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JELENIA GÓRA Ruiny są zagrożeniem, pora się nimi zająć – mówią okoliczni mieszkańcy

JELENIA GÓRA

Władza robi
sobie „hopki”

Młodzi nie doczekali się obiecanego parku rozrywki i wzięli
sprawy w swoje ręce.

Więcej na stronie 3.

Wejść do budynku przy Pijarskiej
jest wiele, począwszy od niezabezpieczonych drzwi i okien, na dziurach
wybitych w elewacji. Na szczęście
dotąd nie doszło tam do żadnego poważnego wypadku, jednak zdaniem
okolicznych mieszkańców to tylko
kwestia czasu. Takie sąsiedztwo jest
też bardzo uciążliwe. – Bród i smród.
A w nocy No i te bezpańskie psy, rozciągające po okolicy, grasujące wśród
puszek i butelek. Po prostu Sodoma
i Gomora - mówią państwo Janina
i Ryszard, mieszkańcy sąsiednich
kamienic (nazwiska do wiadomości
redakcji). A jeszcze, jak zrobiło się cieplej, zaczęły bawić się tam dzieci. - Czy
miasto zamierza jakoś rozwiązać ten
problem? - pytają ludzie z Pijarskiej.
– Pustostan przy ul. Pijarskiej znajduje się w pasie drogi zaplanowanej
do przebudowy. Ze względu na fakt, że
część prac przy budowie tzw. układu
komunikacyjnego została – na mocy

JELENIA GÓRA

umowy – przejęta przez inwestora,
który miał zabudować teren dawnego
targowiska przy ul. Kilińskiego, jego
rozbiórka leży w kwestii inwestora.
Ponieważ nie wywiązuje się on ze
swoich zobowiązań, na dzień dzisiejszy toczą się ustalenia dotyczące
definitywnego rozwiązania problemu zarówno z zabudową byłego
targowiska, jak i prac przy układzie
komunikacyjnym – mówi Cezary
Wiklik, rzecznik Urzędu Miasta Jelenia
Góra. I dodaje: – Decyzja zostanie
podjęta już wkrótce. Miasto nie może
realizować prac objętych zapisami
konkretnych umów. Tym niemniej,
podejmiemy bieżące działania zabezpieczające obiekt przed wtargnięciem
osób trzecich.
Co najmniej kilkanaście ruder w Jeleniej Górze grozi zawaleniem. Jedne
należą do miasta, inne do prywatnych
właścicieli, których trudno ustalić lub
zastać. W połowie kwietnia strażż

miejska zrobiła kontrolę, zgłosiła
niebezpieczne miejsca odpowiednim
służbom i na tym sprawa sięę skończyła. O tym, jak niebezpieczne sąą takie
obiekty okazało sięę kilka dni przed
ŚŚwiętami Wielkanocnymi przy ul.
Ludowej 19 w Jeleniej Górze. Strażż
miejska wielokrotnie informowała
o tragicznym stanie tego budynku
zarówno urząd miasta, jak i nadzór
budowlany. Na miejsce jednak nikt
nie dotarł, a budynek, w którym często
koczowali bezdomni, uległłzawaleniu.
Na szczęście w tym czasie wewnątrz
nikogo nie było. Obecnie obok ścian
budynku leży hałda grożnego dla
zdrowia eternitu, którym pokryty byłł
dach domu.
- Zawaleniu uległo około 70 procent
dachu, pozostała część została i w
dalszym ciągu wisi w powietrzu. Kilka
dni wcześniej strażacy zrzucili przechylający sięękomin, pozostała część
rudery stoi i straszy. Jest to budynek,
w którym do niedawna mieszkało
starsze małżeństwo. Ludzie zmarli
około trzy lata temu. Nie zostały tam
uregulowane sprawy spadkowe i
podobno ma go przejąć miasto - mówi
Artur Wilimek, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.

Więcej na stronie 3

Tegoroczny finał Ligi Rocka był mega!

Fot. Petr

Na Międzynarodowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w
Pływaniu w kategorii Masters
jeleniogórzanie z Just Swim byli
bezkonkurencyjni.

Więcej na stronie 5

Przeznaczony do rozbiórki budynek przy ul. Pijarskiej 2
przyprawia o ból głowy mieszkańców sąsiednich kamienic.
Nocami przesiadują tam narkomani, grasują szabrownicy,
a w dzień pośród piętrzących się puszek, butelek i innych
śmieci - biegają bezpańskie psy. – Wszyscy mamy już tego
dość – mówi pan Ryszard z Pijarskiej. Takich ruin w mieście
jest więcej.

JELENIA GÓRA

To uciążliwe sąsiedztwo i niebezpieczne
- mówi o ruderze przy Pijarskiej pan
Ryszard, mieszkaniec tej ulicy.

JELENIA GÓRA

Złodziej zatrzymany po pościgu
32-letni mieszkaniec Kowar był
skazany na rok wiezienia za kradzieże z włamaniami do samochodów.
Ukrywał się przed policją. W miniony
poniedziałek (30 kwietnia) około
godziny 6.00 przy ul. Mickiewicza
w Jeleniej Górze funkcjonariusze
próbowali go zatrzymać do kontroli drogowej, jednak kowarzanin
zaczął uciekać samochodem marki
Mitsubishi Colt. Został zatrzymany
po pościgu. W jego aucie policjanci
znaleźli radioodtwarzacze, radia CB

i inne skradzione przedmioty, które
zatrzymany wiózł z powiatu lwóweckiego, gdzie włamał się i okradł
cztery pojazdy. Ponadto mężczyzna
jest podejrzany o co najmniej osiem
kradzieży z włamaniem do samochodów w Kowarach, których dopuścił
się w styczniu br. Niewykluczone, że
32-latek ma na swoim koncie również inne przestępstwa. Mężczyzna
trafił do policyjnego aresztu. Teraz
grozi mu do 10 lat wiezienia.
(Angela)
REKLAMA

Postraszyło
na Zabobrzu

Fot. Petr

Co z miejskimi ruderami?

Co się wydarzyło w jednym z
bloków przy ul. Sygietyńskiego?

Więcej na stronie 4.

Długo oczekiwany przez fanów nie Miejskim przy ulicy Lubańskiej w ny finał był odlotowy. Świetna zabawa i
ostrego brzmienia Finałowy Koncert Jeleniej Górze-Cieplicach. Decyzją jury niezły czad - mówili uczestnicy.

Więcej na stronie 5.
Ligi Rocka odbył się w sobotę na Stadio- zwyciężył zespół TUG BOAT. - Tegorocz-
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Historia pachnąca przyprawą korzenną,
czyli skąd się wziął piernik
Pierniki obecne są w naszej kuchni
od setek lat, uważane za tradycyjny
polski wypiek. Pochodzą one jednak
z okolic dzisiejszej Holandii i początkowo traktowane były jako symbol
dobrobytu, dostępny jedynie dla
najbogatszych mieszkańców miast
hanzeatyckich.
W Polsce piernik początkowo znany był
pod nazwą miodownik – było to ciasto
chlebowe przygotowywane na bazie
mąki i miodu, które dojrzewało latami w
piwnicach. Istniała tradycja przygotowania ciasta piernikowego w dniu narodzin
córki. Było ono pieczone dopiero w dniu jej zamążpójścia. Nie od razu jednak piernik był korzennym,
aromatycznym ciastem. Legenda głosi, że pewnego razu czeladnik Niclos Czan przez pomyłkę dodał
do ciasta nieco przypraw korzennych i przypadkowo wymyślił jedyny w swoim rodzaju wypiek, który
dzięki długiej przydatności do spożycia służył niegdyś jako pokarm dla wojska. Zawartość miodu oraz
ostrych przypraw korzennych pozwalała leczyć niestrawność, a także przeciwdziałać przeziębieniom.
Glukoza i fruktoza bowiem krzepią organizm i hamują procesy starzenia a przyprawy korzenne dodatkowo wzmacniają serce i nerwy.
Polska nazwa piernik pochodzi od starodawnego słowa pierny (czyli pieprzny) i odnosiła się właśnie do intensywnych przypraw w nim zawartych. Zamożniejsi obywatele chętnie używali go jako zakąski do wódki, damy
jednak z lubością raczyły się nim podczas podwieczorków. Najstarszy zachowany przepis na wypiek piernika
pochodzi z 1725 roku i zanotowany został nie w książce kucharskiej, ale poradniku medycznym o tytule „Compendium medicum auctum, to iest krótkie zebranie y opisanie chorób, ich różności, przyczyn, znaków, sposobów do leczenia”. Dowodzi to tezy, że początkowo ciasto to było nie tylko przysmakiem, ale i lekarstwem.
W staropolszczyźnie wypiekano wiele rodzajów pierniczków: katarzynki przed Andrzejkami lub mikołajki na 6 grudnia, dołączane następnie do prezentów. Obecne pierniki nie są już dobrem luksusowym
i możemy cieszyć się ich niepowtarzalnym smakiem niemal bez ograniczeń. Poza tradycyjnymi ciastami
piernikowymi, przygotowywanymi głównie na Święta Bożego Narodzenia, na półkach sklepowych znaleźć możemy wszelkiego rodzaju drobne ciasteczka: z nadzieniem lub bez, lukrowane, w czekoladzie lub
z posypką… istnieją także firmy cukiernicze, które specjalizują się w wyrobie tych korzennych smakołyków, np. marka Lambertz. W jej ofercie znaleźć możemy daleko więcej zróżnicowanych produktów, niż
u cukierników niesprofilowanych. Taką nowością są np. pierniki w czekoladzie z nadzieniem śliwkowym,
w smaczny i umiejętny sposób łączące tradycję z nowoczesnością.
Warto samemu spróbować wypieku tradycyjnych pierników. Gdy nie ma jednak na to czasu, sięgnąć
można po te ze sklepowej - najlepiej najwyższej - półki.

www.lambertz.pl

Pierogi staropolskie
z sosem z bryndzy
z parmezanem i
szałwią
Czasem brakuje nam pomysłu na szybki i
pyszny obiad dla całej rodziny, po raz kolejny przygotowujemy więc danie fix lub
potrawę ze słoika - a przecież zrobienie
smacznego i oryginalnego dania w kilkanaście minut jest możliwe. Trzeba tylko wejść
w posiadanie odpowiedniego przepisu.
Odpowiedni przepis i dobre produkty to podstawa. Dzięki tym dwóm składnikom z potraw
„najzwyklejszych” możemy wyczarować oryginalne i zaskakujące dania doskonałe na szybki
obiad, ale też elegancką kolację. Pierogi to jedna
z najpopularniejszych potraw w naszej kuchni, lubimy je zarówno na słodko, jak i w wersji
wytrawnej. Najchętniej zjadamy pierogi ruskie,
z mięsem, kapustą i grzybami, a także z owocami. Oprócz wymienionych najpopularniejszych
smaków istnieje jednak cała gama innych pierożkowych możliwości np. mało znane pierogi
z kaszą i grzybami. Wielbiciele i poszukiwacze
kulinarnych innowacji koniecznie powinni spróbować pierogów staropolskich Jawo z sosem z
bryndzy, parmezanu i szałwii. Pierożki z kaszą jaglaną i grzybami Jawo to podstawa oryginalnego,
wyjątkowo apetycznego i szybkiego w przygotowaniu dania. Bryndza jest jednym z najbardziej
znanych, lecz niedocenianych polskich serów,
parmezan to król serów we Włoszech będący
składnikiem prawie każdego włoskiego dania
– odpowiednio przyrządzone i podane razem
tworzą wyjątkowy „polsko-włoski” sos doskonały do staropolskich pierogów. Efektem połączenia tradycyjnych smaków kuchni polskiej za
smakami z południowej Europy jest zaskakujące

Do wygrania 2 zestawy słodyczy niemieckiej firmy Lambertz:
wytnij kupon i przyjdź w poniedziałek 07.05.2012 o godz. 10.00 do
redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2

i pyszne danie, które zadziwi niejednego Polaka i
niejednego „Południowca”. Smacznego!
Przepis:
Do przygotowania sosu potrzebować będziemy:
- 250 ml śmietany 30%
- 200 g bryndzy
- 100 g parmezanu
- ½ doniczki świeżej szałwii
- sól, pieprz biały do smaku
Przyrządzenie aromatycznego sosu zajmuje kilka
minut: na wstępie do naczynia należy wlać śmietanę i wkruszyć do niej bryndzę oraz starty parmezan. Wymieszaną masę gotujemy, aby następnie odparować ok. ¼ sosu – tak zredukowany
nabierze intensywniejszego smaku oraz gęstej,
aksamitnej konsystencji. Pod koniec gotowania
dodajemy poszatkowaną drobno szałwię i doprawiamy wszystko solą oraz białym pieprzem. Kiedy sos będzie już przygotowany, wrzucamy do
wrzącej, lekko osolonej wody odpowiednią ilość
Pierogów staropolskich Jawo i gotujemy według
wskazówek na opakowaniu. Całość podajemy na
ciepło, przybierając talerz listkami szałwii. Więcej przepisów na stronie www.jawo.pl

Do wygrania 2 zestawy - koszulka i fartuch kuchenny:
wytnij kupon i przyjdź w poniedziałek 07.05.2012 o godz. 10.00 do
redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2

KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zaprasza na

XIV Międzynarodowe Targi Tourtec
w dniach 11-12.05.2012
Na naszym stoisku będą Państwo mogli zapoznać się z:
 ofertą turystyczną w obszarze Kotliny Jeleniogórskiej dla osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin z dziećmi na wózkach, między
innymi poprzez prezentację filmów promujących walory turystyczne tras regionu
 atrakcjami przemysłu i techniki Euroregionu Nysa
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•
 funkcjonowaniem Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z możliwością uzyskania bezpłatnych porad

Więcej informacji pod numerem bezpłatnej infolinii 800 700 025
lub w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
os. Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Co ze straszącymi ruderami?
zdewastowanych, a będących własnością prywatną Miasto z reguły ma
ograniczoną możliwość interwencji
– odpowiedzialny za stan obiektu jest
w świetle prawa jego właściciel.
- On też ponosi konsekwencje
prawne i majątkowe w przypadku,
kiedy skutkiem tych zaniedbań ktoś
poniósł szkodę. Niekiedy ogólne
względy bezpieczeństwa poszerzają
nieco możliwości działań przedstawicieli służb
miejskich, ale ograniczają się one z reguły
do złożenia wniosku o
dokonanie kontroli do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uprawnienia
do składania takich
wniosków ma zresztą
Takich ruder, jak ta przy Ludowej, nie tylko Straż Miejska,
jest w mieście więcej.
czy Policja, ale też każdy mieszkaniec, który
wysypisko śmieci – dodaje rzecznik uznaje, iż na skutek złego stanu
technicznego jakaś budowla stanostraży miejskiej.
Kolejny budynek stoi przy ul. wi zagrożenie dla zdrowia, życia czy
Łąkowej, w którym miasto zamuro- mienia. Powiatowy Inspektor Nadwano drzwi i okna, ale i tu bezdomni zoru Budowlanego to administraznaleźli wejście do wewnątrz, gdzie cja, niezależna od samorządu, ma
mieszkają i palą ogniska. Tragiczna ustawowe umocowanie w sprawie
jest również sytuacja przy budynku nakładania sankcji i przymuszania
przy ul. Francuskiej, gdzie zameldo- do określonych działań – pisze w
wanych jest pięć osób. Budynek daje odpowiedzi Cezary Wiklik.
Czy miasto ma jednak pomysł na
wiele do życzenia, ale to, co dzieje się
pozbycie się niebezpiecznych ruder?
obok niego, po prostu przeraża.
- Każdy obiekt należy postrzegać
- Jest to składowisko wszelkich
materiałów niebezpiecznych: eterni- w osobnym trybie - niektóre z nich
tu, opon, śmieci, plastików itp. Kilka nie są i nie będą poddane remontom
razy sporządzaliśmy wnioski do sądu choćby z tego powodu, że są przeznaw tej sprawie i na tym się skończyło. czone do planowego wyburzania z
Nie mamy żadnych innych możliwo- różnych przyczyn. Powodem mogą
ści prawnych – mówi Artur Wilimek być m.in. zły stan techniczny i zużycie konstrukcji, ale też wyburzenie
ze Straży Miejskiej.
Rzecznik Jeleniogórskiego urzędu nastąpi ze względu na rozbudowę
miasta wyjaśnia, że w przypadku elementów infrastruktury miejskiej
obiektów o różnym charakterze (choćby ciągi komunikacyjne, par(mieszkalnych, produkcyjnych, i in.), kingi, itp.) – dodaje Cezary Wiklik.
(Angela,Petr)
zaniedbanych lub w znacznej części

Fot. Straż Miejska


Dokończenie ze str. 1
Także przy ul. Ludowej stoi inna
rudera należąca do miasta. Budynek jest w nieco lepszym stanie, ale
bezdomni urządzili sobie w nim koczowisko. Obok obiektu powstało też
dzikie wysypisko samochodowych
części, których z miesiąca na miesiąc
przybywa. - Budynek jest niezabezpieczony, a w środku powstało drugie

Młodzi nie doczekali się skateparku i sami go zbudowali

Władza robi sobie „hopki”
Prezydent miasta obiecywał jeleniogórskiej młodzieży park rozr ywki z
prawdziwego zdarzenia.
Jego budowa przy ul. Lubańskiej miała się zacząć
na wiosnę tego roku. A
parku, jak nie było, tak nie
ma. - Nie wierzę już w obietnice władzy – mówi Patryk
z Cieplic. Dlatego on i inni
skateowcy wzięli sprawę we
własne ręce i sami zrobili
sobie miejsce do treningów
na Strzeleckiej Górze w
Cieplicach.

Około 160 wystawców przyjedzie na jeleniogórski Plac
Ratuszowy na XIV Międzynarodowe Targi Turystyczne
Tourtec, które odbędą się w
dniach 11 i 12 maja br.

Oprócz ofert turystycznych i prezentacji wyrobów regionalnych zaplanowano
również koncerty, pokazy, konkursy i
seminaria. - Co roku mamy coraz więcej
wystawców zarówno z Polski, jak i z

zagranicy. W ubiegłym roku było ich 114,
dzisiaj mamy zgłoszonych aż 160, więc
jest to dla nas ogromny sukces. Będą
stoiska Ziemi Lubuskiej, Zielonej Góry,
Legnicy, Białegostoku, Rewala, Gryfic,
Wrocławia czy z opolskiego. Pojawią
się także wystawcy z Czech, Niemiec,
Holandii, Belgii i Słowacji – mówi
Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Targi Turystyczne Tourtec rozpoczną się w piątek (11 maja) o godz.

