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Co odkopali archeolodzy na
Wzgórzu Kościuszki?
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JELENIA GÓRA

Magia teatru

100 osób na bruk!
Co z nami będzie? Mamy informacje, że pracujemy tylko
do końca roku. Czujemy, że już teraz pracodawca chce się
nas pozbyć – mówią pracownicy jeleniogórskiego marketu
Carrefour. Związki zawodowe potwierdzają, że od 1 stycznia 2013 roku obiekt, w którym obecnie jest Carrefour
wydzierżawia od właściciela firma Real.
Niepokojące sygnały o likwidacji
Carrefoura pojawiły się już w sierpniu
minionego roku, kiedy właściciel obiektu, firma Echo Investment, zapowiedział
jego rozbudowę na sąsiadującej działce z
niemal 20,5 tys. m kw. do 90 tys. m kw.
powierzchni całkowitej. Firma złożyła
dwa wnioski do urzędu miasta: jeden
o wyburzenie obecnego obiektu, drugi
o jego rozbudowę. Do rozbudowy, póki
co nie doszło, ale w marcu br. właściciel
podpisał z firmą Real umowę najmu
powierzchni handlowych m.in. Galerii
Sudeckiej w Centrum Handlowym
w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła
II. Umowa została zawarta na okres
10 lat.
- To oznacza, że od 1 stycznia 2013
roku Carrefour w Jeleniej Górze zostanie
zamknięty i pracę straci około stu obecnie zatrudnionych tam pracowników.
Decyzja już zapadła. Właściciel obiektu
oficjalnie poinformował na swojej
stronie internetowej o wydzierżawieniu
nieruchomości firmie Real – mówi Paweł Skowron, wiceprzewodniczący MOZ
NSZZ Solidarność przy spółce Carrefour
Polska. Ta sytuacja nie dotyczy tylko
Jeleniej Góry. Markety są zamykane
i przejmowane przez inne firmy. W
styczniu br. pracę stracili wszyscy pracownicy Carrefoura w Bielsku-Białej. Od
1 stycznia 2013 roku firma Real przejmie

oświatowych, podjęła decyzję o utworzenie w swojej szkole dodatkowego,
czwartego oddziału klas pierwszych.
Po tym jak już odbył się tam nabór
pierwszaków na nowy rok szkolny,
dyrektor tej placówki otrzymała polecenie przekazania listy dzieci z rejonu
Szkoły Podstawowej nr 7 do tamtej
placówki. Wśród rodziców z obwodu
„siódemki”, którzy zapisali dzieci do
„dwójki” zawrzało. - Moja starsza córka
chodzi do SP2, dlaczego syna mam
teraz zapisywać do SP7? - mówił nam
w piątek pan, Irek, jeden z rodziców,
którzy podpisali się pod listem do
prezydenta Marcina Zawiły.

Więcej na stornie 3
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Azyl przemienił się w horror
Mieszkańcy domów wielorodzinnych przy Sudeckiej 33 i Ptasiej
18 mają dość życia między ulicą
a parkingiem. Jeszcze rok temu
zamiast ponad dwudziestu miejsc
postojowych mieli duże podwórko.
- Teraz zewsząd dochodzi smród
spalin. Jest wiosna, a my nie możemy okien otworzyć – irytuje się
Andrzej Kolasa. Większość mieszkańców kamienic przy Sudeckiej
33 i Ptasiej 18 jest rozgoryczona. O
ile jedna z najbardziej ruchliwych
arterii w mieście sąsiadowała z ich
budynkami zawsze, o tyle parking
na 21 samochodów powstał pod
ich oknami rok temu. W miejsce
podwórka, które – jak określili to
nasi rozmówcy - było azylem od

zgiełku oraz hałasu powodowanego
ciągłym ruchem samochodów po
Sudeckiej, jest zapach spalin i kurz.
– Jakie by ono nie było, to mieliśmy
podwórko, na którym panował
spokój. Owszem, parkowali w jego
obrębie mieszkańcy obu kamienic,
ale tego nie można porównywać z
obecną sytuacją – mówią. A ta jest
po prostu tragiczna. Ciągły warkot
silników z jednej i z drugiej strony,
potworny smród spalin uniemożliwiający otwarcie okien. Brak miejsca
na rozwieszenie prania, brak terenu,
na którym mogłyby bawić się dzieci.
Naprawdę, mamy dosyć życia między
ulicami i parkingiem - mówią Andrzej
Kolasa i Zbigniew Cesarz.

Więcej na stronie 3
REKLAMA

W ręce policji wpadła 55-letnia pracownica firmy zewnętrznej zajmującej
się pobieraniem opłat za wstęp do
Karkonoskiego Parku Narodowego,
która pracowała mając 1,5 promila
alkoholu. O nietrzeźwej bileterce policjanci otrzymali zgłoszenie na numer
alarmowy. Na interwencję pojechali
policjanci jeleniogórskiej drogówki oraz
strażnik leśny. - Jest to nieprzyjemna
sytuacja, która stawia KPN w złym
świetle, dlatego więcej nie dopuścimy
do jej powtórzenia się. Zażądaliśmy od
firmy, by ta pracownica nigdy więcej nie
pobierała opłat w naszym parku.
Kobiecie grozi kara grzywny.
(Angela)
REKLAMA

„Hagazussa” już 15 i 27 maja w
Teatrze Zdrojowym.
Strona 5

go oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.
Jak wynika z rozmów z pracownikami,
ludzie po prostu boją się, że po zgłoszeniu sprawy, stracą pracę już teraz.
- Będziemy na bieżąco pilotować, to co
dzieje się w Carrefourze w Jeleniej Górze
i pozostałych marketach na terenie Polski, gdzie planowana jest ich likwidacja.
Przed zamknięciem sklepu postaramy
się również wynegocjować dla pracowników jak najlepsze warunki. W
Bielsku-Białej udało nam się wywalczyć
odprawy i odszkodowania oraz podział
środków z funduszu socjalnego – mówi
Paweł Skowron.
O komentarz w spawie prosiliśmy
rzecznika prasowego firmy Carrefour,
ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Po jej otrzymaniu zamieścimy ją na
portalu Jelonka.com.
Angelika Grzywacz-Dudek

również obiekty, w których obecnie jest
Carrefour, w Kielcach i Tarnowie.
Pracownicy boją się wypowiadać
imiennie. Mówią jednak, że są źle traktowani i karani za najdrobniejsze przewinienia. - Presja w pracy jest tak duża,
że trudno ją wytrzymać. Niejeden z nas
wychodził już z pracy ze łzami w oczach.
Oni liczą na to, że sami się pozwalniamy
i wtedy nie będą musieli nam wypłacić
odpraw, bo nie będzie zwolnień grupowych – mówi jeden z pracowników.
A inny dodaje, że każdego dnia ludzie
słyszą, że jak im się nie podoba, to mogą
się zwolnić, a na ich
miejsce jest kilka nowych osób. - Upokarza
się nas przy klientach
i innych pracownikach
– dodaje.
Paweł Skowron
twierdzi, że do związków zawodowych nie
dotarły sygnały o złym
traktowaniu pracowników w Carrefour w
Jeleniej Górze czy stosowaniu wobec nich
mobbingu.
Takich zgłoszeń nie
potwierdził również
Carrefour zostanie zamknięty 31
Mirosław Kocuba, kierownik jeleniogórskie- grudnia. Jego miejsce zajmie Real.

Pijana bileterka

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów, skreślonych z listy przyjętych do
Szkoły Podstawowej nr 2, napisali list do
prezydenta Marcina Zawiły z prośbą o
weryfikację decyzji wydziału edukacji w
tej sprawie. – Uważamy, że wykreślenie
dzieci z listy już przyjętych uczniów jest
pogwałceniem konstytucyjnego prawa
wolności wyboru. Niesprawiedliwym
jest to, że odrzucono tylko dzieci z
jednego rejonu. W wielu przypadkach
zaistniała sytuacja spowoduje rozdzielenie rodzeństwa do różnych szkół oraz
wymusza konieczność przemeldowania
dziecka – czytamy m.in. w tym piśmie.
O co chodzi? O to, że dyrektorka
SP nr 2, bez zgody miejskich władz

Fot. Adrian Cichecki

W meczu z Piotrcovią jeleniogórzanki wygrały 33:29.
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Rodzice wygrali batalię z ratuszem
ich dzieci będą chodziły do „dwójki”

2

AKTUALNOŒCI

14 maja 2012 r.

Emilia Rydzy
przewodnicząca
Młodzieżowej Rady
Miejskiej, animatorka
kultury dla młodzieży

NA TOPIE

Ma 17 lat i większością głosów
została wybrana na przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Jeleniej Górze. Jest również
wiceprzewodniczącą szkoły w
Zespole Szkół Ogólnokształćacych
i Technicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego. Jej pasją jest reżyseria,
scenariopisarstwo i dziennikarstwo. Jako radna Młodzieżowej
Rady chciałaby skupić się przede

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

wszystkim na rozwoju kulturalnej
strony miasta, a także na jego promocji
wśród młodzieży i przyjezdnych. Chce
pomóc młodym ludziom w „otwarciu
się na świat” przez umożliwienie im rozwoju wszelkiego rodzaju talentów. Chce
organizować koncerty, happeningi czy
festiwale. Zapowiedziała, że do skutku
będzie walczyła o obiecany przez władze
skatepark. Wraz z pozostałymi radnymi
chce nawiązać kontakt ze wszystkimi
jeleniogórskimi szkołami i prowadzić
rozmowy na temat oczekiwań młodzieży. Jej hasło to „My nie pytamy, co miasto
może zrobić dla nas... Pytamy, co my
możemy zrobić dla miasta!”.
(Angela)

Michał Maciaszczyk
skrzypek, dyrygent,
głównodowodzący XXI
Festiwalem Muzyki
Wiedeńskiej w Jeleniej Górze.

Swoją edukację muzyczną w klasie
skrzypiec rozpoczął w wieku lat ośmiu.
W wieku 21 lat wygrał konkurs na
koncertmistrza Wiener Kamerorchester,
który otworzył mu drogę do działalności
orkiestrowej na całym świecie. Obecnie
koncertuje z takimi sławami, jak: Ricardo Muti, Zubin Mehta czy Philippe
Entremont.
Występował i nagrywał z takimi zespołami jak: NT Orchester (Austria), Nagoya

Na placu Ratuszowym zaroiło się od wystawców z kraju i zagranicy

Targi promocji i atrakcji

Jest Muzeum Ziemi
„Mineralogiczne Muzeum
Ziemi” to nowa atrakcja turystyczna, stworzona w dawnej
hali Fabryki Dywanów w Kowarach (ul. Zamkowa9). Zostały
tu wyeksponowane minerały z
prywatnej kolekcji właściciela
muzeum Piotra Paczuskiego.
W holu goście zobaczą mini
ekspozycję makatek okazjonalnych wyprodukowanych w byłej
„Fabryce Dywanów Kowary”.
Muzeum zaprasza zwiedzających codziennie w godzinach:
9:00 – 18:00. Ceny biletów to
dla dorosłych: 5zł, dzieci powyżej 7 lat - 3zł, grup szkolnych
darmowy.
KARPACZ

Bezpłatna pogodynka

W Karpaczu działa pogodowa
stacja, która udostępnia dane
bezpłatnie przez internet. Przed
wyjściem w góry bardzo ważne
jest sprawdzenie war unków
pogodowych i odpowiednie
przygotowanie się do wycieczki.
Strona Pogoda.Karpacz.pl w tym
pomoże. Powstała po to, by informować o aktualnej pogodzie
w okolicy. Dostępne są wykresy.
Stacja pogodowa znajduje się na
budynku przy ul. Parkowej 14,
przy górze Pohulanka i mierzy
m.in..: temperaturę, wilgotność
powietrza, prędkość i kierunek
wiatru oraz ciśnienie atmosferyczne.
(red)
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Miasto oferuje atrakcyjne tereny
żeby zachęcić do przeprowadzki

To próba ściągnięcia ludzi do Jeleniej Góry. W tym celu miasto przeznaczyło jedne z najbardziej atrakcyjnych
terenów pod zabudowę mieszkalną
i usługową. Grunty z widokiem na
Karkonosze od ul. Wolności do ul. Marcinkowskiego, mają tonąć w zieleni.
Zapis o przeznaczeniu tych gruntów
pod zabudowę mieszkalną i usługową
z dużymi terenami rekreacyjnymi,
pojawił się w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. dzielnicy Centralnej.
Projekt jest do wglądu do 22 maja br.
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
UM, a w dniach wolnych od pracy w
siedzibie Straży Miejskiej.
- Projekt zakłada zabudowę tej „jednostki” rozciągającej się od siedziby
MPGK aż do byłych warsztatów szkolnych na wysokości ulicy Marcinkow-

O NIm SIĘ MÓWI

Region

Wandale dewastują i palą paśniki
Podczas długiego majowego weekendu wandale spalili cztery paśniki
w lesie pomiędzy Staniszowem a Sosnówką, na terenie koła łowieckiego
Jeleń Jelenia Góra. Podpalenie mogło
zakończyć się tragicznie. Bezmyślni
sprawcy podłożyli bowiem ogień
w samym środku lasu, w okresie
drugiego stopnia zagrożenia pożarowego.
- Takie pożary są bardzo trudne
do ugaszenia, ponieważ przy suchej
ściółce ogień rozprzestrzenia się
natychmiast. W takich akcjach
udział bierze wielu strażaków, co jest
kosztowne i niebezpieczne – mówią
strażacy.
Wartość każdego ze spalonych
paśników to 1,5 tys. zł. - Teraz spalone
zostały cztery nowe paśniki, które
ustawiliśmy jesienią. W minionym
roku ktoś podpalił nam dwie ambony, które służą nie tylko do strzelania,

ale przede wszystkim do obserwacji
zwierzyny. Porozbijano nam również
kilka sztuk innych paśników. Jeśli
wandale „nie odpuszczą”, zwierzęta
nie będą miały z czego jeść – mówi
Mirosław Michalski, gospodarz łowiska obwodu łowieckiego nr 264.
Strażacy ostrzegają, że takie bezmyślne zachowanie może spowodować
pożar całego lasu, w którym mogą
spłonąć nie tylko drzewa, ale i zwierzęta. Dlatego Koło Łowieckie Jeleń
w porozumieniu z Nadleśnictwem
Śnieżka w Kowarach chce monitorować lasy. Kamery mają się pojawić
w miejscach najbardziej zagrożonych
działaniem wandali.
Za podpalenie lasu grozi nawet 5
tysięcy złotych mandatu, a jeśli pożar
wywoła poważne szkody albo zagrożenie życia to winowajca może spędzić w
więzieniu nawet 10 lat swojego życia.
(Angela)
REKLAMA

KOWARY

skiego obiektami o zróżnicowanym
charakterze. Bliżej ulicy Wolności
- obiektami przeznaczonymi pod
usługi, w głąb - zabudową mieszkalną
i mieszkalno-usługową, najczęściej
niską. Przewiduje się też pozostawienie relatywnie dużych obszarów
do rekreacji, na powstanie terenów
zielonych, itp. – mówi Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
Działki przeznaczone na sprzedaż
są częściowo wyposażone w przyłącza, pozostałe miasto zamierza
uzbroić.
Zgodnie z prawem, do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, każdy mieszkaniec może wnieść wnioski, zastrzeżenia, uwagi i protesty.
(Angela)
REKLAMA

– Targi to doskonała sposobność
do nawiązywania międzynarodowej
współpracy i zacieśniania więzi krajowych. W ubiegłorocznym, ogólnopolskim rankingu imprez turystycznych,
Tourtec został sklasyfikowany na
dziewiątym miejscu. To wielki sukces,
który pragniemy teraz powtórzyć –
mówił starosta Jacek Włodyga. - Tym
razem mamy ponad 160 wystawców

Fot. Agrafka

Prezentacje ofert turystycznych, wyrobów regionalnych,
koncerty, pokazy, konkursy i
seminaria - to wszystko działo się w piątek i sobotę na placu Ratuszowym podczas XIV
Międzynarodowych Targów
Turystycznych Tourtec.

wkrótce w słowackie Tatry. O wiele
ciekawiej jest zapoznać się z ofertą
bezpośrednio u wystawców, niż w
internecie. Na pewno każdy znajdzie
z całej Polski . Witaliśmy również jest wyjątkowo atrakcyjnie, bo widać tu coś dla siebie – mówił Dariusz
zagranicznych gości z niemieckich większą liczbę stoisk. Rozmawiałem Biegański z Jeleniej Góry.
miast Aachen, czy Bamberg oraz Cze- już ze Słowakami, bo wybieram się
(Agrafka)
chów, Słowaków, Holendrów i Belgów.
Dzięki wystawcom przyjeżdża do nas
więcej turystów, którzy są zachwyceni, że mogą podziwiać nawet w maju
Karkonosze pokryte śniegiem. – Widziałem wiele znajomych twarzy, co
cieszy, bo widać, że wielu wystawców
jest z nami od samego początku, a
fakt, że do nas wracają świadczy o
rosnącym zainteresowaniu całym
przedsięwzięciem – podkreślał Jacek
Włodyga. Jeleniogórzanom podoba się
taka forma promocji miasta. - Dzięki
targom turystycznym w ubiegłym
roku znalazłem świetne oferty. PoTargi cieszyły się dużym
jechałem na Suwalszczyznę oraz do
miejscowości Krzyże. A w tym roku zainteresowaniem mieszkańców i gości.

