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W NUMERZE DODATEK NIERUCHOMOŚCI
JELENIA GÓRA Danuta Wójcik rozpoczęła pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy

Posadka dla radnej
W jeleniogórskim Zakładzie
Drzewnym przyjmą wkrótce 40
osób. To przede wszystkim oferta
dla stolarzy.

str. 3

JELENIA GÓRA

Dolfamex
mistrzem

Infor macja o zatr udnieniu
Danuty Wójcik w Powiatowym
Urzędzie Pracy pojawiła się już
w marcu, kiedy nieoficjalnie mówiono o przejściu Danuty Wójcik z
klubu radnych Razem dla Jeleniej
Góry do Platformy Obywatelskiej.
Wówczas jednak radna zaprze-

czała, by otrzymała ofertę pracy
od PO. Obecnie zapewnia, że nie
przeszła również do klubu Platformy Obywatelskiej, a zmiana pracy
podyktowana była problemami
zdrowotnymi.
- Przez ostatnie 21 lat prowadziłam własną działalność na Targowisku Zabobrze. Po wyborach w
styczniu 2011 roku sprzedałam
udziały kupieckie i pracowałam w
firmie handlowej. Cały czas jednak
szukałam innej pracy. Mam problemy z kręgosłupem, dlatego nie
mogłam już pracować w handlu,
który wymaga ciągłego dźwigania. Od 2 kwietnia br. zostałam
zatrudniona w PUP-ie. Cały czas
się uczę, ale dobrze mi się pracuje. Nowa praca nie ma żadnego
związku z moją przynależnością
do klubów radnych. Nie przeszłam
do Platformy Obywatelskiej, ale
co będzie jutro, nie wiem – mówi
Danuta Wójcik.

Fot. Petr

Sto lat w zdrowiu i miłości!

Piątkowy mecz między Dolfamexem a zespołem KEMPF Kowary
zakończył tegoroczną edycję
Jeleniogórskiej Ligi Biznesu.

Str. 10

W minioną sobotę, 21 kwietnia
2012 nasza redakcyjna koleżanka
Magdalena Kwaśniewska przestała
być „Kwaśniewską” i stała się Mag-

Urszula Filipczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informowała, że w najbliższym czasie
na stanowisko zajmowane przez
Danutę Wójcik ogłoszony zostanie
konkurs.
- Danuta Wójcik przystąpi do
konkursu i myślę, że zostanie
w naszym urzędzie na stałe. Jej
kompetencje i doświadczenie są
wystarczające. Pani Danuta jest
osobą komunikatywną i doskonale
sobie radzi w pracy. Przez ponad 20
lat prowadziła własną działalność,
miała bezpośredni kontakt z klientami. Teraz natomiast obsługuje
klientów urzędu – mówi szefowa
PUP Urszula Filipczuk.
- Jest mi przykro, że takie rzeczy
ludzie wypisują. Nic nie załatwiałam po znajomości. Po prostu było
wolne miejsce, a ja byłam bezrobotną poszukującą pracy. To wszystko
– dodaje Danuta Wójcik.

Więcej na stronie 3.

Fot. Archiwum

Obecna radna i była członkini spółki Kupieckiej Targowiska Zabobrze pracuje
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze na
stanowisku pracownika
administracyjnego. Została zatr udniona jako
osoba bezrobotna. Zdaniem dyrekcji PUP Danuta
Wójcik ma odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania powierzonych jej
obowiązków.

Jelenia Góra KNP: Nie pozwolimy okradać ludzi i łamać ich praw!

Była pikieta pod ZUS-em

„Panie Tusk znieś Pan ZUS”, „chcemy normalności dla przedsiębiorczości”, „Zakład Utylizacji Składek”,
„Wolność, własność, sprawiedliwość”
– z takimi hasłami w minionym
tygodniu pod jeleniogórskim ZUSem pikietowali członkowie Kongresu
Nowej Prawicy. – Chcemy w ten sposób pokazać ludziom, że ZUS w biały
dzień „grabi” ich pieniądze i łamie
daleną Kalisz. A wszystko za sprawą podstawowe prawa – mówili.
Członkowie Kongresu Nowej PraMacieja Kalisza, za którego wyszła za
wicy
sprzeciwiali się obowiązkowemu
mąż w Bazylice Mniejszej pw. świępłaceniu składek ZUS już od dłuższego
tych Erazma i Pankracego.

czasu. Punktem zapalnym do ich
kolejnego wyjścia na ulice jest próba
przeprowadzenia przez rząd reformy
podniesienia wieku emerytalnego
do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i
mężczyzn.
- Protestujemy przeciwko tej nieludzkiej instytucji, która łamie fundamentalne prawa łacińskiej cywilizacji
„chcącemu nie dzieje się krzywda”. To
jest zasada, na której wyrosła nasza
cywilizacja – mówił Kacper Kozłowski, prezes oddziału jeleniogórsko
– legnickiego Kongresu Nowej Pra-

wicy. ZUS natomiast zmusza ludzi do
płacenia składek, których nigdy w 100
procentach nie odzyskają. Emerytury,
które otrzymają za wiele lat pracy nie
odzwierciedlą sumy, którą wpłacili
przez te wszystkie lata. Obliczenia
mówią same za siebie. Więcej udałoby
się zgromadzić pieniędzy odkładając
je nawet do przysłowiowej skarpety,
niż wpłacając do ZUS-u. Każdy człowiek ma prawo sam decydować o
tym, czy chce te pieniądze odkładać,
czy nie – dodaje.

Więcej na stronie  5.
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ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA
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Fot. Angela

Z pasją w Muflonie
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KLIMAKTERIUM
W poniedziałek, 23 kwietnia Agencja KoncertowoWydawnicza SOLO Aleksandra Głownia, w ramach Jeleniogórskiej Sceny Kabaretowej, zaprasza na wyśmienity
musical.
Jego bohaterkami są cztery kobiety w wieku
"menopauzalnym". Wszystkie mają problemy, z którymi
muszą się uporać. Klimakterium jest wpisane w życie kobiety
- mają je bohaterki występujące na scenie, ale także kobiety
siedzące na widowni - miały, mają albo będą je miały.

W miniony czwartek (19.04)
w Miejskim Domu Kultury „Muf lon” odbył się koncert Grupy
Semplice. Kwartet muzyków porwał publiczność muzyką pełną
namiętności…
Koncert jeleniogórskich artystów był kolejną imprezą z cyklu
„Scena bliżej nas”. Tym razem
w sali widowiskowej zabrzmiały m.in. tanga Astora Piazzolli,
które w autorskich opracowaniach zagrali: Robert Wróblewski
(akordeon), Witold Pelc (klarnet,
saksofon), Marek Mikulski (gitara) oraz Tomasz Pierzchniak
(kontrabas).
Czwartkowe wydarzenie uświetniło również mały jubileusz - sala
widowiskowa MDK „Muf lon”
obchodziła rok swojego istnienia
po remoncie i modernizacji.
(Angela)

•

Sztuka ma pokazywać owe
różne zachowania, zawsze
jednak w sposób humorystyczny - tym bardziej,
że sam humor jest doskonałym lekarstwem (bez
skutków
ubocznych).
Śmiejąc się łatwiej znosimy przeciwności losu.

Bilety można nabyć w:
- kasie Teatru,
- Sklepie Muzyczny DEMO,
www.biletynakabarety.pl,
www.kabaretowebilety.pl
u KOORDYNATORA
SPRZEDAŻY - pod nr tel.
697-56-58-40

Poprzez spektakl pragniemy zilustrować, w sposób zrozumiały, przystępny i humorystyczny, jak rożnymi sposobami można sobie z tym radzić. Jedne bohaterki chcą się
poddać zastępczej terapii hormonalnej , inne boją się jej i
wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku
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Spektakl ma za zadanie pokazać że każda kobieta ma
na tytułowe klimakterium
swój dobry sposób. Najważniejsze by ten temat
przestał być tematem tabu,
by móc o tym rozmawiać.
Ważne tematy nie muszą
być przedstawione poważnie, dlatego tak ważny jest
w spektaklu humor.
Wszystkich głodnych komedii z najwyższej półki
Jeleniogórska Scena Kabaretowa zaprasza na znakomitą
komedię "KLIAKTERIUM"
23 kwietnia 2012r. o godz.
20.00 w Teatrze im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze.

Jest to czas dla kobiety trudny, co wcale nie znaczy, ze
beznadziejny. Ważna jest świadomość wspólnoty pewnych doświadczeń - kobiety siedzące na widowni dowiadują się, że ich dolegliwości nie są czymś wyjątkowym.
Mimo iż menopauza dotyczy wszystkich kobiet, jest to
temat wstydliwy, a co za tym idzie - starannie pomijany.

•

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

- Jest mi przykro, że takie rzeczy
wypisują ludzie. Nic nie załatwiałam po znajomości. Po prostu było
wolne miejsce, a ja byłam bezrobotną poszukującą pracy. To wszystko
– dodaje Danuta Wójcik.
W marcu anonimowy radny
przekazał nam informacje, że
Danuta Wójcik ma pracę w zamian
za przejście z klubu radnych Razem
dla Jeleniej Góry do klubu PO. Kiedy
pytaliśmy o to zainteresowaną,
zaprzeczyła, by miała zamiar zmieniać klub.
- Danuta Wójcik klubu nie zmieniła tylko oficjalnie. Podczas ostatnich sesji głosowała bowiem tak,
jak przedstawiciele PO – mówi
jeden z radnych, który zastrzegł
swoją anonimowość.
W marcu br. radny Miłosz Sajnog nie chciał komentować tej
sytuacji. W ostatnim czasie nie
udało nam się natomiast z nim
skontaktować.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Petr


Dokończenie ze str. 1
Polit yczna gra czy przypadek? Informacja o zatrudnieniu
Danuty Wójcik w PUP oburzyła
naszych czytelników. Na forum
naszego portalu Jelonka.com
zagrzmiało. - Jestem po studiach,
po kierunku administracja. Mam
siedem lat doświadczenia na
stanowisku kierowniczym. Też
starałam się o taką pracę, ale nie
byłam radną! To jest ewidentny
przekręt – czytamy w jednym z
komentarzy.
- Ja również jestem bezrobotna,
mam wyższe wykształcenie i staż
pracy w administracji publicznej
- mi panie z urzędu pracy nie
zaproponowały tego stanowiska.
Jedyne co mi zaproponowały, to
wyjazd zagranicę. No ale ja nie
jestem „z kręgu” – dopowiadają
kolejni.
Danuta Wójcik tłumaczy, że
była zarejestrowana w Urzędzie
Pracy jako „zwykły bezrobotny”.

Propozycja dla stolarzy
Niebawem w Jeleniej Górze
ruszy nowa hala produkcyjna skrzyń Zakładów
Drzewnych z Dobiegniewa,
a wraz z nią około 40 staży,
a następnie miejsc pracy
głównie dla stolarzy. Spółka jest na jeleniogórskim
rynku od lipca 2011 roku
i cały czas rozwija swoją
działalność. Obecnie zatrudnia około 60 osób.
- Zakłady Drzewne produkują
skrzynie dla silników i części samochodowych dla takich firm, jak
Mercedes, Audi, Volkswagen i od
czerwca 2011 roku dla firmy MAN.
Pierwsza część firmy jest na północy Polski w Dobiegniewie. W pewnym momencie zapadła decyzja o
rozwoju firmy na południe Polski.
W Jeleniej Górze jesteśmy od lipca
2011 roku. Funkcjonujemy w hali
o powierzchni około 3 tys. m kw.
i zatrudniamy około 60 osób.
Obecnie negocjujemy dobre miejsce, gdzie w najbliższym czasie
będziemy mogli rozwinąć zakład,
jesteśmy zainteresowani halami w
okolicy o pow. około 2,5 tys. m kw.
Sam jestem z Jeleniej Góry i wiedziałem, że jest tu ciężko z pracą.
Jako firma cały czas się rozwijamy
i mamy ogromne plany na rozwój
i to w krótkim czasie. Już rozmawialiśmy z PUP- em, z którym
wzorowo nam się współpracuje

Obecnie jeleniogórski zakład zatrudnia
około 60 osób, niedługo będzie setka
pracowników.

Danuta Wójcik jest w klubie Razem dla
Jeleniej Góry, czy zmieni go na PO?

JELENIA GÓRA

Będą nowe miejsca pracy w Zakładzie Drzewnym z Dobiegniewa

JELENIA GÓRA

Ciepła posadka dla radnej

Podczas alkoholowej libacji doszło do tragedii

Zabił kolegę z zazdrości

Leszek Ś. razem ze swoją narzeczoną Anną Ś. i kolegą Ryszar- liczne obrażenia i uszkodzenia ciała,
dem W. pili denaturat. Kiedy kolega położył głowę na kolanach a także narządów wewnętrznych.
Para odkryła, że Ryszard W nie żyje
dziewczyny Leszek Ś. rzucił się na niego i zakatował go.
W minionym tygodniu (17.04.
br) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej
Górze odbyła się pierwsza rozprawa,
na której przesłuchano świadków
zdarzenia. Do tragedii doszło 20
listopada 2011 roku w Zgorzelcu
na jednym ze śmietników. 32-letni
Leszek Ś. był bezdomny od czasu

kiedy wyszedł z więzienia. Podczas
tułaczki spotkał 41-letnią Annę Ś.
Tragicznego dnia dołączył się do nich
52-letni Ryszard W., który po wypiciu
większej ilości denaturatu, położył
głowę na kalanach Anny Ś. Za to
Leszek Ś. skopał go i pobił pięściami
m.in. łamiąc mu żebra, powodując

dopiero następnego dna. Na miejsce
wezwali pogotowie ratunkowe.
Leszek Ś. tłumaczył, że nie ma nic
wspólnego ze śmiercią Ryszarda W.
Prawdę wyjawiła 41-latka. Leszek Ś.
usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem
śmiertelnym. Teraz grozi mu od
dwóch do 12 lat więzienia.
(Angela)
•

SZKLARSKA PORĘBA
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dobrą kondycję, oto co wam oferujemy
– zachęcają prowadzący. W zajęciach
(zbiórki przy sklepie „SMAK” przy ul. 1
Maja) może uczestniczyć każdy.
(Petr)
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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
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40 nowych miejsc pracy to na
realia jeleniogórskie dużo.
miejsc pracy nie ma stabilnego
budżetu miasta, stąd tak cenne
jest każdy pracodawca – mówił
prezydent Marcin Zawiła.
Zakłady Drzewne w Dobiegniewie
są firmą córką niemieckiej rodzinnej
firmy Fürstenberg Holz z siedzibą w
Niemczech, a jego właścicielem jest
książę Fürstenberg. Firma produkuje około 700 produktów, w tym pięć
z nich w Jeleniej Górze. Dziennie z
jeleniogórskiej hali wyjeżdża około
4-5 transportów po około 80 skrzyń.
Pierwszą siedzibą jeleniogórskiego
oddziału zakładu była hala przy ul.
Karola Miarki. W Dobiegniewie
firma zatrudnia około 240 osób.

na temat stażów finansowanych
z pieniędzy unijnych dla około
40 osób, które następnie zostaną
u nas zatrudnione na stałe. Bardzo dziękuję zarówno władzom
miasta za szybkie działanie oraz
powiatowemu urzędowi pracy,
który działa bardzo profesjonalnie
i ekspresowo – mówił Jarosław
Zieliński, dyrektor Zakładów
Drzewnych w Dobiegniewie.
Prace w nowej hali znajdą
przede wszystkim stolarze, których na jeleniogórskim rynku nie
brakuje.
- Zakład będzie uczestniczył w
specjalnym programie unijnym
organizacji staży dla ludzi do 30
roku życia oraz powyżej 50 roku

życia. 40 nowych miejsc pracy
to na realia jeleniogórskie dużo.
Stopa bezrobocia w Jeleniej Górze
oscyluje od 9,8 do 10 procent.
Jesteśmy trzecim powiatem z najniższą stopą bezrobocia. Cieszymy
się z tego i ciężko pracujemy na
to, by niebyła ona wyższa – mówiła Urszula Filipczuk, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w
Jeleniej Górze. W minionym roku
w ramach funduszu pracy otworzonych zostało ponad 170 miejsc
pracy, powstało też ponad 300
nowych zakładów pracy.
Prezydent Marcin Zawiła podkreślał, że nowa inwestycja jest dla
miasta niezwykle ważna.
- Bez inwestorów, podatków i

Narkotyki i broń

PIECHOWICE

115 porcji marihuany, blisko 70
porcji metaamfetaminy oraz broń
gazową z amunicją w miniony
poniedziałek (16.04) zabezpieczyli
policjanci z lwóweckiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami
Straży Granicznej. Zatrzymano
trzech mężczyzn w wieku 21 – 27
lat. Za nielegalne posiadanie broni
i amunicji grozi im kara do 8 lat
więzienia. Podejrzani odpowiedzą
także za posiadanie narkotyków, za
co mogą dostać kolejne trzy lata za
kratkami.
(Angela)

Rabusie pójdą siedzieć
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Jeleniogórscy policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn, którzy mają na koncie
co najmniej 20 kradzieży z włamaniem
do altanek w Piechowicach. Ich łupem
padały najczęściej narzędzia ogrodnicze, kable i inne elementy metalowe.
Sprawcy te przedmioty sprzedawali w
punktach skupu złomu. – Grozi im do
dziesięciu lat pozbawienia wolności –
mówi rzeczniczka jeleniogórskich policjantów podinsp. Edyta Bagrowska.
Funkcjonariusze z Komisariatu II
Policji w Jeleniej Górze zatrzymali we
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Angelika Grzywacz-Dudek

wtorek dwóch mieszkańców Piechowic
w wieku 22 i 23 lata, podejrzanych o szereg kradzieży z włamaniem do altanek.
Jak ustalili policjanci, mężczyźni mają
na koncie co najmniej 20 kradzieży z
włamaniem do altanek w Piechowicach,
których dopuścili się w kwietniu. Nie
wszystkie przestępstwa zostały do tej
pory zgłoszone. Policjanci ustalają kolejnych pokrzywdzonych oraz poniesione
przez nich straty. Zatrzymani przyznali
się do kradzieży.
(red)
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WARSZTATY ZAJEZDNI

Ruszyły marsze z kijkami
W Szklarskiej Porębie ruszyły zajęcia
z Nordic Walkingu, które odbywają się
w poniedziałki o godz. 17.30. – Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Tani,
zdrowy, modny i wygodny sposób na

MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

3

Fot. Angela

JELENIA GÓRA

23 kwietnia 2012 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Około dwóch tysięcy mieszkańców przemaszerowało w geście obrony mediów katolickich REGION

Fot. Jelonka.com

Chodźcie z nami, moherami!

