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JELENIA GÓRA Miasto chce za nas decydować, do której szkoły mamy posyłać dzieci - skarżą się rodzice

Wojna z „systemem” o pierwszaków

Jelenia Góra

Odkrycia
na Podwalu

- W naszej szkole odbyła się już
rekrutacja do klas pierwszych w
nowym roku szkolnym. Przyszli wychowawcy spotkali się z rodzicami,
przekazali im listę podręczników,
dzieci zostały przydzielone do klas. I
nagle, w poniedziałek, pani dyrektor
dostaje telefoniczną wiadomość od
prezydenta miasta, że nie ma zgody
na dodatkową klasę pierwszą i lista
dzieci z rejonu „siódemki” ma trafić
do tamtej szkoły, a u nas zostają, jak
dotąd, tylko trzy oddziały - usłyszeliśmy od pracownika „dwójki”, który
chciał zachować anonimowość.
Opowiadał, że przychodzą oburzeni
rodzice, mieszkający w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 7 i kategorycznie
odmawiają zgody na przeniesienia
dzieci do tamtej placówki.
Dyrektor „dwójki” Elżbieta Rzemińska zaprzecza jakoby prezydent
miasta dzwonił do niej w tej spra-

Co odkryto podczas prac
archeologicznych w centrum
miasta?

Więcej na stronie 3.

Gimnazjaliści zdawali „małą maturę”

Fot. Petr

JELENIA GÓRA

wie. - To jakieś plotki – podkreśla.
Mówi, że rzecz się ma zupełnie
inaczej. - Pan prezydent mówił na
oficjalnych spotkaniach, że nie
zmusi rodziców do zapisywania
dzieci do szkół według rejonizacji.
Ta deklaracja spowodowała, że
postanowiliśmy utworzyć u nas
czwarty oddział klasy pierwszej, bo
było zainteresowanie rodziców, a
my mamy takie możliwości – tłumaczy E. Rzemińska. Dlatego w szkole
odbyła się rekrutacja. - Wcześniej
nie zgłaszałam utworzenia dodatkowej klasy władzom oświatowym,
dopiero w poniedziałek poinformowałam o tym naczelnika Wydziału
Oświaty i Sportu Pawła Domagałę.
Wtedy się dowiedziałam, że nie ma
na to zgody – twierdzi dyrektor E.
Rzemińska. Podkreśla, że to ona jest
sprawczynią całego zamieszania,
lecz chciała dobrze. - Wyszłam przed

szereg – przyznaje.
Tłumaczy, że widać
źle zrozumiała deklarację władz miasta.
Uważała, że skoro jej
szkoła ma warunki
do otwarcia dodatkowego oddziału i
jest wystarczająco
dużo dzieci, to nie
ma powodu, by tego
nie robić.
- Ja nie mam pretensji do pani dyrektor, tylko do władz
miasta, które próbują
łamać prawa rodziców. Rozporządzenie
ministra edukacji z 22
lutego 2004 roku dopuszcza zapisywanie
dzieci do szkół spoza
obwodu – mówi pani
Kinga (nazwisko do
wiadomości redakcji), która – choć
mieszka w rejonie
„siódemki - zapisała
synka do „dwójki”.
Więcej na stronie 3

Jelenia Góra

Pożegnali
maturzystów

Fot. Angela

Aktualny mistrz Polski seniorów w saneczkarstwie doczekał
się swojej szansy na starty w Pucharze Świata. Od sierpnia Artur
Gędzius rozpocznie przygotowania w dwójce z klubowym kolegą
Jakubem Kowalewskim.

Str. 5

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze otrzymała polecenie, żeby listy z zapisanymi tutaj pierwszakami
przekazać do innej podstawówki – mówią oburzeni rodzice. - W marcu, na spotkaniu ze związkowcami z miejskich
placówek oświatowych prezydent Jeleniej Góry zapewniał,
że mimo rejonizacji, rodzice mają prawo wyboru szkoły –
przypominają nauczyciele z „dwójki”.

Jeleniogórska „dwójka” cieszy się dobrą
opinią, dlatego wielu rodziców chce tu
zapisać dzieci.

Region

Motocrossowcy pod lupą policji
Do szóstego maja br. potrwa akcja,
podczas której policjanci jeleniogórskiej drogówki i prewencji wspólnie z
funkcjonariuszami Straży Granicznej,
Miejskiej, Leśnej i Karkonoskiego Parku
Narodowego wezmą pod lupę motocrossowców oraz osoby jeżdżące quadami.
Dla „pseudokierowców” będą surowe
kary. Kontrole mają być prowadzone
cyklicznie.
Działania będą ukierunkowane na
dyscyplinowanie motocrossowców
oraz kierowców quadów, którzy nie
stosują się obowiązujących przepisów

i stwarzają zagrożenie zarówno dla
ludzi, jak i zwierząt. Do najczęściej popełnianych przez nich wykroczeń należy
przede wszystkim jeżdżenie po terenach
parków, niszczenie szlaków, płoszenie
zwierząt , a także jeżdżenie po drogach
niezarejestrowanymi pojazdami, często
bez uprawnień. - Te zachowania stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla
innych użytkowników dróg i turystów,
którzy odwiedzają ziemię jeleniogórską
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska,
rzecznik jeleniogórskiej policji.
(Angela)

Region

Problem z pociągiem do Trutnova

1082 abiturientów jeleniogórskich szkół średnich w piątek
zakończyło rok szkolny.

Więcej na stronie 4.

Przez trzy dni 411 tys. uczniów
klas trzecich gimnazjów zdawało
„„małą maturę”, czyli swój pierwszy
poważny egzamin, decydujący o

Obsługiwane przez Przewozy Regionalne połączenie kolejowe z Czechami na stałe wpisało się w kolejowy
pejzaż Dolnego Śląska. Na sudeckiej
trasie z Jeleniej Góry do Trutnova
pojawił się jednak finansowy problem.
Czesi złożyli ofertę znacznie droższą
niż szacowano. Jak poinformował
wicemarszałek Województwa Dolnoprzyjęciu do szkół średnich. – Najle- się część matematyczno-przyrod- śląskiego Jerzy Łużniak, w rezultacie
piej poszło z części humanistycznej. niczą - mówili nam gimnazjaliści z trzeba było dopłacać do linii kolejowej,
Z języków obcych też dobrze. Tak Jeleniej Góry.
która nie finansowała w pełni kosztów

Więcej na stronie 4 realizacji tych przewozów. Wicemarjak myśleliśmy, najgorzej pisało

szałek Jerzy Łużniak stwierdza, że jeśli
w negocjacjach nie dojdzie do porozumienia z czeskimi przewoźnikami,
trzeba będzie zdobyć odpowiednią
homologację na Czechy dla polskich
szynobusów.
Według rozkład jazdy połączenia
Jeleniej Góry z Trutnovem ruszyły od
minionej soboty, ale podróżni muszą
się przesiadać do autobusów podstawianych w ramach komunikacji
zastępczej.
(Accipiter)
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Cyprian
Wólkiewicz
poeta,
dziennikarz i
publicysta

Fot. Archiwum

NA TOPIE

Prowadzi warsztaty dziennikarskie dla
uczniów szkół średnich
w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ulicy Bankowej, których
integralną częścią jest
TOK Młody Magazyn
Kulturalny – przygotowywany w całości

POWIAT

przez uczestników zajęć. W gronie
młodych uchodzi za postać bardzo
ciekawą, nietuzinkową i z dużym
poczuciem humor u. Jak sam
twierdzi potrafi zdystansować się
wobec świata, czego często nie
potrafią inni.
Poza pracą w JCK, zajmuje się
tłumaczeniem literatury francuskiej. Czas wolny spędza ze swoją
życiową towarzyszką Anią oraz
synem Wojtkiem. Niebawem, bo
już za trzy miesiące urodzi mu
się drugi syn. Czy któryś pójdzie
w ślad taty?
(Petr)

Alicja Dusińska,
właścicielka klubu
muzycznego Orient
Express

Chętnie wspiera artystów niezależnych oraz
młodych twórców. Stawia na kreatywność i
umiejętność wykorzystania czasu wolnego
z korzyścią dla siebie
i innych. Angażuje się
w akcje charytatywne;
jest założycielką Karkonoskiego Salonu Sztuki
działającego przy Orient
Expressie. prężnie działającym na jeleniogórskim
Dworcu Głównym. To
klimatyczne miejsce.
(Petr)

Została nominowana w „Szczycie
Kultury 2011” do nagrody dla animatorów kultury we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku. Zawsze pogodna i
uśmiechnięta, bez względu na słabą
kondycję kulturalną jeleniogórzan,
o czym świadczy popularność przedsięwzięć filmowych, muzycznych,
literackich, itp. organizowanych nie
tylko w jeleniogórskim muzycznym
Oriencie.

Była mowa o turystyce, oświacie, sporcie i działalności socjalnej

Razem Jelenia Góra i Aachen
30–osobowa grupa z jeleniogórskiego starostwa powiatowego oraz innych jednostek samorządowych z Jeleniej
Góry pojechała do Aachen. Pobyt był opłacony przez stronę
niemiecką, natomiast koszty dojazdu pokryła Fundacja
Polsko–Niemiecka. Celem była wymiana doświadczeń i
praca nad planem dalszej współpracy.

Fot. Starostwo Powiatowe

Układaliśmy program współpracy Włodyga, starosta powiatowy.
Nasza współpraca rozwija się świetna kolejne lata, a także podsumowywaliśmy realizacje wspólnych zadań przez nie. Oprócz wspólnych przedsięwzięć
ostatnie dwa lata - powiedział Jacek w turystyce, wymieniamy się doświadczeniami, m.in. w zakresie
pracy domów społecznych, w
oświacie, w sporcie. Podczas
wyjazdu nie zabrakło warsztatów, na których powstawały
nowe pomysły na rozwój naszej współpracy. Motywem
Jeleniogórzanie pojechali do
przewodnim były trzy pytania
zaprzyjaźnionego Aachen w
dotyczące rozwoju turystyki
ramach rewizyty.
i kultury, gospodarki i miejsc
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pracy, a także rozwoju socjalnego i
edukacyjnego, zarówno w naszym
regionie, jak i w Aachen – podkreślał
Wiesław Dzierzb, dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.

O NIEJ SIĘ MÓWI
Fot. Archiwum

2

POWIAT

Starostwo dostało ponad milion złotych
na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Jednym z pomysłów jest utworzenie
klasy o profilu „Opieka nad osobami
starszymi”, połączonej z nauką języka
obcego. Zajęcia praktyczne miałyby
odbywać się zarówno w Jeleniej Górze,
jak i Aachen. Jeleniogórzanie namawiali
też Niemców do otwarcia u nas zakładu,
który byłby przyjazny dla środowiska.
(Agrafka)

Ponad 1 mln zł jeleniogórskie
starostwo dostało na ten rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Podczas
wczorajszej (czwartkowej) sesji
powiatu wprowadzono tę zmianę
do budżetu. 400 tys. zł zostanie
przeznaczone na rehabilitację
zawodową, natomiast 705 tys. zł
na rehabilitację społeczną.
W zakresie zadań związanych
z rehabilitacją zawodową, 200
t ys. zł przeznaczono dla osób
niepełnosprawnych na: rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej lub na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej. Kolejne
200 tys. zł to pieniądze na zwrot
kosztów wyposażenia stanowiska

- Nasza współpraca rozwija się świetnie. Oprócz wspólnych przedsięwzięć w turystyce, wymieniamy się doświadczeniami, m.in. w zakresie pracy domów społecznych, w oświacie, w
sporcie. Podczas wyjazdu nie zabrakło warsztatów, na których powstawały nowe pomysły
na rozwój naszej współpracy. Motywem przewodnim były trzy pytania dotyczące rozwoju
turystyki i kultury, gospodarki i miejsc pracy, a także rozwoju socjalnego i edukacyjnego,
zarówno w naszym regionie, jak i w Aachen – podkreślał Wiesław Dzierzb, dyrektor
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Jednym z pomysłów jest utworzenie klasy o profilu „Opieka nad osobami starszymi”,
połączonej z nauką języka obcego. Zajęcia praktyczne miałyby odbywać się zarówno w
Jeleniej Górze, jak i Aachen.

dla osób niepełnosprawnych, poniesionych przez pracodawcę.
Środki na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych
podzielono na cztery zadania:
160 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie niepełnosprawnym i ich opiekunom turnusów
rehabilitacyjnych, sumą 150 tys.
zł będzie dofinansowana likwidacja barier architektonicznych i
technicznych. Na dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przeznaczono
- prawie 400 tys. zł., a na wsparcie
działań w zakresie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki - 22 tys. zł.
(Agrafka)

•

JELENIA GÓRA

Region

Płonęła fabryka
opakowań w Miłkowie

Dewastacja zabytkowej wieży
na Wzgórzu Krzywoustego
choć wszystko zależy od środków
finansowych, jakimi dysponuje
miasto - poinformowała Lucyna Januszewska.
- O tym, czy zdewastowany sprzęt
można naprawić, czy trzeba wymienić, decyduje ten, kto się tym
sprzętem zajmuje. W tym przypadku
jest to administrator, do którego oczywistych obowiązków należy przekalkulowanie, jakie działanie będzie
racjonalne - naprawa, czy wymiana.
Właśnie dlatego ZGKiM podpisał
tę umowę, ponieważ w gronie jego
pracowników są m.in. elektrycy i
instalatorzy – poinformował Cezary
Wiklik, rzecznik Urzędu Miasta.
Wieża widokowa zostanie otwarta
dla turystów od 1 maja.
(Agrafka)

Dwie nowe latarnie i tablica informacyjna zostały wyrwane i kompletnie zniszczone. Zarządca dowiedział
się o tym od nas. – Wysłaliśmy
grupę techniczną, która sprawdziła
rozmiary zniszczeń, czekamy na wycenę zniszczeń - powiedziała Lucyna
Januszewska, wicedyrektor do spraw
ekonomicznych Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Uszkodzone latarnie zostały zabrane przez zarządcę terenu. - Zgłosiliśmy to na policję i zwrócimy się
z prośbą o zwiększenie patroli w tej
okolicy. Tablica zostanie na nowo
zamontowana. Przygotowaliśmy już
pismo do władz miasta z pytaniem,
czy odtwarzać uszkodzone lampy,
a także wystąpiliśmy o całodobową
ochronę obiektu i pobliskiego terenu,
•
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Na około 200 tysięcy złotych
wstępnie oszacowano straty, jakie
spowodował pożar, który w miniony
poniedziałek (23.04) wybuchł w hali
produkcyjnej fabryki drewnianych
opakowań w Miłkowie. Płomienie
pojawiły się na poddaszu i pochłonęły
1 /3 dachu. Niewykluczone, że ogień
mógł się wydostać z nieszczelnego
przewodu kominowego, ale faktyczną przyczynę ustalą biegli z zakresu
pożarnictwa. Pożar wybuchł w hali o
powierzchni około 7,5 tys. m kw. nad
kompleksem złożonym z kotłowni,
suszarni drewna i magazynów. Do
zapalenia się poddasza doszło po
godzinie 16.00, kiedy w hali produkcyjnej nie było już pracowników.
- Akcja gaszenia trwała ponad
trzy godziny i była bardzo trudna ze
względu na konstrukcję dachu, który
miał trzy warstwy: pełne deskowanie,
na nim papa, a od góry blacha. Ogień
natomiast pojawił się w środku i ciężko było go ugasić zarówno od dołu,
jak i od góry – mówi Maciej Gorzycki,
dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 KM PSP w Jeleniej Górze.
Z ogniem walczyło 43 strażaków,
łącznie 10 zastępców straży. Spłonęło
około 240 m kw. dachu. Wszystkie
pomieszczenia hali produkcyjnej
udało się uratować.
Fabryka opakowań w Miłkowie
jest jedną z nielicznych firm na rynku
polskim, która posiada certyfikat do
produkcji opakowań drewnianych
przeznaczonych do transportu międzykontynentalnego.
(Angela)

ROZMAITOŒCI
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Ciekawe odkrycia na Podwalu
Archeolodzy zakończyli już badania XVIII–wiecznych
murów, które zostały odkryte podczas prac budowlanych
na Podwalu. Odnaleziono osiemnastowieczne fragmenty
przedmiotów codziennego użytku, studnię, szkielet psa z
tamtych czasów, a także osady mułu wodnego, które dowodzą, że w tym miejscu był niegdyś staw lub starorzecze.
Interesującym znaleziskiem okazał się osiemnastowieczny szkielet
psa, na który trafiono koło jednego
z filarów budynku. Archeolodzy
podejrzewają, że pies mógł być
złożony w tym miejscu jako ofiara zakładzinowa (ludzie w ten
sposób próbowali przekupić złe
duchy-przyp. red.). Odkryto także

fragmenty naczyń, talerzy, garnków
glinianych, tac, fiolki po lekach. W
całości zachowało się ceramiczne
pudełko z XIX wieku. Również
studnia prawdopodobnie pochodzi z
przełomu XVIII i XIX w. Ponieważ do
budowy tego osiemnastowiecznego
budynku mieszkalnego stosowano
elementy z kamienia z wcześniej-

szych zabudowań, odnaleziono
też ciekawe fragmenty ozdobnej
kamieniarki – powiedział Stanisław
Wilk ze Skansenu Muzeum Wojska
Polskiego.
Odnaleziona ceramika pochodzi
z przełomu średniowiecza i okresu
nowożytnego, czyli była wyrabiana
między XV a XVI wiekiem. Istnieją
fragmenty zabudowy wcześniejszej
związanej z przedmieściami przy
bramie zamkowej z okresu średniowiecza. Prawdopodobnie była
to zabudowa drewniana, jednak
zachowały się jedynie ślady warstwy
kulturowej z tego okresu.

Prowadzone były także odwierty
geologiczne, które ukazały dużą
ilość osadów wodnych, co wskazuje
na obecność w tym miejscu przed
osadnictwem zbiornika ze stojącą
wodą np. starorzecza, czyli przyrzecznego jeziora.
Ponieważ zachowane mury i
studnia nie były bardzo stare i nie
posiadały atrakcyjnych historycznie
zdobień prawdopodobnie nie będą
wykorzystane w budowie nowego
obiektu przy Podwalu. Inwestor
kontynuuje prace budowlane w tym
miejscu od wtorku.
Agata Galas

Fot. Petr

Fot. Agata Galas

mamy wolne miejsca, to nie widzę problemu. Nie znam sytuacji dwójki, będę
musiał to sprawdzić, ale z pewnością
nie dzwoniłem do pani dyrektor – mówi
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
Paweł Domagała, naczelnik wydziału
edukacji i polityki społecznej urzędu
miasta w Jeleniej Górze twierdzi, że
dyrekcja szkoły podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze podjęła decyzję o utworzeniu
dodatkowego, czwartego oddziału klas
pierwszych bez zgody i wiedzy miasta.
- Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
, w szkołach podstawowych i gimnazjach
obowiązuje rejonizacja, co ma pozwolić
na uniknięcie przepełnionych klas i
szkół. Jeśli natomiast szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, może wówczas
przyjąć dzieci spoza rejonu. Przykładowo jeśli placówka ma 100 miejsc,
a z rejonu zostanie zapisane tylko
70 osób, to może przyjąć 30
dzieci z innego rejonu. Musi
mieć jednak zgodę władz
miasta, a takiej zgody dyrekcja „Dwójki” od nas nie
dostała. W minioną środę
rozwiałem z panią dyrektor i powiedziałem jej o
tym, że może utworzyć
trzy, a nie cztery oddziały.
Jeśli był zrobiony nabór
do czwartego oddziału,
to pani dyrektor zrobiła
to na własną rękę i teraz
będzie musiała przekazać
dzieci spoza rejonu do Szkoły
Podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze.
Rodzice zapowiadają, że
nie odpuszczą. - Pójdziemy
do naczelnika wydziału edukacji, a jeśli to nie pomoże,
napiszemy petycję do preElżbieta Rzemińska jest
zydenta Marcina Zawiły.
wieloletnim dyrektorm SP2.
Będziemy walczyć do skutku
W zeszłym roku placówka
– zapowiadają.
świętowała 65-lecie.
Bożena Bryl, (Angela)


Dokończenie ze str. 1
Dyrektor „dwójki” Elżbieta Rzemińska zaprzecza jakoby prezydent miasta
dzwonił do niej w tej sprawie. - To jakieś
plotki – podkreśla. Mówi, że rzecz się
ma zupełnie inaczej. - Wcześniej nie
zgłaszałam utworzenia dodatkowej
klasy władzom oświatowym, dopiero
w poniedziałek poinformowałam o tym
naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu
Pawła Domagałę. Wtedy się dowiedziałam, że nie ma na to zgody – twierdzi
dyrektor E. Rzemińska.
- „Dwójka” to szkoła z tradycjami,
która ma m.in. profil taneczny, odpowiadający mojemu synkowi – dodaje pani
Marta (nazwisko do wiadomości redakcji). - Poza tym tu jest świetna
kadra, bardzo dobra atmosfera i
doskonała opieka – wylicza.
Decyzją władz miasta
są też oburzeni nauczyciele. - Skoro prezydent
miasta dał wolną rękę
rodzicom w wyborze
szkoły, to dlaczego tego
się nie przestrzega? - pytają z goryczą.
Co na to prezydent?
- Oświadczam, że nie
dzwoniłem do pani dyrektor „dwójki”, a już „handel”
dziećmi zupełnie nie leży w
kompetencjach prezydenta
Jeleniej Góry. Nic na ten temat nie wiem. W pierwszej
kolejności musimy zapewnić
miejsca w szkołach dla dzieci
z rejonu, ale w miarę wolnych miejsc przyjmowane
są dzieci spoza rejonów, a w
związku z tym, że wszędzie
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Archeolodzy znaleźli średniowieczną ceramikę i inne cenne rzeczy

JELENIA GÓRA

Dyrektorka: Wyszłam przed szereg…
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Podczas prac wykopaliskowych odkryto
m.in. fragmenty naczyń, talerzy,
garnków glinianych, tac, czy fiolki po
lekach.

W Neptunie na rynku na razie posucha

Kiedy trysną fontanny?
Zła wiadomość dla miłośników
„Neptuna” na jeleniogórskim placu
Ratuszowym: ze względu na wycieki,
które niszczą fundamenty Ratusza, w
najbliższym czasie nie będzie w nim
wody. Zlecono ekspertyzę fontanny,
która ma wykazać przyczynę i koszty
naprawy awarii. Fontanny przy ul. Wolności i w Parku Zdrojowym natomiast
trysną pierwszego maja br. 30 kwietnia
wykonawcy przebudowy fontanny przy
ul. Wolności przeprowadzą ostatnie
szkolenie pracowników urzędu z obsłu-

giwania nowoczesnej atrakcji.
- Niestety fontanna „Neptun” przy Ratuszu koszmarnie przecieka i jest obawa,
że to właśnie ta woda powoduje zawilgocenie fundamentów Ratusza. Zleciliśmy
ekspertyzy, które mają wykazać co jest
przyczyną awarii i ile będzie kosztowała
naprawa. Planujemy naprawę fontanny
w tym roku, ale wszystko będzie zależało
od kosztów. Liczę na to, że nie są poważne i kosztowne problemy – mówi Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
Fontanna przy zbiegu ul. Wolności i

Wojska Polskiego została przebudowana „Wiosenny wybryk”
w minionym roku za 1,1 mln zł. W
ramach prac wyburzono starą konstrukcję, wybudowano nowy obiekt, który
obecnie jest wyłożony kostką brukową,
zagospodarowano zieleń, zamontowano nowe ławki oraz zasiano trawę.
Fontanna składa się z dwóch niecek, w
kształcie łezki, w których zainstalowano
dysze tryskające wodą, a wysokość strumieni można dowolnie programować.
Tryskająca woda jest podświetlana kolorowym światłem z energooszczędnych
podwodnych opraw.
(Angela)
•
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Turystyczna szopka już wkrótce
To atrakcyjna propozycja Zdrojowego
Teatru Animacji w Jeleniej Górze–Cieplicach, skierowana do turystów i jeleniogórzan. Spektakl jest przeznaczony dla
widzów od lat 15. Fabułę przedstawienia
stanowią legendy karkonoskie oraz
•
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nieznane szerszej publiczności zabawne
fakty z historii miasta. Najbliższy spektakl – 1 maja o godzinie 19.00. Bilety są
po 18 zł, rezerwacja – tel. 512 219 907 i
(75) 755 76 90.
(red)
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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

Jelenia Góra
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Słonym mandatem został ukarany
mężczyzna z Jeleniej Góry, który
w miniony weekend nie zważając
na przechodniów zaspokajał swoje
potrzeby seksualne na ławce przy
Bramie Wojanowskiej. Mężczyzna był
trzeźwy i przyznał się do zarzutów.
Nieobyczajne zachowanie jeleniogórzanina zauważyli strażnicy miejscy
na kamerach monitoringu. Na miejsce
wysłano patrol, który zatrzymał i ukarał mężczyznę. Ukarany nie potrafił
wytłumaczyć swojego zachowania.
(Angela)
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Zatrzymany na kradzionym rowerze
W czwartek policjanci Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze zatrzymali 21 –letniego
mężczyznę podejrzanego o kradzież
oraz o kierowanie rowerem w stanie
nietrzeźwości. Tego dnia około godziny
17.15 policjanci otrzymali zgłoszenie o
kradzieży roweru spod jednego z jeleniogórskich sklepów. Pokrzywdzony
pozostawił rower na chwilę i wszedł
zrobić zakupy. Kiedy wyszedł już go nie
było. Jego wartość oszacował na 8500 zł.
Powiadomieni o zdarzeniu policjanci
rozpoczęli poszukiwanie sprawcy. Kilka
•
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ulic dalej zauważyli mężczyznę jadącego
poszukiwanym rowerem. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej.
Cyklistą okazał się 21-letni mieszkaniec
gminy Mysłakowice, którego kilkanaście minut wcześniej policjanci ukarali
mandatem za spożywanie alkoholu w
miejscu publicznym. Przeprowadzone
badanie wykazało 2,5 promila. Mężczyzna przyznał się, że chwilę wcześniej
ukradł rower, ale chciał się nim tylko
przejechać. Teraz mu grozi do pięciu
lat więzienia.
(red)
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

JELENIA GÓRA

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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Medal dla starosty

Jacek Włodyga otrzymał z rąk
Andrzeja Kraśnickiego, szefa PKOl
wysokie oznaczenie sportowe
– „Srebrny Medal za zasługi dla
Polskiego Ruchu Olimpijskiego”.
Odznaczenie zostało nadane m.in.
w związku z osiągnięciami w
popularyzowaniu sportu w ogóle,
a wkładem w rozwój sportów
zimowych w szczególności. J. Włodyga jest uznanym konstruktorem
i ekspertem w dziedzinie skoczni
narciarskich, a także członkiem
międzynarodowych władz narciarskich i sędzią międzynarodowym w
tej dyscyplinie. Warto podkreślić,
że niedawno wydano książkę pt.
„Sportowcy ziemi jeleniogórskiej
1945-2010”, w której są opisane
osiągnięcia sportowe m.in. Jacka
Włodygi oraz innych sportowców
naszego regionu.

Szkoły pożegnały abiturientów
Tegoroczni maturzyści z dziesięciu
jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych w piątek zakończyli kolejny
etap swojej edukacji. Ich uroczyste
pożegnanie we wszystkich szkołach
było podniosłe i pełne wzruszeń. Zespół
Szkół Ekonomiczno – Turystycznych
żegnał swoich uczniów w Filharmonii
Dolnośląskiej. Po czterech latach edukacji naukę w popularnym jeleniogórskim
„Ekonomie” w tym roku skończyło 143
uczniów. Dziewięć osób odebrało świadectwo z czerwonym paskiem.
- Jest to piękna uroczystość, ale również związana z refleksją, bo ci, których
wychowaliśmy, którym daliśmy z siebie
najwięcej, odchodzą i zostawiają nas.
Dzisiaj uczniowie odbierają świadectwa
ukończenia szkoły, ale przed nimi jeszcze
dwa zadania: matura i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Mocno
trzymamy za nich kciuki i życzymy
im wszystkiego najlepszego zarówno
podczas egzaminów, jak i w dorosłym
życiu – mówiła Joanna Marczewska,
dyrektor Zespołu Szkół EkonomicznoTurystycznych w Jeleniej Górze.
Dla Moniki Bugacz, tegorocznej
maturzystki, zakończenie roku było
ogromnym przeżyciem.

- Z jednej strony cieszę się, że kończę
szkołę, a z drugiej strony czuję żal za
znajomymi i nauczycielami. Przez te
cztery lata zdążyliśmy się zżyć. W pamięci z pewnością zostaną mi świetne
wycieczki, których mieliśmy bardzo
wiele. Teraz w planach mam zdanie
matury i studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze
– mówiła Monika.
Dla Mateusza Baranowskiego, koniec
roku szkolnego było zakończeniem i
jednocześnie rozpoczęciem nowego
rozdziału życia. - Teraz matura i dorosłe
życie. Myślę już czym będę się zajmował
w przyszłości. Chcę iść na studia policyjne lub wojskowe. Najbardziej będzie mi
brakowało znajomych, z którymi bardzo
się zżyliśmy, ale mam nadzieję, że w
dalszym ciągu będziemy utrzymywać
te kontakty – mówił Mateusz.
W uroczystościach pożegnania tegorocznych abiturientów tradycyjnie
udział wzięły władze miasta.
Relacje z uroczystości w innych szkołach oraz fotogalerie
znajdziecie Państwo na naszym
portalu Jelonka.com.
(Angela)

Kochasz muzykę? Kolekcjonujesz
płyty? Posiadasz na strychu stare
winyle? Znudziła Ci się muzyka
na płytach CD, które posiadasz
i chcesz je wymienić na inne? A
może po prostu szukasz jakiegoś
wyjątkowego winyla? Kamiennogórska Giełda Muzyczna to otwarte
miejsce spotkań koneserów muzyki
i kolekcjonerów wszelkich nośników muzycznych. Organizatorzy
zapraszają w sobotę, 5 maja, o
godz. 11 do Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.
- Zainteresowanych kolekcjonerów
posiadających duże zbiory prosimy
o wcześniejszy kontakt na e-mail:
kontakt@harygma.pl - prosi organizator Krzysztof Wojtas.