10.00 występem zespołów „Karkonosze” z Mysłakowic oraz „Kalinka”
z Załuk. Uroczyste otwarcie Targów
Tourtec 2012 zaplanowano na godz.
11.00. W tym dniu wystąpią również:
zespół „Kreuzschuher Kerwasmusik”
z Niemiec, dzieci z Przedszkola nr
1 i 2 z Piechowic oraz z „Dwójki” z
Jeleniej Góry, zespół folklorystyczny
„Porębianie” ze Szklarskiej Poręby,
chór ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim, zespół perkusyjny
ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia z
Jeleniej Góry.
(Agrafka)
•
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odegranie hymnu, przemówienia
okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, złożenie wieńców i kwiatów oraz
odegranie Roty.
(Angela)
A
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RESTAURACJA HEXA 66

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

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe
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miasta nie ma na to pieniędzy, ale
jest nadzieja, że jednak się znajdą.
- W pierwotnej wersji budżetu na
2012 r. Rada Miejska nie zapisała
kwoty na skatepark. W ramach
poprawek do budżetu na rok 2012
został przez władze Jeleniej Góry
zgłoszony wniosek o przekazanie
200 tys. złotych z przeznaczeniem
na skatepark. Jeśli Rada Miejska
przyjmie tę korektę, będzie możliwe podjęcie dalszych działań tj.
ogłaszanie przetargów na roboty,
zamawianie sprzętu, itp. – poinformował Cezary Wiklik, rzecznik
Urzędu Miasta.
Agata Galas

Motocykliści i quadowcy
niszczą nam plac treningowy
- mówią tor młodzi rowerzyści
Dzień otwarty w ZUS
dla niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
wzorem lat ubiegłych, 30 maja w godz.
9.00 – 14.00, organizuje Dzień Otwarty
dla Osób Niepełnosprawnych. W Inspektoracie w Jeleniej Górze zainteresowani
będą mogli zasięgnąć porady w siedzibie
Inspektoratu przy ul. Sygietyńskiego 10.
Dzień otwarty to okazja do zasięgnięcia
informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
rehabilitacją zawodową i społeczną,
aktywizacją zawodową czy prewencją
rentową.
(red)
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JELENIA GÓRA

Będzie w mieście więcej patroli
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od maja pojawiło się
więcej patroli pieszych policji i straży
miejskiej na drugiej i trzeciej zmianie
na Placu Ratuszowym i ulicach przyległych oraz na Placu Piastowskim w
Cieplicach. Część dodatkowych służb
policjantów zostało sfinansowanych
z środków miasta.
Głównym zadaniem służb jest
przede wszystkim przeciwdziałanie
wykroczeniom i przestępstwom w
tym reakcja na wszelkie przejawy
wandalizmu, zakłócania ciszy noc•
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nej, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i inne społecznie
uciążliwe wykroczenia. - Policjanci
będą również dyscyplinować kierowców, którzy często brawurowo jeżdżą
ulicami: 1 Maja, Konopnickiej czy
przez Plac Ratuszowy lekceważąc pieszych. Ponadto będą również służyć
pomocą mieszkańcom i turystom w
granicach posiadanych kompetencji
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)
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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

współpracy i organizacji – opowiada 13-letni Rysiek, mieszkaniec
Cieplic. - Jeżdżę dopiero od półtora
roku, ale sprawia mi to ogromną
frajdę, uczę się nowych trików od
starszych kolegów, którzy zainspirowali mnie do uprawiania tego
sportu. Dużo osób w Cieplicach
chce trenować skoki na bmx-ach
i rozwijać swoją technikę skoków,
a nie ma profesjonalnego miejsca,
gdzie mogli by to robić – dodaje.
Młodzi nadal jednak czekają na
profesjonalny skatepark. - Projekt
jest od dawna, sami rowerzyści
pomagali go zrobić – wyt yka
Patryk. Tymczasem w budżecie

WARSZTATY ZAJEZDNI

Święto pod Mieczami Piastowskimi
Dzisiaj o 12.00 rozpoczną się uroczyste obchody 67 rocznicy zakończenia
II wojny światowej. Odbędą się one
w Cieplicach pod „Mieczami Piastowskimi”. W programie uroczystości:

zowanych w Polsce. Uczestniczył
także w zagranicznych turniejach.
Twierdzi, że gdyby istniał w Jeleniej
Górze profesjonalny skatepark, na
którym mógłby trenować, miałby
dużo lepsze osiągnięcia.
Mam dzisiaj wolne dlatego też
przyszedłem wybudować mniejszą
hopkę, bo akurat na tym placu są
same duże, dla osób, które już długo
skaczą na rowerach. Sami uprzątnęliśmy teren ze śmieci i szkła, żeby
było bezpiecznie. Wcześniej była tu
tylko jedna hopka, teraz dobudowaliśmy więcej. Uważam, że taka
inicjatywa grupy zapaleńców jest
dobrym pomysłem, bo uczymy się

Mam swoją pasję, którą jest
wyczynowa jazda na bmx-ie i chcę
móc trenować. Czasami wraz z kolegami jeździmy do Czech, bo tam
na każdej wiosce mają profesjonalne place do treningów – mówi
Patryk, rowerzysta z Cieplic. - Część
z nich jest przystosowana do jazdy
w zimie. Jednak małolaty nie mają
takiej możliwości, by pojechać sobie do innego miasta na trening, a
nasze władze nie dają możliwości,
by rozwijać ten rodzaj sportu, dlatego też sami wybudowaliśmy sobie,
na terenach należących prawdopodobnie do miasta, plac treningowy
- opowiada. - Usypaliśmy skocznie
i tzw. hopki z trawy oraz ubitej
ziemi, o różnych wysokościach i
nachyleniach. Mimo, że nikomu
nie szkodzimy, motocykliści i jeżdżący na quadach niszczą naszą
pracę. Ale my się nie poddajemy, bo
wolimy trenować, niż siedzieć na
ławce – podkreśla Patryk, który ma
już na swoim koncie zwycięstwa
w zawodach rowerowych, organi-

POWIAT Na targach turystycznych padnie rekord wystawców

Moc atrakcji czyli Tourtec 2012

3

Fot. Agata Galas

JELENIA GÓRA

7 maja 2012 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska

4

7 maja 2012 r.
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Janina Peikert,
założycielka
Karkonoskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

Kambodży, Wietnamie, Tanzanii,
Nepalu czy Nowej Zelandii. Jest członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego zrzeszającego ludzi,
których zaraziła pasją do robienia
zdjęć.
Z przyjaciółmi z uniwersytetu
organizuje szereg wystaw, prelekcji
i występów artystycznych. O sobie
i swoim otoczeniu mówi: „Jesteśmy
przykładem na to, że babcie nie
muszą kojarzyć się z robieniem na
drutach a dziadkowie z siedzeniem w
fotelu. Mamy sporo do powiedzenia i
możemy wiele nauczyć młodych, jeśli
tego zechcą.
(Petr)

Ta placówka działa
przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej
w Jeleniej Górze. Jej założycielka to podróżniczka
i fotografka, była już w
48 krajach na sześciu
kontynentach, m.in. w
Kanadzie, USA, Meksyku, Brazylii, Peru, Kenii,

JELENIA GÓRA Podpowiadamy, gdzie szukać dyżurnego stomatologa

Z bólem zęba bez pomocy

Zgodnie z prawem w każdym mieście musi funkcjonować pogotowie
stomatologiczne, które ma podpisaną
umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Co roku przy podpisywaniu
nowych kontraktów, zmieniają się jednak lekarze i siedziby. Tymczasem nikt
nie pomyślał o tym, by aktualne informacje o pogotowiu stomatologicznym
były ogólnodostępne np. w pogotowiu
ratunkowym, firmach taksówkarskich
czy na stronie urzędu miasta.
Potwierdza to Maciej Kaczmarek,
wicedyrektor do spraw medycznych
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej
Górze, zdaniem którego jego pracownicy nie muszą wiedzieć, gdzie znajduje
się pogotowie stomatologiczne. - Nie
słyszałem o państwowym pogotowiu
stomatologicznym – mówi.
Dwa lata temu pogotowie stomatologiczne znajdowało się przy
ul. Kiepury. Dziś te dyżury, czyli
tzw. świadczenia stomatologicznej
REGION

pomocy doraźnej przejął stomatolog, stronie jest napis „Gdzie się leczyć”.
który przyjmuje przy ul. Morcinka Po kliknięciu w napis, przechodzi się
1/1. Numer kontaktowy to – 75 75 22 na podstronę, gdzie jest m.in. hasło
285. Tzw. pogotowie stomatologiczne „Wersja uproszczona – produkty konjest czynne codziennie po godz. 18.00, traktowe”. Następnie należy wybrać
natomiast w soboty, niedziele i święta z listy „Leczenie stomatologiczne” i
całodobowo. Warto jednak najpierw nacisnąć przycisk filtruj, który znajumówić się telefonicznie, bo denty- duje się obok listy. Następnie w kratce
sta nie ma obowiązku siedzenia w przy napisie filtr miejscowości należy
miejscu pracy, musi być jednak pod wpisać „Jelenią Górę” i kliknąć w
frazę „świadczenia stomatologicznej
telefonem.
Nie każdy pacjent wie, że stomato- pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)”.
lodzy, którzy mają podpisaną umowę Po tych wszystkich internetowych
z NFZ-em mają obowiązek przyjąć manewrach mamy informację, gdzie
osobę z bólem zęba w dany dzień i to możemy szukać pomocy. Ale nawet
poza kolejką. Tymczasem niektórzy na tej stronie nie ma podanych godzin
dentyści bezprawnie odsyłają pacjen- pracy, a hasło „świadczenia stomatolotów z bólem tłumacząc, że mają już gicznej pomocy doraźnej (12 godzin)”
dużo osób oczekujących na wizytę w nie każdemu kojarzą się z darmowym
danym dniu. Tablica z nformacją o pogotowiem stomatologicznym.
Czy nie prostszym sposobem byłby
prawach pacjenta powinna być także
obowiązek posiadania takiej informawywieszona w gabinecie.
Pracownica NFZ – u tłumaczy, cji przez pogotowie ratunkowe oraz
że informacje o pogotowiu stoma- szpital w Jeleniej Górze?
Agata Galas
tologicznym są dostępne na stronie
NFZ. Jak się jednak
okazuje, dotarcie
do nich jest jeszcze trudniejsze,
niż odnalezienie
stomatologa.
Na stronie internetowej www.
nfz-wroclaw.pl po
kliknięciu w obPrzez brak informacji
razek z napisem
jeleniogórzanie mają problem z
„Ubezpieczeni, Padostępem do dyżurnego dentysty.
cjenci”, po lewej

Fot. Archiwum

Wieczorem bardzo rozbolał
mnie ząb, leki przeciwbólowe
nie pomagały i chciałem skorzystać z pomocy specjalisty.
Zadzwoniłem na pogotowie
ratunkowe, ale nikt nie potrafił mi podać numeru telefonu,
ani adresu do pogotowia stomatologicznego. Zostałem
bez pomocy – skarży się Czytelnik, który zgłosił nam ten
problem.
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Pijany kierowca
jechał pod prąd

Gdyby nie czujność i szybka reakcja
policji, 39-letni kierowca z Jawora
mógłby zabić siebie i innych użytkowników drogi. W niedzielę (29 kwietnia
) został on zatrzymany w Kaczorowie,
gdzie jechał pod prąd „krajową trójką”.
- Kierowca samochodu marki Mercedes
Sprinter jechał pod prąd przez niemal
pół kilometra – mówi st. asp. Kordian
Mazuryk z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Policjanci natychmiast
zatrzymali kierującego, który nie chciał
wyjść z pojazdu. Funkcjonariusze
musieli go obezwładnić. Okazało się,
że 39-letni mieszkaniec Jawora jest
kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało 2,25 promila alkoholu
w organizmie. Policjanci zatrzymali
mężczyźnie zawodowe prawo jazdy.
Za swoje zachowanie pseudokierowca
odpowie przed sądem. Grozi mu dwa
lata więzienia.
(Angela)

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Kazimiera Pitera,
nauczycielka w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
w Jeleniej Górze
To kobieta obdarzona wielką charyzmą i poczuciem humoru. Jest poważna
wtedy, gdy trzeba. Innym zaś razem
potrafi śmiać się do rozpuku ze swoimi
uczniami, z którymi kocha pracować.
Jest bardzo zakorzenioną jeleniogórzanką. Swoje miasto promuje nie
tylko wśród lokalnej społeczności.
Jest pomysłodawczynią i główną
koordynatorką projektu „Moja Mała
Ojczyzna”, zrzeszającego i aktywizują-

cego do wspólnych działań
jeleniogórskich uczniów
szkół średnich. Biorą oni
udział w licznych wycieczkach, poznając w
ten sposób swoje miasto
i okolicę.
Kazimiera Pitera W
swoje działania angażuje
innych nauczycieli, animatorów kultury, artystów i
dziennikarzy. Pracuje z
pasją i konsekwentnie dąży
do realizacji zamierzonych
celów. Popularna zwłaszcza wśród młodzieży.
(Petr)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Pożar na Zabobrzu
Prawdziwe chwile strachu przeżyło kilkudziesięciu mieszkańców
bloków przy ul. Sygietyńskiego na
jeleniogórskim Zabobrzu, gdzie w
minioną środę przed godz. 22.00 na
jednym z balkonów pojawił się ogień
i dym. Zadymienie na balkonie na
piątym piętrze bloku nr 1 przy ul.
Sygietyńskiego zauważyli sąsiedzi.
To oni wezwali na miejsce straż
pożarną.
- Dostaliśmy zgłoszenie, że na
piątym piętrze wydobywa się dym
z mieszkania. Lokatorów nie było w
domu. Na miejsce wezwana została
policja, nie wiedzieliśmy bowiem
czy nie będzie konieczności wyważenia drzwi. Po rozpoznaniu sytuacji
okazało się, że pali się drewniana
donica na balkonie. Strażacy dotarli
na miejsce z pomocą drabiny i
zagasili donicę dwoma wiadrami
wody – mówił na miejscu młodszy
aspirant Adam Rzadkowski, dowódca
akcji Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
W akcji udział wzięły trzy zastępy
straży pożarnej. Nie było konieczności ewakuowania mieszkańców,
jednak sami lokatorzy wyszli na
zewnątrz by obserwować działania
strażaków. Wielu z nich było przekonanych o tym, że w budynku doszło
do poważnego pożaru.
- Nie wiedzieliśmy co się dzieje.
Byłam przerażona. Kiedy przyjechały
samochody straży pożarnych zaczęłam się już pakować. Miałam czarne
myśli – mówiła lokatorka z bloku nr
1 przy ul. Sygietyńskiego.
(Angela)
•

O NIEJ SIĘ MÓWI

Miasto chce kaucji za przedszkola
Rodzice przedszkolaków, które
od września br. pójdą do publicznych przedszkoli w Jeleniej Górze
są oburzeni. Decyzją władz miasta
placówki będą bowiem pobierały
od nich kaucję w wysokości 300 zł.
Ma to być zabezpieczenie na poczet
ewentualnych zaległości.
- To jest skandal – mówi pani
Anna, mama jednego z przedszkolaków, której syn od września br.
będzie uczęszczał do jeleniogórskiej „dziesiątki”. We wrześniu jest
przecież tyle wydatków. Dziecku
trzeba kupić wyprawkę, buty, ubrania, dres, zapłacić za obiady itp.
Rozumiem, że w przedszkolach
prywatnych pobierane są opłaty
wstępne, ale nie w publicznych
placówkach. Kto wydał na to zgodę
i czy to jest zgodne z prawem? – pyta
pani Anna.

Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
tłumaczy, że przedszkola otrzymały
zgodę na pobieranie kaucji od rodziców, bo w latach poprzednich
miały problem z odzyskiwaniem
pieniędzy.
- W minionym roku około osiem
procent rodziców nieregularnie płaciło za przedszkola. Tylko część z zaległości udało się placówkom odzyskać,
stąd decyzja o pobieraniu kaucji, która
zostanie przeznaczona na opłatę w
ostatnim miesiącu nauki lub za nieopłacony miesiąc. Dla rodziców, którzy nie są w stanie zapłacić całej sumy
od razu, kaucja będzie rozkładana
na trzy raty po 100 zł – dodaje Paweł
Domagała, szef Wydziału Edukacji i
Polityki Społecznej.
(Angela)

KRAJ

Szyny z Ikei mogą razić prądem!
Firma Ikea Retail ostrzega, że sprzedawane szyny oświetleniowe są niebezpieczne dla użytkowników. Chodzi o
552 sztuki szyn oświetleniowych IKEA
o numerach 801-316-86 IKEA 365+
SÄNDA szyna 70 oraz 769 sztuk szyn
oświetleniowych o numerze 601-316-92
IKEA 365+ SÄNDA szyna 114. - Wadliwe
uziemienie szyn może stwarzać ryzyko
porażenia prądem elektrycznym przy
dotknięciu szyny lub podłączonych
do niej lamp. Do dnia 25 kwietnia br.
IKEA nie otrzymała żadnych zgłoszeń
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o obrażeniach i przypadkach porażenia
prądem podczas używania tych szyn –
informuje Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Wadliwe szyny były
sprzedawane w okresie od września
2011 do marca 2012, obecnie zostały
wycofane ze sprzedaży. Ikea prosi
klientów, którzy posiadają wadliwe
produkty, by niezwłocznie zaprzestali
ich używania i zwrócili je do sklepu
Ikea, gdzie otrzymają nowy produkt lub
pełny zwrot kosztów zakupu.
(Angela)
•
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TUG BOAT zwycięzcą Ligi Rocka

To było mocne granie
Do koncertu finałowego tegorocznej Ligi Rocka zakwalifikowały
się cztery zespoły w tym TUG BOAT,
THE FLOORATORS, POST SCRIPTUM,
FAIRY TALE SHOW. Podczas imprezy
każdą kapelę oceniano w czterech
kategoriach: najlepszy zespół, najlepszy gitarzysta, wokalista, basista i
perkusista. Główną nagrodą jest sesja
nagraniowa w TR Studio Tomasza
Roguli w Warszawie, z kolei nagrody
sprzętowe ufundowały firmy Gitary
Mayones, Arcade Audio, Fx Music
Group,
Laboga, Music Info, Music Dealer,
Art. Guitars/Red Music, Polsound,
Shure, AVT Korporacja i Taurus
Amplification.

Jeleniogórska Liga Rocka to jedna
z najciekawszych i najpopularniejszych imprez w Polsce, mających na
celu promocję i edukację muzyczną
młodych zespołów grających szeroko pojętą muzykę
rockową – począwszy od jej
klasycznej odmiany, na HC,
punk rocku czy deathmetalu skończywszy. Wypracowana przez lata „ligowa”
formuła cieszy się wielkim
szacunkiem wśród kapel
rozpoczynających karierę
sceniczną, których każdego
roku „na lidze” jest coraz
więcej. I to nie tylko tych
z regionu Dolnego Śląska,
lecz z całego kraju. Gościnnie, nie jako uczestnicy
konkursu organizowanego
w ramach imprezy – także - Tegoroczny finał był mega z Niemiec.
twierdzili uczestnicy Ligi Rocka.
JELENIA GÓRA

Sezon tenisowy rozpoczęty

Sympatycy tenisa ziemnego zainaugurowali sezon na kortach
przy ulicy Sudeckiej. W turnieju
debla dobieranego wzięło udział 16
osób. Doskonała pogoda sprzyjała
rywalizacji w tej pięknej dyscyplinie
sportu.
Rozegrano cztery rundy na czas,
po każdej rozstawiano najlepszych
zawodników i dolosowywano następnych do kolejnych gier. Rywalizacja
była bardzo wyrównana, a o kolejności miały decydować małe punkty.
Nawet one nie pozwoliły wyłonić
zwycięzcy. Przyznano zatem dwa
pierwsze miejsca. Klasyfikacja końcowa turnieju: I miejsce: Mirosław
Witka, Wiesław Paleń, II miejsce:
Tomasz Kocioła, III miejsce: Danuta
Cholawo.
Na kolejnych miejscach uplasowali
się następujący zawodnicy: Tadeusz
Drozda, Tadeusz Słodyczko, Jerzy Duran, Janusz Cholawo, Andrzej Sztur,
Małgorzata Cholawo, Leonard Łącki,
Maciej Adamczyk, Robert Tadajewski,
Marian Babuch, Barbara Dąbrowska,
Karolina Kamińska. Czołowi zawodnicy turnieju zostali uhonorowani
nagrodami i uczestniczyli w grillu
przy domku tenisowym. Organizatorem turnieju był Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.
(MDvR)

BIELAWA

Jako gwiazda wieczoru zagrał
zespół ACID DRINKERS, który jest
dziś uznawany za najlepszego reprezentanta polskiej sceny hard’n’heavy.
Scenę rozgrzał dla „Kwasożłopów”
support z Niemiec – MURDER SHE
SAID!
– Tegoroczny finał był mega! Uważam, że POST SCRIPTUM wygrał w
pełni zasłużenie, choć pozostałe kapele
też grały rewelacyjnie. Bawiłem się
świetnie podczas występów amatorów,
a potem przy muzie ACID DRINKERS,
którzy jak zwykle dali niezapomniany
show. Ci, którzy byli są podobnego zdania. Nieobecni, niech żałują – ocenia
Tomasz Fiklik, uczestnik.
Piotr Iwaniec
Fot. Petr

Długo oczekiwany przez
fanów ostrego brzmienia
Finałowy Koncert Ligi Rocka odbył się w sobotę na
Stadionie Miejskim przy
ulicy Lubańskiej Decyzją jury
zwyciężył zespół TUG BOAT.
W pozostałych kategoriach
nagrodzono THE FLOORATORS (wokalista, gitarzysta
i perkusista) i FAIRY TALE
SHOW (basista).