Philharmonic Virtuoses, Wiener Lehar Ensemble (Wiener
Philharmoniker), Filharmonia Krakowska, Filharmonia
Poznańska i wieloma innymi. W
minionypiątekwystąpiłubokumistrza
klarnetu Petera Schmidla podczas
koncertu inaugurującego XXI Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej w Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Dla Maciaszczyka granie i słuchanie muzyki to: „nie coś pod krawat
czy muszkę, lecz coś, co powinno być
spontaniczne, zaskakujące i wywoływać niespodziewane emocje”. I taka
jest jego twórczość.
(Petr)

ROZMAITOŒCI
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Rodzice wygrali batalię z ratuszem

Dokończenie ze str. 1
Dyrektor SP 2 Elżbieta Rzemińska
powiedziała nam, że wcześniej nie
zgłaszała utworzenia dodatkowej
klasy władzom oświatowym, dopiero po przeprowadzeniu rekrutacji
poinformowała o tym naczelnika
wydziału oświaty Pawła Domagałę.
Wtedy dowiedziała się, że nie ma
na to przyzwolenia. Pisaliśmy o tym
30.04 w artykule „Wojna z „systemem” o pierwszaków”. Paweł Domagała wyjaśniał, że zgodnie z ustawą
o systemie oświaty, w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązuje
rejonizacja, co ma pozwolić na uniknięcie przepełnionych klas i szkół.
Jeśli natomiast szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, może wówczas
przyjąć dzieci spoza rejonu. Musi
mieć jednak zgodę władz miasta, a

takiej zgody dyrekcja „dwójki” od
nas nie dostała. Rodzice nie przyjęli
tej decyzji do wiadomości i napisali
list do prezydenta miasta.
W piątek wieczorem otrzymaliśmy
wiadomość od rodziców, że jednak
ich dzieci pójdą do SP 2. W sobotę
dyrektor E. Rzemińska powiedziała
nam, że otrzymała wiadomość od
naczelnika P. Domagały, że prezydent
wyraził zgodę na utworzenie dodatkowej klasy pierwszej. - Bardzo się
cieszę - podkreślała.
- Już wcześniej rozważaliśmy
taką ewentualność, bo do tej szkoły
rodzice chcą posyłać dzieci nie tylko
z obwodu SP 7, ale także innych rejonów miasta, a placówka, zdaniem
dyrektora, ma warunki by dodatkowy oddział otworzyć – mówił.
(bc)

JELENIA GÓRA
Fot. Petr

Azyl przemienił się w horror!

Mieszkańcy walczą z
parkingiem tuż pod ich oknami.

Dokończenie ze strony 1
Zdaniem mieszkańców kamienic
przy Sudeckiej 33 i Ptasiej 18, parking
jest nie tylko uciążliwy, ale i źle zaprojektowany. Co więcej, uważają oni, że
został wybudowany z naruszeniem
norm i przepisów technicznych,
wynikających z rozporządzenia ministra infrastruktury o usytuowaniu
parkingów w sąsiedztwie budynków
mieszkalnych. – Z przepisów prawa
budowlanego wynika, że parking
winien znajdować się nie bliżej,
niż 10 metrów od kamienic. Konkretnie, chodzi o miejsca postojowe
w liczbie od 5 do 60, z którymi w
tym przypadku mamy do czynienia. Jakim prawem parking został
odebrany i teraz działa w najlepsze,
skoro nie zachowano odpowiednich
norm? – pytają. Zdaniem miasta

wszystko jest w porządku. – Parking
został zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W procesie
wydawania ostatecznych decyzji,
tj. „pozwolenie na użytkowanie”
uczestniczy instytucja niezależna od
Urzędu Miasta, to znaczy Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
W przypadku tego parkingu PINB
wyraził pozytywną decyzję nr 274
w jeszcze w grudniu 2009 roku –
odpowiada Cezary Wiklik, rzecznik
UM w Jeleniej Górze.
- Nie zamierzamy składać broni.
Będziemy walczyć o odsunięcie aut
od naszych domów. Nie przyjmujemy
argumentów, że wszystko jest dobrze.
Jak dobrze, jeśli parking jest oddalony
od kamienic zaledwie o jakieś 3 metry? – kwituje Andrzej Kolasa.
Piotr Iwaniec

JELENIA GÓRA

W Centrum Wsparcia pomogą
Centrum Informacji i Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych działa w
siedzibie Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych ul. os.
Robotnicze 47a, 58–500 Jelenia Góra.
Oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom, opiekunom oraz
pracodawcom porady w zakresie:
ulg i uprawnień, możliwościach
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wsparcia finansowego i rzeczowego,
aktualnych ofert pracy, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, itp. Porady udzielane są
pod bezpłatną infolinią 800 700 025
od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 – 16.00.
(red)
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

Na Wzgórzu Kościuszki ginęli zbrodniarze, były też „ośle pochówki”

Ziemia kryła tajemnice
Ludzkie kości, szesnastowieczna moneta, nietypowy daszek
i ogniwo z łańcucha egzekucyjnego, to tylko niektóre z wartościowych znalezisk odkrytych na Wzgórzu Kościuszki,
zwanym dawniej Wzgórzem Szubienicznym. - Przedmioty
te przybliżą historię straceńców, a dzięki kościom będzie
można ustalić, jak się odżywiali, na co chorowali, a nawet
w jaki sposób pracowali – mówi Daniel Wojtucki ze Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

mieczem np. matki, które zabiły Za najcięższe zbrodnie wieszano
noworodki. Warto podkreślić, że w na łańcuchach, ponieważ łańcuch
latach 30-tych XX wieku znaleziono wolniej się zaciskał i agonia trwała
tu szkielet kobiety bez głowy i z dłużej. Natomiast za lżejsze wykroprzebitym sercem, a w taki właśnie czenia wieszano na powrozie, czyli
plecionej linie, która zaciskała się
sposób karano za dzieciobójstwo.
W Archiwum Państwowym we szybko na szyi. Straceńcy wisieli
Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze nieraz nawet dwa lata, a ponieważ
zachowało się również wiele infor- szubienica była widoczna z miasta,
Od 28 kwietnia do 5 maja człon- cia należy zaliczyć również monetę macji na temat funkcjonowania wisielcy pomagali stróżom prawa w
kowie i sympatycy Stowarzyszenia z 1541 r., odnalezioną w zaprawie tego miejsca straceń i wykonanych utrzymaniu porządku w mieście –
Ochrony i Badań Zabytków Prawa fundamentowej, co pozwala wskazać tutaj wyroków najwyższego wymia- dodaje Daniel Wojtucki.
przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze i studentów
archeologii z Krakowa przeprowadzili badania archeologiczne
na dawnej Szubienicznej Górze,
gdzie w XVI w. znajdowała się
kamienna szubienica w kształcie wieży. Wraz z murowanymi
filarami miała do 8 m wysokości,
a szubieniczne słupy wspierały
belki egzekucyjne. Historyczne
źródła podają wykonanie ok. 50
egzekucji w tym miejscu.
- Odsłonięty został fragment
fundamentu murowanej szubienicy o grubości ok. 95 cm i
średnicy całkowitej wynoszącej
niemal 550 cm. Podczas badań
wewnątrz cylindrycznej studni
szubienicy odkryto zalegające
bez układu anatomicznego
kości ludzkie, m.in. żuchwę
z czterema zębami, należące
do straconych w tym miejscu
skazańców. Od XVI i do XVIII
w. wieszano tu mieszkańców
za największe zbrodnie i poW tym miejscu stała niegdyś szubienica,
zostawiano na szubienicy do
przy której chowano straceńców,
momentu, aż ciało wisielwieszanych za najcięższe zbrodnie.
ca samo się rozłożyło, stąd
obecność porozrzucanych
Miejsce to uważano za przeklęte,
ru kary. Pierwsza zanotowana
kości różnych przestępców.
egzekucja odbyła się w 1519 r. dlatego nawet przy remontach wyZa jednym razem mogło ich
kiedy spalono tu matkę z synem, konawcy nie chcieli pracować tam
wisieć nawet kilkunastu,
możliwe, że za czary. Wtedy praw- w pojedynkę, lecz grupami. Ponadto
byli bowiem przestrogą dla
dopodobnie istniała na wzgórzu przez okres trwania prac uderzano
innych mieszkańców – wyjaMoneta z 1541 r.
szubienica drewniana, natomiast po w bębny, aby odstraszyć złe duchy.
śnia Daniel Wojtucki.
roku 1541 z pewnością wzniesiono Pierwszą czynność przy remoncie
Oprócz kości odnaleziono
odnaleziona w zaprawie
już kamienną. W 1545 r. ścięto męż- szubienicy musiał wykonać burgwoździe z konstrukcji szubienicy,
fundamentowej
czyźnie głowę za cudzołóstwo, a w mistrz lub inny przedstawiciel miaskoble oraz jedno ogniwo łańcucha
szubienicy.
1591 r. powieszono tu trzech złodziei sta, by dać przykład braku lęku przed
egzekucyjnego. Nieoczekiwanym
i rzadkim znaleziskiem były resztki czas wzniesienia tej szubienicy. Był za włamanie się do ratusza. Tracono straconymi tu przestępcami i ukazać,
dachówki, z daszku, który mógł to pieniądz o niewielkiej wartości tu ludzi za fałszowanie pieniędzy, że prace nie okryją nikogo hańbą.
znajdować się nad wejściem do na tamte czasy, jednak dziś jego morderstwa, czy też współżycie ze Szubienicę rozebrano w listopadzie
1778 r. a już wiosną następnego roku
wartość historyczna jest ogromna, zwierzętami.
szubienicy.
- Szubienica była remontowana wybudowano nową przy drodze z
- Warto podkreślić, że jest to ponieważ dzięki niemu możemy
odkrycie na skalę europejską, bo datować to miejsce kaźni - mówi przynajmniej dwa razy, tuż przed Jeleniej Góry do Kowar. Na Wzgórzu
ważnymi wyrokami. We wrześniu Szubienicznym miały miejsce także
do tej pory nie odkryto szubienicy, Daniel Wojtucki.
W miejscu, gdzie obecnie znajdują 1699 r. przed powieszeniem turec- tzw. ośle pochówki, czyli chowano
która byłaby zadaszona. Ponadto
była otynkowana co również jest się schodki, nieco poniżej szubienicy kiego złodzieja i w październiku osoby niegodne np. samobójców.
Agata Galas
rzadkością. Do interesującego odkry- był plac, na którym kaci ścinali 1737 r., gdy stracono także złodzieja.
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

3

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

Fot. Daniel Wojtucki

JELENIA GÓRA

14 maja 2012 r.

4

AKTUALNOŒCI
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JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czy mieszkańcy zaakceptują nowy wygląd placu Ratuszowego?

JELENIA GÓRA

Drewniane budki na próbę

Cztery pierwsze stoiska zostały ustawione na próbę. Każde z nich ma 5
metrów kwadratowych powierzchni.
Mogą się w nich wystawiać przedsiębiorcy, którzy mają coś ciekawego do
zaoferowania mieszkańcom i turystom.
Warunek – musi być to produkt regionalny. Sprzedawcy „majtek i skarpetek”
miejsca tu raczej nie znajdą.
- Pomysł ustawienia drewnianych
stoisk w centrum miasta został zgłoszony przez zarząd już w grudniu
minionego roku. W ostatnim czasie
otrzymaliśmy zgodę miasta na realizacje tych planów, wydzierżawiliśmy
teren na okres pięciu miesięcy i posta-

W najbliższą sobotę (19 maja
br.) osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej będą mogły
skorzystać z bezpłatnych porad
adwokackich udzielanych przez adwokatów z Jeleniej Góry, Bolesławca,
Zgorzelca i Kamiennej Góry. Porad
będą udzielać: adw. Piotr Hejmej
(ul. Muzealna 2/7, 58-500 Jelenia
Góra, godz. 9.00 – 15.00, tel. 502 267
970), adw. Aleksander Jaśniowski
(ul. Grabowskiego 2, 58-500 Jelenia
Góra godz. 9.00 – 15.00 tel. 886 516
893), adw. Grażyna Kołodziejczak
(ul. Krótka 22, 58-500 Jelenia Góra
godz. 9.00-15.00 tel. 784 920 605),
adw. Monika Szyndler-Wolak (ul.
Daszyńskiego 9A/1, 59-700 Bolesławiec godz. 10.00-15.00 tel. 75

Fot. Adrian Cichecki

Od początku maja na jeleniogórskim Placu Ratuszowym
pojawiły się cztery drewniane
budki handlowe. To pomysł
Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego na ożywienie
placu Ratuszowego. Ma być
to powrót do tradycji miasta,
gdzie takie stoiska były w centrum powszechnie znane.

Będą bezpłatne porady prawne
642 12 77), adw. Czesława Rembisz
(ul. Spacerowa 5A, 58-400 Kamienna
Góra godz. 9.00-15.00 tel. 725 560
188), adw. Andrzej Bełza (ul. Daszyńskiego 61/4, 59-900 Zgorzelec
godz. 9.00 -15.00, tel. 694 494 934).
Adwokaci będą udzielać bezpłatnych porad z wielu dziedzin
prawa, między innymi z zakresu
prawa cywilnego, rodzinnego oraz
administracyjnego. Ponadto będą
informować zainteresowane osoby
w jaki sposób skorzystać z bezpłatnej
pomocy prawnej w postępowaniu
sądowym. VI Dzień Bezpłatnych
Porad Adwokackich prowadzi Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie
organizuje.
(Angela)

JELENIA GÓRA
siębiorców, ale chętnych do realnego
wydzierżawienia jest kilku. Stoisk mają
ożywić Rynek, muszą być więc ciekawe
i estetyczne – dodaje.
Pomysłodawcy zapewniają, że jeśli
ustawione stoiska zostaną wydzier-

wiliśmy pierwsze stoiska - mówi Zbigniew Sawicki z Karkonoskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, kierownik
Galerii Karkonoskiej. Chcemy zobaczyć
czy będzie na nie zainteresowanie.
Póki co, pyta o nie bardzo wielu przed-

żawione, obok nich staną kolejne.
Taki pomysł sprawdził się w wielu
miastach Polski. Cena wynajęcia
drewnianego straganu to 25 zł netto
za jeden dzień.
Angelika Grzywacz-Dudek

Święto pod Mieczami Piastowskimi
W miniony poniedziałek odbyła się
uroczystość związana z 67 rocznicą
zakończenia II wojny światowej. Było
bardzo podniośle i patriotycznie.
Na obchody przybyli kombatanci II

wojny światowej wszystkich frontów.
Odznaczenia wręczał Edward Jakubowski, prezes Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP i BWP.
(red)

- Nie. Budki nie pasują do
klimatu naszego miasta, mało
ludzi zauważa te budynki
- mówi Joanna Sulińska z
Pilchowic (19 lat).