Mniej żywności dla najuboższych

Jelenia Góra

od lat i nawet nie chce myśleć co będzie,
kiedy zabraknie darmowej żywności.
- O zakończeniu tego programu mówiono już w 2011 roku, kiedy Niemcy
wytoczyły proces Komisji Europejskiej
w sprawie umiejscowienia programu
PEAD we wspólnej polityce rolnej Unii
Europejskiej. Istotą programu miało
być wykorzystanie nadwyżek interwencyjnych pochodzących z zapasów
krajów członkowskich. Ponieważ
już od kilku lat ogromna większość
produktów przekazywanych nam,
czyli organizacjom charytatywnym,
nie pochodziła już z nadwyżek, ale
była kupowana na rynku, żądania
niemieckie zostały uznane przez Sąd
Unii Europejskiej za zasadne – wyjaśnia Janusz Jędraszko, prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób
Bezrobotnych. W całym procesie nie
chodziło o brak sensowności realizacji
programu, ale o jego finansowanie ze
środków UE.
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Galeria Górska
czynna w czerwcu

Długo oczekiwane i wielokrotnie
przekładane oficjalne otwarcie Galerii Górskiej przy ulicy Pijarskiej w
Jeleniej Górze zostało zaplanowane
na czerwiec tego roku. Placówka
ma pełnić nie tylko funkcję handlową. Jak informuje zarządca
galerii Michał Stępień, z czasem w
obiekcie powstanie również 6 sal
kinowych. Aktualnie 70 procent
powierzchni galerii jest wynajęta.
(red)
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Cisza nocna w centrum
od czerwca później
Wiosna w pełni, a wraz z nią
apet yt y mieszkańców na imprezy i dłuższe biesiadowanie
w centrum miasta, w którym
przeszkadza tylko … cisza nocna
obecnie obowiązująca od godz.
22.00. Stąd pytania, czy jest szansa by opóźnić ją o dwie godziny.
Władze miasta odpowiadają: „Tak,
ale od czerwca, na Euro 2012 i na
wakacje”. Wówczas cisza będzie
obowiązywała od północy. Zmiany będą obowiązywały do września i mają ożywić jeleniogórski
rynek, który obecnie zamiera tuż
po godz. 22.00. Części mieszkańców placu Ratuszowego to się nie
podoba. Ale rynek, to miejsce,
gdzie powinno tetnić życie także
późnym wieczorem.
(Angela)

Największy problem był z biologią

Gimnazjaliści mieli egzaminy
W gimnazjach w całym kraju „mała matura” rozpoczęła się w miniony wtorek, tj. 24
kwietnia od testów z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Zdając część
humanistyczną - gimnazjaliści musieli m.in. właściwie określić miejsca na mapie, podać
daty z dziejów Polski i świata, zapoznać się z fragmentem „Zemsty” A. Fredry, a potem
napisać rozprawkę o roli literatury w poznawaniu historii.

Niedługo rusza
muzyczna giełda

JELENIA GÓRA
W tym roku Banki Żywności dostaną dla najuboższych tylko ok. 40 tys.
ton żywności czyli niemal o połowę
mniej niż w roku ubiegłym, kiedy
dostarczono jej 74 tys. ton. Najgorsze
jest jednak to, że program ma być
realizowany tylko przez najbliższe dwa
lata. Bez tej formy pomocy pozostanie
więc prawie dwa tysiące osób z Jeleniej
Góry i okolic.
Z darmowej żywności wydawanej
przez Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych dotychczas korzystało około 1800 osób z Jeleniej Góry i
okolic. - Jeśli skończy się ta żywność,
ja i moje dzieci będziemy umierać z
głodu – mówi pani Anna z Jeleniej
Góry, matka samotnie wychowująca
czwórkę dzieci. Co miesiąc pobieram
żywność i tylko dzięki niej udaje nam
się przeżyć. Pieniądze, które dostaję z
zasiłków wystarczają tylko na opłaty.
W podobnej sytuacji jest pani Łucja,
emerytka, która z tej pomocy korzysta

JELENIA GÓRA

Fot. Petr
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Oficjalne wyniki „małej matury”
gimnazjaliści poznają dopiero za kilka
tygodni.
– Było łatwo, oby tak dalej. Trochę
dat, praca z mapą i fragmentami
tekstów, no i rozprawka, której temat
akurat mi bardzo przypadł do gustu.
Myślę, że część humanistyczną zdam
raczej dobrze. Pierwsze koty za płoty
– mówił Tomasz Madej z Gimnazjum
nr 3.
Z testami z biologii, geografii,
chemii, fizyki i matematyki uczniowie
klas trzecich gimnazjów zmagali się w
środę, 25 kwietnia w ramach części
matematyczno-przyrodniczej. Jak
twierdzą, ta poszła im zdecydowanie
najgorzej.
– Największym problemem były
•

zadania z biologii. Musieliśmy długo
główkować nad każdą z odpowiedzi.
Tak czy siak, jesteśmy dobrej myśli i
mamy nadzieję, że uzbieramy z 70,
80 proc. punktów – mówili Szymon
Kaczmarek i Jan Pasaman z „Trójki”.
Ostatnim dniem egzaminu był
czwartek, 26 kwietnia. To właśnie
wtedy gimnazjaliści zdawali część
językową na poziomie podstawowym i rozszerzonym. I tu, i
tu poszło dobrze. Jaki język mali
maturzyści wybierali najchętniej?
Angielski. W jeleniogórskiej „Jedynce” zdawało go aż 171 uczniów.
Tylko 58 wybrało niemiecki.
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– Języki wypadną całkiem nieźle. Naszym zdaniem, testy były
dość proste nawet w poziomie
rozszerzonym. Trzeba było znać
słówka, skoncentrować się podczas
odsłuchiwania nagrania, by potem
napisać z niego krótką relację,
przebrnąć jakoś przez gramatykę, i
tyle. Ci, którzy zdawali rozszerzony
język obcy musieli dodatkowo
napisać tekst na zadany temat.
Cieszymy się, że wreszcie koniec
zdawania – mówili Damian Wójcik,
Krystian Koniuszaniec oraz Jakub
Jaworski z Gimnazjum nr 1.
Piotr Iwaniec
•
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To było wspaniałe widowisko artystyczne

Będzie się działo

„Kuter” już wypłynął

Istotnie bowiem prezentacje wokalne, mini koncerty solo i w grupie,
pokazy taneczne i małe formy teatralne to tylko niektóre z form „walki o
miejsce” w eliminacjach
finałowych Polsko-Czeskiego Kutra Artystycznego, jakie w tym roku
wybrali młodzi. Ludzie
w wieku od 14 do 26
lat, którzy dwoili się
i troili by udowodnić
widzom, że to właśnie
na nich warto postawić.
Co ważne głosowanie
jest ciągle w toku. Występy młodych artystów możecie oglądać
w serwisie facebook na
profilu www.facebook.
com/LiveEventTV. Tam
też możecie głosować
na swoich faworytów
poprzez kliknięcie w

„Lubię to!”.
– Polsko-Czeski Kuter Artystyczny
to projekt mający na celu promocję
młodych wokalistów, instrumentalistów, tancerzy, aktorów itp. Przekraczając granice wypływamy na
szeroką wodę i wyławiamy talenty.
Co najważniejsze, talenty „lokalne”,
tutejsze, które zyskują dobrą okazję
do zaprezentowania się szerszej publiczności. Na żywo i w Internecie. I
to tak naprawdę jest główną nagrodą
w projekcie – mówi nam Katarzyna
Maczel z Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury.
Eliminacje finałowe do PolskoCzeskiego Kutra Artystycznego 2012

Zabawa interaktywna „Szalone
nożyczki” z udziałem Wojciecha
Dąbrowskiego, Pawła Okońskiego, Tomasza Lulek, Małgorzaty
Kałuzińskiej, Marzeny Obernkorn
i Mariana Czerski odbędzie się 1
maja o godz. 20.00 w na deskach
Nowej Sceny Teatralnej w Gołębiewskim.

Impreza dla Wiktorka we
wtorek w Łomnicy
1 maja o godz. 14.00 przy klubie
Warszawianka w Łomnicy rozpocznie się „Majówka dla Wiktorka”, podczas której będą zbierane
fundusze na zakup koncentratora
tlenu, który kosztuje 22 tys. zł.
Podczas imprezy nie zabraknie
koncertów m.in. Zespołu Ludowego Karkonosze i Elear, pokazów
strażackich, turnieju tenisa stołowego oraz konkursów.

Przesiecka Majówka

„Kuter” to okazja, żeby się
zaprezentować szerszej publiczności.

DZIWISZÓW

Wystartuj w Family Cup

Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Kolarstwie Górskim,
będące jednocześnie eliminacjami
do XVII Amatorskich Mistrzostw
Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2012 odbędą się 13 maja
w Mikrostacji Sportów Zimowych i
Letnich Łysa Góra – Dziwiszów.
Organizatorem regionalnym
jest Szkoła Narciarska i Sudecki
Klub Sportowy Aesculap, a głównym organizatorem zawodów
Wydawnictwo Family Cup Sp. z
o.o., Stowarzyszenie Family Cup.
Impreza rozgrywana będzie w jednej konkurencji - wyścig terenowy
(cross country). Wyścigi odbywają
się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej. Z każdej eliminacji
do finału przechodzi pierwsze
6 osób z każdej kategorii oraz
6 najlepszych rodzin. Zapisy na
eliminację jeleniogórską są przyjmowane przez SN i SKS Aesculap
(poprzez e-mail - aesculap@interia.
pl) najpóźniej do godz. 16.00 dnia

odbędą się w dniach 13 i 14 maja.
21 maja i 2 czerwca ruszą koncerty
półfinałowe. Miejscem przesłuchań
i występów laureatów będzie Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze
oraz Kulturni Centrum – Trutnov.
Festiwal młodych talentów Polsko-Czeski Kuter Artystyczny to
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a także środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Patronat
medialny sprawuje portal Jelonka.
com.
Piotr Iwaniec
Fot. Petr

Eliminacje wstępne do Polsko-Czeskiego Kutra Artystycznego 2012 odbyły się w
dniach 26-28 kwietnia najpierw w Przystani Twórczej a
potem w Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej
Górze-Cieplicach. – Młodzi
pokazali klasę. Naprawdę
mieliśmy na co popatrzeć –
mówią widzowie.

„Szalone nożyczki”
w Gołębiewskim

poprzedzającego zawody. Uwaga zgłoszenia za pomocą formularza
na stronie internetowej Family Cup
przyjmowane są najpóźniej na 2
dni przed zawodami.
Numery startowe wydawane
będą w dniu zawodów od godz.
9.00, w biurze zawodów w schronisku na Łysej Górze, obok znajduje
się start i meta. Pobierana będzie
kaucja za chip w wysokości 50 zł
(ew. dowód osobisty) - zwrot po
zawodach. Osoby nieletnie mogą
startować tylko po okazaniu pisemnej zgody od rodziców. Każdy
zawodnik musi posiadać kask
szt ywny. Uczestnicy zawodów
wystartują w 14 kategoriach wiekowych. Start pierwszej kategorii
(dzieci 7 - 11 lat) planowany jest
na godz. 10.00 Szczegółowy spis
kategorii, pozostałe informacje w
regulaminie zawodów Family Cup
na stronie www.familycup.com.pl.
Opłaty startowe: dzieci do lat 16 - 15
zł, dorośli - 25 zł.

JELENIA GÓRA

Trzecie
miejsce
Orlika U-12
Za nami V edycja turnieju
Miszkowice Cup. Oprócz drużyny gospodarzy wzięły w nim
udział: KS AP Orlik Jelenia Góra
U12 oraz drużyna z Kluczewa.
Turniej odbył się w chłodnej
atmosferze pogodowej, ale
temperatura na boisku była
o kilkanaście stopni wyższa.
Drużyna Orlika przyjechała
w składzie: Zuzia Bury, Julia
Cach, Milena Niedzielska, Adrianna Rzeźnikiewicz, Sara
Aloisi, Emilia Baszak, Angelika
Smagur, Agnieszka Damasiewicz i Emilia Pazdan.
Zawodniczki z Jeleniej Góry
zajęły trzecie miejsce zdobywając nagrody indywidualne
(Angelika Smagur, Milena Niedzielska oraz Emilia Pazdan), a
także bezcenne doświadczenie
boiskowe. Trzeba stwierdzić,
iż o ile jeleniogórzankom nie
brakowało hartu ducha oraz
waleczności to czeka je jeszcze dużo ciężkiej pracy na
treningach, aby w przyszłości
powalczyć o wyższe miejsce.
Należy także docenić piękno
goli zdobytych przez orliczki szczególnie Emilii Pazdan.
(Przemo)

Występy, gry zabawy, konkursy
i dobra zabawa czeka wszystkich,
którzy 29 maja zawitają do Przesieki. Tym razem impreza odbędzie
się przy ulicy Kamiennej 2. Start
o godzinie 13:00. Będzie można zobaczyć zespół taneczny „Metamorfoza”, bębny afrykańskie „Trybia”,
folkowy zespół „Szyszak”, pokaz
grupy cyrkowej „Orły”, kiermasz
i wiele innych atrakcji.
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Czas na Wiosnę Cieplicką
Koncerty Michała Szpaka i Acid Drinkers, a także Dolnośląska Kraina Łagodności, Giełda Minerałów, Kiermasz
Kwiatów i Rękodzielnictwa, Noc Muzeów,
Rowerowa Parada Retro, wybory Miss
Polonii, Wystawa Psów Rasowych,
spektakle teatralne, wystawy , turnieje i
wiele innych atrakcji. To wszystko jest w
programie 39. Wiosny Cieplickiej, której
inaugurację zaplanowano 1 maja o godz.
18.00 na Placu Piastowskim. Gwiazdą
wieczoru będzie Michał Szpak znany
m.in. z programu X Factor.
Od 1 do 27 maja będzie trwał konkurs
fotograficzny „Maj-foto” na najlepszą
fotografię wykonaną podczas wydarzeń
związanych z Wiosną Cieplicką 2012. Prace należy składać do 29 maja w siedzibie
Przystani Twórczej.
5 maja (sobota) o godz. 15.00 na
cieplickim Stadionie MOS przy ul. Lubańskiej odbędzie się spotkanie młodych
muzyków (dawna Jeleniogórska Liga
Rocka), a ok. 20.30 koncert znanego
rockowego zespołu Acid Drinkers. Wstęp
kosztuje symboliczna złotówkę.
6 maja (niedziela) o godz. 16.00 w
Zdrojowym Teatrze Animacji odbędzie
się premiera spektaklu „Bajka o księciu
Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi”. O
godz. 17.00 w Muszli Koncertowej Parku
Zdrojowego rozpocznie się koncert
inauguracyjny w ramach Dolnośląskiej
Krainy Łagodności w wykonaniu Tadeusza Woźniaka, Marka Andrzejewskiego,
Piotra Woźniaka, a także zespołu Bez
Jacka.
9 maja (środa) o godz. 16.30 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wer-

nisaż wystawy fotografii Janiny Peikert
„Nowa Zelandia – kraina szczęścia”.
12 – 13 maja (sobota - niedziela) w
godz. 9.00 - 17.00 na Tarasie Muzeum
Przyrodniczego będzie trwać XL Karkonoska Wystawa, Giełda Minerałów, Skał
i Skamieniałości.
12 maja (sobota) o godz. 9.30 w Klubie sportowym „Chojnik” rozpocznie się
turniej badmintona w kategorii: dzieci,
juniorki, juniorzy młodsi, open kobiet i
mężczyzn.
13 maja (niedziela) o godz. 10.00 na
Stadionie MOS przy ul. Lubańskiej odbędzie się XXXVII Karkonoska Wystawa
Psów Rasowych. 13 maja (niedziela) o
godz. 10.00 na cieplickim Osiedlu Orlim
rozpocznie się XXIV Ogólnopolski Cross
Cieplicki, czyli bieg na 10 km i biegi
towarzyszące dla dzieci i młodzieży. Start
i meta będą się znajdować przy ul. Wita
Stwosza. Zapisy w dniu zawodów od
godz. 8.30 u organizatora.
13 – 14 maja (niedziela – poniedziałek) o godz. 14.00 w Zdrojowym Teatrze
Animacji rozpoczną się przesłuchania
finałowe do Polsko – Czeskiego Kutra
Artystycznego zorganizowanego w
ramach Festiwalu Młodych Talentów.
15 maj (wtorek) godz. 19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji zostanie wystawiony spektakl ‘’Hagazussa” Magia bez
granic tańca i lalek.
19 maja (sobota) godz. 9.00 – 24.00
w ramach Nocy Muzeów, będzie można
zwiedzać Muzeum Przyrodnicze w
Cieplicach.
Więcej o programie w następnym
wydaniu Jelonki.com.
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Wystartują w Pucharze Świata!
Aktualny mistrz Polski seniorów w saneczkarstwie
doczekał się swojej szansy
na starty w Pucharze Świata.
Od sierpnia Artur Gędzius
rozpocznie przygotowania
w dwójce z klubowym kolegą
Jakubem Kowalewskim.
Niedoceniany przez trenera kadry
mieszkaniec Jeleniej Góry, który jest
absolwentem SMS-u Karpacz od kilku
lat nie schodził z podium mistrzostw
Polski, ale w PŚ dostał szansę zaledwie
dwukrotnie.
- Nie dawno miałem debiut w roli pilota w młodzieżówce i dobrze się czuję
w tej roli, a Kuba według mnie jest w
tym momencie najlepszym tylarzem
w Polsce. To ambitny chłopak i ma
talent - opowiadał Artur Gędzius.
Młodzi zawodnicy Śnieżki Karpacz
nie startowali do tej pory razem,
pierwsze ślizgi będą mieć w sierpniu,
wyjadą na dwa obozy na czeski beton
w Smrzovce, a następnie na zgrupowanie na Łotwę. W ten sposób będą się
przygotowywać do Mistrzostw Polski
seniorów, które zaplanowane są na
listopad w Siguldzie. Na 99% wystartują w pierwszym PŚ w Igls (Austria),
a co dalej? To wszystko zależy od wyników jakie będą osiągali nasi młodzi
sportowcy oraz od finansów. Dzięki
pomocy klubowego trenera Edwarda
Maziarza dwójka Gędzius/Kowalewski będzie miała szansę pokazać się
na arenie międzynarodowej.

- Po tym jak mój poprzedni partner
z dwójki (Filip Romański - MKS Karkonosze) zrezygnował, postanowiłem
nadal ciężko pracować. Już niedługo
zaczynam sezon przygotowawczy.
Teraz będziemy próbować z Arturem,

jesteśmy młodzi co sprowadza się do
tego, że mamy bardzo duże możliwości i ambicje na to, aby powalczyć o
Igrzyska Olimpijskie - mówił Kuba
Kowalewski.
(Przemo)
Fot. Archiwum
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-04-20 godz. 17.30 - 2012-04-27 godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ

Adecco poszukuje osób do pracy przy montażu
skrzyń drewnianych w Jeleniej Górze. Umowa o pracę
1534,50 zł brutto + 600 zł brutto premii. Cv na legnica@
adecco.com lub tel. 767223231
Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker
zatrudni przedstawicieli handlowych z terenu Jeleniej
Góry, Szklarskiej Poręby i Karpacza. CV wraz z
listem motywacyjnym: jeleniagora@joker-security.
pl - 604 129 155
Agencja Nieruchomości Metrohouse S.A. poszukuje kandydatów na agentów nieruchomości z
terenu Jeleniej Góry. Mile widziane doświadczenie,
wymagamy systematyczności, zaangażowania i
posiadania samochodu. - rszczepaniak@metrohouse.
pl, tel. 500 490 033
Asystent Brokera - Osoby samodzielne, kreatywne
z b. dobrą znajomością obsługi komputera. Wiek pow.
28 lat. CV ze zdjęciem + LM proszę kierować na adres
rekrutacja@centim.pl - 501-039-202
Avon - dodatkowe pieniądze - Produkty najwyższej
jakości w atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki,
prezenty. Oferty, nowości co 3 tyg. Wygodny sposób
składania zamówień, dostawa do domu. Bez zobowiązań - 692 494 164
Biuro podróży, 1/2 etatu, od 14-18stej + soboty, z
doświadczeniem lub osoba która dużo podróżowała
(najlepiej wycieczki zorganizowane), podstawa
+ prowizja, CV na jeleniagora@ostatniemiejsca.
pl - 792 640 800
Budownictwo - Praca przy elewacjach wykończeniach wnętrz 8zł h - 668 463 202
Care Institut poszukuje kandydatek do pracy na
terenie Niemiec na stanowisko opiekunki osób
starszych. Wymagany język niemiecki w stopniu
komunikatywnym. - 756 401 032
Chcesz kupować kosmetyki avon z upustem nawet
40% - zadzwoń - 723 529 222
Dach-Świeradów Zdrój - Ekipy lub brygady
do remontu dachu ok.350m2. Ołacenie dachu,
położenie karpiówki, obr. dekarskie, wymiana rynien,
instal. odgromowych. Proszę o cenę za 1m2. - 500
643 443
Do działu sprzedaży i reklamy - do hotelu w Karpaczu
zatrudnimy od zaraz. Wymagania : kreatywność, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Możliwość
pracy w domu. CV proszę wysyłać na adres monika.
lugowska@e-apollo.eu
Do nowoutworzonego działu przyjmę osobę z wykszt.
średnim budowlanym. Min. 25 lat, obsługa komputera
, łatwość w nawiązywaniu kontaktów. CV na adres
biuro@stepien.org.pl - 756 494 685
Dobra praca - dobra płaca dla stolarzy z doświadczeniem. Praca przy produkcji i montażu mebli,
CV centrum@pioniermeble.pl tel 500011691 - 886
740 274
Dodatkowa - do młodego zespołu studentów/
uczniów dyspozycyjnych w godz. 16:00-19:00 lub
8:00-16:00. Telemarketing- umawianie spotkań, bez
sprzedaży. Stawki uzależnione od wyników. - beata@
panaceumzdrowia.com
Dodatkowa praca dla kobiet od 17 do 32 lat - Szukasz dodatkowych dochodów to napisz skąd jesteś i
ile masz lat. Tylko sms. - 508 929 155
Doradca bankowy - kasjer - Zatrudnimy osobę:
ambitną, kreatywną, samodzielną, odpowiedzialną,
chętną do zdobywania wiedzy, odporną na stres,
wykształcenie min. średnie. CV proszę przesyłać na
adres praca15@go2.pl
Ekskluzywny hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
Managera. Wymagane doświadczenie na podobnym
stanowisku, j. niemiecki. CV ze zdjęciem oraz list
motywacyjny proszę przesyłać na adres m.post@
op.pl - 666 070 765
Firma budowlana pilnie zatrudni na umowę o prace
doświadczonych tynkarzy maszynowych. Kontakt w
godz. 9-18 - 790 731 075
Firma budowlana zatrudni od zaraz brukarzy do pracy
w Niemczech. Praca na umowę z zakwaterowaniem,
stawki godzinowe. Zapraszamy do współpracy również
małe firmy, Kontakt 9-18 – 501418553, 699952962
Firma Iwo-Bau poszukuje dekarzy ,do pracy w
Niemczech. Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie
+ st. godzinowe. Wymagamy doświadczenie. Kontakt
9-18 - 501418553, 699952962
Firma Iwo-Bau poszukuje fachowców do posadzek
- wylewek - jastrych. Praca w Niemczech. Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie + st.godz. Wymagamy doświadczenie. Kontakt 9-18 - 501418553,
699952962
Firma Iwo-Bau zatrudni elektroników doświadczonych do pracy w Niemczech. (instalacje maszyn).
Język niemiecki średni komunii.-wymagany. Umowa,
zakwaterowanie, bardzo dobre warunki pracy. Kontakt
9-17 - 501418553, 699952962
Firma Iwo-Bau zatrudni fachowców do montażu
rusztowań (pow.3 m.). Praca w Niemczech + umowa +
st. godz. + zakwaterowanie. Kontakt 9-18 - 501418553,
699952962
Firma produkcyjna s siedzibą w Barcinku zatrudni
ślusarzy i spawaczy ze znajomością rysunku technicznego. - 757 528 232
Firma Rauschert-Mysłakowice Sp. z o.o. z siedzibą
w Mysłakowicach zatrudni na umowę o pracę operatora elektrodrążarek CNC (elektrodrążarki drutowe i
wgłębne) - 756 439 576
Firma sprzątająca - Przyjmę do pracy na umowę,
osoby z orzeczeniem lekarskim - 600 399 833
Firma zatrudni pracowników od zaraz do pracy przy
elewacjach. Praca na umowę w Polsce jak i za granicą.
Uwaga. Pracownicy tylko z dużym doświadczeniem
- 506 808 951
Firmy lub brygady do elewacji w Świeradowie Zdrój.
Skucie tynku + położenie tynku cem-wap a następnie
położenie tynku strukturalnego akrylowego ok. 800m2.
Proszę o podanie ceny za 1m2. Niepijących - 500
643 443
Gabinet Ellin zatrudni masażystkę z doświadczeniem do wykonywania masaży i zabiegów SPA
na ciało. CV ze zdj. - gabinet.wyszczuplania@o2.pl
- 500 285 787
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni pokojową. CV
prosimy przesyłać na adres manager@hotelartus.
pl - 075-7616-346
Hotel Dziki Potok zatrudni kelnera/kę z doświadczeniem min. 2 lata w zawodzie. Zatrudnienie w ramach
RPO dla woj. dolnośląskiego w latach 2007-2013.
CV proszę przesyłać na marketing@dzikipotok.
pl - 605 154 020
Hotel Jan zatrudni: kucharza, pokojówki, recepcjonistów. Cv proszę wysyłać na adres dh@hotel-jan.
pl - 503 137 797
Hotel Pałac Staniszów zatrudni kucharza z
doświadczeniem CV na adres piotr-motala@wp.pl
lub telefonicznie 669586671
Hotel Relaks w Karpaczu zatrudni osobę na
stanowisko recepcjonisty, wymagane doświadczenie, mile widziana znajomość j. angielskiego i/lub
j. niemieckiego. CV proszę wysyłać: rekrutacja@
hotel-relaks.pl
Hotel Sandra w Karpaczu zatrudni kucharzy na
pełny etat, praca na umowę - 757 519 190
Hotel SPA w okolicy Karpacza poszukuje osób do
pracy na stanowiska: masażysta i kosmetolog. CV
proszę przesyłać na adres: rj_rekrutacja@tlen.pl

