B5 15, Opel 14, VW 13. Sprzedam
- 783 032 842
Opony zimowe Continental 15 cali. Rozmiar 185/65r15 - 2szt. Bieżnik 5mm. Cena
150 kpl. Do uzgodnienia. Tel. 609078282
- 792 902 665
Posiadam wszystkie części z demontażu do VW Sharan 2,0 Benzyna 97 Rok
- 885 775 445
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Sprzedam 4 felgi stalowe do Forda 14
cali. Stan dobry super okazja tylko 50zl za
komplet - 604 990 575

Sprzedam 4szt.felgi z oponami 155/70
r13 od Fiesty. Opony zimowe dębica frigo
stan b.dobry. - 512 304 477

Sprzedam opony Kleber 175/65 R14
używane stan dobry. Cena 100zł - 608
504 134

Sprzedam 4 kola zimowe na felgach
stalowych 195/65/15 rozstaw 5*112 pasują
VW, Audi cena 380 zł - 608 183 697

Sprzedam alufelgi z oponami do Opla
Astry 1.Cena 200zl. Okazja. tel. 724
844 898

Sprzedam opony uniroyal nowe
205/60/16 kupione 17 października 2011
dot 1911 - 607 730 188

Sprzedam 4 opony zimowe - używane
Continental 205/55 R16 Całość: 300zl Tel:
692 713 593

Sprzedam części Ford Escort 1.3 silnik
kompletny ze skrzynia 350 zł kola zimowe
35 zł szt i inne. Audi 80 89 r 1.8 benz.
części z demontażu 516641863

Sprzedam 4 stalowe felgi 14 cali do
Astry, Corsy, Lanosa, Nubiry. Cena 130zl
- 691 140 820
Sprzedam 4 używane koła do Audi z
oponami zimowymi GOOD YEAR. 15
cali/195/65.Cena 650 zł - 669 947 978

Sprzedam matę do bagażnika - koryto
Mazda 626 HB 91-97 50zł - 668 474 439
Sprzedam opony 13 175/70 po jednym sezonie polecam, cena 350zł - 667
017 261

Sprzedam opony zimowe na felgach
stalowych do Opla Omegi B.Stan b.dobry.
Świeradów Zdrój - 691 090 422
Sprzedam turbosprężarkę do BMW E46
320d po regeneracji w idealnym stanie.
Cena 1000zł. Tel. 668 072 555
Sprzedaż opon zimowych oraz letnich
używanych i felg w różnych rozmiarach
z możliwością montażu, opony nowe na
zamówienie. - 604 899 303
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Zderzak Cinquecento tył, sprzedam, cena 30zł. - 500 505 012

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup -powypadkowe i cale
-odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
Auto w cenie od 1000zł do 5000zł
kupie zarejestrowane może być do
napraw gotówka od ręki tel. 603
182 814
Każda marka auta za rozsądne pieniądze, stan obojętny, odbieram własnym transportem. - 511 209 408
Każda marka auta, stan obojętny,
dysponuje własnym transportem 787 009 777
K a ż de a u t o c a ł e i p o w y padkowe, angliki, bez prawa
rejestracji, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
K a ż de a u t o d o 3 0 0 z ł - S t a n
a u t o b o j ę t n y, O d b i e r a m w ł a snym transportem - 887 279
884
K a ż de a u t o k u p i ę . P o w y p a d kowe, całe i uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki. 510 522 968
Każde auto stan obojętny, odbieram własnym transportem - 790
303 603

og£oszenia / reklama
Kupie auto do 500zł również bez
przeglądu i OC odbieram własnym
transportem gotówka do reki gdy
nie odbieram proszę o sms - 535
492 430
Kupię każdą markę auta w rozsądnych pieniądzach, stan obojętny - 888
696 309
Kupię każde auto w rozsądnej cenie i
każdym stanie. - 667 518 280
Kupię VW Passata Combi Dziel od
2001 w rozsądnej cenie - 695 605
021
Powypadkowe – skup, również całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Punto, fiesta, polo lub inny zarejestrowany samochód kupie w cenie od
500zł do 5000zł tel 603182814 - 603
182 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
BMW E36 1.6 benzyna, 1998r, elek.
szyby i lusterka, podgrz. siedzenia,
climatronic, abs, asr wspoma. kier., 4
airbag, 6500zl do negocjacji - kontakt:
609 057 212
Cinquecento 900cm uszkodzone
sprzęgło 600zł - 693 828 283
Fiesta 90r na części, brak opłat, 500zł
- 510 242 940