Będzie się działo
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Juwenalia w Rynku

Wiosna Cieplicka w pełni

9 maja na jeleniogórskim Placu Ratuszowym o godz. 17.00 rozpoczną się
Juwenalia ‘2012, czyli święto jeleniogórskich studentów. W programie: o godz.
17.00 koncert zespołu Leniwiec, o godz.
18.00 Jacek Ziobro - kabaret, o godz. 19.15
przekazanie kluczy do miasta, natomiast
na godz. 20.00 koncert zespołu Video.

Oblicza oporu
W Galerii Promocji

Otwarcie wystawy „Oblicza oporu.
Wojenne fotografie Faye Schuman, żydowskiej partyzantki” w ramach projektu
„Spotkania z Kulturą Kresową. Żydzi na
Kresach” odbędzie się 10 maja o godz.
17.00 w Galerii „Promocje” przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12 (Ekspozycja
będzie czynna do 6 czerwca).

Będzie Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej

Prezentacja twórczości kompozytorów
wiedeńskich ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Straussów oraz twórców
muzyki operetkowej odbędzie się 11 maja
o godz. 19.00 w Filharmonii Dolnośląskiej. Bilety kosztują 20zł i 30 zł.

Klezmersi w ODK

W Osiedlowym Domu Kultury odbędzie się 12 maja o godz. 19.00 koncert
muzyki klezmerskiej „Klezmafour” w
ramach projektu „Spotkania z Kulturą
Kresową. Żydzi na Kresach”. Wystąpi
zespół w składzie: Andrzej Czapliński
(skrzypce), Gabriel Tomczuk (kontrabas), Wojciech Czapliński (klarnet), Rafał
Grząka (akordeon), Tomasz Waldowski
(perkusja). Bilety w cenie 15 zł.

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. Część imprez już
za nami. A co jeszcze nas czeka?
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.
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.
15 maj (wtorek) godz. 19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji zostanie wystawiony spektakl ‘’Hagazussa” Magia bez
granic tańca i lalek.
19 maja (sobota) w godz. 9.00 – 24.00
w ramach Nocy Muzeów, będzie można
zwiedzać Muzeum Przyrodnicze w
Cieplicach, a w godz. 20.00, 21.00 i
22.00 Zdrojowy Teatr Animacji. O godz.
22.30 w Zdrojowym Teatrze Animacji
rozpocznie się spektakl pt. „Historycznoturystczna szopka jeleniogórska”. Wstęp
jest wolny.
20 maj (niedziela) o godz. 16.00 w
Zdrojowym Teatrze Animacji odbędzie
się V Festiwal Tańca Orientalnego i
Flamenco.
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21 maja (poniedziałek) o godz.
19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji
rozpocznie się koncert laureatów Polsko – Czeskiego Kutra Artystycznego
(Festiwal Młodych Talentów)
26 maja (sobota) w godz. 11.00 –
17.00 na Placu Piastowskim będzie trwał
Kiermasz Kwiatów i Rękodzielnictwa,
działania happeningowe, a o godz.
16.00 na deskach Muszli Koncertowej w
Teatrze Zdrojowym Al Bano & Romina
Power Show w wykonaniu An Dreo &
Karina. O godz. 17.30 w Zdrojowym Teatrze Animacji odbędzie się Gala Wyborów Miss Polonia Dolnego Śląska 2012.
O godz. 19.30 na Placu Kombatantów w
Cieplicach rozpocznie się koncert DIRE
STRAITS SYMFONICZNIE - muzyka
Marka Knopflera. Wystąpią Krzysztof
Herdzin – dyrygent, Kuba Badach –
śpiew i Marek Napiórkowski – gitara.
W godz. 10.00 – 19.00 w sali Błękitnej
Politechniki Wrocławskiej będzie trwało
XXIV Święto Matki. W programie: sesja
naukowa prowadzona przez Instytut
Studiów nad Rodziną, a także film pt.
”Wszystko o człowieku”.
27 maja (niedziela) o godz. 11.00
jeleniogórskiego Placu Ratuszowego
wyruszy IV Rowerowa Parada Retro i
Osobliwości i przejedzie na cieplicki Plac
Piastowski. O godz. 19.00 na deskach
Zdrojowego Teatru Animacji wystawiony będzie spektakl ‘’Hagazussa” Magia
bez granic tańca i lalek. W godz. 12.00
– 21.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Matki Bożej Miłosierdzia będzie trwać
Wielki Festyn Rodzinny z okazji XXIV
Święta Matki.
(red)

Just Swim Jelenia Góra reprezentowało dziewięcioro pływaków

Wrócili z workiem medali
To był bardzo udany występ
Mastersów z Klubu Pływackiego Just Swim. W ostatni
kwietniowy weekend na pływalni Aquarius w Bielawie rozegrano IX Międzynarodowe
Mistrzostwa Dolnego Śląska
w Pływaniu w kategorii Masters.

Barwy Just Swim Jelenia Góra
z powodzeniem reprezentowało
dziewięcioro zawodników. Miejsca
na podium zajęli: bezkonkurencyjny
Andrzej Waszkewicz zdobywając
łącznie 6 złotych medali, we wszystkich swoich startach deklasując
rywali, Wojciech Woźny - 3 złote
medale na 100m stylem zmiennym
oraz 50m stylem dowolnym oraz w
sztafecie 4x50m stylem dowolnym,
Jarosław Bednarz - srebrny medal
na 200m stylem klasycznym - tym
cenniejszy, iż był to pierwszy występ tego zawodnika w zawodach
tej rangi. Kolejne krążki dorzucili
Marcin Binasiewicz - trener kadry
mastersów – srebro na 50m stylem
motylkowym i brąz na 50m stylem dowolnym. Duszą całej kadry
mastersów okazał się 68 -letni Władysław Rybeczka dla którego był to
debiut zawodniczy. Choć nie zajął
miejsca na podium, udowodnił że
wie jak bawić się wspaniałą dyscypliną sportu.

Dzielnie walczyła płeć piękna
kadry Just Swim Jelenia Góra. Z
jak najlepszej strony pokazała się
Katarzyna Jakubiuk, która wywalczyła 5 złotych medali w: 50m stylem motylkowym, grzbietowym,
klasycznym oraz 100m stylem
zmiennym i sztafeta 4x50 stylem

dowolnym. Dorota Kloza startując
w pięciu konkurencjach zdobyła
medal w każdej z nich: 3 srebrne
medale w 50m stylem dowolnym i
100m stylem dowolnym oraz 100m
stylem motylkowym, brązowy medal stylem motylkowym, złoto w
sztafecie 4x50m style dowolnym.

Wspaniałą formą błysnęła Agata
Walz-Kopeć, która zdobyła dwa
srebrne krążki stylem grzbietowym na 50m i 100m. Ogromną
radość naszej kadrze przyniósł
brązowy medal Agnieszki Gryckiej
na 100m stylem dowolnym, która
tak udanie debiutowała w zawo-

dach pływackich nie zważając na
mocną obsadę w swojej kategorii
wiekowej. Ostatnią konkurencją
był pojedynek sztafet mieszanych (2 mężczyzn i 2 kobiety)
4x50m stylem dowolnym. Tu też
górowali nasi.
(red)
Fot. Klub
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Nasi pływacy zdobyli łącznie 24 medale.
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-04-27 godz. 16.00 - 2012-05-04 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ

Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry. - 722 381 105
Avon - pierwsze zakupy 40% - 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
Baza zabiegowa hotelu w Świeradowie Zdroju przyjmie na praktyki
fizjoterapeutę. - 791 463 705
Biuro Nieruchomości - Przyjmę
dyspozycyjną osobę z własnym samochodem, wynagrodzenie prowizyjne.
- 609 043 414
Budowlańca do wykończenia Praca dla osoby mającej pojęcie ogólnobudowlane, wykończenie wnętrz
(szpachlowanie, malowanie, płyty kg,
tynki gipsowe, itd) od zaraz. Prawo
jazdy kat. B - 661 920 108
Dam pracę na rozbiórkach. Konieczny
meldunek na terenie Niemiec. Praca
na umowę - 8 euro na godz. Tel:
004915773207795 - 880 790 104
Do restauracji w Karpaczu zatrudnię
kucharza oraz kelnerkę z doświadczeniem. Tel. 509-683-666
Do sprzedaży nagrobków potrzebna
osoba dyspozycyjna w Jeleniej Górze
wynagrodzenie prowizyjne - 601
346 774
Dobry kucharz poszukiwany - Praca
dla lubiącego swój zawód. Dobrze
płatna. CV bialyjar@wp.pl - 757 618
951
Docieplenia budynków-osoby z
doświadczeniem. Legalna praca w
Niemczech. Zakwaterowanie. Znajomość j. niemieckiego mile widziana.
Kontakt w dni robocze 8.00-15.00 501527829, 756422300
Dom wczasowy w Szklarskiej Porębie
Dolnej przyjmie kelnerkę-sprzątaczkę
(1 stanowisko) na stałe - 693647408,
665365510
Euro-Serwis Poszukuje ambitnej
osoby z biegłą znajomością j. niemieckiego w mowie i piśmie, z kat.
B, służbowe auto, telefon i laptop z
internetem, atrakcyjne wynagrodzenie
- 603 722 228
Firma budowlana pilnie zatrudni
na umowę o prace doświadczonych
malarzy. Kontakt w godz. 9-18 - 501
700 499
Firma z Jeleniej Góra zatrudni kierowcę z kat. C z doświadczeniem.
Praca w nocy. Wymagania: aktualne
badania psychotechniczne, karta kierowcy, akt. zaśw. lekarskie. Dzwonić w
godzinach 13-16. - 757 524 146
Firma zatrudni pracowników call
center. Praca od zaraz. Mile widziane
studentki. - 508 538 827
Fryzjer/fryzjerka - Wymagania: doświadczenie w zawodzie
komunikatywność. Oferujemy: umowę
o pracę na pełen etat. Szkolenia. Możliwość szybkiego awansu i wzrostu
wynagrodzenia - 506 637 599
Hotel Pod Różami zatrudni barmana/kelnera, CV ze zdjęciem proszę
zostawiać w recepcji hotelu do godz.18
- 532 183 669
Hotel Pod Różami zatrudni kucharza, CV ze zdjęciem proszę zostawiać
w recepcji hotelu do godz. 18 - 532
183 669
Hotel Pod Różami zatrudni pokojową, CV proszę składać w recepcji
hotelu do godz.18 - 532 183 669
Hotel Szrenicowy Dwór w Szklarskiej Porębie zatrudni na umowę o
pracę kucharza z doświadczeniem.
CV prosimy przysyłać mailem na
adres gastronomia@szrenicowydwor.
pl - 509-501-311
Hotel w Karpaczu zatrudni: kelnerkę, pokojową oraz osobę na nocki
do recepcji. - 510 078 263
Hurtownia środków czystości
zatrudni od zaraz osobę do fakturowania, obsługi klienta, dokładania
towaru i dbania o czystość. wymagana
znajomość dokumentów księgowych
i o doświadczenia w fakturowaniu.
umowa o pracę, ok 2000zł - praca.
hurtownia@gmail.com
Kelner z doświadczeniem - Rezydencja Apollo w Karpaczu zatrudni na
umowę zlecenie. Praca od zaraz - 757
619 005

Kelner/barman z doświadczeniem - Zatrudnię na stałe do pracy w
restauracji w Cieplicach - kadryplace@
vip.onet.pl
Kierownik marketu poszukiwany
- Praca w markecie spożywczym
Dino. Wymagania: doświadczenie na
podobnym stanowisku (mile widziane
w sklepie spożywczym), umiejętność
obsługi komputera, dyspozycyjność,
książeczka sanepidu mile widziana
- praca@marketdino.pl ( w temacie
proszę wpisać KM JG)
Kucharz w centrum Jeleniej do
restauracji w systemie zamiennym 601 076 737
Legalna praca przy opiece w
Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie
do 1200 e plus zwrot za dojazd. Informacje szczegółowe pod nr telefonu.
Wymagana kom. znajomość języka.
- 511844939 lub 77/4354075
Legalna praca przy opiece w
Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie
netto do 1200e plus zwrot za dojazd.
Szczegółowe informacje pod nr telefonów. Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. 511844939, 77/4354075
Manager hotel - gastronomia Karpacz. Osoba po zarządzaniu lub
ekonomii, wymagane doświadczenie
w branży. Dyspozycyjność. Kreatywność. CV na adres ipd16@wp.pl - 757
618 951
Masażysta/tka - dodatkowo Praca w SPA w Karpaczu. Wymagana
mobilność. Wykształcenie fizjoterapeutyczne lub kosmetyczne. Cv
shanti.karpacz@gmail.com - 668
455 013
Na okres około 2 tygodni z Karpacza
lub okolic do pomalowania ogrodzeń,
płotów itp. - 604 200 744
Niemcy opieka - Do kobiety 87lat po
operacji biodra. Bayreuth pod koniec
maja. Zgłoszenia tylko z tel. stacjonarnym, CV, zdjęcie: eurosta@onet.eu
Ogólnopolski lider branży
odszkodowań - Firma DRB - otwiera
filię w Jeleniej Górze. Poszukujemy
Managerów ds. marketingu oraz Agentów ds. odszkodowań. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV. - jg@
drbrekrutacja.pl
Ośrodek w Świeradowie poszukuje
pomocy kuchennej z dośw., wypieki.
Praca od zaraz, na stałe. Umowa
zlecenie, wynagrodzenie 1300 zł netto.
Osoby chętne prosimy o kontakt tel.
lub mailem:info@villavital.pl - 757
816 300
Ośrodek w Świeradowie 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
Pałac Łomnica poszukuje osoby
na stanowisko marketingowe. Wymagana bardzo dobra znajomość jęz.
niemieckiego w mowie i piśmie. CV
proszę przesyłać na adres hotel@
palac-lomnica.pl - 757 130 460
Pałac Łomnica zatrudni kucharza i
dwie pomoce kuchenne. CV proszę
przesyłać na adres hotel@palac-lomnica.pl - 757 130 460
Pałac Łomnica zatrudni pokojówkę
koniecznie z Łomnicy lub najbliższej
okolicy - 757 130 460
Pensjonat w Karpaczu zatrudni
pokojową. Tel. 504 015 783
Pensjonat w Karpaczu zatrudni
samodzielną pomoc kuchenną i pokojową. - 757 618 511
Pilnie zatrudnimy dyspozycyjną
recepcjonistkę ze znajomością języka
niemieckiego. Praca w Karpaczu, w
miłej atmosferze, w systemie zmianowym. - 757 619 309
Pomoc kuchenna - Szukamy osoby
samodzielnej, solidnej z dużym
doświadczeniem w gastronomii.
Dobrze płatna praca. - 757 618 951
Poszukuje ekipy budowlanej - Do
zrobienia lokal użytkowy: wylanie
posadzek 60m2, płytki 60m2, rozprowadzenie naściennej instalacji
elektrycznej, zamontowanie 1 wc
i 1 umywalki, malowanie / wycena
potrzebna na wczoraj - 512 151 707
Poszukuje hostess do na wyścig
kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”.
Zainteresowane Panie proszę o
przesłanie do 4 maja CV wraz z 3
zdjęciami. Praca poza Jelenią Górą w
dniach 19-26.05.2012 - janusz.sulkowski@wp.pl, maceluch@wp.pl

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.
pl - 756 428 588
Poszukuję doradcę klienta/przedstawiciela, praca w terenie, dysponujemy „bazą klientów”, sprzedaż w
systemie D2D, Oferujemy podstawę
+ system prowizyjny, narzędzia do
pracy michal.koziel@mnitelecom.pl +48669200730
Potrzebna osoba do robienia
domowych przetworów - 788 582
511
Praca dla kelnerki w lokalu w Cieplicach. - 791 981 987
Praca dla kierowcy z własnym
autem w pizzerii w Cieplicach. - 665
163 087
Praca dla mam - Oferujemy pracę
w dziale obsługi klienta. Pracuj w
domu, sama decyduj kiedy i ile czasu
temu poświęcisz. Oferujemy telefony
służbowe, oraz szkolenie. rekrutacja@
opalmed.eu z dopiskiem „praca w
domu” - 756 453 928
Praca do pensjonatu Karpacz Zatrudnię kucharza na samodzielne
stanowisko z możliwością zakwaterowania od czerwca. Oraz pana
do recepcji na nocki. Karpacz - 505
366 090
Praca od zaraz - oferta pracy dla
Pań. Lubisz kontakty online (czat)?
Jesteś otwartą i uśmiechniętą osobą?
Mamy pracę dla Ciebie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod
adresem: LiquidSilk@o2.pl
Praca w Niemczech - Dam prace
lakiernikowi i blacharzowi samochodowemu z doświadczeniem..004922
077014979,004915775070227
Praca w Niemczech dla stolarzy,
cieśli, murarzy, spawaczy, ogrodników,
kierowców z kat. C-E. Wymagana
komunikatywna znajomość języka
niemieckiego. - 601 741 483
Praca w pensjonacie - Przyjmę
recepcjonistę z uwzględnieniem pracy
na nocki, konserwatora oraz kelnerkę
-pokojową - 505-366-090
Pracownik SPA Karpacz - Hotel
Dziki Potok zatrudni Pracownika SPA
z umiejętnością masażu i wykonywania zabiegów. Zatrudnienie w ramach
RPO dla woj. dolnośląskiego w latach
2007-2013. CV- marketing@dzikipotok.pl - 6051540520
Przyjmę do kawiarni PP Café w
Cieplicach osobę na bar na weekendy
i kelnerkę do pracy w tygodniu. Wymagana uczciwość i dyspozycyjność . Tel.
693389292.
Przyjmę do pracy w charakterze
asystenta kierownika budowy na budowie w Jeleniej Górze. - 608 473 573
Przyjmę fryzjerkę - 665 708 993
Przyjmę pomocnika do wykończeniówki na początek 7 zł na godzinę
- 530 195 078
Przyjmę pracownika ogólnobudowlanego - 660 072 188
Przyjmę pracowników ogólnobudowlanych na terenie Jeleniej Góry.
Tel 601799489
Restauracja w centrum Jeleniej
Góry zatrudni barmana. Tel.792 927
600 mail: restauracja@czteryporyroku.biz.pl
Restauracja w centrum Karpacza zatrudni kelnerkę/kelnera- dobre
warunki pracy - 515 579 322
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni pracownika do mycia naczyń.
Dobre warunki pracy. - 515 579 322
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni pracownika na stanowisku
pomoc kuchenna, dobre warunki pracy
- 515 579 322
Samodzielnego - wykończeniówka - Firma z Kowar zatrudni osobę
dobrze znającą się na tynkowaniu,
suchych zabudowach i kafelkowaniu. Wymagane prawo jazdy kat. B
i umiejętność kierowania zespołem.
Cv: biuro@remonty-raczynski.pl 797-252-379
Sprzedawca - magazynier w JG
- Zatrudnimy mężczyznę na umowę
o pracę do hurtowni opakowań. Fakturowanie, obsługa klienta, przyjęcia
i wydania magazynowe. Po okresie
próbnym, pensja ok 2000 na rękę.
CV wyłącznie na maila. - tomek@
agro-pack.pl