Hotel Tango w Jeleniej Górze zatrudni na stałe
samodzielnego kucharza. Wymagane doświadczenie
oraz pomoc kuchenną - dorywczo w razie potrzeby tylko osoby dyspozycyjne. - 661 689 790
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnerkę - 605 570 840
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnerkę i pokojową 1-2
dni w tygodniu - 510 078 263
Hurtownia branży spożywczej poszukuje kierowcy
z kat. B. CV prosimy przesyłać na e mail augustolimaro@op.pl
Hydraulik Świeradów Zdrój - Pilne - 500 643 443
JZO sp. z o.o. zatrudni - Application Expert. Wymagania: język C, C++, znajomość systemów linuks najlepiej
RedHat, bazy Informix, doświadczenie w budowie aplikacji bazodanowych, język angielski Oferty: kontakt@
jzo.com.pl - 75/7539127
Kelner, kelnerka - Sorrento - Przyjmiemy do pracy
osobę z doświadczeniem w gastronomii i z komunikatywną znajomością języka obcego. CV proszę wysyłać
na kontakt@sorrento.pl w tytule kelner/ka
Kelnerkę ze znajomością podstaw j. niemieckiego
przyjmie Pensjonat Karkonoski w Karpaczu na umowę
o pracę. - 502 101 041
Kosmetyczka do hotelu SPA - Pałac Margot
zatrudni kosmetyczkę z doświadczeniem. CV prosimy
wysyłać na adres marketing@palacmargot.pl lub o
kontakt tel. 609 179 679.
Kosmetyczkę ze znajomością podstaw j. niemieckiego przyjmie Pensjonat Karkonoski w Karpaczu na
umowę o pracę. - 502 333 379
Kucharz z doświadczeniem Gryfów - Poszukujemy
osoby do pracy na stanowisko: kucharz. Czego wymagamy: - minimum roku doświadczenia na stanowisku
kucharza, - osoby szybko uczącej się, umiejącej
przewidywać zmiany o raz szybko przystosowującej
- d.urban@stacjanadkwisa.pl
Kucharz Zachełmie - na umowę o pracę. Z możliwością zakwaterowania. - 603 600 707
Kucharza do pizzerii w Jeleniej - 509 768 934
Lakfam producent konstrukcji stalowych zatrudni:
spawaczy, ślusarzy, techników mechaników o specjalności budowa maszyn na stanowiska: kontroler jakości,
brygadzista-mistrz produkcji. Wymagane doświadczenie. - 75 718-22-42, konstrukcje@lakfam.pl
Lodziarnia w centrum Jeleniej Góry zatrudni dekoratorki deserów lodowych. Tel.792927600
Manager ds. obsługi klienta - Firma z branży hotelowej poszukuje osoby na stanowisko obsługi klienta
kluczowego i sprzedaży. Wymagana dobra znajomość
komputera, kreatywność, praca od połowy maja. CV
na adres info@hotelsystems.pl
Masażysta/tka - dodatkowo - Praca dodatkowa
w SPA w Karpaczu. Wymagana mobilność. Wykształcenie fizjoterapeutyczne lub kosmetyczne. Cv shanti.
karpacz@gmail.com - 668 455 013
Niemcy remonty – malarza, tynkarza, tapeciarza,
kafelkarza, legalnie, stała praca, zakwaterowanie
proszę dzwonić 10-18 - 796 621 582
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu
gromadzi oferty pracy nauczycieli języka niemieckiego
do dnia 25 maja b.r. - 883 358 140
Obsługa Klienta - mile widziane osoby z własną
działalnością gospodarczą i chcące pracować w
domu. Atrakcyjne zarobki i nienormowany czas pracy.
Cv: rekrutacja@opalmed.eu z dopiskiem praca w
domu - 756 453 928
Opieka Niemcy Senako - Opieka nad kobietą w
wieku 96 lat w miejscowości Bernkastel. Podopieczna
waży 42 kilo, porusza się za pomocą rolatora. Mieszka
w domu, bez rodziny. Oferta na 12.05.2012 - 757
223 232
Opiekunkę pod Berlin do Pani 88-letniej z pieskiem
sprawnej fizycznie i psychicznie w okolice Berlina.
Pani 40-50 lat mówiąca po niemiecku i lubiąca gotować. Oferty ze zdjęciem w języku niemieckim na
lopinka@op.pl
Pałac Łomnica zatrudni recepcjonistkę. Wymagana
znajomość języka niemieckiego. CV prosimy przesyłać
na adres : hotel@palac-lomnica.pl - 075 71 30 460
Pałac Margot do swojej restauracji zatrudni
kucharza z doświadczeniem. CV prosimy wysyłać
na adres marketing@palacmargot.pl lub o kontakt
tel. 609 179 679.
Pałac Zdrojowy w Cieplicach zatrudni komunikatywną, dyspozycyjną osobę na stanowisko kelner/ka.
Praca sezonowa od 1-go maja. Więcej informacji pod
nr.tel. 609651620. Zapraszamy. - 757 557 839
Panią do sklepu Cieplice - Zatrudnię niepalącą panią
do sklepu, praca w godz.10-19 w sob.10-17, wolne
niedz.+4dni w miesiącu. Umowa, 1000zł netto + premia. CV ze zdjęciem składać sklep Szuflada Cieplice
Wita Stwosza17 (Biedronka)
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie zatrudni
osoby na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna oraz
bufetowa. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie
CV na maila: praca@dinopark.com.pl
Pensjonat Max - Pilnie zatrudnię osobę do pracy w
charakterze: pokojowej/kelnerki. - 505 366 090
PHP Mercus zatrudni kierowcę-magazyniera. Wymagania: prawo jazdy kat. B, doświadczenie najlepiej w
branży meblowej, pracowitość. CV na adres: dh11@
mercus.com.pl - 609 880 489
Pilnie poszukiwani studenci do pracy w salonie
odzieżowym. Oferujemy elastyczny czas pracy. Cv
proszę wysyłać na adres rekrutacja_jg@interia.pl.
Oferta ważna do 05.05.2012.
Pokojówka - Przyjmę do sprzątania pokoi w
pensjonacie w Szklarskiej Porębie /praca dorywcza/
- 888 537 086
Poszukiwany odpowiedzialny, ambitny, komunikatywny pracownik na stanowisko sprzedawca-kasjer w
sklepie odzieżowym - 756 454 417
Poszukuje fachowców tynkarzy do tynków maszynowych - 792 092 188
Poszukuje kosmetyczki z j. niemieckim do legalnej
pracy w Hotelu w Austrii. Wyżywienie i zakwaterowanie
zapewnione. 1100euro/mc, umowa od 24.05 na pół
roku lub dłużej. CV na maila jk.maslanka@gmail.
com - 668 267 485
Poszukujemy do biura nieruchomości osobę
– wskazania: dyspozycyjność, dobra znajomość
komputera, posiadanie samochodu, wynagrodzenie
prowizyjne, proszę o kontakt; biuro.sudety@wp.pl
- 609 043 414
Poszukujemy doświadczonych cieśli szalunkowych. Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie Znajomość j.
niemieckiego obowiązkowa. Kontakt pn-pt 8.00-15.00
Tel. 501 527 829 - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie Znajomość j. niemieckiego
obowiązkowa. Kontakt pn-pt 8.00-15.00 Tel. 501 527
829 - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie. Kontakt pn-pt 8.00-15.00 Znajomość j.
niemieckiego mile widziana - 665 349 478
Poszukujemy doświadczonych tynkarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie Znajomość j. niemieckiego
obowiązkowa. Kontakt pn-pt 8.00-15.00 Tel. 501 527
829 - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych zbrojarzy/betoniarzy. Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość j.
niemieckiego obowiązkowa. Kontakt pn-pt 8.00-15.00
Tel.501 527 829 - 756 422 300

Poszukujemy kobiety umiejącej gotować, sprzątanie, do pracy w pensjonacie na osiedlu skalnym w
Karpaczu Jawor, osoba dyspozycyjna, zadbana, bez
nałogów, do 45 życia - 691 731 374
Poszukujemy opiekunek do dzieci i osób starszych
z terenu Karpacza, Kowar, Mysłakowic, Podgórzyna i
Szklarskiej Poręby - 75/7695222
Poszukujemy opiekunki do 1,5 rocznego
dziecka. Praca dorywcza. Więcej informacji pod nr
tel505318208
Poszukujemy osoby samodzielne na st. menagera
oraz przedstawiciela d/s odszkodowań . Wiek pow.
28 lat, wykształcenie min. średnie. CV ze zdjęciem
+ LM proszę wysyłać na adres rekrutacja@centim.
pl - 501-039-202
Poszukujemy osób do sprzątania pokoi w
pensjonacie. Pilne, czekamy na zgłoszenia. Okolice
Karpacza. - 505 775 289
Poszukujemy studentów do pracy na wyspie n
, wymagana dobra znajomość komputera, komunikatywność, dodatkowym atutem będzie znajomość
branży RTV-SAT dyspozycyjność. cv proszę wysyłać
na: biuro@mont-sat. - 756 428 588
Poszukuję konserwatora budynków w wieku ok.
50 lat. Warunek - zamieszkanie w lokalu służbowym,
znajomość prac budowlanych. - 603 779 313
Poszukuję opiekunki do 4-letniego dziecka od
01/05/2012. Więcej informacji pod numerem telefonu
501-780-092.
Poszukuję osoby obrotnej która pilnowałaby wysyłek. Wszelkie info pod nr tel.697916806.Oferty proszę
przesyłać na adres michal.w@questsport.pl
Poszukuję osoby, najlepiej z Cieplic, do drobnych
prac porządkowych wokół budynków. Praca dorywcza. - 607 328 088
Poszukuję szwaczek na pełny etat. Wszelkie
informacje pod telefonem 697916806
Poszukuję wokalistki z własnym repertuarem.
Wesela, dancingi. - 691 807 142
Potrzebna opiekunka do 3letniego chłopca w
Piechowicach. Wynagrodzenie 5zł/godzina. Najlepiej
osoba mieszkająca w Piechowicach. - 697 888 847
Praca dla kucharza w pizzerii w Cieplicach. CV
proszę składać na mail:granderoma@wp.pl lub
dzwonić - 665 163 087
Praca dla murarza od zaraz. Mury z siporeksu na
klej. - 784 768 300
Praca legalna przy opiece nad osobami starszymi.
Umowa, A1, EKUZ, sprawdzone miejsca pracy. 757210431, 883688855
Praca okolice Lubomierza - Prace gospodarcze przy
domu na umowę zlecenie, postawienie ogrodzenia
400 mb, rąbanie drewna, ewentualnie drobne prace
murarskie i inne. - 501-687-161
Praca stała - roznoszenie listów w Karpaczu , dwa
razy w tygodniu. Godziny pracy do uzgodnienia,
umowa o dzieło. Wskazana znajomość terenu - 660
542 006
Praca u Brokera dla agenta ubezpieczeniowego.
CV ze zdjęciem + LM proszę kierować na adres
rekrutacja@centim.pl - 501-039-202
Praca w biurze projektowym - stanowisko CAD
Miejsce pracy: Jelenia Góra. Wymagania: znajomość
programu AUTOCAD, pakietu MS Office, prawo jazdy
kat.B - 668 271 250
Praca w Karpaczu - Zatrudnimy panią na stanowisko
pracownika obsługi hotelowej w pensjonacie Królowa
Śniegu. Poszukujemy osoby energicznej i schludnej.
- 603 914 643 lub 75 76 18 715
Praca w KFC: proszę o przesłanie CV wraz ze
zdjęciem na wojtowicz.dominik@gmail.com Oferta
skierowana także dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na oferty czekam do 30.04.2012
Praca w opiece przy starszych osobach - Niemcy.
Zarobki od 1200 Euro. Wymagany komunikatywny j.
niemiecki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Praca
od zaraz. Tel. 0049-1774815858
Pracownik recepcji Karpacz - Hotel Relaks zatrudni
osobę na stanowisko recepcjonista/ka, wymagane
doświadczenie, mile widziana znajomość j. angielskiego i/lub j. niemieckiego. CV proszę wysyłać na:
rekrutacja@hotel-relaks.pl
Pracownik videoteki VideoWorld - Studentka
studiów zaocznych uczelni wyższej do 26 lat, umowa
zlecenie, stawka godzinowa, praca w zakresie obsługi
klienta, CV wraz z LM na maila: martapacan@wp.pl
do dn. 06.05.2012r. - 757 184 206
Przyjmę do pracy magazyniera na umowę o
pracę. - 694 413 802
Przyjmę do pracy w pensjonacie w Karpaczu
pokojówkę. - 792 827 477
Przyjmę do sprzedaży bezpośredniej osobę
dyspozycyjną, odpowiedzialną z doświadczeniem w
handlu do warzywniaka w Jeleniej Górze - daareccki@tlen.pl
Przyjmę na pełen etat kelnera lub kelnerkę w hotelu
Gawra w Szklarskiej Porębie - 609 299 392
Przyjmę na umowę o pracę solidnego magazyniera,
praca od 8 do 16, pon-pt - 694 413 802
Przyjmę osobę z doświadczeniem przy pracach
remontowych. - 512 804 898
Przyjmę pomocnika do wykończeniówki na początek 7 zł/h CV ze zdjęciem na maila dolnoslazak@
interia.eu
Przyjmę studentkę (studia zaoczne) 1/2et. do pracy
w recepcji. Kontakt osobisty od 10.00-12.00 Hotel
„Karkonosze” Jelenia Góra ul. Złotnicza 12 - 0
Recepcjonistka Świeradów - Ośrodek Villa Vital
poszukuje recepcjonistki ze znaj. jęz. niemieckiego.
Praca bez zakwaterowania, na stałe, umowa zlecenie,
wynagrodzenie od 1500 zł netto. Praca od maja.
Mail:info@villavital.pl - 757 816 300
Renowacja mebli - Przyjmę do pracy samodzielnych stolarzy z doświadczeniem oraz osobę do
politurowania. - 697 800 440
Restauracja „Pokusa” zatrudni na stałe kelnerkę/
barmankę. Zgłoszenia z CV (ze zdjęciem) tylko
osobiście w restauracji przy ulicy Plac Ratuszowy 12
codziennie w godz. 11-18. - (0-75)75 253 47
Restauracja Al Capone zatrudni kelnerkę i
kucharza pizzermena. CV ze zdjęciem proszę wysyłać
na maila. - kris.jelonka@op.pl
Restauracja Cztery Pory Roku w Jeleniej Górze
zatrudni doświadczoną kelnerkę ze znajomością
języka niemieckiego. Tel.501 53 33 66
Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni
kucharkę jako pomoc kuchenną. Tel.694 771 634
Salon usług telekomunikacyjnych zatrudni kandydatów na stanowisko Recepcji. Wymagania:
doświadczenie, komunikatywność, dyspozycyjność.
CV + list motywacyjny proszę przesłać na adres
rekrutacj_jg@wp.pl
Sieć salonów fryzjerskich poszukuje pracowników na
stanowisko - fryzjer/fryzjerka Wymagania: Doświadczenie w zawodzie, Komunikatywność. Oferujemy:
Umowę o pracę na pełen etat - ania.mordon85@
interia.eu
Sklep z sztuczną biżuterią w centrum Karpacza
zatrudni dziewczyny 7zł./h + premię. CV ze zdjęciem
na adres lopatka.marcin@gmail.com
Specjalista d/s ofertowania - Wymagania
znajomość systemów CCTV, SAP, KD, SSWIN,
RCP, LAN, DSO, BMS, programu Norma, AutoCAD,
pakietu Office. Oferty z CV proszę składać na
adres poczty mailowej:jelenia.gora@elektromont.
pl - 75-64-58-900

Sprzątanie - Zatrudnimy panie z orzeczeniem
umiarkowanym (2grupa) praca na umowę o prace
- 601 255 895
Szukam do pracy w pensjonacie w Karpaczu na
stanowisku pokojowo-kelnerki. - 505 366 090
Szukam miłej, nie palącej pani (chętnie studentkę)
do opieki nad 2-letnią dziewczynką w Sobieszowie,
praca pn-pt po ok 5 godz, od maja do końca czerwca/
opcjonalnie możliwy klubik malucha w okolicy - 604
993 509
Szukamy baristy na promocję ekspresów przelewowych i kawy Tchibo Exclusive. Musi to być osoba
aktywna, doświadczona przy pracy z kawą. Praca na
umowę o dzieło. - 606 310 622
Szukamy pań z j. niemieckim do legalnej pracy na
terenie Niemiec przy opiece nad osobami starszymi.
Kontakt w godz. 8.00 - 16.00. Telefon: 75 7695222
Terapeuta(tka) Spa - Praca na pełny etat, w
nowym Spa w Karpaczu. Wymagana mobilność.
Wykształcenie fizjoterapeutyczne lub kosmetyczne.
Cv na grenospa@gmail.com - 668 455 013
Tynkarz maszynowy - Zatrudnię wykwalifikowanego
tynkarza wymagania wysoka jakość wykonania, proszę o przesłanie nr. kontaktowego. - tsurleta@o2.pl
Wiodąca firma ubezpieczeniowo-finansowa poszukuje osób na stanowisko przedstawiciela. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Min. średnie wykształcenie. Wyślij CV
na podany adres: - jozef.pradela@axa-polska.com.pl
Wynajmę osobne pomieszczenie w Salonie Urody
w centrum Jeleniej Góry za 500zł (kosmetyczka,
fizjoterapeutka) - 661-598-344
Zatrudnię dekarzy, cieśli z doświadczeniem.
Umowa o pracę, dobre zarobki - 669 869 714
Zatrudnię do myjni bikini lub toples 4 dziewczyny
oraz dwie striptizerki. - 727 223 957
Zatrudnię do przyuczenia na serwisanta klimatyzacji, prawo jazdy obowiązkowo CV na commel@op.pl,
osoby młode - 691 113 545
Zatrudnię dorywczo osobę, koniecznie uczennicę/
studentkę do sprzedaży lodów z automatu w Jeleniej
Górze w okresie od maja do października. Wymagana
książeczka Sanepid. Stawka zależna od obrotu ok
8zl/h. - 602 709 972
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie mięsno-spożywczym. Wynagrodzenie ok. 1800 zł - 693 221 323
Zatrudnię kelnera na stale w restauracji w
Cieplicach. Cv + zdjęcie wysyłać na kadryplace@
vip.onet.pl
Zatrudnię kelnerkę oraz pokojową w ośrodku w
Karpaczu od zaraz do końca sierpnia, informacja
8.00-14.00 - 757 619 415
Zatrudnię kierowcę ciągnika siodłowego z doświadczeniem w ruchu międzynarodowym. - 691 772 332
Zatrudnię mechanika do warsztatu samochodów
ciężarowych - 691 772 332
Zatrudnię na umowę o pracę na stanowisko
sprzątająca na 3/4 etatu, na terenie Jeleniej Góry
ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym (II
gr.) - tel: 601770743
Zatrudnię osoby na stanowisko Doradca Klienta,
praca w Orange w Jeleniej Górze, CV proszę o wysyłać
na adres:justyna.ralek@workservice.pl
Zatrudnię Panią do sprzątania biur z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z II grupą.
Umowa o pracę. - 699 286 317
Zatrudnię pracownika na stoisko z pamiątkami w
Karpaczu - 728 622 013
Zatrudnię sprzedawcę na stoisko mięsne z
doświadczeniem - 607 799 374
Zatrudnię tokarza maszyny CNC z doświadczeniem oraz umiejętnością pisania programów. Praca
w pełnym wymiarze godzin. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie - 602 377 991
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu recepcjonistkę. - 792 827 477
Zatrudnię wykwalifikowanych tynkarzy maszynowych, wymagana dobra jakość wykonania. - 662
485 024
Zatrudnimy do pracy osobę na stanowisko
kucharza w hotelu w centrum miasta Jeleniej Góry.
- 508 344 508
Zatrudnimy doświadczonego kucharza w renomowanej Restauracji w Jeleniej Górze. Wymagane
doświadczenie w pracy w kuchni, kreatywność, cechy
kierownicze. CV prosimy wysyłać na: bestcontact4u@
gmail.com
Zatrudnimy kompetentną osobę do kuchni na
stanowisko kucharza w hotelu w centrum Jeleniej
Góry. - 508 344 508
Zatrudnimy osobę w wieku 40+ w biurze nieruchomości - operatywną osobę z własnym samochodem.
Wysokie wynagrodzenie prowizyjne. CV prosimy
przesyłać na adres: marcin@kgnieruchomosci.pl
Zatrudnimy sprzedawcę do sklepu spożywczego.
Wymagane doświadczenie w handlu tradycyjnym.
Oferty można składać w sekretariacie „Społem” PSS,
ul. Matejki 1a w Jeleniej Górze pn-pt w godzinach
7-15. - 757 526 146
Zatrudnimy w Niemczech montażystów mebli
kuchennych z komunikatywnym j. niemieckim oraz
prawo jazdy min. Kat B. Oferujemy umowę o pracę i
mieszkanie. - 886 042 524
Zlecenie Telemarketing - Telefoniczne zapraszanie
na spotkania dla uczniów/studentów, pn.-pt. 8:00-16:00
lub 16:00-19:00. Bezpłatne szkolenie, młody zespół,
stawki uzależnione od wyników, gwarancja minimum.
Wyślij CV. - beata@panaceumzdrowia.com

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Szukam pracę jako kelnerka we Wrocławiu doświadczenie - 725400417
MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię używany hak holowniczy do Skody Felicja
kombi 2000 poj.1300. Tel. 796 489 565
MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Clio, Megane - wszystkie części - 510 242 940
Części z demontażu Ford Fiesta. Sprzedam. - 508
768 231
Do sprzedania wszystkie części do Renault Twingo
. Możliwość montażu części na miejscu. - 603
093 631
E 30 różne części - 510 242 940
Felgi aluminiowe 13, 14, 15, 16, 17 różne wzory
rozstawy 4x98 4x100. 4x 108. 5x 108 5x 100. 5x 112.
5x 120 - 693 639 889
Felicja - wszystkie części - 510 242 940
Golf III 1,8 wszystkie części - Wszystkie części z
demontażu 3 drzwiowy 1,8 benzyna, 95rok prod 601 880 135
Mam do sprzedania różne felgi i opony od 13-16 w
bardzo dobrym stanie - 503 984 663
Mercedes klasa A 1.7 CDI 2000r - 193 tys.km, olej
napędowy (diesel), czarny, ABS, hak, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, ASR, centr. zamek, autoalarm,
poduszka powiet, radio/CD, wsp. kier, pierwszy
wł., sam. bezwypadk. Cena 12.300 do negocjacji –
663577540, 691925724
Nowe opony letnie Dayton D320, 205/60/r16, 4szt,
1100 pln - 606 508 723

Opel, felgi aluminiowe 16 z oponami Bridgestone
Turanza 215/55r16, et41,5 śrub, 1000 pln - 606
508 723
Opony letnie alufelgi 18, 16 do Forda 17 do Opla.
Telefon 663748530 - 788 097 447
Opony nowe i używane, felgi stalowe i aluminiowe,
prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje napełnianie,
odgrzybianie i naprawa tel. 75 78 936 51
Opony zimowe - Sprzedam 4 opony jednosezonowe
do 145/70 R13 Cinquecento / Seicento - 150zł - 667
752 002
Peugeot 206 99 rok, 1.4 benzyna - różne części
- 510 242 940
Różne części do Mercedesa W202 C-Klasa - 511
823 646
Seat Ibiza 95 rok - wszystkie części - 510 242 940
Sprzedam 4 felgi stalowe do Opla - 25zl za sztukę
- 501 430 317
Sprzedam 4 felgi stalowe z oponami letnimi. Opony
raczej do wymiany. Jedna z felg lekko ‘bije’ podczas
jazdy. 185/65 R14. Tylko odbiór osobisty. Karpacz,
cena 50 zł za komplet. - 798 937 834
Sprzedam aluminiowe felgi firmy Ronal wraz z
oponami 17”. Dwie opony na jeden sezon, dwie
raczej do wymiany. Cena 1600 zł. Odbiór tylko osobisty - 721 725 299
Sprzedam części do Golfa 1.6 benzyna, 1994 rok,
silnik z papierami, skrzynie biegów, nowy akumulator
i inne z tego modelu. W razie pytań proszę o kontakt.
- 531 230 947
Sprzedam cztery alufelgi z oponami letnimi
185/60/13 5,5Jx13H2, rozstaw 110 mm, stan bardzo
dobry cena 600 zł - 607 540 408
Sprzedam felgi alu 17 Ronal z oponami 225/45
cena 1000 oraz stalowe 14 z oponami 185/65 uniroyal
kupione rok temu za 100szt - 723 895 394
Sprzedam felgi plus opony 17 do Mitsubishi. Cena
to 800zł do negocjacji. Kontakt pod numerem tel.
725493075
Sprzedam Opony 195 * 60 * 15 Michelin lato (6.5-7
mm) 4 szt za 300zl - 695 605 021
Sprzedam opony letnie firmy Goodrich 195/65/15
komplet 4szt stan bardzo dobry. Cena 200 pln. - 726
334 212
Sprzedam opony uniroyal rain expert 185/65 14
2 szt, wraz z felgami 14 pasujące do Forda. Opony
1 sezonowe kupione w maju 2011r. Sprzedaje ze
względu na sprzedanie samochodu. Cena 130 zł szt
z felga - 723 895 394
Sprzedam opony z felgami, Kleber 155/80 R-13 stan
niezły 4 sztuki - 517 609 336
Sprzedam oryginalne, zadbane i niezniszczone
alufelgi z oponami 195/60/15 do Opla. Nowy wzór,
śruby zakrywane dekielkiem (są wszystkie 4 szt.)
Opony w stanie dobrym+. Cena 390zł do negocjacji.
- 660 328 184
Sprzedam używane opony letnie 195/55r15. Cena
od 85 zł- szt - 508 222 781
Tigra, Astra - różne części - 510 242 940

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Auta do 10tyś. - kupię - Skup aut za gotówkę całe
i uszkodzone z lat 1994-2011 zawsze aktualne tel:
664200250
Auto kasacja - Każde auto w każdym stanie.
Działamy od 20 lat, tylko u nas załatwisz wszystkie
formalności legalnie i nie wychodząc z domu. Pracujemy 7dni w tygodniu - 757 553 080
Autoskup - powypadkowe i całe, odbieram własnym transportem. Również angliki. - 721 721 666

Auto-Złom, mobilna stacja
demontażu pojazdów na Jelenią Górę,
kupię każde auto. Gotówka, dokument
kasacyjny przy odbiorze auta,
darmowy transport tel. 601 224 206
Całe, powypadkowe, skup do 5 tys - Kupię każde
auto całe, uszkodzone, powypadkowe, w całości, na
części, odbieram własnym transportem Jelenia Góra
i okolice do 100 km - 881 479 957
Chętnie kupię Hondę 5 gen, Colta lub Corsę do
2000tys, płatność rozłożona na 3 raty. Pierwsza
1000zł kolejne po 500zł, podparte umową cywilnoprawną - 607 648 477
Każde auto kupię - Całe lub powypadkowe, odbieram
własnym transportem - 693 828 283
Każde auto kupię. Powypadkowe, całe i uszkodzone,
bez prawa rejestracji i angliki. - 510 522 968
Każde auto-kupię. Uszkodzone, powypadkowe
i całe - odbieram własnym transportem. Również
angliki. - 721 721 666
Kupię Fiata, Forda, Opla, Golfa - lub inne auto. Szybki
odbiór oraz pieniążki - 783 032 842

Kupię każde auto, całe lub
uszkodzone tel. 695 614 193
Kupię każde auto nawet bez opłat, dysponuję własnym transportem. - 787 009 777
Kupię każde auto od 1000zł do 7000zł gotówka od
ręki umowa lub faktura 100% legalnie własny transport,
7 dni w tygodniu, najlepsze ceny Tel: 697 104 455
Kupię każde auto w stanie obojętnym powypadkowe,
całe, uszkodzone, bez opłat, zadłużone, do 1000zł.
odbiór własnym transportem. Wystawiam legalne
zaświadczenie do wydziału komunikacji i ubezpieczalni. - 785 524 378
Kupię przyczepę kempingową N126 nieprzerabiana
i nieuszkodzona - 603 778 956
Kupię samochody całe, uszkodzone, powypadkowe,
osobowe, dostawcze, również angliki w całości, na
części odbieram własnym transportem gotówka od
ręki - 881 479 957
Kupię uszkodzone, rozbite, całe, mogą być bez oc
i przeglądu - stan techniczny i wizualny obojętnyszybki odbiór - konkretnie - legalne dokumenty - 604
211 979
Kupimy każde auto w każdym stanie - zaświadczenie
o demontażu. Pamiętaj każdy kto wystawia zaświadczenie na miejscu łamie prawo. Zaufaj firmie z 20 letnim
doświadczeniem zadzwoń 75 7553080
Kupimy, sprzedamy, zamienimy - JA-RU Skup - znudziło ci się twoje auto, my je kupimy lub zamienimy, z
nami współpraca to sama przyjemność, nie wierzysz
to sprawdzić, gotówka od ręki, posiadamy własny
transport - 886 731 113
Legalne złomowanie - płacimy za każdy samochód, własny transport, legalne zaświadczenia o
złomowaniu, gotówka w 5 minut, formalności na
miejscu. - 513 718 808
Masz auto, które chcesz wymienić na nowsze,
zadzwoń, my je kupimy, mamy też auta różnych marek
na sprzedaż. Dzwoń o każdej porze. - 511 209 408

Masz auto, które chcesz wymienić na nowsze,
zadzwoń, my je kupimy. Dzwoń o każdej porze. 888 696 309
Powypadkowe - skup - Powypadkowe - skup.
Również całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki. - 510 522 968
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od 1000zl do 4000zl gotówka od
ręki, odpowiadam na sms tel 603182814
Punto, Forda, Opla, Golfa lub inne auto. Szybki
odbiór oraz pieniążki. - 785 978 434
Skup aut w każdym stanie, uszkodzone i całe,
starsze, nowsze z korozją lub bez, z OC lub bez,
oferujemy dobre ceny, warto zadzwonić i sprawdzić
- 604 828 523

Urzędowa kasacja pojazdów
„Carbo” Jeżów Sudecki Ul. Długa
17 (na terenie składu opału)
Zaświadczenie do wyrejestrowania.
Transport auta gratis. Tel. 75 713 74 12
Uszkodzone, rozbite, całe, mogą być bez oc i
przeglądu - stan techniczny i wizualny obojętny- nie
masz siły już go naprawiać ? szybki odbiór - konkretnie
- legalne dokumenty - 604 211 979

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Audi A6 1.9 TDI – bardzo bogate wyposażenie m.in. 8
x air bag, pod. fotele, webasto, 2-strefowy climatronic,
el. reg. fotele, ksenony, sprzęt Audio Bose Concert.
Po wymianie płynów eksploatacyjnych, rozrządu.
Przystępna cena - 660 186 426
Audi A6 sed/limuzyna rok 1998 2,4 benzyna 1 włś.
niepalący po remoncie zawieszenia, cena 13.900 zł.
do negocjacji - 725-366-104
Do sprzedania Audi 80 B4, zielony, 94 r, 2.0 benzyna
+ gaz, szyberdach, roczna instalacja gazowa, ważny
przegląd i oc 2013, 5600zl - 691 426 188
Do sprzedania Audi 80, 94r., 2.0 benzyna + gaz,
szyberdach, 5700zl - 691 426 188
Do sprzedania mam VW Polo rok 2000 w bdb stanie
technicznym i wizualnym, serwisowany, komplet dokumentów 145 000 tyś przejechane, więcej informacji pod
numerem 795991545
Do sprzedania motocykl Honda Enduro 125 XLR 1998
r., prezentuje się bardzo ładnie, motocykl kompletny,
stan jak na zdjęciach. Cena 2800 zł do małej negocjacji. - 607 540 408
Do sprzedania Passat b5 kombi 2.5 TDI 4motion
2000r manual w bardzo bogatej wersji: 6xairbag,
duża navi, skóry, climatronic, komputer, abs, esp,
ars, el.szyby lusterka. Cena 7000zl. zapraszam do
oglądania. - 665 163 087
Do sprzedania super małe autko, Corsa B rok 98,
przebieg 126tys. kupiona w salonie u Ligęzy. Cena
5500zł do negocjacji. Zapraszam na jazdę próbną.
- 517 845 686
Do sprzedania Volkswagen Vento, osobowy, biały,
rok produkcji 1996. Diesel, silnik 1,9 TD. Cena do
negocjacji. - 517 478 732
Do sprzedania Yamaha 125 stan bdb, możliwa
wymiana na inny motocykl, bądź samochód. - 530
070 553
Fiat 126p - Sprzedam malucha na części lub w
całości cena 800 zł. Więcej informacji pod numerem
tel.726329071
Fiat Punto +gaz 3.500 - 1.1, 1996r po wymianie
całego zawieszenia, hamulców, oleju i innych filtrów,
rozrządu, amortyzatorów więcej informacji pod nr
726433647.
Fiat Punto 1.1 - 98 rok. 1.1cm3 spalanie 5.5l na
100km, idealne do miasta. Ważne OC i przegląd,
bardzo zadbane wnętrze. Lakier do dopieszczenia.
Cena 2.150- Szklarska Poręba - 660 165 554
Fiat Uno 2001, 2800 zł - przebieg 105 tys , 0,9 benzyna z fabrycznym gazem, niebieski, bezwypadkowy,
kpl.opon nie wymaga wkładu finansowego do obejrzenia na terenie Mysłakowic, tel: 783875194
Ford Escort MK7 Ghia gaz sekwencja - Silnik 1.8, 96
rok, kombi, relingi, gaz sekwencja, el. fotele, szyberdach, okna, centralny alarm, klima, sprawny, do lekkich
poprawek lakierniczych, brak przeglądu, ważne OC,
pali na gazie i paliwie, cena 1100zł - 665 317 134
Ford Focus - 1,8 TDDI.2000R. 185tyś.km., klima,
el.szyby przód, centr. zamek, 2 X airbag, ABS. Cena
11000zł. - 797 679 930
Ford Mondeo 1450zł z gazem - r. 93 poj 1,8 z gazem
ważne opłaty polecam - 503 984 663
Ford Mondeo 2.0 1998 sprowadzony z Niemiec (do
opłat), stan bardzo dobry, wymieniony: rozrząd, klocki i
tarcze hamulcowe, olej i wszystkie filtry. Cena 3900pln
do negocjacji. Info pod numerem 697272323
Ford Mondeo kombi, diesel. 2000/2001. Klimatyzacja, alufelgi, elektryka. Ubezpieczony, przegląd do
2013 roku, srebrny, zadbany, stan bdb, Cena 8 500 zł
do negocjacji. - 605 121 404
Ford Transit 2.0 benzyna z LPG 97 składak. W
całości lub na części. Brak opłat. Stał 3lata - 1500zl
- 510 242 940
Golf III 1.9 TDI kombi 1994rok. Alufelgi, podgrzewane spryskiwacze, elektryczne szyby, poduszka
powietrzna, abs, hak. Spalanie 5 l/ 100km. Cena
3000zl. Polecam - 785 711 968
Honda Civic 1,4 benzyna - rok prod.2001 rok pierwszej rejestracji 2002, kupiona w kraju, serwisowana,
zadbana 13500zł - 693 539 967
Hyundai coupe - Sportowy, benzyna, czarny, 139KM,
2000poj, w ciągłej eksploatacji, ważne oc i przegląd
atrakcyjna cena - 511 667 424
Ma do sprzedania kopaczkę dwurzędową , używaną
po remoncie. Cena 2900zł. Więcej informacji pod
numer tel. 607837938
Mam do sprzedania przyczepę kempingową w
bardzo dobrym stanie 1991r. 6800zł proszę dzwonić
odpowiem na każde pytanie - 660 669 901
Mam do sprzedania quada 110 . Quad jest używany.
Wymieniony został akumulator i tylny amortyzator.
Cena 900 zł - 607 837 938
Mam do sprzedania Renault Twingo 1998 1.2 benzyna, auto sprzedam w całości do małego remontu
blacharskiego, silnik w 100% sprawny, może ktoś
potrzebuje na części, ale auto sprzedam w całości
- 698 445 185
Mazda 323 F cała lub części - Ważny przegląd i
oc, do wymiany wałek rozrządu. 608116882. Cena
750zł. 1990r.
Mazda seria B 4x4 PICK-UP 2500.Ważny przegląd i
oc, 1997r. Cena za autko 9600zł. 608116882
Mercedes 160 kl a z gazem rok 1998 w kraju
od trzech lat tyle ma instalacja gazowa, bogate
wyposażenie, stan b. dobry, cena do uzgodnienia
- 535 896 110
Mercedes W210 E- 290 TD kombi - Diesel, zielony
metalik, centralny zamek, klimatyzacja, ABS, kontrola
trakcji, oryginalny hak (ściągany), czujnik cofania,
aluminiowe felgi, elektryczne szyby, podgrzewane
lusterka, podgrzewane fotele - 607 573 722

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 11
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

•
•
•
•

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

JELENIA GÓRA

Cykliści a kodeks drogowy
W najbliższą środę (02.05) o godz.
17.00 w Książnicy Karkonoskiej przy ul.
Bankowej w Jeleniej Górze odbędzie się
spotkanie, podczas którego Waldemar

Romańczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, odpowie na pytania dotyczące zmiany przepisów ruchu drogowego dla cyklistów.