Uczestnicy Marszu przeszli aleją Wojska Polskiego oraz
ulicami: Sudecką, Bankową i Długą do placu Ratuszowego.
- Nie pozwolimy na łamanie naszych praw! – wołano. – Brońcie krzyża
i nie wst ydźcie się go –
usłyszeli uczestnicy Marszu poparcia dla Telewizji
Trwam i Radia Maryja od
księdza Mariana Kopki,
który odprawił w Kościele
Łaski Podwyższenia Świętego Krzyża patriotyczną
mszę.
Przedstawiciele środowisk niepodległościowych, prawicowych,
NSZZ “Solidarność”, Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim
widzowie TV TRWAM i słuchacze
Radia Mar y ja zgromadzili się
15 kwietnia w Kościele Łaski na
uroczystej mszy, którą w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego odprawił
ksiądz Marian Kopko, kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
Jelenia Góra

dobie pluralizmu mediów to jawna
dyskryminacja, niezależnie od
poglądów politycznych każdy Polak
powinien mieć możliwość wyboru.
Niedopuszczalne jest narzucanie
propagandy jednej opcji. A tak jest
nie tylko na poziomie krajowym,
lecz także lokalnym – mówi Marek
Tkacz, wydawca Jelonki.com
Maszerujący doszli – aleją Wojska
Polskiego oraz ulicami Sudecką,
Bankową i Długą, aż do placu Ratuszowego. Przed ratuszem posłanka
Prawa i Sprawiedliwości Marzena
Machałek zapewniła o poparciu
środowiska PiS dla mediów katolickich. - Nie oddamy wam Telewizji
TRWAM – skandowano. - Rządzącym
nie uda się wydrzeć religii ze szkół,
czy też usunąć krzyże z przestrzeni
publicznej, ze szkół i innych miejsc.
Alleluja i do przodu! – mówiła parlamentarzystka. Wiceprzewodniczący
rady miasta i szef miejskich struktur
PiS Ireneusz Łojek przeczytał projekt uchwały rady miasta, w któ-

Ks. Marian Kopko przypomniał
o kampanii nienawiści rozkręconej
przez środowiska nieprzychylne
twórcom Radia Maryja i Telewizji
TRWAM. - Tak po ludzku to tych
rozgłośni już nie powinno być, ale
jednak są i rozwijają się przyczyniając się do głoszenia Słowa Bożego
a także do tworzenia ogromnej
wspólnoty wiernych praktycznie
wszędzie tam, gdzie na świecie są
Polacy – mówił ksiądz M. Kopko.
Po mszy sprzed Kościoła Łaski
Podwyższenia Świętego Krzyża
ruszył marsz sformowany przez
tych, którzy nie zgadzają się na
odmowę miejsca dla Telewizji
TRWAM na platformie cyfrowej.
Była to także okazja do manifestacji niezadowolenia z polityki
rządu, co maszerujący wyrażali w
skandowanych hasłach. - Idę w tym
marszu, bo uważam za skandaliczny
fakt, że prawie dwumilionowej
rzeszy ludzi odmawia się prawa
do oglądania Telewizji TRWAM. W
•
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Szlakiem tramwajów
Bolesław Osipik, jeleniogórski
rowerzysta, 29 kwietnia br. po raz kolejny organizuje przejazd rowerami
szlakiem jeleniogórskiej linii tramwajowej z okazji 43. rocznicy likwidacji
tramwajów w Jeleniej Górze. Zbiórkę
uczestników na dworcu kolejowym w
Jeleniej Górze zaplanowano na godz.
10.30. Uczestnicy przejadą ulicami:
1 Maja, Bankową, Pl. Ratuszowym,
Wolności do zajezdni MZK, gdzie
mieści się muzeum tramwajowe. Tam
o godz. 12.00 na I piętrze odbędzie
się prelekcja i otwarcie 1-dniowej
wystawy zdjęć o linii tramwajowej
w Jeleniej Górze. Następnie cykliści
pojadą do Cieplic, gdzie jeleniogórski
tramwaj zrobił swój ostatni kurs 29
kwietnia 1969 roku. Organizator
zaprasza jeleniogórzan do udziału w
imprezie. Każdy z uczestników musi
mieć kask i zabezpieczenie roweru.
(Angela)

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

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

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

rym radni jeleniogórscy popierają
wysiłki TV TRWAM, których celem
jest umieszczenie tej stacji na nowej
platformie cyfrowej. Mam nadzieję,
że rada przyjmie tę uchwałę – mówił
I. Łojek.
Przemawiał także Franciszek
Kopeć, szef ZRJ NSZZ “Solidarność”.
- Przez rządzących mamy powrót do
czasów PRL. W Polsce żyje się coraz
gorzej. Wraca się także do metod
walki z Kościołem znanych w tamtej
epoce, z którą wydawało się, że już
się pożegnaliśmy – mówił Franciszek
Kopeć. Zarzucił rządzącym zdradę
ideałów nie tylko Solidarności, lecz
także sprzeniewierzanie się dobru
Rzeczypospolitej oraz kampanię
kłamstw, zwłaszcza w odniesieniu
do Katastrofy Smoleńskiej.
Na koniec radny Oliwer Kubicki
podziękował organizatorom Marszu, a także policjantom i strażnikom miejskim, którzy ochraniali
jego uczestników.
(red)
•

Oznakuj w komórce bliskich
to może uratować tobie życie
Podczas wypadków, w którym
są ranni, informacje o ich danych,
grupie krwi, przyjmowanych lekach,
chorobach przewlekłych, alergiach,
itp. często decydują o ich życiu. Dlatego
ratownicy medyczni, policja i straż
pożarna apelują by każdy z nas w
swoim telefonie komórkowym specjalnie oznakował numer do swoich
krewnych, którzy będą potrafili tych
informacji udzielić. Kontakt do bliskich
można też zapisać na kartce.
- Numer takiej osoby należy zapisać
pod międzynarodowym skrótem ICE
(in Case of Emergency). Wpisanie
więcej niż jednej osoby do takiego
kontaktu wymagałoby następującego
oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym.
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie
kosztuje, a może ocalić życie. Akcja
ma zasięg europejski – wyjaśniają
pomysłodawcy.
Telefon komórkowy jest jedynym
przedmiotem, który najczęściej można
znaleźć przy osobie poszkodowanej w
nagłych wypadkach. Takie dane do
najbliższych można jednak również
zapisać na specjalnej karcie lub zwykłej

kartce papieru, którą ratownicy będą
mogli łatwo znaleźć.
- Sytuacje, w których interweniujemy często zdarza się, że osoby są
nieprzytomne. Wówczas załoga karetki
pogotowia podejmuje działania ratownicze, ale nie ma wiedzy dotyczącej
grupy krwi, chorób przewlekłych czy
danych osoby wobec której podejmowana jest interwencja. Numer telefonu
do krewnych oraz grupę krwi powinni
posiadać przy sobie przede wszystkim
kierowcy, ale i osoby przewlekle chore,
głuche i głuchonieme, a także te, u
których często dochodzi do utraty świadomości – mówi Dariusz Kłos, dyrektor
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej
Górze. Jest to ważne zarówno dla służb
ratowniczych, samych pacjentów oraz
ich rodzin. Zdarza się bowiem, że stan
nieprzytomności utrzymuje się przez
dłuższy czas, a osoba przywieziona
z wypadku figuruje jako nieznana i
rodziny szuka jej nawet miesiącami.
Podobnie jest w przypadku śmieci.
Warto więc mieć przy sobie kontakt
do krewnych w telefonie lub nawet na
zwykłej kartce papieru – dodaje dyrektor pogotowia ratunkowego.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Młodzi: warto być dobrym
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej
Górze włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Warto być dobrym”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy
Szkołom „ Przyjazna Szkoła”.
Pierwsze działania rozpoczęły się
tu w marcu i potrwają do czerwca.
Ta akcja to jedna z największych,
interdyscyplinarnych kampanii
edukacyjnych w Polsce. Nagrodą
główną akcji jest rower górski.
Otrzyma go uczeń, który zostanie
wylosowany spośród finalistów
konkursu. Finalistami z poszczególnych klas zostaną natomiast
uczniowie najlepiej oceniani przez
rówieśników z danej klasy, którzy
przystępując do akcji, zrealizują zadania w trzech obszarach: pomoc
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drugiemu człowiekowi ( ja i bliźni),
zaangażowanie w środowisko
klasy, szkoły, społeczność lokalną
(ja i społeczność) oraz działania
globalne na rzecz praw człowieka i
ochrony środowiska (ja i świat).
- Uczniowie część zadań realizują
samodzielnie, część w grupie. Na
koniec roku wybiorą reprezentanta klasy, który będzie finalistą
konkursu w szkole. Na zakończenie, zaplanowane na czerwiec,
podczas gali kończącej edycję akcji,
wylosowany zostanie jeden laureat
konkursu. Pozostali otrzymają
tytuł członka klubu Oki skupiającego tylko tych uczniów w Polsce,
którzy w trakcie roku wywiązali się
z warunków konkursu – wyjaśniają
organizatorzy.
(Angela)
•
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. JTF

na topie

JELENIA GÓRA

Będzie sprzątanie

Festyn Sprzątanie Naszego Świata
z udziałem beneficjentów programu
„Wspólne działanie-lepsze jutro” autorstwa MOPS i PCKK w Jeleniej Górze,
jak również mieszkańców terenów
objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji odbędzie się 25 kwietnia
w godz. 15.00-18.00. Spotkanie na
dziedzińcu MOPS przy al. Jana Pawła
II w Jeleniej Górze. Na uczestników
akcji około godziny 17.00 na dziedzińcu
MOPS będą czekały kiełbaski z grilla, i
gorące napoje.

Pora na szach i mat

Z zacięciem polują na króla, choć
nie grają „na kasę”. Przy stołach z
szachownicami przy ul. Bankowej
spędzają nawet kilka godzin dziennie. –
Od dziesięcioleci kiedy jeszcze stoły były
drewniane. Szczególnie wiosną, bo
wtedy gra się najlepiej – mówi pan Tadeusz. Najpierw – trzeba wyprowadzić
zza pionków figury, bo inaczej gra się
nie rozkręci podkreśla. Najcenniejszy
jest goniec, którego warto mieć jak
najdłużej. A potem? Każdy z graczy
dąży do tego, by w jak najmniejszej
liczbie ruchów zaszachować i uwięzić
monarchę. I tak przez wiele godzin,
partia za partią, od dziesięcioleci.
(Petr)

Teodor Gutaj
fotografik

Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej
Polskiej nagrodziło Teodora Gutaja,
jednego z najstarszych fotografików jeleniogórskich, srebrnym
medalem “Zasłużony dla Fotografii
Polskiej”. Uhonorowany związał się
z Jelenią Górą w 1947 roku, i wtedy
też – jako 16-letni chłopak – zajął
się fotografią. Z zawodu technik
konstruktor przez lata pracował w
ZWCh Chemitex Celwiskoza, gdzie
robił zdjęcia do gazety zakładowej
“Wspólny cel”. Od 1981 roku należy
do Jeleniogórskiego Towarzystwa

Fotograficznego. – Teodor Gutaj zasłużył
na ten medal nie tylko całokształtem
swojej twórczości. Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej docenił jego wystawę na
50-lecie Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, którą autor zilustrował
zdjęciami z naszej działalności – mówi
Tadeusz Biłozor, prezes JTF.
T. Gutaj nie poddaje się wiekowi i
wciąż aktywnie fotografuje. Ulubione
tematy: góry, rośliny i miasta. Ma na
swoim koncie liczne wystawy, bierze
udział w plenerach fotograficznych. Jest
także kronikarzem JTF i utrwala różne
chwile z życia Towarzystwa.
Gratulujemy!
(Agrafka)

Jacek Jakubiec
architekt, urbanista,
działacz społeczny,
ekolog
W połowie kwietnia br. Jacek
Jakubiec zrezygnował z bycia
prezesem Fundacji Kultury Ekologicznej po 22 latach pełnienia tej
funkcji. Obecnie w dalszym ciągu
pozostaje natomiast członkiem
zarządu, wiceprzewodniczącym
rady Fundacji, a także społecznym,
honorowym kustoszem Dworu
Czarne. W 1986 reaktywował on
działalność koła Polskiego Klubu

Jelenia Góra Zdaniem KNP Zakład Ubezpieczeń Społecznych niebawem zbankrutuje

ZUS do likwidacji!
Członkowie Kongresu Nowej
Prawicy zbierali podpisy
pod wnioskiem dotyczącym
zniesienia przymusu emerytalnego. Ich zdaniem ZUSowi już brakuje pieniędzy na
wypłatę emerytur.
- ZUS łamie również umowy zawarte z ludźmi. Jeśli ktoś zaczynając
pracować umówił się z państwem, że
po określonych latach otrzyma daną
emeryturę, to powinien ją dostać.
Teraz rząd podnosi wiek emerytalny
do 67 lat. Może się więc okazać, że
za kilka lat wymyśli 70 czy 80 lat,
albo wcale nie wypłaci ludziom pie-

niędzy! – mówił prezes KNP Kacper
Kozłowski.
Wśród pikietujących i zbierających
podpisy były osoby, które na własnej
skórze odczuły skutki działania
ZUS-u.
- Przez 15 lat prowadziłem działalność
gospodarczą – firmę handlową. Przez
tak wysokie składki ZUS musiałem zamknąć interes. W podobnej sytuacji jest
wielu moich znajomych. To, co płacimy
do ZUS-u to zwykły haracz. Z końcem lat
90-tych składka wynosiła około 200 zł,
teraz jest to tysiąc złotych. Dla drobnych
przedsiębiorców to zabójcze sumy. Stopa
zwrotu natomiast w formie emerytur
wynosi 30 procent - Tomasz Elbl.