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

Ford Eskort 1,3 benz. 92r silnik uzbrojony ze skrzynią 350 zł koła zimowe 35 zł
szt. - 516 641 863
Ford fiesta mk3, prod. 1996 poj. 1,1 w
całości lub na części - uszkodzony silnik
reszta w stanie dobrym, pełna dokumentacja, ważne OC. Cena 450zł - 663
936 603
Ford Mondeo kombi 1.8td 95r przegląd, ubezpieczenie, hak, klimatyzacja,
2 poduszki, elektryka szyb i lusterek,
szyberdach, centralny, 1800zł, Renault
19 1.7 93r, nowa instalacja gazowa,
przegląd, wspomaganie, zimowe opony,
1200zł - 693 675 187
Koparko ładowarka - 783 086 805
Mam do sprzedania Opla Astrę 93r w
dobrym stanie w ciągłej eksploatacji cena
1250 Karpacz - 503 984 663
Mercedes E-300, Rok 97, TD, skrzynia
automat, elektryczne szyby, lusterka,
fotele, c-zamek, pilot, alarm, wsp-kiero,
abs, komputer, ważne opłaty, przegląd do
czerwca 2012, ubezp do kwietnia 2012 604899303/ 692539208
Opel Astra 3 diesel 101 KM 2005r 5drzwi
klima.el szyby 8 airbagow błękitny metalik
przebieg 113 tys cena 24 300 plus opłaty
pomogę w formalnościach - 601 940 871
Opel Kadet 1.6 benzyna 5 drzwi, ważny
przegląd i OC, koła zimowe 650zł - 608
134 616
Passat B5 Sedan z LPG. 96/97r 1.6l
101km climatronic, centralny, elektryka.
Zielny 10900zł - 792 661 611