Organizatorem spotkania jest Bolesław
Osipik, jeleniogórski rowerzysta, który
zaprasza wszystkich zainteresowanych
i wraz z bratem Mieczysławem już przygotowuje II rajd bliźniaków w Jeleniej
Górze. Druga z imprez odbędzie się 19
maja br. (sobota) o godzinie 10:30 na
placu Ratuszowym przy fontannie,

gdzie wręczone będą upominki dla
najmłodszych i najstarszych bliźniaków biorących udział w imprezie. O
godzinie 10:45 zaplanowano przejście
na dworzec kolejowy w Jeleniej Górze,
gdzie o godz. 11:15 odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej w Orient
Expres pt.”Rowerem na zlot bliźniaków

do Czarnkowa” gdzie udział wzięło
110 par bliźniaków z całej Polski. O
godzinie 12:00 rozpocznie się II rajd
rowerowy bliźniaków. Zaplanowane
są dwie trasy w zależności od wieku i
ilości uczestników biorących udział w
imprezie.Pierwsza to: Pałac Wojanów
i Pałac Wojanów Bóbr-powrót ścieżką

rowerową do Jeleniej Góry. Druga
trasa: ścieżką rowerową na Perłę Zachodu i do Siedlęcina.Organizatorzy
zapewniają, że prędkość przejazdu
nie przekroczy 15km/h. W przypadku
deszczu impreza odbędzie się, ale trasa
może ulec zmianie.
(Angela)
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
2

ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 75zł za m . Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim o powierzchni
2300m2. Działka płaska, nasłoneczniona
malowniczo położona z widokami na
góry. Bardzo atrakcyjna lokalizacja.
Polecamy i zapraszamy.
Anna Roziel- Grzywińska 509 156 552.
ZEB 2642
Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom
wolnostojący o powierzchni 100m 2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o powierzchni 1300m 2
(działka mieszkalno- usługowa) 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!
Cena 185 000 zł
Anna Roziel-Grzywińska
509 156 552
ZEB 2638 Mieszkanie trzypokojowe, o dużym potencjale położone
w Cieplicach w budynku trzyrodzinnym. Mieszkanie o pow. 67 m 2 usytuowane na pierwszym piętrze z dużym
ogrodem. Mieszkanie bezczynszowe
z ogrzewaniem miejskim.
Cena tylko 135 000 zł.
Anna Roziel – Grzywińska
509 156 552

ZEB 2890 Mieszkanie w okolicy
Akademii Ekonomicznej, przy ulicy Na
Skałkach. Mieszkanie o pow. 40 m 2
usytuowane na pierwszym piętrze
z balkonem. Niskie koszty utrzymania.
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552
ZEB 2861 Mieszkanie w ścisłym centrum miasta Jeleniej Góry
o pow. 91m2. Usytuowane na 4
piętrze w kamienicy. Mieszkanie
bardzo słoneczne i funkcjonalne
do zamieszkania. Oferta godna
polecenia!
Cena 225 000 zł
Anna Roziel – Grzywińska
509 156 552
ZEB 2884 Bardzo ładny dom wolnostojący , położony w cichym
zielonym zakątku miasta. Budynek z 1997 roku , o pow. 200 m 2. Działka
600 m2. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Dom do wprowadzenia.
Oferta dla klienta szukającego
swojego miejsca na ziemi.
Anna Roziel – Grzywińska
509 156 552

ZEB 2832 Mieszkanie dwupokojowe
36 m2 , usytuowane na drugim piętrze
w bloku po termomodernizacji. Mieszkanie bezczynszowe z małym balkonem.
Bardzo słoneczne i funkcjonalne.
Cena tylko 105 000 zł.
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552
ZEB 2800 Komfortowy, nowy dom wolnostojący w miejscowości
Pielgrzymka koło Złotoryi. Pow. użytkowa 120 m 2 , całkowita 300 m2.
Dom posadowiony na pięknie zagospodarowanej działce o pow. 1500
m2. Dom wykończony z wysokiej
klasy materiałów, do wprowadzenia.
Oferta dla klienta szukającego ciszy
i komfortu. Polecamy.
Anna Roziel – Grzywińska
509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię do 250 000 zł - Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe max. do I piętra w cichej
(zielonej) części w Centrum J.G Najlepiej
po remoncie do zamieszkania. Także dom
w J.G do 600000zł ok.120m kw nie wysoki,
widok góry. Lic.9506 - 530 640 740
Kupię mieszkanie 3 pokojowe 58-65m2
w Jeleniej Górze, najchętniej na Zabobrzu
III. Nie parter i ostatnia kondygnacja. Może
być do remontu. Bez pośredników. Tel.885238-125
Kupię mieszkanie na Kiepury - Poszukuję
dla zdecydowanego klienta mieszkania do
70m2, na I lub II piętrze. Jeżeli będzie winda
to może być wyżej. Do wprowadzenia. Cena
do 250 000zł. Bardzo pilne. Jeldom Nieruchomości lic.14557 - 668 667 637
Kupię mieszkanie na Zabobrzu III bez
pośredników, 2 pok z balkonem, 1,2,3, piętro
w 4 kondygnacyjnym bloku. Rynek wtórny,
własnościowe. 515 633 640
Poszukuję mieszkania minimum
4-pokojowego w Jeleniej Górze i Cieplicach, po remoncie, do wprowadzenia.
Tylko kamienice, ale odpadają ulice Wojska
Polskiego i Wolności. Do 350 000zł. Pilne.
Lic.14557 - 668 667 637
Trzypokojowe - do 2800 zł/m2 - Szukamy trzypokojowego mieszkanie w JG.
MOże być do remontu lub odświeżenia. Pow
max 70 m2. Balkon. Działam na zlecenie
klienta: Kamil Żur. nPartner lic.4917 - 604
906 257
Zabobrze 3 pokojowe - Mieszkanie powyżej 60 m2, mogą być 4 pokoje, bez parteru i
ostatniego piętra. Pilne dla zdecydowanych
klientów. Nieruchomości 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
110 tyś Kiepury - mieszkanie 2 pokojowe,
winda, 4 piętro. Słoneczne, do zamieszkania
po odświeżeniu. lic 9549. - 501 736 644
12 km od Jeleniej Góry - Mieszkanie w stanie
deweloperskim, położone na 2 piętrze 80
m2. - 693 056 760
120m2 w Cieplicach - Mieszkanie 5 pokojowe, całe 1 piętro kamienicy w okolicy
Parku. Weranda, ogród i garaż z pom. użytkowym. Ogrzewanie centralne gazowe plus
kominek. Cena 250tys do lekkiej negocjacji.
Lic.7453 - 601 869 663
135tyś – IIIp, 2 pokoje (18, 11m2) z loggią, 39m2 po kapitalnym remoncie (nowe
okna, łazienka, kuchnia, panele i gładzie),
wyremontowana klatka, dobra lokalizacja,
spokojne sąsiedztwo, warte polecenia. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
169 tyś 50m2 bez czynsz - 50m2 2p. bezczynszowe po remoncie, ogródek, piwnica,
strych. W mieszkaniu kafelki, panele, ogrzewanie gazowe (b.ekonomiczne) Cieplice 169
tys. Blisko przedszkole, przystanek, Tesco.
Pilne - 669 289 800
2 mieszkania nowe budownictwo - 44m2 na
Zabobrzu III pięknie wykończone z całkowicie wyposażoną kuchnią oraz 46m2 blisko
centrum I piętro, ogrodzona posesja. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
2 pok. - Malczewskiego, 40m2;z balkonem;
w blokach; IV piętro; balkon widoki na góry
„NK” lic. 6327 - 602749567; 756436051
2 pok. po remoncie Zabobrze 129tyś - Mieszkanie po kapitalnym remoncie, 2 pokojowe, 3
piętro, nowe okna, drzwi, podłogi, instalacje,
armatura, panele, kafle. Duży balkon, niski
czynsz. 39m2 tylko 129tys zl. Lic 12181 508 240 821
2 pok. ul. Kiepury - 51m2, duży balkon, po
remoncie, IVp.Lic.5877 - 500 122 445
2 pokoje - Ul. Malczewskiego; I piętro;
słoneczne; 38m2;2 pokoje nieprzechodnie; kuchnia z nową zabudową z oknem;
łazienka po remoncie; 128tys. do neg. - 502
045 638
2 pokoje Cieplice - Mieszkanie 42 m2 z
balkonem, po większym remoncie, czwarte
piętro w bloku, Oś. Dwudziestolecia. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Różyckiego - Sprzedam 44m, 2
pokoje, osobna kuchnia, łazienka z wc, 4
piętro. Mieszkanie po remoncie, przytulne
i zadbane. Blok ocieplony, niskie koszty.
Wszędzie blisko. Właściciel. Cena 135tys.
do negocjacji - 518 251 688

2-pokoje, 33,2 m2, Zabobrze - Ładne,
tanie mieszkanie z balkonem na 4-p. w bloku
na Zabobrzu. Po remoncie wykonanym w
2011 r. Nowe okna, drzwi i panele. Kuchnia
osobna z nowymi meblami. Nieruchomości
Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe - 45m2 kuchnia, łazienka;
do remontu; ul. Wyczółkowskiego; parter;
120 tys.zł „NK” lic. nr 1740 - 601556494;
756436052
2-pokojowe - 63m2, Osiedle Robotnicze,
ogródek, parking, 152 tys. „NK” lic. 6327 602749567; 756436051
2-pokojowe - mieszkanie w bloku po
kapitalnym remoncie, powierzchnia 38m2,
niski czynsz 118zł, co gazowe, zabudowa
kuchenna lic.5877 - 500 122 447
2-pokojowe - w Cieplicach o powierzchni
55.65m2, rozkładowe, słoneczne, ogrzewanie gazowe, w atrakcyjnej cenie lic.5877
- 500 122 447
2-pokojowe Zabobrze III - Mieszkanie
do remontu na IV piętrze w wieżowcu. Pow.
użytkowa 35,81m2.Duży balkon z widokami
na góry. Czynsz m ok.240zł. (w tym ogrzewanie i c.w.). Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
1. LOKALE - CENTRUM
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.

2-pokojowe Zabobrze III - Mieszkanie
na I piętrze w IV-piętrowym bloku. Duży
balkon, widoki na zieleń. Mieszkanie ciepłe,
słoneczne, niski czynsz. Polecamy BN
Posesja lic.3198 - 531 680 865
2-pokojowe, 39,4 m2, Zabobrze - Na
wysokim parterze w ocieplonym bloku IV-p.
Po kapitalnym remoncie, wymienione instalacje, nowe okna oraz drzwi. Na ścianach
gładzie. W łazience nowe kafle i armatura.
Nieruchomości Szymkiewicz L.2400 - 669620-071
2-pokojowe, 39m2 - Rozkładowe mieszkanie wykończone standardowo. Nowe instalacje. Dogodna lokalizacja - okolice ryneczku
na Zabobrzu III. Cena 135000zł. Polecamy
BN Posesja lic.3198 - 531 680 865
2-pokojowe, I piętro, 51 m2 - Mieszkanie
w IV-piętrowym bloku na Zabobrzu III. Środkowe z dużym balkonem. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. W dobrej
lokalizacji. Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe, III piętro, 51,3 m - Mieszkanie funkcjonalne, słoneczne z balkonem w
bloku IV-p. na Zabobrzu III. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Okna pcv.
Bardzo dobra lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071

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

2-pokojowe, Zabobrze I, 38,8 m - Po
remoncie. Na III-p. w zadbanym ocieplonym
bloku IV-p. Kuchnia osobna. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Na podłogach panele.
Nowe okna pcv. Łazienka z wc, kabina.
Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669620-071
3 pokojowe 210 000 zł - Mieszkanie, 62 m2
z balkonem po remoncie, pierwsze piętro w
bloku, ul. Kiepury. N, Rychlewski lic: 9549 667 219 752
3 pokojowe Cieplice - bardzo ładne 84m
mieszkanie w kamienicy na I piętrze po
gruntownym remoncie kapitalnym . Lic5877
BN Muraszko - 500 122 446
3 pokojowe Śródmieście - ścisłe centrum
48m 2 piętro doskonałe pod wynajem
.Lic5877 BN Muraszko - 500 122 446
3 pokojowe w 3 rodzinnej willi z ogrodem po
remoncie, bezczynszowe Cieplice. Nowa
cena N. Muraszko Lic.5877 - 500 122 446
38m Różyckiego - 2-pokoje na 2-pietrze nr
lic 5877 - 515 285 788
3-pokojowe Cieplice 159tyś zł - 47m2 na
II piętrze w bloku na Osiedlu XX-lecia, całkowicie wyposażona kuchnia, nowy junkers,
duży balkon, widok na góry. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe Mysłakowice - w bloku
Osiedle Włókniarzy rozkładowe słoneczne
IV piętro po częściowym remoncie i aranżacji
wg własnego uznania tylko 128tys. Nieruchomości Marles lic.13045 - 790 418 318
3-pokojowe na I piętrze - słoneczne,
rozkładowe mieszkanie, 56m2. Wykończenie standardowe, duży balkon, do wprowadzenia. Spokojne sąsiedztwo, atrakcyjna
lokalizacja, przystępna cena. Polecamy BN
Posesja lic. 3198 - 531 680 865
3-pokojowe na Zabobrzu III - Przytulne,
rozkładowe mieszkanie na parterze w
czteropiętrowym bloku. Kuchnia oddzielna.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Atrakcyjna
lokalizacja. Polecamy BN Posesja lic.3198
- 531 680 865
3-pokojowe przy Kiepury - 62m2 po
remoncie I piętro słoneczne z balkonem od
Zach. strony do zamieszkania niski czynsz
atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318

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.
3-pokojowe w Cieplicach - 47m2 z
dużym balkonem i widokiem na góry na
Osiedlu XX lecia w cenie 159tyś zł do rozmów oraz 54m2 na Osiedlu Orlim w cenie
188tyś zł. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
3-pokojowe, 69m2 - Komfortowe, rozkładowe mieszkanie na wysokim parterze w
IV piętrowym bloku. Mieszkanie słoneczne,
duży balkon od połd. strony. Do wprowadzenia. Atrakcyjna lokalizacja. Polecamy BN
Posesja lic.3198 - 531 680 865
3-pokojowe, II piętro, 64,2 m2 - Bardzo
ładne, funkcjonalne mieszkanie w budynku
wielorodzinnym. Blisko centrum miasta.
Ogrzewanie gazowe. Po częściowym
remoncie, kuchnia osobna. Na podłogach
panele. Nieruchomości Szymkiewicz L.
2400 - 669-620-071

3-pokojowe, Karpacz, 62,9 m2 - Bardzo
ładne na I piętrze w budynku 4-p., blisko
centrum Karpacza. Kuchnia osobna. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z junkersa. Okna
nowe drewniane. Podłogi panele. Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
3-pokojowe, Zabobrze II, 63 m2 - Na
IV-p. ocieplonego wieżowca. Rozkładowe,
środkowe z balkonem. Kuchnia osobna z
meblami na wymiar. Ogrzewanie z sieci,
ciepła woda z junkersa. Podłogi panele i
kafle. Nieruchomości Szymkiewicz L.2400
- 669-620-071
40 m2, 2 pokoje, ok. Malej Poczty - łazienka,
kuchnia-aneks kuchenny, po kapitalnym
remoncie, okna PCV, ogrzewanie gazowepiec 2-funkcyjny, panele, słoneczne, 40m2,
piwnica, miejsce parkingowe w podwórzu.
Cena 135 tys. bez pośredników - 783032-842

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
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

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 ?

2. NOWE MIESZKANIA PRZY KONOPNICKIEJ! KDXMS-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

internet?

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

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

46 m2 105 000 zł z ogrodem - Sprzedam
mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji z ogrodem, 2 pokoje, rozkładowe, piwnica, strych,
łączna pow. 52, 42 m2, ogród, miejsca
parkingowe przy budynku. Gold House nr
lic. 10750 - 691 210 677

67m - 3 pokoje - Sprzedam słoneczne miesz-

4-pokojowe, 72 m2, Zabobrze 3 - mieszkanie rozkładowe, ładne z balkonem na III
piętrze w ocieplonym bloku. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Kuchnia otwarta. Klatka
schodowa zadbana. Podłogi - panele.
Nieruchomości Szymkiewicz L.2400 - 669620-071

75m2 w kilkurodzinnym domu - 2-pokojowe

63m2 - 185.000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe
z balkonem, 1 piętro, ogrzewanie z sieci
miejskiej, Zabobrze. Nieruchomości Sudety.
- 535 630 414
64m2 na Zabobrzu III - Mieszkanie
3-pokojowe z dużym balkonem na „wysokim”
II piętrze. Przestrzenne, wykończone standardowo. Atrakcyjna lokalizacja. Polecamy
BN Posesja lic.3198 - 531 680 865
67 m2 tylko 130000 - Okolice Małej Poczty,
mieszkanie dwupokojowe z możliwością
przebudowy na trzypokojowe, do remontu,
lic. 5524 N.City - 662 112 344

kanie 3 pokojowe z balkonem, pow 67m2,
gotowe do wprowadzenia i zamieszkania.
Okazyjna cena. Tylko 180 tys zł. Euro-Dom
lic 4566 - 601 540 292,
mieszkanie na I piętrze w spokojnej lokalizacji w okolicach ulicy Mickiewicza, ogrzewanie
gazowe, cena 2250zł/m2. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
86m2 w spokojnym miejscu - 4-pokojowe
mieszkanie z 2 balkonami na obrzeżach
Jeleniej Góry z widokiem na drzewa i okoliczna wzgórza, z terenem rekreacyjnym
wokół budynku i garażem w cenie. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Apartament 83m2 - Sprzedam wygodny
apartament 4 pokojowy, z balkonem i tarasem. Powierzchnia 83m2. Idealna lokalizacja
na Zabobrzu III w otoczeniu zieleni. EuroDom lic 4566 - 601 540 292,

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

tel. 513 060 568

5. ATRAKCYJNE M2 - 110
000PLN!!! KDX-MS-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,

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
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
8. SZEREG SKRAJNY – 110m2 W STANISZOWIE!!! KDX-DS-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
9. PRZYTULNE MIESZKANIE Z GARAŻEM!!! KDXMS-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
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
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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
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.
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.
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
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.
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Niebieski Ford Escort, rok prod.1993,benzyna, stan
techniczny dobry, przegląd i OC ważne do połowy
sierpnia 2012, przebieg 168 tys. km. Cena 1500 zł do
negocjacji. Lekko uszkodzony na drzwiach- zdjęcia
- 880 469 456
Okazja Opel Corsa - Mam do sprzedania małe
ekonomiczne autko. Corsa B z roku 98, przebieg
126tys km od nowości. Auto kupione w Jeleniej
Górze u Ligęzy w salonie. Stan naprawdę bardzo
dobry. - 517 845 686
Okazyjnie sprzedam Volvo v-40, benzyna 2,0 turbo,
kombi , kol srebrny, rok. prod. 2000. - 533 253 135
Opel Astra 93rok, 3-drzwiowy - 1,4 benzyna,
wspomaganie, elektryczne szyby, centralny zamek
na pilota, szyberdach. Zadbane wnętrze, technicznie
w bardzo dobrym stanie. Cena 2100zł do negocjacji.
- 669 160 666
Opel Astra F 1,6 8v - 93r. Kolor niebieski. Szyberdach,
centralny zamek na pilota, bagażnik otwierany na
pilota, podłokietnik, czujniki parkowania, diodowe podświetlenie zegarów. Cena 1500 zł - 669-951-877
Opel Astra II kombi o pojemności silnika 1,6 benzyna.
Rok produkcji auta to 1998. Stan bardzo dobry. Alufelgi
+ opony zimowe na felgach stalowych. Radio Alpina.
Przyciemniane szyby z atestem. Klimatyzacja - 514
288 220
Opel Corsa B 94 rok - 1700zł - w dobrym stanie
technicznym, 1.2 benzyna, przebieg 16500km.
3-drzwiowy, ważne opłaty, zadbane wnętrze, cena do
uzgodnienia. - 532-806-048
Opel Vectra 1.6 1993. Autko w dobrym stanie. Ważne
OC i przegląd do lipca 2012. alufelgi centralny zamek,
ABS, szyberdach, przebieg 178 tys. cena 2600 do
negocjacji. Kolor morski metallic. - 509 318 434
Passat kombi - 1350 PLN - Auto w ciągłej eksploatacji
stan techniczny bdb przegląd i OC do końca roku
zadbane wnętrze delikatne ślady korozji i troszkę
pierdzi wydech a tak autko super okazja duże autko
za małe pieniądze - 536-171- 482
Peugeot 206,1.1 benzyna, rocznik 2003 (nowsza
wersja), kupiony w salonie w Polsce, pierwszy
właściciel, garażowany przez cały okres od kupna,
używany przez osobę starsza, przebieg 57000, bardzo
zadbany - 534 264 714
Peugeot 307 2001r 2 litry HDI przebieg 180tys
kolor bordowy metalik, pełna opcja wyposażenia,
ubezpieczony zarejestrowany, pierwszy właściciel w
kraju, garażowany, cena 12.800, dzwonić po godz
15 - 601839550
Piaggio NRG mc3 warto - 99r, poj. 50cm3, odnowiony od podstaw, mocny zadbany skuter, dokumenty
polskie do rejestracji, cena 2200 do negocjacji - 511
255 849
Pilnie Golf 3. 1.9tdi - Stan dobry, świeżo po przeglądzie, letnie na ładnej alufeldze, na gwincie, więcej
pod nr telefonu. Jeżeli nie odbieram to sms. - 781
335 123
Pilnie sprzedam Peugeot 407 - pojazd po wymianie
oleju i filtrów. Pilnie sprzedam. Przebieg 219000km,
rok 2004, 2.o HDI 136KM - 509 781 891
Pilnie sprzedam Volkswagena Polo rocznik 2002
pojemność 1,2 przebieg 64000 km, stan bardzo
dobry - 600 144 133
Polecam Golfa 1.9 tdi bardzo dobrym stanie,
sprowadzone 3 lata temu, posiada klimę sprawną,
cen zamek ładne alu, silnik super stan, 6900zl. - 663
314 912
Praktycznie nowy quad 110cm, opony dosłownie
muśnięte, co świadczy o znikomym zużyciu. Duże
koła. Pali, jeździ, odblokowany. Używany bardzo
rekreacyjnie, cena 1499zl, naprawdę godny polecenia! - 695 659 696
Quad - pojemność 120 max obciążenie 80kg.
Stan idealny polecam jako prezent dla dziecka - 609
849 383
Rocky 2.8td sprzedam lub zamienię - Mam do
sprzedania fajne autko typowo terenowe, zawieszenie
na resorach i sztywne mosty w teren idealny. Auto ma
zamontowaną wyciagarkę 6 ton dobrej firmy. Sprzedam lub inne propozycje info na tel. - 517 677 415
Samochód dostawczy, Fiat Ducato, blaszak, r. pr.
2001, poj. 2,8l. skrzynia duża wym. 370cmx208cmx220cm. Diesel - +48 692711129
Seat Ibiza 1.4 MPI benzyna el. szyby, 2xairbag, ABS,
ECP, wspomaganie kierownicy, przebieg 152000km.
Wszystkie części eksploatacyjne, klocki, tarcze, filtry,
olej wymieniane na bieżąco. Nr. konta.603937189
Seicento - 2001 rok, poj. 900, niebieski, 2 właściciel [kobieta] stan bardzo dobry, cena-4600 - 511
699 191
Skuter 2008 rok - 1300pln - Zarejestrowany w kraju,
stan techniczny bdb waga 105kg, spalanie 2,2L/100km,
pali z rozrusznika i z kopki, światła postojowe, długie,
krótkie, kierunki, klakson, rozrusznik. Gratis 2 Kaski
Ozone warte 300zł - 536-171- 482
Skuter Zeta Raly rok 2005.poj 49. Pali na rozrusznik
lub kopke. W ciągłej eksploatacji. Zarejestrowany, cena
1250zl. - 783 032 842
Sprzedam - Mercedes 307D 1,5 T blaszak tel.
500 168 910
Sprzedam auto Opel Corsa C -2003r, 1,2 benzyna.
Kontakt 513829929
Sprzedam BMW 3, 92r., poj. 1.6 benzyna i gaz, biały,
szyberdach. Cena 1700 zl - 600 258 703
Sprzedam Citroena C5 rok produkcji 2005, stan
bardzo dobry, bezwypadkowy, cena do uzgodnienia
- 660 699 940
Sprzedam Fiat Seicento 98 rok. Poj.900 ładny,
zarejestrowany, cena 3200 - 692 671 278
Sprzedam Fiata Bravo 2000 r. 1,2 80 KM, cena 4
200 zł do negocjacji tel. 609 882 003
Sprzedam Fiata Seicento poj. 1100cm (55koni,
silnik ekonomiczny), przebieg 70tys, rok 2002. Stan
bardzo dobry, OC do listopada 2012roku, cena
6500zł. - 724 038 713
Sprzedam Forda Ka, rok prod.2002, w bd. stanie,
opłacone ubezpieczenie, przegląd tech. Cena do
uzgodnienia. Tel 662-183-489 .
Sprzedam Forda Mondeo ‘99. Auto jest w dobrym
stanie technicznym. Cena 3000 zl. Polecam - 607
187 119
Sprzedam Forda Mondeo kombi mk2, 1996rok,
1,8 turbo diesel, oc do lipca, przegląd do 2013. ABS,
el. szyby, lusterka, alu felgi. Cena 2200,d/n - 509
690 311
Sprzedam Golfa III 1.9 TD 1992 r. Wspomaganie
kierownicy ABS, komplet kół zimowych z felgami, na
aluminiowych felgach. Bardzo niskie zużycie paliwa.
Cena 2500 - 668 874 575
Sprzedam Golfa IV kombi 2000rok silnik 1,9 TDI
(90 km) przebieg 197 tys, elekt. szyby, lusterka,
szyberdach. Radio/CD. Karta pojazdu. Cena 8500
- 793 199 383
Sprzedam Honda XR125, rok pr.2004, elektryczny
starter, stan bdb, zarejestrowany i ubezpieczony.
Jelenia Góra cena 4500zł. - 784-007-409
Sprzedam Laguna 99 rok, 1.8 16V – zadbana,
klimatronic, grzana szyba, hak, wspomaganie kier. abs,
elektr szyby i lusterka, radio CD, welurowa tapicerka,
2 poduszki. Do auta 4 kpl koła zimowe. Auto obejrzeć
można w JG - 509 618 726
Sprzedam ładnego Golfa TDI z 1998r po wymianie
rozrządu i oleju w skrzyni, klima nabita, ładne alu,
sprowadzony 3 lata temu. 6900zl. - 663 314 912
Sprzedam mało używany motorek cross dla dziecka
od 7lat bardzo dobrym stanie przebieg około 20km,
cena 400zł, a także dodaję drugi na części, ubocze
okolice Gryfowa Śląskiego - 601 727 360
Sprzedam Mercedesa C-klasa, 2.200 diesel, rok
prod.1996/97 przebieg 390.000 km., srebrny metalik.
Cena 5 tys.zł. - 784 032 900