Jakie rozwiązania tych problemów
widzą członkowie Kongresu Nowej
Prawicy?
- Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji
jest zamkniecie ZUS- u, który i tak za
jakiś czas zbankrutuje. Do 2025 roku
ZUS-owi zabraknie na wypłatę emerytur 1 biliona 250 miliardów złotych,
które trzeba będzie dołożyć z budżetu
państwa. Emerytury powinny być wypłacane przez budżet państwa. Fundusz
emerytalny powinny natomiast zasilić
pieniądze z licytacji majątku publicznego, który powinien zostać sprzedany na
uczciwych licytacjach – mówił Tomasz
Elbl, członek Kongresu Nowej Prawicy.
Angelika Grzywacz-Dudek

Ekologicznego w Jeleniej Górze. Jest współzałożycielem Ośrodka
Kultury Ekologicznej
EKO, inicjatorem i realizatorem rewaloryzacji Dworu Czarne,
któremu poświęcił się
niemal bez reszty. Przez
wielu zwany człowiekiem renesansu, znany
jest z wszechstronności,
głębokiej kultury i wiedzy, miłości do muzyki,
poezji i sztuki.
(Angela)
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Na targach Tourtec dużo atrakcji
150 wystawców zapowiedziało
udział w XIV Międzynarodowych
Targach Turystycznych Impreza
rozpocznie się 11 maja i potrwa
dwa dni. Na jeleniogórskim Placu
Ratuszowym pojawią się wystawcy zarówno z całej Polski, jak i
z Czech, Niemiec oraz Holandii.
Reprezentowane będą biura i firmy turystyczne, stowarzyszenia,
gminy turystyczne, uzdrowiska,
a także wytwórcy produktów
regionalnych, takich jak m.in.
kozie sery i miody oraz wytwórcy
biżuterii z Czech.
Program XIV Międzynarodowych Targach Tur yst ycznych
Tourtec urozmaicony będzie licznymi występami artystycznymi,
pokazami akt ywnej rekreacji
oraz obrzędów walońskich. Jak
co roku przygotowana zostanie
loteria i konkurs wiedzy o regionie. Organizatorzy przygotowali
również atrakcyjne nagrody dla
publiczności.

Niespodziankę zapowiedzieli
również wystawcy z Podlasia.
Będzie to występ Zespołu Białoruskiej Pieśni Ludowej KALINKA
z Załuk. Zespół istnieje od 2002
roku pod kierownictwem Wiktora Leonkiewicza. Śpiewa w nim
siedem dziewcząt. W repertuarze
zespołu znajdują się białoruskie
i rosyjskie piosenki w nowoczesnym wydaniu.
Serdecznie zapraszamy 11 i
12 maja na Plac Ratuszowy w
Jeleniej Górze, gdzie odbędą się
już XIV Międzynarodowe Targi
Turystyczne Tourtec, tym bardziej,
że zaprezentuje się na nich rekordowa liczba wystawców, bo aż
150. Z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie, bo nie zabraknie
różnorodnych atrakcji – mówi
Elżbieta Bojczuk, z Wydziału, Promocji Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
(Agrafka)

POBIEDNA

Jedź na spotkanie
w Stacji Wolimierz

Stowarzyszenie “Unia Izerska” zaprasza wszystkich zainteresowanych
udziałem w projekcie dotyczącym
powstania ścieżki rowerowej pomiędzy
Stacją Wolimierz a Jindrichowicami
pod Smrkiem na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się na Stacji
Wolimierz (Pobiedna, ul. Dworcowa)
28 kwietnia o godz. 16.00. – Mile widziani są wszyscy, którzy chcą działać,
zapaleni rowerzyści i miłośnicy kolei
izerskiej czy osoby ciekawe świata –
zachęca Konstancja Uniechowska.
(red)

To była druga akcja jeleniogórskolegnickiego KNP, organizacja ta prawnie
działa od tygodnia.

Jedną z atrakcji Tortecu będzie występ
zespołu Kalinka.

JANOWICE WIELKIE Młodzi chcą we wsi koncertów, basenu, kina...

KARPACZ

Forum dobrych pomysłów

Teatr Nowy w Gołębiewskim

Forum lokalne „Młodzi w odnowie”, które odbyło się w Janowicach Wielkich, zorganizowała Fundacja Przystanek Dobrych Myśli. Sfinansowała je Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
– To to świetna okazja do wymiany
doświadczeń i wypracowania wspólnych pomysłów. Chcemy szukać
sposobów na urozmaicenie oferty
gminy dla młodych ludzi, a także
by młodzi brali udział w organizacji
przedsięwzięć kulturalnych - powiedziała Krystyna Pisarska, wiceprezes
Fundacji Przystanek Dobrych Myśli.

- Wspieramy te miejsca, w których
dostrzegamy aktywność społeczną. Janowice Wielkie brały już z
sukcesami udział w dwóch projektach programu „Równać Szanse” i
mieszkańcy zasłużyli na to, aby dalej
wspierać ich miejscowość – mówił
Radosław Jasiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W przeprowadzonej ankiecie
młodzież na pierwszym miejscu
wymieniała brak koncertów. Potrzebne we wsi jest także kino,
basen, skatepark, ale młodzi ludzie
przede wszystkim chcą, by z nimi
więcej rozmawiać, poznawać ich
potrzeby.
(Agrafka)

„Szalone Nożyczki”, „Boeing
Boeing”, „Nasza klasa” to tylko parę
tytułów sztuk, które zagoszczą na
Nowej Scenie Teatralnej w Gołębiewskim w Karpaczu. Wrocławski
Teatr Komedia i Gołębiewski w Karpaczu stworzyli wspólny projekt,
dzięki któremu znaleziono miejsce
dla teatru właśnie w tej turystycznej miejscowości. Pomysłodawcą i
koordynatorem tej inicjatywy jest
firma EMY.
- Chcielibyśmy, aby Gołębiewski

w Karpaczu kojarzył się mieszkańcom, jak również turystom z miejscem kultury, gdzie sztuka pisana
jest przez duże „S” - powiedziała
Joanna Szychowska, manager
Gołębiewski Karpacz.
Oficjalne otwarcie tej sceny
odbędzie się we wtorek 1 maja o
godz. 20.00 w Gołębiewskim w
Karpaczu, gdzie aktorzy Wrocławskiego Teatru Komedia zagrają w
sztuce „Szalone nożyczki”.
(Agrafka)

Dziękują
za wsparcie
Rodziny Malec i Wanat oraz
bliscy tragicznie zmarłych Ewy,
Natalii, Karolinki i Jolanty dziekują wszystkim osobom za obecność
i wsparcie podczas pogrzebu,
który się odbył w miniony piątek,
w Jeleniej Górze. Zmarłe odeszły
14 kwietnia w wyniku tragiczneho wypadku samochodowego,
do którego doszło na trasie do
Wroclawia.
Pokój Ich Duszom!
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Dodatek motoryzacja / og£oszenia

Sprzedam kpl. 4 felg alum.
(6J15H2ET38 Golf4, Audi
A3, Skoda) z oponami letnimi
Kupię używany hak holowniczy
175/65R15 Continental - 512
do Skody Felicja Combi 2000
142 885
poj.1300. Tel. 796 489 565

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Akumulator „EuroBateria” 61 Ah - na gwarancji do
28.06.12, kupiony w Jeleniej
Górze, cena 100 zł. Kontakt
telefoniczny, nie odpowiadam
na smsy - 796 580 238
Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje napełnianie, odgrzybianie i
naprawa tel. 75 78 936 51
Pierścienie centrujące do
felg aluminiowych 134 rozmiary
w ciągłej sprzedaży. Tylko 5zł
sztuka. Zapraszamy do współpracy również sklepy i wulkanizacje. Kontakt od 9-17 - 757
423 968
Sprzedam dwie lampy oryginalne, przednie, prawa i lewa
do Mercedessa C klasy 2006
rok. BI Xenon. Cena: 700zł za
sztukę, komplet 1400zł Stan
bardzo dobry. - 534 151 918

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto-Złom, mobilna
stacja demontażu
pojazdów na Jelenią
Górę, kupię każde
auto. Gotówka,
dokument kasacyjny
przy odbiorze auta,
darmowy transport tel.
601 224 206

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kupię każde auto, całe
lub uszkodzone tel.
695 614 193
Kupię każde auto w całości
na części odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice - 881 479 957
Kupię samochody całe,
uszkodzone, powypadkowe,
osobowe, dostawcze również
wersje angielskie w całości
na części, odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i
okolice gotówka od ręki - 881
479 957

Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód kupię
w cenie od 1000zl do 4000zl
Każde auto kupię - całe i powy- gotówka od ręki, odpowiadam
padkowe, odbieram własnym na sms tel 603182814
transportem - 693 828 283
Skup aut do 5000zl - kupię
Kupię C-Maxa lub Tourana - od samochody cale uszkodzone
2007, z bogatym wyposaże- powypadkowe również wersje
niem, wyłącznie bezwypadkowy, angielskie w całości na części,
zadbany, z pełną dokumentacją, odbieram własnym transportem
srebrny lub czarny, koniecznie z Jelenia Góra i okolice - 881
tempomatem. - 502 377 461
479 957

Urzędowa kasacja
pojazdów „Carbo”
Jeżów Sudecki
Ul. Długa 17 (na
terenie składu opału)
Zaświadczenie do
wyrejestrowania.
Transport auta gratis.
Tel. 75 713 74 12

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80 2.0 + gaz - rok produkcji 1993 wersja b4 (klimatyzacja) cena to 1200zl, nie
podlega negocjacji. Auto jest
uszkodzone, więcej informacji
pod numerem telefonu 693872-913
Ford Galaxy, 1.9TDI, 2004r,
130000km przebiegu. Bogate
wyposażenie, serwisowany w
ASO, bezwypadkowy, zarejestrowany, sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela.
Nie wymaga wkładu finansowego. - 603 799 852
Ford Mondeo 2,0 TDCI 2002
rok o mocy 130 KM, kolor biały,
stan dobry. - 512 167 776

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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

•
•
•
•

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

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

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

Renault Clio 1,5 DCI 81KM,
127tyś ABS, klima, radio cd, el.
szyby, lusterka, komputer pokładowy. Przy 124tyś wymieniony
rozrząd, nie wymaga żadnego
wkładu finansowego. Więcej
pod numerem 504117683
Skoda Fabia kombi 2003 rok
- Auto sprowadzone do Polski w
2005r. Jestem pierwszym właścicielem w kraju. Mechaniczny
stan auta jest bardzo dobry.
W silniku zostały wymienione
zawory pod głowicą. Zawieszenie w idealnym stanie. Cena
12600 - 693 639 878
Smart fortwo 2002 rok passion - Pierwszy właściciel w
kraju. 08 cdi. spalanie średnie
3,5l, przebieg 111tkm. klima,
asp, esp, panorama, oryginalne
alul + zima stal. i opony. Stan
idealny, 14900zl do niewielkiej
negocjacji. - 721 270 111
Sprzedam Daewoo Lanos,
1.5 16v 99 rok. Stan dobry,
kolor niebieski. Cena 3500 do
negocjacji. - 600 544 056
Sprzedam Forda Focusa
kombi 2003 rok, zarejestrowany, ubezpieczony. Ksenon,
klimatronic, radio CD, alufelgi,
koła zimowe, el szyby i lusterka.
Więcej info pod nr 534649118

Sprzedam Mercedesa 124
pojemność 2,5 diesel stan bardzo dobry, oczko w głowie
starszego Pana - 757621403,
502137019
Sprzedam Opla Corsa B
poj.1,2, rocznik 1995, kolor
śliwka, ubezpieczenie do sierpnia, cena 2200 do negocjacji.
- 784 146 549
Volkswagen Passat TDI
- ABS, wspomag. kierownicy,
centr. zamek, klimatyzacja,
poduszki powietrzne, el. szyby,
Radio+CD, srebrny metallic, el.
lusterka, immobilizer, komputer
pokład., kontrola trakcji, 2 właściciel w Polsce, niepalący - 606825-665, 693-941-410
VW Sharan 2.0 + gaz - zapraszam do obejrzenia oraz jazdę
próbną. Cena 8900zl - 793 112
626

REKLAMA / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POP ROCK & JAZZ
Redaguje:
Andrzej Patlewicz
Olga Bończyć – “ Listy z
daleka”
wydawnictwo: Polskie
Radio/ Warner Music
Poland

Olga Bończyć zawsze marzyła o
śpiewaniu. Jako nastolatka trafiła do
wrocławskiego wokalnego zespołu
Spirituals Singers Band, z którym
sporo koncertowała. Będąc w dorosłym życiu śpiewającą aktorką coraz
silniej kierowała swoje zainteresowania w stronę piosenki autorskiej.
Wraz z wrocławskimi muzykami
jazzowymi nagrała debiutancki
album „Piosenki z klasą” z wielkimi
przebojami filmowymi w polskich
tłumaczeniach. Najnowsza płyta

„Listy z daleka” to jej
trzeci autorski krążek
pełen uroku nagrany
w przepięknych aranżacjach. Płyta
powstała dokładnie w 20 rocznicę
śmierci Kaliny Jędrusik. Nie był
to przypadek, bowiem przez lata
utwory śpiewane przez Kalinę w
Kabarecie Starszych Panów trafiały
do repertuaru różnych wokalistek.

Tak też się stało w przypadku Olgi
Bończyk, która zmierzyła się z wizerunkiem wielkiej aktorki z legendą jej
życia. 12 piosenek skomponowanych
przez Jerzego Wasowskiego do tekstów Jeremiego Przybory, Wojciecha
Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej
to kompozycje piękne, a zarazem
bardzo trudne do zaśpiewania.
Andrzej Patlewicz

Krzysztof Napiórkowski –
„Drugi Oddech”
wydawnictwo: A.I.A.
„Cytryna”/EMI Music
Polska

Ten wszechstronnie utalentowany muzyk i zarazem wokalista
nagrał po debiutanckim krążku
„Introspekcja” swój drugi autorski album „Drugi Oddech”. Płytę
promuje utwór „Wszystko gdzieś
w nas”. Krzysztof Napiórkowski
nie tylko śpiewa ale jest autorem
większości tekstów i wszystkich
kompozycji : „Miejsce zabawy”,
„Prosta rzecz”, „Zawirował nagle”,
„Wyspa”, „Ludzie mówią”, „Planetarium”, „Idzie zima”, „Panie wiotkiej
trzciny”, „Jest pięknie”. Każdy z tych
utworów posiada poetyckie teksty
z przepięknie obudowanymi jazzowymi harmoniami. W tych muzycznych ornamentach odnaleźć można
nutkę melancholii. Bardzo proste i
celne teksty bez zbytniego przerostu

pełne przemyśleń pokazują dużą pokorę wobec otaczającego nas świata.
Krzysztof Napiórkowski swobodnie
sięga po różną stylistykę. Album
zamyka „Pustosłowie” ze świetnym
tekstem i muzyką utrzymaną w
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minimalistycznym stylu. Płyta pod
każdym względem dojrzała, pełna
autentyzmu i specyficznego poetyckiego klimatu od którego trudno
będzie się uwolnić.
Andrzej Patlewicz

8

23 kwietnia 2012 r.