Sprzedawca-sklep spożywczy
- Zatrudnię od zaraz osobę na stanowisko sprzedawcy wymagane osoby
z doświadczeniem, oferujemy dobre
warunki pracy i płacy - 605 204 218
Stoisko ze sztuczną biżuterią
zatrudni kobiety do pracy w centrum
Karpacza 7zł./h + premie. Cv ze
zdjęciem na adres lopatka.marcin@
gmail.com
Szukam opiekunki do 10 miesięcznego chłopczyka. Zatrudnię uczciwą
i odpowiedzialną osobę może być
emerytka. Wynagrodzenie 600 zł
miesięcznie. - 530 186 586
Szukam osoby, która udzieli lekcji z
bankowości - 725400417
Tynki gipsowe maszynowe - Pilnie
3 tynkarzy praca za granicą - 508
807 944
Umiarkowany (2) st. niepełnosprawności - sprzątanie na 3/8 etatu
w Jeleniej Górze po południu. Umowa
o pracę. - 693 310 849
W związku z rozwojem poszukujemy
osób na stanowisko: Agent Nieruchomości. Więcej informacji na stronie
biura w zakładce „praca”. CV należy
wysłać na praca@npartner.pl. Nieruchomości Partner - 604 508 308
Warsztat poszukuje - blacharza
lakiernika samochodowego do warsztatu od zaraz. 004915775070227.
Mile widziane doświadczenie w tym
zawodzie. - 004922077014979
Zajazd Wabi (parking granica Jelenia Góra, kierunek Wrocław) zatrudni
w gastronomi kobietę ze znajomością
kasy fiskalnej. - 502 540 170
Zakład w Jeleniej Górze zatrudni
elektromechanika. Osoby zainteresowane proszone są o kierowanie
ofert na adres e-mail; biuro@pe-ter.
eu - 602 259 259
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
w Proszówce koło Gryfowa Śląskiego
zatrudnią osobę na stanowisko pracownika biurowego. - 601 062 927
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
zatrudnią osobę na stanowisko przedstawiciela handlowego na terenie Jeleniej Góry i okolic. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie. - 601 062 927
Zatrudnię barmankę lub barmana
do pracy w Pubie Belfast w Jeleniej
Górze. Praca od zaraz. Stawka 6 zl/
godz. Informacje tel. 502667208 w
godz. 10-20
Zatrudnię dekarzy lub grupy dekarskie - 725 675 865
Zatrudnię do Restauracji w Jeleniej
Górze kucharzy, pomoc kuchenną,
kelnerów na weekend - 606 991 160
Zatrudnię do sprzedaży pamiątek
na terenie Szklarskiej Poręby. Atrakcyjne zarobki. Tel 509-400-922
Zatrudnię doświadczonego kierowcę międzynarodowego kat. B ze
znajomością języka niemieckiego,
praca od poniedziałku do piątku , lub
2tyg/weekend. CV proszę przesyłać
na adres: t-logistyka@wp.pl
Zatrudnię fryzjerkę w centrum Cieplic (pl. Piastowski), warunki pracy do
uzgodnienia. - 693 714 747
Zatrudnię kelnerkę do nowo otwartego lokalu w Cieplicach. CV proszę
wysyłać na adres mailowy. - domekfinski@wp.pl
Zatrudnię kelnerkę do restauracji Al
Capowe. Cv ze zdjęciem proszę wysyłać na maila. - kris.jelonka@op.pl
Zatrudnię kelnerkę na ogródek
gastronomiczny na Placu Ratuszowym. Praca od zaraz. Stawka 6 zl/
godz. Mile widziane osoby z doświadczeniem. Tel. 502667208
Zatrudnię kierowcę wywrotki C-kat. z doświadczeniem. Praca na
terenie Jeleniej Góry. - 663 140 625
Zatrudnię na stoisko z pamiątkami
w Karpaczu - 728 622 013
Zatrudnię Pana do pielęgnacji
ogrodu również jako złotą rączkę. 782 863 233
Zatrudnię Panią z orzeczeniem
o niepełnosprawności do sprzątania
biur w Świeradowie Zdroju. Umowa o
pracę. - 537 393 890
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, dekarzy, murarzy, cieśli.
Praca w akordzie, tel. 530 852 109,
692 461 983

Zatrudnię Ratowników WOPR z
KPP i aktualną książeczką na rok 2012
do pracy w hotelu w Karpaczu 8-10 dni
w miesiącu praca od czerwca 2012
roku więcej informacji pod numerem
telefonu 502 216 382
Zatrudnię rencistkę ,emerytkę do
pracy biurowej w kadrach, przy fakturowaniu itp. CV proszę przesyłać na
adres e.raczkiewicz@onet.eu - 607
328 088
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu w
Pałacu Łomnica. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.
CV prosimy wysyłać na adres: hotel@
palac-lomnica.pl - 075 71 30 460
Zatrudnię studentkę do sprzątania
biura w godz. wieczornych, umowa o
pracę. Oferta dla osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Pilne - 699
286 317
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu recepcjonistkę. - 792 827 477
Zatrudnię złotą rączkę - Jako praca
dorywcza na umowę zlecenie z uprawnieniami sep - 531-397-466
Zatrudnimy fryzjerki i fryzjerów
do salonu fryzjerskiego w Jeleniej
Górze. Oferujemy zatrudnienie na
umowę o pracę i atrakcyjny system
premiowania. CV prosimy wysyłać na
adres: ewa.sot@twojfryzjer.net - 228
700 520
Zatrudnimy osoby na stanowiska
sprzedawców w Delikatesach Stara
Spiżarnia. Informacja pod numerem
tel. 724 859 814 - 661 750 011
Zlecenie dla uczniów i studentów.
Jeśli chcesz zarobić na wakacje wyślij
cv. Zlecenie pn.-pt. 16:00-19:00 lub
8:00-16:00. Młody zespół, bezpłatne
szkolenie, gwarancja minimum stawki.
- beata@panaceumzdrowia.com
Zlecenie marketing - dom weselny
zatrudni specjalistę od pozyskiwania
klienteli na wesela oraz imprezy grupowe tel. 500 290 337
Zlecę wykonanie glazury (ściany +
podłoga) w łazience o wymiarach 2,0m
x 1,55m. Zabudowa stelaża podtynkowego i przewodu wentylacyjnego
regipsem. Tylko z profesjonalnym
sprzętem. czekam na wstępne wyceny
- tomwis@op.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Mam 17 lat i poszukuje pracy na
wakacje lub teraz w godzinach popołudniowych mój numer 726333178

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Dekielki do felg aluminiowych
VW 16’- 7 do 601 165 - 4 szt - 784
560 691
Kupię drzwi prawe do Citroena
Berlingo, rok produkcji 2008. Tel. 602
800 639
Kupię opony 2 szt 205/60/15, 2 szt.
lato - 502 051 727

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
265/70 r19,5 - do sprzedania opona
firmy Michelin XZE2+ (140/138 m, AT
112 PSI) stan wręcz idealny. Opona na
metalowej feldze, więcej informacji na
telefon. - 661 909 946
4 opony 185 60r15 letnie Goodyear
cena 250zl ładne - 515 184 359
Alu do Audi A-3 - Sprzedam komplet
felg za 550 zł. Okazja - 603 517 772
Do sprzedania opony letnie, mało używane Kleber dynaxer HP2 185/65 R14
4 sztuki za 400 zł. - 723 529 211
Felgi aluminiowe 13,- 17 - 4x98, 4x
100, 4x108,5x98, 5x100, 5x108, 5x112
różne wzory - 886 358 700
Mam do sprzedania alu felgi VW
z oponami 165/65 R14 rozstaw śr.
100x4 firmy Kleber Krisalp3. Opony
praktycznie nowe jeżdżone dwa miesiące. Opony letnie - 509 156 603
Mam do sprzedania alu felgi z
dwiema oponami; 155/70 R13 rozstaw
sr.115x4.jedna felga lekko uszkodzona
przez fachowca w warsztacie. Koszt
300zł kp. - 509 156 603

Mam do sprzedania części do Fiata
Punto poj. 1.1, 98r - katalizator z tłumikami, a także inne. - 609 104 056
Mam do sprzedania komplet 4 felg stalowych 4x108. Cena do uzgodnienia.
Kowary - 697 710 015
Opony 2 szt.zimowe 185 R14 C stan
dobry - tanio - 600 994 453
Opony nowe i używane, felgi stalowe
i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż,
klimatyzacje napełnianie, odgrzybianie
i naprawa tel. 75 78 936 51
Piękne felgi rial 17 cali szerokość
7,5 cala rozstaw 5x112 cena 700pln
za komplet. Cena do malej negocjacji
- 791 180 421
Sprzedam 4 opony letnie 185/65r15
Michelin 4szt., okolo 4mm. Cena 90zl.
- 601 992 067
Sprzedam 8 szt opon lato używane
b.d 195-65-15 tel 511315796
Sprzedam alufelgi firmy Alluet. Rozstaw śrub 4x114,3, nominalny otwór
centrujący 70,4. Cena za komplet 400
zł. - 603 937 089
Sprzedam części Opel Astra F,
Corsa B, Tigra - 781 386 587
Sprzedam części Renault Clio I,
II, Espace II, III, Laguna, 19 - 790
312 380
Sprzedam części Seat Cordoba,
Ibiza 94-99 rok - 781 386 587
Sprzedam felgi aluminiowe 19” do
Audi. Model od RS6. Piękne - 510
124 844
Sprzedam głośniki samochodowe
duże aluminiowa membrama, stan
bardzo dobry, cena za 2szt to 100zl
- 781 050 542
Sprzedam po 15zl felgi stal sunny
Fiesta, Polo oraz opony zimowe r13
155 po 20zl komplet - 609 272 704
VW Golf 3 - Sprzedam: tylną klapę,
tylne światła, 3 komplety kół (2 koła
kpl.) tłumik, pompkę do paliwa, tel.
530791082
Zbiornik walcowy 55 L (cylindryczny) Butla gazowa samochodowa
ważność: czerwiec 2015r. + dokumenty. Cena 150zł – 726143211

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta całe i powypadkowe kupię,
odbieram własnym transportem - 693
828 283
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 - 531
260 885
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
Każde auto kupię. Powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki. - 510 522 968
Kupie auto całe i uszkodzone może
być bez opłat. - 790 385 631
Kupie każde auto uszkodzone lub
całe z ważnymi opłatami lub bez,
zadzwoń z propozycją - 503 984 663
Kupię auta do 1500, stan obojętny,
gotówka od ręki, odbiór własnym
transportem - 531 258 101
Kupię autko do 1500zł. Corse, Fiestę z ważnym przeglądem i oc, bez
wypadku, w dobrym stanie, z okolic
Jeleniej Góry - 609 981 269
Kupię auto do 1000, może być uszkodzone, bez opłat - 692 671 278
Kupię każdą markę auta za rozsądne
pieniądze, nawet bez opłat, dysponuję
własnym transportem. - 888 696 309
Kupię każde auto - Całe i powypadkowe, również angliki, odbieram własnym transportem - 693 828 283

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 11

dodatek motoryzacyjny/reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

niała na dobre w podświadomości ta nowiutka płyta spowoduje
słuchaczy zwracając od razu na dalszy rozmach w ich karierze?
KAPELA ZE WSI WARSZAWA
Zapewne tak. To płyta
siebie uwagę barwną i
wyjątkowa nagrana z
nietuzinkową muzyką.
– “ Nord ” ,wydawnictwo:
muzykami szwedzkiej
Wplatając
ludowe
akKarrot Kommando
formacji Hedningarna i
centy do swoich kompokanadyjskiej szamanki
zycji
przysporzyli
sobie
Przez 15 lat swego istnienia
Sandy Scoffield.
Kapela Ze Wsi Warszawa zaist- wiernych słuchaczy. Czy

POP ROCK & JAZZ

ELA MIELCZAREK – „Elaela,
wydawnictwo: Metal Mind
Productions

rozpoznawalny głos wokalistki Ryszka, Dariusz Ziółek, Grzegorz
śpiewającej o „Poczekalni PKP” Kapołka, Mirek Rzepa). Na płycie
znalazło się 9 własnych
spowodował istną lawinę
kompozycji, z wyjątkiem
zaproszeń na festiwale
„Kołysanki” i „Opowieść
bluesowe. Najnowszą płyNa początek lat 80. przypa- tę „Elaela…na urodziny”
mam” autorstwa Andrzeja
da szczyt popularności Elżbiety nagrała z wypróbowanyRyszki.
Mielczarek. Charakterystyczny i mi muzykami (Andrzej
Andrzej Patlewicz
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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
ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 75zł za m 2. 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
2 lub 3 pokojowe - poszukuję dla klienta
mieszkania powyżej 60m2, nie parter,
w spokojnej lokalizacji. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Dwupokojowe do 2800 zł/m2 w
JG - Szukam mieszkania, najlepiej
Zabobrze. Z rozsądnym czynszem. W
kwocie do 2800 zł/m2 - może wymagać
niewielkiego remontu. Działam na
zlecenie klienta: Kamil Żur (lic. 4917)
- 604 906 257
Kupię 2 pok. na Zabobrzu do 45 m2.z
balkonem może być wysoki parter.
Najlepiej bez pośredników i prowizji.
- 691 237 151
Pilnie 2-pokojowe - poszukuję dla
klienta mieszkanie ok. 37-50m2
za Zabobrzu. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Zdecydowanie kupię ładne mieszkanie, minimum 3 pokojowe w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. Ogródek,
taras będzie atutem ale niekoniecznie.
Najchętniej bez pośredników. - 695
449 389

MIESZKANIA
SPRZEDAM
„Perła Cieplic” - 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
„Zielone Tarasy” - Nowoczesne
osiedle położone w Cieplicach przy ul.
Zielonej. Mieszkania od 42 do 69m2.
Balkony, tarasy, winda, monitoring.
Zapraszam na prezentację Roksanes
Ż 7867 - 508 240 831
140tyś 3pok. Orle - Parter, 54m2,
cena do negocjacji. Lic.5877 - 500
122 445
2 pok. po remoncie 127tys - mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu, duży
balkon, po kapitalnym remoncie, 3 piętro, wszystko nowe, czynsz 200zl, tylko
127tys zl lic 12181 - 508 240 821
2-pok, po remoncie Karłowicza - W
bloku po termomodernizacji na III
piętrze o pow.36,4m2. Ogrzewanie
sieciowe. Okna z PCV. Mieszkanie
zadbane. Cena 130tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 602
732 135
2-pok. – wieżowiec - Zabobrze II Mieszkanie na IV piętrze do remontu
o pow. 54m2. Ogrzewanie sieciowe.
Budynek po termomodernizacji. Cena
149ty.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549. - 602 732 135
2-pok. 50m2. A. Mickiewicza - B.
atrakcyjna lokalizacja i cena, w pełni
rozkładowe. 2 duże pokoje, duża
kuchnia, łazienka. Słoneczne, ciepłe i
suche!2-ie duże piwnice, duży strych.
158tys. - 516 028 081
2-pok. w kamienicy Zabobrze - II
piętro pow. całkowita 52,4 a użytkowa
ok. 46m2. + ogródek.Lokal do remontu.
Ogrzewanie piece kaflowe (możliwe
ogrzewanie gazowe instalacja gazowa
w mieszkaniu. Cena 105tys.zł. N.Rychlewski. Lic. 9549. - 602 732 135
2-pok. w wieżowcu ul. Kiepury - IV
piętro pow.38,7m2. Do remontu.
Ogrzewanie sieciowe. Okna drewniane. Cena 110tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
2-pok.ul. Malczewskiego - Na parterze w bloku po termomodernizacji o
pow. 38,8m2 do niewielkiego remontu.
Ogrzewanie sieciowe , okna wymienione na PCV. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
2-pokoje, Zabobrze III - Na IV-p. z
balkonem o pow. 35,8 m2 w wieżowcu.
Mieszkanie środkowe, słoneczne.
Kuchnia osobna. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Atrakcyjna cena. Czynsz
170 zł. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe - Ścięgny - Parter w
kamienicy po remoncie pow.49m2 +
garaż blaszak. Ogrzewanie gazowe.
Cena 139tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe przytulne mieszkanko
37,4m2 - 116tys wysoki parter Zabobrze Różyckiego - 502 670 845

2-pokojowe w Kowarach - W
kamienicy , Ip. pow. użytkowa 71m2 +
pomieszczenia przynależne i ogródek
.Do niezbyt dużego remontu. Cena
89tys.zł.Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe w Kowarach - W
kamienicy, I piętro, pow. użytkowa
71m2 + pomieszczenia przynależne i
ogródek .Do niezbyt dużego remontu.
Cena 89tys.zł.Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe- Zabobrze I - Na IV piętrze w ocieplonym bloku. Pow.33,2m2.
po remoncie. Ogrzewanie sieciowe.
Czynsz ok.180zł. (ogrzewaniem i f.
remontowy). Cena 110tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 602
732 135
2-pokojowe, 48 m2, Zabobrze - Bardzo ładne, funkcjonalne w zadbanym
bloku IV piętrowym. Kuchnia osobna
z meblami na wymiar. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Balkon duży, słoneczny. Nieruchomości Szymkiewicz
L. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe, I piętro, 50 m2 - W
budynku 4-rodzinnym, jednopiętrowym. Po remoncie, bezczynszowe
z parkingiem. Ogrzewanie gazowe
piec dwu-funkcyjny. Niskie koszty
utrzymania. Blisko centrum miasta.
Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400
- 669-620-071
2-pokojowe, Kiepury, 51,3 m2 Mieszkanie funkcjonalne, rozkładowe
na III-p. z balkonem. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Klatka schodowa czysta. Na podłogach
klepka parkietowa. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
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
- 669-620-071
3 pokoje 185.000 zł - Mieszkanie zlokalizowane na Zabobrzu, 1 piętro, balkon,
3 pokoje, duża kuchnia, łazienka po
remoncie, okna PCV. Sudety Nieruchomości. - 535 630 414
37m2 na Zabobrzu - 2-pokojowe
mieszkanie z aneksem kuchennym,
na parterze docieplonego bloku na
Zabobrzu I, idealne dla Klientów mających problem z przemieszczaniem się
po schodach. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
3-pokojowe Cieplice 159tyś zł
- Mieszkanie na osiedlu XXlecia, z
balkonem i widokiem na góry, z całkowicie wyposażoną kuchnią, nowymi
oknami i junkersem, 47m2, cena do
rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
3-pokojowe Osiedle Orle - W Cieplicach w bloku 65m2 wysoki parter
mieszkanie po remoncie do zamieszkania w cenie kuchnia w zabudowie
dwie szafy typu komandor tylko 180tys.
Nieruchomości Marles lic.13045 - 790
418 318
3-pokojowe, Zabobrze II, 63 m2
- Na IV-p. ocieplonego wieżowca.
Nowoczesna, bezpieczna winda.
Kuchnia osobna z meblami na wymiar.
Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z
junkersa. Panele. Warto obejrzeć.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669-620-071
4-pokojowe, Cieplice, 140 m2 Mieszkanie piękne, stylowe z dwoma
balkonami w budynku wielorodzinnym
w uzdrowiskowej części Cieplic. Kuchnia osobna. Ogrzewanie gazowe. Podłogi - parkiet dębowy. Nieruchomości
Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
99m2 w kamienicy z garażem - Ładne
3-pokojowe mieszkanie do odświeżenia, rozkładowe z balkonem, na I
piętrze, blisko centrum a zarazem w
cichej lokalizacji, ogrzewanie gazowe.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
At r a k c y j n e d w u p o k o j o w e Przedstawiam do sprzedaży bardzo
atrakcyjne mieszkanie położone w
zielonej dzielnicy miasta . Na lokal o
powierzchni 38m2 składają się kuchnia, dwa pokoje z balkonem i łazienka.
Lic.4917 - 505 718 934

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.