Sprzedam motocykl KTM EXT200 rok produkcji
2006 możliwością rejestracji. Cena 10500. Tel:
516-272-861
Sprzedam Nissana Primera rok 1992 ważny
przegląd i ubezpieczenie. Auto jest sprawne można
wsiąść i jechać, ale wymaga wymiany akumulatora.
Wizualnie nie jest ładny, ale wygodny i nie zawodny.
Cena do uzg - 782 606 956
Sprzedam Nissana Primere, rocznik 99 P11 - 608
515 811
Sprzedam Opla Astrę 1 kombi, 1993r, 1.4, 60 koni
w bardzo dobrym stanie, dużo nowych części - 695
299 319
Sprzedam Opla Astrę 95 rok, 1.4 5-drzwiowy,
zadbany, kolor granatowy, ważny przegląd i oc, cena
2300zl do małej negocjacji - 722 128 501
Sprzedam Opla Astrę I hatchback, poj. 1.4, benzyna,
rok 1998, przebieg 149tyś, zielony, airbag, kupiony
w polskim salonie, drugi właściciel, bezwypadkowy,
opony letnie i zimowe, radio CD, cena 3500zł do
negocjacji. Świdnica - 604 862 195
Sprzedam Opla Vectra rok prod. 1993r., przebieg
170 000km, pojemność silnika 1.8 benzyna, stan
techniczny dobry, cena do uzgodnienia, więcej
informacji pod nr tel.757552948, auto do obejrzenia
w Cieplicach
Sprzedam Opla Vectrę 97 rok, 1.8 16v klima,
elektryka, bardzo zadbane wnętrze, bezwypadkowy,
cena 5700 do negocjacji - 722 128 501
Sprzedam Punto 1997 rok, 1.1 5-drzwiowy, el.
szyby, centralny zamek 2300 do uzgodnienia. - 604
786 525
Sprzedam Quada 110 pojemność do naprawy
- 723362501
Sprzedam Quada Shineray 250STX, z homologacją
na dwie osoby, poj. 250ccm, ok 25Km, rok 2008,
zarejestrowany, skrzynia manualna 4+wsteczny, reg.
zawieszenie, ham 3xtarcza, alu felgi + opony szosowe
ok.4l/100 - 792-509-533
Sprzedam Renault Scenic 1.9diesel, 2000r. lift.
klimatronic, 4el. szyby, lusterka, otwierana tylna
szyba, alu felgi, dwa komplety opon, cena 12.300,d/n
- 509 690 311
Sprzedam samochód ciężarowy Liaz trzystronna
wywrotka, ładowność 9300 kg z silnikiem 320 KM. W
ciągłej eksploatacji, stan auta dobry. Cena 17900 zł do
negocjacji. - 607 540 408
Sprzedam samochód VW Polo - 1.4 tdi, rok 2000,
kolor zielony metalik, cena 12000 [do negocjacji],
przebieg 205 tys. Więcej informacji pod nr tel. - 785
051 278
Sprzedam Seicento 2002 rok, poj.1100cm, (54KM,
silnik ekonomiczny) przebieg 70tys. OC do listopada
2012, stan bardzo dobry. Cena 6500zł (do negocjacji)
- 724 038 713
Sprzedam Skodę Octavie kolor srebrny rok 1998,
1,6 benzyna z kratką - 697 222 334
Sprzedam skuter Aprilia SR 50 Racing, Minarelli
horizontal z 2003 roku, chłodzony cieczą, ubezpieczony do maja 2013, przegląd bezterminowy. Do
wymiany tylna opona. Cena: 3.000 zł do negocjacji.
- 798 039 744
Sprzedam skuter ZIPP 2007 49,3 cm3, moc3, 5
KM. Przebieg 4 tys.km, cena 1 500 zł do negocjacji
tel. 609 882 003
Sprzedam Toyota Yaris 1.4 diesel rok 2003 po
liftingu. Pełne wyposażenie. Cena 16500 zł - 883
026 095
Sprzedam Transportera t3 1989r w ciągłej eksploatacji. OC do 09.12r przegląd do 04.13r.w kraju
od 03.09r hak radio CD. Cena. 4300zł do negocjacji
- 725-462-111
Sprzedam Volkswagena Golfa 3 1.4 z gazem,
spalanie 8-9 litrów gazu na 100km, granatowy, stan
idealny, nie wymaga wkładu finansowego, cena 2500
do negocjacji - 723 383 263
Sprzedam VW. Polo Classic 1.6 benz. 74 KW poj.
silnika 1596cm. Rok produkcji 1998 przebieg 103.000
km. Kolor czerwony. Ważny przegląd 18.04. 2013.
Garażowany. Cena 8.000 zl. - 508 587 932
Sprzedam zadbane ekonomiczne Mitsubishi Colt
rok93, benzyna, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, el. podgrzewane lusterka, radio MP3,
ważny przegląd i OC, nie palone.- cena 2650zł - 785
569 532
Sprzedam zadbanego Opla Astrę 1,4 benz, rok prod.
09.1998. Bardzo dobry stan technicznym, serwisowany
w ASO Opel. Poduszka powietrzna, centralny zamek,
wspomaganie, elek. szyby. Koła lato, zima. 2900zł do
neg - 669 160 666
Sprzedam, kupię, zamienię - Chcesz kupić auto
dzwoń, sprzedać lub zamienić, my wam w tym pomożemy, nie wierzysz to - sprawdź. Współpraca z nami to
sama przyjemność - 886 731 113
Subaru Justy 4X4, 1.3cm 63KM. Klimatyzacja.
Hatchback. Rok produkcji: 2002. Przebieg 45000km.
Skrzynia biegów: manualna. Rodzaj paliwa: benzyna +
LPG cena 5800zł, do negocjacji, przegl. do-1.03.2013,
- 783 299 989
Toyota Camry 2,2 rok prod.93 benzyna + inst.
gazowa. Ważne oc i przegląd. 2 kompl. opon, klimatyzacja, centr. zamek, elektryka, poduszka powietrzna. W
całości lub na części sprzedam. 515144493
Toyota Corolla XLi hatchback - 1996r. 1.4 16V
167000 przebiegu, stan bdb, srebrny met. Ważne
opłaty 17.04.2013r. Cena 4900 do negocjacji - 530
559 390
Toyota Starlet 97 rok - 4100zł - Bez wkładu finansowego, aktualny przegląd, 179 tys. przebiegu, dodatkowo komplet opon, polecam - 697 142 126
Volkswagen Golf 3 rok prod.1997,poj.1,8 benzyna,
przebieg 195.000, kolor czarny metalik, nowe opony
letnie (alufelgi) + opony zimowe na felgach stalowych,
cena 3800 do negocjacji tel. 792178322
VW Golf IV TDI 99 rok - bezwypadkowy, zadbany,
zarejestrowany, ubezpieczony, po wymianie oleju i
filtrów, olej wym. co 10tys,ABS,4 pp, wspomaganie
kierownicy, centralny z pilota, radio cd, odłączany, cena
8500 do negocjacji - 510 311 423
VW Jetta 1990 czerwony 4-dzwiowy 1,3 + gaz hak
szerokie zderzaki ważne oc i przegląd dużo nowych
części w pełni sprawna w ciągłej eksploatacji - 667
191 732
VW Lupo diesel - 1,7 sdi ważny przegląd i oc, cena
6300, auto sprzedaje bez felg widocznych na zdjęciu,
cena do negocjacji. - 794 668 152
VW Lupo, rok produkcji 1998 , poj. 1,0, kolor czerwony,
4500 zł, stan dobry - 500 089 082
VW Polo 97rok, 1.4 - ważne oc, brak przeglądu.
Błękitny metalik, 2x air-bak, el.szyby, do poprawek
blacharsko lakierniczych, cena 2100zł. 608116882.
VW Transporter t4 2.5tdi - podwyższony, rok 2000,
kolor biały, zarejestrowany klimatyzacja, podgrzewane
fotele, przebieg 220tys. Cena 15.900zl. Dzwonić pod
nr 535908044. - 721 026 564
Yamaha Aerox 2005 - Skuter jest on w bardzo dobrym
stanie zarejestrowany w Polsce b.d osiągi po lekkim
tuningu optycznym i mechanicznym więcej info na tel.
Polecam to nie jest jakaś chińszczyzna, cena to 3100zł
do negocjacji. - 792 888 347

ANONSE
MATRYMONIALNE

24 lata, 167 cm wzrostu ciemny blondyn szuka
sponsorki odpisuje na sms, jak masz chęć napisz lub
zadzwoń - 796 378 300
24-latek szuka kobiet sponsorek od 40 do 55, mam
lokum w Cieplicach. - 722 227 372

26-latka - blondynka z Górnego Śląska, o kobiecych
kształtach, zaprasza wszystkich Panów do swojego
prywatnego i dyskretnego mieszkania na super sex
po „śląsku”. Tel. 503/921-088
27-latek szuka kochanki - poznam panią w celu
wiadomym, bez zobowiązań, bez sponsoringu - 534
084 116
Bardzo ładna, zadbana, 35l biust 4, zaprosi do
Cieplic pana na dyskretne spotkanie we dwoje - 722
266 420
Ciągle niezaspokojona, namiętna szatynka uwielbiająca seks grecki odda ci się w całości i zaspokoi twoje
erotyczne zachcianki - 781 608 867
Dogodzę ci - mam 20 lat mieszkam w okolicy JG,
spotykam się z kobietami jak i facetami, robię wszystko
bez wyjątków. Zapraszam ludzi z kulturą. Moje
oczekiwania higiena i dyskrecja, nie mam możliwości
dojazdu. - 605 086 259
Dojrzała Kaja zaprasza - 789 065 260
Dziewczyna z brzuszkiem zaprasza - 885 319
656
Fajny facet lat 48 pozna kobietę miłą, zadbaną do
45lat. Jelenia Góra i okolice tylko konkretne smsy
- 888 706 143
Fajny niezależny chłopak bi pozna młodego
chłopaka do zabawy sexu, mogę pomóc finansowo
- 723621355
Fajny ułożony 35latek pozna fajną atrakcyjną kobietę,
do czego jeszcze nie wiem. Jeśli jesteś sympatyczna
i atrakcyjna może masz jakieś propozycje? - 504
397 118
Gotowa na wszystko. Full serwisik w Twoim aucie.
24h. - 512 535 526
Jesteś dojrzałym panem? atrakcyjna blondynka
po 30 z pięknym biustem zaspokoi twoje pragnienia,
zadzwoń - 724 828 099
Karolina sexsowna dziewczyna tel. 797 438 202
Kwadransik na Zabobrzu zapraszamy - 782
115 982
Lenka zaprasza dojrzałych panów - 697 577 650
Łukasz dla pań - 792 705 885
Marek 49.176.92 pozna fajną, szczupłą kobietę
39-50 do przyjaźni, miłości na zawsze - 513 274 066
Mega sexowna grzeszna sunia zaprasza na full
servisik kulturalnych panów - 690 090 891
Miła pani koło 40 - 533 208 393
My dwie dla Ciebie i osobno też - zapraszamy - 885
319 656
Namiętna brunetka z dużym biustem uwielbiająca
pieszczoty zaspokoi twoje ukryte pragnienia i zaprosi
na masażyk jędrnym biustem - 725 896 340
Namiętna, piękna blondynka z super figurką
kochająca pieszczoty zmieni swe oblicze w wyuzdaną
kochankę i spełni twoje erotyczne fantazje - 724
186 211
Nauczycielka „francuskiego” (i nie tylko), zaprasza
Panów do swojego prywatnego mieszkania na naukę.
Może Ty mnie czegoś nauczysz? Tel. 666/571-927.
Niedoświadczona w sexie greckim bardzo
zgrabna i seksowna blondyneczka chętnie pobierze
lekcje od doświadczonego pana - 690 090 891
Nowa w mieście - zmysłowa 23-latka, zgrabniutka
blondynka, zaprasza do siebie zdecydowanych
Panów. Nie odpowiadam na sms-y. 536-235-832 Ola z Mazur 35 lat zaprasza - 792301466
Pacia z dużym, pięknym biustem tel. 723 142 210
Powrot Vanessy zapraszam - 667 720 413
Poznam dyskretną kochankę, kobietę która lubi
sex dyskrecja zapewniona, mile widziany stały układ
- 792 705 885
Poznam dziewczynę od 25 do 40lat na spotkania
erotyczne, mam dużego, dyskrecja Adam - 605
886 197
Poznam kobietę od 30 do 40 lat miła, poważnie
myśląca o stałym związku, odpowiedzialna, mam
35 lat, jestem miłym o dobrym sercu facetem - 534
837 821
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
Poznam normalną dziewczynę z J.G. i okolic do 35
lat niekoniecznie panna. - 506 808 951
Poznam pana w wieku 42-52 lata, odpowiedzialnego,
z poczuciem humoru, poważnie myślącego, do stałego
związku. Proszę o poważne telefony, na sms-y nie
odpisuję. - 665 839 409
Poznam panią po 40 - 512 310 687
Przystojny brunet 32 lata zasponsoruje panią,
spotkanie na francuzika w aucie bądź full 722161430
Sara od 9 do 14 zapraszam i Wiki od 14 do 20
zaprasza - 796 691 134
Starszy facet lat 48 pozna młodą dziewczynę 888 706 143
Super Ola zaprasza - 796 691 135
Szukam dojrzałej, cudownej pani 30-50 lat co
wprowadzi mnie w świat seksu. Ja 20-latek, mam
dużego - 883 670 432
Szukam dziewczyny do seksu - 725 402 859
Szukam dziewczyny na stałe do 35lat - 725 402
859
Szukam kobiety, która lubi lody i nie tylko w samochodzie, pomogę finansowo, proszę o smsa. - 788
560 103
Szukam niunki do dobrego lodzika. „Robienie
tylko swojego” jest nudne. Potrzebuje urozmaicenia,
czegoś innego, własnej inicjatywy głównie. Wiesz ze
tak potrafisz napisz sms z propozycja i cena. Tylko
sms - 667 839 776
Średniolatek pozna miłą, zadbaną panią do lat
45 cel towarzyski - 698 297 578
Tylko przedpołudnia dla starszych - 691 020 927
Wolny 42 pozna kobiety i pary, wszystko co zapragniesz ful bez tabu. Jestem otwarty na wszystko. Bez
sponsoringu. Buziaki. - 884 319 276
Zadbany, mobilny 50 latek 175 cm 70kg pozna
szczupłą Panią do lat 50-ciu, z okolic Jeleniej Góry.
- 603 260 748
Zapłacę 50zl dziewczynie za zrobienie loda w
samochodzie. - 531 286 099
Zapłacę za mile chwile - wszystkie zainteresowane dyskretnymi i sponsorowanymi spotkaniami
(stały układ) kobiety w wieku od 18 do 30lat. Chcesz
wiedzieć więcej napisz wiek i skąd jesteś. Tylko sms
- 508 929 155

USŁUGI
BUDOWLANE

Awarie hydrauliczne, montaż instalacji C.O, kotłownie, kolektory słoneczne - Geotherma Jelenia Góra ul.
Wolności 179b tel. 602 800 291
Brukarstwo mury oporowe, mury ozdobne,
ogrodzenia. Roboty ziemne (wykopy, kanalizacje
itp.) - 531 283 175
Budowa domów, remonty, docieplenia, adaptacje,
inst. elektr. hydraulika - 695 112 363
Dachy - naprawa, konserwacja, papa, gonty
bitumiczne, dachówka, blacha, obróbki, docieplanie,
wentylacja 602 884 480
Dachy pokrycia blacha, dachówka, papa, montaż
okien dachowych, rynien. Remonty i malowanie dachu,
morowanie kominów. - 607 258 732

Dachy, rynny, kominy, obróbki, naprawy. Tanio,
szybko i solidnie - 691 049 080
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha,
dachówka, obróbki. 502 953 366
Docieplenia, malowanie, budowa itp prace
budowlane od A do Z. Ceny do negocjacji. Paweł 605 886 197
Docieplenia, regipsy, malowanie, płytki, budowa
domów, inst. elektr i CO, dachy - 695 112 363
Elewacje tanio, solidnie, profesjonalnie, faktura
vat 727655028
Hydraulik - awarie, instalacje, montaż pieców,
kominków- instal.: san.-gaz.-co. Ogrzewanie podłogowe. Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii
- 506 476 099
Hydraulik - Usuwanie awarii, wymiana rur,
modernizacje, naprawa wod.-kan. i inne usługi. Tanio
i solidnie. Tel. 791-001-236
Hydraulika - technika grzewcza - Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, kominki z płaszczem
wodnym, ogrzewanie podłogowe, tanio i profesjonalnie. - 696-484-516
Hydraulika wszystkie systemy dozwolone w UE
spawanie gazowe - 664 810 257
Instalacja domofonów cyfrowych Laskomex.
Instalacja systemów kontroli dostępu do pomieszczeń. - 605 965 852
JCB koparko-ładowarka - Prace ziemne, przyłącza-gaz-woda-kanaliza, szambo ekologiczne,
wykopy wszelkiego rodzaju, zagęszczarka, grupa z
wieloletnim doświadczeniem, solidna firma, faktury
vat - 502 245 444
Junkersy, piece - serwis, przeglądy, konserwacje,
naprawy: kotłów i junkersów. Montaż kotłów, kuchenek i junkersów. Tanio-szybko i profesjonalnie - 506
476 099
Kolektory słoneczne - Profesjonalny montaż,
sprzedaż i serwis gwarancyjny kolektorów słonecznych
do ciepłej wody- szybko, tanio i solidnie. Nowość.
Ruszyły dotacje można uzyskać 45% dotacji na inwestycje. Załatwiamy Formal - 696-484-516
Kominek? Remont? Tylko z Nami - Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem ciepła, hydraulika, zabudowy
i ściany KG bezpyłowo, gładzie bezpyłowo, kafelkowanie, panele, malowanie. Remonty kompleksowe
mieszkań i biur. Bezpłatna wycena - 797-252-379
Kompleksowe usługi remontowe: panele, regipsy,
malowanie, płytki, gładzie, centralne ogrzewanie,
wymiana rur wod-kan,itp.. - 509 666 342
Montaż, sprzedaż pieców c.o. Węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden telefon
a przyjadę i wycenię. Mam konkurencyjne ceny pieców
i usług - 696-484-516
Nie tylko wykończeniówka - Glazura, gładź bezpyłowo, zabudowy, remonty, przebudowy, adaptacje
530195078
Oferujemy kompleksowe usługi remontowobudowlane. Zapewniamy wysoka jakość i solidne
wykonanie powierzonych nam zleceń. Oferujemy
pomoc przy wyborze i zakupie materiałów bezpłatne
porady, bezpłatna wycena. - 608 026 379
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika
oraz inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT. - 502 068 070
Ogrodzenia - bruki - mury oporowe, strumyki,
granitu, klinkieru, otoczaka, łupka, piaskowca, sztachet, siatki, elementów gotowych bramy automaty,
domofony, rozbiórki - 508 622 308
Planujesz wiosenny remont? - Wykonywanie
suchych zabudów, gładzie i regipsy bezpyłowo, kafelkowanie, panele, malowanie. Remonty kompleksowo
mieszkań i biur. - 797-252-379
Podejmę pracę zawodowy hydraulik 40lat, praktyki
wszystkie technologie, solidny - 515 710 262
Podjazdy, tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia,
mury oporowe, klinkier, drenaże, suche zabudowy,
malowanie itp. oraz profesjonalne doradztwo.
Faktura VAT, szybko, tanio i solidnie - 787210943,
511545064
Posadzki maszynowe - Oferuję wykonanie posadzki
betonowej (podkładu) pod dowolne wykończenie podłogi (panele, kafle, ogrzewanie podłogowe) Posadzki
są wypoziomowane i zacierane mechanicznie co daje
im wyjątkową trwałość - 505 120 088
Prace remontowo-wykończeniowe - gładzie,
malowanie, regipsy, glazura, panele itp. Solidnie 785 599 752
Przyjmę odpady styropianowe czyste z terenu
Jeleniej Góry - 601-799-492
Regipsy (suche tynki). Wykonujemy sufity podwieszane, ścianki działowe, ocieplenia i zabudowy
poddaszy. Szybko i solidnie - 698 034 995
Remonty - wysoka jakość usług. Kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie, płytki, panele,
regipsy, itp.) biały montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne. - 512 018 350
Remonty i wykończenia. Malowanie, panele,
regipsy, glazura, tynki, gładzie, instalacje wodno
kanalizacyjne, montaż drzwi, okien. Solidnie, czysto i
niedrogo - 518 854 126
Remonty kompleksowe - Usługi budowlane tanio,
szybko i solidnie. Zapraszam. - 693 502 139
Remonty kompleksowo, profesjonalnie, szybko,
tanio i solidnie. 721 647 789
Remonty mieszkań – Kafelkowanie, malowanie
karton, gips, panele, tynki, dekoracyjne, hydraulika
- 605 898 600
Remonty mieszkań łazienki, instalacje wodno-kanalizacyjne. Tanio i solidnie. 783 203 200
Remonty mieszkań, domków, adaptacje pomieszczeń, docieplenia budynków, wysoka jakość usług,
konkurencyjne ceny. - 726 033 142
Remonty mieszkań, prace konserwatorskie i
naprawcze, malowanie, gładź, profesjonalne usługi
malarskie - 697 368 868
Remonty, gładź, regipsy, prace renowacyjne, profesjonalne usługi malarskie. Przyjmuje duże ale i małe
zlecenia (prace naprawcze) - 697 368 868
Remonty, malowanie, gładź, regipsy, sufity podwieszane, panele, tapety - 502 980 015
Renowacja drzwi, okna, schody - 502 284 598
Rusztowania do wynajęcia - 798 529 796
Rusztowania-wynajem - 606 967 759
Szafy, zabudowy wnęk, kuchnie na wymiar wykonam
tanio i solidnie. Projekt i doradztwo bezpłatne. - 517
469 065
Sztukateria/malowanie itp. - Wykonam prace
związane z dekoracją sufitóworaz ścian elementami
gipsowymi. - 665 729 653
Technika grzewcza- hydraulik - Montaże, modernizacje, montaż nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne, podłogówki. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy projekty. Solidnie i tanio - 793 511 444
Tylko u Nas takie ceny okna, drzwi, rolety itd. Firma
ConTent to profesjonalizm i solidność kupując u nas
zawsze otrzymasz rabat już przy minimalnym zamówieniu możliwość rat. Zapraszamy - 693 630 807
Tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne.
Szybka i fachowa realizacja usługi. Wolne terminy na
miesiąc maj. - 667 934 227
Usługi budowlane - Remonty, elewacje, ogrodzenia.
Budowa domu od podstaw, ceny do negocjacji - 881
478 483

Usługi hydrauliczne, ogrzewanie
CO, kominki, solary. Szybko, tanio i
solidnie tel. 502 080 797

Usługi koparko-ładowarką JCB 3CX i wywrotka
15 ton, roboty ziemne, rozbiórki oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny i kamienia bazaltowego na potrzeby
klienta. - 607 540 408
Usługi remontowo-budowlane - Kompleksowo i
solidnie-kuchnie, łazienki itp. glazura, panele, regipsy,
gładzie, malowanie, montaż drzwi, okien, elektryka,
instalacje CO, wodno-kanaliz. Szeroki zakres prac,
ceny konkurencyjne-faktura - 608 463 910
Usługi remontowo-budowlane - Oferujemy profesjonalny i zarazem bardzo wysoki zakres usług
bezpłatne wyceny fachowe doradztwo szybkie
terminy realizacji dwa lata gwarancji na wykonane
usługi - 884 134 161
Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów
kuchennych, pieców kaflowych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych - 666
738 298
Wykonam reperację dachów, obróbki blacharskie,
przekładki, rynny oraz inne prace budowlane - 661
510 492
Wykonujemy prace ziemne, niwelacje terenu,
wykopy, rozbiórki, przyłącza, Usługi koparko-ładowarką
oraz transport wywrotką 15 ton. Humus, zwietrzelina,
kliniec, piasek. Doświadczenie. Jelenia Góra i okolice
- 663 140 625
Wykonuję gładź bez szlifowania, a za tym bez
uciążliwego pyłu. Produkt bardzo wysokiej jakości.
Profesjonalne usługi malarskie (ściany - sufity, drzewo,
el. metalowe...), remonty i renowacje - 697 368 868
Wykończeniówka - Gładź bezpyłowo malowanie,
glazura, hydraulika - 530 195 078
Wynajem i sprzedaż rusztowań. Rusztowania
Plettac oraz warszawskie. Sprzedaż najwyższej
jakości produktów firmy Faraone. Zapraszamy LAPIS - 515 184 565

USŁUGI
EDUKACYJNE
Egzaminy czeladnicze mistrzowskie
- wszystkie zawody, kontakt 797
872 157
Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w
Jeleniej Górze prowadzi nabór na kurs kosmetyka
pielęgnacyjna. Więcej info pod nr. tel. 75 648 83 85
e-mail: kursy.plejada@wp.pl
Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w
Jeleniej Górze prowadzi nabór na kurs sekretarsko asystencki. Więcej info pod nr. tel.75 648 83 85 e-mail:
kursy.plejada@wp.pl
Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w
Jeleniej Górze prowadzi nabór na szkolenie Pierwsza
pomoc przedmedyczna. Więcej info pod nr. tel.75 648
83 85 e-mail: kursy.plejada@wp.pl
Język angielski profesjonalnie i rzetelnie, wieloletnie
doświadczenie, wszystkie poziomy zaawansowania,
możliwy dojazd - 668 227 370
Język francuski. Korepetycje i tłumaczenia. Lepszej
ceny po prostu nie ma. - 881 654 565
Korepetycje język niemiecki 35-40zl za godz,
uczy studentka, tel ok. 18 - 781 146 132
Korepetycje z matematyki na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum, średniej. Powtórka przed
maturą. - 796 557 408
Licealistka z osiągnięciami w przedmiotach ścisłych udzieli korepetycji z matematyki uczniowi szkoły
podstawowej, gimnazjum bądź liceum/technikum.
Przygotuję do zaliczeń lub poprawki. - 607 432 061
Matematyka- liceum, przygotowanie do matury.
- 697 164 349
Muttersprachler - Poszukuję osoby niemieckojęzycznej do konwersacji. - 508-100-631
Niemiecki - atrakcyjne ceny 30-40zl/h. Lekcje z
doświadczonym nauczycielem. Wszystkie poziomy,
matura, egzaminy, pomoc w pisaniu prac. Zapraszam.
- 691 424 189
Niemiecki dla dzieci od lat 5ciu. Atrakcyjna nauka
przez zabawę i piosenki. Najpierw rozmawiamy i
śpiewamy, potem uczymy się czytać i pisać. Grupy i
indywidualnie. Korzystne ceny - 691 424 189
Zlecę napisanie pracy - licencjat - prezentacja z
zarządzania jakością. - 691 921 325

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektromechanik-samochodowy - Rozruszniki, alternatory, itp, montaż świateł jazdy dziennej,
radioodtwarzaczy, głośników, wzmacniaczy, montaż
CB radio, strojenie anten, nie możesz dojechać do
warsztatu, ja przyjadę - 724 506 292
Elektryk 24h. Solidnie i tanio. Montaż instalacji,
awarie, drobne naprawy, podłączenie kuchenki,
pomiary. - 601 717 759
Elektryk złota rączka-naprawy. Elektryk z uprawnieniami wykona instalację elektryczną w domu,
mieszkaniu, jak również drobne naprawy, usuwanie
awarii, przeróbki elektryczne. Swoją pracę wykonuję
szybko, solidnie i tanio - 669-935-480
Naprawy sprzętu AGD szybko i solidnie: pralki, zmywarki, okapy, kuchnie gazowe, elektryczne, indukcyjne
montaż regulacja test szczelności. Usuwanie awarii
instalacji elektrycznej i wodnej. - 533 146 025

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Fotografia reklamowa produktów do sklepów
internetowych, ulotek i folderów. Napisz i zapytaj o
szczegóły - ms@pixmill-studio.pl - 697 707 401
Fotomodeling - Z nudów zrobię zdjęcia za
pozowanie (tfp). Więcej informacji na maila tahata@
tahata.pl

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Domowego wypieku torty okolicznościowe, urodziny, komunia i wszelkie inne okazje. Cena od 100
- 150zł w zależności od wielkości – 609935055
Doświadczona Pani domu z Zabobrza upiecze
przepyszne domowe ciasta na komunie, chrzciny,
imieniny i inne uroczystości. Krótkie terminy, 100%
satysfakcji - 531481359/ jolajg@wp.pl
Najlepszy catering na komunie i nie tylko w
najlepszej cenie. Dostawa na miejsce, indywidualna
oferta, domowa kuchnia, profesjonalne działanie
i konkurencyjne ceny. Koniecznie poznaj nas od
kuchni... - 602 405 356
Prowadzimy, szkolenia dla pracowników recepcji,
marketingu i restauracji, zapraszamy do współpracy.
- 721 325 970
Restauracja Relaks w centrum Jeleniej Góry
zaprasza na przyjęcia komunijne posiadamy wolne
terminy w bardzo atrakcyjnej cenie zapraszamy 533 226 688
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

30 kwietnia 2012 r.