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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 2735 OKAZJA!!!!! Oferujemy Państwu do sprzedaży dom
wolnostojący jednorodzinny o pow.100m 2
w malowniczej wsi Dziwiszów. Budynek
podpiwniczony. Do kapitalnego remontu.
CENA 105 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710

ZEB 2642 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o
powierzchni 1300m2 (działka mieszkalnousługowa) lokalizacja zapiera dech w piersiach. Budynek z 2009 roku do zamieszkania. ATRAKCYJNA OFERTA
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2822 Mieszkanie z klimatem położone w okolicy Akademii Ekonomicznej. Mieszkanie o powierzchni 67,5 m2
z tarasem, usytuowane na wysokim parterze do zamieszkania. Mieszkanie rozkładowe, wygodne i funkcjonalne. Budynek po
remoncie kapitalnym. Osiedle zamknięte.
Polecamy.
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2113 Na sprzedaż duże mieszkanie o powierzchni 110m2 na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar. Mieszkanie po remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. Do mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż, komórka
i ogródek. System grzewczy z kominkiem
gwarantuje ciepło przy bardzo ekonomicznym
zużyciu opału. ATRAKCYJNA OFERTA!
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2541 Oferujemy Państwu bardzo ładny dom wolnostojący o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na bardzo ładnie zagospodarowanej działce o pow.1300m2. Oferta dla
klienta szukającego domu wśród zieleni
i ciszy. ATRAKCYJNA OFERTA!
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2750 Oferujemy Państwu mieszkanie w miejscowości Wojcieszów.
Mieszkanie o powierzchni 37,10 m2 usytuowane na parterze w budynku
kilkurodzinnym. Mieszkanie składa się z przedpokoju, kuchni, dużego salonu oraz łazienki z
WC. Mieszkanie bardzo słoneczne z osobnym
wejściem. Do mieszkania przynależy również
garaż i część terenu zielonego. Cena 65 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2725 Oferujemy Państwu pół przepięknej, stylowej willi (podział
w poziomie) z 1924r. Na pierwszej kondygnacji znajduje się pokój, kuchnia,
łazienka, Wc, wyjście na ogród, garaż oraz kotłownia. Na drugiej natomiast,
gdzie prowadzą kręcone schody, 2 pokoje,
salon z kominkiem, kuchnia, łazienka z Wc,
weranda oraz drzwi wejściowe. Cały teren
zadbany, zagospodarowany oraz ogrodzony.
Działka o pow. ok. 500m2.CENA 360 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2847 Oferujemy Państwu do sprzedaży lokal mieszkalny o pow.32m2 z możliwością adaptacji na lokal użytkowy. Usytuowane jest
w kilkurodzinnej kamienicy na parterze. Mieszkanie wymaga nakładów
finansowych. Wykonać należy remont kapitalny.
Wszystkie media doprowadzone tj. woda, prąd,
gaz i kanalizacja. Świetna lokalizacja. Budynek
usytuowany jest w dzielnicy Jeleniej GórySobieszowie. Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2836 Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w przepięknej zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry. Lokal mieści się na parterze domku wolnostojącego.
Jest osobne wejście. Mieszkanie umeblowane i wyposażone. Czynsz wynosi 1200zł +media (prąd, gaz, zimna woda) +
kaucja. Podgrzanie zimnej wody i ogrzewanie w cenie wynajmu. Blisko do centrum.
Spokojna okolica. Cena do negocjacji.
Serdecznie polecamy.
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2818 PILNA SPRZEDAŻ! Oferujemy Państwu połowę domu
w zabudowie bliźniaczej w przepięknej dzielnicy Jeleniej Góry-Cieplicach
Śląskich Zdroju tuż przy Parku Zdrojowym. Powierzchnia 260m2 idealnie nadaję się na ośrodek turystyczny, pensjonat,
dom wczasowy itp. Budynek posiada 4
kondygnacje.
ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ!
Sylwia Okraska 516 559 710

ŻBR-MS-112 Przytulna kawalerka o pow. użytkowej 29 m2, w Kostrzycy.
Lokal składa się z pokoju połączonego z aneksem kuchennym
i jadalnianym i łazienki. Jest po remoncie, gotowy do wprowadzenia. Na podłogach są nowe panele i kafelki, nowe okna drewniane, CO wykonane z miedzi, nowa inst. elektryczna.
Ogrzewanie na piec (węgiel/drewno), woda własna
ze studni (hydrofor). Piwnica (1,20m2) i komórka
(3,3m2), a także własny ogródek z widokami na
Karkonosze.
Cena 85 tys.zł. Karolina 605 896 784
ŻBR-DS-95 Piękny dom w Ścięgnach, z widokami na Karkonosze. O pow.
całkowitej 246 m2, działka 900 m2. Nieruchomość składa się z dużego salonu
z piecykiem na drewno i przestronnej kuchni,4 pokoi, łazienki z w.c., w.c., sauny,
garażu oraz biura z oddzielnym wejściem, jest częściowo podpiwniczona (42 m2),
strych (15 m2). Podłogi są drewniane lub pokryte kafelkami. Z przodu znajduje się
otwarta weranda, zabezpieczona na zimę osłoną.
Budynek jest ocieplony, ma podgrzewane rynny,
CO gazowe, alarm, brama wjazdowa i garaż są na
pilota. Kanapy, a także sprzęty i meble w kuchni
są w cenie.
SERDECZNIE POLECAM. Cena 620tys.zł.
Karolina 605 896 784

1. LOKALE - CENTRUM
GŁÓWNY DEPTAK JELENIEJ GÓRY
Nowo wybudowany budynek róg ul. 1 Maja/Klonowica
W budynku:
- winda osobowa,
- podziemny garaż samochodowy z windą samochodową,
- automatyczne otwierane drzwi wejściowe,
- wentylacja mechaniczna z rekuperacją (odzysk ciepła),
- własna kotłownia gazowa,
- system p.poż budynku.

ŻBR-MS-86 Okazja!!! Kawalerka w centrum
miasta, na 3 piętrze o pow. użytkowej 30 m2.
Lokal składa się z jednego pokoju, przedpokoju
z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki w.c.
Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie. . Zapraszamy na prezentację.
Cena 90 tys.zł. Krzysztof 533 979 734
ŻBR-MS-69 Przestronne secesyjne mieszkanie o pow. użytkowej 112 m2 +
piwnica (12m2) na II piętrze w centrum. Składa się z 4
pokoi, widnej kuchni, łazienki, spiżarki, dużego przedpokoju oraz 2 balkonów. Po kapitalnym remoncie jest kuchnia i łazienka, pozostałe pomieszczenia do remontu.
W kuchni zainstalowany jest piec gazowy dwufunkcyjny.
Lokal posiada wiele możliwości własnej aranżacji, pięknie
zdobione sufity oraz drzwi. Zapraszam na prezentację.
Cena 290 tys.zł. Krzysztof 533 797 734
ŻBR-DS-5 OKAZJA!!! Piękny bliźniak w Piechowicach z widokami na góry,
o pow. całkowitej 225 m2, działka 500m2, podpiwniczony z garażem. Nieruchomość składa się z dużego salonu (miejsce na kominek), jadalni, kuchni, gabinetu,
2 łazienek z wc, 3 sypialni i garderoby. Woda z własnego ujęcia, szambo. Brak
sieci gazowej. Ogrzewanie gazowym piecem
z wymiennikiem lub piecem na miał z grzejnikami
konwektorowymi. Gotowe wszystkie instalacje
(bez armatury), wykonane wylewki pod podłogi lub
płytki. Możliwe wykonanie "pod klucz" po uzgodnieniu z właścicielem. Budynek posiada potwierdzenie przyjęcia do użytkowania. Zamontowane
solary na dachu. Oferta godna polecenia.
Cena 355 tys. zł. - Marek Żebrowski 505 058 665

MIESZKANIA
KUPIĘ
Pilnie 2-pokojowe - Poszukuję
dla klienta mieszkania na Zabobrzu do III piętra o powierzchni
około 39-47m2. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Pilnie Kowary - Mieszkanie 2
lub 3 pokojowe bliżej centrum,
bez bloków, dla zdecydowanego klienta z gotówką. Pilne.
N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752

MIESZKANIA
SPRZEDAM

„Perła Cieplic” wyprzedaż Nowe słoneczne apartamenty
dla wymagających przy Termach Cieplickich. Parki, internet, TV-SAT, cisza... Ostatnie
3 mieszkania. Przyjdź, obejrzyj
i wynegocjuj cenę za swoje
mieszkanie. Info@dom-pol.co 782 566 823
100m2 obejrzyj, zaproponuj
cenę - Jeśli poszukujecie Państwo 3-pokojowego mieszkania
w kamienicy na działalność lub
do zamieszkania zapraszam
serdecznie do obejrzenia tej nieruchomości. Jeśli się spodoba
można zaproponować cenę.L.13225 - 603 491 335
2 pokoje Cieplice - Mieszkanie
43 m2, po remoncie, prócz
łazienki z balkonem, czwarte
piętro w bloku, Oś. Dwudziestolecia. 137 000 zł do negocjacji.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

Sprzedam – cena od 2.700 zł netto/1m2
Wynajmę – cena od 30 zł netto/1m2
2. LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA ROGU UL. 1 MAJA i KLONOWICA

Lokal handlowo-usługowy
na parterze, 160m2,
duże witryny.
Cena najmu 6.000 zł netto.

3. Sprzedam miejsca postojowe w parkingu podziemnym
19.000 zł netto.
4. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową
w ścisłym centrum Jeleniej Góry.

2-pokojowe przytulne miesz- 3-pokojowe Cieplice 159tyś
zł - Mieszkanie na II piętrze w
kanko 37,4m2 - 116tys wysoki
bloku na Osiedlu XX-lecia, z
parter Zabobrze Różyckiego balkonem i widokiem na Karkonosze. Nieruchomości Otti
- 502 670 845
lic.13225 - 603 491 335
3 pokojowe, I piętro Zabobrze
3-pokojowe, Karłowicza - I
56m2 - Karłowicza 19/4, kuch- piętro, 55,65 m kw., mieszkanie
nia, łazienka z wc, balkon, do odświeżenia, docieplony
blok, idealna lokalizacja - cena
piwnica 166000, cena do uzgod165 tysięcy, lic.9549 - 726 290
939
nienia - 668 191 148
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www.jelbud.pl
ul. Kopernika 3/1, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax +48 75 64 66 913
e-mail: biuro@kodex-nieruchomosci.pl
www.kodex-nieruchomosci.pl

Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki standard?
cicha i spokojna okolica?
dobry dojazd i dostęp do komunikacji?
dostęp do telewizji ?
internet?
garaż podziemny?
piwnica?
ogrodzony i teren osiedla?
plac zabaw na terenie osiedla?
2 minuty pieszo do piekarni z pachnącym pieczywem
każdego ranka?
- możesz otrzymać pomoc przy
uzyskaniu kredytu
- cena za metr2 od 2995,00 zł netto
- wybierz idealny dla Ciebie metraż
i usytuowanie,
dostępne metraże: 33 m2, 50 m2,
57 m2, 83 m2 (dwupoziomowe z możliwością podziału), 91m2
(dwupoziomowe z możliwością podziału),
- możliwość wykończenia pod klucz, z aranżacją według
Twojego pomysłu - wchodzisz i mieszkasz

1. NOWE MIESZKANIA PRZY KOPERNIKA 3! - BEZ
PROWIZJI! KDX-MS-11432 M1, M2, M3. Powierzchnie od 48-71m2. Winda. Garaż podziemny. Na każde
z pięter można dostać się z zewnątrz budynku nie
pokonując ani jednego schodka!!! PROWIZJĘ BIURA
POKRYWA TYLKO SPRZEDAJĄCY!!! Cena 3300zł/
m2 Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
2. NOWE MIESZKANIA PRZY KONOPNICKIEJ!
KDX-MS-11418
Bardzo atrakcyjne mieszkania M1, M2. Powierzchnie
od 31m2 do 60m2. Wyjątkowa lokalizacja, idealna pod
działalność gospodarczą. Ceny od 3623zł/m2!Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
3. DZIAŁKA BUDOWLANA – JEŻÓW SUDECKI!
KDX-GS-11211 Pięknie położona działka budowlana
o powierzchni 1652 m2 w Jeżowie Sudeckim. Prąd,
woda w ulicy, natomiast gaz i kanalizacja w niewielkiej
odległości. Bardzo atrakcyjna lokalizacja! Cena: 89
900zł. Barbara Zielińska, tel. 603 863 296
4. DZIAŁKI BUDOWLANE W MIŁKOWIE OD 35zł/
m2! KDX-GS-11389
Bardzo atrakcyjne działki budowlane w Miłkowie.
Bezpośrednie sąsiedztwo Karpacza. Doskonałe pod
inwestycję. Alicja Majewska, tel. 502 390 728
5. ATRAKCYJNE M2 - 110 000PLN!!! KDXMS-11445
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu I. Składa się ono
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu.
Mieszkanie po remoncie kapitalnym w 2011 roku.
Nowe okna PCV. Ogrzewanie miejskie. Czynsz 180zł.
Lokal bardzo ciepły. Wyjątkowo korzystna lokalizacja!
Cena: 110 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
6. M2 NA PARTERZE Z BALKONEM!- BEZ PROWIZJI!
KDX-MS-11416
Bardzo zadbane mieszkanie na parterze w 4 piętrowym
bloku na Zabobrzu II o powierzchni 39m2. Składa się
ono z 2 pokoi, oddzielnej kuchni z oknem, łazienki,
wc, przedpokoju, balkonu. Szafa w zabudowie. Nowe
okna PCV z 2009 roku. Czynsz 220zł z ogrzewaniem.
Blok po termomodernizacji. Cena: 130 000zł. PROWIZJĘ BIURA POKRYWA
TYLKO SPRZEDAJĄCY!!! Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

47m2 Zabobrze 114tyś - 63 m2 189 000 zł - mieszkanie
2-pokojowe mieszkanie ze sło- 2 pokojowe, z balkonem plus
necznym balkonem, dość duże kuchnia z jadalnią (niegdyś
trzeci pokój) czwarte piętro w
ustawne pokoje, spokojna lokalibloku ul. Kiepury. N. Rychlewski
zacja, blok docieplony, IV piętro.
Lic: 9549 - 667 219 752
Nieruchomości Otti lic.13225
66m2 z garażem w cenie 156tyś
- 603 491 335
- ładne mieszkanie ze skosami
50m2 bez czynszu bez pośred- w zadbanym bloku stojącym na
ników - 2p. bezczynszowe po ogrodzonej posesji z miejscem
remoncie, ogródek, piwnica, do grillowania. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
strych. W mieszkaniu kafelki,
69 m2 za 105 000 zł - mieszkapanele, ogrzewanie gazowe (b.
nie 3 pokojowe na parterze w
ekonomiczne) Cieplice 169 tys.
bloku z dzierżawionym ogródBlisko przedszkole, przystanek, kiem, w Czernicy. 7 km od
Tesco. Pilne niska cena - 669 Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
289 800
9549 - 667 219 752
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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.DS-444 Odkrywamy dla Państwa doskonały dom nieopodal centrum miasta. Nowy , skrajny dom w szeregu przy ul
Paderewskiego. Obrzeża Zabobrza(ze wszystkimi wygodami
pełnej infrastruktury) w spokojnej okolicy innych domów jednorodzinnych i ogródków działkowych.
Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje nie tylko wygodne ale także oszczędne mieszkanie. Wysokiej klasy drewniane
podłogi a także ceramika i gres. Przestronna umeblowana kuchnia z drewnianymi
frontami (Majchrzak), granitowy zmywak, okap, piekarnik , zmywarka i lodówka.
Stolarka wewnętrzna z litego drewna wykonana na indywidualne zamówienie. Teren
wokół gustownie urządzony. Całość zasługuje na wysoką ocenę. Cena 499000 zł.
Zapraszam Remigiusz Rychlewski 501736644
2. DS -446
Solidny dom wolno stojący doskonały dla dużej
rodziny. Po częściowym remoncie, wymianie okien, instalacji,
systemu ogrzewania, poszycia dachu i rynien oraz po dociepleniu styropianem z nowym tynkiem. Garaż w przyziemiu
domu oraz drugi wolno stojący. Całość podpiwniczona, kilka
niezbędnych pomieszczeń gospodarczych. Całość robi bardzo
dobre wrażenie. To solidny i zdrowy dom o dużym potencjale w doskonałej lokalizacji i w świetnej cenie 440000 zł do negocjacji. . Polecam i zapraszam Remigiusz
Rychlewski lic 9549.
3. MS-32
Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62 m2,
usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu
III. Możliwość sprzedaży lub wynajęcia. Mieszkanie składa się
z dużego pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny
widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie
z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna 667219752
4. DS-226
Prezentujemy Państwu ofertę domu w Podgórzynie w zabudowie szeregowej /szereg środkowy/ pow. użytkowa 160 m
kw. W bryle budynku garaż, dach kryty dachówką. Parter to
otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni
/zabudowa wraz z wyposażeniem w cenie/, przestronny salon z
wyjściem na zagospodarowaną działkę oraz łazienka. Na piętrze
przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.Wszystkie media,
ogrzewanie podłogowe /piec dwu funkcyjny/ i kominek. Wysoki standard wykończenia wnętrz. Wyjątkowa oferta, polecam. tel. 726290939. lic.9549

7. NOWE, WYKOŃCZONE, BEZCZYNSZOWE M2, M3 W SIEDLĘCINIE! KDX-MS-11422 Bardzo atrakcyjne, jedno i dwu-poziomowe nowe mieszkania o powierzchniach od 56m2 do 80m2.
Cena: od 2652zł/m2 Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568

5. Nowy ładny dom o wysokim standardzie w Jeleniej Górze. Parter z poddaszem
użytkowym. Na parterze salon z kominkiem oraz aneks
kuchenny , taras, łazienka, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Na piętrze 4 sypialnie i duża łazienka z balkonem.
Przestronny słoneczny taras z pięknym widokiem na Karkonosze. W bryle domu garaż. Teren ogrodzony, zadbany. Do
budowy domu użyto materiały wysokiej klasy, płytki , marmur
i szkło. Całość w doskonałym stanie, przyjemne i ciepłe
wnętrze. Wygodny dom z którego należy być dumnym. Rychlewski Remigiusz
501736644.

8. SZEREG SKRAJNY – 110m2 W STANISZOWIE!!! KDXDS-11443
Szereg skrajny o powierzchni użytkowej 78m2, powierzchnia całkowita 110m2. Ilość pokoi: 3, kuchnia, łazienka z
wc, przedpokój. Pomieszczenia przynależne: kotłownia,
garaż. Działka o powierzchni 680m2, częściowo zagospodarowana. Bardzo ładny widok. Ogrzewanie własne
dla lokalu. Woda ciepła - bojler. Nowe ogrodzenie. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Cena: 149 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568

6. DS-62
Duży przedwojenny budynek na b.dużej działce w Sobieszowie
z pięknym widokiem na Chojnik. Budynek piętrowy , z użytkowym (dwupoziomowym ) poddaszem , niepodpiwniczony .
Działka 5793 m.kw. ogrodzona , zagospodarowana z drzewami
i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Nieruchomość o wielkim
potencjale , raczej dla inwestorów z określonym pomysłem na jej
modernizację. Możliwe zaadaptowanie na różne cele , niewielki
hotel , pensjonat , agroturystykę , dom z pokojami do wynajęcia , dom weselny,
camping itp.. W pobliżu pełna infrastruktura , kominikacyjna , handlowo-usługowa
itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.