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Quad 110 cena 800 zł do negocjacji 724 849 270
Renault 19 92r na części 800zł - 510
242 940
Renault 19 rocznik 1992, silnik 1.8,
benzyna, sprzedam wszystkie części 691 111 304
Renault Twingo, 1994 rok, Ben.+
LPG, 2200zl (cena do negocjacji) 721
582 574
Sprzedam Audi 80 B3 1.8 ben. RP.89/90
stan dobry ważne opłaty. Cena 1100 do
negocjacji - 504 168 706
Sprzedam Audi A3 1.9tdi 97rok kolor
niebieski elektryczne szyby lusterka
alufelgi16 domykanie szyb kluczykiem
szyberdach stan dobry cena 10.500zl 792 694 395
Sprzedam Daewoo Matiz 2001r. Zloty
met. Przeb.94tys. Jedna właścicielka od
nowości. Stan idealny cena: 5200pln. 511 699 191
Sprzedam Daewoo Tico rok 97 wiśniowy
sprawny, opony zimowe, opłaty do końca
stycznia, cena 1000zl - 510 288 817
Sprzedam dwa samochody w całości
lub na części. Citroen BX 91rok brak
opłat. Hundai Pony 91rok na chodzie
brak opłat. 600zl szt - 691 063 439
Sprzedam Ford Focus Mk I I Kombi
1.8 TDCI rok produkcji 2006, kupiony
w salonie Forda 501 779 608
Sprzedam Forda Escorta 1.4 benzyna + gaz 92 rok czarny, na chodzie
ubezpieczenie do 1 grudnia , bez
przeglądu cena 600 pln kontakt po
godz 14. - 605 785 054
Sprzedam Forda Fiestę 95 rok 1.3
benzyna, poduszka powietrzna, radio,
koła zimowe i letnie, przegląd i OC
ważne do czerwca 2012 roku - cena
1350zł - 783 032 842
Sprzedam Forda Mondeo Kombi
2001 r. TDI. Auto sprawne z uszkodzona blacharka. kolor czarny,wersja
dzihad,8 poduszek powietrznych,
felgi stalowe i alufelgi, klimatronic,
elektryczne i podgrzewane szyby i
lusterka, radio cd. Cena 7 tys. 603
280 275 - 721 120 017
Sprzedam Golfa 1.6 lpg rok produkcji 1993. Gaz ma 2 lata. Stan dobry,
cena 4000. Więcej informacji pod
numerem 888169584 - 697 710 064
Sprzedam Golfa 3,poj 1400, rok
1991,cena 1300zł - 691 531 804
Sprzedam Golfa 5 sportiv rok 2005,
silnik 1.4 L 16V. Srebrny pilne - 796
571 673
Sprzedam Kia Sephia 1 6 benzyna
1996r auto ma uszkodzony 1 zacisk
hamulcowy poz za tym jest w pełni
sprawne - 723 545 518
Sprzedam Mazdę 323, 1.3 16v.
1991 rok. Na chodzie. Kolor zielony,
do małych poprawek lakierniczych.
Cena 1000zł. Karpacz - 697 868 330
Sprzedam Mazdę mx3 92rok, 1.8
benzyna. Cena 2200 zł do negocjacji.
- 600 640 612
Sprzedam Meganke ‘98, 1.6, ben
90 koni po wymianie rozrządu, pompy
wody, przed. hamulców i amortyzatorów przód. 3000 do negocjacji lub
zamienię na dizla - 663 981 724
Sprzedam Mercedesa 307 D blaszak tel. 500 168 910
Sprzedam Mercedesa C-klasa 220
benzyna + gaz sekwencja, do małych
poprawek lakierniczych rok 94, cena
6500 do negocjacji. Jelenia Góra tel:
505 141 631
Sprzedam Opla Astre Bertone 2.0
Turbo 2002 tanio tel. 607 757 367
Sprzedam Opel Corsa B rok prod.
1996, poj. 1,2 benzyna. Stan dobry.
Cena 2700. Dodatkowo opony. Więce j i n f o r m a cj i p o d n u m e r e m 6 9 7
710 064
Sprzedam Opla Astrę 94 r.TD 3
drzwiowa hak wspom. kier. Biała w
całości lub na części cena 1500 zł 693 374 916

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 Opla Vectrę B Kombi 1998r
1.6 benzyna 100 KM bez gazu 4xairbag
el. szyby2x, klimatyzacja, ABS, cent.zam.
wspom.el. i grzane lustra 2700zł - 502
593 205
Sprzedam Peugeot 405 1,8 TD 1991r.
Stan dobry, cena 2800zł. Więcej info:
781013994. - 607 731 489
Sprzedam Peugeota 405, 1.6, BEN.LPG, RP.91 Sprawne technicznie, Ważne
OPL. pełna EL. Cena 1400 do negocjacji
- 504 168 706
Sprzedam Renault Megane II kombi 1.6
16V benzyna, 2005 rok, czarny metalic,
stan b.dobry. Zarejestrowany ubezpieczony, bogate wyposażenie, zimowe
opony - 609 887 554
Sprzedam Renault Safrane - 605
474 524
Sprzedam Seata Toledo 1,9TDI
1997rok wyposażone centr zamek 4elek
szyby klimatyzacja auto alarm alu felgi
4opony zimowe cena6700 do uzg. Tel.
603 236 610
Sprzedam silnik 1,8 ze skrzynią, uzbrojony do audi 80 b 3 89 r ford eskort 1,3 92r
koła zimowe ford katalizatory 2 szt i inne
516 641 863