JELENIA GÓRA

-Tak. Stoiska mogą przyciągnąć wielu turystów,
nie zajmują dużo miejsca
- mówi Magdalena z Sobieszowa (24 lat)

- Nie. Uważam, że w centrum
nie powinno być takich budek.
Według mnie lepiej inwestować
w remont miasta - mówi Barbara
Kaużna z Jeleniej Góry (80 lat)

Fot. Adrian Cichecki

Czy drewniane stoiska ożywią centrum Jeleniej Góry?

- Nie. Jest zbyt małe zainteresowanie stoiskami. Powinno
być więcej imprez takich, jak
np. Juwenalia - mówi Krzysztof
Przybyła z Wolsztyna (21 lat)

Umowy trzeba dokładne czytać, by uniknąć „niespodzianek”

Są haczyki przy zakupach na raty!
państwo Beata i Janusz Chojnaccy.
Nikt nas nie pytał o to, czy chcemy i
zgadzamy się na to ubezpieczenie. Nikt
nas również nie poinformował, że koszt
takiego ubezpieczenia wynosił aż 200 zł.
Chcieliśmy się wycofać z tego zakupu,
ale powiedziano nam, że dokumenty
zostały już przesłane do banku i nic nie
można zrobić. Czujemy się oszukani.
Teraz chcemy ostrzec innych mieszkańców, by dokładnie czytali umowy

Kupujesz sprzęt AGD lub RTV na raty? Dokładnie sprawdzaj
umowę kredytową. O tym, ile można zapłacić za „zaufanie”
sprzedawcom przekonali się w ostatnich dniach mieszkańcy
Jeleniej Góry, Beata i Janusz Chojnaccy.
– Nikt nas nie poinformował, że
kredyt w wysokości 800 zł zostanie
ubezpieczony za ponad 200 zł – mówią
jeleniogórzanie. Na początku maja
państwo Chojnaccy w jednym jeleniogórskich sklepów kupili na raty czajnik,

Okradał pracodawcę

Kradł po około 40 litrów paliwa
tygodniowo ze służbowego auta,
teraz może spędzić w więzieniu nawet
osiem lat – mowa o 58-latku z Jeleniej
Góry, który przez kilka miesięcy okradał swojego pracodawcę w jednej z
jeleniogórskich firm przewozowych.
Mężczyzna fałszował karty drogowe,
podawał fikcyjne kursy, zawyżał czas
pracy i przejechane kilometry. Obecnie
policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tej sprawy, a pokrzywdzony
szacuje straty.

Uderzył w drzewo
i poszedł na spacer

W czwartek (10.05) przed godz.
5.00 rano w Łomnicy samochód nissan sunny uderzył w drzewo, po czym
dachował. Przybyli policjanci nie zastali
kierowcy w aucie. Znaleźli go nieopodal.
31-latek z Mysłakowic był pijany i szedł
ulicą. Mężczyzna został zatrzymany do
wytrzeźwienia i wyjaśnienia.
(Angela)

młynek i ekspres do kawy za łączną
kwotę około 800 zł. - W domu okazało
się, że czajnik cieknie, więc chcieliśmy go
oddać i zaczęliśmy sprawdzać dokumenty. Dopiero wtedy zauważyliśmy, że nasz
kredyt został ubezpieczony – mówią
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

kredytowe – dodają jeleniogórzanie.
Jadwiga Reder-Sadowska, Miejski
Rzecznik Konsumentów w Jeleniej
Górze potwierdza, że to nie pierwszy
przypadek, kiedy kupujący zawierzają sprzedawcom i nie sprawdzają
warunków zakupów na raty. Apeluje
do klientów by przed podpisaniem
dokumentów kredytowych dokładnie
czytali ich treść i pytali sprzedawców o
niezrozumiałe kwestie.
(Angela)
•

Uroczystości przewodniczył
płk Edward Jakubowski.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Donguralesko był super!
– Koncerty hip-hopowe w Oriencie to najbardziej popularne z
imprez, które tu organizujemy.
Najwyraźniej właśnie takiej muzyki
pragną młodzi jeleniogórzanie,
niestroniącej od mocnych, a czasami wręcz kontrowersyjnych
tekstów związanych z dzisiejszą
rzeczywistością. Podobnie jak
na O.S.T.R i tym razem publika
bawiła się bardzo dobrze. Cieszę
się, że chociaż to się wam podoba
– podsumowuje Alicja Dusińska,
właścicielka klubu.
(Petr)

Magia bez granic tańca i lalek
wkrótce w Teatrze Zdrojowym

Warsztaty plastyczne dla dzieci
„Większy kawałek słońca” odbędą się
14 maja o godz. 17.00 w Osiedlowym
Domu Kultury przy ul. Krzysztofa
Komedy-Trzcińskiego 12. Ich celem
jest poznanie ciekawych technik zainspirowanych malarzami różnych
epok,. Każde zajęcia, które prowadzi
Ewa Nyc są fascynującą przygodą i
działaniem poza schematami. Zapisy
w sekretariacie ODK pod nr tel. (75) 75
31 831 - liczba miejsc jest ograniczona.
Wstęp jest wolny.

Muzyczna wizytówka
w domu kultury Muflon

Koncert „Muzyczna wizytówka”
w wykonaniu sekcji muzycznej MDK
„Muflon” rozpocznie się 17 maja o
godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury
w Sobieszowie. Wstęp jest wolny.

„Hagazussa. Magia bez granic
tańca i lalek”- to spektakl zrealizowany wspólnie z zespołem Gerhart
Hauptmann Theater w Görlitz,
wspierany przez fundusz „Wanderlust”. Jest on efektem wielomiesięcznej współpracy w ramach
międzynarodowego projektu „Poszukiwanie legendarnych śladów”.
W Zdrojowym Teatrze Animacji
ędzie można obejrzeć to widowisko 15 i 27 maja o godz. 19.00.
Bilet kosztuje 18 złotych. Spektakl
jest przeznaczony dla widzów dorosłych. Bilet można rezerwować
pod numerami telefonów: 075
7557690 lub 512-219-907.
Spektakl łączy dwa gatunki sztuki - taniec i teatr lalkowy - będące
w efekcie nowym, fascynującym
eksperymentem artystycznym.

Steffi Sembdner tancerka i choreograf z teatru w Górlitz, stworzyła
wspólnie z dyrektorem teatru
Bogdanem Nauką scenariusz i
choreografię spektaklu tak, by
połączenie niemieckiego tańca i
polskiego teatru lalkowego miało
charakter nowatorski i przyniosło
zaskakujący efekt artystyczny.
Inspiracją spektaklu były wydarzenia, jakie miały miejsce na
Śląsku w XVII wieku, przez który,
w wyniku wojny trzydziestoletniej
przetoczyła się fala polowań na czarownice i wymierzonego w kobiety
terroru. W spektaklu przedstawiony
jest konflikt wiary i przesądów, który doprowadził do wielu oskarżeń o
czary i straceń kobiet posiadających
ogromną wiedzę.
(red)

18 maja od godz. 13.00 do 14.00 na
jeleniogórskim placu Ratuszowym
będą trwały pokazy ratownictwa, zorganizowane przez Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe.

Młodzi muzycy
w filharmonii

Uczestnicy sobotniego koncertu dobrze się bawili.

Nasi kajakarze wywalczyli medale
świata Peterowi Csonka. W kategorii
K1SM (kajaki jedynki mężczyzn Squirt)
Tomek nie miał sobie równych i zdecydowanie wygrał z notą 610 pkt.
Bardzo dobry wstęp zaliczyła nasza
najlepsza polska kajakarka freestyle’u
kajakowego, członkini Karkonoskiego
Klubu Kajakowego Zofia Tuła, która w
konkurencji K1SK (kajaki jedynki kobiet Squirt) zajęła trzecią pozycję, a w
kategorii K1K (kajaki jedynki kobiet)
szóste miejsce. Osiągnięte wyniki w
starcie kontrolnym w Mistrzostwach
Niemiec świadczą o postępach jakie
poczynili nasi kajakarze. Należy
pamiętać, że na zawodach tej rangi
wyłania się kadrę narodową Niemiec
do imprezy docelowej w tym roku,
czyli Mistrzostw Europy. Tym bardziej
cieszy sukces naszych kajakarzy,
którzy sumiennie pomimo braku
środków przygotowują się do imprezy
docelowej czyli Mistrzostw Polski i
mających się odbyć w dniach 25-30
czerwca Mistrzostw Europy.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Zwycięstwo mini koszykarzy z SP 11
Trzy zespoły z jeleniogórskich podstawówek stanęły
na starcie turnieju mini
koszykówki chłopców klas
V organizowanego przez
Międzyszkolny Ośrodek Sportu.
Wyniki: SP 11 – SP 2 (58:7), SP
11 – SP 10 (21:12), SP 2 – SP 10 (8:30).
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 11, 2. SP
10, 3. SP 2.

Będzie można sięgnąć
po „Kawałek słońca”

Pokaz ratownictwa
na Placu Ratuszowym

JELENIA GÓRA
Zawodnicy Karkonoskiego Klubu
Kajakowego w składzie Zofia Tuła,
Michał Wrzal i Tomasz Czaplicki uczestniczyli w zgrupowaniu szkoleniowym w
Plattlingu (Niemcy) nad rzeką Isar. Nasi
przedstawiciele pojechali tam przygotowywać się do startu w VII Mistrzostwach
Polski we Freestyle’u Kajakowym, które
odbędą się 26 i 27 maja na rzece Bóbr w
Jeleniej Górze.
Uwieńczeniem tygodnia treningów
na jednej z najbardziej wymagających fal
rzecznych w Europie „Isarvele” był start
kontrolny w Otwartych Mistrzostwach
Niemiec (5-6 maja). Na zawody tradycyjnie zjechała się cała niemiecka jak i
większość europejskiej elity kajakarstwa
w stylu wolnym. Nasi zawodnicy zaliczyli kolejny rewelacyjny występ w tym
sezonie. Tomasz Czaplicki po udanych
eliminacjach i półfinałach awansował
ostatecznie w finale kategorii K1M
(kajaki jedynki mężczyzn) na drugie
miejsce z notą 890 pkt, którego już nie
oddał ustępując nieznacznie słowackiemu mistrzowi Europy i wicemistrzowi

JELENIA GÓRA

Skład zwycięskiej drużyny
SP 11: Kacper Synator, Mateusz Jadach, Jakub Balik, Kamil
Sakowicz, Kamil Radziukiewicz, Mateusz Kleinowski,
Aleksander Nowaliński, Kacper Burzyński,
Kacper Lach, Szymon Nowak, Cyprian
Grzymisławski, Denis Winogrodzki, Jakub
Szczepaniak. Opiekun: Żaneta Sojka.
(MDvR)

Koncert szkolnych zespołów kameralnych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
st. im. Stanisława Moniuszki odbędzie
się 17 maja o godz. 17.00 w Filharmonii
Dolnośląskiej. Bilety dla dorosłych
kosztują 10 zł, dla dzieci 5 zł.

JELENIA GÓRA Jeleniogórzanki w meczu rewanżowym nie zawiodły kibiców

KPR siódmą drużyną w Polsce!
W rewanżowym spotkaniu
o siódme miejsce na zakończenie rozgrywek PGNiG
Superligi, KPR Jelenia Góra
pokonał po emocjonującym
meczu Piotrcovię Piotrków
Trybunalski 33:29. Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie
w Piotrkowie Trybunalskim
(30:29), jeleniogórzanki
przystąpiły do meczu rewanżowego w roli faworytek i nie
zawiodły swoich kibiców.
Przyjezdne w ciągu całego meczu
prowadziły tylko raz, 1:0 na początku
meczu. W kolejnych minutach gospodynie zaznaczyły swoją przewagę , w
11. minucie prowadząc 8:4. Bardzo
dobre zawody w pierwszej połowie
rozgrywała bramkarka KPR-u Kozłowska. W drużynie przeciwnej
mecz między słupkami rozpoczęła
doskonale znana jeleniogórskim
kibicom Kowalczyk, ale gdy KPR
odskakiwał trener Piotrcovii zdecydował się wymienić ją na doświadczoną
Skurę i po kilku minutach było już
12:11. Wtedy koncertowy występ rozpoczęła oszczędzana przez cały sezon
Emilia Galińska, która przyczyniła się
do wyraźnego prowadzenia miejscowych po 30. minutach 18:13.
Po pierwszej połowie wydawało
się, że nic nie zagrozi podopiecznym Małgorzaty Jędrzejczak w

wywalczeniu siódmego miejsca w
Polsce, ale po chwili dekoncentracji
na początku drugiej odsłony nasze
zawodniczki prowadziły już tylko
18:16, a przy stanie 19:17 czerwoną kartkę za (zdaniem sędziów)
brutalną grę ujrzała zawodniczka
KPR-u Buklarewicz. W 42. minucie
na parkiecie hali przy ul. Złotniczej
był już remis 21:21, ale tego dnia
swoją szansę na pokazanie niebanalnych umiejętności perfekcyjnie
wykorzystywała Galińska i pięć
minut później jeleniogórzanki prowadziły 25:23. W 47. minucie karę
dwóch minut dostała Odrowska, a
przyjezdne ponownie wyrównały.
Jednak dzięki szybkim kontrom
w osłabieniu i trafieniom Załogi
i Galińskiej nasze zawodniczki
odskoczyły na 28:25, a do końca
spotkania kontrolowały wynik
wygrywając ostatecznie 33:29. Cel
jaki był postawiony przed sezonem,
czyli gra w ósemce najlepszych drużyn Superligi został osiągnięty. Czy
można było ugrać więcej? Zdania
mogą być podzielone, ale trzeba się
cieszyć, że po kilku latach KPR nie
musiał toczyć pojedynków o utrzymanie ligowego bytu, a znakomita
postawa w całym sezonie Joanny
Załogi, młody talent w postaci Galińskiej napawają optymizmem przed
kolejnymi rozgrywkami. Jeśli uda
się utrzymać filary zespołu i dodatkowo wzmocnić drużynę, to za rok

końcowy efekt może jeszcze bardziej
ucieszyć wiernych kibiców jeleniogórskiego szczypiorniaka.
- Od lat gramy z dziewczynami, które
wychowywały się tutaj. Wiadomo, że
każdy zespół, który chce grać o medale
potrzebuje wzmocnień, potrzebuje
chociażby takiej Emilii Galińskiej, która
zdaję sobie sprawę, że do tej pory nie
grała dużo. Ktoś może mi powiedzieć,
że w ostatnim meczu dopiero ją wpuściłam i zagrała bardzo fajne zawody.
Proszę mi wierzyć Emila potrzebowała
tego roku na skrzydle bo ciężko się gra
młodym zawodniczkom, które mają
ciągnąć całe mecze i pokazać to co
potrafią. Emila potrafi wiele i myślę,
że będzie jedną z prowadzących w
następnym sezonie - podsumowała
po meczu trenerka KPR-u, Małgorzata
Jędrzejczak. - Do następnego sezonu

chcemy lepiej się przygotować, nie
czekać do „ostatniego gwizdka”. Jeżeli
znajdzie się jakiś chętny sponsor, który
chciałby zainwestować w zawodniczkę
typu Galińska, która rozkochała naszą
publiczność i jest przyszłością Jeleniej
Góry, to byłoby naprawdę rewelacyjnie. Wszystko okaże się w momencie
podpisywania kontraktów - dodała
trenerka.
KPR Jelenia Góra – Piotrcovia
Piotrków Trybunalski 33:29 (18:13)
KPR: Kozłowska, Szeluk - Galińska
10, Fursewicz 7, Załoga 5, Buklarewicz 3, Odrowska 3, Dąbrowska 2,
Stochaj 2, Konsur 1, Uzar
Piotrcovia: Kowalczyk, Skura,
Opelt, Knoroz 9, Mielczewska 7,
Waga 4, Mijas 3, Tyda 3, Szafnicka 2,
Olek 1, Cieślak, Brzezowska
(Przemo)

Fot. Raczyński

DONGURALESKO - a
właściwie Piotr Górny z
Poznania to niewątpliwie jeden z najciekawszych twórców tzw.
nurtu braggadocio w
muzyce rap, polegającego na stosowaniu
rozbudowanych metafor i innych środków
stylistycznych, a przy
tym udowadnianiu
przez jego przedstawicieli swojej „wyższości”
nad innymi muzykami. Co Górny pokazał w jeleniogórskim
Oriencie? Flow jakiego
mogą mu pozazdrościć
inni polscy raperzy;
mieszankę finezyjnie
składanych tekstów,

odważnego przełamywania sztampy
i artystycznego autentyzmu.
– DONGURALESKO dał absolutny
popis swoich umiejętności. Było
rewelacyjnie, tu nie można mówić
o żadnym wykolejeniu z bitu. Mieliśmy do czynienia z czymś na kształt
gonitwy słów i dźwięków rzucanych
jak z Kałasznikowa. Jeden styl ale
bogaty w najróżniejsze techniki.
„Sieje rym jak zarazę”, śpiewa Górny.
I to jest fakt, jego twórczość po prostu
spada na słuchaczy jak jakiś grom
– entuzjazmują się Adam i Monika,
uczestnicy piątkowego koncertu.