Sprzedam – cena od 2.700 zł netto/1m2
Wynajmę – cena od 30 zł netto/1m2
2. LOKAL DO WYNAJĘCIA
JELENIA GÓRA, UL. SZKOLNA 5/10

Lokal na I piętrze,
46m2,
klimatyzacja

Bardzo ładne 169 tyś 50m2 bezczynszowe - 2p. po remoncie, ogródek,
piwnica, strych. W mieszkaniu kafelki,
panele, ogrzewanie gazowe (b. ekonomiczne) Cieplice 169 tys. Blisko
przedszkole, przystanek, Tesco. Pilne
B. Pośrednik - 669 289 800
Bardzo ładne 44m2 - 2-pokojowe
mieszkanie z w pełni wyposażonym
aneksem kuchennym, nowe budownictwo na Zabobrzu, duży balkon,
mieszkanie widne i słoneczne, czynsz
z ogrzewanie i ciepłą wodą ok.260zł.
N. Otti lic 13225 - 603 491 335
Bez pośredników sprzedam lub
wynajmę mieszkanie w kamienicy, 2
pokoje 50m, ul. Świętojańska - 606
493 620
Centrum M2 - 39 m2. Ogrzew. sieciowe. Dwa pokoje, łazienka, kuchnia.
Miejsce parkingowe. W cenie 135
000 zł zostanie dokończony, obecnie
trwający, remont. Kamil Żur, nPartner.
lic 4917 - 604 906 257

Cieplice 65 m2 za 179 000 zł - Okazja. Budynek z nową elewacją. Wysoki
parter. Trzy pokoje. Kuchnia z dużą
jadalnią (dawniej sypialnia). Ogrzewanie sieciowe. Kamil Żur. nPartner.
lic 4917. - 604 906 257
Cieplice kawalerka 37m - 103tyś - II
piętro, 37m2 (salon 25m2, kuchnia,
łazienka) w kamienicy, całość po
remoncie (nowe okna, panele, struktura na ścianach, drzwi wejściowe)
wymaga odświeżenia i wykończenia
ościeżnic. N.Fankulewscy lic.8236 692 094 962
Drzymały Ip. 46m2 - 150tys - I
piętro, 2 pokoje, kuchnia z jadalnią,
łazienka i przedpokój. Całość po kap.
remoncie, okna PCV, deski na podłogach, do zamieszkania bez nakładów.
Nowe klatki, dach, spokojna okolica. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

www.jelbud.pl

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Duża kawalerka koło AE - Przy ulicy
Na skałkach pierwsze piętro z balkonem 40m2. Niski koszt utrzymania.
Polecam. N. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Duże mieszkanie w Cieplicach - W
kamienicy na II (ostatnim) piętrze o
pow.125,4m2, 5 pokoi, dwie kuchnie
dwie łazienki. Ogrzewanie gazowe,
garaż. Cena 330tys.zł.Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135
Dwa w jednym 100m mieszkanie z
pełnym wyposażeniem AGD, RTV,
meblami. Ogród, miejsce parkingowe,
teren ogrodzony, drugie piętro, słoneczne 298000 tys. - 663 186 912

Karłowicza, ładne - III piętro,
39m2, 2 pokoje (18, 10m2) jasna kuchnia. Całość po kap. remoncie (okna
PCV, gładzie, panele, nowa łazienka)
z loggią. Czynsz 320zł, środkowe,
słoneczne, dobra lokalizacja. N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Karpacz 43m2, 2 pokoje - Parter
z niezależnym wejściem 43m2 (2
pokoje, kuchnia, łazienka, ganek) CO
miejskie, możliwość zrobienia tarasu
we własnym ogródku (40m2). Blisko
Gołębiewskiego, cena do negocjacji. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962

Dwupokojowe - Tanie mieszkanie
po remoncie z balkonem cena 110
tyś. zł Nieruchomości Partner - 604508-308

Kawalerka na Zabobrzu - W pełni
umeblowana, gotowa do wprowadzenia kawalerka 27m2, usytuowana na
2pięrze w bloku 4piętrowym. Czynsz
125 zł. Sprzedam lub zamienię na
większe (do remontu). - 791 292 898

I piętro, 64m2, 3 pokoje - 160tyś. Okazja, 2500zł/m2. Zabobrze, blok po
termomodernizacji, 3 pokoje (19, 18,
11m2), łazienka po remoncie z elektrycznym boilerem. Okna PCV, parkiet
na podłodze, nowe drzwi wejściowe. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962

Kawalerka na Zabobrzu, 24 m2
- Ciepła i słoneczna po częściowym
remoncie. Nowe okna i panele na podłogach. Gładzie na ścianach. Ogrzewanie z sieci. Blok IV-p., ocieplony, klatka
schodowa zadbana. Nieruchomości
Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071

Kawalerka w centrum - Mieszkanie
o powierzchni 30m2 znajduje się na
pierwszym piętrze w kamienicy. Ładny,
ustawny pokój z uroczym piecem
kaflowym, widna kuchnia. Lic.4917 505 718 934
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 junkersa.
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. Mieszkanie ciche i ciepłe. Czynsz 85 zł.
Miejsce parkingowe. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, Zabobrze III, 30 m2 Mieszkanie funkcjonalne, środkowe,
ciche na III p. w zadbanym budynku
3-p. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Podłogi - deski, kafle w łazience. Aneks
kuchenny. Nieruchomości Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Kiepury - 160tyś. - I piętro z balkonem, 54m2, 2 pokoje (26, 12m2) do
zamieszkania, piękna lokalizacja (okolice ZUS) b. słoneczne i ustawne, nie
wymaga nakł. finansowych. W cenie
zab. kuchenna i szafa komandor. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kiepury – III piętro, 52m2, 2pokoje
(24, 12m2) po remoncie (okna PCV,
panele, glazura) balkon, w cenie zabudowa kuchenna z AGD, wyposażona
sypialnia, mały kominek na bio paliwo.
Czynsz 310zł.słoneczne. N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kiepury - IVp.z balkonem, 52m2, 2
pokoje (24, 12m2) osobna kuchnia,
łazienka i WC, w cenie zab. kuchenna,
szafa Indeco, wysokiej klasy armatura,
glazura i wykończenie. Nie wymaga
nakł. finansowych. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Kiepury 54 m / 155 tys. - Mieszkanie ciepłe, słoneczne z balkonem.
Nieruchomości Partner lic. 4917 604-508-308
Kiepury I piętro. 52m2 - 175tyś. - 2
pokoje (24, 12m2) z balkonem. Kuchnia i łazienka po kap. remoncie w
2011r. w cenie całkowite wyposażenie
kuchni i łazienki. Do zrobienia podłoga
w salonie i przedpokoju. N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kiepury IIIp, 63m2 - 189tyś. – 3
pokoje (24, 14, 9m2) z balkonem, po
częściowym remoncie, czynsz 220zł/
mc, słoneczne, ciepłe, z szeroką klatką
schodową. Cena do negocjacji - sam
zaproponuj rozsądną cenę. N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Kiepury kawalerka - 125tyś - IV piętro, kawalerka 38m2, salon 19m2,kuchnia 9m2, duży balkon z widokiem na
góry. Całość po remoncie, w cenie
całe wyposażenie mieszkania, świetna
lokalizacja, nowe bloki. Polecam N.
Fankulewski lic.8236 - 692 094 962
Kiepury, 165tyś, wieżowiec - VI
piętro, 64m2, 2 sypialnie (20,10m2),
aneks kuchenny z salonikiem (18m2)
łazienka, WC, balkon. Do zamieszkania bez zbędnych nakł. finansowych, zadbane, oryginalny rozkład,
słoneczne, ciekawe. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Komfortowe mieszkanie w nowo
wybudowanej kamienicy na II piętrze o
pow.całkowitej 83,4m3 (po podłodze).
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.Cena
269tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Komfortowe w centrum Jeleniej
Góry - Po modernizacji , 4 pokoje.
pow.130m2 na parterze w kamienicy.
Ogrzewanie gazowe + kominek. Na
mieszkanie lub lokal. Cena 370tys.zł.
Nieruchomości.Rychlewski Lic.9549.
- 602 732 135
Kowary, 85tyś - Parter, 46m2, 2
pokoje, umeblowana kuchnia, piękna
łazienka. Całość po kapitalnym remoncie. W cenie murowany garaż, duży
strych, 2 komórki. CO na piec stałopalny, działka do wydzierżawienia. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Luksusowe - Kiepury - III piętro
w nowym bloku,2 pokoje,42 i 44m2
z balkonami luksusowo wykończone,
wysokiej klasy armatura i zabudowa
kuchenna w cenie, z balkonem,
doskonała lokalizacja. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Ładne 3-pokojowe ul. Elsnera - w
ocieplonym wieżowcu na V piętrze
po remoncie, słoneczne, ciepłe, duży
balkon z widokami. Ogrzewanie sieciowe- nowe grzejniki. Okna PCV.
Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549.
- 602 732 135

M2 po remoncie za 2750 zł/m2 - Jelenia Góra. Cena 137 000 zł. Powierzchnia 49 m2. Dwa pokoje. Ogrzewanie
gazowe. Nowe okna, drzwi, podłogi,
piec CO. Nie wymaga najmniejszego
nakładu. Kamil Żur. nPartner. licencja
4917 - 604 906 257
M-3 w Cieplicach - 67m2 na pierwszym
piętrze z dużym ogrodem. Mieszkanie
bezczynszowe. Cena 135000zł. - 509
156 552
Malczewskiego - Parter, 40m2
z balkonem, 2 ustawne pokoje (16,
14m2) kuchnia z oknem. Mieszkanie
wymaga remontu, ale posiada duży
potencjał, ustawne, słoneczne, dobra
lokalizacja. Blok po termomodernizacji. N. Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Mam do sprzedania mieszkanie w
centrum Kowar po remoncie kapitalnym 27 m/kw z garażem - cena do
uzgodnienia. - 663 160 618
Mieszkanie - 137 000 - Sprzedam
trzypokojowe mieszkanie po remoncie
w Cieplicach. Lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie
biura w pełni opłaca strona sprzedająca. - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu, pow 40m2, 3 piętro, balkon, niski
czynsz. tylko 100tys zl. lic 12181 - 508
240 821
Mieszkanie 2 pokojowe, 46m2,
do remontu, czynsz 150zł, ogródek,
Zabobrze III, budynek z cegły, tylko 105
000zł Kodex 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2 - Na
wysokim parterze w budynku wielorodzinnym w okolicy Morcinka. Kuchnia
osobna. Dobry standard. Nowe okna
i podłogi. Czynsz 280 zł/ m-c. Bardzo
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 2-pokojowe, 50,7 m2 Na Zabobrzu 3 w bloku 4-p., środkowe.
Dobry standard. Bardzo ciepłe z balkonem. Kuchnia osobna. Ogrzewanie
i ciepła woda z sieci. Na podłogach
panele i kafle. Tanie. Nieruchomości
Szymkiewicz L. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe 61m2 na
Kiepury. Łazienka i wc osobno, parter,
blok ocieplony, nie z wielkiej płyty. Bez
pośredników. 160 tys. Dostępne od
zaraz. - 663 382 549
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 4-pokojowe, 80 m2 Rozkładowe, funkcjonalne, słoneczne
z dużym balkonem. Kuchnia ładna
- osobna. Ogrzewanie i ciepła woda
z sieci. Na Zabobrzu III w bloku IV-p.,
w dobrej lokalizacji. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 50m2 Jelenia Góra
- Bardzo ładne, dwupokojowe mieszkanie w najbardziej poszukiwanej,
zielonej dzielnicy miasta przy ulicy
Mickiewicza. - 516 028 081
Mieszkanie sprzedam - 3 pokoje
63m2, 72m po podłodze, kominek,
balkon, piwnica, pom. gosp, centrum.
Cena 169 tys. do negocjacji tel. 885
040 959
Mieszkanie w bloku (3 pokoje,
kuchnia, osobna łazienka i toaleta),
68m2, II piętro. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Spokojne i zielone okolice
pętli Morcinka. Cena: 210 tyś. zł. Bez
pośredników. - +48 662-201-485
Mieszkanie w bloku (3 pokoje,
kuchnia, osobna łazienka i toaleta),
68m2, II piętro. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Spokojne i zielone okolice
pętli Morcinka. Cena: 210 tyś. zł. Bez
pośredników. - +48 662-201-485
Mieszkanie w Kowarach - Słoneczne
z widokiem na góry, w bloku 3 pokoje
49m kw. 170.000zł -cena do negocjacji.
- 603 577 572
Mieszkanie w Piechowicach 2-pokojowe 50m2 w bloku duży balkon
od Płd strony wysoki parter słoneczne
ciepłe do niewielkiego remontu i
aranżacji wg uznania tylko 140tys do
niewielkiej negocjacji. Nieruchomości
Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie własnościowe 49m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka (ogrzewanie gaz+piec węglowy) 3piętro,
centrum Jeleniej Góry (ul. Groszowa),
3 komórki, ogród działkowy 300 m2, w
niewielkiej odległości, cena do uzgodnienia - 756422255; 604622331
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
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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.

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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Kupię każde auto, całe
lub uszkodzone tel. 695
614 193
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, dobre ceny - 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 kombi z gazem - z ważnymi
opłatami i jako takim stanie technicznym odpowiadam na sms - 697
335 784
Kupię Punto, Forda, Opla, Golfa lub
inne auto. Szybki odbiór oraz pieniążki
- 783 032 842
Kupię samochody całe i uszkodzone,
osobowe, dostawcze również angliki,
w całości, na części, odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice gotówka od ręki - 881 479 957
Kupię 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
Kupuje auta różnej marki za rozsądne pieniądze - 511 209 408
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

Urzędowa kasacja
pojazdów „Carbo”
Jeżów Sudecki Ul. Długa
17 (na terenie składu
opału) Zaświadczenie
do wyrejestrowania.
Transport auta gratis. Tel.
75 713 74 12
Znudziło ci się twoje auto, zadzwoń
ja je kupie ze mną współpraca to sama
przyjemność, nie wierzysz to sprawdź,
gotówka od ręki, posiadamy własny
transport - 886 731 113

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Astra kombi 93 rok,1.6 benzyna,
.c.zamek, abs, radio. Kolor czerwony.
OC i przegląd do lipca. Cena 1250
zl. - 783 032 842
Audi A3, 1.9.TDI, czarny metalik,
110PS, stan licznika 263 km, stan bdb.
Cena 9 100 tys. do negocjacji. Auto
jest w Polsce do 1.05.2012r. Kontakt:
507461178
BMW 320 D kombi 2000rok, granatowy, ABS, centralny zamek, elektryczne szyby, klima, świeży przegląd
i OC, stan auta b. dobry, cena 13500zl
do minimalnej negocjacji - 798 680
790
Citroen AX, Micra 2, Opel Corsa
sprzedam na części zapraszam do
współpracy - 500 038 104
Crossa Honde bez dokumentacji
odpala, ale gaźnik ciągle przelew cena
700 - 669 497 179
Do sprzedania BMW 520 150 km e34
. czerwona alufelgi 17 cali z instalacją
gazową, sekwencja założyłem ją w
kwietniu tamtego roku. Stan dobry do
poprawek. Cena 3800. przegląd grudzień oc czerwiec - 531 443 271
Do sprzedania Honda Civic V gen,
1,5 LSi 90KM. Po remoncie silnika,
do zrobienia zbieżność! Pełna elektryka, atrakcyjny wygląd, benzyna.
Cena 3500zł. Polecam, warto - 534
206 490
Fiat Brava JTD 105 KM, 174 kkm,
1999 r. klimatyzacja, elektryczne
szyby, wspomaganie nowe opony plus
letnie na jeden sezon, centralny 2 x
kluczyk, błękitny - 603 812 290
Fiat Ducato - jedyny taki - 1997r -Airbag przedłużony. Atrakcyjny wygląd
(przyciemniane szyby z atestem) -Hak
-szybki demontaż wnętrza (półki tył, 3
fotele, składany stolik), więcej inf: nr:
601 594 104

Fiat Marea Weekend sx 1,.16v - Auto
posiada: Klimatyzacja, el.szyby, ABS,
air bag, elektrycznie sterowane szyby,
centralny zamek + pilot, wspomaganie
kierownicy, komplet kluczy, radio, hak,
regulacja wysokości kolumny k - 783275-025, 669-932-853
Fiat Punto 55SX z 1997r. - cena
3000zł (do negocjacji), widoczne ślady
użytkowania (drobne rysy i wgniecenia), mały przebieg, kierowca nie
palący, komplet opon i ważna do 5.06
karta parkowania na strefę Jeleniej
Góry gratis - 609 266 856
Ford Mondeo kombi ‘99 - auto jest
w dobrym stanie technicznym. Silnik
2.0 benzyna. Cena 2700 zl. - 607
187 119
Ford Mondeo zadbany 1800cm3 kombi 1994rok. Samochód posiada
elektrycznie regulowane przednie
szyby, elektrycznie regulowany fotel
kierowcy, elektryczne lusterka - 665
945 086
Golf 3 1.6 benzyniak, srebrny, od
2008 w kraju, szyberdach, 3 drzwiowy,
mały przebieg, 94 rok, srebrny, 3600 do
negocjacji. Do obejrzenia w Karpaczu
lub Podgórzynie. Więcej pod numerem
698-445-296 i 608-020-795
Golf 3 kombi 95 rok - 1.8 benz. Abs,
wspomaganie kier. c. zamek, el. szyberdach - domykany z kluczyka. Autko
w ciągłej eksploatacji. Nowy przegląd
ważny do kwietnia 2013. Cena 1690zl.
- 783 032 842
Golf 3 kombi TD - czerwone kombi
na felgach, posiada hak oraz szyberdach. Rok 94 turbo diesel. Cena
3800zł - 515 330 118
Golf IV 1,4 16v 99r - srebrny 5
drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, abs, c.zamek, opłacony - 693
828 283
Golf IV 2000 rok 1,9TDI (90km)
kombi, elekt. lusterka, szyby, szyberdach, cent zamek.4x poduszki
powietrzne, ABS, alufelgi, radio CD.
Cena 8500 do nego - 793 199 383
Golf2 td 1200zł - 95 rok - 668 492
151
Honda MTX 80 6 biegów chłodzona cieczą bez dokumentacji 100%
sprawna, cena 650 zł, więcej informacji
534 851 103
Hyundai coupe - 1996r, czarny, poj
1997 139 KM, el. lusterka i szyby,
c.z., klima, wspomaganie, poduszki
pow, welur, światła przeciwmgielne, w
ciągłej eksploatacji - 511 667 424
Mam do sprzedania Forda Escorta w
całości lub na części. 1.6 benz. 16V
1994. Auto jest sprawne tylko tłumika
nie ma. Tanio. Więcej info pod nr
605517312
Mam do sprzedania Mazda 6 Sport,
limuzyna. Przeb: 199tyś, 2002rok,
136KM, pełne i bogate wyposażenie
z górnej półki. Serwisowany w Mazdzie-na gwarancji. Zapraszam do
oglądnięcia. - 757 552 845
Mam do sprzedania skuter marki
Gilera Storm stan bardzo dobry, motor
jest bardzo zrywny, jest zarejestrowany
na 50, a silnik ma od 80, cena 2200zł
cena do negocjacji. - 600 688 662
Mam do sprzedania swoje auto. VW
Golf IV 1999 1,9 TDI 90KM 216000
czarny kombi. Stan bardzo dobry,
pierwszy właściciel w kraju - 507
044 735
Matiz - 2000rok. II właściciel, aluminiowe felgi + komplet kół na zimę,
zadbany, stan bardzo dobry cena 3900pln. - 511 699 191
Mercedes 190 B+G - Mercedesa
posiadam od niecałego roku, użytkowany na codzienne dojazd do pracy i
weekendowe wypady. Autko spisuje
się bez zarzutów, pali w największe
mrozy bez problemu. Auto posiada
instalacje gazową - 726 923 972
Mercedes okular - stan dobry, alufelgi, full wypas - 8000 - 534 698 224
Micra - jestem 2 właścicielem,
kupiony w Polsce. 2004 rok poj. 1200
(80 KM), przebieg 71 tyś, 4 poduszki,
klimatyzacja, el szyby, c zamek, ABS,
radio CD, opony letnie i zimowe. Małe
spalanie sr 6.5 litra. Tel 792055657
Micra 900zł – 1990, 1,2 benzyna,
zarejestrowany OC do 2013, ekonomiczny wiec ej inf telefonicznie - 531
258 101
Mitsubishi Colt 1.3 rok 93. Posiada:
wspomaganie, centralny zamek, el.
podgrzewane lusterka, radioMP3,
ważny przegląd i OC. Cena 2200
polecam - 785 569 532
Motorower Honda, Puch, Sasch.
Cena 800 zl. Za całość. Brak dokumentów. Tel.691063439