Sprzedam Simsona okazja stan dobry.
Tel. 724 844 898
Sprzedam skuter Baotian Rocky 80
poj zarejestrowany na 50,2008r,bardzo
ładny,1350zł - 781 153 446
Sprzedam tanio Chevroleta Blazera,
automat, stan idealny - 607 445 996
Sprzedam VW Golf kombi poj.1800
benzyna 93r.Cena 2500 - 792 972 237
Sprzedam VW Passat 1,9 116ps 1999r
kombi, jeden właściciel, książka do końca,
cena 15500 - 784 805 582
Sprzedam VW Polo 1 właściciel, niepalący garażowany, serwis., bezwypadkowy
silnik 1.2 benzyna rok prod.2OO2 przebieg
11Otys.km Srebrny met. 5drzwi 1O5OOzł
- 698 794 441
Sprzedam VW T4 Multivan 2000 rok,
2,5tdi 150km niebieski, bogato wyposażony dvd webasto, duża navi, stan idealny
- 662 755 410
Sprzedam w całości Renault Twingo,94,
które jeździło i przestało. Może ktoś sobie
naprawi lub rozbierze na części. Jest
przegląd i oc. Tanio, Świeradów. - 509
374 290

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam Yamahę dt 125/50. Zarejestrowana opłacona. Zdjęcia mogę
wysłać. Okolice Jeleniej Góry. 3800 do
negocjacji - 725 026 043
Sprzedam, sprowadzę z zagranicy
każde auto, pomoc w formalnościach,
autoholowanie - 880 667 258
VW Golf 3 1.9D kombi, 1995r, nowe
paski rozrządu i PK, gumy i końcówki
zawieszenia, olej, klocki, wydech, po
remoncie blach, alarm z centralnym,
poduszki, 4999zł - 607 487 364

ANONSE
MATRYMONIALNE
Chłopak 29 lat pozna dziewczynę w
podobnym wieku do stałego związku
503535574
Poznam normalną dziewczynę w
wieku 16 do 20 lat, ja 20, pisz smsa 722 363 140
Sponsor dla zgrabnej, dyskretnej i
niekoniecznie doświadczonej pani 20-35
lat. - 608 070 254
Starszy pan pozna G. Od 30 do 42 lat z
Jeleniej Góry. Tylko smsy - 665 158 494
Wolny lat 48 pozna panią do lat 55 500 870 894

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe, kompleksowe
usługi księgowe, obsługa pracowników,
rozliczenia podatkowe - 605 248 272
Biuro rachunkowe. Szeroki zakres
usług, ul. Parkowa 12/2 Jelenia GóraCieplice biuro@ksiegowosc.jgora.pl - 75
64 677 89
Cięcie drzewa na wymiar, rąbanie, układanie. Koszenie trawy. - 723 880 012
Dekorowanie wesel i innych uroczystości. Dekoracje kwiatowe, świetlne,
tiulowe, czekoladowe fontanny, bańki
mydlane i wiele innych. Dobre ceny.
Zapraszam - 507 988 239
Detektywi, sprawy rozwodowe, podsłuchy, GPS, pomoc prawna, poszukiwania, informatyka śledcza. - 664 722 255
Elektryk pomiary, odbiory, nowe
instalacje oraz modernizacje. Również
awarie. Solidnie i tanio. Gwarancja! 693 530 124
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej,
skuteczne leczenie bólów kręgosłupa i
innych dysfunkcji narządu ruchu mgr Eryk
Olszak tel. 697 855 631

Grupa Doradcza RESH: detektywi,
sprawy rozwodowe, podsłuchy, informatyka śledcza, skuteczna pomoc prawna,
odszkodowania, windykacja. - 664
722 255
Jeśli zdradza Cię żona, jeśli nie możesz
odzyskać swoich pieniędzy, jeśli obawiasz się podsłuchu lub masz problem,
którego nikt nie potrafi rozwiązać. Dzwoń
- 664 722 255
Kancelaria prawna. Darmowe porady
w godz 12-14. Ul. Górna 11/22, Jelenia
Góra - 664 722 255
Kredyt dla deweloperów i innych
podmiotów realizujących inwestycje
na sprzedaż bądź pod wynajem 605 248 272
lek a r z i r y d o l o g . O c e n a s t a n u
zdrowia z tęczówki oczu. Ilość
miejsc ograniczona. Tel. 510 105
442
Niedrogie sprzątanie: mieszkań,
domów, kamienic, klatek, nagrobków solidnie i niedrogo - 721 582
751