Fot. Petr

Z nie lada gratką mieli w
piątek do czynienia fani
hip-hopu w jeleniogórskim
klubie Orient Express. Specjalnie dla nich wystąpił
DONGURALESKO znany na
polskiej scenie muzycznej
od 1995 r. – Było rewelacyjnie. Zresztą, niczego innego się nie spodziewaliśmy.
Górny jest super – mówią
Adam i Monika, uczestnicy
imprezy.

Będzie się działo
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Fot. : Pawel Sosnowski

JELENIA GÓRA Koncerty hip-hopowe przyciągają wielu młodych
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-05-04 godz. 19.00 - 2012-05-11 godz. 15.00
PRACA
DAM PRACĘ
Administrator PC-tów - PMP
Group zatrudni adm. PC-tów ze
znajom.: MSWindows XP/7 oraz
Server, działania i obsługi sieci
teleinform., j. angielskiego, wykszt.
wyższym. Oferty:praca@pmpgroup.
com - 075-64-59-528
Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni sprzątaczkę. Praca na stałe
w Jeleniej Górze. Mile widziane
doświadczenie. Kontakt tylko między 8-16 godziną. - 722 381 105
Bar Kaflarnia szuka barmanki
533989178
Bar w Karpaczu zatrudni kucharkę
lub kucharza - 698 710 457
Budowlańców - murowanie,
zbrojenie, szalowanie - 791 325
535
Budownictwo - Elewacje,
dekarstwo - 884 311 346
Casting na nimfy - Grupa artystyczna „Łódź Kaliska” ogłasza
casting na rusałki do „Opery Pałacowej”. Zainteresowane Panie
prosimy o kontakt: fundacja@
palacstaniszow.pl lub tel. - 605
107 326
Co 2 tygodnie koszenie trawnika
w Mysłakowicach. Ok 6 godzin
koszenia - 50 zł. Proszę dzwonić
do 16:00. - 509 202 060
Dam pracę pani z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub
II grupą. Sprzątanie biur, umowa o
pracę. - 723 678 904
Do gastronomii - Młodą, energiczną
i dyspozycyjną osobę zatrudnię do
baru z kebabem w JG oferty proszę
przesyłać kebaborient@gmail.com
Dom Dziecka zatrudni kucharza
lub pomocnika. Kontakt w godz.
7.00-15.00, tel 75 7551402
Firma budowlana pilnie zatrudni
na umowę o prace doświadczonych
tynkarzy maszynowych. Kontakt w
godz. 9-18 - 790 731 075
Firma finansowa zatrudni konsultantów (idealna praca dodatkowa
lub dla emerytów). Umowa zlecenie,
wynagrodzenie prowizyjne. Teren:
Jelenia Góra, Cieplice, Jeżów
Sudecki Kontakt 509670398
Firma Iwo-Bau poszukuje dekarzy
z j. niemieckim. Praca od zaraz, bardzo dobre warunki, zakwaterowanie. Pilne - 699952962, 501418553,
756464557
Firma Karford zatrudni sprzedawcę części samochodowych z
doświadczeniem. Praca w Jeleniej
Górze. CV prosimy wysyłać na
adres: karford@karford.com.pl 509 081 541
Firma kurierska OPEK poszukuje
magazyniera oczekujemy niekaralności, mile widziane uprawnienia na
wózek widłowy Oferujemy: stabilną
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie
661987593 rafal.poddebniak@
opek.com
Firma OPEK zatrudni kuriera z
działalnością gospodarczą i samochodem typu BUS. Oferujemy stałe
zlecenie przewozowe, gwarancję
terminowych płatności. 661987593
rafal.poddebniak@opek.
Firma poszukuje osoby ze znajomością j. angielskiego i niemieckiego do pracy biurowej. - 666
723 288
Firma Rauschert-Mysłakowice
Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłakowicach zatrudni na umowę o pracę
operatora elektrodrążarek. - 756
439 576
Firma Rauschert-Mysłakowice Sp.
z o.o. z siedzibą w Mysłakowicach
zatrudni na umowę o pracę operatora frezarki CNC. - 756 439 576
Fizyczna dorywczo - Praca w
gospodarstwie rolnym- sprzątanie,
koszenie trawy, prace pomocnicze.
Dorywczo dla mężczyzn. Kromnów.
- 508 231 654

Hotel Mercure Skalny Karpacz
poszukuje recepcjonisty ze znajomością j. angielskiego (na umowę
o pracę). - 502 198 358
Hotel Relaks w Karpaczu zatrudni
osobę na stanowisko recepcjonisty,
wymagane doświadczenie, mile
widziana znajomość j. angielskiego
i/lub j. niemieckiego. CV proszę
wysyłać: rekrutacja@hotel-relaks.
pl - 756 480 650
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnerkę oraz pokojową - 510 078
263
Hotel w Kudowie zatrudni recepcjonistkę ze znajomością języka
niemieckiego oraz fizioterpeutę/tkę
ze znajomością kosmetologii Możliwość zamieszkania w mieszkaniu
służbowym. recepcja@hotelkudowa.pl - 669 999 580
Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, odporną na stres i lubisz
pracę z ludźmi to właśnie Ciebie
szukamy - praca na stacji paliw
w Jeleniej Górze - 75/7544900 w
godz 9 - 11
KCM Clinic SA zatrudni ratownika
medycznego do pracy na chirurgii
cv chirurgia@kcmed.pl - 513 060
415
Kelner/ka do restauracji Tarasy
Wang w Karpaczu Górnym z
doświadczeniem, znajomość programu SOGA będzie dodatkowym
atutem. SC prosimy przesyłać na
adres: agnieszkajawor@poczta.fm
Kelnerka-barmanka - Praca
w tygodniu i na weekendy. Mile
widziany język niemiecki - 791
981 987
Kelnerka-barmanka do
restauracji w Jelenie Górze. Stawka
6zl/godz. Mile widziane osoby z
doświadczeniem. Informacje pod
tel. 668410007 w godz. 11-20 - 502
667 208
Kelnerkę do pizzerii na Zabobrzu mile widziane doświadczenie
- 509 768 934
Kucharz kucharka do pracy w
restauracji. - 667 995 462
Kucharza z doświadczeniem
w kuchni polskiej lub pomocnika,
oraz pomoc kuchenną z praktyką.
Osoby w wieku do 35/40 lat. Kontakt
w godzinach 15-19. Restauracja
w Szklarskiej Porębie. Praca na
wakacje. - 502 529 732
Mieszko Karpacz - Zatrudnimy
recepcjonistkę, pokojową, kelnerkę
- 665-556-042
Monter kolektorów wodnych Praca w Polsce i w Belgii Doświadczenie min 2 lata w montażu
kolektorów wodnych znajomość j.
obcego dyspozycyjność Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie, umowę
o pracę - 534 888 057
MZGL w Szklarskiej Porębie
zatrudni cieślę z doświadczeniem w
szalunkach. kontakt; kadry@mzgl.
szklarskaporeba.pl lub 757122191
MZGL w Szklarskiej Porębie
zatrudni osobę z lekkim stopniem
niepełnosprawności bądź rencistę
jako pracownika gospodarczego,
ochroniarza. Kontakt kadry@mzgl.
szklarskaporeba.pl lub 757122191
Netia S.A, poszukuje: Doradcy
Klienta Biznesowego. Osoba współpracująca z nami będzie odpowiadać za sprzedaż bezpośrednią
– aktywne pozyskiwanie Klienta z
sektora MŚP. Forma zatrudnienia
– umowa zlec. - 603 991 793
Nomi - Zatrudnimy studentów do
wykładania towarów - praca od
czerwca - umowa zlecenie - praca
5 dni w tygodniu po 4 godziny - 661
390 034
Nowa restauracja nawiąże współpracę z artystami/zespołami lokalnymi, które w swojej twórczości
nawiązują do tradycji/legend/ kultury
Dolnego Śląska. Oferty: marketingrestauracja@gmail.com

Nowo powstająca restauracja
+ club w Jeleniej Górze szuka
kierownika. Pilne osoba z doświadczeniem, wysłać CV ( dodatkowo
list motywujący ) - treestet.kolt@
gamil.com
Nowy trzygwiazdkowy Hotel Greno
w Karpaczu zatrudni: - recepcjonistów/recepcjonistki - pokojowe - kelnerów/kelnerki - kucharza - pomoc
kuchenną CV prosimy przesyłać na
adres e-mail: hotel@greno.pl
Obsługa klienta, auto serwis Zatrudnię osobę w serwisie samochodowym w dziale obsługi klienta.
Wymagania prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera, znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego. Więcej pod nr. 601936955
Open Finance - Doradca Finansowy - Wymagania: wykształcenie
wyższe lub 4-5 rok studiów, zainteresowanie tematyką finansową,
zdolność analitycznego myślenia,
cv należy wysłać na adres: dominik.
sniezek@open.pl - 667 940 256
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech zatrudni na
umowę o pracę firma DoraMed z
Jeleniej Góry. - 691 104 999
Osobę młodą, uczciwą, obrotną
z własnym autem do pizzeri w
Kostrzycy może być na pracę
sezonową lub na stale. Więcej inf
pod tel. proszę dzwonić od 9 do
22 - 791 547 769
Osobę ze stopniem niepełnosprawności firma zatrudni pracownika gospodarczego do koszenia
trawników i obcinania żywopłotów.
Praca na umowę o pracę. Tel. 75
7557003.w.26 lub 665340481
Pałac Łomnica przyjmie osobę
do prac w ogrodzie warzywnym,
najlepiej z okolic Łomnicy. - 757
130 460
Pałac Wojanów zatrudni kucharza
i pomoc kuchenną - 691 688 889
Park Dinozaurów w Szklarskiej
Porębie zatrudni pracownika biurowego. Osoby zainteresowane
prosimy o wysłanie cv na adres
mailowy: praca@dinopark.com.pl
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach zatrudni osoby
z biegłą znajomością j. niemieckiego na stanowisku przewodnika.
tel. 661 699 699. CV na poczta@
park-miniatur.com
Partner Orange Polska zatrudni
doświadczone, dyspozycyjne osoby
na stanowisko telemarketera. CV:
praca@linco.pl
Partner Orange Polska zatrudni
osoby energiczne, komunikatywne,
dyspozycyjne na stanowisko reprezentanta handlowego. Mile widziane
doświadczenie. Motywujący system
wynagrodzeń. CV: praca@linco.pl
Pilnie - doradca finansowy. Zatrudnimy: komunikatywnych, samodzielnych, ambitnych i pracowitych.
Oferujemy: szkolenia, narzędzia
pracy i wsparcie merytoryczne.
CV i LM na adres: rekrutacja.jg@
poczta.pl
Pizzeria Biesiadowo na Zabobrzu w Jeleniej Górze zatrudni na
stanowisku pizzerman (doświadczenie na podobnym stanowisku).
Stała praca, atrakcyjne zarobki.
CV proszę składać w pizzerii lub
mailem. - biesiadowo.jeleniagora@
gmail.com
Pizzeria Biesiadowo na Zabobrzu
w Jeleniej Górze zatrudni pilnie kierowców z własnym samochodem do
rozwozu zamówień (osoby młode,
kulturalne). 6 zł netto/h + 0,48 zł/km
+ napiwki. Dzwonić po 12:00. - 665
886 133
Pizzeria zatrudni pomoc kuchenną
z prawem jazdy - 669241409
Płace, ZUS i kadry - Zatrudnię do
biura rachunkowego na stanowisko
specjalista do spraw kadr i płac ze
znajomością programu Płatnik. CV
na mail: rekrutacja.biurorach@wp.pl
- 500 183 189

Pomoc kuchni, pokoje - do hotelu
Silesia w Piechowicach - 605 036
989
Pomocnik kucharza do restauracji w Jeleniej Górze. Praca od zaraz.
Tylko osoby z doświadczeniem
lub po szkole gastronomicznej.
Stawka 6 zl/godz. Informacje pod
tel. 668410007 w godz. 12-20 - 502
667 208
Poszukiwany do pracy kucharz
kucharka na 2-3 dni w tygodniu z
okolic Świeradów Zdrój, Mirsk. 6677995462
Poszukuje do współpracy tłumaczy lub osoby z biegłą znajomością
języka: niemieckiego, francuskiego i
niderlandzkiego - 535 501 667
Poszukujemy studentów do
pracy na wyspie n , wymagana
dobra znajomość komputera, komunikatywność, dodatkowym atutem
będzie znajomość branży RTVSAT dyspozycyjność. CV proszę
wysyłać na:biuro@mont-sat.pl - 756
428 588
Poszukuję opiekunki do 16 miesięcznego dziecka na 2-3 godziny
dziennie. Mile widziane Panie ze
swoimi maluchami w wieku 2-3 lat.
Dzieci będą mogły razem się bawić.
Praca w Cieplicach. - 607 328 088
Poszukuję opiekunki do dzieci
4zł/h - 662 158 513
Poszukuję osoby do pracy w
gastronomii. Praca dorywcza w
weekendy i nie tylko. Mile widziane
doświadczenie i obycie w pracy z
klientem. CV proszę wysyłać na
adres zapiecek-jeleniagora@wp.pl
- 533 780 801
Poszukuję panią kochającą
dzieci, najlepiej z Zabobrza do
odbierania 5l. dziecka z przedszkola
i opieka około 1-2 godz. Kilka razy w
tygodniu. 6 zł/godz - 692 550 329
Poszukuję pracownika do
punktu gastronomicznego Kurcze
Pieczone przy Kauflandzie. Mile
widziane osoby doświadczone
(również w wieku przedemerytalnym) - 502 159 333
Pośrednictwo pracy „Intelekt” przyjmie do pracy kobiety
ze znajomością języka do opieki
nad osobami starszymi w Niemczech. Oferujemy legalną pracę i
sprawdzone miejsca pracy. - 757
210 431
Praca catering - gastronomia Praca weekendowa - 721 120 038
Praca dla kucharza w lokalu w
Cieplicach - 665 163 087
Praca dla opiekunek w Szwajcarii. Wymagana dobra znajomość
j. niem. spotkanie informacyjne w
piątek 11 maja w godz. 16-20 w
hotelu Malachit w Karpaczu. - 691
497 110
Praca dla osób uczących się Przyjmę na dział odzieży, serwis
rowerowy, rtv w Tesco w JG. Oferujemy: Umowę zlecenie, praca w
zespole Wymagane: książeczka
sanepid, wiek 18-26, zainteresowanych proszę o kontakt: tesco.e1@
biuropromo.pl
Praca dla tynkarzy z umiejętnością obsługi agregatu - 693 137
339
Praca dodatkowa - DRB - To co
zarabiasz na etacie to za mało?
Szukasz dodatkowej pracy? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci
nowo powstała jeleniogórska filia
- DRB Centrum Odszkodowań.
Wyślij CV: jg@drbrekrutacja.pl 727-916-808
Praca dodatkowa - Konsultant do
spraw wsparcia sprzedaży. Praca
od zaraz. Jelenia Góra i okolice.
CV proszę przesyłać na adres sbilecki@hoven.pl - 785 111 017
Praca dorywcza na weekendy
- zatrudnię mężczyznę z prawem
jazdy na weekendy w wieku 28-40
lat. Wiadomość 609495046 w
godz.10-16 w dni robocze