Nissan Micra 900zl, 90 rok, 1,2 benzyna, zarejestrowany w dobrym stanie,
w ciągłej eksploatacji - 531 258 101
Nissan Primera 2,0 SLX LPG 92r elek szyby i lusterka, alarm lpg
sekwencja 1500zl - 664 971 272
Nissan Primera 2,0 SLX LPG – Elek.
szyby i lusterka LPG sekwencja,
alarm, 92r 1500zl - 664 971 272
Opel Astra III kombi - 2008rok 1700
CDTI srebrny metalik. W bardzo
dobrym stanie, zarejestrowana. Cena
- 22900pln. - 511 699 191
Opel Astra rok 1994.Poj 1.4 stan
dobry. Auto bez korozji, garażowany,
szyberdach, imobilajzer. Polecam 509 901 486
Opel Tigra 1.6, benzyna+LPG
sekwencja, r.1996, bezwypadkowy,
2 kpl. felg z oponami, sprowadzony
z Niemiec w 2008, zarejestrowany, 2
poduszki, abs, alarm, właściciel niepalący, więcej informacji: 660 737 655
Pilnie sprzedam Peugeot 407 pojazd po wymianie oleju i filtrów.
Przebieg 219000km, rok 2004, 2.o
HDI 136KM Cena 19 900ZŁ - 509
781 891
Polonez Caro Plus ‘98 - aktualny
przegląd oraz ubezpieczenie. Przebieg 62 tys. silnik 1.6 na wielopunktowym wtrysku. Cena 1900 zł - 691
176 546
Posiadam do sprzedażny czerwonego VW Polo z 2000 r w bd stanie,
komplet dokumentów, serwisowany,
145 000 km przejechane, 1.4 mpi,
cena 5700zł do negocjacji, więcej
informacji pod numerem 795991545
Quad 110 jak nowy - do sprzedania
super maszynka o pojemności 110cm,
jeden z większych, duże koła, w pełni
sprawny, odpala hula lata, idealny na
nadchodzący sezon. Atrakcyjna cena
- 695 659 696
Renault Laguna kombi LPG - 96r
2.0l 16v 140KM z sekwencją gazową,
wersja business, 2 air bag, kimatronic,
auto do poprawek lakierniczych, kolor
granatowy metalic. Cena 3200 - 888794-020
Renault Megane coupe - rok
prod.1999, przegląd i OC ważne do
07.2012, granatowy, ABS, 4el.szyby,
el. lusterka, alufelgi, szyberdach, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne,
CD radio, immobiliser, komputer, dwa
kompl. opon (zima-lato) - 4650zl - 692
682 150
Renault Tahlia 1,4 benzyna - 2004
w bardzo dobrym stanie po wymianie
tłumika klocki i tarcze, klimatyzacja,
opony letnie i zimowe na felgach
bagażnik dachowy, salon Jelenia Góra
bezwypadkowy idealny pod gaz - 666
329 500
Seat Altea 2006 rok, 1,9 TDI - Sprzedam lub zamienię na mniejszy – nowszy. Przebieg 147 tys moc 105 KM.
Śliczny w najmodniejszym białym kolorze. Idealny dla kobiet. Klimatyzacja 8
poduszek itp stan techniczny idealny w
kraju 9 miesięcy - 517 900 425
Seicento - 2001rok Poj.900cm3 II
właściciel [kobieta] stan bardzo dobry.
Nie wymaga wkładu finansowego.
Cena - 4300 - 505 534 141
Sprzedam Audi 80 1990r 1,6td
wspomaganie centralny zamek, hak,
stan dobry 2600zł do uzgodnienia 530 076 877
Sprzedam Audi b3,1.8 benzyna, rok
prod 1990 stan ogólny dobry. Cena
1100 do negocjacji. Opłaty ważne do
września oraz Golfa3 rok 1993 poj 1.8
benzyna do poprawek lakierniczych. 793 514 567, 788 354 442
Sprzedam auto marki Chevrolet
Matiz z 2008 roku. Przebieg to jedynie
55tyś. Auto w super stanie. Spalanie
4.5L/100km trasa, 5.5 miasto. Cena
12.999 do negocjacji. Kont. tel. 791733-440
Sprzedam crossa Suzuki DRZ 125
- rocznik 2005. Ostatnio w crossie była
wymieniana uszczelka pod głowicą i
regulowane zawory więc jest wszystko
sprawne. Jest on na kołach z tyłu 16 a
z przodu 19. Cena 2600zł do negocjacji - 727 698 256
Sprzedam czarnego Golfa IV 1,9TDI
135KM ładny zadbany elektryczne
szyby lusterka szyberdach, ABS,
ASR, wspomaganie kierownicy, alufelgi, ważne opłaty naprawdę warto
cena 10200 do małej negocjacji - 722
368 361
Sprzedam Ford Fusion 1,4 TDci
rok 2004, z klimatyzacją auto alarm,
poduszki powietrzne, centralny zamek,
aluminiowe felgi, ekonomiczny, więcej
informacji udzielę telefonicznie, cena
16000 do negocjacji - 600 705 012

Sprzedam Ford Transit 6 osób +
1tona - 693 261 761
Sprzedam Golf 2 poj 1.3 benzyna,
opłacony 1000zl - 510 371 507
Sprzedam lub zamienię Citroena zx
rok 1996 ważne opłaty lub zamienię
na coś pięciodrzwiowego lub na stare
BMW z opłatami - 669 479 179
Sprzedam lub zamienię Mercedesa
Vito 211 rok 2004r. na większego
np. Mercedesa Sprintera lub innego
z młodszym rocznikiem za dopłatą.
Cena 23000 zł - 881 799 855
Sprzedam ładne BMW 316 1991
rok 198 tyś przebiegu zielony metalik
sportowa kierownica i wydech. Autko
w zadbane. Posiada szyberdach
centralny zamek elektryczne lusterka
welurowa tapicerka. Cena 2600zł. 501 498 491
Sprzedam Mazdę 323C 1,5L
1995rok - Wszystko sprawne. Wyposażenie: -2 poduszki; pasażer, kierowca
-elektryczny szyber dach -wspomaganie kierownicy -szyby na korbkę
-regulowane fotele -regulowana kierownica -centralny zamek -immobilizer
- 785086073 // 514029323
Sprzedam Megane Coupe 2.0 16v
z gazem kolor żółty rok 1996, gaz
na gwarancji po wymianie płynów
filtrów, paska rozrządu, brak korozji.
Cena 6000 tys do negocjacji.. - 667
045 397
Sprzedam Mercedesa MB-100: Rok
produkcji: 1991. Przebieg: 192tys km.
Silnik: 2.4 Diesel. Stan ogólny: Dobry.
Ubezpieczenie: lipiec 2012 Cena:
3500zł (do negocjacji) - 516-426-594
Sprzedam Omegę B 2,5 TD kombi,
hak, na alusach, klima, komplet opon
zimowych na stalowych z ubezpieczeniem bez przeglądu do poprawek
blacharsko mechanicznych. Cena 2
tys. - 507 408 393
Sprzedam Opel Astra kombi rok 93,
ważny przegląd i oc. - marta1500@
op.pl
Sprzedam Opla Astrę, 2001 rok,
1.4 benzyna, 110 tys.km, cena 3500
zl - 725 462 253
Sprzedam Opla Corse1,4 rok 96 na
obniżonym zawieszeniu lub zamienię
na inne małe auto na zwykłym zawieszeniu. - 695 029 655
Sprzedam Passata kombi, rok
2003/04. Silnik 1.9 tdi, zarejestrowany
w kraju. Cena 18 tys. Kolor srebrny.
Tel.515 206 246
Sprzedam Polonez Atu Plus rok pr
2000 LPG - 693 261 761
Sprzedam przyczepę gastronomiczną w pełni wyposażoną. Bardzo
dobra cena - 515 298 712
Sprzedam Renault Twingo - 1997,
1,2 poj., elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, 2x poduszka powietrzna, imobilaizer, automatic, stan bardzo dobry,
używany przez kobietę, niebieski, cena
4300 zł do niewielkiej negocjacji - 511
057 130
Sprzedam Reno Twingo w dobrym
stanie 1.2 r. 93 - 783 972 120
Sprzedam Seat Toledo rok prod.
1995 poj. 1800. Ubezpieczenie do
czerwca, bez przeglądu, do poprawek
lakierniczo -blacharskich zasilane
benzyna + LPG, posiada klimatyzacje
i elektrykę - 508 007 094
Sprzedam VW Lupo rok 2000 kolor
czarny przebieg 170000, cena 7700,
stan bardzo dobry - 0604491620
Sprzedam VW Passata 1999rok.
Kombi czarny. Przeb. 214000 tyś
1.9 tdi 115km, kolor czarny metal.
4XAirbag, skórzana kierownica, ASR,
komputer, klimatronic, szyberdach,
opony nowe, fotele lotnicze fabrycznie, klim-schowek. 16000pln - 512
403 937
Super quady 110 - niebieski zupełnie jeżdżony rekreacyjnie, wszystko
sprawne, jak nowy, cena 1599, mniejszy porobiony do polatania bokiem, do
stójek, powiększony promień skrętu,
cały sprawny, brak wstecznego, 1100zl
- 695 659 696
Suzuki Swift 1.0, 1996r, 3000 auto w dobrym stanie blacharskim i
mechanicznym, el. szyby, el. lusterka,
wspomaganie, centr. zamek, air
bag, kubełkowe fotele, immobiliser,
5-6l/100km, 2 kpl. opon, cena 3000 zł
do negocjacji - 509 640 075
Toyota Avensis 2.0D4D - ABS,
el.szyby, el.lusterka, klima, alu, autoalarm, CD, immo, komputer, blokada
skrzyni biegów, ksenony, kierownica
wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
przyciemniane szyby, 116KM r. 2003,
srebrny, 531781171
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Vento 96r składak 1,9 tdi zarejestrowany, opłacony, progi do poprawek
- 693 828 283
VW Bora 1.6 SR - końcówka 98r.
4x airbag 4x el. szyby, klimatyzacja,
czujnik deszczu, ABS, 2x podłokietnik, centralny zamek, immobiliser,
zadbane wnętrze, jasny welur, stan
bdb, auto zarej. w PL, ważne OC i
przegląd. - 721 076 495
VW Golf 1.9 TD - rok 1995 po wymianie sprzęgła, przegubów, rozrządu,
regeneracji pompy, ważny przegląd i
OC cena 3500 zł. - 695 311 388
VW Golf 3 1.4 benzyna, szyber dach,
c.zamek, el.lusterka, stan dobry 1350
do negocjacji - 726 157 919
VW Golf 3 czarny 5-drzwiowy zarejestrowany w kraju 93 rok, 1.8 benzyna,
el szyby i lusterka, wspomaganie kier.
Cena 1350zl - 663 023 982
VW Golf 93 rok - kombi 1.8 benzyna
OC do listopada, brak przeglądu,
sprawny tech. Cena 1400zl do negocjacji - 698 858 688
VW Golf II 890zł - 1,3 poj, 95r w
dobrym stanie. Ważne OC możliwa
zamiana. Polecam - 503 984 663
VW Golf4 1.9 tdi 2000.r stan techniczny
i wizualny b.d w ciągłej eksploatacji,
nie wymaga wkładu finansowego ,
pełna elektryka. Po wymianie rozrządu komplet (pompa, napinacze),
wymieniony olej, tarcze hamulc. - 695
167 612
VW Polo Classic ‘97 1,4 benz. 145tys
km, ciemnozielony metalik, centralny
zamek, elektr. szyby, wspomaganie
kierownicy, radio cd mp3 Pioneer,
garażowany, 2 komplety kół, świeżo
po przeglądzie - 600 954 847
VW Touran 1,9 TDI 2005 r. - sprzedam
w bardzo dobrym stanie przebieg.
180 tys trzy lata w kraju po wszelkich
wymianach - 605 768 863

Przystojny, ciemny blondyn,
wysoki normalnej budowy ciała, 31lat,
niezależny finansowo (mieszkanie,
samochód), pozna pozytywnie podchodzącą do życia dziewczynę, szczupłą w wieku powyżej 20 lat. - 884
805 128
Puszysta śliczna 30-latka z bardzo
dużym biustem - 794 524 987
Seksowna młoda pupcia czeka na
Ciebie kotku - 603 444 978
Starszy pozna geja 35 - 44 lata z
lokum z Jeleniej Góry tylko smsy. 726 511 677
Starszy uległy pasyw z Cieplic
przyjmie aktywnych do 40L. Zapraszam muflon tel: 601167505
Szczupły 33 latek spotka się ze
starszymi lub puszystymi paniami i nie
tylko na dobry długi sex 727 504 377
Szukam faceta po 30 powyżej 178
wz poważnie myślącego o założeniu
rodziny. Ja 29l samotna bez zobowiązań i niezależna. - 697 852 470
Szukam kochanki - Przystojny miły
i kulturalny, 28 lat. Piszcie na partnerstrefa@interia.pl
Szukam pani - Normalny, przystojny, wysoki, zadbany mężczyzna,
z domem i autem - wolny. Lekko po
pięćdziesiątce. Szuka zadbanej wolnej
szczuplej pani do lat 45 (z prawkiem).
SMS lub tel. - 530 949 389
Tadek 45 lat - Chętnie poznam panią
w wieku zbliżonym do mojego. Mieszkam sam, mam kawalerkę i zapraszam
na spotkanie. - 693 112 000
Zapłacę 150 zł za lodzika, oferta
tylko dla Pań. Tylko sms - 667 932
915
Zapłacę za lodzika w aucie młodej
kobiecie tylko sms. - 512 804 898
Zasponsoruje wysportowanego,
obdarzonego młodego pana. Jestem
chłopakiem bi uległym, dobrze sponsoruje - 794 322 008

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

USŁUGI
BUDOWLANE

Peugeot Boxer 99 do poprawek
zamienię na crosa do 4 tys. - 607
961 108
Zamienię Civic + LPG na motor
Honda, ma ważne opłaty, nowy rozrząd, klocki hamulcowe, stoi na 4 oponach zimowych bardzo dobrych i + do
niej mam 6 opon letnich, proszę wysyłać propozycje na tel 603800035

Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Podjazdy,
place, inne. Wysoka jakość prac,
dobre ceny, zakup materiału z rabatem. Tel 608-658-351
Brukarstwo, kostka betonowa,
granitowa, place, parkingi, mury
oporowe, podjazdy, drenaże. Szybka
realizacja, wyceny 792668584 faktura
VAT. - 794 133 464
Brukarstwo, mury oporowe,
ozdobne, ogrodzenia. Roboty ziemne
(wykopy, kanalizacje i.t.p.) - 531
283 175
Budowa domów, elektryka - 695
112 363
Chcielibyśmy zaoferować usługi
w zakresie prac remontowo-wykończeniowych. W swojej pracy stawiamy
nacisk, przede wszystkim na jakość
i standard wykonania. Zadowolenie
klienta - 663-101-683
Dachy, pokrycia, blacha, dachówka,
papa. Montaż okien dachowych,
rynien. Remonty i malowanie dachu,
morowanie kominów. - 607 258 732
Dachy, rynny, kominy, naprawy.
Malowanie dachów, papa, blachodachówka. Szybko i solidnie. - 691
049 080
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka, obróbki.
502 953 366
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509
565 541
Docieplenia, elewacje, budowa,
remonty, adaptacje - 501 434 162
Docieplenia, remonty od A-Z,
budowa domów - 695 112 363
Dorobię - ciesielstwo. Robię więźby
dachowe. Tel. 885 336 856
Elewacje tanio, solidnie, profesjonalnie, faktura vat 727655028
Glazura zawodowo, gładź bezpyłowo 530 195 078
Gładzie, glazura, malowanie Remonty, przebudowy, wykończeniówka, hydraulika 530195078
Gładzie, regipsy, panele podłogowe
i ścienne. Inne prace remontowe.
Solidnie. - 697 169 366
Goldbud - firma zajmuje się docieplaniem budynków oraz budową
domów i wykończeniami wnętrz
mieszkalnych i usługowych. Rabaty
na materiały oraz bezpłatna wycena
u klienta. - 500 416 225

ANONSE
MATRYMONIALNE
34 latek zrobi lodzika dyskretnie tylko
sms oddzwonię - 696 483 956
44 lata, wysportowany, raczej szczupły, godny zaufania. Tylko poważne
telefony 783 411 148 po 17-tej.
Filigranowa Emi zaprasza na głębokie gardełko. Tel.533526406
Iwona lat 50 - jestem szczupłą
blondynką średniego wzrostu, szukam partnera, przyjaciela, człowieka
uczciwego, bez nałogów, niezależnego finansowo, zmotoryzowanego, z
poczuciem humoru, przedział wiekowy
do 56 lat. - 721 848 445
Ostra brunetka o zaokrąglonych
kształtach z biustem duża 5 zaprasza
na super zabawę we dwoje oraz dominacje - 725 896 340
Pani 47 lat pozna panów po 50 - godz.
100zł. Nie mam lokum, proszę tylko
telefonicznie. - 665 942 767
Poszukuje młodej dziewczyny lub
dojrzalej kobiety do spotkań sypialnych oraz miłych rozmów. Ja 22 lat
przystojny z autem i lokum i dużym
sprzętem. Kontakt przez maila - pisz
nie pożałujesz - twojkochanek0@
o2.pl
Poznam młodą pełnoletnią dziewczynę, cel - pieszczoty w aucie, w
zamian oferuje wsparcie finansowe
sms;mms - 505 832 039
Poznam panią na poważnie 25-30
lat. Ja mam 28 lat. - 666 571 432
Poznam przyjaciółkę w każdym
wieku której mógłbym dogodzić, ja
fajny 28 letni wysportowany chłopak
- 794 933 691
Przystojniak na majówkę Jestem zadbanym przystojnym i
wysportowanym facetem w wieku 27
lat, chętnie zajmę wolny czas miłej
kobiecie w jaki tylko sposób będzie
chciała, pisać dzwonić zapraszam 534 822 827
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Hydraulik - awarie, instalacje,
montaż pieców, kominków- instal.:
san.-gaz.-co. Ogrzewanie podłogowe.
Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 506 476 099
Hydraulika - technika grzewcza Kompleksowy montaż c.o.woda, gaz,
ogrzewanie podłogowe, kominki z
płaszczem wodnym- tanio i profesjonalnie. - 696-484-516
Izolacje przeciwwilgociowe,
hydroizolacje. Zabezpieczanie ścian
nośnych, piwnic, fundamentów, tarasów przed napływem wody opadowej
i gruntowej, podsiąkaniem, kondensacją i grzybami. Kosztorys gratis - 796
093 166
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.
Ciepła woda za darmo od kwietnia do
października. Ruszyły dotacje można
uzyskać 44% - 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 remonty i wykończenia - wysoka jakość usług: malowanie, płytki, panele, regipsy, instalacje
centralnego ogrzewania i wodne. - 512
018 350
Kompleksowe remonty mieszkań,
ceny do uzgodnienia - 513 194 392
Kompleksowe usługi remontowe
i wykończeniowe: panele, regipsy,
malowanie, płytki, gładzie, centralne
ogrzewanie, wymiana rur wod-kan,itp..
- 509 666 342
Koparko-ładowarka prace
ziemne - 695 653 260
Koparko-ładowarka: wykonuje
usługi w zakresie robót ziemnych ,
wykopy pod przyłącza : wodne, kanalizacyjne itp.tel. tel 695 653 260 lub
603 401 142
Kostka brukowa, klinkier - 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
Malowanie, panele, regipsy, glazura, tynki, gładzie, instalacje wodnokanalizacyjne, montaż drzwi i okien.
A wszystko to czysto i w rozsądnej
cenie. - 791 404 788
Montaż centralnego ogrzewania
wod-kan, gaz, podłogówka, kominki,
załatwiamy uzgodnienia i odbiory-tanio
szybko i solidnie. Prowadzimy także
sprzedaż wszelkich kotłów grzewczych, grzejników i całej armatury.
- 696-484-516
Montaż, sprzedaż pieców c.o.
Węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon a przyjadę i wycenie. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług 696-484-516
Mury ozdobne i oporowe z kamienia
naturalnego - wolno stojące i zintegrowane z innymi obiektami, kamienne
licówki fasad, elementów przyziemia
i kominów. Kosztorys gratis. - 796
093 166

og£oszenia / reklama
Nowoczesne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, szybka instalacja,
niski koszt zakupu, montaż na elewacji
lub w kotłowni. Zadzwoń i dowiedz się
szczegółów. - 696-484-516
Oferuję wykonanie posadzek
maszynowych z mixokreta, zacieranych mechanicznie. Zapraszam do
współpracy - 505 120 088
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT. - 502 068 070
Ogrodzenia-mury oporowe-bruki:
kostka beton, granit, klinkier, łupek,
otoczak, place, tarasy, podjazdy, alejki,
oczka wodne, kaskady, odwodnienia,
automaty, domofony. - 508 622 308
Planujesz remont ? zadzwoń Wykonamy każdą usługę remontowowykończeniową od A do Z - bezpłatne
wyceny, fachowe doradztwo gwarancja
wysokiej jakości usług - 51355512
Prace wykończeniowe - gładzie,
malowanie, regipsy, glazura, panele
-itp- solidnie. - 785 595 964
Remonty - tanio szybko i solidnie 511 957 998
Remonty i wykończenia - ściany
działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, tynki, układanie kafli
i paneli, montaż drzwi i okien. Konkurencyjne ceny - 515 565 653
Remonty i wykończenia mieszkań,
domków, biur, adaptacje pomieszczeń,
docieplenia budynków. Gwarancja
wysokiej jakości usług i konkurencyjnych cen - 536 212 811
Remonty kompleksowo, profesjonalnie, szybko, tanio i solidnie. 721
647 789
Remonty mieszkań - 691 936 900
Remonty mieszkań - wykańczanie
wnętrz, malowanie, płytki, panele,
podłogi, tapety, gładzie, regipsy.
Doświadczenie 20 lat na rynku - 695
504 941
Remonty od A do Z - Kompleksowe
remonty mieszkań i domów. Bezpłatne
porady, bezpłatna wycena - 608 026
379
Remonty, 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
Renowacje drzwi, okna, schody 502 284 598
Serwis-montaż bram garażowych
i wjazdowych oraz automatyki różnych
producentów - 885 593 706
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
Usługi hydrauliczne usuwanie awarii
- 513 194 392
Usługi minikoparką. Przyłącza
gaz, woda, kanalizacja, prąd. - 608
134 616
Usługi remontowe - gładzie, panele,
malowanie itp. - 501 704 410
Usługi remontowe, remonty kompleksowo i fachowo, tel. 500 199 232
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców
kaflowych, budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych
- 666 738 298
Wybudujemy, remonty, płytki.
Solidnie. - 506 865 512
Wykonam prace zlecone - schody-drewno, metal. Ogrodzenia-stal
drewno, kamień, klinkier itp. - 604
126 985
Wykonamy: gładzie, malowanie,
panele, regipsy, kafelkowanie, wstawianie drzwi, itd - 697 220 010