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w
firmie, odbiór-dowóz
gratis. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy
tel. 609 172 300
Serwis Komputerowy 24H z dojazdem do klienta.Usługi Informatyczne
Dla Domu i Firm. ELEKTRO-KOM
Jelenia Góra ul.Bacewicz 4 Zadzwoń
przyjedziemy – 535208100
Spawanie plastiku (naprawa pękniętych zderzaków itp), Flokowanie,
(naprawa kokpitów po wystrzale
airbag) 608 362 284
Przeprowadzki transport towarowy - miasto, kraj, zagranica,
streczowanie przygotow. do transp.
bez dopłat tel. 880 044 951
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta, wycena i transport - gratis tel. 880 044 951
Uczc i wa , d y s p o z y c y j n a P a n i
posprząta mieszkanie, biuro.
Zaopiekuje się osobą starszą lub
dzieckiem tel. 507 482 958

Wykonam wszelkie drobne naprawy
domowe: złota raczka. Kontakt po godz.17
- 724 635 304
Zakupy na telefon - 517 370 880
Zaopiekuję się osobą starszą - doświadczenie tel. 667 179 598
Zespół muzyczny – wesela, dancingi,
cena do uzgodnienia tel. 603 785 794

USŁUGI
BUDOWLANE
Centralne ogrzewanie,
podłogowe, baterie
słoneczne, turbo-kominki,
kotłownie węglowe i
wielopaliwowe. Gwarancja,
faktura VAT tel. 75 75 336
33, 509 899 879
Dachy - pokrycia, remonty, konserwacja,
ocieplenie tel. 602 406 842
Dekarstwo - remonty, ocieplenie,
gonty, papa, obróbki tel 601 872 363
Kompleksowe usługi Hydrauliczne od
A do Z - 511 639 680
Malowanie mieszkań i biur tel. 723
880 012
Remonty, renowacje: mieszkań, domów,
klatek, drzwi niedrogo - 505 765 895

Język polski testy kompetencji,
wypracowania, efektywne
przygotowanie do matury
tel. 503 168 502
Korepetycje wszystkie
przedmioty od szkoły
podst. po studia, kursy
maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia
Góra – 600153322
Korepetycje z języka niemieckiego i
angielskiego - tanio - 791 557 590
Korepetycje z języka polskiego dla klas
4-6 i gimnazjum. Profesjonalnie. Dojazd.
Najtaniej - 694 784 936
Korepetycje z matematyki dla maturzystów i studentów - 697 164 349
Korepetycje z matematyki, fizyki (w
zakresie szkoły średniej oraz gimnazjum);
profesjonalne przygotowanie do egzaminów (maturalnego, gimnazjalisty) - 603
630 164
Kursy dla opiekunek osób starszych
, opiekunek do dzieci oraz inne zawody
do pracy w Niemczech. W tym nauka j.
niemieckiego – 600153322
Matematyka fizyka chemia. Nauczyciel-matematyk z doświadczeniem. Także
matura i egzamin gimnazjalny. Możliwy
dojazd w Jeleniej Górze i okolicach. - 695
192 929
Niania nauczę języków obcych dziecko
ang, niem, rosyjski. 725 400 417
Student 2 roku fil angielskiej (średnia
ocen 4,5) udzieli korepetycji głównie w
zakresie konwersacji, na terenie strefy
autobusowej Jeleniej Góry, cena do ustalenia - 793 130 317

Szukam pilnie korepetytora dla mojego
syna ucznia piątej klasy podstawówki.
Osoba koniecznie kompetentna i terminowa. - 534 999 787
Zapisy na kurs języka niemieckiego w
Lubomierzu i Gryfowie Śląskim. Kontakt tel.
502131129 - 503 160 474