Praca na dwa dni, noszenie
płytek. Praca we Wrocławiu - 662
324 830
Praca od 1000pln dziennie Zapraszam do współpracy osoby od
22 do 38 lat które pracowały w UK
i wróciły do Polski, ale mają ważne
konto najlepiej w banku Lloyds,
Barcayls itd. Wynagrodzenie od
1000pln dziennie na umowę o
dzieło. - 531 315 227
Praca stała - roznoszenie listow
w Karpaczu , dwa razy w tygodniu.
Godziny pracy do uzgodnienia
umowa zlecenie. Wskazana znajomość terenu - 660 542 006
Praca w nowo otwartym solarium
w Cieplicach. - 791 981 987
Praca w ogrodzie - zatrudnię
silnego, trzeźwego mężczyznę do
rozplantowania żwiru na podjeździe
samochodowym. Praca na około
20 godzin w Jagniątkowie (trzeba
dojechać). Płacę 10 zł za godzinę.
- 503 127 732
Praca za granicą - Poszukujemy
osoby posiadającej min. roczne
doświadczenie, do pracy w lodziarni
(lody świderki, gofry) w nadmorskim
kurorcie na Cyprze, podstawy
języka ang. maj-październik zapewniamy lot, mieszkanie - robiqn@
wp.pl 0035799250943
Pracownik budowlany - Poszukuję osób z doświadczeniem w
pracach wykończeniowych. Proszę
o kontakt tel. w godzinach 8-16. 794 996 795
Pracownik wypożyczalni filmów - Studentka uczelni wyższejwiek do 26 lat, umowa zlecenie,
stawka godzinowa, praca w zakresie obsługi klienta, CV wraz z LM
na adres: martapacan@vp.pl - 757
184 206
Przyjmę do pracy (również studentów) w ochronie w Jeleniej
Górze „Centrum Handlowe”, na
umowę zlecenie z pełny ZUS, za
5 zł/h netto. CV rekrutacjawox@
wp.pl, 665680595
Przyjmę do pracy kucharza do
pensjonatu w Karpaczu z możliwością zakwaterowania. Praca od
końca maja - 505 366 090
Przyjmę do pracy na stanowisko
recepcjonistka, Kelnerka w D.W.
Mieszko w Karpaczu. - 665 556
042
Przyjmę do pracy w ochronie
osoby niekarane z terenu Karpacza lub z pobliskich miejscowości.
Zainteresowanych proszę o kontakt:
tel. 510258264; e-mail gaj.golonka.
szura@interia.pl
Przyjmę płytkarza lub do montażu okien z doświadczeniem,
samodzielnego bez nałogów na
umowę - 609 272 704
Przyjmę studentkę ( profil
zaoczny)do recepcji w niepełnym
wymiarze pracy. Kontakt osobisty
od 10.00-12.00 - CV Hotel „Karkonosze” ul. Złotnicza 12
Restauracja Pizza Hut zatrudni
pracownika kuchni. Nie wymagamy
doświadczenia. CV proszę kierować
na adres phjeleniagora@amrest.
eu. - 75764662
Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni kelnerkę ze
znajomością języka niemieckiego.
tel. 792 927 600 mail: restauracja@
czteryporyroku.biz.pl
Salonik z prasą i art. tytoniowymi
we Lwówku zatrudni sprzedawcę.
CV ze zdjęciem proszę wysyłać na
adres izula7@vp.pl - 693 330 358
Sprzątanie pensjonatu-Karpacz
Górny okolice Świątyni Wang - 509
229 092

Studenci i uczniowie - Jeśli
chcesz mieć swoje pieniądze i
lubisz rozmawiać przez telefon,
wyślij CV. Zlecenie w telemarketingu- zapraszanie na spotkania
firmowe. Praca w godzinach 8-16,
lub 16-19- dla dziennych. - beata@
panaceumzdrowia.com
Studenci/ki,-kelner/ki - Praca
w Karpaczu hotel- restauracja. Możliwość dobrych zarobków. CV ze
zdjęciem na adres ipd16@wp.pl
- 757 618 951
Szukam 4 osoby, które lubią
sprzedawać i mają doskonały kontakt z ludźmi. Szkolenie w Firmie.
Dochód stały lub dodatkowy w PLN
i EURO. CV z nr tel. proszę przysłać
na zdrowybiznesusa@gmail.com 605 565 758
Szukam dziewczyn do pracy za
granicą. Zarobki min. 8 tys/tygodniowo. - 883 129 311
Szukam kogoś do wykonania szalunku, zbrojenia i wylewki schodów
zewnętrznych tarasowych po lekkim
łuku, 3 stopnie w Jeleniej Górze 888 604 255
Szukam opiekunki dla mamy
po wylewie, oraz do prowadzenia
domu. Wymagane zamieszkanie,
miejscowość Grudza 20km od
Jeleniej Góry. - 605 152 981
Szukam Pani w wieku 25-35 lat
do pracy na bar w Cieplicach - 533
989 178
Szukam pizzermana na sezon
letni nad morzem. - 603 283 167
Telefoniczna obsługa klienta,
przyjmowanie zleceń, zmiana statusów. Wymagana bdb obsługa
komputera. Praca pon-pt. Aplikacje
proszę składać na centrala@euroexpress.pl - 535 664 401
Trattoria Mamma Mia w Karpaczu zatrudni kelnerki i kelnerów.
Wysokie zarobki, miła atmosfera.
CV prosimy przesyłać na adres
mailowy. - lesnydwor.karpacz@
gmail.com
Wolne miejsca - Osoby powyżej
25 lat, z wykształceniem. min.
średnim, obsługą komputera, samochodem- na stanowisko asystent
Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. CV na adres biuro@stepien.
org.pl - 756 494 685
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy w Proszówce koło Gryfowa
Śląskiego zatrudnią osobę na
stanowisko pracownika biurowego.
Aplikacje prosimy wysłać na adres:
szylin@niebieszczanscy.pl - 757
813 733
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska
sprzedawców w sklepie mięsnowędliniarskim w Piechowicach.
Wymagana książeczka zdrowia.
- 661 750 011
Zatrudnię - roznoszenia ulotek Płatne od ilości rozniesionych ulotek
po wcześniejszej weryfikacji czy
ulotki trafiły we wskazane miejsca.
Do kolportażu łącznie ok 30000
ulotek - 517-370-886
Zatrudnię animatora CV+zdjęcie-eventshow@op.pl - 606442350609042697
Zatrudnię budowlańca - Przyjmę
do pracy fachowca od remontów
bez nałogów - 512 804 898
Zatrudnię dekarzy i pomocników
dekarzy - 725 675 865
Zatrudnię doręczyciela paczek
- osobę z samochodem dostawczym w kolorze białym lub żółtym
do doręczania paczek z Poczty
Polskiej do adresatów na terenie
Karpacza. - 609194370 E-mail:
adwexpress@wp.pl
Zatrudnię fachowców do dociepleń i wykończeniówki - 669 947
911

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 11
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
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

- 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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

POP ROCK & JAZZ

•
•
•
•

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

JELENIA GÓRA

Koncert dla Bartka Wanata
Koncert charytatywny, przygotowany z myślą o gitarzyście jeleniogórskiej formacji metalowej MEPHARIS,
który odniósł ciężkie obrażenia w
tragicznym wypadku pod Osiekiem
opisywanym na łamach portalu

Jelonka.com, odbędzie się 25 maja w
Orient Expressie w budynku dworca
PKP. Oprócz kolegów z zespołu,
zagrają LOSTBONE i CHECKPOINT
z Warszawy.
(Petr)

MARCUS MILLER – “ Tutu
Revisited – Live ”
wydawnictwo: Dreyfus Jazz/
Dream Music PL

Po raz kolejny Marcus Miller oczarował na koncertach polską publiczność.
Już jako młody basista wychowywał
się na płytach zespołu The Brecker
Brothers. Po osiągnięciu oszałamiającej techniki stał się rozchwytywanym
muzykiem sesyjnym w Nowym Jorku.
Tam też zobaczył go Miles Davis proponując młodemu Marcusowi współpracę. Jak potoczyły się dalsze lata kariery
Marcusa Millera wszyscy fani jazzu
wiedzą doskonale. 19 kwietnia 2012
do polskich sklepów trafił koncertowy
album „A Night In Monte Carlo” będący zapisem koncertu, który odbył się
w 2011 roku w Operze w Monte Carlo.
Marcus Miller ze swoim zespołem
wystąpił dodatkowo z towarzyszeniem The Monte - Carlo Philharmo-

nic Orchestra. W
tym wyjątkowym
koncercie pojawili
się też zaproszeni
przez Marcusa
równie fantastyczni muzycy, wielkie
legendy współczesnego jazzu: Herbie
Hancock, Raul Midon i Roy Hargrove.
Każdy z nich wniósł do tej muzyki
swoją osobowość i niebywałą muzyczna aurę. Udzieliło się też to młodym
utalentowanym muzykom z zespołu
Millera ( saksofoniście Alex’owi Han
i Federico Gonsales’owi Penie ). Już
od pierwszego utworu „Blast!” słychać rozpoznawalne brzmienie basu
Marcusa Millera, „So What” to wielki
ukłon w stronę Davisa. W autorskiej
kompozycji Midona „State of Mind”
Raul Midon nie tylko śpiewa ale i gra
wybornie na gitarze. Do repertuaru
tego koncertu Marcus Miller włączył
też stareńkie standardy opracowane
na nowo m.in. braci Gershwinów „I
Loves You Porgy”.

JOSS STONE – “LP1”
wydawnictwo: Stone’d
Records/Dream Music PL

Brytyjska wokalistka już mając 16
lat zadebiutowała albumem “The Soul
Sessions” (2003). Na debiutancki krążek włączyła 10 klasycznych utworów
w nowej interpretacji. Nagrywając
ten krążek współpracowała z takimi
uznanymi wokalistkami jak Angie Stone
i Betty Wright oraz zespołem The Roots.
Wydana rok później kolejna płyta „Mind,
Body & Soul” (2004) uzyskała status
platynowej płyty w USA oraz potrójnej
platyny w Wielkiej Brytanii. Duży sukces
odniosły także jej dwie kolejne płyty studyjne: „Introducing Joss Stone” (2007)
oraz „Colour Me Free” (2009). Lawina
nagród muzycznych (Brit Awards, nominacje do Grammy) spowodowały wielki
szum wokół Joss Stone. Mimo takiego
olbrzymiego sukcesu chętnie współpracowała z innymi wokalistami, czego
efektem są jej liczne występy i nagrania z
Mellissą Etheridge, Elton’em John’em, Ja-

mesem Brownem,
Angelique Kidjo,
John’em Legendom, Swingiem
czy z Donną Summer. To właśnie
po przebój „On the
Radio” Donny Summer sięgnęła , kiedy
startowała do programu telewizyjnego
„Star for a Night” od którego zaczęła się
jej wielka przygoda z muzyką.
Najnowsza płyta „LP1”, której współproducentem i współautorem albumu,
wraz z Joss jest legendarny Dave Steward
( ex: Eurythmics) zawiera 10 udanych
kompozycji w których Joss Stone już
nie musi nikogo udawać i naśladować.
Zarówno w otwierającym utworze
„Newborn” jak i w pozostałych „Karma”,
„Don’t Start Lying To Me Now”, „Last One
To Know”, „Drive All Night”, „Cry Myself
To Sleep”, „Somehow”, „Landlord”,
„Boat Yard”, „Take Good Care” Joss wykorzystuje swój biały soulowy głos niczym
czarna wokalistka z Bronxu.
Andrzej Patlewicz
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 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 1300m2 (działka mieszkalno- usługowa) lokalizacja zapiera dech w
piersiach. Budynek z 2009 roku do zamieszkania.
ATRAKCYJNA OFERTA

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 – 2612 Polecam do sprzedaży mieszkanie dwupoziomowe o pow.
86,31m2, położone w malowniczej miejscowości Dziwiszów. Pierwsze piętro
w budynku (z 1995 r.) kilkurodzinnym. Bardzo ciepłe i słoneczne. Dwupoziomowe: na pierwszym poziomie znajduje się przedpokój oraz duży salon
z wyjściem na balkon, kuchnia z częścią jadalną, na drugi poziom prowadzę
nas schody i tu znajdują się trzy sypialnie, z jednej z nich jest wyjście na
taras, mały hol oraz duża łazienka
i osobno WC. Ogrzewanie sieciowe
nieopomiarowane. Woda ciepła
z podgrzewacza przepływowego.
Budynek posiada własną oczyszczalnie
Cena TYLKO 220 000 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
Gór y
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 2910 Bardzo ładne dwupokojowe mieszkanie, wolne, na I piętrze, niskie koszty utrzymania bo tylko 60zł za m-c, blisko centrum.
Mieszkanie jest do odświeżenia lub remontu,
oferta dla osób szukających ciszy i wygody .
Cena TYLKO 99 000 zł POLECAMY.
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 m 2. Dom
wykończony z wysokiej klasy materiałów,
do wprowadzenia. Oferta dla klienta szukającego ciszy i komfortu. Polecamy.
Anna Roziel – Grzywińska
509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię małe
2-pokojowe
mieszkanie
bezpośrednio andcmi@interia.pl,
602894192
Pilnie poszukuję 2-3 pokojowego
mieszkania w Karpaczu. lic.14414 - 691
618 103

MIESZKANIA
SPRZEDAM

„Perła Cieplic” 3 ostatnie - 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
2 pokoje 145 000 zł - Mieszkanie, 42
m2,z balkonem na pierwszym piętrze
w bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2-pokoje na Zabobrzu - Sprzedam
mieszkanie do remontu na Różyckiego
39m² 130.000,- - 004917610242179
2-pokojowe, centrum.. - po kapitalnym remoncie, umeblowana kuchnia. 50
m kw. I piętro, cena 155000 zł. lic.9549
- 726 290 939
3 pokoje - 137 tys. (do neg.) - Sprzedam
mieszkanie w Cieplicach w okolicach
„starego szpitala”, po remoncie. Cena do
negocjacji. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
3 pokojowe mieszkanie na wysokim parterze w bloku z cegły przy ul. Morcinka.
Wygodne, przestronne, rozkładowe.
Pow. 66m2, czynsz 400zł, cena 195000
zł do negocjacji. lic.16361 N.Premium 600 227 515
38m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka z
WC, okna PCV, I piętro, słoneczne na
południową stronę. Malczewskiego okolice DINO i Biedronki. - 502 045 638
3-pokojowe, Karłowicza - I piętro, do
odświeżenia, słoneczny balkon, świetna
lokalizacja. Cena 165.000 zł. lic.9549 726 290 939
55m, przytulne i śliczne mieszkanie Park
Sudecki.2 pokoje, kuchnia w aneksie,
garderoba, duża łazienka, balkon, garderoba. Cicha, spokojna okolica- blisko
centrum, miejsca parkingowe. Pośrednikom dziękujemy! - 609 318 238
63 m2 185.000 zł - mieszkanie zlokalizowane w bloku na 1 piętrze, rozkładowe,
3 pokoje, kuchnia, łazienka po remoncie.
Sudety Nieruchomości. Lic. 1749 - 535
630 414
63 m2 189 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe, 2 pokoje plus kuchnia z jadalnią (
niegdyś trzeci odrębny pokój ), czwarte
piętro w bloku, ul. Kiepury. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjna kawalerka po remoncie
na Zabobrzu II. 26,35 m2, umeblowana.
N. Grzywińscy - 797 994 991
Cieplice 145 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe 56 m2 z balkonem, ładnie
utrzymane, na drugim piętrze, z możliwością odstąpienia garażu. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Do sprzedania atrakcyjnie położone
mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe w okolicach Małej Poczty. N. Grzywińscy - 797
994 991
Dom wolnostojący o powierzchni
użytkowej 90m2 w cenie mieszkania,
oddany do użytku w 2011 roku, działka
900m2, ogrodzona, garaż, Jelenia Góra,
Prowizja tylko po stronie Sprzedającego.
Kodex 1072 - 513 060 568
Kawalerka „Pod Jeleniami” - 33 m2
+ piwnica 30 m2 dokładnie pod mieszkaniem. Wyposażony i umeblowany aneks
kuchenny. Gotowa do zamieszkania.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740.
- 503 021 047
Kawalerkę w centrum Jeleniej
Góry, przy Pl. Ratuszowym z dużym
tarasem, 25 m2, pierwsze piętro. 105
000 zł Nieruchomości Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752