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - potrzebujesz powtórki
lub solidnego przygotowania do
szkoły? pisanie cv/listu motywacyjnego i ich tłumaczenie. Egzaminator
maturalny/tłumacz - 662 278 025
Chemia liceum matura profesjonalnie
- 664 459 936

Egzaminy czeladnicze
mistrzowskie - wszystkie
zawody, kontakt 797 872
157
Przygotowanie do sprawdzianów
i egzaminów, pomoc z bieżącego
materiału, język angielski i niemiecki.
725 400 417

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Doświadczony elektryk, wszelkiego typu prace elektryczne, tanio
668 108 840
Elektryk - solidnie i tanio. Montaż
instalacji w domu, mieszkaniu. Drobne
naprawy, pomiary. Podłączenie płyty
grzewczej - podbicie gwarancji. - 601
717 759
Usługi elektryczne - pomiary okresowe i odbiorcze. Projektowanie i
wykonanie instalacji elektrycznych.
Świadectwa energetyczne. - 506
214 285
Wykonywanie instalacji elektrycznych - 513 194 392

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Profesjonalnie wykonane zdjęcia ze ślubu cywilnego. Za 120zł otrzymacie profesjonalne wykonane zdjęcia
nagrane na płytę DVD, prezentację
multimedialną oraz darmową galerię
internetową. - 604 197 330

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Ciasta na uroczystość + dowóz
- Domowe ciasta - pieczenie - na
komunię, chrzciny, urodziny i inne
uroczystości, dowóz pod wskazany
adres. Smacznie i tanio od 50 PLN 608 457 467
Stołówka City ul Teatralna 1 organizuje imprezy urodzinowe, chrzciny,
komunie, śluby, stypy, itp. Udostępniamy sale pod prezentacje, szkolenia,
zebrania. Zapraszamy serdecznie na
pyszne domowe obiady. - +48 784 946
767 / 757 526 964

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Projektowanie stron www Oferujemy projektowanie, hosting
i zarządzanie stronami internetowymi, tworzenie grafiki i materiałów
reklamowych. Nasze strony cechuje
czytelność, przejrzystość oraz kompleksowość obsługi. - 792-949-325

USŁUGI
MUZYCZNE
Jedna osoba zagra na trąbce i
pośpiewa na małym weselu, poprawinach oraz na innych uroczystościach
- 609 299 524
Wesela dla oszczędnych - najtaniej,
najprzyjemniej. Również każdy rodzaj
imprez grupowych do 100 osób tel.
500 290 337
Wesela, imprezy. Muzyka instrumentalno wokalna, muzyka akordeonowa, prowadzenie. Cena umowna,
repertuar polski, zagraniczny, oświetlenie tel. 75 75 339 21, 692 046 727

Zespół Muzyczny NewRomantic
wesela, zabawy. Tanio i profesjonalnie.
Akordeon przy różnych okolicznościach. - 607 155 787
Zespół Muzyczny Wiesiek Band
- wesela, bankiety, dancingi. Różnorodny repertuar. Profesjonalne
nagłośnienie. Demo na naszej stronie
internetowej. - 693 735 247

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Mam dwuletnie dziecko mogę zaopiekować się jeszcze jednym - 608 064
563
Niania posiadająca referencje podejmie prace w weekendy - 792 187
249
Wykwalifikowana opiekunka z
doświadczeniem podejmie pracę od
zaraz. - 888 936 544
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 dzieckiem w godzinach popołudniowych od 16-tej - 607
687 488
Zaopiekuję się osobą starszą
wymagającą opieki. - 607 904 884

USŁUGI
RÓŻNE

Bezpłatne porady prawne we
wtorki po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej, ul. Teatralna 1. Pokój
311. Tel. 602 467 812
Firma Meblo-Motion wykona kuchnie,
szafy, garderoby, sypialnie, meble
pokojowe, meble do biur i sklepów dostosowane do potrzeb klienta. Możliwość zakupu na raty. Tel. 668876012
Kompleksowa usługa księgowa Rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych - 782 020 635,
601 837 677
Kompleksowe usługi z zakresu
doradztwa finansowego - oszczędzanie, kredyty, inwestycje. Analiza
pod kątem najkorzystniejszych rozwiązań, porównanie ofert 28 banków.
Możliwość dojazdu do klienta - 667
894 907

Kontenerowy wywóz
gruzu i śmieci. Wynajem
kontenerów. Najniższe
ceny w mieście. Kontener 500 766 817
Meble na zamówienie, szafy wnękowe, meble kuchenne łazienkowe,
garderoby, meble hotelowe, sklepowe,
lady, regały, szafy z drzwiami suwanymi Indeco 5 lat gwarancji bezpłatny
dojazd pomiar projekt, Zamów i skorzystaj z rabatu - 500 452 760
Najtańsze usługi księgowe - Biuro
Rachunkowe 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
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk Krolwicza 25 zakład
czynny od pon. do pn. od 10 do 17 w
sob. od 10 do 13 tel. 603 835 483
Odszkodowania powypadkowe
- jeżeli miałeś wypadek to należy Ci
się odszkodowanie, nawet do kilku
lat wstecz. Skontaktuj się z nami w
celu wstępnej weryfikacji pod nr 663
937 173
Oferujemy kompleksową organizację ceremonii ślubnych i przyjęć
weselnych oraz organizację ekskluzywnych przyjęć prywatnych i spotkań
biznesowy. Dzięki nam oszczędzasz
czas i pieniądze. - 506 807 441
Oferuję wszelkiego typu naprawy,
regulacje i przeglądy rowerów górskich
i trekkingowych. Składam rowery
na indywidualne zamówienie klienta
dostosowane do jego potrzeb, możliwości i upodobań. Doradztwo - 500
491 865
Pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych
- znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - W. Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Pilnie potrzebna pożyczka prywatna, pozabankowa, na umowę CP
lub weksel, bez przedpłat. Proszę o
pomoc pilne. Proszę pisać na maila:
dariia38@onet.pl - 506 288 725

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

Pozytywne szkolenia młodych
psów. Nauka poprzez zabawę, bez
użycia kolczatek i dławików, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Własny plac szkoleniowy w Dąbrowicy.
Tel. 514 687 406

Zabudowy meblowe przedpokoi,
wnęk, rur, skosów oraz wszelkich
miejsc nieustawnych. Różne systemy
drzwi: rozsuwane lub na zawiasach. 603 328 832

Pracownia Magnolia
projektowanie i
wykonawstwo ogrodów ul.
Armii Krajowej 11/1 58-500
Jelenia Góra tel. 534 198
422, 508 260 133

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Spawanie zderzaków samochodowych, naprawa pęknięć, spawanie
owiewek motocyklowych. Szybka
realizacja. Zapraszam warsztaty
samochodowe do współpracy. - 501394-206
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta. Wycena i transport gratis.
- 880 044 951
Usługi podnośnika koszowego
P-183 - Usługi podnośnika koszowego P-183, wysięg 18m. Tanio,
szybko, pewnie. Na życzenie klienta
wystawiam również faktury VAT. Tel.:
502 508 265
Utrzymanie terenów zielonych
- koszenie trawników, wykaszanie
zarośli, formowanie żywopłotów,
pielęgnacja i utrzymanie grobów - 75
742 44 05, 510821759
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Firma oferuje sprzątanie piwnic,
strychów, koszenie, przycinanie gałęzi,
sprzątanie terenów zewnętrznych,
klatek schodowych, biur itp.....Zapraszamy. - 512 016 271
Podejmę się sprzątania mieszkań i
domów, mycie okien - 608 064 563
Profesjonalne sprzątanie biur,
domów, mieszkań, hoteli oraz innych
posesji. Firma 25 lat na rynku. - 665
860 602
Sprzątanie szybko i solidnie mieszkań, biur, gabinetów. Również pomoc
przed i po uroczystościach np. komunia. Popołudnia i soboty. Jelenia Góra i
najbliższe okolice - 609 681 133

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autotransport - autolaweta 880 044 951

Berlin przewóz. Wyjazd do Berlina
w niedzielę, powrót w piątek. Tanio 603 307 747
Bus osobowo-transportowy typ lag
8osób ceny do uzgodnienia. - 788
512 218
Bus przeprowadzki, przewozy - Bus
do 1,5t, na terenie Jeleniej Góry i
okolic, 7 dni w tygodniu, ceny do negocjacji. Zapraszam - 608 736 426

Lotniska - przewozy: Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Lotniska - transport Wrocław,
Poznań, Praga, Drezno, Berlin, Katowice, Kraków, Lipsk. - 602 120 624

Najtańsze,
profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość
negocjacji cen. Tel. 691
262 797
Najtańszy,
profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797
Przeprowadzki
kompleksowo. Cała
Europa. 3 samochody.
Różne gabaryty. - 535 044
951
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
Szukam kogoś kto jedzie 7 maja do
Pragi na koncert Metallica. Ewentualnie poszukuje osób chętnych pojechania moim autem (3 osoby). Proszę o
kontakt - 609 157 126
Tani przewóz osób na lotnisko do
Wrocławia i innych miast, jak również
transport po mieście (posiadam fotelik
do przewozu dziecka) lub na imprezy
F-VAT - 535 335 588
Transport - mebli. Tanio, szybko,
solidnie. Duży samochód 3,5t. - mała
cena. Super promocyjna cena na
maj. Wyślij sms...oddzwonimy. - 511
160 252
Transport bus, przeprowadzki
- kompleksowo, dyspozycyjność tel.
782 021 371

Masaż odchudzający dla kobiet dojazd 100zł - 788 582 511
Nouar keratynowe prostowanie Salon Carlo Biani chciałby zaprosić
Panie na skorzystanie z tej wyjątkowej
usługi brazylijskiego prostowania
włosów, już teraz za jedyne 329 zł.
Więcej info. pod numerem telefonu lub:
tsp001@wp.pl - 756 490 064
Tipsy żelowe od 40zł, manicure-pedicure, stylizacja brwi. Możliwy dojazd
do klientki Jelenia Góra i okolice. Tel.:
601874720
Twój fryzjer zaprasza - w miesiącu
maju wszystkie usługi fryzjerskie taniej,
koloryzacja, balejage, keratynowe
prostowanie włosów, przedłużanie
włosów, cięcie i stylizacja, upięcia
okolicznościowe. - 607 237 882

Transport do
Wrocławia i z Wrocławia
do Jeleniej Góry w każdą
niedzielę za symboliczne
pieniądze. (Jeżdżę do
Wrocławia po towar
pustym busem i wracając
mam sporo wolnego
miejsca). Tel. 691 262 797

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
Sprzedam junkers gazowy z
demontażu zakładanie ciepłej wody,
sprawny typ G-17-20 tel. 75 64 270
17 wieczorem

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
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MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Młoda pracująca dziewczyna pilnie
wynajmie pokój w Karpaczu. - 665
557 602
Para studentów zaocznych wynajmie
mieszkanie/kawalerkę na weekendy
na obecny oraz przyszły rok akademicki. - 889 331 505
Pilnie szukam mieszkania 2pok.
mogą być nieumeblowane. Kuchnia
umeblowana i łazienka koniecznie
pralka, możliwość zamieszkania od
10 czerwca, za 650zł. plus media, gaz,
woda, prąd. Dzwonić po 18h. Okolice
Kauflandu - 795 719 441

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pok. 50 m - Zabobrze ul. Różyckiego
800zł+kaucja - 515 184 490
2 pok. dla studentów i pracujących - Od
czerwca wolne 2 pokojowe mieszkanie
na Karłowicza, I p. z balkonem, słoneczne, idealne dla 4 osób. W każdym
pokoju zestaw mebli młodzieżowych, 2
tapczaniki, biurka. Pełne AGD, internet
- 603-85-22-77
2 pokoje 650 zł - Mieszkanie na Zabobrzu, 1 piętro, nieumeblowane, Sudety
Nieruchomości. - 535 630 414
2 pokojowe mieszkanie Zabobrze,
tylko 750zl + liczniki. lic 12181 - 508
240 821
2-pokojowe Cieplice - 50m2
rozkładowe słoneczne I piętro mieszkanie odświeżone umeblowane do
zamieszkania. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318
3 pok. w Cieplicach - os. Orle - 54m2,
II piętro, ładne, umeblowane; pralka,
lodówka. Cena 1200 zł + liczniki oraz
kaucja zwrotna. - 793 573 313
3-pokojowe mieszkanie - 74m2
I piętro po remoncie blisko centrum
częściowo i gustownie umeblowane
wolne do zamieszkania od zaraz.
Nieruchomości Marles lic.13045 - 790
418 318
700 zł 2 pokoje - Mieszkanie na
1 piętrze, Zabobrze II, 700 zł plus
media. Sudety Nieruchomości. - 535
630 414
Apartament wyposażony centrum - Najem 1300 zł z czynszem
Nieruchomości Partner lic. 4917 604-508-308
Cieplice - mieszkanie - Dwupokojowe z balkonem, garażem i ogródkiem. W okolicach Apteki pod Koroną.
Wolne od zaraz. - 605-52-856
Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie Park Sudecki - 56m2, I piętro,
umeblowane, balkon, cicha, zielona
okolica, piękny widok na góry. 10 minut
spokojnej jazdy do Karpacza. 1450 zł
w tym czynsz i wszystkie opłaty. - 602
463 191
Do wynajęcia 3 pokojowe mieszk.,
60mkw, ładne, 2 poziomy, umebl., ul.
Grunwaldzka, 800zl+liczniki. - 790
704 512
Do wynajęcia duża kawalerka, z
balkonem, umeblowana kuchnia,
przedpokój, łazienka, w spokojnej okolicy niedaleko centrum J.G. dla osoby
niepalącej, bezdzietnej, pracującej,
cena do uzgodnienia - 513758611
wyłącznie po godz.20-tej
Do wynajęcia dwie kawalerki - parking, ogród, niezależny wjazd. Osiedle
Czarne - Jelenia Góra tel. 75 75 215
89, 795 203 490
Do wynajęcia małe mieszkanie umeblowane. 75 752 42 29
Do wynajęcia mieszkanie (ok. 40m)
umeblowane, wyposażone, w ścisłym
centrum. Pokój + kuchnia i łazienka .
Cena 650 zł + media. Idealna lokalizacja, słoneczne! Do zamieszkania od 10
czerwca. - 695 440 374
Do wynajęcia mieszkanie 1 pokojowe
z aneksem kuchennym, wc, łazienka,
cena 600zł + prąd i woda oraz kaucja
zwrotna - 519 698 919
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 35m w centrum Świeradowa-Zdroju. Mieszkanie
po remoncie. Wyposażone w meble i
sprzęt AGD. - 601 224 100

og£oszenia
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie- 60m2, 3 piętro- 3 pokoje nieumeblowane, kuchnia umeblowana plus
kuchenka i lodówka, łazienka, WC i
balkon. Mieszkanie na ul. Transportowej- 500zł od zaraz - 796 646 311
Do wynajęcia mieszkanie w Kowarach, zlokalizowane nieopodal dawnego dworca kolejowego. Mieszkanie
świeżo po kapitalnym remoncie, składa
się z 2pokoi,umeblowanej i wyposażonej w AGD kuchni, łazienki - 601
556 495
Do wynajęcia od 1.06.2012 pokój z
łazienką, aneksem kuchennym. W
bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu
Gołębiewski w Karpaczu. - 502 630
366
Do wynajęcia osobny pokój w domku
jednorodzinnym na Zabobrzu umeblowany z aneksem kuchennym i
łazienką, cena 450 zl z opłatami - 603
958 920
Do wynajęcia piękne mieszkanie 2
poziomowe, ul. Krasickiego, 3 pokoje,
70 m kw. Miejsce parkingowe pod
budynkiem nowe budownictwo 1400zl
plus liczniki - 506 393 798
Do wynajęcia tanie mieszkanie 3
pokojowe w bloku 4/4 na 3-cim Zabobrzu blisko zus. Możliwość wynajęcia
całości lub na pokoje. Cena do indywidualnego ustalenia. Niższy standard,
ale bez tragedii. - 692 613 787
Do wynajęcia w centrum Cieplic
mieszkanie 2 pokojowe, z kuchnią.
Kuchnia umeblowana, pokoje bez
umeblowania tel. 601 794 937
Dwa pokoje Kiepury - Wynajmę
mieszkanie umeblowane, AGD koszt
800zł liczniki i kaucja - 883 930 883
Dwupokojowe na Zabobrzu Umeblowane mieszkanie, pokoje
nieprzechodnie. Cena najmu 750 zł z
czynszem Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604-508-308
Kawalerka 660 zl + liczniki dzielnica Zabobrze - 796 292 545
Kawalerka dla niepalących Dwupoziomowa kawalerka 33m2 w
Jeleniej Górze, doskonała dla 1 lub 2
pracujących osób. Na parterze pokój
dzienny z aneksem kuchennym,
przedpokój, łazienka na piętrze sypialnia. Wysoki standard wykończenia.
- (075)757648390
Ładne dwa pokoje 39m2 duży balkon
Karłowicza, właściciel - 514 000 838
Mam do wynajęcia 3-pokojowe
mieszkanie (63m2) na ulicy Kiepury
(Zabobrze 3). Kontakt: tel. komórkowy - 792797076, tel. stacjonarny
- (075)7542654
Mam do wynajęcia kawalerkę (pokój
z aneksem kuchennym i balkonem)
„Pod Jeleniami”, w pobliżu urzędu
pracy. 700zł+energia. - 783 038 396
Mam do wynajęcia kawalerkę tj.
pokój z aneksem + łazienka 17 km
od Jeleniej Góry - Nielestno (3km
od Wlenia) koszt 300 zł + liczniki,
możliwość korzystania z internetu.
Więcej informacji pod podanym nr 534 122 390
Mam do wynajęcia kawalerkę w
Mysłakowicach, koszty 400zł wynajem
+ media + kaucja. - 507 196 703
Mam do wynajęcia mieszkanie 3
pokojowe plus garderoba w centrum
miasta. Mieszkanie po remoncie o
wysokim standardzie, cena bez umeblowania 1000zł plus liczniki i kaucja
1000 zł. Do wynajęcia od zaraz - 602
116 981
Mam do wynajęcia mieszkanie
(2-pokojowe, kuchnia, łazienka) w
domku jednorodzinnym z dostępem
do ogrodu na osiedlu Czarne. Opłata
600zł+rachunki+300zł kaucji. Kontakt:
794 289 519
Mieszkanie 2 pokoje z aneksem
kuchennym w centrum-nowe meble.
Lodówka, płyta ceramiczna, pralka,
internet, TV, parking. Tel po godz 11-tej
691 266 299
Mieszkanie 40m Zabobrze II Elsnera - 2 pokoje, docieplony blok,
słoneczne, balkon, umeblowane 800zł + liczniki - 723 339 983
Mieszkanie do wynajęcia na Zabobrzu 53 59 211 88
Pokój do wynajęcia w centrum
400 zł bez dodatkowych opłat - 723
431 781
Pokój do wynajęcia, przy pokoju
łazienka, dostęp do kuch. gaz, lodówki,
centralne, ciepła woda. - 883 206
031
Słoneczne, przytulne, samodzielne
mieszkanie 2-pokojowe z balkonem na
oś.Orlim -Cieplice. - 512 121 004