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Transport niedrogo, małe przeprowadzki bus 1t z miłym, uczynnym kierowcą
przewiezie szybko i sprawnie. - 607 232
258
Usługi podnośnika koszowego P-183,
wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie! Na
życzenie klienta wystawiam również faktury
VAT! Tel.: 502 508 265

Do wynajęcia bus 6 osób, komfortowy,
przewozy lotniska, obsługa imprez wesel
itp - 662 755 410
Lotniska - transport: Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków,
Lipsk. VW T5. Faktura VAT. Zapraszam 602 120 624
Lotniska przewozy: Praga, Berlin, Drezno, Lipsk, Wrocław, Poznań, Katowice, F-ra
Vat, Door to door - 607 763 204
Nie ma kto odwieźć gości weselnych? To
nie problem. Dzwoń śmiało. Zawodowy
kierowca Cię wyręczy. - 506 851 765
Przeprowadzki kompleksowe. Tanio,
solidnie i na termin. Promocja na listopad..
Zadzwoń, powiedz termin, resztę robimy
sami. - 511 160 252

Usługi transport, auto transport kraj,
zagranica, sprowadzanie aut na zamówienie, pomoc w formalnościach - 880
667 258

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

Sprzedam rury fi 150mm. Każda ilość
cena 1.50 kg . - 790 653 712

Przeprowadzki transport mebli - tanio.
Duży pojazd - mała cena 3,5 t. Usługę
oferujemy na terenie Polski oraz całej
Unii Europejskiej. Szybko, solidnie, tanio
– 511160252
Przeprowadzki transport towarowy
- miasto, kraj, zagranica, streczowanie
przygotow. do transp. bez dopłat tel. 880
044 951

Usługi transportowe i przeprowadzki kompleksowe 1O % Taniej - 601 561 366
Usługi transportowe, bus maxi, ceny do
negocjacji - 608 736 426

RÓŻNE
SPRZEDAM
Okna, drzwi, rolety, parapety, piece,
grzejniki, podgrzewacze - ceny i gwarancja
producenta. Możliwość zakupu ratalnego,
montaż - 535 939 900
Sprzedam regały, maszyny blacharskie,
wyciągarka Pionier tel. 500 168 910

Sprzedam tanio segment Łódzki oraz
komplet wypoczynkowy 3+2 dębowy tel.
611 669 240
Tanio Sprzedam kocioł piec gazowy olejowy 20-50 kW niemiecki Rapido sprawny
100% z automatyka pogodowa, palnik olej
30kW, można przystosować do peletu - 887
287 947

ZA DARMO
ODDAM
Oddam watę szklaną z rozbiórki każdą
ilość - 790 653 712

Solidne remonty i wykończenia domów
i mieszkań. Płytki, panele, regipsy, gładzie,
tynk mp 75, montaż drzwi, okien. Szybko,
czysto, tanio, gwarancja - 518 854 126
Tynki maszynowe, reqipsy, gładzie - 723
372 820
Tynki maszynowe. Promocja 13zł/m2 796 803 215
Usługi parkieciarskie, układanie podłóg
parkietów szlifowanie tanio - 781 723 198

USŁUGI
EDUKACYJNE
20zł/60min korepetycje z angielskiego
łatwo i ciekawie - 530 948 317
Angielski - egzaminator maturalny,
nauczyciel i tłumacz, nauka, korepetycje,
tłumaczenia, zajęcia ind. lub grupy 2os 662 278 025
Angielski 4 you Nauczycielka po filologii
ang. zaprasza na korepetycje os. w każdym
wieku, zajęcia są dostosowane do potrzeb,
oferuje własne materiały. - 504 122 495
Język niemiecki. Korepetycje, wszystkie
poziomy, przygotowanie do matury i
egzaminów. Duże doświadczenie. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. - 691
424 189
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Przewozy do Berlina w piątki (przyjazd do
Jeleniej Góry) i niedziele (powrót do Berlina).
Tanio - 603 307 747
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Usuwanie negatywnej
historii w BIK, oddłużanie.
Tanio i szybko! tel. 504
696 839
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