Ładne mieszkanie w Kowarach na
Lipowej z balkonem, 63m2, 3 pokoje,
czynsz 390zł, ogrzewanie miejskie, do
zamieszkania, blok ocieplony, piwnica.
Nowa cena 149 000PLN. Kodex 10721
- 513 060 568
Maciejowa - Sprzedam mieszkanie
60m2 + antresola 15m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka, przedpokój,
dostęp do ogrodu, teren ogrodzony,
parking. Nowy budynek, Ip, z dala od
ulicy. EKR Nieruchomości nr lic 12382
- 665 270 076
Mieszkanie 2 pokojowe, 46m2, 2 piętro, czynsz 150zł, piwnica, strych, ogród,
lokal do remontu. okazyjna cena 105
000zł. Kodex 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2-pokojowe, Zabobrze
3 - 669 947 919
Mieszkanie 3 pokoje Kiepury - bez
pośredników, wysoki parter, 69.12 m2,
słoneczne, wymienione okna na pcv 607 574 161
Mieszkanie 3-pok.- 137 tys. - sprzedam w Cieplicach po remoncie (55 m2)
w budynku 5-rodzinnym. Zapraszam
na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie 51m2 Mysłakowice - IV
piętro w bloku, 50,80m2, 2 pokoje,
kuchnia w zabudowie, balkon z widokiem
na góry. Bez pośredników, 125 tys., możliwość kupna z garażem. - 503 322 274
Mieszkanie po remoncie, Karłowicza,
45m2, 2 pokoje, 3 piętro, cena 139000zl.
(Lic.nr.12181) - 662 009 700
Mieszkanie Szklarska Poręba - 64
m2, 2 pokojowe na parterze w kamienicy
z częścią ogródka, 170 000 zł. Szklarska
Poręba Średnia. N. Rychlewki lic: 9549
- 667 219 752
Noskowskiego - 3 pokoje - Sprzedam słoneczne mieszkanie na czwartym
piętrze, budynek z windą. Bardzo dobry
rozkład. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
Nowe mieszkania od 133 tys. - na
pierwszym piętrze o pow. od 38 do 48m2.
Standard podwyższony deweloperski.
Zdjęcia przedstawiają mieszkanie pokazowe. Lic.14414. Zapraszam na prezentację: Lidia Łotecka - 607 445 996
Nowe mieszkanie - czynsz 90zł 45m2 w Cieplicach, wysoki standard
do zamieszkania, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, II piętro w nowym
budynku. EKR Nieruchomości nr lic
12382 - 665 270 076
Osiedle „Pod Jeleniami” - Mieszkania
z ogródkami lub tarasami- nowe za
„Kolegium Karkonoskim” cena metra
2950zł - 503 021 047
Piechowice, 2 osobne mieszkania,
duża działka. Lic.5877 - 500 122 445
Piękne mieszkanie w kamienicy w
Jeleniej Górze, cena 230 tys. Zamienię
na dom w Jeleniej Górze lub obrzeżach
z dopłatą - 609 658 729
Sprzedam - wynajmę mieszkanie
2 pokoje 38m2, 4 piętro. Ogrzewanie,
woda z sieci, ul. Transportowa, budynek
po termomodernizacji, cena 110 tys. zł
tel. 603 509 421
Sprzedam 2 pokoje blisko centrum,
cena 115.000 zł - 695 034 321
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie,
pow. 46m2, 2 piętro budynku wielorodzinnego na Zabobrzu. Do mieszkania
należy ogródek przy budynku, mieszkanie do remontu. Cena 105 tyś zł. Lic
16361 npremium - 600 227 515
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w
Jeleniej Górze, 58 m2, słoneczne, ciepłe,
zielona dzielnica. - 660 588 184
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie
2 pok. blisko centrum: 38 m2, w bloku,
oddzielna kuchnia, łazienka razem
z WC, umeblowane. Czynsz: 153 zł.
Cena: 130000 zł. Kontakt: 880267126
- 880 267 126
Sprzedam bez pośredników - Jelenia
Góra, Park Sudecki, 2-pokojowe, słoneczne, balkon, 35 m2. - 660 588 184
Sprzedam bezpośrednio 2 pokoje
koło „Żeroma”, po remoncie, do wprowadzenia od zaraz , cena 135 tys. - 608
322 380
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
blisko centrum. N. ,,City,, L. 5908 - 695
034 321
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze Cieplicach 66 m z
ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 605 934 763

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

Sprzedam kawalerkę o pow. 24,4m2,1
piętro ocieplonego bloku. Mieszkanie ciepłe i słoneczne. Łazienka po remoncie,
wymienione okna. Idealna do zamieszkania i pod wynajem. Tylko 73tyś zł. Lic
16361 npremium - 504 820 292
Sprzedam komfortowe, słoneczne,
ciepłe, rozkładowe przytulne mieszkanie z garażem w Dziwiszowie. IIp.
pow. 54m2, 2pok. łazienka, kuchnia,
garderoba, balkon, piwnica, kuchnia pod
zabudowę. Bez pośredników - 165tys. 505 283 853
Sprzedam ładne mieszkanie 2 pokoje
39m2 duży balkon Karłowicza właściciel
- 514 000 838
Sprzedam mieszkanie 115m2 (całe
piętro) 5 pokoi, ogród, garaż - cena
245 tys. do negocjacji Os.Czarne - 693
984 931
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na
Os. Orle - Cieplice tel. 723 295 028
Sprzedam mieszkanie 30m Piechowice. Tel. 75 61 61 448

Sprzedam mieszkanie 46 m2 dwa
pokoje, kuchnia, łazienka. Podgórzyn
tel. 608 461 544, 75 76 489 47
Sprzedam mieszkanie 63m2 2 pokoje
kuchnia + jadalnia łazienka, cena
189.000zł - 663 723 887
Sprzedam mieszkanie 82m2 3 pok,
piwnica, strych, ogród, garaż wolnostojący. Parter w dwurodzinnej willi rejon
Małej Poczty. Gotowe do zamieszkania.
Cena 269 tys. bez pośredników - 506
151 381
Sprzedam mieszkanie bez pośredników na Zabobrzu. 3 pokoje, 55mkw
1 piętro, rozkładowe, słoneczne, okna
PCV, budynek po termomodernizacji.
Mieszkanie do remontu 155tys. - 607
604 627
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
na Osiedlu pod Jeleniami (dwupoziomowe). Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zabobrze 3 pokojowe mieszkanie
55 m2, pierwsze piętro w bloku, 165
000 zł, Zabobrze I. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

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

Sprzedam mieszkanie komfortowe
63m2, 3 pokoje, kuchnia + sypialnia,
łazienka, Kiepury, cena 219.000zł - 663
723 887
Sprzedam mieszkanie komfortowe
w centrum Kowar,110m.kw. - 515 531
702
Sprzedam mieszkanie M3 po remoncie, w okolicy Małej Poczty - 511 674
670
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu II42m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
środkowe, I piętro, ciepłe, okna plastik,
do małego remontu. EKR Nieruchomości
nr lic 12382 - 665 270 076
Sprzedam mieszkanie przy ul.
Powstańców Śląskich 16, 45m2 , cena
115 tys.-do negocjacji, więcej informacji
pod nr 795948572
Sprzedam mieszkanie w dobrej
cenie 2 pokoje 34m2 Zabobrze - 661
703 997
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje,
37m2, Zabobrze, 3 piętro, cena 110000zl.
(Lic.nr.12181) - 662 009 700
Sprzedam pomieszczenie 58m2 na
parterze nadające się na punkt usługowo-handlowy w bezpośredniej bliskości
Małej Poczty.Tel.601-880-445

Sprzedam trzypokojowe mieszkanie
63m2, pierwsze piętro 180.000 zł.
N.,,City,, L. nr 5908 - 695 034 321
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie
w atrakcyjnej cenie, N.,,City,,l.5908 695 034 321
Szklarska Poręba - 4 pokoje, taras,
kominek, garaż.Lic.5877 - 500 122 445
Śliczne M2 na Zabobrzu II - Mieszkanie o powierzchni 64m2, położone na IV
piętrze w bloku z windą. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. W cenie kuchnia
w zabudowie oraz szafa typu komandor.
Zapraszam na prezentację. Jeldom
lic.14557 - 666 830 830
Tanio sprzedam mieszkanie w
Legnicy na I piętrze, rozkładowe, ciepłe
i słoneczne. Cena 169000. 607934473,
607282956, robaksonpl@wp.pl
Trzypokojowe Cieplice Orle Lokal o powierzchni 57m2 położony na
trzecim piętrze w bloku blisko zielonych
terenów. Cena 165 000zł. Lic.4917 - 505
718 934
Tylko 69.000zł w centrum M-1 - na
II piętrze. Pilnie N. Grzywińscy - 505
074 854
W idealnym stanie 2-pokojowe 39m Karłowicza tanio sprzedam - 509 266 386

Pilnie wynajmę niewielkie mieszkanie
w Karpaczu lub najbliższej okolicy. - 881
384 575
Szukam mieszkania 2 pokoje, kuchnia,
łazienka w okolicy Malej Poczty w przystępnej cenie i najlepiej umeblowane.
- 533 517 361
Szukam mieszkania do wynajęcia - 3
pokojowe w centrum Jeleniej Góry
lub na Zabobrzu. N. Grzywińscy - 797
994 991
Wynajmę pokój niedrogo od 11 maja
na terenie Cieplic młody, pracujący,
niepijący - 668 504 792

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

2 pokoje - mieszkanie o pow. 40 m2,
nieumeblowane, łazienka po remoncie,
1 piętro, 650 zł plus media. Sudety Nieruchomości. Lic. 1749 - 535 630 414
2 pokoje na 1-go Maja - Po kapitalnym
remoncie, nowe umeblowanie- sypialnia,
salon kuchnia łazienka. 850zł+ opłaty.
Ogrzewanie gazowe. Kaucja zwrotna
1300zł. N.Posesja lic.3198 - 693 539
968
2 pokoje na Kadetów - Mieszkanie z
antresolami, kuchnia, łazienka razem
z wc. Cena wynajmu to 1300 zł (w tym
wliczony jest czynsz) + opłaty eksploatacyjne. Kaucja zwrotna 1500 zł. BN
Posesja lic. 3198 - 531 680 865
2 pokojowe w Parku Sudeckim - Atrakcyjne mieszkanie o pow. 56 m2, częściowo umeblowane. N. Grzywinscy
- 797 994 991
2-pokojowe, umeblowane, blisko
centrum, w b.db. stanie, 700zl + opłaty
- 530 090 754
3-pokoje ul. Noskowskiego w pełni
umeblowane i wyposażone mieszkanie
na ul. Noskowskiego wynajmę od zaraz.
Lic 10171 - 514 600 106
48 m2 - Mickiewicza, 900 zł - Mam
do wynajęcia piękne mieszkanie 2
pokojowe, z kominkiem, po kapitalnym
remoncie, od zaraz cena - 900 zł 666 222
031 Madom Nieruchomości, lic. 9506
Ewelina Jarząbek - 666 222 031
650 zł 2 pokoje - mieszkanie zlokalizowane przy ul. Karłowicza, 1 piętro,
nieumeblowane. Sudety Nieruchomości.
lic. 1749 - 535 630 414
Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie,
umeblowane, 54m2 w centrum tel.
605597817, czynsz 900zł
Do wynajęcia bez pośredników - umeblowana kawalerka oraz 3 pokojowe
mieszkanie w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 513 557 756
Do wynajęcia dwupokojowe, Malczewskiego -parter- 850zl. plus liczniki lub do
Sprzedania za 116tyś. - 727 237 179
Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe
umeblowane w okolicy Malej Poczty.
Więcej informacji udzielę telefonicznie
- 781 560 895
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje Zabobrze 1000zł + liczniki + kaucja.
- 697 183 433
Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe w Cieplicach, częściowo umeblowane, po remoncie, - 533 989 178
Do wynajęcia mieszkanie ul. Kiepury
27 III piętro 43 m kw. z balkonem,
pralka, lodówka 600 zł + czynsz 260
zł + (prąd, gaz). Telefon 695-052-447,
603-336-105
Do wynajęcia mieszkanie w Jeleniej
Górze 36m2 umeblowane w korzystnej
cenie - 514 966 370
Do wynajęcia od czerwca kawalerka
w centrum w pełni umeblowana pralka,
lodówka, kuchenka. Blisko do biedronki
i przystanków większości linii autobusowych. - 500 378 140
Do wynajęcia osobny pokój w domku
jednorodzinnym na Zabobrzu z osobny
wejściem na parterze umeblowany z
aneksem kuchennym i łazienka cena
450 zł - 603 958 920
Do wynajęcia umeblowana kawalerka
40m2, parter, blisko centrum, w spokojnej dzielnicy. Od 1 czerwca, 800zł
w tym czynsz + liczniki + kaucja - 607
060 607
Do wynajęcia w centrum Cieplic mieszkanie 2 pokojowe, z kuchnią. Kuchnia
umeblowana, pokoje bez umeblowania
tel. 601 794 937
Do wynajęcia wyposażone 2p. mieszkanie na Złotniczej. Osobna kuchnia,
balkon, parking, 2 piętro, nowe budownictwo. 900 zl + rachunki, kaucja. Wolne
od maja - 605 209 145
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Dwa pokoje przy ul. Kiepury - Wynajmę
mieszkanie gotowe do zamieszkania,
umeblowane, oraz AGD czyste ciepłe
koszt najmu 800zł plus liczniki woda i
prąd, kaucja mile widziana zapraszam
na oględziny - 883 930 883
Dwa pokoje ul. Kiepury - Wynajmę
mieszkanie gotowe do zamieszkania,
umeblowane, oraz AGD czyste ciepłe
koszt najmu 800zł plus liczniki woda i
prąd, kaucja mile widziana zapraszam
na oględziny - 883 930 883
Dwupokojowe na Zabobrzu - czyste, częściowo umeblowane mieszkanie,
niezależne pokoje, kuchnia, łazienka
z wc , balkon. Opłaty 750 zł+ liczniki,
kaucja zwrotna 1000 zł Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604-508-308
Kawalerka 30m na Zabobrzu Umeblowana, przestronna, słoneczna
z przepięknym widokiem na panoramę
miasta i gór. 30m2 +balkon. 550zł. +
czynsz + opłaty za media (energia, gaz,
zimna woda) wg. wskazań liczników,
ogrzewanie w czynszu. - 607 612 312
Kawalerka 660 zl + liczniki dzielnica
Zabobrze - 796 292 545
Kawalerka w Jeleniej koło ronda z
ogrzewaniem w cenie i podgrzaną ciepłą
wodą, umeblowana za 800 zł, bez kaucji
- 790 862 296
Komfortowe 50m2 - w nowym
budownictwie na drugim piętrze z balkonem i miejscem parkingowym. Do
zamieszkania od zaraz. N. Grzywińscy.
Lic 998. - 509 156 552
M-2 Zabobrze 750 zł z czynszem - Częściowo wyposażone dwupokojowe z
balkonem. Najem 750 zł, liczniki, kaucja
1000 zł Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604-508-308
Małe mieszkanie centrum Jeleniej 30m salon z kuchnią plus sypialnia w
pełni wyposażona (wbudowane szafy)
z miejscem parkingowym okolice teatru
600 zl plus rachunki (czynsz gaz prad
woda ok.300-400zl) plus kaucja od
czerwca - 507 473 290 albo 513 678
211
Mam do wynajęcia 18-metrową kawalerkę przy ulicy Różyckiego. 600zł
miesięcznie plus 600zł jednorazowa
kaucja. - 667 138 280
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu I. Umeblowane. 1000
zl + prąd, woda i gaz. - 696 074 793
Mam do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe w centrum, w pełni umeblowane. Czynsz 850zł + opłaty licznikowe
- 607 513 880
Mam do wynajęcia pokoje jedno i dwu
osobowe. Niedrogo. Blisko szkoły i przystanku autobusowego. Gorąco polecam
- 782 586 558
Mam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę (pokój z aneksem kuchennym i
balkonem) „Pod Jeleniami”, w pobliżu
urzędu pracy. Od 1 czerwca, 700zł+prąd+kaucja. - 783 038 396
Mam do wynajęcia, niedrogo, pokoje
jedno i dwu osobowe w spokojnej
dzielnicy Cieplic. Niedaleko szkoły i
przystanku autobusowego. Gorąco
polecam - 782 586 558
Mam do wynajmu mieszkanie w Cieplicach 2 pokoje 80 m, kuchnia, łazienka,
taras w domu jednorodzinnym, czynsz,
kaucja 1000 zl. - 600 258 703
Mieszkanie 2 pokojowe - 46 m2 po
remoncie, na parterze w kamienicy w
zielonej części miasta, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. 900 zł plus kaucja plus
liczniki. Nieruchomości Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie do wynajęcia - Zabobrze
ul. Kiepury do wynajęcia od czerwca 2
pokoje umeblowane opłata 600 + liczniki.
- 601 872 367
Mieszkanie do wynajęcia 48m , 2
pokoje, kuchnia ,łazienka, parter na ul.
Działkowicza Zabobrze Jelenia Góra.
700 zł miesięcznie, kaucja 700 zł - 693
037 419
Mieszkanie do wynajęcia duże. 2
pokoje, odnowione, ogród, parking. Tel.
756 123 193, 723 063 449
Na Kiepury luksusowa kawalerka, 800 zł
+ media + kaucja - 609 299 457