9. PRZYTULNE MIESZKANIE Z GARAŻEM!!!
KDX-MS-11440
Mieszkanie o powierzchni 51m2. Mieści się na
wysokim parterze w kamienicy w centrum Jeleniej
Góry. Składa się z 3 pokoi, małego pokoju- garderoby,
aneksu kuchennego, łazienki z wc oraz przedpokoju.
Do mieszkania przynależą 2 piwnice o pow. 34,80m2
oraz garaż. Lokal jest nowocześnie urządzony z
ładną aranżacją świetlną, po remoncie. Czynsz tylko 300zł. W 2011roku był
przeprowadzony kapitalny remont dachu. Ogrzewanie piecowe c.o. Cena:165
000zł. Iwona Barnowska, tel. 513 059 468

7. GS-493
Malowniczo położone działki budowlane. Teren o łącznej
powierzchni 1,47 ha podzielony na dziesięć działek o
powierzchniach od 1020 m.kw. do 1412 m.kw. w cenie po
70 zł za m.kw. Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. w cenie po 90 zł m.kw. Dojazd z drogi asfaltowej
Szklarska Poręba -Karpacz. Wszystkie media w zasięgu,
piękny widok, doskonała komunikacja, otwarty, nasłoneczniony teren. Polecam
Remigiusz Rychlewski 501736644

10. DOM WOLNO STOJĄCY 138m2! KDXDS-11417
Prezentuję Państwu dom wolno stojący w stanie
deweloperskim o powierzchni użytkowej 138,6m2 w
niezwykle malowniczym miejscu tylko 7,5km od Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita 172m2, powierzchnia zabudowy 130,5m2, kubatura 560m3. Budynek
wolno stojący, 1 piętrowy, niepodpiwniczony. Cena:
290 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568

8. DS-491
Ładny dom w Michałowicach na ładnej widokowej działce o
pow. 1334M2. Budynek częściowo podpiwniczony. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym i niezależnie kominkiem
z rozprowadzonymi kanałami grzewczymi.Woda i gaz miejski. Stolarka okienna drewniana robiona na zamówienie z
podwójnymi szybami. Na ścianach gładzie gipsowe i tapety.
Ładnie zagospodarowana i ogrodzona (siatką na słupkach) działka .Dom dla ludzi
ceniących sobie ciszę , spokój i górskie powietrze z dala od miejskiego zgiełku.
Możliwa zamiana na niewielki domek lub mieszkanie w Jel.Górze.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14

aktualnoŒci / sport

Będzie się działo

Już wkrótce Kuter Artystyczny!

Drugi spektakl
W Przystani Twórczej przy ul. działy wiekowe: 14-17 lat oraz 18-26 „Klimakterium”

P. Ściegiennego odbędą się w dniach
od 26 do 28 kwietnia (w godzinach 14:00 – 20:00) wewnętrzne
eliminacje „Polsko- Czeskiego Kutra
Artystycznego - Festiwalu Młodych
Talentów”. Festiwal będzie obejmował
dwa przedziały wiekowe oraz pięć kategorii konkursowych. Organizatorzy
zapraszają do udziału.
W pierwszych dwóch dniach, 26 i 27
kwietnia, eliminacje będą się odbywały
w siedzibie Przystani Twórczej przy
ul. P. Ściegiennego 5/7, natomiast 28
kwietnia- w Sali Błękitnej Politechniki
Wrocławskiej na Placu Piastowskim 27.
Festiwal będzie obejmował dwa prze-

lat. Uczestnicy zaprezentują się pięciu
kategoriach konkursowych: zespoły/
wokaliści, małe formy teatralne, taniec,
instrumentaliści oraz inne.
Szczegóły imprezy można znaleźć
na stronie organizatora www.przystantworcza.pl.
Projekt „Polsko-Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Ścieżka edukacyjna do remontu
Blisko 2 mln zł zostanie przeznaczonych na odnowę Przyrodniczej Ścieżki
Dydaktycznej w najstarszym jeleniogórskim parku znajdującym się na Wzgórzu
Kościuszki. Prace mają się zacząć jeszcze
w tym roku. Większą część sumy udało
się pozyskać z Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego. Przy
okazji teren, na którym niegdyś znajdowała się szubienica, zostanie zbadany
przez archeologów. Wzgórze Kościuszki
nazywało się niegdyś Szubieniczną
Górą, na której prawdopodobnie w
XVI wieku wybudowano kamienną
szubienicę. W miejscu jej usytuowania
ma być postawiona tablica
Rozpisano już przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu ścieżki

JELENIA GÓRA

dydaktycznej, która ma być poszerzona
o kolejne przystanki Przyrodniczej
Ścieżki Dydaktycznej, w postaci „Alei
Modrzewiowej” oraz „Pnączy”. Część
parkowej infrastruktury również zostanie odnowiona. Wejście na ścieżkę
będzie możliwe z trzech stron: od
ulic Chełmońskiego, Mickiewicza i
Sudeckiej. W parku stanie też 100
nowych latarni, 30 ławek żeliwnych z
wykończeniem drewnianym oraz 30
koszy na śmieci. Tablice informacyjne
zostaną wymienione na jednolite,
trwałe i odporniejsze na dewastację.
Po rozbudowie trasa ścieżki przyrodniczej będzie mierzyła prawie dwa
kilometry.
(Agrafka)

W tej świetnej komedii występują: m.in.: Elżbieta Jodłowska,
Krystyna Sienkiewicz i Barbara
Wrzesińska. Zainteresowanie w Jeleniej Górze sztuką było tak duże,
że będzie dzisiaj (23 kwietnia) w
Teatrze im. C. K. Norwida drugi
spektakl (bilety na godzinę 20.00
zostały wcześniej wysprzedane).
Warto sprawdzić czy są jeszcze
miejsca na godz. 17.00 - bilety po
40 i 50 zł. Można o nie pytać u
koordynatora sprzedaży pod nr.
tel. 697 565 840 lub sprawdzić na:
www.biletynakabarety.pl.

JELENIA GÓRA Młodzi ludzie postawili na swoją małą ojczyznę

Tak widzą Jelonkę

Fot. Petr

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zagrają dyplomanci

Koncert dyplomantów jeleniogórskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia, z
towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej,
odbędzie się w środę, 25 kwietnia,
o godz. 19.00 w sali koncertowej
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego
60.

Młodzi z jeleniogórskich szkół malowali
swoje miasto tak, jak je widzą.

Najpierw rysowanie na Placu
Ratuszowym,apotemrozstrzygnięcie trzech konkursów: „To
będzie moja Jelonka”, „Tajemniczy rynek Jeleniej Góry” i
„Weekend na sportowo”. Oto
co odbyło się w czwartek w
Bella Mafia już w piątek
Biurze Wystaw Artystycznych
Jeleniogórski Kabaret Uniwersyw ramach projektu Moja Mała
tetu Trzeciego Wieku Bella Mafia
zaprasza 27 kwietnia na swój Ojczyzna.
spektakl, zatytułowany „Ach panie... panowie”. Początek o godz.
18 w Jeleniogórskim Centrum
Kultury przy ul. Bankowej. Wstęp
jest wolny.
(red)

– Moja Mała Ojczyzna odbywa się
w Jeleniej Górze już po raz trzeci. Ideą
przedsięwzięcia jest zaktywizowanie
młodych ze szkół w naszym mieście do
możliwie najszerszego poznania swej
małej ojczyzny; stolicy Karkonoszy po-

Dolfamex mistrzem Jeleniogórskiej Ligi Biznesu

To dopiero był mecz!
Trzymający w napięciu do
ostatnich sekund i stojący na
wysokim poziomie sportowym mecz finałowy pomiędzy Dolfamexem, a zespołem KEMPF Kowary, doping
licznych kibiców, kapitalne
bramki i końcowy triumf Dolfamexu – to wszystko mogli obejrzeć kibice, którzy w
piątkowy wieczór zjawili się
w hali sportowej MOS na meczach finałowych, kończących
rywalizację w tegorocznej, już
IX edycji Jeleniogórskiej Ligi
Biznesu.

Na trybunach, wśród kibiców zasiadły
władze obu spółek – ze strony Dolfamexu obecni byli: prezes Zarządu Stanisław
Szczepkowski, dyrektor Zakładu Zbigniew Świst oraz dyrektor Handlowy
Robert Kowalski, firmę KEMPF reprezentował natomiast drektor Zakładu Maciej
Michella. Oba zespoły rozpoczęły mecz
bardzo ostrożnie i wydaje się, że wszyscy
odczuwali stawkę tego spotkania. Widać
było, że priorytetem jest obrona własnej
bramki i wyprowadzenie ewentualnej kontry, jednak w pierwszej części
meczu okazji do kontr oba zespoły nie
miały zbyt wielu. Gdy wydawało się,
że po wyrównanej pierwszej połowie
zespoły zejdą na przerwę przy wyniku
bezbramkowym, w ostatniej minucie
dał o sobie znać niezawodny Sebastian

Szujewski, silnym strzałem pokonując
bramkarza Dolfamexu Jacka Szeszko i
dając prowadzenie ekipie z Kowar.
Po przerwie Dolfamex wyszedł na
boisko z olbrzymią determinacją do
zmiany wyniku, co z takim rywalem jak
KEMPF wcale nie było łatwe. Z każdą minutą napór Dolfamexu był jednak coraz
większy i wreszcie w 22. minucie Krzysztof Winiarski zdobył bramkę dla swojego
zespołu doprowadzając do wyrównania.
To, co od tego momentu wydarzyło się
w meczu finałowym wszyscy obecni
w hali sportowej przy ul. Złotniczej na
pewno jeszcze długo będą wspominali.
Po wyrównującej bramce oba zespoły
rzuciły się do kolejnych ataków i już w
następnej minucie Krzysztof Winiarski
po raz drugi wpisał się na listę strzelców
wyprowadzając Dolfamex na prowadzenie. Jednak KEMPF miał przecież
w swoim składzie najskuteczniejszego
zawodnika tegorocznego turnieju, bezapelacyjnego króla strzelców – Sebastiana Szujewskiego, który w finale chciał
potwierdzić swoją klasą. To właśnie on
w 25 minucie zdobył kolejnego gola dla
swojej drużyny i ponownie doprowadził
do remisu. Udowodnił on tym samym,
że nie tylko jest najlepszym strzelcem, ale
również w pełni zasługuje na nominację
dla najlepszego piłkarza całego turnieju.
W meczu finałowym miał on jednak w
ekipie Dolfamexu przeciwnika godnego
finału – Krzysztofa Winiarskiego. To
właśnie ten zawodnik w 27. minucie
skompletował hat-tricka zdobywając

trzecią bramkę i ponownie wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Na 3
minuty przed końcem meczu Dolfamex
miał prawo poczuć się posiadaczem
głównego trofeum. Szybko okazało się,
że to nie koniec emocji w finale. Na 90
sekund przed końcem meczu na strzał
z połowy boiska zdecydował się Marcin
Czuba (KEMPF). Kapitalna „bomba”,
będąca ozdobą tego meczu, wylądowała
w okienku bramki Szymona Skupina i
ponownie na tablicy pojawił się wynik
remisowy. I gdy wszyscy przygotowywali się już do tego, że po raz pierwszy
w historii JLB o tytule zadecydują rzuty
karne, na 32 sekundy przed końcem
meczu piłka w zamieszaniu podbramkowym trafiła do Macieja Jurkiewicza,
który nie namyślając się uderzył w
kierunku bramki rywali, a ta wpadła
do siatki ku rozpaczy zawodników
KEMPF’a i olbrzymiej radości piłkarzy i
kibiców Dolfamexu. Tym razem drużynie z Kowar nie wystarczyło już czasu na
skuteczną odpowiedź i po 30 minutach
niesamowicie emocjonującego meczu
zespół Dolfamexu
mógł świętować zdobycie po raz pierwszy tytułu mistrza
Jeleniogórskiej Ligi
Biznesu.
Kibice brawami
nagrodzili oba zespoły, gdyż na zakończenie turnieju stworzy-

cząwszy od zabytków przyrody i historii
aż po instytucje kultury. W ramach projektu organizowane są różne konkursy,
z których trzy rozstrzygnęliśmy dzisiaj
– mówi Kazimiera Pitera, nauczycielka
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, autorka i
koordynatorka projektu.
Na czym polegały „To będzie moja
Jelonka”, „Tajemniczy rynek Jeleniej
Góry” i „Weekend na sportowo”? Celem
pierwszego z konkursów było narysowanie przez młodych Jeleniej Góry „z
indywidualnej perspektywy”; pokazanie
wymarzonego miasta przyszłości.
Drugi – polegał na jak najszybszym
odnalezieniu tajemniczych miejsc w
mieście wskazanych przez organizatora,

z kolei trzeci na nakręceniu krótkiego
reportażu.
– Te oto konkursy zorganizowały
kolejno: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych i Zespół Szkół Elektronicznych.
Pierwszy wygrała drużyna z II LO im.
Norwida, drugi z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”, trzeci z Zespołu
Szkół Rzemiosł Artystycznych – podsumowuje Kazimiera Pitera.
Laureatom I, II i III miejsc, uczniom
wyróżnionym i wszystkim uczestnikom
projektu składamy serdeczne gratulacje!
Więcej informacji o Mojej Małej Ojczyźnie znajdą Państwo na stronie internetowej www.sudetyzachodnie.pl.
(Petr)

JELENIA GÓRA

ły one świetne widowisko godne finału
tej imprezy. Na zakończenie uczestnicy
turnieju otrzymali nagrody ufundowane
przez sponsorów: Kompleks wczasowo-sanatoryjny Sandra Spa Karpacz,
klub Condizione Health & Fitness
oraz Dom Kredytowy Invest w Jeleniej
Górze. Nagrody wręczali: Aleksandra
Nelberczyńska – dyrektor Sandra Spa
Karpacz, Beata Gumowska – właścicielka Domu Kredytowego Invest, Zygmunt
Korzeniewski – Naczelnik Wydziału
Dialogu Społecznego Urzędu Miasta
Jeleniej Góry. Finały JLB zostały objęte
patronatem honorowym prezydenta
Jeleniej Góry.

Końcowa kolejność
rozgrywek:

1. Dolfamex
2. KEMPF Kowary
3. FC Temida-Lambert
4. JF Plast-CM
5. ECO Jelenia Góra, Panorama Karpacz,
Wodnik, Wepa Maracana Piechowice
9-16 Drwale Sarnecki, Zorka, Carrefour, TV KarkonoszePlay, Prawnicy, Dr
Schneider, CodeTwo, Mar-Mat
(Organizator)

KPR zagra o siódmą pozycję w kraju

Szczypiornistkom KPR–u Jelenia
Góra nie udało się obronić pięciobramkowej zaliczki wywalczonej
w stolicy Karkonoszy. Zawodniczki
KSS-u Kielce w pełni zrehabilitowały się za przegraną 32:37, wygrywając na własnym parkiecie 29:21.
Po pierwszej połowie w rywalizacji pomiędzy KSS-em Kielce,
a KPR-em Jelenia Góra mieliśmy
remis, po 30 minutach przeciwniczki prowadziły 15:10, a biorąc
pod uwagę pierwsze spotkanie
rozgrywane w Jeleniej Górze wygrane przez naszą ekipę 37:32 o
wszystkim miała zadecydować
druga odsłona. Na naszej drodze
stanęła jednak tego dnia dobrze

dysponowana Kamila Skrzyniarz,
która zdobyła 8 bramek. Bardzo
dobrą robotę w kieleckiej bramce wykonała też Iwona Muszioł
popisując się kilkoma znakomitymi interwencjami. KSS Kielce
pokonał ostatecznie jeleniogórski
KPR 29:21, najskuteczniejszymi
zawodniczkami naszego zespołu
były: Joanna Załoga – 6 bramek i
Marta Dąbrowska, która zapisała
na swoim koncie 5 trafień. Nasza
ekipa powalczy zatem o siódmą
lokatę w kraju, a na naszej drodze
stanie gorszy zespół z pary Ruch
Chorzów – Piotrcovia Piotrków
Trybunalski.
(MDvR)
REKLAMA

23 kwietnia 2012 r.