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sobieszów - do wynajęcia, kawalerka, wysoki standard tel. 601 918
475
Super lokalizacja - W pełni umeblowane mieszkanie na parterze przy ul.
Norwida w centrum Jeleniej Góry. Dwa
pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój i
balkon. 800 zł/miesiąc + media (prąd,
gaz, woda) wg zużycia + kaucja - 601872-759
Wynajmę 3pok. mieszkanie w
Kowarach - centrum miasta, na 2
piętrze, Koszt to 850zł (czynsz i CO +
rachunki (energia, gaz). Wymagana
kaucja zwrotna-w kwocie jednego
czynszu. Wolne od maja 2012r. - 697
674 150
Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie
64m2 w Cieplicach w pełni umeblowane od 10 czerwca więcej informacji
telefonicznie lub e-mail vendo.consulting@wp.pl - 693-966-466
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
Zabobrze umeblowane 800zl. + media
- 608 311 067
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
48m2, balkon, rozkładowe, zadbane,
Jelenia Góra, ul Różyckiego, 800zl =
media,tel.515790925
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
54, rozkładowe, umeblowane 900zł
+ liczniki + kaucja zwrotna, tel
605597817
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu,
3 pokoje, 1 piętro, duże, ładne, po
remoncie, bez umeblowania jedynie
meble kuchenne i szafa wnękowa,
cena 1150 - 692 722 686
Wynajmę mieszkanie przy ul.
Noskowskiego, 70m2 ładnie urządzone, 2 pokoje, kuchnia z jadalnią,
garderoba, duża łazienka. Do oglądania i wynajęcia od czerwca. 650zł +
opłaty + kaucja - 606 183 132
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 dla spokojnego bez
nałogów studenta. - 668 610 335
Wysoki standard - centrum - 3
pokoje, 60m2, IV piętro z windą. Cena
z wyposażeniem. Miejsce parkingowe
przed budynkiem z cenie. Najem:
1599 zł (w tym ogrzewanie) Garaż
podziemny 200 zł. nPartner lic. 4917
- 604 906 257

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Cieplice 3pokoje na kawalerkę - II
piętro, 47m2, 3pokoje (16,9,7m2)z
balkonem z zab.kuchenna i sprzętem,
możliwość pozostawienia całego
wyposaż, blisko parku norweskiego
zamienię z dopłatą, na kawalerkę z
balkonem N.Fankulewscy lic.8236 692 094 962
Kawalerka własnościowa 27 m/2,
pokój, łazienka z toaletą, kuchnia,
ogrzewanie-piec dwufunkcyjny, okna
plastikowe zamienię na mieszkanie
własnościowe większe. - 501 321
626
Zamienię dwupokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze na podobne lub
kawalerkę we Wrocławiu - 505 177
959
Zamienię mieszkanie komunalne
89 m2 na mniejsze w Jeleniej Górze.
- 726 086 183
Zamienię mieszkanie w Zawidowie
na mieszkanie w Jeleniej Górze. 80m2
w kamienicy , osobne wejście od
podwórza , parter, spokojna okolica,
granica z Czechami, jezioro Witka,
ogród, garaż niskie opłaty - 509 718
341

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
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu
47,5 m2 kwaterunkowe na mieszkanie
w Cieplicach tel. 500 576 548, 71
349 17 17

DOMY
SPRZEDAM
Bardzo ładny bliźniak na oś Czarnym, pow 130m2 + garaż, bardzo
wysoki standard, bardzo ładne otoczenie, perełka. polecam, cena 449tys zl.
Lic 12181 - 508 240 821
Bliźniak w Janowicach - Budynek o
pow. całkowitej ok.145m2 i pow. użytkowej ok.95m2 , piętrowy z użytkowym
poddaszem , częściowo podpiwniczony. Trzy pokoje , ładna działka o
pow.566m2 z dużym garażem. Piec.co
na węgiel.Lic.954. - 602 732 135
Do sprzedaży Tyrolska agroturystyka
o powierzchni 400m2, 10 pokoi.
Obecnie jest idealnym miejscem dla
turystów. Zapraszam na prezentacje
lic.4917 - 508-506-976
Dom - Jelenia Góra, Mała Poczta.
Dobry, solidny, ogród 600 m.kw, garaż,
po częściowych remontach, doskonała
cena. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644

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

Dom jednorodzinny położony na dużej
działce 1100 m kw. w Dziwiszowie
koło Jeleniej Góry. Stan: dom wymaga
wkładu finansowego w zależności od
wyobraźni kupującego. Wspaniała
lokalizacja. - 791 196 505
Dom na wsi pięknie położony - na
działce 3500m2. Tylko 7km od Jeleniej
Góry. Malownicza lokalizacja - polecam. N. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Dom pod miastem z dużą działką Dom: 127 m2, działka 4111 m2. Rok
budowy 2008. Bardzo wysoka jakość
materiałów. Garaż 80 m2. Zagospodarowany ogród ze stawami. Kilka min od
Cieplic. Cena: 519 000 zł Kamil Ż lic
4917 - 604 906 257
Dom w Sobieszowie - w trakcie
budowy. Dom; 119 m2, działka 711 m2.
Stolarka drzwiowa i okienna - drewniana. Schody drewniane - sosnowe.
Instalacje grzewcze, sanitarne i elektryczne. Ściany wygładzone. Kamil
Żur, 4917 - 604 906 257
Dom z dużą działką w JG - Działka
5503 m2. Powierzchnia całkowita
domu 212 m2. 4 sypialnie. Pokój
dzienny. Łazienki. Kuchnia. Na górze
holl. Ogrzewanie - EKOgroszek. Dobry
standard. Nie wymaga nakładów.
nPartner lic.4917 - 604 906 257

Domek pod miastem - Dom: 106
m2, działka: 1000 m2. 4 pokoje. Nie
wymaga sporych nakładów. Cena:
489 000 zł nPartner.pl lic 4917 - 604
906 257
Karpacz mały dom 287 tyś. - Działka
400 m, lokalizacja ok. hotelu Gołębiewski, idealne na bazę wypadową
w góry. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604-508-308
Okolice centrum 380tyś - Jelenia
Góra, Mała Poczta. Dobry, solidny,
ogród 600 m.kw, garaż, doskonała
cena. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Piechowice - dom o charakterze
pensjonatu. Pow: 220 m2, działka
720 m2. ładna lokalizacja. Duży salon
50 m2. Piwnica. Zadzwoń po więcej
szczegółów. Kamil Żur, nPartner, lic
4917 - 604 906 257
Piętro willi w Cieplicach - Mieszkanie dwupoziomowe , trzypokojowe z
dużym ogrodem , altaną i garażem.
Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym. Niezależne wejście. Cena
290tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Pilnie dom wolnostojący w Jeleniej
Górze z przepięknym widokiem na Karkonosze, w bardzo spokojnej lokalizacji,
z zadbaną działką i dużym południowym
tarasem. Za rozsądną cenę. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
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Sobieszów- wolnostojacy dom Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604508-308
Sprzedam - Osiedle Widok - dom szeregowy, pow. całkowita 250m, działka
430m tel. 601 614 787
Sprzedam - zamienię na dwa mieszkania pół domu, ogród - okolice ogólniaka. Tel. 516 728 033
Sprzedam budowę domu na ukończeniu w Jeżowie Sud. może być dwu
pokoleniowy, widok na góry, nasłoneczniony, dobra lokalizacja dz 13 ara lub
zamiana tel. 603 139 918
Sprzedam dom parterowy 150m2
Jeżów Sudecki bardzo ładny, działka
2000m2 właściciel - 514 000 838
Sprzedam dom w Gryfowie Śląski o
powierzchni 300m2 z ogrodem. Parter:
kotłownia, pralnia, warsztat i pomieszczenie mieszkalne. Na piętrze kuchnia
z jadalnią, salon z kominkiem i łazienka.
Na II piętrze 4 pokoje, łazienka. Góry,
jezioro - 607 602 943
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 160 m do wykończenia. Piękny
widok, pompa ciepła, droga asfaltowa,
spokojna okolica. Cena 400 tyś. Bezpośrednio - 534 740 405
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim
tel. 505 020 519
Sprzedam zamienię bliźniaka w
Cieplicach, dobra lokalizacja, widok na
góry, taras, balkon, garaż w budynku tel.
603 139 918

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Mam do wynajęcia mieszkanie (pół
domku), około 100m2, cena 850zł plus
media. - 601 797 875
Parter w centrum ogród i garaż Parter na Prusa 12, 95 mkw, 3 pokoje:
20m gabinet/sypialnia 40m salon z rozsuwaną ścianą w połowie 10m kuchnia
i przedpokój sypialnia 16m łazienka.
Nowoczesna glazura, tanie ogrzewanie,
czynsz 1300 - 501 424 849

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Do sprzedania działki budowlane w
Ścięgnach koło Karpacza - 692 496
481
Działka budowlana o powierzchni
677 m2 w Jeżowie Sudeckim/gaz, prąd,
światłowód/ cena 68000 - 508-137-504
Działka godna rezydencji na wzgórzu
las 300m od drogi, powierzchnia 1H.
Pod Lwówkiem Śl. 792652217
Działka Osiedle Łomnickie - Polecam
do sprzedaży działkę budowlaną w
użytkowaniu wieczystym o powierzchni
903m2 w kształcie prostokąta. Poprowadzone media tj. gaz, prąd, woda,
kanalizacja. Cena 80.000 zł Lic 4917
- 508 506 976
Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej Góry.
1050-1750 m2. Dogodny dojazd. Media.
Tel. 695 725 857

Firma Skanska S.A.
sprzeda działki budowlane
w Zachełmiu Gm.
Podgórzyn nr kontaktowy
502 746 075
Sosnówka. Panorama Karkonoszy
- budowlana, skrzynka energetyczna,
nowy asfalt, woda, kanalizacja i super
widok. Tylko 55 zł. m.kw. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam - Jeżów - działka budowlana, kształt prostokątny, nasłoneczniona, widok na Karkonosze 2200x702m
tel. 601 614 787

Sprzedam atrakcyjne
2 działki budowlane w
Ścięgnach: 515/2-0,36ha,
515/5-0,17ha. Cena 60 pln/
m2. kontakt 12 64 72 619,
600 047 646, 506 006 059
Sprzedam działkę budowlaną
1500m2 - Sprzedam działkę budowlaną
1500 m2 cena 49000 Sosnówka - 607
644 684
Sprzedam działkę budowlaną w
Górzyńcu 2000m, cena 80tyś. - 790
312 380
Sprzedam w centrum Zabobrza
działkę budowlano usługową. 738 m 609 299 524
Zatrzymaj się na chwilkę - Sprzedam
działkę budowlaną w Jeżowie Sudeckim
1250m2 z dostępem do drogi, cudny
widok na Karkonosze - 881 326 320

LOKALE
SPRZEDAM
Apartament w rozsądniej cenie Dwupoziomowe. Trzypokojowe. Pow:
69m2. Ogródek, miejsce parkingowe,
komórka. Doskonale wyposażone.
Dobra lokalizacja. Cena 299 000 zł
Kamil Ż, nPartner lic 4917 - 604 906
257
Lokal gastronomiczny przy szkole
na ulicy Karłowicza, 31m powierzchni,
gotowy, wyposażony. Sprzedam lub
wynajmę. - 883 777 075
Lokal mieszkalny - Powierzchnia
91m2 plus działka 7arów (możliwość
powiększenia działki. Lokalizacja Marczyce- między Karpaczem a Jelenia
Góra. - 603 199 415
Sprzedam pilnie, tanio lokal w centrum - 60m2 z witryną i parkingiem tel.
607 055 801
Wynajem lub sprzedaż - lokalu
handlowo-usługowego o powierzchni
59m2 na parterze w kamienicy w
ścisłym centrum Jelenie Góry. Cena
wynajmu 1750pln + VAT , cena zakupu
200000pln +VAT. Lokal po remoncie 665 270 076

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia mam pomieszczenie
100m2, jest prąd, woda nadaje się na
małą działalność. Cena 500 zł za miesiąc. - 607 688 201

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

Lokal do wynajęcia - Szukam wspólnika do prowadzenia baru, mam własny
lokal; na dole jest knajpa, a na górze
pokoje, chętnie podejmę współpracę.
- 725 462 171
Lokal na Zabobrzu, 60 m2 - Mamy do
wynajęcia lokal usługowy (pawilon), po
remoncie z dużą witryną i zapleczem.
Ogrzewanie gazowe. Czynsz 1800zł
+ media (gaz, prąd, woda) + kaucja
zwrotna 1800zł. Nieruchomości Szymkiewicz L.2400 - 669-620-071
Odstąpię lokal na Zabobrzu - Lokal
13m2 po kapitalnym remoncie w bardzo
dobrym punkcie Zabobrza odstąpię
(za odstępne). Czynsz bardzo niski.
Doskonałe dla kosmetyczki (3 punkty
wodne) lub małe biuro, punkt agencji
opłat itp. - 721 165 667
Ścisłe centrum I piętro - Lokal z
2006 roku w ścisłym centrum na ulicy
Szkolnej. 46m2, I piętro. Możliwość
zainstalowania reklamy zewnętrznej
nad wejściem do budynku. Klimatyzacja.
Cena najmu 1600 netto. Kamil Żur lic
4917 - 604 906 257
Wydzierżawię stanowisko fryzjerskie
i pomieszczenie dla tipserki tel. 75 76
726 94, 662 062 051
Wynajem lub sprzedaż lokalu handlowo-usługowego o powierzchni 59m2 na
parterze w kamienicy w ścisłym centrum
Jelenie Góry. Cena wynajmu 1750pln
+ VAT , cena zakupu 200000pln +VAT.
Lokal po remoncie. Nr Lic 12382 –
665270076

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Hala 150m w Kowarach. Sprzedam
lub wynajmę, niedaleko fabryki dywanów. Nowa instalacja elektryczna i piec.
Tanie rachunki. Idealna na warsztat
samochodowy lub podobną działalność.
- 721 026 563
Mam do sprzedania pawilon w Cieplicach przy Koronie. Powierzchnia lokalu
po obrysie budynku 45m2. Cena 40000
zł. - 075 6496040

MIESZKANIA
SPRZEDAM
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
Nowe słoneczne mieszkanie w cichej
spokojnej części Cieplic. Własne ogrzewanie, Internet, TV-SAT, wideo domofon,
tuż obok Term Cieplickich, Parki, sklepy,
szkoły, przedszkole, przystanek 100m. Info@dom-pol.com

Obok stadionu, 47,47 oraz 50m2 Wysoki parter, I piętro, 47,47,50m2,
dwupokojowe, po kapitalnym remoncie
i do remontu, zadbane kamienice, nowe
dachy, czyste klatki schodowe - cena od
150tyś-162tyś. Więcej pytań na N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Okol. centrum 39m2 - do remontu - IV
piętro, 2pokoje(16,9m2) do kapitalnego
remontu. Mieszkanie ustawne, z dużą
przestrzenią. Słoneczne, ciepłe, dobra
lokalizacja. Blok po termomodernizacji
- 110tyś.do negocjacji. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Okol. centrum 96m2 w kamienicy Wysoki parter, 3 pokoje (34, 20, 19m2)
osobna kuchnia. Całość po gruntownym,
kap. remoncie od podstaw, zachowane
drewniane podłogi i drzwi, okna PCV,
nowa glazura i instalacje. Piękne N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
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
Piętro domu przy ul. Wolności Czteropokojowe o pow.123m2 po
niedawnym remoncie ,z dużym ogrodem i garażem. Ogrzewanie gazowe
lub kominek. Ciekawa propozycja.
Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. 602 732 135
Pilnie sprzedam mieszkanie 80m, trzy
pokoje, balkon, spokojna okolica - 662
158 513
Przytulne 2-pokojowe mieszkanko
- 37,4m2 - 114 tys parter Zabobrze
Różyckiego - 502 670 845
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu. Tanio. Bez pośredników
- 511-414-895
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w
Parku Sudeckim, 44 m2, parter, układ:
salon z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka, balkon. W pełni wykończone.
Stan idealny. Cena do negocjacji. Bez
pośredników - 606 381 483
Sprzedam 3pokojowe mieszkanie
54,3 m w Lubaniu na parterze-ul. Kazimierza Wielkiego 1A m 3. Mieszkanie
ciepłe, zadbane położone w bardzo
dogodnym miejscu. Tel 504497645,
503750735. Bez pośredników.
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66
m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom dziękuję - 603 083 567
Sprzedam ładne dwa pokoje 39m2
duży balkon Karłowicza właściciel - 514
000 838
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 53m2.
2-pokojowe. Cena 99tys - 507 035 113
Sprzedam mieszkanie 60m2, 3
pokoje - 125000 zl w Janowicach Wielkich - 601 910 801
Sprzedam mieszkanie Janowice
Wielkie 60m 3 pokoje - 691 163 012
Sprzedam mieszkanie w atrakcyjnej
cenie. N.City. L 5908 - 695 034 321
Sprzedam mieszkanie w centrum
Kowar dwupokojowe, po kapitalnym
remoncie z garażem. Cena do uzgodnienia. Nr tel. 663 160 618.
Sprzedam mieszkanie w dobrej
cenie 2 pokoje 34m2 Zabobrze - 661
703 997
Sprzedam mieszkanie w Kowarach 52m2, 2 pokoje, kuchnia w zabudowie.
Słoneczne, przytulne mieszkanie w centrum, bezczynszowe. Tel.602 328 604
Sprzedam mieszkanie w Miłkowie 80m. 4 pokoje, osobne wejście
z ogródkiem, 2 komórki (możliwość
przerobienia na garaż) bez czynszowe,
bez dzierżawy wieczystej. Strych do
adaptacji - 517 411 357
Sprzedam mieszkanie w Radomierzu
gmina Janowice Wielkie. Mieszkanie
znajduje się na poddaszu z lekkimi skosami 70m2 w budynku wielorodzinnym.
Więcej informacji pod numerem telefonu
510172730
Sprzedam mieszkanie we Wleniu
wyższy parter 61m, 3 pokoje, własne CO, duży strych, piwnica cena
120tysiecy zł ewentualnie zamienię za
mieszkanie w Jeleniej Górze, może być
do remontu 783904726
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Sprzedam mieszkanie, trzy pokoje,
balkon, spokojna okolica 159 tys. Bez
pośredników - 662 158 513
Sprzedam nowe mieszkanie
2-pokojowe. Mieszkanie znajduje się w
Jeleniej Górze na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z pokoju, przedpokoju
i dużego pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Zapraszam. - 693
367 921
Szymanowskiego - IV piętro, 34m2,
2 pokoje (16, 9m2) kuchnia z zabudową.
Całość po kapitalnym remoncie w
2011roku (okna PCV, panele, glazura,
gładzie gipsowe nowa łazienka i kuchnia. Super lokalizacja-120tyś. N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Trzypokojowe - dobry standard
- Pow: 61 m2. Parter. Jelenia Góra,
Budynek został w 2005r kompleksowo
wyremontowany. Zamknięty teren.
Kuchnia w cenie. Kwota: 189 000 zł.
Kamil Żur, lic 4917 - nPartner - 604
096 257
Zabobrze - Sprzedam mieszkanie
61m2,3 pokoje, I piętro, wyremontowane, zadbane, nowe instalacje itd.
Zapraszam właściciel. - 881 326 320
Zabobrze I, 3pok. 64m2 - 160tyś.
- I piętro, 3pokoje (19, 18, 11m2) z
balkonem, mieszkanie zadbane (parkiety, większość okien PCV, z potencjałem, dobra lokalizacja, spokojna
okolica, sąsiedztwo. Wymaga średniego
remontu. N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Zaproponuj swoją cenę - Mieszkanie 3-pokojowe, po remoncie, w
Cieplicach, 137 tys. Zapraszam na
prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500

16

7 maja 2012 r.

reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