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1.DS-444 Odkrywamy dla Państwa doskonały dom nieopodal centrum miasta. Nowy , skrajny dom w szeregu przy ul
Paderewskiego. Obrzeża Zabobrza(ze wszystkimi wygodami
pełnej infrastruktury) w spokojnej okolicy innych domów jednorodzinnych i ogródków działkowych.
Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje nie tylko wygodne ale także oszczędne mieszkanie. Wysokiej klasy drewniane
podłogi a także ceramika i gres. Przestronna umeblowana kuchnia z drewnianymi
frontami (Majchrzak), granitowy zmywak, okap, piekarnik , zmywarka i lodówka.
Stolarka wewnętrzna z litego drewna wykonana na indywidualne zamówienie. Teren
wokół gustownie urządzony. Całość zasługuje na wysoką ocenę. Cena 499000 zł.
Zapraszam Remigiusz Rychlewski 501736644
2. DS -446
Solidny dom wolno stojący doskonały dla dużej
rodziny. Po częściowym remoncie, wymianie okien, instalacji,
systemu ogrzewania, poszycia dachu i rynien oraz po dociepleniu styropianem z nowym tynkiem. Garaż w przyziemiu
domu oraz drugi wolno stojący. Całość podpiwniczona, kilka
niezbędnych pomieszczeń gospodarczych. Całość robi bardzo
dobre wrażenie. To solidny i zdrowy dom o dużym potencjale w doskonałej lokalizacji i w świetnej cenie 440000 zł do negocjacji. . Polecam i zapraszam Remigiusz
Rychlewski lic 9549.
3. MS-32
Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62 m2,
usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu
III. Możliwość sprzedaży lub wynajęcia. Mieszkanie składa się
z dużego pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny
widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie
z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna 667219752
4. DS-226
Prezentujemy Państwu ofertę domu w Podgórzynie w zabudowie szeregowej /szereg środkowy/ pow. użytkowa 160 m
kw. W bryle budynku garaż, dach kryty dachówką. Parter to
otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni
/zabudowa wraz z wyposażeniem w cenie/, przestronny salon z
wyjściem na zagospodarowaną działkę oraz łazienka. Na piętrze
przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.Wszystkie media,
ogrzewanie podłogowe /piec dwu funkcyjny/ i kominek. Wysoki standard wykończenia wnętrz. Wyjątkowa oferta, polecam. tel. 726290939. lic.9549
5. Nowy ładny dom o wysokim standardzie w Jeleniej Górze. Parter z poddaszem
użytkowym. Na parterze salon z kominkiem oraz aneks
kuchenny , taras, łazienka, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Na piętrze 4 sypialnie i duża łazienka z balkonem.
Przestronny słoneczny taras z pięknym widokiem na Karkonosze. W bryle domu garaż. Teren ogrodzony, zadbany. Do
budowy domu użyto materiały wysokiej klasy, płytki , marmur
i szkło. Całość w doskonałym stanie, przyjemne i ciepłe
wnętrze. Wygodny dom z którego należy być dumnym. Rychlewski Remigiusz
501736644.
6. DS-62
Duży przedwojenny budynek na b.dużej działce w Sobieszowie
z pięknym widokiem na Chojnik. Budynek piętrowy , z użytkowym (dwupoziomowym ) poddaszem , niepodpiwniczony .
Działka 5793 m.kw. ogrodzona , zagospodarowana z drzewami
i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Nieruchomość o wielkim
potencjale , raczej dla inwestorów z określonym pomysłem na jej
modernizację. Możliwe zaadaptowanie na różne cele , niewielki
hotel , pensjonat , agroturystykę , dom z pokojami do wynajęcia , dom weselny,
camping itp.. W pobliżu pełna infrastruktura , kominikacyjna , handlowo-usługowa
itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
7. GS-493
Malowniczo położone działki budowlane. Teren o łącznej
powierzchni 1,47 ha podzielony na dziesięć działek o
powierzchniach od 1020 m.kw. do 1412 m.kw. w cenie po
70 zł za m.kw. Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. w cenie po 90 zł m.kw. Dojazd z drogi asfaltowej
Szklarska Poręba -Karpacz. Wszystkie media w zasięgu,
piękny widok, doskonała komunikacja, otwarty, nasłoneczniony teren. Polecam
Remigiusz Rychlewski 501736644
8. DS-491
Ładny dom w Michałowicach na ładnej widokowej działce o
pow. 1334M2. Budynek częściowo podpiwniczony. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym i niezależnie kominkiem
z rozprowadzonymi kanałami grzewczymi.Woda i gaz miejski. Stolarka okienna drewniana robiona na zamówienie z
podwójnymi szybami. Na ścianach gładzie gipsowe i tapety.
Ładnie zagospodarowana i ogrodzona (siatką na słupkach) działka .Dom dla ludzi
ceniących sobie ciszę , spokój i górskie powietrze z dala od miejskiego zgiełku.
Możliwa zamiana na niewielki domek lub mieszkanie w Jel.Górze.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
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Zatrudnię fotomodelkę - Może
być bez doświadczenia, uczennica
lub studentka. Zdjęcia sylwetki i
parę słów o sobie proszę przesyłać
na adres: fotomodelki_praca@
mailplus.pl
Zatrudnię fryzjera - Wymagania:
doświadczenie w zawodzie, komunikatywność. Oferujemy: umowę o
pracę na pełen etat. Szkolenia możliwość szybkiego awansu i wzrostu
wynagrodzenia - 506 637 599
Zatrudnię fryzjera/kę (również
bez doświadczenia) może być po
kursie. Możliwość doszkolenia.
Oferujemy umowę na cały etat,
podstawa + premia, ze wszystkimi
świadczeniami. - 506-637-599
Zatrudnię kelnerkę i kucharkę
i Karpacza lub okolic. CV proszę
składać - Hotel Rezydencja Karpacz, ul. Parkowa 6 lub recepcja@
hotelrezydencja.pl. Informacje tel.
75 76 180 20 lub 604 66 76 76
Zatrudnię kelnerkę w naleśnikarni w Cieplicach. Konieczna
książeczka sanepid. Zgłoszenia i
CV na nalesnikarnia@op.pl - 519
766 760
Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem w restauracji w Jeleniej
Górze CV ze zdjęciem proszę wysyłać na maila. - kris.jelonka@op.pl
Zatrudnię kontrolerów biletów,
nie wymagamy doświadczenia;
możliwość dorobienia; osoby zainteresowane zapraszamy z CV
od poniedziałku do czwartku w
godz.11-13 ul. Wolności 145 pok.6
(budynek MZK) - 517 468 222
Zatrudnię kucharza - pizzera do
pizzerii w Piechowicach. Wymagane doświadczenie zawodowe.
CV prosimy przesyłać na adres
mosia6688@wp.pl - 791 065 765
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem - 785
711 968
Zatrudnię młodą energiczną
osobę w charakterze pokojowej/kelnerki w Ośrodku Wypoczynkowym
w Karpaczu oraz osobę do malowania ogrodzenia. - 604-200-744
Zatrudnię młodą, energiczną
osobę do pracy w charakterze
kelnerki/pokojowej w ośrodku wypoczynkowym w Karpaczu. - 604
200 744
Zatrudnię na samodzielne stanowisko instalatora systemów
alarmowych z umiejętnością programowania, ppoż, cctv, licencja
tech., prawo jazdy, na umowę o
pracę. Kontakt po otrzyma CV.
alarmyochrona@o2.pl
Zatrudnię na umowę o pracę
osobę do pomocy przy prowadzeniu
księgowości i rozliczaniu wspólnot
mieszkaniowych. CV na maila:
monka1105@interia.pl. Zastrzegam kontakt tylko z wybranymi
osobami.
Zatrudnię na umowę o pracę
szwaczkę lub krawcową. 607 493
517
Zatrudnię od zaraz pracownika
biurowego/spedycja z b. dobrą znajomością j. niemieckiego w mowie
i piśmie, dodatkowo j. angielski
mile widziany. Wymagana dyspozycyjność, CV proszę kierować
na e-maila. - ksiegowosc@wtgtransport.pl
Zatrudnię osobę z własnym
ekonomicznym samochodem do
rozwożenia pizzy na terenie Mysłakowic praca w piątek, sobota, niedziela w godz.17-22 wynagrodzenie
10zł/godz plus zwrot kosztów paliwa
– 756439351, 513434345
Zatrudnię płytkarza lub pracownika do wykańczania wnętrz. - 606
325 085
Zatrudnię pokojową na pełny
etat. Proszę wysyłać CV na adres:
info@palacnawodzie.pl - 757 557
031

Zatrudnię pracownika do koszenia kosą spalinową, ścinki drzew
piłą spalinową w Janowicach Wielkich, prac porządkowych. - 606
266 328
Zatrudnię pracowników przy
produkcji stolarskiej. WIMAR, ul.
Wiejska 54a, Jelenia Góra, teren
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
- 607 307 913
Zatrudnię samodzielnego
kucharza do restauracji w Gryfowie
Śląskim - 693 993 043
Zatrudnię solidną, obowiązkową
osobę bez nałogów na stanowisko
pracz-maglarz w pralni w MiłkowieKarpaczu 200m-poniżej Tesco,
chętnie osoby z doświadczeniem w
pralni, osobom nieodpowiedzialnym
dziękuj - 601 558 501
Zatrudnię spawacza z uprawnieniami oraz doświadczeniem w
spawaniu MIG/MAG TIG. Praca w
pełnym wymiarze godzin z wszelkimi świadczeniami .Gwarantujemy
dobre zarobki. Wszelkie informacje
w godzinach 7-20 - 602 377 991
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
z biżuterią srebrną. Wymagane
doświadczenie zawodowe , dobra
znajomość języka niemieckiego
w mowie. CV wyłącznie mailem
sklepjg@vp.pl - 669 906 096
Zatrudnimy kelnerkę do restauracji w Szklarskiej Porębie. Możliwość zakwaterowania - 665 659
792
Zatrudnimy sprzedawców produktów finansowych - bankowych
i pozabankowych - Karkonoskie
Biuro Kapitałowe 15 lat na rynku,
wysokie wynagrodzenie prowizyjne,
wymóg posiadanie samochodu. dyrektor@kbknet.pl
Zatrudnimy telemarketerów
do pracy w siedzibie Citi Bank w
Jeleniej Górze. Oferty proszę przesyłać na adres: wojciech.wojcicki@
citi.com
Zatrudnimy w biurze - Nieruchomości Grzywińscy operatywne
osoby z samochodem. Wykształcenie min. średnie .CV wyłącznie na
adres : biuro@grzywinscy.pl - 505
074 854
Zlecenie marketing - dom
weselny zatrudni specjalistę od
pozyskiwania klienteli na wesela
oraz imprezy grupowe tel. 500
290 337
Zlecę jednorazowe rozniesienie
ulotek w centrum. Miłej i sumiennej
dziewczynie. 10 zl./h - 536 583
870
Zlecę wykonanie 150m2 tynków
gipsowych - 793 019 122

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Citroen ZX różne części - 510
242 940
Części do Nissana 100 nx 2,0 513 808 942
Części do VW T4 - do sprzedania:
blacharka, zawieszenie, szyby,
skrzynia biegów, części silnika 1.9
- 601 815 574
Części Renault Twingo - sprzedam blacharskie i mechaniczne
- 606 500 884
Dla niepełnosprawnych - Mam
do sprzedania moduł ręczny gaz
- hamulec, używany urządzenie
pozwalające na ręczne sterowanie
przepustnicą („gazem”) i hamulcem
zasadniczym. - 669 089 106
Do sprzedania silnik BMW 2.5
benzyna w pełni sprawny wraz ze
skrzynią biegów 192KM. Posiadam
również wiele innych części z e34.
(Instalacja gazowa + gaźnik bloss
500zł) - 691 603 502
Do sprzedaży alufelgi 17 4x100
wraz z oponami 225/45/17 felgi nie
wymagają prostowania są wyważone. Noszą ślady użytkowania.
Cena za komplet 800 zł - 661 059
788
Felgi 15 do Opla 5x110 - cena
300zł - 697 728 788