Fot. Raczyński

10

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 kwietnia 2012 r.

11

2012-04-13 godz. 14.30 - 2012-04-20 godz. 17.30
PRACA
DAM PRACĘ
Bardzo dobry księgowy pilnie
poszukiwany. Praca na pełen
etat dla firmy Eko-Walmar. Praca
w Karpaczu. Oferujemy pracę
w miłej atmosferze i atrakcyjne
wynagrodzenie. - 512 047 197
Chodzenie po domach to mit
- Zyskaj nowy zawód, zdobądź
uprawnienia państwowe i zostań
Agentem Ubezpieczeniowym
PZU Życie. Jeżeli masz wykształcenie średnie i ponad 25 lat, przekonaj się, jak dziś pracują Agenci.
Wyślij swoje CV - gw.ubezpieczenia_finanse@interia.pl
Dam prace - murarze, pracownicy do ociepleń we Wrocławiu
dzwoń 536848388 - 888 394
351
Doradca d/s nieruchomości - Metrohouse & Partnerzy
S.A. poszukuje kandydatów
na stanowisko j.w., wymagania
: wykształcenie min. średnie,
wysoka kultura osobista, systematyczność, samodzielność,
wiek pow. 25 lat, sam. osobowy.
- rszczepaniak@metrohouse.pl,
tel.500 490 033
Firma Iwo- Bau poszukuje
brukarzy z doświadczeniem,
magazyniera z uprawnieniami
na wózek widłowy. Język niemiecki obowiązkowy. Umowa,
zakwaterowanie, dobre warunki.
699952962. Kontakt 9-17 501418553
Firma Iwo-Bau poszukuje
fachowców: auto-szklarzy,
posadzkarzy (jastrych). Wymagana znajomość języka niemieckiego. Praca od zaraz, umowa,
zakwaterowanie, dobre warunki.
- 699952962, 501418553
Firma Iwo-Bau zatrudni elektroników doświadczonych do
pracy w Niemczech. (instalacje
maszyn). Język niemiecki średni
komuni.-wymagany. Umowa,
zakwaterowanie, bardzo dobre
warunki pracy. Kontakt 9-17 699952962, 501418553
Firma Rauschert-Mysłakowice
Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłakowicach zatrudni na umowę
o pracę ślusarza na wydziale
narzędziowni. Wymagana podstawowa znajomość rysunku
technicznego. - 756 439 576
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
pracownika działu sprzedaży.
Wymagana dobra znajomość
języka angielskiego w mowie
i piśmie. Więcej informacji w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze - 756
450 830
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
technologa/konstruktora odzieży.
Więcej informacji w siedzibie
firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze - 756 450 830
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pokojowe. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem
pokojowa. Telefon kontaktowy :
757670790
Gosposia - Poszukuję pedantycznej, dyspozycyjnej pani
35-55 letniej, zmotoryzowanej,
do sprzątania i pomocy w pensjonacie agroturystycznym. Praca
przez cały rok. - 603 329 319
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni fizjoterapeutę.
hotel2000@wp.pl - 501 700 433

Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni pracownika recepcji.
Wymagane doświadczenie.
hotel2000@wp.pl - 501 700 433
Kucharza z doświadczeniem
- Praca w hotelu w Karpaczu.
Osoby zainteresowane posiadające doświadczenie prosimy o
wysyłanie CV na adres rekrutacja_123@wp.pl
Mobilnych sprzedawców
produktów finansowych, wymagania: wykształcenie min. średni,
samochód, wysokie wynagrodzenie prowizyjne. Zgłoszenia na
mail: dyrektor@kbknet.pl
Opieka Niemcy - nad mężczyzną, osłabienie starcze, chodzi
przy pomocy rollatora, płaca
1410 euro, własna dzial. gospod.,
niepaląca, mile widziane prawo
jazdy. - 602 320 892
Panią sprzątającą oraz kucharza na imprezy firmowe, grill-party
na umowę o dzieło w Janowicach
Wielkich poszukuję. - 662 261
380

Park Miniatur w
Kowarach zatrudni
przewodników
ze znajomością
j. niemieckiego
w stopniu
komunikatywnym tel.
661 699 699
Pilnie przyjmę fryzjerkę do
pracy. - 504 970 862
Poszukujemy doświadczonych cieśli szalunkowych.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt:
pon.-pt. 8.00-15.00 Znajomość j.
niemieckiego obowiązkowa - 756
422 300
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt: pon.-pt. 8.00-15.00 Tel.
756 422 300 Znajomość j. niemieckiego obowiązkowa
Poszukujemy doświadczonych zbrojarzy. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt: pon.-pt. 8.00-15.00 Tel.
756 422 300 Znajomość j. niemieckiego obowiązkowa
Poszukujemy doświadczonych zbrojarzy-betoniarzy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt:
pon.-pt. 8.00-15.00 Znajomość j.
niemieckiego obowiązkowa - 756
422 300
Poszukujemy pracownika
pomocniczego obsługi hotelowej
do pracy w pensjonacie Królowa
Śniegu w Karpaczu. Zatrudnimy
osobę schludną i energiczną.
Umowa na czas określony lub
zlecenie. - 603 914 643, 75 76
18 715
Poszukuję mężczyzny
- tłumacza języka niemieckiego na wyjazd - 667689012,
691528286

Praca dla kobiet w Szwajcarii
- dla Pań gotowych wyjechać
na roczny kontrakt z dobrą znajomością j. niemieckiego jako
opiekunka. Bardzo dobre warunki
pracy i płacy. W środę popołudniu
spotkanie informacyjne z właścicielem firmy - 691-497-110
Praca w Niemczech - dla dekarzy i monterów instalacji wodnych i
gazowych ze znajomością języka
niemieckiego prawo jazdy mile
widziane - 00491742812900
Praca w Niemczech - firma
INNO Gmbh zatrudni dekarzy z
umiejętnością obróbek blacharskich oraz instalatorów monterów
instalacji wodnych i gazowych ze
znajomością języka niemieckiego
- 724 600 872
Przedstawiciel handlowy operatywny bez nałogów chętny
do pracy i dyspozycyjny - 517
574 899
Przyjmę osobę do pracy na
kuchni. Nie musi mieć doświadczenia, wszystkiego nauczymy.
Zainteresowane osoby proszone
są o przybycie na rozmowę pod
adres Obrońców Pokoju 1D w
Karpaczu. - 609 161 326
Renomowana firma z 30-letnią
tradycją zatrudni przedstawiciela
handlowego do hurtowni instalacyjnej. CV prosimy kierować na
adres: r.iberszer@aqua.net.pl
Stacja BP w Jeleniej Górze
zatrudni prac. technicznego
na pełen etat. Nie wymagamy
doświadczenia. Szkolenie na
miejscu. Oferty na email 470@
bpsc.nazwa.pl. Dołącz do
naszego zespołu
Szukam byłych akwizytorów,
którzy mają duże doświadczenie (5 osób) do współpracy z
światowym liderem w zdrowym
odżywianiu. Dochód w euro i zł.
CV z nr telefonu proszę przysłać
na zdrowybiznesusa@gmail.com
- 605 565 758
Szukam osoby która nauczy
mnie pracy w programie Solid
Works. - 723207534
Szukam zadbanych koleżanek
do współpracy w wieku 18-50 lat.
Istnieje możliwość zamieszkania
bez opłat. Tel: 668/798-988;
e-mail: pracajeleniagora@vip.
onet.pl Dzwoń lub pisz, odpowiem na każde pytanie.
Trattoria Mamma Mia w
Karpaczu zatrudni pizzera wysokiej klasy, z doświadczeniem
w zawodzie. Oferujemy pracę
w miłej atmosferze i atrakcyjne
wynagrodzenie. - 757 619 309
W restauracji „Zapiecek” w Szklarskiej Porębie - specjalność kuchnia polska potrzebna kucharka,
kucharz. Gwarantujemy bezpłatny dowóz z Jeleniej Góry tel
kontaktowy 602 712 307
Zatrudnię ekspedientkę w
sklepie mięsno-spożywczym.
Wynagrodzenie ok. 1800 zł - 693
221 323
Zatrudnię kucharza/kucharkę,
pizzermana, pomoc kuchenną,
osoby do przyuczenia w gastronomi, kelnerki -nad morzem w
restauracji i barze na plaży, od
zaraz i na sezon letni, z zakwaterowaniem tel. 530 780 295
Zatrudnię osoby do obierania
warzyw. Praca w Mysłakowicach.
Oferuję atrakcyjne wynagrodzenie - zapraszam. Praca dla firmy
Eko-Walmar - 512 047 197

Zatrudnię Ratowników WOPR
z KPP i aktualną książeczką na
rok 2012 do pracy w hotelu w
Karpaczu 8-10 dni w miesiącu
praca od czerwca 2012 roku,
więcej informacji pod numerem
telefonu 502 216 382
Zatrudnię telemarketera z
doświadczeniem i przedstawiciela w teren. - 669 953 861
Zatrudnimy do biura ( komputer, faktury) emeryta lub rencistę
(były handlowiec/księgowy) na
ćwierć / pół etatu. Zgłoszenie
prosimy przesyłać na adres:
gm.fundacja@onet.pl - 603 779
313
Zatrudnimy kierownika
działu handlowego. Wymagania:
-doświadczenia jako handlowiec
-własny samochód. Oferujemy
-podstawa + prowizja + zwrot
kosztów paliwa. CV przesyłać:
rekrutacja.handlowy@solidsecurity.pl - 713 287 105
Zatrudnimy na pół etatu księgową. Tel. 606 360 443
Zatrudnimy osobę z bardzo
dobrą znajomością niemieckiego
do biura na terenie Jeleniej Góry,
kontakt w godzinach 16.30 do
18.00 tel: 531933350

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-letni bi szuka kobiet sponsorek od 18 do 65 lat i sponsorów,
mieszkam w Cieplicach, mam
lokum 792671802
Blondynka pozna kobietę do
seksu, przyjaźni i nie tylko... - 795
389 104
Erotyczne spotkania dla pań
z przystojnym kochankiem - 515
583 887
Jessica - nowa - Atrakcyjna
23-latka, zaprasza na chwile
zapomnienia do swojego prywatnego mieszkania w centrum.
- 698 110 477
Lubisz góry, piesze wycieczki?
- Szukam ludzi chodzących po
górach, interesujących się turystyką, historią, nartami, rowerem.
Jestem 40-letnią kobietą, mieszkam w JG. Chętnie dołączę do
grupy turystów lub pojedynczych
osób. - 601 742 478
Pomogę finansowo dziewczynie: na poziomie, szczuplutkiej,
atrakcyjnej, wylansowanej. - 534
122 375
Poznam kobietę w wieku 20-45
spragnioną pieszczot, bliskości,
czułości, rozkoszy, namiętności,
rozmowy, przyjaciela, ciepła.
Ja 28L, żonaty, zaniedbywany
przez żonę, dyskretny, ponoć
przystojny. lukluc@o2.pl
Puszysta śliczna 30-latka z
dużym biustem 100 za godzinę
- 794 524 987
Rozkoszna godzinka 100 z 35
L.792301466
Seksowna 47-latka pozna
miłego pana, który pomoże finansowo, a będzie Tobie dobrze.
603900911
Starszy uległy pasywny z
Cieplic przyjmie w swoim domu
aktywnych do 40-tki - 601167505
- 792 652 217
Wyjątkowa kochanka zaprasza wyjątkowych Panów do
swojego prywatnego mieszkania
w centrum Jeleniej Góry. - 662
820 279

Zasponsoruję wysportowanego dobrze zbudowanego
obdarzonego młodego pana.
Jestem chłopakiem bi uległym
dobrze sponsoruje. Mateusz tel.
794322008

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie hydrauliczne, montaż
instalacji C.O, kotłownie, kolektory słoneczne - Geotherma
Jelenia Góra ul. Wolności 179b
tel. 602 800 291
Brukarstwo - układanie
kostki - Zajmujemy się układaniem kostki granitowej oraz
betonowej różnego rodzaju. Oferujemy również sprzedaż kostki
różnych producentów z rabatem.
Zapraszamy do współpracy. - 506
274 343
Brukarstwo - układanie
kostki betonowej i granitowej.
Podjazdy, place, inne. Wysoka
jakość prac, dobre ceny, zakup
materiału z rabatem. Tel 608658-351
Cyklinowanie bezpyłowe,
lakierowanie, renowacje, olejowanie, bejcowanie, pomiar wilgotności podłóg, desek, parkietów,
sprzedaż desek, parkietów i
materiałów parkieciarskich tel
603363976
Dachy profesjonalne usługi
dekarskie i ciesielskie - 605 209
140
Domy kompleksowo profesjonalnie w rozsądnej cenie - 605
209 140
Elewacje wysoka jakość, rozsądna cena - 605 209 140
Hydraulik - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje,
naprawa wod.-kan. i inne usługi.
Tanio i solidnie. Tel. 791-001236
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Konkurencyjne ceny - 500 766
817
Oferujemy kompleksowe
doradztwo oraz wykonanie instalacji solarnych, bezpłatne przygotowanie kosztorysu i dokumentów
pod dotację. - 533 330 083
Okna PCV pod każdy wymiar,
klasa jakości A, 6-komorowe, do
10 lat gwarancji, terminy nawet do
7 dni, system ratalny, bezpłatny
pomiar i wycena, zapraszamy
- Ventana ul. Wolności 179B
Jelenia Góra - 696 222 263
Pełna hydraulika wentylacja,
klimatyzacja, para, co wod-kan.
inst. przemysłowe uprawnienia
unijne - 664 810 257
Podejmę się wykonania prac
ciesielskich dachy, balkony,
schody, szalunki, pruski mur.
Również wycinka drzew, krzewów. - 796 359 030
Prace ziemne koparko-ładowarka z młotem wywrotka 15t.
Jeżów Sudecki - 607 377 280
Profesjonalne układanie
kostki brukowej, granitowej, betonowej, mozaiki. Roboty ziemne,
odwodnienia, podbudowy, równanie terenu wyspecjalizowanymi
maszynami. - 667 701 333
Profesjonalnie wykonam
prace wykończeniowe łazienki,
tynki - 504 833 241
Szukam ekipy remontowej Przebudowa kuchni pod projekt.
Wyburzenie ściany między kuchnią a pokojem - 698 445 185

Usługi brukarskie - Wykonujemy: mury oporowe, ogrodzenia, kostka granitowa- różne
wzory, kostka betonowa, schody
z kamienia, tarasy, elewacje z
granitu i łupka, drenaże itp. Tanio
i solidnie - 603-072-574

Usługi hydrauliczne,
ogrzewanie CO,
kominki, solary.
Szybko, tanio i solidnie
tel. 502 080 797
Usługi inżynierskie - Usługi
z zakresu certyfikacji, audytów
energetycznych, premii termomodernizacyjnych oraz doradztwa
energetycznego. Profesjonalne
doradztwo z zakresu branży
ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. - 500 200 945
Wykonam usługi ogólnobudowlane, gładzie, płytki, sufity
podwieszane, montaż paneli
podłogowych, wykonanie ław,
fundamentów, pokrycia dachu,
itp. - 783 775 916
Wykonamy kompleksowo
usługi remontowo - budowlane,
stany surowe i wykończenia.
Duże doświadczenie. Faktury
Vat. Najwyższa jakość i bliskie
terminy - 722 187 868
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane. Do wynajęcia, najlepsze
ceny. - 667 701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski-korepetycje.
Przygotowanie do sprawdzianów
i egzaminów, pomoc z bieżącego
materiału. - 501 578 868
Język niemiecki - korepetycje,
pisanie prac tel. 661 287 068
Korepetycje z chemii 25zł/h
- Inżynier technologii chemicznej,
była studentka UE Wrocław.
Jestem wyrozumiała, cierpliwa.
Posiadam dobre podejście do
młodzieży. Zakres materiału od
1 klasy gimnazjum do 3 liceum. 663 250 553
Korepetycje z języka niemieckiego poziom podstawowy
i średnio zaawansowany. Tanio.
- 691 182 666
Matma - fiza - mechanika
budowli - Udzielam korepetycji solidnie i rzetelnie. Więcej
informacji przez telefon. - 725
154 212
Nauczycielka języka niemieckiego udzieli korepetycji z
języka niemieckiego - bez stresu
i efektywnie, zapraszam - 691
755 023
Pomoc w pisaniu prac na poziomie - sprawnie, szybko i profesjonalnie pomogę w napisaniu
prac na poziomie, raport anty
plagiatowy w cenie. Odbiór osobisty i płatność przy odbiorze - 517
594 417