11

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Szybki kurs komputerowy możliwy certyfikat –
725400417

USŁUGI
MUZYCZNE

Acustic - z nami każde wesele to super impreza,
biesiada przy akordeonie, super efekty świetlne - 603
363 959
D.J. dla dojrzałych 30+ - Imprezy okolicznościowe - email
victoria-imprezy@wp.pl - 604 229 350
DJ poprowadzę każdą imprezę. Mój staż 20 lat. - 724
297 578
Muzyka instrumentalno wokalna akordeonowa Wesela, spotkania. Muzyka instrumentalno wokalna
akordeonowa, repertuar polski i zagraniczny, cena
umowna. Prowadzenie zabaw, oświetlenie tel. 75 75
339 21, 692 046 727
Zespół „Pieszczochy” - wesela, zabawy, dancingi,
eventy, imprezy okolicznościowe. Wokal męski i
damski. Bogaty repertuar. Nowoczesne nagłośnienie
i oświetlenie. Demo na naszej stronie internetowej. 604 186 987
Zespół dla oszczędnych - wesela, bankiety - ceny
łagodne - tel. 609851863

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

26 lat, chętnie zaopiekuje się dzieckiem u siebie w
domu bądź blisko centrum Jeleniej Góry, posiadam
doświadczenie. - 507 266 096
Opiekunka? Tylko u nas - Potrzebujesz opiekunki
na stałe, dorywczo czy na godziny, do dziecka lub
osoby starszej? My Ci chętnie pomożemy. Zadzwoń
lub wyślij e-mail. Tel.75/7695222 lub mail.kitsune.
spzoo@hotmail.com
Pilnie szukam pracy w charakterze opiekunki osób
starszych w Niemczech, j.niemiecki komunikatywny,
doświadczenie, cierpliwość i życzliwość, pogodne usposobienie, gotowanie, sprzątanie - 531 481 359
Podejmę się opieki nad dzieckiem/możliwość u mnie
w domu, świetne warunki, dom z ogrodem. Reszta do
uzgodnienia. - 669 932 654
Zaopiekuje się dzieckiem 1,5 rocznym u siebie w
domu. Może być opieka nad starszą osobą, najchętniej
z Zabobrza tel. 75 64 270 17 wieczorem
Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem niepełnosprawnym w okresie wakacji. Jestem pedagogiem
specjalnym czynnym zawodowo. - 600 139 811

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. Mont-Sat
Jelenia Góra tel. 756 428 588 - 602 810 896
Bezpłatne porady prawne we wtorki, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, ul. Teatralna 1 pok. 311
tel. 602 467 812
Bezpłatne usługi z zakresu doradztwa finansowego
- oszczędzanie, kredyty, inwestycje. Analiza pod kątem
najkorzystniejszych rozwiązań, porównanie ofert 28 banków. Możliwość dojazdu do klienta - 667 894 907
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
Chcesz rozwinąć swoją firmę? - Oferujemy kredyty
do 300.000zł bez zabezpieczeń. Jedyny taki kredyt na
rynku. Napisz pomożemy w uzyskaniu finansowania
kredyty.posesja@op.pl - 535 223 333
Czyszczenie potoków, rowów - Konserwacja rowów,
potoków, wylotów drenarskich, odmulanie itp, profesjonalnie (faktura VAT) - 601532337, 757136432
Gaz serwis 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice Junkersy, kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja, montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i ceny
Hydraulik 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice instalacje, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Przepychanie udrażnianie rur kanalizacyjnych.
Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej ceny.
Junkersy serwis 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice Junkersy, termy, Kotły, kuchenki gazowe. Serwis,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci. Wynajem
kontenerów. Najniższe ceny w mieście. Kontener - 500
766 817
Koszenie trawników - Kosimy małe i duże powierzchnie trawnikowe. Posiadamy profesjonalny sprzęt.
Możliwa stała współpraca sezonowa na koszenie i
pielęgnacje ogrodu. Zapraszamy do współpracy. - 606
918 651
Kuchenki gazowe serwis 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i okolice Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy Próby szczelności instalacji profesjonalnie
Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze pewni
jakości i ceny
Malowanie reklam-graffiti. Tel. 721 275 825
Mała wspólnota mieszkaniowa poszukuje nowego
zarządcę. Kontakt tel.696631075
Miałeś wypadek, jest ciężko, ale trzeba żyć dalej.
Coś się jednak należy od losu i od ludzi. Masz mnie.
Wstępną weryfikację i porady otrzymasz za darmo.
Pomogę w pozyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia - 660 443 730
Naprawy blacharskie busów i aut dostawczych,
spawanie, wymiany części zamiennych, płynów, konserwacje i inne. Również renowacje, przeróbki przyczep dla
koni, kempingowych, samochodowych - 881 620 220
Naprawy blacharsko-lakiernicze - Naprawy powypadkowe, bieżące, zawieszenia, hamulce, tłumiki,
łożyska, konserwacja podwozia, spawanie plastiku.
- 607 390 709
Oferuję pielęgnację i wycinkę drzew, zakrzaczeń,
utylizację gałęzi, koszenie traw, pielęgnację i zakładanie
terenów zieleni, ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacje zieleni - 785-530-116
Ogrody - wykonanie i pielęgnacja - Kompleksowe
zakładanie ogrodów. Zakładanie trawników, oczka
wodne, ścieżki i murki ogrodowe. Pielęgnacja ogrodów.
Szybki termin realizacji. Zapraszamy do współpracy.
- 606 918 651
Pomoc fachowa w domu - Jelenia Góra tel.500-5050-02 Naprawy drobne w zakresie: hydraulika, elektryka,
budowlańca, posiadamy umiejętności profesjonalny
sprzęt i działamy skutecznie. Zawsze solidnie pewni
jakości i ceny
Poszukuje pożyczki prywatnej pozabankowej
na umowę CP lub weksel, bez przedpłat wstępnych
monia3838@onet.pl - 506 288 725
Powóz konny bryczka do ślubu - Wynajęcie powozów:
imprezy okolicznościowe, integracyjne, indywidualne
przejażdżki. - 691 557 044
Pożyczki w domu klienta bez BIK i KRD. - 504
786 104
Prace leśne, utrzymanie terenów zielonych,
wycinka krzaków, koszenie trawy, ciężki teren, szybko,
profesjonalnie, możliwa faktura VAT. - 757136432,
601532337
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Pracownia Magnolia projektowanie
i wykonawstwo ogrodów ul. Armii
Krajowej 11/1 58-500 Jelenia Góra tel.
534 198 422, 508 260 133
Prowadzisz działalność i ... - jesteś zainteresowany
minimalizacją składki ZUS, chcesz zaoszczędzić rocznie 7000zł napisz do mnie a wyślę ci informacje jak to
zrobić. ivonea60@wp.pl - 693 539 968
Regionalny serwis anten - Jeleniogórska Firma
Mont-Sat z 16-letnim doświadczeniem oferuje: sprzedaż, montaż, serwis anten naziemnych, satelitarnych
indywidualnych i zbiorczych (domki, hotele, pensjonaty
itd) tel.756 428 588 - 602 810 896
Ręczna auto-myjnia kosmetyka zaprasza do: mycia
i konserwacji podwozia polerowania i usuwanie rys z
karoserii pranie tapicerki mycie silnika Jelenia Góra ul
Fałata 1 Oś Orle Cieplice 609950849
Rozlicz PIT do 30.04.2012r. - rozliczę PIT 37 z tytułu
umowy o pracę, zlecenia, o dzieło wraz z załącznikiem
PIT-0, ulga na internet, dzieci. Rozliczenia indywidualnie lub z małżonkiem. - 603-543-048
Spawanie plastiku - Spawanie zderzaków samochodowych, naprawa pęknięć, spawanie owiewek
motocyklowych i wiele innych. Szybka realizacja.
Zapraszam warsztaty samochodowe do współpracy.
- 501-394-206
Tanio ścinam drzewa, obcinam konary profesjonalnie
metodą alpinistyczną, tam gdzie nie dojedzie podnośnik - 501670473 - 500 684 441
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do klienta. Wycena
i transport gratis. - 880 044 951
Termet serwis 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice 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 i okolicach, przyjazd na telefon, porady gratis,
usługa: udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i spiralą elektr., inspekcja wideo przykanalików, najwyższa
jakość usług - 601-841-896
Usługi krawieckie - Urszula - Profesjonalne usługi
krawieckie. Szycie na miarę, projekty, przeróbki.
Laboratorium Mody - Urszula, Jelenia Góra, ul.
Noskowskiego 3/98a. - 504 600 685
Wuko udrażnianie kanaliza 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice Szybkie usuwanie awarii 1-3
godz od zgłoszenia Udrażniamy zapchane rury (fi
30-200 mm) odpływy w domu i za budynkiem.
Wykonujemy meble na wymiar, szafy wnękowe,
meble biurowe, kuchenne, garderoby, system Indeco
5 lat gwarancji, projekt komputerowy, wycena gratis,
krótkie terminy realizacji - 500 452 760
Wykonujemy pomiary Cyfrowej Telewizji Naziemnej, wykonujemy instalacje antenowe indywidualne
i zbiorcze, sprzedajemy anteny i dekodery cyfrowe,
przełącz się na cyfrową z Mont-sat, Wolności 52 (mała
poczta) - 756 428 588

Wywóz gruzu i śmieci. Wynajem
kontenerów. Konkurencyjne ceny 500 766
Wywóz szamb, wywóz nieczystości płynnych.
Czyszczenie kanalizacji sprzętem typu Wuko. - 500
766 817
Wywrotka 13 ton. Transport materiałów sypkich.
Wywóz gruzu i śmieci odpadów. - 500 766 817

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Profesjonalne pranie i czyszczenie tapicerki
meblowej samochodowej, pranie dywanów narożników itp. Rachunek - 795 562 250
Sprzątanie chodników, podwórzy utwardzanych,
dróg wewnątrzosiedlowych, parkingów, pielęgnacja
zieleńców, koszenie, wywóz trawy, grabienie, wywóz
liści, przycinanie żywopłotów - 511 001 883

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Autobus do wynajęcia - Mercedes 33 miejsca
+ pilot - wycieczki, goście weselni, przewóz dzieci,
pielgrzymki, inne email: wycieczki-albatros@wp.pl
- 604 229 350
Autotransport - autolaweta - 880 044 951
Przeprowadzki - meble - bus do 1,5 t., transport
na terenie Jeleniej Góry i okolic, 7 dni w tygodniu. Ceny
do negocjacji. Zapraszam. - 608 736 426

Przeprowadzki kompleksowo.
Cała Europa. 3 samochody. Różne
gabaryty. - 535 044 951
Przeprowadzki kompleksowo. Tanio, szybko,
solidnie. Duży samochód 3,5t - mała cena. Super
promocyjna cena na maj. Wyślij sms...oddzwonimy.
- 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
Przewóz osób bus - na lotniska, wesela, pielgrzymki,
wycieczki szkolne, spotkania integracyjne, zawody
sportowe oraz wszelkie inne wyjazdy na życzenie.
- 601 350 783
Przewóz osób,Mercedes Sprinter (kierowca=8).
lotniska, wycieczki, wesela, zawody sportowe itd. Duo
miejsca na bagaż - 500 052 746
Przewóz rzeczy przeprowadzki bus nieduży 1.1t.
Ceny jeszcze mniejsze, pomagam przy załadunku,
rozładunku, przenoszeniu. - 607 232 258

og£oszenia / reklama
Tani przewóz osób na lotnisko do Wrocławia i innych
miast, jak również transport po mieście (posiadam
fotelik do przewozu dziecka) na imprezy wystawiam
fakturę vat - 535 335 588
Transport bus, przeprowadzki - kompleksowo,
dyspozycyjność tel. 782 021 371
Transport do 1,5t. bus - ceny do negocjacji - 665
550 721
Transport towarowy 8t = hds 3t tel. 507576765
Transport towarowy Fiat Ducato maxi 24 h - 883
123 686
Usługi transportowe i przeprowadzki kompleksowe
10% taniej - 601 561 366
Zawiozę - Transport na lotniska 24h. Auto osobowe, Jelenia Góra okolice-tanio, tel 724514284,
663569804

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Doświadczona kosmetyczka wykona makijaże
okolicznościowe (50-70zł) i zabiegi pielęgnacyjne przygotowujące cerę na specjalne okazje. Współpracuję z
fryzjerką. Dojazd do Klientki. - 691-497-110
Fryzjer w twoim domu. Profesjonalne usługi
fryzjerskie, Jelenia Góra i okolice. Dojazd gratis - 604
617 771
Gabinet masażu, specjalizacja bóle kręgosłupa.
- 607 414 385
Masaże kosmetyczne, lecznicze, antycellulitowe,
relaksacyjne, całościowe, dyplomowana masażystka
tel:517 511 515
Odmładzanie fale radiowe - Mobilny Salon
Kosmetyczny - Forever Young - Profesjonalne zabiegi
pielęgnacyjne w miejscu wskazanym przez klienta.
Mikrodermabrazja, Fale Radiowe, Peeling kawitacyjny. - 889 853 585
Poradnia dietetyczna - Terapia nadwagi i niedowagi,
ustalanie diet w chorobach, przygotowanie żywieniowe
do ciąży, pomoc w powrocie do wagi po porodzie,
żywienie dzieci i w sporcie. „Przychodnia Zabobrze-1”
ul. Ogińskiego 1B - 692 079 687
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs przez doświadczoną stylistkę. Dojazd do klientki. Wiosenna promocja.
- 609 805 681
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel 500-5050-12 Certyfikat, doświadczenie, szeroki wybór rzęs,
produkty profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za rozsądną cenę.
Tipsy żelowe od 40zł, manicure-pedicure, stylizacja
brwi. Możliwy dojazd do klientki Jelenia Góra i okolice.
Tel.: 601874720
Tipsy, żel w Twoim domu - Tel 500-50-50-12. Wykonuje paznokcie żelowe na formie lub tipsie. Szeroki
wybór ozdób oraz żeli kolorowych. Przyjadę i zrobię
w twoim domu - Jelenia Góra i okolice. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
Usługi fryzjerskie na telefon - 694 725 883
Wykonam zastrzyki domięśniowe i dożylne - 661
025 929

KUPIĘ

Kupię każde zboże pasz, kons. gorzelniane oraz
eko, również łubin, rzepak, groch. Min 23t. Zapewniam
transport, płacę w dniu odbioru. Tel: 509-942-079

SPRZEDAM

Drzwi dwuskrzydłowe - plastikowe z demontażu stan
idealny ze świetlikiem Wymiary 240 x 136 cm szt.2
Cena 250 zł za sztukę. Sprzedam. 605 661 295
Mam do sprzedania kanapę kolor bordo, stan idealny
- 250zł Jelenia Góra - 665 550 721
Mam do sprzedania wózek dziecięcy 3 w 1 Akjax.
Wózek głęboki spacerówka, fotelik jak nowy, dwa razy
używany, cena 600zl. Nr kontaktowy 501052322
Sprzedam junkers gazowy z demontażu zakładanie
ciepłej wody, sprawny typ G-17-20 tel. 75 64 270 17
wieczorem
Sprzedam kosiarkę spalinową „Murray”, mało
używana, 2-letnia. Cena do uzgodnienia tel. 510
474 520
Sprzedam prawie nowy (bardzo solidny - gwarancja)
piec c.o.”etażowy” – 796489565
Sprzedam tanio rusztowanie ramowe tel. 512
142 377

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Apartament Os Sudeckie - Sprzedam lub tanio
wynajmę (1400 zł z mediami) komfortowy 50 metrowy
apartament 2pokojowy z balkonem. Gustownie
umeblowany i wyposażony, wygodny, słoneczny, na I
piętrze. Polecamy. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Apartament Park Sudecki - Dwa pokoje, łazienka z
wc, z wyposażeniem, czynsz 400zł w tym: ogrzewanie,
ciepła i zimna woda, energia elektryczna, fundusz
remontowy, czynsz administracyjny. Cena 259 000zł.
Kodex 10721 - 513 060 568
Atrakcyjne 3 pokojowe - Mieszkanie 63 m2,
3 odrębne pokoje, kuchnia z jadalnią, wyposażona
i umeblowana. Całość po kapitalnym remoncie.
Czwarte piętro ul. Kiepury. 219 000 zł N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Bezczynszowe Cieplice - W 3 rodzinnej kamienicy
z ogródkiem całkowicie bezczynszowe. Trzy pokoje
50m w KW po podłodze 76m. Mieszkanie jest po
remoncie wymienione instalacje i okna. Lic.5877 BN
Muraszko - 500 122 446
Cieplice 3 pok. 52m2 - Mieszkanie w bloku na IIp.
3 pok, ogrzewanie z sieci, nowe okna, lic10728 - 501
181 875

Cieplice 47m2 - II piętro w bloku, 3 pokoje (16,9,7m2)
z balkonem. W cenie wyposażenie kuchni. Mieszkanie wymaga poprawek. Blisko parku norweskiego,
ogródków działkowych, budowanego aquaparku. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Cieplice Oś Zielone Tarasy - Nowe mieszkania
deweloperskie w najlepszej lokalizacji. Winda, duże
balkony i tarasy, instalacja TV widok na góry, cisza,
spokój a jednocześnie wszędzie blisko. Roksanes Ż
7867 - 508 240 831
Czteropokojowe Zabobrze III - mieszkanie
o pow. 86 m2 na drugim piętrze w dobrym stanie
technicznym, lic. 5524 N.City - 662 112 344
Developerskie dwupoziomowe - oryginalne
mieszkanie z piękną sypialnią na poddaszu ze stropami wyłożonymi drewnem, ładny rozkład, balkon, bardzo zaciszne miejsce. Możliwość dokupienia garażu.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Do sprzedania mieszkania w Karpaczu 40 i 60 m2,
po generalnym remoncie, umeblowane, centrum
miasta - 603 205 411
Do sprzedaży piękne mieszkanie na parterze w bloku,
na osiedlu Zabobrze III. Mieszkanie o pow. 63,21m2
składa się z 3 pokoi. - 509 071 929
Duże klimatyczne Cieplice - 140m 4 pokoje z werandą
i balkonem w zadbanej kamienicy na 2 piętrze. N.Muraszkao lic.5877 - 500 122 446
Dwa 99-metrowe mieszkania - Obydwa blisko ścisłego
centrum Jeleniej Góry, jedno bardziej klasyczne na
parterze z werandą, drugie nowocześniejsze na I
piętrze w zaciszniejszej lokalizacji. Obydwa w dobrym
stanie. N.Otti l.13225 - 603 491 335
Dwupokojowe 105000zł - W spokojnej części
miasta na drugim piętrze. Budynek po termomodernizacji. Mieszkanie bezczynszowe. N. Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552
Dwupokojowe przy Kiepury - 63 m2, trzy pokoje,
kuchnia z aneksem, łazienka z wc, przedpokój.
Czwarte piętro. - 693 056 760
Dwupokojowe Różyckiego - mieszkanie na
parterze, 36 m2 atrakcyjna cena, lic. 5524 N.City 662 112 344
Górzyniec 71m2 - 135tyś. Pilne - Parter skrzydła
starej willi wielorodzinnej, 71m2-3 sypialnie, salon
połączony z aneksem kuchennym i jadalnią, wejście
przez własny ogródek (80m2),CO na piec wszystko
palny. N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
II piętro, kawalerka w stanie developerskim 29m2,
osobna kuchnia z oknem, drzwi wewnętrzne, duży
balkon, blok z 2010 r. posesja ogrodzona, piękna
lokalizacja, niskie koszty utrzymania, N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Karłowicza bardzo ładne - sprzedam - 129
tys, 39m2 Karłowicza bardzo ładne właściciel - 514
000 838
Kawalerka 31 m2 105.000 zł - mieszkanie po
kapitalnym remoncie, okolice centrum, kamienica, 3
piętro, ogrzewanie gazowe, czynsz 122 zł. Sudety
Nieruchomości. - 535 630 414
Kawalerka 84 000zł - w Jeleniej Górze do wprowadzenia, ogród 100m2,kamienica. Zapraszam na
prezentacje lic.13045 Marles - 607 797 911
Kawalerka do remontu w centrum - 35,7m2, IIp,
do remontu, ścisłe centrum Jeleniej Góry, 82 000zł.
Doskonała lokata kapitału. Świetna lokalizacja pod
późniejszy wynajem. Zapraszam na prezentację. Nr
lic 10171. - 508 240 825
Kawalerka Mysłakowice - okazja. Do sprzedania
mieszkanie do własnej aranżacji wraz z działkami w
bardzo atrakcyjnej cenie 55 000. Mieszkania położone
w malowniczej miejscowość Mysłakowice (na trasie
Jelenia Góra –Karpacz). - 696-530-606
Kawalerka z ogrodem 84000zł - 23m2, po
remoncie, 1 piętro, ogrzewanie gazowe, czynsz 88zł,
ogród 110m2. Okolica Małej Poczty. Kodex 10721
- 513 060 568
Kawalerka z ogródkiem - Mieszkanie na I piętrze
w dwupiętrowej kamienicy po kapitalnym remoncie.
Do mieszkania przynależy również piwnica, komórka
i strych. Czynsz miesięczny to 88zł. Polecamy BN
Posesja lic.3198 - 531 680 865
Kawalerka Zabobrze III - 34m2 z oddzielną
kuchnią, duża loggia, I piętro, budynek z windą,
opłaty miesięczne 180zł, cena 100tys. lic10728 Gold
House - 501 181 875
Kawalerka, 26,5 m2 - Po remoncie w zadbanym
docieplonym budynku IV-p., blisko centrum miasta.
Nowe okna, podłogi oraz drzwi. Na ścianach gładzie.
Kuchnia osobna. Ogrzewanie z sieci. Nieruchomości
Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, 28, 75 m2 - Po remoncie nie wymaga
nakładów finansowych. Kuchnia w formie aneksu.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Budynek wielorodzinny blisko centrum z cegły po remoncie. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 22,6 m2 - W zadbanej
kamienicy w ok. Małej Poczty, po modernizacji. Nowe
instalacje oraz okna i drzwi. Ogrzewanie gazowe.
Mieszkanie jasne i przytulne. Cena 84000 zł. Nieruchomości Szymkiewicz L.2400 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 26,3 m2 - W zadbanym i
ocieplonym bloku IV-p., na Zabobrzu. Mieszkanie środkowe, ciepłe. Klatka schodowa czysta. Ogrzewanie z
sieci, ciepła woda z bojlera. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 30 m2 - Tanie mieszkanie w
zadbanej kamienicy w centrum. Duży ustawny pokój,
osobna kuchnia. Ogrzewanie gazowe. Miejsce parkingowe. Mieszkanie ciche i ciepłe. Czynsz 85 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 33,7 m2 - Mieszkanie środkowe na Zabobrzu III z balkonem zabudowanym.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Kuchnia osobna.
Dobra lokalizacja. Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, parter, 28,75 m kw - Po remoncie nie
wymaga żadnych nakładów finansowych. Kuchnia
w formie aneksu. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Budynek z cegły po remoncie. Blisko centrum miasta.
Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, Zabobrze III, 30 m2 - Mieszkanie
środkowe, ciche na III p. w zadbanym budynku 3-p.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Podłogi - deski, kafle
w łazience. Aneks kuchenny. B. dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz L.2400 - 669-620-071
Kiepury 2 pokojowe 99000zl. Nowe mieszkanie
50m2, stan idealny, nie wymaga żadnych remontów,
szczegóły przy prezentacji, sprzedam bez pośredników. - 787 377 930
Kiepury Ip. 54m2 - 160tyś., 2 pokoje (26, 11m2) z
balkonem, w cenie zab. kuchenna, szafa komandor, do
zamieszkania, ogrzewanie elektryczne oszczędne(w
sezonie zimowym rach.za energię 220zł-do wglądu)
N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kiepury M2 54m2 - Mieszkanie 2 pokojowe, piętro
1/4 w ocieplonym bloku. Słoneczne i środkowe. Mieszkanie do odświeżenia. Cena 160tys. do negocjacji.
Polecam. Lic.7453 Cztery Kąty - 601 869 663
Kiepury wysoki parter, 63m2, 3 pokoje (22,15,9m2)
z balkonem. W cenie zabudowa kuchenna z AGD, 2
szafy komandor. Mieszkanie wymaga jedynie odświeżenia, po remoncie, dobre wykończenie i lokalizacja.
N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kiepury, I piętro 52m2, 2 pokoje (24, 12m2) z balkonem. Kuchnia i łazienka po kap. remoncie w 2011r.
wymaga niewielkiego wykończenia. W cenie zab.
kuchenna ze sprzętem AGD, b. ustawne, ciepłe.czynsz
300zł. N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Komfortowe, 40m2, 2 pokoje, spokojna dzielnica
„NK” lic. 6327 - 602749567; 756436051
Komfortowe, słoneczne - Zabobrze - Mieszkanie po kapitalnym remoncie, najwyższej jakości
wykończenie i sprzęt, wysoki standard. Spokojne
sąsiedztwo, dobra lokalizacja. Polecamy BN Posesja
lic.3198 - 531 680 865

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Kowary 46m2 - 85tyś po remoncie - Parter, 2 pokoje,
46m2 - całość po kap. remoncie, piękna łazienka, w
cenie zabudowa kuchenna, garaż murowany, duży
strych, 2 komórki. CO na piec węglowy, ogródek do
wydzierżawienia od miasta. N.Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Lubomierz w atrakcyjnej cenie - Tanio sprzedam
mieszkanie w Lubomierzu. 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon, c.o., okna pcv. - 609 892 382
Ładnie wykończone nowe 44m2 - Mieszkanie na
Zabobrzu III, całkowicie wyposażony aneks kuchenny,
duży balkon, szafa,widok na zieleń i zachody słońca.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
M1, M2, M3 Kopernika 3300zł/m2 - Nowe mieszkania,
powierzchnie od 53m2. Cena 3300zł brutto/m2. Kodex
10721 - 513 060 568
M2 Karłowicza 129 000PLN - 3 piętro, po remoncie,
z balkonem, czynsz 220zł. Kodex 10721 - 513
060 568
M2 Kiepury 105 000zł - Mieszkanie 2 pokojowe, 39m2,
z balkonem, 4 piętro, blok z windą, czynsz 220zł. Kodex
10721 - 513 060 568
M2 Kiepury 105 000zł - z balkonem, czynsz 240zł,
ogrzewanie miejskie, 4 piętro, blok z windą. Kodex
10721 - 513 060 568
M2 na Kiepury 160tys. 1 piętro - 54m2, środkowe,
piętro 1/4. Przestronny salon z balkonem, sypialnia,
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Do odświeżenia.
Cena 160tys. do negocjacji. Polecam. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
M2 na parterze 130tys - 38m2, parter w ocieplonym
budynku w okolicy centrum. Mieszkanie po remoncie,
do zamieszkania od zaraz. Ogrzewanie z sieci.
Kuchnia w zabudowie. Polecam! Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
M2 na parterze za 130tys - Mieszkanie 2 pokojowe
38m2, przytulne i słoneczne. Parter ocieplonego
budynku w okolicy Małej Poczty. Mieszkanie po
remoncie. Ogrzewanie z sieci. Kuchnia w zabudowie.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601 869 663
M2 po remoncie Zabobrze I - z balkonem, pow. 33m2,
po remoncie, 4 piętro, czynsz 180zł, ogrzewanie miejskie, lokal bardzo ciepły środkowy. Cena 110 000zł.
Kodex 10721 - 513 060 568
M2, 52m2, Zabobrze III - Atrakcyjne mieszkanie na
IV piętrze w nowym budownictwie z windą. Osobna
kuchnia, wykończenie standardowe, dobra lokalizacja
(markety, przychodnia, szkoła, przedszkole). Polecamy
BN Posesja lic.3198 - 531 680 865
M3 blisko sądu - Do sprzedania mieszkanie o pow.
51m2,wysoki parter, centrum miasta, 3 pokoje,
garderoba, aneks kuchenny, 2 piwnice, garaż, Kodex
10491 - 513 059 468
M3 na Zabobrzu po remoncie - 63,5m2, piętro 4/9 w
ocieplonym bloku przy ul. Noskowskiego. Słoneczne
i zadbane. Nowa kuchnia, łazienka w kafelkach, na
pp duża szafa Komandor. Polecam! Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
M3 w centrum 177tys. - Mieszkanie 3 pokojowe 63m2,
w kamienicy na 3 piętrze z balkonem i kominkiem.
Dach po remoncie. Mieszkanie zadbane, tylko do
odświeżenia. Atrakcyjna cena. Polecam! Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
M3 w Piechowicach + poddasze + strych + piwnica +
ogród w Piechowicach - sprzedam - 727 549 523
Malczewskiego 38 m2, 2 pok - Pierwsze piętro,
rozkładowe, gotowe do zamieszkania, wyposażone
umeblowane. Mała kamienica. Wyjątkowo tanie w
utrzymaniu. 128 000 zł. - 503 021 047
Mieszkania dwupoziomowe - 90 m2 w stanie
deweloperskim cena 155.000,- Mieszkanie 85 m2 w
stanie deweloperskim cena 155.000,- Mieszkanie 75
m2 w stanie deweloperskim cena 155.000,- Co na opał
stały. Lic. 5354 - 693 056 760
Mieszkania na Zabobrzu - Oferujemy do sprzedaży
ciekawe 2 i 3 - pokojowe mieszkania. Atrakcyjne lokalizacje. Przystępne ceny. Zapraszamy na prezentację.
Biuro Nieruchomości Posesja lic.3198 - 531 680 865
Mieszkanie 1 piętro Zabobrze - z balkonem o
powierzchni 42 m2, dwu pokojowe, kuchnia, łazienka z
wc. Pierwsze piętro. Czynsz 184,- zł. Dwie piwnice. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie. - 693 056 760
Mieszkanie 140m 4 pokoje, 2 piwnice, 2 strychy,
ogródek, weranda, pierwsze piętro, zadbane koło sądu
sprzedam 350 tys - 607 799 374
Mieszkanie 2 pokojowe + balkon - 39m2, ogrzewanie miejskie, po remoncie kapitalnym, z balkonem,
czynsz 220zł. Cena 129 000PLN Okazja Kodex
10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2 pokojowe 64 m2, parter kamienicy z
ogródkiem, Szklarska Poręba średnia. 170 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu, 3 piętro,
balkon, niski czynsz, budynek ocieplony. do remontu,
b. niska cena. Lic. 12181 - 508 240 821
Mieszkanie 2-pokojowe, 59,76 m - Na I-p. w
budynku wielorodzinnym. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, wymieniono instalacje, nowe okna i podłogi.
Czynsz 180 zł. Kuchnia osobna. Blisko do centrum.
Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - 63 m2, kuchnia z
aneksem, łazienka z wc, przedpokój. Czwarte piętro.
- 693 056 760
Mieszkanie 3 pokojowe 165 tys - o pow. 60 m2
+ dodatkowe pomieszczenia (kilkanaście m2. Lokal
okol. ul. Nowowiejskiej w budynku kilkurodzinnym.
Atrakcyjna i zielona okolica, ciekawe mieszkanie.
Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Mieszkanie 30m2 Zabobrze II - rozkładowe
słoneczne z dużym balkonem od strony Płd- Zach VI
piętro w bloku z windą do zamieszkania niski czynsz
atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles lic.13045
- 790 418 318
Mieszkanie 3-pokojowe Kiepury - (61mk) plus
piwnica (ok. 3mk). Mieszkanie w pełni rozkładowe,
toaleta osobno, kuchnia widna. Parter w bloku 10p
z 1993r. Nie wielkiej płyty. Bez pośredników 160tys
zł.Tel 663382549
Mieszkanie 3-pokojowe, 53,6 m2 - Na III piętrze w
bloku ocieplonym IV-p., na Zabobrzu I. Rozkładowe,
środkowe i ciepłe. Kuchnia osobna z meblami na
wymiar. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z junkersa.
Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3-pokojowe, 62,84 m - Ładne na II piętrze z balkonem w bloku VI-p., ocieplonym na Zabobrzu
II. Rozkładowe, środkowe po częściowym remoncie.
Wolne do wprowadzenia. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3-pokojowe, 78,7 m2 - Na II-p. dwupoziomowe w zadbanym bloku w okolicach Morcinka.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Dobra lokalizacja,
dużo zieleni, spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 70 m w Jeleniej Górze Sobieszów bez
pośredników 70 000zl... możliwość negocjacji ceny
...pytania 880 277 713 ... - 880 277 613
Mieszkanie do remontu - 80 m2 na parterze z
oddzielnym wejściem 12 km od Jeleniej Góry. Lokal
składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza.
100.000,- Lic. 5354 - 693 056 760
Mieszkanie na Kiepury - własnościowe 64,6m
kw. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja. Cena do
negocjacji - 502 722 888
Mieszkanie Na Skałkach - na pierwszym piętrze
40m2 z balkonem. Lokalizacja AE. N. Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 piętro o powierzchni
86,01 m2. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni,
łazienki, wc oraz garderoba. Do mieszkania przynależą
dwie piwnice. Lic. 5354 Nieruchomości jeleniogórskie
- 693 056 760
Mieszkanie ok. Małej Poczty - 54,65 m2 dwa pokojowe, kuchnia, łazienka i przedpokój. Co na opał stały i
elektryczne. Czynsz z funduszem remontowym 115,-zł.
tylko 134.000.-Lic. 5354 - 693 056 760

1. ATRAKCYJNE ZABOBRZE III !!!
MAR-MS-12695. Atrakcyjne 3-pokojowe, środkowe o
pow. 62,09m2 na 1 piętrze. Lokal po kapitalnym remoncie wykończony w wysokim standardzie. Wanna
z hydromasażem, okna nowe PCV, instalacje nowe.
Ogrzewanie miejskie. Atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2. PIĘKNY DOM W CIEPLICACH !!!
MAR-DS-12690. Dom w zabudowie szeregowej
wykończony w jednakowym stylu z użyciem drewna,
cegły naturalnej i kamienia, osiedle domków jednorodzinnych. Powierzchnia 215m2 – 3 kondygnacje.
Kuchnia z wyspą. Poddasze zaadaptowane ma pokój-gabinet. Dwie łazienki, okna nowe drewniane antywłamaniowe. Garaż w budynku dwustanowiskowy
i miejsce postojowe przed domem, teren ogrodzony.
Ogrzewanie gazem oraz kominek ciągłego spalania
Jotul, odkurzacz centralny. 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. PILNIE ZABOBRZE III – 160.000!!!
MAR-MS-12691. Bardzo atrakcyjne mieszkanie
3-pokojowe w bloku na 6 piętrze z windą. Mieszkanie
o pow. całkowitej 64,5m2 do lekkiego odświeżenia,
idealne do bezpośredniego zamieszkania lub pod wynajem. Ze względu na swoje położenie stwarza łatwy
dostęp do miejsc użyteczności publicznej. Serdecznie
polecam Marta Haftarczuk 533 797 878.
5. LUKSUSOWE W CIEPLICACH!!!
MAR-MS-12323. Bardzo ładne luksusowe mieszkanie w kamienicy na parterze po termomodernizacji w
Cieplicach. Pow. to ok. 66,34m2, mieszkanie nowe,
nowocześnie umeblowane. Mieszkanie czyste i
zadbane. Do mieszkania przynależy otwarta altana
z wyjściem na ogród o pow. 20m2. Nieruchomość
wykończona na bardzo wysokim poziomie. Nie
wymaga żadnego wkładu finansowego, do wprowadzenia od już. Atrakcyjna
cena do negocjacji polecam Leszek Środecki 790 418 318.
6. 3-POKOJOWE ZA 166.000!!!
MAR-MS-12694. Mieszkania na Zabobrzu I piętro
– czteropiętrowego bloku, pow. 55,6m2. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie wymaga
remontu, na ścianach boazeria, podłogi panele. W
jednym z pokoi szafa w zabudowie. Ogrzewanie
z sieci, ciepła wodajunkers, m-czny czynsz to
320zł w tym ok. 80zł spłata termomodernizacje i
20zł ubezpieczenia. Zapraszam na prezentacje 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. OKAZJA ZABOBRZE II TYLKO 120.000!!!
MAR-MS-12696. Atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39,5m2 do kapitalnego remontu,
położone na 4 piętrze w bloku 4-piętrowym.
Mieszkanie rozkładowe, słoneczne, ciche z
pięknym widokiem na panoramę miasta. 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

Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry - 116 m2 cztery
pokoje, kuchnia wyposażona, schowek z oknem,
łazienka i przedpokój. Ogrzewanie etażowe gazowe.
Garaż oraz strych. Mieszkanie świetnie nadaje się na
kancelarie. Czynsz 250,- Lic. 5354 - 693 056 760
Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry - 64 m2 po
kapitalnym remoncie na 2 piętrze. Lokal składa się z
kuchni z aneksem kuchennym oraz dużego salonu (
32 m2 ), który można podzielić na dwa mniejsze pokoje
oraz łazienki z wc.Lic.5354 - 693 056 760
Mieszkanie w domu dwurodzinnym - kawalerka 30
m2 kuchnia z aneksem, pokój łazienka i wc. Na wysokim parterze 90 m2 duży salon z zabytkowym piecem
przerobionym na kominek, kuchnia z aneksem, gabinet
łazienka i wc. Lic. 5354 - 693 056 760
Mieszkanie w Karpaczu 2150zł/m - możliwość
podziału na dwa z osobnymi wejściami, po częściowym remoncie. Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. - 666 109 550
Mieszkanie w Mysłakowicach - Położone na pierwszym piętrze w budynku 7 rodzinnym. Lokal 50 m2
składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Do mieszkanie
przynależy komórka. Ogrzewanie kominkowe. Cena
115.000,- zł Lic. 5354 - 693 056 760
Mieszkanie w Podgórzynie - bezczynszowe, na
pierwszym piętrze w kamienicy. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, garderoba, przedpokój i taras. Powierzchnia
mieszkania to 42m2+strych i 2 piwnice. Bez pośredników. Cena 125 tys.zł - 512 269 845
Mieszkanie z balkonem - w Mysłakowicach położone na pierwszym piętrze w budynku 7 rodzinnym.
Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Do mieszkanie przynależy komórka. Ogrzewanie kominkowe.
115.000,-zł. Lic.5354 - 693 056 760
Mieszkanie z ogródkiem i garaż - Oryginalne mieszkanie poddaszowe na II piętrze o powierzchni 66m2 (
po podłodze więcej), ładnie wykończone, budynek w
dobrym stanie, posesja ogrodzona. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie Zabobrze - 2 pokojowe 39,5m2 do
remontu, niski czynsz, 3 piętro, z balkonem. Zabobrze,
koło Jubilata. Cena 100tys. Lic 12181 - 508 240 821
Morcinka-38m2; 2 pok, kuchnia z meblami,
łazienka po remoncie. I piętro; okna PCV. Mała
wspólnota. - 502 045 638

Mysłakowice 33 i 54m2 - IIp.33m2 w bloku z
balkonem, 2 pokoje z całkowitym wyposażeniem,
po kap. remoncie-pięknie wykończone 108tyś.
oraz wysoki parter 54m2 z balkonem, 3 pokoje do
średniego remontu 150tyś. N. Fankulewscy lic 8236
- 692 094 962
Na parterze 110 tysięcy zł - doskonała lokalizacja
również na usługi. Lokal przy ul. Wojska Polskiego.
Polecam Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Nowe Cieplice 58m2 - Nowe słoneczne mieszkanie
w cichej spokojnej części Cieplic. Własne ogrzewanie,
Internet, TV-SAT, wideodomofon, tuż obok Term Cieplickich, Parki, sklepy, szkoły, przedszkole, przystanek
100m. - 782 566 823
Nowe mieszkania 1-, 2-pokojowe przy ul. Konopnickiej, ścisłe centrum miasta, od 30m2 do 54m2,
idealne miejsce pod działalność. Kodex 10721 - 513
060 568
Nowe mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji i świetnej
jakości wykonania. Mieszkania od 42 do 69m2 z
balkonami, tarasami. Okna z roletami, instalacja TV,
wideodomofon, monitoring, Roksanes Ż 7867 - 508
240 831
Nowe mieszkanie Cieplice - Przestronne z balkonem
w nowym budynku, do własnej aranżacji, teren ogrodzony, atrakcyjna cena, lic10728 - 501 181 875
Okolice ul. Słowackiego 2 pok. - mieszkanie w
doskonałym stanie technicznym, 38 m2 na drugim
piętrze, wyposażenie kuchni oraz szafy w cenie, lic.
5524 N.City - 662 112 344
Oryginalne z ogródkiem i garaż - 2-pokojowe na
dużym bo 66 metrażu, ze skosami bo jest to mieszkanie na II piętrze zarazem ostatnim, bardzo widne i
słoneczne, z dobrą energią, budynek i posesja prawie
idealne. Nieruch. Otti l.13225 - 603 491 335
Os.Orle - 3 pok, parter, 54m2, 140tyś. Lic.5877
- 500 122 445
Osiedle Pod Jeleniami 35 m2 - 2 pokoje, parter.
Ogródek. Stan deweloperski. Doskonała lokalizacja
i komunikacja. ul. Elewów. 2 kilometry od Ratusza.
Cena 103 250 zł brutto. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 1740. - 503 021 047
Osiedle Pod Jeleniami 35-63m2 - Nowe deweloperskie mieszkania o pow. od około 35 do 63 m2. Doskonała lokalizacja i komunikacja. Ul. Podchorążych/
Elewów. Mieszkania z ogródkiem lub balkonem. Cena
2950 zł brutto/m2. NK lic. 1740. - 503 021 047

Osiedle Pod Jeleniami 42 m2 - 2 pokoje, I piętro.
Balkon. Stan deweloperski. Doskonała lokalizacja
i komunikacja. ul. Elewów. 2 kilometry od Ratusza.
Cena 123 900 zł brutto. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 1740. - 503 021 047
Osiedle Pod Jeleniami 52 m2 - 2 pokoje, I piętro.
Balkon. Stan deweloperski. Doskonała lokalizacja
i komunikacja. ul. Elewów. 2 kilometry od Ratusza.
Cena 150 450 zł brutto. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 1740. - 503 021 047
Osiedle Zielone Tarasy - Cieplice ul. Zielona. Nowe
mieszkania w standardzie deweloperskim. Winda,
monitoring, wideodomofon, okna z roletami, balkony,
tarasy. Zamieszkaj w tym wyjątkowym miejscu. Roksanes Ż 7867 - 508 240 831

Piechowice 2-pokojowe mieszkanie z balkonem,
wysoki parter, ogrzewanie gazowe, rozkładowe - 693
539 967
Piechowice 40m/kw 110000zł - Wysoki parter,
balkon, ogrzewanie gazowe, czynsz 240zł lic.zaw.3454
Gold House. - 693 539 967
Pilne - 160tyś, I piętro, 3 pokoje (19, 18, 12), 64m2
z balkonem, łazienka po remoncie, częściowo
wymienione okna, parkiet na podłogach. 2500zł/m2.
Wymaga średniego remontu, dobra lokalizacja i cena
N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Pilnie 66m2 cena 156tyś zł - 2-pokojowe mieszkanie
ze skosami wykończone kilka lat temu, bardzo słoneczne i windę, na ogrodzonej posesji, z ogródkiem do
grillowania, w cenie pozostaje garaż. Cena do rozmów.
Nieruchomości Otti l.13225 - 603 491 335
Pilnie, okazja 160000zł - 64m/kw, VI piętro w bloku 10
piętrowym, do odświeżenia. Serdecznie zapraszam na
prezentacje Lic.13045 Marles - 607 797 911
Po remoncie M2 129 000 - mieszkanie 39m2, 2
pokojowe, ogrzewanie miejskie, po remoncie kapitalnym, z balkonem, czynsz 220zł. Okazja Kodex
10721 - 513 060 568
Polecam do sprzedaży przytulne, ciekawie
wykończone mieszkanie w Jeleniej Górze. Na lokal
o powierzchni 44m2 składa się widna, przestronna
kuchnia, dwa pokoje i łazienka z wc. Lic..4917 - 505
718 934
Polecamy Państwu mieszkanie 110 m2 do remontu
z osobnym wejściem 12 km od Jeleniej Góry - .
134.000,- Lic. 5354 - 693 056 760
Prusa 64m2 - ekskluzywne - III piętro, poddaszowe,
sypialnia + aneks kuchenny z salonem. Odremontowane od podstaw, najwyższej jakości wykończenie i
sprzęt - wszystko w cenie mieszkania, bardzo wysoki
standard. N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Rozkładowe, słoneczne dwupokojowe Cieplice,
Os.XXlecia. Lic.5877 - 500 122 445
Słoneczne mieszkanie- 2860zł/m - Sprzedam
trzypokojowe mieszkanie po remoncie przy ul.
Noskowskiego w bardzo dobrym rozkładzie. Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomosci - 660 359 500

Słoneczne na Zabobrzu - Mieszkanie na III piętrze,
po remoncie, nowe okna i podłogi, duży balkon. Do
wprowadzenia. Pow.39m2. Atrakcyjna lokalizacja.
Przystępna cena. Polecamy BN Posesja lic. 3198
- 531 680 865
Słoneczne nowe mieszkanie w cichej spokojnej
części Cieplic. Własne ogrzewanie, Internet, TV-SAT,
wideodomofon, tuż obok Term Cieplickich, Parki,
sklepy, szkoły, przedszkole, przystanek 100m. - 782
566 823
Sprzedam 2 pokoje w atrakcyjnej cenie N.City nr
5908 - 695 034 321
Sprzedam 2-pokojowe - bezczynszowe mieszkanie
(38m2)na 2 piętrze w okolicy Małej Poczty. Przytulne,
ciepłe, ciche, po remoncie, gustownie urządzone,
gotowe do zamieszkania. W cenie urządzona i wyposażona kuchnia.143.000zł - 698 669 637
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie przy ulicy
Wyspiańskiego 30 (blisko centrum). 66 metrów,
balkon, plastikowe okna, po remoncie. Cena 215 tys.
(do ustalenia) tel: 662252796
Sprzedam bez pośredników w bardzo dobrym
stanie urządzone mieszkanie 3 pokojowe (62m2) na
pierwszym piętrze na Kiepury 12. Cena 230 tyś do
negocjacji. - 535 875 223
Sprzedam blisko centrum kawalerkę 31m2 na
trzecim piętrze po kapitalnym remoncie. Cena 108000
lic 1749 - 609 043 414
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem, co gazowe,
pośrednikom dziękuję - 603 083 567
Sprzedam kawalerkę 26 m kw., parter, Sobieszów,
cena 56,5 tys, bez pośredników. Dzwonić od 19.00 do
19.30. - 503 734 668
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu 1, pow. 24,4m2,
1 piętro. Mieszkanie do odświeżenia, łazienka po
remoncie! Ciepłe i słoneczne! Niska cena - tylko 73
tyś zł! Lic 16361 npremium - 504 820 292
Sprzedam kawalerkę w centrum Karpacza o
powierzchni ok 30m2 z możliwością zrobienia jeszcze
jednego pokoju, bądź zamienię na większe w okolicy.
- 884 900 065
Sprzedam kawalerkę w Jeleniej Górze, 1 piętro,
po kapitalnym remoncie, za domem ogródek 666
222 031 - Madom Nieruchomości, lic. 9506 Ewelina
Jarząbek
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Sprzedam kawalerkę w okolicy Małej Poczty z
ogrodem, po kapitalnym remoncie. Pokój z aneksem
kuchennym, łazienka z kabiną prysznicową i oknem,
przedpokój, komórka – 84 000zł. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
Sprzedam Kiepury 3-pokojowe - Mam do sprzedania mieszkanie (61m2) na parterze/10 w bloku przy
ulicy Kiepury. Blok ocieplony. Nie jest budowany z
wielkiej płyty. Mieszkanie rozkładowe, wc i łazienka
osobno. bez pośredników 663382549
Sprzedam lub zamienię na mniejsze (2 pok)
mieszkanie 3 pokojowe, słoneczne, z balkonem, po
remoncie. Gotowe do wprowadzenia. Cena tylko 180
tys zł. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Sprzedam lub zamienię na mniejsze w Jeleniej
Górze, mieszkanie bezczynszowe w Piechowicach.
Po remoncie 96m2, 1960zl/1m2, bez pośredników
- 501 409 444
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe z dużym balkonem na Kiepury 63m2 3650/m2 bez pośredników.
- 665 073 322
Sprzedam mieszkanie 46 m2 dwa pokoje, kuchnia,
łazienka. Podgórzyn tel. 608 461 544, 75 76 489 47
Sprzedam mieszkanie 50m2 z garażem lub bez.
Własnościowe, do zamieszkania od zaraz, Zabobrze II
Jelenia Góra, bez pośredników tel. 75 64 138 55
Sprzedam mieszkanie 80m2, blisko centrum,
spokojna okolica 170tys. Pośrednikom dziękuję 662 158 513
Sprzedam mieszkanie blisko Małej Poczty do
remontu z ogródkiem. Cena 149000. Lic 1749 - 609
043 414
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu z balkonem, 1
piętro, pow. 33,70m2, przestronny pokój, duża kuchnia,
łazienka z wc oraz przedpokój. Atrakcyjna cena - 94 tyś
zł. Lic 16361 npremium - 504 820 292
Sprzedam mieszkanie w centrum Miłkowa. 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka. 42m. Nowa instalacja
wodna i elektryczna. Ogrzewanie kominkowe. Cena:
120000 zł. Bez pośredników. Chętnie zamienię na
dom - 667 219 849
Sprzedam mieszkanie w Kowarach - trzypokojowe,
własnościowe. Słoneczne, ładne widoki, spokojne
sąsiedztwo, w blokach ocieplonych, w centrum. - 697
971 205
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Sprzedam mieszkanie w okolicy Jeleniej Góry, pow
63m2,3 pokoje, kuchnia z meblami, szafa w zabudowie, łazienka, po kapitalnym remoncie, z garażem i
4-arową działką z altanką. - 507 387 157
Sprzedam mieszkanie w ścisłym - z przeznaczeniem na lokal użytkowy na 1 piętrze o pow. 84m2
po kapitalnym remoncie, cena 320000 lic 1749 - 609
043 414
Sprzedam mieszkanie z ogrodem - 67m2 z ogrodem
w Cieplicach, wysoki parter, nowe instalacje, do małego
remontu. Cena 169000 lic 1749 - 609 043 414
Sprzedam w pełni umeblowaną, gotową do
zamieszkania kawalerkę na Zabobrzu o pow. 27m2, na
2p w bloku 4p. Mieszkanie słoneczne i ciepłe, czynsz
125 zł. Gorąco polecam. - 791 292 898
Świętojańska 48m2 i 50m2 - Wysoki parter
48m2, 2 pokoje, kuchnia z jadalnią po kap. remoncie
- wymaga jedynie odświeżenia (162tyś) oraz I piętro,
50m2, 2pokoje do zamieszkania 150tyś. Nowe dachy
i klatki schodowe. N. Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Tanie i atrakcyjne mieszkania i lokale użytkowe
blisko centrum J.G. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe.
Sprzedaż bez pośredników. Pomoc w uzyskaniu
kredytu. - 510 124 844
Trzypokojowe Kowary - Bardzo atrakcyjne
wyremontowane położone na trzecim piętrze, w
cenie pozostaje wyposażenie kuchni, szafy, lic. 5524
N.City - 662 112 344
Tylko 125tyś -mieszkanie na Kiepury duże 60m2,
3 pokoje na parterze/ dość niskim/ .Czynsz 260zł z
możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
Nieruchomości Posesja lic.3198 - 693 539 968
Willowe ok. Morcinka - Czteropokojowe do modernizacji, na pierwszym piętrze trzyrodzinnej kamienicy.
Mieszkanie rozkładowe z balkonem ogródkiem altaną
34% udział w działce. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 869 172
Zabobrze 3 pokojowe - Mieszkanie 63 m2, 2 pokoje
plus kuchnia z jadalnią (niegdyś odrębny pokój),
czwarte piętro w bloku, ul. Kiepury. 189 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Zabobrze I - 2-pokojowe - Sprzedam całkiem
przytulne mieszkanko na 4 piętrze, w dobrym stanie,
blok ocieplony, niski czynsz. Cena 138tys. do negocjacji - 518 251 688
Zabobrze I, I piętro, 64m2, 3 pokoje (19, 18, 11m2)
z balkonem, wymaga drobnego remontu (we własnym
zakresie) doskonała lokalizacja, ustawne, słoneczne.
Blok po termomodernizacji, 2500zł/m2. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Zaproponuj swoją cenę - Mieszkanie w Cieplicach,
3pok, 55m,po remoncie. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. Wynagrodzenie biura w pełni opłaca
strona sprzedająca. - 666 109 550
Zaproponuj swoją cenę - Sprzedam dwa mieszkania trzypokojowe po remoncie: 1.Cieplice-137 tys. 2.
Zabobrze, ul. Noskowskiego-189 tys. Możesz zaproponować swoją cenę. Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Prowizję opłaca Sprzedający. - 666 109 550

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

3-pokojowe po remoncie - mieszkanie w bloku
na pierwszym piętrze narożne, rozkładowe , ciepłe
o powierzchni ok.45m2. ( 16 + 12 + 6 m2). Cena
wynajmu 1100zł./mies. + liczniki. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135
Młode bezdzietne małżeństwo wynajmie mieszkanie
2 pokojowe lub dużą kawalerkę z balkonem do 650700 zł (w tym czynsz) - 669-395-979
Poszukuje mieszkania - okolice Jeleniej Góry
(Kowary, Łomnica, Miłków, Mysłakowice) - 509
718 341
Wynajmę kawalerkę w Mysłakowicach. - 507
196 703

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

1200zł w tym media - mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, okolice centrum, ogródek. Sudety
Nieruchomości. - 535 630 414
2 pokoje - mieszkanie zlokalizowane przy ul. Karłowicza, 1 piętro, 500 zł plus opłaty (300 zł czynsz). Sudety
Nieruchomości. - 535 630 414
2 pokoje na 1-go Maja - 45m2.umeblowane, ładne
mieszkanie po remoncie za jedyne 850zł z czynszem
do wynajęcia od zaraz. Nieruchomości Posesja - 693
539 968
2 pokoje na Kiepury - Mam do wynajęcia mieszkanie na
okres od 01-05 do 15-06. Zabobrze, 2 pokoje, w pełni
umeblowane, cena do uzgodnienia. - 693 539 968
2 pokoje Zabobrze 750zl - Tanio mieszkanie, częściowo umeblowane. Tylko 750zl + liczniki. Lic nr
12181 - 508 240 821
2 pokojowe 1 Maja - centrum, 45m2, po kapitalnym
remoncie, nowe umeblowanie, kuchnia i łazienka
wyposażona, wolne od zaraz 850zł +liczniki. Nieruchomości Posesja lic 3198 - 693 539 968
3 pokoje - Zabobrze - I piętro - 54m2, w tym 1 pokój,
kuchnia, przedpokój umeblowane w całości, zadbane
WC i łazienka. Na minimum rok. Nieopodal szpitala,
spokojne sąsiedztwo. 800zł + czynsz (z wodą i ściekami)+ prąd, gaz i kaucja. - 607 080 352
3 pokoje w Cieplicach - 2 sypialnie, salon z kominkiem,
aneksem kuchennym i jadalnią, łazienka. Tylko 1000
zł/miesięcznie(+woda i prąd). Kaucja 1100 zł. Cieplice
- okolice Lubańskiej/Książęcej. - 660 340 767
3-pokojowe mieszkanie - Rozkładowe w centrum
w kamienicy II piętro centralne ogrzewanie z sieci
tylko 1100zł. Nieruchomości Marles lic.13045 - 790
418 318
4 sypialnie, 3 łazienki, salon, kuchnia, garaż min. rok
1600 zl cały dom, 300zl pokój 1os400 zl pokój 2os.
600 zl - 2os plus rachunki Cieplice rodzina studenci
- 604 905 562
Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie blisko Akademii
Ekonomicznej, po remoncie, kompletnie umeblowane,
z balkonem i miejscem do parkowania samochodu.
Dzwonić po południu. - 785 031 964
Do wynajęcia 3 pokoje. Centrum - Ciepłe mieszkanie
umeblowane 64m2, oś. Robotnicze trzy pokoje,
kuchnia, przedpokój i łazienka. Ogrzewanie piec
2-funkcyjny. Cena najmu 1000 zł + liczniki (prąd, woda,
gaz) - +48533086608
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 małe mieszkanie umeblowane. 75
752 42 29
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane,
TV, pralka, lodówka, duży balkon, słoneczne, ul. Kiepury 1000 zł+liczniki+1m-c kaucja tel. 601 318 439
Do wynajęcia mieszkanie 3+1 Elsnera atrakcyjna
lokalizacja - 513 762 219
Do wynajęcia mieszkanie 59m2 - 3 pokojowe z
balkonem, 3 piętro ciepłe i słoneczne. Mieszkanie po
remoncie i częściowo umeblowane. 650zł- mc. Tel.
796646311 lub 790221603
Do wynajęcia mieszkanie pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka w Jeleniej Górze blisko Uniwers. Ekonom.
Umeblowane, telewizor, lodówka. Ogrzewanie CO z
sieci. Koszt 700zl = media = kaucja zwrotna 1000zl.
Tel. 798 523 541 po 12-tej.
Do wynajęcia od zaraz kawalerka we Wrocławiucentrum - 501 373 611