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje i pomiary elektryczne, antenowe, alarmy,
kamery, sieci komputerowe i
telefoniczne, domofony i videodomofony. Nowoczesne i skalowalne rozwiązania. Darmowa
wycena i konkurencyjne ceny.
- 603 117 054
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USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Restauracja Łomniczanka w
Łomnicy, idealna do uroczystości
rodzinnych, szkoleń, konferencji.
100 m2 pow., do 100 osób, profesjonalne multimedia, WiFi, parking, własna gastronomia, dobre
ceny. - 509642638, 601052633
Stołówka City ul Teatralna
1 organizuje imprezy urodzinowe, chrzciny, komunie, śluby,
stypy, itp. Udostępniamy sale pod
prezentacje, szkolenia, zebrania. Zapraszamy serdecznie na
pyszne domowe obiady. - +48
784 946 767 / 757 526 964

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Strona WWW nie musi być
droga. Projektowanie: blogów,
stron i serwisów internetowych,
które możesz samodzielnie
modyfikować i dodawać nowe
materiały. Cena za kompletną
stronę już od 100 zł. - 724 844
894
Za 150 PLN netto zaprojektujemy
i wykonamy stronę WWW w
systemie CMS, szata zgodna z
działalnością firmy + 1 e-mail +
serwer na rok za darmo + galeria
zdjęć + formularz kontaktowy. 661 572 702

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj Pieszczoch - wodzirej, prezenter - wesela, poprawiny, urodziny,
eventy, dyskoteki, osiemnastki,
imprezy okolicznościowe. Nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Demo na mojej stronie.
- 604-186-987
Eliza Band - zespół muzyczny
- wesela, bankiety, studniówki.
3-osobowy skład, zawodowi
muzycy, bogaty repertuar i super
brzmienie gwarantują udaną
imprezę. Możliwość zwiększenia
składu - 696 035 499
Wesela imprezy, muzyka
instrumentalno wokalna akordeonowa. Nagłaśnianie, repertuar
polski, zagraniczny. Cena do
uzgodnienia tel. 75 75 339 21,
692 046 727
Wesela Karaoke - Zespół
Prestiż - 2 wolne terminy w lipcu.
Profesjonalny 3 osobowy zespół
na wesela eventy, imprezy karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe
zabawy weselne, bardzo dobre
nagłośnienie i oświetlenie. Demo
na naszej stronie - 517 900 425
Zespół Muzyczny FreshMusic/ DJ - Profesjonalne usługi
muzyczne na przyjęcia okolicznościowe: Wesela, Andrzejki,
Sylwestra, Studniówki. - 605
305 708

USŁUGI

og£oszenia / reklama

OPIEKA - OSOBY
Nowopowstający pensjonat dla osób starszych w
Karpaczu rozpoczął przyjęcia
mieszkańców - pobyty długo i
krótkoterminowe - opieka całodobowa - bardzo dobre warunki
pobytu - zadzwoń zapytaj - 60744-59-96
Punkt Przedszkolny Chatka
Kubusia Puchatka w Jeleniej
Górze przy ul. Noskowskiego 10
przyjmuje dzieci w wieku od 2,5
roku. Niskie czesne, małe grupy,
domowa atmosfera. Zadzwoń.
Nie zwlekaj, pomożemy Ci - 665
331 706
Zaopiekuję się dzieckiem
lub starszą osobą, najchętniej z
Zabobrza tel. 75 64 270 17
Zaopiekuję się dzieckiem lub
starszą osobą. Posiadam kwalifikacje i doświadczenie. - 695
915 115

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny - poprawiamy po
innych - Zapłaciłeś za usługę
rzekomego fachowca od anten?
Nadal masz problem. Spokojnie
my go rozwiążemy w mig. Bo
takie poprawki robimy od 16 lat i
nie mamy z tym problemu. MontSat Jelenia Góra tel: 7564285
- 602 810 896
Auto do ślubu - Do wynajęcia
zabytkowe auto Syrena 1O5 z
1976 roku. Przewóz Jelenia Góra
i okolice. - 693 137 321
Bezpłatne porady prawne we
wtorki, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, ul. Teatralna 1
pok. 311 tel. 602 467 812
Junkersy serwis 24/h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska Poręba.
Junkersy, termy, kotły, kuchenki
gazowe. Serwis konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kadry kompleksowo - kadry
- akta osobowe, weryfikacja
przed kontrolą PIP, prowadzenie.
Szybko, tanio, fachowo. - 606
303 883

Kontenerowy
wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerów.
Konkurencyjne ceny 500 766 817
Koszenie trawników przycinanie żywopłotów, drzewek, ścinka
drzew, przy domach na działkach
itp. - 502 982 992
Kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, dojazd do klienta tel. 798
972 318

Książka przychodów i rozchodów - Biuro Rachunkowe
Koala oferuje pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, książka przychodów
i rozchodów i wiele innych W.Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Księgowość - profesjonalnie Biuro Rachunkowe Koala oferuje
pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - W.Polskiego 54 782 020 635, 601 837 677
Kuchenki gazowe montaż Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Kowary, Karpacz, Szklarska
Poręba. Bezpieczne odłączenie
i przyłączenie naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy książeczki
gwarancyjne
Pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - W.Polskiego 54 782 020 635, 601 837 677
Pełna księgowość za rozsądną
cenę - 605 248 272
Pogotowie kanalizacyjne 24/h
- Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Kowary, Karpacz, Szklarska
Poręba i okolice. Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia.
Udrażniamy zapchane rury (fi
30-200 mm) odpływy w domu i
za budynkiem
Pomysł na oryginalny prezent Zastanawiasz się nad pomysłem
na ciekawy i oryginalny prezent?
A może marzyłeś o opowiadaniu,
w którym Ty, Twoi znajomi, lub
rodzina jesteście bohaterami?
Jeśli tak zadzwoń - 724 844 894
Prywatne usługi pilarskie,
ścinka drzew i gałęzi. Koszenie
traw, strzyżenie żywopłotów
Krzysztof Pociecha - 505 299
199
Regionalny serwis anten Jeleniogórska Firma z 16-letnim
doświadczeniem oferuje: sprzedaż, montaż, serwis anten
naziemnych, satelitarnych indywidualnych i zbiorczych (domki,
hotele, pensjonaty itd) Mont-Sat
- Wolności 52 tel. - 602 810 896
Szybka pożyczka gotówkowa
- środki nawet w 1 dzień, bez
poręczycieli, zabezpieczeń nawet
do 200 000 zł na 10 lat. Niskie raty
łatwe do spłaty. Minimum formalności zapraszamy serdecznie ul.
Armii Krajowej 13 - 756 496 010
Tapicerstwo od A do Z.
Dojazd do klienta. Wycena i
transport gratis. - 880 044 951
Termet serwis 24/h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska Poręba. Termy, junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.
Udrażnianie kanalizacji Wuco - Najlepsi w Jeleniej Górze,
profesjonalni, przyjazd na telefon,
poradnictwo gratis, wykonujemy: udrażnianie kanalizy wodą
pod ciśnieniem i spiralą elektr.,
inspekcja wideo przykanalików 601-841-896

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wuko udrażnianie kanalizacji - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba. Szybkie usuwanie
awarii 1-3 godz od zgłoszenia.
Udrażniamy zapchane rury (fi
30-200 mm) odpływy w domu i
za budynkiem
Wykonujemy pomiary Cyfrowej Telewizji Naziemnej, wykonujemy instalacje antenowe
indywidualne i zbiorcze, sprzedajemy anteny i dekodery cyfrowe,
przełącz się na cyfrową z Montsat,Wolności52 (mała poczta)
- 756 428 588
Wywóz szamb. Wywóz nieczystości płynnych. Czyszczenie
kanalizacji sprzętem typu Wuko.
- 500 766 817
Zakładanie działalności
gospodarczej - Biuro Rachunkowe Koala oferuje pełen zakres
usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele
innych - W. Polskiego 54 - 782
020 635, 601 837 677

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Profesjonalne czyszczenie, sprzątanie biur, posesji,
mieszkań, domów. Firma 25 lat
na rynku. Zapraszamy. - 665
860 602
Super promocja, super ceny
czyszczenia dywanów: duży 50zl/
szt, mały 30zl Karcher zapraszam - 607 155 751
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autotransport - autolaweta - 880 044 951
Lotniska, przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door to
door - 607 763 204
Motokasa - Szybki kredyt
na oświadczenie pod zastaw
posiadanego pojazdu również dla
rolników, 75 752-27-72
Przeprowadzki kompleksowo. Tanio, szybko, solidnie.
Duży samochód 3,5t. - mała
cena. Super promocyjna cena na
kwiecień. Wyślij sms...oddzwonimy. - 511 160 252

Przeprowadzki
kompleksowo. Cała
Europa. 3 samochody.
Różne gabaryty. - 535
044 951
Przeprowadzki promocja.
Tanie przeprowadzki oraz transport mebli - promocyjne ceny,
kierowca pomaga przy załadunku
oraz rozładunku. 100% satysfakcji. - 511 160 252
Przeprowadzki transport
towary. Miasto, kraj, zagranica,
streczowanie, przygotowanie
do transportu bez dopłaty. - 880
044 951
Przewozy osobowe „Dario” do
Niemiec i Austrii tel. 75 78 127 46,
kom. 787 808 243
Transport bus, przeprowadzki - kompleksowo, dyspozycyjność tel. 782 021 371

1. ZABOBRZE III TYLKO 173.000!!!
MAR-MS-12336. Atrakcyjne 3-pokojowe, środkowe
o pow. 62,6m2 na 4 pietrze. Lokal po remoncie
wykończony w wysokim standardzie. Okna nowe
PCV, instalacje nowe. Ogrzewanie miejskie. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2. BARDZO ŁADNE W CIEPLICACH !!!
MAR-MS-12683. Mieszkanie 3-pokojowe do wykończenia o pow. niespełna 54m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i osobnego wc. Mieszkanie na
3 piętrze 4-piętrowego bloku. Ogrzewanie miejskie,
ciepła woda z jenkersa. Duży balkon. Serdecznie
polecam Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum miasta.
Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic. W pobliżu sieć
marketów, stacje benzynowe, komunikacja miejska
MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. OKAZJA ZABOBRZE III – 115.000!
MAR-MS-12668. Bardzo ładna kawalerka w stanie
deweloperskim w nowo wybudowanym budynku na
Zabobrzu III. Mieszkanie o pow. całkowitej 29,2m2
o ogromnym potencjale i aranżacji wg własnego
gustu. Bardzo atrakcyjna cena, również do negocjacji. Ze względu na swoje położenie stwarza
łatwy dostęp do miejsc użyteczności publicznej. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878.
5. MIESZKANIE KIEPURY – 2 POKOJE!
MAR-MS-12684. Bardzo ładne o pow. 51,5m2
rozkładowe z dużym balkonem na 4 piętrze.
Mieszkanie do zamieszkania, wykończone i
umeblowane na wysoki standard. Atrakcyjna cena
178.500,- do negocjacji polecam Leszek Środecki
790 418 318.
6. ATRAKCYJNE 155.000!!!
MAR-MS-12559. Mieszkania o pow. 37m2, w
Cieplicach. Lokal na parterze w kamienicy. 2-pokojowe, kuchnia, łazienka i przedpokój, mieszkanie
rozkładowe. Mieszkanie po remoncie. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie środkowe, ciepłe (zwroty
za ogrzewanie). Aleksandra Nakoneczna 607
797 911
7. OKAZJA TYLKO 335.000!
Działka budowlana w strefie ekonomicznej Miasta Jelenia Góra z planem
zagospodarowania 6700m2. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883
797 878.
8. CENTRUM 165.000!!!
MAR-MS-12664. Atrakcyjne mieszkanie 3-pokojowe o pow. 50,5m2 po kapitalnym remoncie,
położone na wysokim parterze w kamienicy w
centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie podpiwniczone 30m2 połączone z garażem 20m2, wykończone i umeblowane na wysoki standard. Cena
do niewielkiej negocjacji. Bardzo dobra lokalizacja. Serdecznie polecam
i zapraszam na prezentację Marta Haftarczuk 533 797 878.
9. ATRAKCYJNE CENTRUM!
MAR-MS-12608. Mieszkanie trzy pokojowe
rozkładowe w centrum miasta o pow. 105,8 m2.
Mieszkanie do kapitalnego remontu. Serdecznie
polecam i zapraszam na prezentacje Marcin
Środecki 883 797 878
10. OKAZJA CIEPLICE
ŚL. - 155.000!!!
MAR-MS-12593. Mieszkanie o pow. 70m2,
I piętro dwupiętrowej kamienicy. Wg ksiąg
wieczystych na pow. mieszkania składają się
dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie
po remoncie i modernizacji uzyskano 3 pokoje
wraz z aneksami kuchennymi i trzy łazienki.
Modernizacja mieszkania pozwoliła wygospodarować jedno niezależne
mieszkanie, które można wynająć generować dochód z wynajmu na
poziomie 600zł za m-c. Marcin Środecki 883 797 878

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Transport trzech
osób Wrocław Jelenia Góra za
grosze - W każdą
niedzielę wyjeżdżam
autem osobowym
do Wrocławia i mam
trzy wolne miejsca.
Przejazd za niewielkie
pieniądze. Tel. 691 262
797
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Masaże i zabiegi na ciało Masaż klasyczny, antycellulitowy,
relaksacyjny, ciepłym miodem,
gorącą czekoladą, masłem shea
i kakaowym, ciepłymi olejami,
bańką chińską. Peelingi i maski
na ciało. Modelowanie sylwetki.
Atrakcyjne ceny... - 663 513 324
Paznokcie, tipsy w Twoim
domu tel. 500-50-50-12 Wykonuje paznokcie żelowe na formie lub tipsie, przyjadę i zrobię
w twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.

Przygotuj się na lato - depilacja woskiem całych nóg 60zl.
USŁUGI
Gabinet Masażu i Urody NefreZDROWIE I URODA
tete. Zapraszamy na stronę
Manicure i pedicure w domu - internetową. 693 501 598. - 605
Tel 500-50-50-12 Wykonuję mani- 235 812
cure i pedicure, tipsy i paznokcie Rehabilitacja w domu
żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio klienta. Masaże, kinezyterapia,
szybko i solidnie. Najwyższa elektroterapia. Ceny do negocjacji. - 509 614 363
jakość za dobrą cenę.