og£oszenia
Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka, piece. Centrum
Jeleniej Góry, cena do uzgodnienia. - 697 348 472
Do wynajęcia trzy kawalerki lub jako duże mieszkanie.
Niezależny wjazd, parking, ogród, osiedle Czarne tel.
75 75 215 89, 795 203 490
Do wynajęcia w centrum Cieplic mieszkanie 2 pokojowe, z kuchnią. Kuchnia umeblowana, pokoje bez
umeblowania tel. 601 794 937
Do wynajęcia wyposażone 2p. mieszkanie na
Złotniczej. Osobna kuchnia, balkon, parking, 2 piętro,
nowe budownictwo. 950zl + rachunki, kaucja. Wolne
od maja - 605 209 145
Do wynajęcia, bez pośredników - umeblowana kawalerka oraz 3-pokojowe mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry - 513 557 756
Do wynajmu mieszkanie komfortowe w centrum
miasta 1 piętro, umeblowane,1000zł w tym czynsz z
ogrzewaniem, plus media energia i woda 86m2 aneks
kuchenny, salon 35m2, sypialnia, możliwość najmu
garażu. - 609 043 414
Dwupokojowe 50m2 - W nowym budownictwie,
drugie piętro z balkonem od zaraz. lic 998. - 509
156 552
Kawalerka 680zl + liczniki dzielnica Zabobrze
- 796 292 545
Kawalerka-Zabobrze - Wynajmę umeblowaną
kawalerkę: jeden pokój, kuchnia, łazienka, na 1 piętrze.
- 691 019 764
Kiepury dwa pokoje - Polecam do wynajęcia
mieszkanie umeblowane gotowe do zamieszkania
od 1.05.2012 koszt najmu 800zł i liczniki oraz kaucja
zwrotna - 509 927 826
Luksusowe M3 okolice Morcinka - Do wynajęcia
mieszkanie trzypokojowe (2 odrębne sypialnie oraz
salon połączony z kuchnią - barek). 58m2, wysoki
standard mieszkania (świeżo po remoncie), kuchnia
w nowoczesnej zabudowie (pełne wyposażenie) 722 045 844
Mam do wynajęcia kawalerkę w Szklarskiej Porębie
Górnej. Mieszkanie wolne od 01.05.2012. Cena:
600zl+media (prąd, woda, gaz); wymagana kaucjawysokość do uzgodnienia tel.: 695044473
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 3
pokojowe i kawalerkę, w niskich cenach, w dobrym
standardzie. Polecam Lic. 9506 - 530 640 740
Mam do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu ||,
dwupokojowe, umeblowane, ze sprzętem AGD. 792 847 861
Mam do wynajęcia mieszkanie w Kowarach (Krzaczyna) pokój, kuchnia, łazienka, parter, 350zl +kaucja
+opłaty. - 782 108 862
Mam do wynajęcia od 1 czerwca mieszkanie 2 pok.z
balkonem w cichej dzielnicy Zabobrza, częściowo
umeblowane kontakt do 30.04 na email krynia1953@
wp.pl, natomiast po 1.05 z nr.tel 723215084
Mam do wynajęcia od zaraz mieszkanie 2-pokojowe,
ładne wyremontowane, dla pary, w okolicach Małej
Poczty. Tel. 535-135-300
Mam do wynajęcia pokoje jedno i dwu osobowe w
spokojnej okolicy Cieplic. Niedaleko przystanku autobusowego, niedrogo! Polecam... - 782 586 558
Mam do wynajęcia samodzielne mieszkanie na oś.
Orlim-Cieplice. Przytulne, słoneczne dwupokojowe z
balkonem. - 512 121 004
Mam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę w Jeleniej
Górze na Zabobrzu od 1 czerwca 600zł plus media
530848483
Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym remoncie,
super lokalizacja, Zabobrze, 39m2, super cena
129tys zl, 3 piętro, balkon, czynsz 200zl. Lic 12181
- 508 240 821
Mieszkanie 2-pokojowe - 64m2, centrum Jeleniej
Góry, umeblowane, duża jasna kuchnia, plastikowe
okna, wspólny ogródek, od sierpnia dostępna piwnica,
mieszkanie bezczynszowe, 750zł + opłaty + kaucja 800
zwrotna. Zapraszam - 664 715 901
Mieszkanie 4 pok. - wsp. wynajem - Spokojni
studenci i studentka poszukują dwóch os. do wsp.
zamieszkania na Zabobrzu (100 mkw) od (czerwca/
września) Dwa umeblowane pokoje(20 mkw) dla
dwóch osób. Mieszk. po remoncie. Więcej info pod
tel - 785 453 882
Mieszkanie 50m2, ul. Spółdzielcza, piece, umeblowana kuchnia, brak wykładzin na podłogach, 600zł
kaucji, 600zł +media, na długi okres. kontakt przez
sms - 608 295 319
Mieszkanie centrum 3 pokoje umeblowane,
nowe okna 1000zł plus media tel: 665483828 +
757514174
Mieszkanie do wynajęcia - Zabobrze, ul. Tczcińskiego, 2 pokoje, 700zł. Media, kaucja tel.723075117
Mieszkanie do wynajęcia od 1 czerwca 2012.
Jelenia Góra, Zabobrze ul. Bacewicz 3, umeblowane,
2 pokoje, 10 piętro, 800zl+opłaty, możliwy internet
- 696 528 315
Mieszkanie Jelenia Góra - 2 pokoje, kompletnie
wyposażone lodówka, pralka, kuchnia, dwa pokoje
za 800zł cena z czynszem. kaucja 1000zł plus opłaty
- 793 958 676
Mieszkanie po remoncie , umeblowane, 2 pokoje
kuchnia, łazienka, przedpokój, + plus duży balkon 8
mkw, lub sprzedam - 669 550 724
Mieszkanie w Jeleniej Górze, dwupokojowe, po
remoncie, blisko centrum i dworca PKP, do wynajęcia
od zaraz. Bardzo przystępna cena: 600 zł + liczniki
- 0691590576
Nowe mieszkanie o pow. 48m2, I piętro, 2 pokoje,
aneks kuchenny z nowa zabudową, częściowo
umeblowane, w nowym budynku z windą, w centrum
miasta, Kodex 10491 - 513 059 468
Pilnie wynajmę mieszkanie w Mysłakowicach lub w
Łomnicy - 723 529 222
Pilnie wynajmę pokój (JG)... - Dla 1 lub 2 osób, mile
widziana para w mieszkaniu 3-pokojowym koło Malej
Poczty blisko centrum i przystanku MZK. Wejście niekrępujące, miła atmosfera, same młode osoby. Internet.
Czynsz 250zl + liczniki - 695960165, 794656347
Pokoje do wynajęcia, przy pokojach łazienki. Dostęp
do lodówki, kuch. gazowej, ciepła woda, centralne
ogrzewanie, wejście niekrępujące. - 883 206 031
Pokój 1, 2, 3-osobwy, łazienka, kuchnia, internet,
ogród, miejsce na samochód, cisza, spokój, blisko
centrum. Niedaleko ue i centrum, do kk autobus. 698 673 047
Sobieszów - do wynajęcia, kawalerka, wysoki
standard tel. 601 918 475
Spokojni studenci i studentka poszukują dwojga
współlokatorów do wspólnego zamieszkania od
czerwca. Wynajmiemy dwa osobne umeblowane
pokoje (ok 20 mkw.) Tanio, mieszk. 100 mkw, po
remoncie, Zapraszamy - 785 453 882
Trzypokojowe - Wynajmę od zaraz mieszkanie,
ul. Kadetów, ładne ciepłe czyste, cena do uzgodnienia
- 663 966 152
Wygodne i komfortowe mieszkanie dwupokojowe
z balkonem w nowym budownictwie, usytuowane na
drugim piętrze. N. Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Wynajem, pokój, noclegi na krótko, na dłużej,
dom, łazienka, kuchnia, taras w ogrodzie, miejsce
na samochód, blisko centrum, UE, autobus do KK.
- 698 673 047
Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry do wynajęcia od zaraz. - 601 068 332
Wynajmę kawalerkę 28m2 w centrum na ul. Ptasiej
500zł + czynsz (160zł) + media - 500 340 602
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje 50 m Zabobrze
kompletnie wyposażone lodówka, pralka, kuchnia,
dwa pokoje za 850zł, cena z czynszem i ciepłą wodą
plus indywidualne opłaty gaz, energia itp super stan
od zaraz - 784 286 421
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze umeblowane 800zl. + media - 608 311 067

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Wynajmę mieszkanie trzy pokoje w centrum Jeleniej
Góry. - 603 253 265
Wynajmę mieszkanie w Karpaczu - 60 m2,
umeblowane, 3 pokoje z aneksem kuchennym - 603
205 411
Wynajmę mieszkanie w Szklarskiej Porębie, dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Wyposażone
we wszystko, meble, łóżka, lodówka, pralka, kuchenka,
mikrofala, tv. Do zamieszkania od zaraz. 51,5 m2.
- 608 379 863
Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, na parterze,
po remoncie, w pełni wyposażone i umeblowane.
Blisko centrum, obok Urzędu Miasta oraz 100m od
Uniwersytetu Ekonomicznego. Cena to 900zł plus
media - 693 842 093
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3 os. Wynajmę pokoje
dla turystów, kuracjuszy i nie tylko. Rejon Parku Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338
Wynajmę pokój na Zabobrzu III od czerwca, w
pełni umeblowany, z dostępem do internetu, najlepiej
dla pań, studentek, dziewczyn (bez dzieci). Opłata
stała + rachunki (małe). Kontakt do końca maja. 663 781 789
Zabobrze Różyckiego 50m 2pok, za 850zł/w cenie
CO, czynsz/+kaucja 800 zł+liczniki energ. woda, bez
gazu. Wolne od czerwca. - 515 184 490

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Ładne rozkładowe słoneczne do zamieszkania
VI piętro blok z winą, niski czynsz. Atrakcyjna cena.
Nieruchomości Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 73 metry w centrum zamienię na
mniejsze mieszkanie tel.796311249
Zamienię mieszkanie komunalne 80m2 po kapitalnym remoncie 3 pokoje co etażowe na 2 pokojowe
- 691 240 266
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu 47,5 m2 kwaterunkowe na mieszkanie w Cieplicach tel. 500 576
548, 71 349 17 17
Zamienię mieszkanie własnościowe w Bolesławcu
na Jelenią Górę - 52 m. wysoki parter, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka dwa balkony. Ogrzewanie gazowe,
blisko sklep, apteka, szkoła przedszkole przystanek.
- 601 406 099

DOMY
KUPIĘ

Kupię dom 2-pokoleniowy do 1000.000 zł, Jelenia
Góra, min.2 x salon + 4 sypialnie, wysoki standard, dla
dwóch rodzin 666 222 031 - Madom Nieruchomości,
lic.9506 Ewelina Jarząbek
Pilnie poszukuję dla zdecydowanego klienta domu
w Karpaczu lub w Szklarskiej Porębie o powierzchni
do 150m. lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. - 691 618 103
Poszukuje dla zdecydowanego klienta dom do
remontu w Karpaczu, Kowarach, Mysłakowicach,
Kostrzyca. Do 300 000zł. Proszę o kontakt Jeldom
Nieruchomości lic. 14557 - 668 667 637

DOMY
SPRZEDAM

1/2 domu Wojcieszyce - Komfortowa nieruchomość
w zabudowie bliźniaczej, wykończona materiałami
wysokiej klasy, 410.000 zł. Sudety Nieruchomości
- 535 630 414
140.000,- dom na wsi - 300 m2 położony na działce
1600m2. Lic.5354 - 693 056 760
380000 - dom - w Jeleniej Górze. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Bliźniak - Osiedle Łomnickie, pół domu 280tys.”NK”lic.6327 - 502045638, 756436052
Dom - Jelenia Góra, Mała Poczta. Dobry, solidny,
ogród, garaż, doskonała cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Dom 280 000 zł - Może być kilkurodzinny, lub jako
inwestycja, 420 m2, 7600 m2 działki w malowniczej
miejscowości Podgórki. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom 380000 centrum - solidny dom w okolicy Małej
Poczty. Doskonała cena, wygodna lokalizacja, po
częściowych remontach. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549. - 501 736 644
Dom do kapitalnego remontu - 25 km od Jeleniej
Góry na działce 1600 m2. Cicha spokojna okolica.
- 693 056 760
Dom do wykończenia w Jeżowie Sudeckim, działka
1500m2, okazja, strona Zabobrza, cena 239000zl do
negocjacji. (lic.nr 12181) polecam - 662 009 700
Dom dwurodzinny - Dwa osobne mieszkania, duży
ogród, po remoncie. Lic.5877 - 500 122 445
Dom mieszkalno-usługowy - centrum Jeleniej Góry,
350m2, na parterze lokal handlowy z dużą witryną +
5 pokojowe mieszkanie, garaż, piwnica. Cena 495 tys.
Nieruchomości Posesja lic.3198 - 693 539 968
Dom Os.Łomnickie - Sprzedam pół bliźniaka, dwa
mieszkania, ok. 85 m pow. mieszkalnej + strych i
piwnica, działka 505 m. Cena 295 tys.zł - do małej
negocjacji. Bez pośredników - 721 140 445
Dom w Jeleniej Górze - 140m2, 5 pokoi, centralne
ogrzewanie, piec 2-funkcyjny plus kominek do
zamieszkania lub odświeżenia ładnie zagospodarowana działka z tarasu widoki na Karkonosze atrakcyjna
cena. Marles lic.13045 - 790 418 318
Dom w Jeleniej Górze - Nieruchomość z garażem
zlokalizowana w Jeleniej Górze, nie wymaga nakładów
finansowych, działka zagospodarowana o pow. ok. 500
m2. - 609 043 414
Dom w Karpaczu 300 000zł - Dom w Karpaczu o
powierzchni 145m2.Stoi na działce 900m2. Dom
ogrzewany piecem węglowym z podajnikiem. Pokryty
blachą. Do zamieszkania. Jeldom Nieruchomości
lic.14557 Zapraszam na prezentację - 668 667 637
Dom w Kopańcu - Nieruchomość idealna pod
agroturystykę, działka 1 ha. Cena 470.000 zł. - 609
043 414
Dom w Mysłakowicach do kapitalnego remontu
na dzielnicy domków jednorodzinnych, działka
2700m2,teren ogrodzony, wszystkie media. Możliwość odsprzedania połowy działki. Atrakcyjna cena.
Lic.14557 - 668 667 637
Dom we Wleniu - 200 m2 który może spełniać funkcję
domu 2 rodzinnego, położony na działce 1100 m.
340.000,- zł. Lic.5354 - 693 056 760
Dom we wsi Chrośnica, razem z całym wyposażeniem
za cenę 399 000zł. Powierzchnia działki to 3200m2;
dom ma 156m2 (6 pokoi). Po kapitalnym remoncie.
Pięknie utrzymany ogród z basenem. - 514 600 105
Dom wolnostojący Jelenia Góra - Ok. Zabobrza,
działka 820m2, dom 120m2 pow. całkowitej do częściowego remontu, super lokalizacja, cena tylko 340tyś.
Nieruchomości Posesja lic 3198 - 693 539 968
Dom z 1889 posadowiony na działce 1700 m2. Częściowo rozpoczęty remont, nowy dach. Na parterze
budynku 4 pomieszczenia oraz cały strych do zagospodarowania. 135.000,-zł Lic. 5354 - 693 056 760
Dom z garażem - 399 tys zł - Sprzedam ładny dom w
Jeleniej Górze. Atrakcyjna lokalizacja, pow użytkowa
116m2, 4 pokoje, stan techniczny bardzo dobry polecam. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
Domek parterowy w stylu rustikalnym w okolicy Karpacza.Pow.130m2 na działce 1100m2. Spokojne miejsce do wypoczynku, w pobliżu szlaki turystyczne itp.
Cena 380 tys zł. Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,

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
Dwa domy w cenie jednego - Posiadłość w Pasieczniku zabudowaną dwoma budynkami. Działka duża
2400m, na której prowadzona jest szkółka drzewek
ozdobnych, Dom parterowym nowo wybudowany i
drugi w stanie surowym. Cena 399tyś - 693 539 968
Dziwiszów 85000zł - Dom wolnostojący na działce
1300m2 do remontu. N. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Jelenia Góra bliźniak 120m2 - 430tyś - Okolice
małej poczty, 2poziomy, garaż w podziemiu na 2 auta,
pow.120m2, 4 pokoje, 2 łazienki, działka 350m2, CO
na gaz i piec węglowy. Wymaga jedynie odświeżenia,
spokojna lokalizacja. N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Luksusowa nieruchomość zlokalizowana w okolicy
Jeleniej Góry. Sudety Nieruchomości. - 535 630 414
Luksusowy dom - Nieruchomość zlokalizowana
w malowniczej okolicy Jeleniej Góry. Dom dla ludzi
ceniących komfort i spokój. Sudety Nieruchomości.
- 535 630 414
Ładny dom wolnostojący z podpiwniczeniem i
garażem. Malownicza okolica z widokiem na góry,
w bliskiej odległości od Karpacza. Powierzchnia 246
m2, dom posadowiony na działce 900m2. Polecam lic
4566 - 601 540 292,
Mały domek - Urokliwy, w Karkonoszach, przepiękna okolica 228 tys.”NK”lic.6327 - 602749567;
756436051
Okazyjnie sprzedam dom w Jeleniej Górze. - 608
515 811
Okolice centrum 380tyś - koło Małej Poczty. Po częściowych remontach. Doskonałe miejsce, super cena.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Piękny dom w Ścięgnach do wprowadzenia,
spokojna okolica serdecznie zapraszam.lic.13045
Marles - 607 797 911
Pilnie dom z pięknym widokiem - wolnostojący w
bardzo cichym miejscu, wymagający jedynie odświeżenia, zadbana działka, taras z pięknym widokiem, 5
pokoi, kominek + ogrzewanie gazowe. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Sprzedam dom na Zabobrzu - Willa, dwurodzinna,
z ogrodem, parter; 3 pokoje kuchnia, łazienka, wc
,spiżarnia. Piętro obejmuje; pokój, wejście na strych.
lic 1749 - 609 043 414
Sprzedam dom w Jeżowie blisko Zabobrza, 128m
+ bud gosp 40m dz 1230m. Parter zamieszkały,
teren wokół do zagospodarowania. Cena 470tys.
Tel. 695960101
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim tel. 505
020 519
Sprzedam dom w Karpaczu, 250m2 działka ponad
11 arów 880tys. zł. - 600 425 452
Sprzedam dom w Łomnicy z ogrodem 130m2 450tyś. - 665 073 322
Sprzedam dom z garażem, okolice pętli na
Morcinka, po remoncie, częściowo ocieplony, pow.
140m2, działka 500m2. Atrakcyjna lokalizacja, cicha
okolica, blisko centrum. Cena 565tyś zł. Lic 16361
npremium - 504 820 292
Sprzedam nowy dom w Jeleniej Górze na działce
2000m, przy lesie w spokojnej dzielnicy. Nieruchomość
można przeznaczyć na działalność gospodarczą.
Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
Sprzedam pół bliźniaka na ulicy Grudziądzkiej w
Jeleniej Górze 300.000 PLN tel.604 782 841
Stan surowy - otwarty na działce 900m2, działka
zagospodarowana ze stawem, zostaje część materiałów, budynek o pow. 100m2. Położony przy trasie
JG-Zgorzelec, do zamieszkania lub prowadzenia
działalności. Cena 89.000 - 693 539 968

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

Stary dom blisko centrum Jeleniej Góry - Dom z
zabudową gospodarczą, do kapitalnego remontu,
pow. około 500m2, idealny pod działalność gospodarczą,1km od centrum miasta, działka 1900m2, teren
ogrodzony, spokój. Do negocjacji. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Strzał w 10! Perełka bliźniak - Bliźniak o pow.
130m2 + garaż, doskonała lokalizacja - Jelenia
Góra Czarne. Domek w idealnym stanie, doskonale
wszystko zagospodarowane. Bardzo rozsądna cena.
Lic 12181 - 508 240 821
Śliczny dom Wojcieszyce - Nowy dom wykończony
materiałami wysokiej klasy, kuchnia z jadalnią, salon,
4 sypialnie, działka 1400 m2 piękne widoki. Cena
630.000 zł do negocjacji. Sudety Nieruchomości. 535 630 414
Uroczy dom w Karpaczu - Dom z pokojami do
wynajęcia położony w górnym Karpaczu o powierzchni
500m2, 12 pokoi, działka 2128m2. Polecam 4917
- 508 506 976
Wyjątkowa Leśniczówka-Miłków - Dom 200m2,
siedem pokoi, kuchnia, łazienka. Poddasze do adaptacji. Cena 399000 zł. Zapraszam na prezentacje
Licencja 4917 - 508 506 976

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajmu dom w Karpaczu umeblowany pow.
250m2 z ogrodem cena 3500zł luksusowy z przepięknym ogrodem blisko centrum - 609 043 414
Urlop w Kołobrzegu - Mam do wynajęcia domek
letniskowy na obrzeżach Kołobrzegu. - 506 597 727
W domku na Małcużyńskiego - Zabobrze 2 pokoje
50 m, komórka, własne miejsce parkingowe, mały
ogródek, parter, kuchnia i duży pokój- meble, łazienka
w kafelkach, wszędzie blisko, 950 plus liczniki, na jak
najdłużej od 01.06.2012 - 668 388 020

DOMY
ZAMIENIĘ

Dom na mieszkanie - Sobieszów 6 pokoi, ogród,
taras, garaż - zamiana na 2 lub 3 pokoje z dopłatą.
Lic.5877 - 500 122 445

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ

Kupię działkę ogrodową okolice Zabobrza - 507
425 173

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

1900 m2 Jeżów Sudecki - Działka uzbrojona, budowlana, okolice Małcużyńskiego, 145.000 zł. Sudety
Nieruchomości. - 535 630 414
Budowlana w Jagniątkowie - Działka budowlana
1700 m2, media na granicy działki, 80.000 zł. - 609
043 414
Budowlana w Jeżowie, cena 86tyś - Działka
o powierzchni 815m2 z widokiem na Karkonosze,
obok nowo wybudowanego domu. Dla zwolenników
większych powierzchni jest też 1093m2 za 110tyś
zł. Ceny do rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Do sprzedania 3 działki budowlane w Jeżowie
Sudeckim, razem 3000 m, bardzo dobra lokalizacja
- 603 205 411
Do sprzedania działka przemysłowa o pow. 2448m2,
w mieście Lubawka, gm Kamienna Góra, kształt
prostokąta, niezagospodarowana, wszystkie media,
pzpto przemysł, rzemiosło produkcja, usługi. Kodex
10491 - 513 059 468
Działka budowlana w Cieplicach o powierzchni
362m2 w kształcie prostokąta, płaska, zabudowa
jednorodzinna lic.5877 - 500 122 447
Działka budowlana, płaska, nasłoneczniona. Cena
55tys. Polecam! Lic7453 Cztery Kąty - 503 118 261
Działka pod rezydencję 1hektar z 3 str las na wzgórzu 300m od drogi. K. Lwówka Śl. Sprzedam też 20
obrazów stare i nowe tel. 601 167 505.
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og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Działka w Miłkowie-prywatnie - Budowlana o
pow.3100 m2 położona w Miłkowie „górnym”. Teren
płaski z bardzo dobry dojazdem media: prąd, woda,
kanalizacja. Cena tylko 50zł. za m2, później drożej ze
wzg. na mpzp. Prywatnie - 604 869 172
Działka widokowa, ok. Cieplic - Sprzedam bezpośrednio działkę 1500 m2 w Wojcieszycach, wydane
warunki zabudowy, z widokiem na panoramę Karkonoszy, płaska, dobrze nasłoneczniona, 89tys zł-do
negocjacji - 501 181 875
Działki bud - pow. jeleniogórski - Największy aktualny
wybór działek budowlanych w powiecie jeleniogórskim.
Polecamy. Lic. 7453. Cztery Kąty. - 503 118 261

Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło Jeleniej Góry. 1050-1750 m2. Dogodny
dojazd. Media. Tel. 695 725 857
Działki o powierzchni od 1100m2 w Łomnicy. Cena
70zł/m2.Dojazd drogą asfaltową, piękne widoki na
całe pasmo górskie, w okolicy działki znajduje się
kanalizacja, wodociąg, prąd. Jeldom lic.14557 - 668
667 637
Działki w Jeżowie - 1600 i 1792m2, blisko Zabobrza,
media w sąsiedztwie, tylko 80zł/m2. Nr lic 10171. 508 240 825

Firma Skanska S.A. sprzeda działki
budowlane w Zachełmiu Gm.
Podgórzyn nr kontaktowy 502 746 075
Jeżów rolna inwestycja - 2,14 ha. na przyszłość. lic
9549 - 501 736 644
Jeżów Sudecki 80z/m2-ładna lokalizacja - Jeżów
Sudecki, nowa oferta działek. Powierzchnia od
1500m2-1800m2.Cena od 120-140tyś.zł. Piękna
lokalizacja, dobry dojazd(dwie drogi dojazdowe),
dużo wolnej przestrzeni. N. Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962

Komarno widokowa działka - Działka z mediami,
dojazd asfaltem, słoneczna z super widokiem.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Kopaniec - tylko 48 000 zł - Sprzedam działkę pow.
1500m2, regularny kształt, położona przy drodze
asfaltowej. Atrakcyjna lokalizacja, piękne widoki, super
cena! Lic 16361 npremium - 504 820 292
Miłków działka budowlana - Ładnie położona na
lekkim stoku, widok na Śnieżkę, dobra infrastruktura
- 504 699 338
Najlepsze działki w Jeżowie - 1193 i 1500m2,
media wzdłuż granicy, częściowo ogrodzone, drzewa
iglaste wzdłuż granicy, ul. Lotnicza (od strony Zabobrza) nr lic 10171 - 508 240 825
Okazja, sprzedam ładną, słoneczną działkę 10ar.
uzbrojona w Podgórzynie. Widok na zalew i góry. Cena
50 tysięcy. Tel.604620100
Okolice Cieplic - super cena - Oferujemy działkę
budowlaną w okolicach Cieplic. Rewelacyjna cena
tylko 40.500 zł za 1250 m2. Polecam. Lic 7453.Cztery
Kąty - 503 118 261
Piękna działka w Dąbrowicy, okazja 1300m2, cena
70000zl (lic.nr 12181) polecam - 662 009 700
Sosnówka 77000 zł - Budowlana, piękny widok,
nowy asfalt, prąd na działce, kanalizacja w świetnej
cenie. Lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną ok. 2000
m2 w Trzcińsku, z widokiem na „Sokolik”. Media w
bezpośrednim sąsiedztwie działki , dojazd do działki
drogą asfaltową - 757 515 146
Sprzedam działeczkę ogrodową 400 m2 na ul.
działkowicza. Cena 3000 pln. - 694 358 472
Sprzedam działkę budowlaną położoną w Komarnie
z widokiem na Karkonosze 30 lub 50 arów 40zl za metr.
Możliwość wysyłki zdjęć na maila. - 600 031 092
Sprzedam działkę budowlaną w Wojcieszycach
tel. 722312643
Sprzedam działkę ogrodową „Jelonek” koło Juwenturu. Na działce znajduje się altanka z murowaną
piwnicą oraz strychem. Kontakt do godz. 18:00. Nie
odpowiadam na sms-y. - 726 736 788
Sprzedam działkę w Zachełmiu z wydanymi
warunkami zabudowy. Działka ma 4046 m2. Cena
150 tys. - 512 269 845
Sprzedam piękną działkę z widokiem na Śnieżkę,
w Mysłakowicach, media, 1627 m2, 81zł/m2, tel.
695041974
Szklarska Poręba - Działka w Dolnej Szklarskiej
niemal 4000 m.kw. 35 zł/m.kw. Pod zabudowę mieszkaniowo pensjonatową. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Tylko 75zł za m2 - Działka budowlana w Jeżowie
Sudeckim o pow. 2300m2. Działka płaska nasłoneczniona malowniczo położona. N. Grzywińscy. Lic
998. - 509 156 552

LOKALE

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

SPRZEDAM

76m2 za 80tys działający sklep - Jedyny sklep na
wsi, przynoszący zyski. Cały parter budynku 76m2,
3 pomieszczenia, łazienka plus 50% udziału w dużej
działce. Można zrobić mieszkanie lub prowadzić
własny biznes. Lic.7453 - 601 869 663
Lokal centrum Jeleniej Góry - Do sprzedaży lub
wynajęcia zapraszam na prezentacje lic.13045
Marles - 607 797 911
Lokal handlowo-usługowy w centrum ul. Poznańska 69m2 parter, duża witryna, obecnie wynajęty.
Cena 199tyś. Nieruchomości Posesja lic.3198 - 693
539 968
Sprzedam lokal użytkowy (połowa domu) w Goduszynie z możliwością adaptacji na mieszkanie.76m2
- 80tyś (1052zł/m2). Bez pośredników. Cena do
negocjacji. - 603 068 610
Sprzedam lub wynajmę pawilony usługowohandlowe na ulicy Karłowicza (przy Gimnazjum nr
4). Mniejszy 19m i większy 32m (przystosowany do
działalności gastronomicznej). Niska cena i dobra
lokalizacja. - 883 777 075
Sprzedam pilnie, tanio lokal w centrum - 60m2 z
witryną i parkingiem tel. 607 055 801
Sprzedam pomieszczenia biurowe - 6 pokoi o
łącznej powierzchni 132m2. Jelenia Góra Zabobrze.
- 725 252 395

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Podnajmę pomieszczenie biurowe umeblowane
+ internet w Jeleniej Górze e-mail abkontysta@
wp.pl - 606 940 585

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Do wynajęcia lokal handlowy w centrum Kowar pow.
43m dwie duże witryny wystawowe, lokal po kapitalnym
remoncie. Cena 1500zl. - 721 026 564
Do wynajęcia lub sprzedania 5 lokali użytkowych w
atrakcyjnym miejscu JG od 40 do 160m2 Tanio. Bez
pośredników. Kredyty. - 510 124 844
Do wynajęcia ładny lokal użytkowy 70m2 w atrakcyjnym miejscu Jeleniej Góry. Idealny na gabinet, sklep,
biuro itp. Tanio - 510 124 844
Lokal 32m ścisłe centrum miasta ul. Długa, parter,
witryna, główny ciąg handlowy miasta, ogrzewanie w
cenie. - 888 221 321
Lokal 62m2 centrum, parter ul. Poznańska, witryny,
ogrzewanie w cenie najmu. - 888 221 321
Lokale do wynajęcia na cele biurowo-usługowo
magazynowe o różnej powierzchni do 250 m2 w
Cieplicach. Tel 501 377-514
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Nowy lokal o powierzchni 32m2 w centrum na I
piętrze, wynajmę pod działalność usługową, cena do
uzgodnienia. - 509 268 425
Odstąpię sklep spożywczy działający z wyposażeniem po remoncie z miejscem postojowym w Jeleniej
Górze. Info po 16 godz - 785 743 405
Tanio odstąpię dzierżawę funkcjonującego lokalu
gastronomicznego 73068 - 668 594 572
Wynajmę atrakcyjny sklep trzywystawowy 26m na
1 Maja (obok kościoła garnizonowego, biedronki).
Tel.609494680 w godz.10-15
Wynajmę lokal na działalność - biuro, kancelarie,
gab. kosm. lub lek. po remoncie, ul. Wolności - 605
209 145

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
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.com - 782 566 823
Osiedle Pod Jeleniami 45 m2 - 2 pokoje, parter.
Ogródek! Stan deweloperski. Doskonała lokalizacja
i komunikacja. ul. Elewów. 2 kilometry od Ratusza.
Cena 132 750 zł brutto. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 1740. - 503 021 047
Sprzedam garaż murowany (własność hipoteczna)
przy ulicy Podchorążych (za jednostką wojskową).
- 512 380 277
Sprzedam garaż przy ul. Karłowicza 15-21, wieczyste użytkowanie, łatwy dostęp do prądu, nie ma kanału.
Cena jest do negocjacji. - 694 930 175
Sprzedam pensjonat w górach izerskich na 30
miejsc nad pięknym stawem tel 509208877

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Budynek dwu-kondygnacyjny o łącznej powierzchni
240 m2 w Cieplicach, inne lokale na cele usługowo
biurowe wynajmę tel 501 377 514 . - 501 377 514
Do wynajęcia magazyn 425 m2, ogrzewany, z biurem
tel. 500 168 910
Do wynajęcia murowany garaż w rejonie Parku
Kościuszki - 796 819 796
Miejsce w garażu podziemnym, ul. Wolności 208,
okolice nowej straży pożarnej. 150 zł. - 505 865 407
Wynajmę garaż przy ul. Kopernika w Jeleniej Górze
tel. 532 654 354
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