Stylizacja rzęs w Twoim Twój fryzjer w nowym miejscu Oddam w dobre ręce małe
- Fryzjer-Stylista Iwona Rydecka kociaki - 781 505 010
domu - Tel 500-50-50-12 Certyfipracująca poprzednio w Beauty &
kat, doświadczenie, szeroki wybór Hair zaprasza wszystkich stałych
ZGUBIONO
rzęs, produkty profesjonalne i i nowych klientów do salonu przy
ul. Krótkiej 21 tel. 757646346
Zaginięcie legitymacji studencantyalergiczne 100% zadowokiej o numerze 9145
KUPIĘ
lonych klientek. Tanio szybko i
Kupię stary piec kaflowy - 667
MIESZKANIA
solidnie. Najwyższa jakość
906 224

SPRZEDAM

SPRZEDAM
Porotherm
Eder
wym.300/247/238 w cenie 4zl +
vat tel.507706562
Sprzedam albę - sukienkę
zdejmowany kołnierz stan b.d
rozmiar 122-128, cena 80zl tel:
781879992
Sprzedam prawie nowy (bardzo solidny - gwarancja) piec
c.o.”etażowy” – 796 489 565
Sprzedam tanio rusztowanie
ramowe tel. 512 142 377

ODDAM

Bez pośredników. Sprzedam
mieszkanie 50m, 2 pokoje w
starym budownictwie, ul. Świętojańska. Cena 150 tys.zl - 606
493 620
Bezpośrednio - 59m - 147
tys. - Mieszkanie po remoncie
dla młodego małżeństwa lub pod
wynajem dla studentów blisko
Kolegium Karkonoskiego. Cena
do negocjacji. Pośrednikom
zdecydowanie dziękuję. - 787
776 416

Atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie 63 m2, 3 pokoje z
balkonem, kuchnia z jadalnią po
kapitalnym remoncie, czwarte
piętro w bloku ul. Kiepury. 219 Do sprzedania mieszkanie - 601
000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 554 392
667 219 752
Do sprzedania mieszkanie 50m2
Bez pośredników - mieszkanie ul. Kiepury 69, dwa pokoje, bal89m - w centrum Jeleniej Góry.
kon, II piętro, stan developerski
Ulica Poznańska. Mieszkanie
- 601 554 392
jest dwupoziomowe. Składa się
z czterech pokoi, dużej kuchni, Jak nowe 2 pokoje słoneczne
toalety i łazienki. Do zamiesz- 38m Zabobrze Karłowicza najkania. Bez pośredników - 509 lepiej bezpośrednio pilnie sprzedam - 509 266 386
703 086
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Karpacz - 2170 zł./m2 Sprzedam mieszkanie 110m2,
możliwość podziału na dwa z
niezależnymi wejściami. Wynagrodzenie biura w pełni opłaca
strona sprzedająca. Zapraszam
na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 535 999 469
Ładna kawalerka z ogródkiem. 23m, po kapitalnym remoncie na
1 piętrze z ogródkiem, piwnicą,
strychem i komórką w cichej
kamienicy z czynszem miesięcznym 88zł. Dach po remoncie.
Atrakcyjna lokalizacja. Cena
85000zł. - 606 200 202
Mieszkanie 3 pokojowe - 75
m2, pierwsze piętro w kamienicy
w pobliżu centrum Jeleniej Góry.
190 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Noskowskiego - 3 pokojowe
- słoneczne mieszkanie o bardzo
dobrym rozkładzie (rzut prześlę
na życzenie na e-mail) idealne dla
młodej rodziny z dziećmi w wieku
przedszkolnym lub szkolnym.
Marcin Chaszczewicz lic.14414
- 660 359 500
Piękne mieszkanie w Cieplicach - Nowe, 40m2, w pełni
wyposażone mieszkanie w Cieplicach, na drugim (ostatnim piętrze), w budynku wielorodzinnym
(mieszkają 3 rodziny), teren z
ogródkiem, ogrodzony, miejsce
parkingowe, piwnica. 5250/m2 605 915 247
Rewelacyjna kawalerka w
super stanie, w świetnej lokalizacji, bardzo tania w utrzymaniu,
duże zwroty za ogrzewanie,
niskie opłaty, słoneczna. Polecam. Cena: 103tyś. do negocjacji
- 888-152-841
Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej
Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 603 083 567
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu,
40 m2 - 511-414-895
Sprzedam mieszkania od
45-90 m kw, podwyższony stan
deweloperki (okna, drzwi, balkony drewniane, ogrzewanie
gazowe podłogowe, solary ) przy
ul. Głowackiego. Ładna i cicha
okolica, tel. 609842593
Sprzedam mieszkanie 2 pok.
w Jeleniej Górze, 39,4m2, os.
Orle, 3 piętro. Wymienione okna,
budynek wyremontowany, balkon, piwnica. Mieszkanie gotowe
do zamieszkania. Cena 135tys.
Tel.606664486
Sprzedam mieszkanie 56,4 m2
na czwartym piętrze, trzy pokoje,
balkon. Mieszkanie jest bardzo
słoneczne. Ul. Mickiewicza 19a
(okolice Sądu) - 660 910 171
Sprzedam mieszkanie po
remoncie 50m2 w Ścięgnach
bezczynszowe na parterze. Dwa
pokoje, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie gazowe. W starym budownictwie. Komórka murowana
6m2, garaż blaszak, parking.
Cena 135000zł. - 695 199 665
Sprzedam mieszkanie w centrum z widokiem na góry tel. 510
132 271
Sprzedam mieszkanie w dobrej
cenie, 2 pokoje 34m2 Zabobrze 661 703 997
Zabobrze 3 pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze w
bloku, 62 m2. N. Rychlewski
lic: 9549 - 210 000 zł. - 667 219
752

og£oszenia / reklama
Zaproponuj swoją cenę
- Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w Cieplicach po
remoncie - 137 tys. Lic.14414.
Wynagrodzenie biura w pełni
opłaca strona sprzedająca. - 666
109 550

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Do wynajęcia mieszkanie Szklarska Poręba całe po remoncie,
osobne wejście, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój
55 mkw. z ogródkiem, miejsce
parkingowe na samochód - 793
032 443
Wynajmę kawalerkę w Jeleniej
Górze na ul. Różyckiego. Tel.
695725874

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia hotelik robotniczy
- trzy pokoje 2 osobowe, niezależny wjazd, parking, ogród,
osiedle Czarne Jelenia Góra tel.
795 203 490, 75 75 215 89
Do wynajęcia kawalerka na ul.
Różyckiego. Po remoncie. Umeblowana. Tel. 695725874
Do wynajęcia mieszkanie dwa
pokoje 40m Osiedle 20-lecia Cieplice tel. 781879992 po 18
Do wynajęcia w centrum Cieplic mieszkanie 2 pokojowe, z
kuchnią. Kuchnia umeblowana,
pokoje bez umeblowania tel. 601
794 937
Kawalerka Pl. Ratuszowy - 1.
piętro, widok na ratusz, wysoki
standard, c.o. miejskie, wyposażona (pralka, TV, internet etc.) i
umeblowana, od zaraz, bezpośrednio, 590,- zł + czynsz 165,- +
media - 502 377 461
Mam do wynajęcia umeblowane
mieszkanie 36 m2. Centrum
Jeleniej Góry, boczna ulica, nowy
budynek, ogrzewanie gazowe,
czynsz 700 zł/mies. + media
(gaz, prąd, woda, śmieci) tel. 727
660 667
Mieszkanie 2 pokojowe - na
parterze w wieżowcu, 54 m2,
umeblowane, 900 zł plus media.
Ul. Noskowskiego. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 30m2 Mysłakowice – kawalerka pełno umeblowana: kuchnia, pokój, łazienka,
cena: 400zł + czynsz 200zł +
media (prąd) - 724 123 820
Mieszkanie na Zabobrzu I Wynajmę mieszkanie przy ulicy
Szymanowskiego, 26mkw, umeblowane, 650zł (w tym czynsz i
ogrzewanie) + media - 606 183
132
Mieszkanie na Zabobrzu II Wynajmę mieszkanie 70mkw,
umeblowane, 650zł+opłaty - 606
183 132
Mieszkanie w centrum JG.
80m z miejscem parkingowym na
zamkniętym podwórku. 3 pokoje,
kuchnia i łazienka umeblowane,
centralne gazowe - 535 670 511
Mieszkanie we Wrocławiu
- 50m2, dwa pokoje, w pełni
wyposażone, blisko centrum
- od czerwca na dłużej. - 601
594 442
Posiadam 2 pokoje do wynajęcia, łazienka, kuchnia, internet
- 669 991 237
Sobieszów - do wynajęcia,
kawalerka, wysoki standard tel.
601 918 475

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wynajmę apartament/pół domu
na osiedlu Widok JG - Cieplice,
100m2, 3 pokoje, duża słoneczna
kuchnia z AGD i meblami na
wymiar, łazienka, taras, balkon,
ogród, internet, 1400 zl + media
- 693-503-602
Wynajmę bardzo ładne mieszkanie w centrum Jeleniej Góry,
kilka kroków od ul. 1-go Maja,
85m2, 3 pokoje, duża kuchnia z
meblami, łazienka, 950zl + media
- 693-503-602
Wynajmę na Mickiewicza 2
pokoje, balkon, garaż podziemny,
meble. Tylko czystej i odpowiedzialnej osobie. Teren zamknięty
bramą automatyczną. 950 zł +
liczniki. Tel. 500 290 337
Wynajmę mieszkania od 10zł/
m2 + media. - 607 328 088
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3
os. Wynajmę pokoje dla turystów,
kuracjuszy i nie tylko. Rejon
Parku Zdrojowego Cieplice tel.
517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
40m2 na większe zamienię Mieszkanie wyremontowane
w Cieplicach na 1 piętrze, w
spokojnej kamienicy, ogrzewanie
gazowe, blisko Placu Piastowskiego, zamienię na większe. tel.
516956044
Zamienię lub sprzedam mieszkanie w Szklarskiej Porębie na
mniejsze - centrum Szklarskiej
Poręby (75,5m2) tel 500-069256
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu 47,5 m2 kwaterunkowe na
mieszkanie w Cieplicach tel. 500
576 548, 71 349 17 17

DOMY
KUPIĘ
Dom wolno stojący - w Jeleniej
Górze, Cieplicach, Sobieszowie,
z dojazdem drogą asfaltową,
bez remontu, pilnie dla klientów
z gotówką. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM
Bezpośrednio sprzedam 1/2
domu w poziomie 123m2 - Jelenia Góra, osobne wejście, cena
330 000 zł tel. 797 775 829
Dom - inwestycja - 700 m2, 11
pokoi i lokal użytkowy na parterze
na działce 1200 m2 w Jeleniej
Górze przy jednej z głównych
ulic. 1 200 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Dom 135 000 zł - 130 m2
powierzchni, do remontu (nowy
dach) na działce 1721 m2 w
malowniczej miejscowości Wojciechów, w okolicy Lubomierza.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom dla inwestora - Jelenia
Góra-Cieplice przedwojenny,
dwupiętr. dom mieszk.-warszt.
Dla inwestorów z pomysłem na
wykorzystanie potencjału nieruchomości. Działka 9ar, pow.
domu 440mkw. Na IIp. mieszkanie 130mkw. Cena 480tyś zł - 693
702 945
Dom parterowy - 202 m2
powierzchni całkowitej, salon,
kuchnia, jadalnia, 3 sypialnie,
łazienka, pom. gospodarcze,
dwa garaże na działce 1200 m2
na przedmieściach Jeleniej Góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul.
Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul.
Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego
56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul.
Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola

Dom w Międzyrzeczu - Dom
wolnostojacy o pow. całkowitej
218,80m²z garażem oraz budynkiem gospodarczym w Międzyrzeczu - Bobowicko. Widok na
jezioro, blisko las. Pow. działki
680m² - 885 342 947
Domek z duszą - tylko 125
tys. - Domek dla ludzi ceniących
ciszę i spokój, którzy nie chcieliby
tracić kontaktu z większym miastem. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414
Karkonoska Giełda Nieruchomości. - 535 999 469
Ok. 100 m kw. Kostrzyca na
działce 800 m kw, - przytulny, po
remoncie nie wymaga nakładów
finansowych. lic.9549 - 726 290
939
Solidny dom koło Małej Poczty.
Doskonała cena 380000 zł do
rozmów. Polecam Remigiusz
Rychlewski - 501 736 644
Sprzedam dom na pograniczu
Jeżowa Sudeckiego i Zabobrza;
parterowy z poddaszem użytkowym, z możliwością osobnego
zamieszkania dwóch rodzin; Bez
pośredników. Kontakt pod ner tel.
502 282 619
Sprzedam pomieszczenia
biurowe o łącznej powierzchni
132m2 w Jeleniej Górze na
Zabobrzu. - 725 252 395
Sprzedam pół domu w Cieplicach, okolice Tesco, dworca PKP,
Zorka. Dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój lub zamienię na dwa mniejsze. Cena do
negocjacji. - 600 544 056
Sprzedam trzy tanie domki
1) 59 tys. 2) 87 tys. 3) 134 tys.
Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości
- 535 999 469

Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul.
Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul.
Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul.
Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1
Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra,
ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul.
Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa,
Objazdowa

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia piętro domu w
Cieplicach - taras, ogród, piec
dwu funkcyjny + kominek tel.
603 139 918

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjna działka budowlana w Dziwiszowie osiedle leśne
Zacisze, w sąsiedztwie nowych
domów, media przy działce.
Widok na góry. Zamieszkaj tam
gdzie inni przyjeżdżają na urlop.
Pow. działki 1462m² - 885 342
947

Atrakcyjna działka budowlana w Jeleniej Górze-Dziwiszów osiedle leśne Zacisze,
media przy działce, w sąsiedztwie
nowe domy, widok na Karpacz.
Pow.1462m² - 885 342 947
Bardzo atrakcyjna działka
budowlana w Jeleniej-Górze Dziwiszów o powierzchni 3482m²,
na osiedlu leśne Zacisze, w
sąsiedztwie nowe domy, media
przy działce widok na góry. Cena
bez pośredników. - 885 342 947
Działka 55 000 zł - 676 m2,
budowlana z mediami, na nowym
osiedlu w Mysłakowicach, pośród
istniejących już domów. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
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Wójt Gminy Mysłakowice
informuje, że

na tablicach ogłoszeń został podany do publicznej wiadomości
w dniu 16 kwietnia 2012r. wykaz przeznaczonych
do sprzedaży n/w nieruchomości:
1. Działka nr 503/2 o pow. 0,1316 ha
położona przy ul. Rudawskiej w Karpnikach,
2. Działka nr 863 o pow. 0,3700 ha
położona przy ul. Czarny Strumień w Łomnicy,
3. Działka nr 358/2 o pow. 0,0800 ha
położona przy ul. Jeleniogórskiej w Kostrzycy,
4. Działka nr 116/3 o pow. 0,06 ha
położona przy ul. Wojska Polskiego w Mysłakowicach.
5. Działka nr 205/2 o pow. 0,15 ha
położona w Krogulcu,
6. Działka nr 116/4 o pow. 0,03
położona w Krogulcu,
7. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 51,90 m2 przy ul. Sułkowskiego 5
w Mysłakowicach 9 ( sprzedaż na rzecz najemcy ),
8. Lokal użytkowy nr 11 o pow. 97,40 m2
przy ul. Świerczewskiego 110 w Łomnicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu
lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice
www.myslakowice.pl

NAUKA TAŃCA
8�maja
8�maja
DZIECI
godz.18:00
DOROŚLI godz.19:00

D z i a ł ka b u d o w l a n a w
Sosnówce 2800m kw. Wydane
warunki zabudowy, cena 130
tys - 512 034 350

Dziwiszów 3482m² - Najpiękniejsza działka budowlana
w Jeleniej Górze-Dziwiszów os.
leśne Zacisze. Media przy działce
w sąsiedztwie nowe domy, widok
na góry, łono natury blisko ciebie.
Działki budowlane na sprze- Pow. 3482m².Bez pośredników. daż, atrakcyjnie położone koło 885 342 947
Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel. 695
Firma Skanska
725 857
S.A. sprzeda
Działki do wydzielenia w Łomnicy, dogodne położenie i piękny
widok 55zł/m2 oraz 1,5 ha, z
możliwością zabudowy 200 tys.
zł. - 662 581 311

działki budowlane
w Zachełmiu Gm.
Podgórzyn nr
kontaktowy 502 746
075

Marczów grunt rolny 3ha
sprzedam orne 2,5ha łąka 0,5ha
naturalne warunki do zrobienia
stawu - 509 146 305
Mieszkaniowo-pensjonatowa - 4265 m kw. z możliwością dokupienia sąsiedniej
nieruchomości - piękne widoki,
Szklarska Poręba Średnia.
lic.9549 - 726 290 939
Sprzedam trzy tanie działki:
1500m-46500; 2000m-50000;
10000m-73000. Zapraszam
na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. Prowizję
opłaca sprzedający. - 666 109
550

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam pilnie, tanio lokal w
centrum - 60m2 z witryną i parkingiem tel. 607 055 801
Sprzedam-wynajmę ***bezpośrednio***lokal użytkowy na
parterze w Jeleniej ul. Cieplicka
20, o pow.96m, po kapitalnym
remoncie, przystosowany na
różne rodzaje działalności w tym
dla gabinetów lekarskich - 691
221 116

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukamy małego (jedno stanowisko) pomieszczenia na biuro.
Cena do 350zl. - 884 001 204

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia część magazynu
ok.30 m kw. Cena do uzgodnienia. - 601 789 242
Do wynajęcia lokal 26m2 na
parterze w Jeleniej Górze ul. 1-go
Maja/Pocztowa - 601 554 392
Do wynajęcia lokal 75 m2, trzy
pomieszczenia (w całości lub
osobno) pod usługi lub handel, ul.
Klonowica tel. 600 395 142
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Do wynajęcia lokal na parterze,
40m, centrum, PL. Wyszyńskiego
46 - 609 655 488
Do wynajęcia parking podziemny
z windą samochodową 360m2
i lokal użytkowy na parterze
162m2 w nowym budynku w
centrum Jeleniej Góry EKR Nieruchomości nr licencji 12382
- 601 610 040
Pawilon 10m2 - 690zł. Centrum Jeleniej Góry, Plac Wyszyńskiego. Ogrzewanie, klimatyzacja,
rolety antywłamaniowe. Bardzo
dobre miejsce na warzywniak,
małe usługi, lombard, sklep z
tanią odzieżą itp Niski czynsz 662 009 700
Piechowice, do wynajęcia
lokal na handel, usługi tel. 75 61
614 01
Wynajmę willę w Sobieszowie
- 6 pokoi 2 i 3 osobowych, każdy
z łazienką, salon z kominkiem,
w pełni wyposażona kuchnia,
jadalnia, dodatkowa łazienka (z
prysznicem), balkon i przestronny
taras. - 604 493 893

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę szkółce lub samodzielnemu trenerowi, na wyłączność, na terenie celwiskozy, kort
do tenisa. - 756 452 823
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