Felgi aluminiowe i stalowe 13. 14
15 16 17 różne wzory rozstawy 4x98
4x100. 4x 108. 5x 108 5x 100. 5x
112. 5x 120 - 693 639 889
Ford Escort, Mondeo różne części
- 510 242 940
Golf III - 93 rok - 1350zł - Opłaty
ważne do sierpnia 2012 silnik w stanie idealnym blacharka do poprawek
auto w ciągłej eksploatacji 4 el szyby
w tym działa tylko jedna el lusterka
ładne opony - 536-171- 482
Katalizator Ford Fiesta 1.1 wykręcony mały razem z dużym
stan dobry czekam na propozycje
cenowe - 501 987 528
Megane, Clio różne części - 510
242 940
Mercedes mb100 różne części
- 510 242 940
Opel Omega B - Drzwi z szybami,
klapa tył, tapicerka, fotele, bardzo
tanio - 533 053 141
Opony 13, 14, 16 różne - Mam do
sprzedania opony letnie w dobrym
stanie od 50zł - 503 984 663
Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie
i sprzedaż, klimatyzacje napełnianie, odgrzybianie i naprawa tel. 75
78 936 51
Opony P215/65R15 95S M+S Sprzedam opony używane, cena
do negocjacji. Komplet - 4 sztuki
- 603-138-605
Peugeot 206, 405 różne części
- 510 242 940
Posiadam 2 Golfy na części,
jeden to Golf 3 z silnikiem 1.6, a
drugi to Golf 4 1.9 tdi 90km agr
atrakcyjne ceny - 605 835 581
Punto 97 rok różne części - 510
242 940
Renault Laguna 1.8 V8 1997r
- Wszystkie części z demontażu. 533 529 206
Seat Ibiza 96r różne części - 510
242 940
Silnik 2,8VR6 benzyna - VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra.
104tyś przebiegu, benzyna. Sprzedam. Tel. kon. 504 605 559
Skoda Felicja 98r różne części 510 242 940
Sprzedam 4 identyczne opony o
rozmiarze 235/45/17 Dunlop Sport
2000 E, bez wad, stan dobry spokojnie na jeden sezon 300zł - 600
043 141
Sprzedam alufelgi - 15 „ Volkswagen 195/65/15. Fulda. Cena 700
zł - 791 603 837
Sprzedam felgi 15 - 5x112 - 785
719 973
Sprzedam komplet felg aluminiowych w b. dobrym stanie R15
185 55 na cztery śruby (Opel) oraz
2 opony z felgą R15 205 50 (Golf)
- 784 805 582
Sprzedam komplet opon letnich
Fulda Ecocontrol 175/65R14 82 T
w doskonałym stanie. Bieżnik 7mm.
Jest to bardzo zachwalana opona
- ciacha i niezawodna. Cena za
komplet 480zł. - 668 321 407
Sprzedam nowe felgi aluminiowe
wzór Audi s-line. 7,5x17 et35. Felgi
posiadają podwójny rozstaw śrub
(5x100/112). Cena:1350zł/kpl. - 508
222 781
Sprzedam opony z felgami do
Fiata Ino szt, 135/80 R13 cena 100
zł - 695 966 914
Używane letnie opony Dębica
Passio 145/70 R13 data produkcji
49/09 cena za komplet 180 zl - 793
019 122
Używane, zimowe opony Michelin
Alpin 175/65R14 82T z 2004 r. Cena
za 2 sztuki 100 zł. - 663 361 293
Volkswagen lt 28 83r różne
części - 510 242 940

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Absolutnie każde auto kupię
- całe, uszkodzone, bez ważnego
przeglądu i OC, odbiór własnym
transportem. - 782 186 210
Auta wyrejstrowane do 300 zł Kupię auta, w obojętnym stanie
wyrejestrowane tylko. - 722 170
305
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
Japoński zarejestrowany samochód kupię w cenie do 4 tys zl
- Mazda 323, Colt, Corolla lub inny
tel 603182814
Każde auto kupię - Całe i powypadkowe, angliki, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Każde auto kupię. Powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki. - 510 522 968
Każdy pojazd do 1000zl stan
obojętny gotówka od ręki - 531
258 101
Kupie auto do 500 zł - może być
uszkodzone bez przeglądu lub OC
Nie wyrzucaj auta na złom daj mu
drogie życie - 695 336 362
Kupię auta za złotówkę 5tyś. Całe i
do napraw tel. 533 00 23 33
Kupię auto na chodzie do 400 zł 722 170 305
Kupię busa również uszkodzony Kupię busa Ducato Jumper Boxer
tranzyt t3 t4 lt i inne w całości, na
części, uszkodzone lub wersje
angielskie, odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice
- 881 479 957

Kupię każde auto,
całe lub uszkodzone
tel. 695 614 193
Kupię każde auto - cena i stan
jest obojętny, gotówka od ręki - 511
209 408
Kupię każde auto całe, uszkodzone, bez przeglądu i ubezpieczenia. odbiór własnym transportem,
gotówka od ręki - 508 418 190
Kupię każde auto całe, uszkodzone, powypadkowe odbieram
własnym transportem formalności
u klienta gotówka od ręki - 531
588 345
Kupię każde auto całe, uszkodzone, rozbite, bez ubezpieczenia
i przeglądu odbiór własnym transportem. Gotówka od ręki dokumenty
do wyrejestrowania - 782186210,
508418190
Kupię każde auto od 1000zł do
8000zł gotówka od ręki umowa
lub fakturą 100% legalnie własny
transport 7 dni w tygodniu najlepsze
ceny. Tel:697104455
Kupię każde auto rozbite, zniszczone, uszkodzone, spalone, stare
lub niechciane, odbiór laweta formalności od ręki - 500 812 760

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 Punto, Forda, Opla, Golfa
lub inne auto. Szybki odbiór oraz
pieniążki. - 783 032 842
Kupię samochody całe, uszkodzone, powypadkowe, również wersje angielskie, osobowe, dostawcze,
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. Zadzwoń albo wyślij sms
- 604 211 979
Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód kupię w
cenie od 1000zl do 4000zl gotówka
od ręki, odpowiadam na sms tel
603182814
Skup aut najlepsze ceny - Kupujemy każde auta nadające się
do dalszej jazdy lub do niedużej
naprawy, mogą być bez przeglądu i
oc, gotówka od ręki - 888 696 309
Sprawdź naszą ofertę na auto Dobrze zapłacimy ci za twoje auto
gotówka od ręki, własny transport
- 787 009 777

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Do sprzedania VW Bora 1991r 1.9
116ps 6 biegowa alufelgi 17 cali.
Wyposażenie kompletne wszystko
oprócz skóry. Zapraszam do obejrzenia autka osobiście - 784 222
537
Mazda 626 - Zupełnie przyzwoite
auto, do poprawek ale sprawne i
wygodne. Rok 2000, benzyna 1,8 l.
kolor złoty, ubezpieczony, przegląd
aktualny. 501736644
Na sprzedaż mam Ursusa 360,
w bardzo dobrym stanie 100%
sprawny. Sprzedaje ponieważ
zawiesiłem działalność gospodarczą cena 4000zł - 667 939 041
Renault Megane 1.6 hatchback
1996 r. Zrobiony przegląd, kpl.
opon zimowych + felgi. Wsp. kier.
el. szyby, 2 poduszki powietrzne.
Niskie spalanie. 3200zl - 669 862
669
Sprzedam 2 quady Honda trx
250.2001 rok zarejestrowany po
remoncie silnika i skrzyni oraz chińczyk 110 dla dziecka. Cena 6300 za
oba. - 698 947 219
Sprzedam auto Mercedes 307 D
blaszak tel. 500 168 910
Sprzedam Daewoo Tico - rok
produkcji 1996, srebrny metalic,
garażowany, stan bardzo dobry 794 244 992
Sprzedam Fiata Brawo 1,2l,
80KM, 2000r., przebieg 160000km
Tanio ! tel. 609 882 003
Sprzedam Ford Mondeo kombi
tdci 2002rok granatowy, cena 12tys
do negocjacji - 600 885 312
Sprzedam Opla Vectrę 1,7 TD
1996 rok w ciągłej eksploatacji, po
wymianie rozrządu. Do poprawek
blacharsko lakierniczych. Cena
2190 zł. - 792 174 292
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Sprzedam Passata Kombi b4
1,9tdi 110km,96 rok, auto posiada
dwie poduszki powietrzne, Abs,
wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka.
Cena 3900zl do negocjacji... - 664
241 173
Sprzedam Seat Cordoba,1.4,1997,salon RP, po kolizji do
poprawek lakierniczych, ważne
ubezp. i przegląd, po wym. rozrządu, płynów, koła zima/lato. 2499
do neg. - 533 456 997
Sprzedam skuter ZIPP 2007, 49,
3cm moc-3,5 KM, przebieg - 4000
km,, tanio tel. 609 882 003
Sprzedam Volvo 460. 1,8 benzyna ‘95rok. Przegląd ważny do
kwietnia 2013. Cena atrakcyjna,
więcej info pod tel. 603058195
Sprzedam VW Passat 1.9
TDI 116KM, 1999 rok, przebieg
217.000tyś ABS / ASR / klimatronic
/ szyberdach / skórzana kierownica
/ fotele lotnicze / e. lusterka / 4x el.
szyby / 4x airbag - 512 403 937

ANONSE
MATRYMONIALNE
Analik u puszystej 36-latki z
dużym biustem - 661 771 698
Dla pań - dyskrecja, higiena,
zdrowie. Fantazje. Twoje lokum.
Pozdrawiam wszystkie panie. - 607
495 461
Dojrzała pani z bardzo dużym
biustem, tylko dla panów po 50-tce
- 794 524 987
Dojrzała, puszysta, duży biust
100 za godzinkę - 661 771 698
Jessica – nowa, zmysłowa
23-latka, zgrabniutka blondynka,
zaprasza do siebie zdecydowanych
Panów. Nie odpowiadam na sms-y.
536-235-832
Majka – nowa, elegancka, seksowna brunetka, zaopiekuje się
Panem w swoim prywatnym mieszkaniu. Jeżeli zechcesz, może do
nas dołączyć koleżanka. Dyskrecja
gwarantowana. Zapraszam. Majka.
Tel: 692/783-963
Nauczycielka „francuskiego”
(i nie tylko), zaprasza Panów do
swojego prywatnego mieszkania
na naukę. Może Ty mnie czegoś
nauczysz? Tel. 666/571-927
Szukam kochanki dyskrecja
zapewniona, jestem niezaspokojony i takiej szukam - 792 705 885

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy- naprawa, konserwacja,
papa, gonty bitumiczne, dachówka,
blacha, obróbki, docieplanie, wentylacja 602 884 480
Dachy profesjonalne, usługi dekarskie i ciesielskie - 605 209 140
Domy kompleksowo profesjonalnie
w rozsądnej cenie - 605 209 140
Doświadczona firma zajmująca
się tylko układaniem płytek ceramicznych. Jesteśmy fachowcami
w swojej branży. Wykonujemy małe
oraz duże zlecenia. - 691 185 828
Hydraulik - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje,
naprawa wod.-kan. i inne usługi.
Tanio i solidnie. Tel. 791-001-236
Montaż klimatyzacji aserwis - 534
014 995
Montaż: drzwi, okien, mebli.
Remonty - wykończenia, gładzie,
malowanie itp. Solidnie i czysto. 509 061 763
Naprawy, dachy, rynny, kominy,
obróbki, papa, termozgrzewalna,
malowanie dachów. Szybko, solidnie. Ceny do negocjacji - 691 049
080
Okna PCV pod każdy wymiar,
klasa jakości A, 6-komorowe, do
10 lat gwarancji, terminy nawet do
7 dni, system ratalny, bezpłatny
pomiar i wycena, zapraszamy Ventana ul. Wolności 179B Jelenia
Góra - +48696222263
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Pełna hydraulika, spawanie
gazowe, wszystkie systemy dozwolone w UE - 664 810 257
Projektowanie, aranżacja
i dekoracja wnętrz, konsultacje,
dobór kolorystyki i materiałów,
projekty łazienek, kuchni, pokoi
- kompleksowo i niedrogo - 603
509 513
Przepychanie rur - Wuco - Najlepsi w Jeleniej Górze i okolicach,
przyjazd na telefon, porady gratis,
usługa: udrażnianie kanalizy wodą
pod ciśnieniem i spiralą elektr.,
inspekcja wideo przykanalików,
najwyższa jakość usług - 601841-896
Remonty i wykończenia. Malowanie, panele, regipsy, glazura, tynki,
gładzie, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi, okien. Solidnie,
czysto i niedrogo - 518 854 126
Remonty kompleksowo szybko tanio i solidnie. Tel. 721 647 789
Remonty od A do Z - Profesjonalna realizacja zleceń. Kompleksowe remonty domów, mieszkań,
sklepów. Bezpłatne porady, bezpłatna wycena. - 608 026 379
Remonty od A do Z. Układanie
glazury. Szpachlowanie, malowanie
itd. fachowe i dokładne wykonanie.
Przystępne ceny - 661 813 056
Remonty ogólnobudowlane.
Kompleksowe wykończenia wnętrz
mieszkań z doradztwem. Szybko,
tanio i dokładnie. Stanisław Oleś 508 393 948
Roboty ziemne - Koparko-ładowarką Waldemar Jacenko 602586-138
Usługi drobne budowlane renowacja okien drzwi ręcznie. Tel. 723
048 015
Usługi koparko-ładowarką + młot
- 602 586 138
Usługi zduńskie. Budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych - 666 738 298
Zlecę prace budowlane w domu w
Jeżowie Sudeckim - remont tarasu i
wykusza, ułożenie kostki betonowej
etc. Tylko solidnym. Szczegóły telefonicznie. - 502 377 461

USŁUGI
EDUKACYJNE

og£oszenia / reklama
Chemia korepetycje. Pomogę
przed sprawdzianem, w zaliczeniu
semestru, podniesieniu ocen. - 793
443 004

Egzaminy
czeladnicze
mistrzowskie wszystkie zawody,
kontakt 797 872 157
Matematyka - poprawki, korepetycje tel. 728 217 498

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Usługi cateringowe - Oferujemy
pomoc w przygotowaniu potraw na
wszelkie imprezy okolicznościowe,
oferty dopasowywane indywidualnie, zawsze smacznie, tanio, profesjonalnie. zapraszamy również na
pyszne domowe obiady - +48 784
946 767 / 757 526 964

USŁUGI
INFORMATYCZNE
WEMM Komputery - usługi informatyczne. Naprawa, konfiguracja,
modernizacja komputerów, sieci,
internetu. Profesjonalnie. Dojazd i
naprawy u klienta - 603 322 400

USŁUGI
MUZYCZNE
Folkowy zespół Szyszak - Unikalny projekt stworzenia folklorystycznej muzyki karkonoskiej.
Zapraszamy do współpracy hotele,
pensjonaty, zamki, pałace i dwory
usytuowane w sercu Karkonoszy. info@szyszak.pl +601 089 845
Rewelacyjnie. Wesela oraz
inne imprezy - Zespół Muzyczny i
DJ lub DJ albo Zespół Muzyczny.
Wybór należy do Ciebie - 691
590 576
Wesela dla oszczędnych - najtaniej, najprzyjemniej. Również każdy
rodzaj imprez grupowych do 100
osób tel. 500 290 337
Wesela imprezy Muzyka akordeonowa Instrumentalno Wokalna.
Cena do uzgodnienia Muzyk Orkiestra. Gry zabawy ogniska przyjęcia.
Tel. 757533921, 692 046 727

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zespół muzyczny Evelele, zapraszamy na naszą stronę internetową
- 695 728 941

USŁUGI
RÓŻNE
Artystka nawiąże kontakty z
właścicielami hotelików, pensjonatów w celu współpracy. Bukowiec,
Karpacz, Jelenia Góra. 605 523
932
Atrakcyjny Dj Prezenter Nagłośnienie, światełka, dojazd.
Dyskoteki, wesela, urodziny, prywatki, imprezy okolicznościowe.
883-326-707
Bezpłatne porady prawne we
wtorki po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej, ul. Teatralna 1. Pokój
311. Tel. 602 467 812
Hydraulik od A do Z - tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Przepychanie,
udrażnianie rur kanalizacyjnych.
Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny.
Junkersy serwis 24/h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice.
Junkersy, termy, kotły, kuchenki
gazowe. Serwis, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Koszenie trawników, pielęgnacja
żywopłotów. Tanio i solidnie. Tel.
793 948 182
Kuchenki gazowe montaż
tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice. Bezpieczne odłączenie
i przyłączenie, naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze pewni jakości i ceny.
Pogotowie gazowe 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice. Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja,
montaż urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i ceny
Pogotowie kanalizacyjne
WUKO - Tel. 500-50-50-02 Jelenia
Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska
Poręba i okolice. Szybkie usuwanie
awarii 1-3 godz od zgłoszenia.
Udrażniamy zapchane rury (fi
30-200 mm) odpływy w domu i
za domem
Pomoc fachowa w domu 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice. Naprawy drobne w zakresie: hydraulika, elektryka, budowlańca, posiadamy umiejętności,
profesjonalny sprzęt i działamy
skutecznie. Zawsze solidnie pewni
jakości i ceny
Pożyczki gotówkowe Eurocent
- Gwarantujemy szybką decyzję
kredytową, pożyczki już od 100zł,
pełną obsługę w domu, dostawę
gotówki do rąk własnych i minimum
formalności. Nie czekaj, zadzwoń!
Teraz dostępna także pożyczka
On-Line. - 691 691 548

Pracownia
Magnolia
projektowanie i
wykonawstwo
ogrodów ul. Armii
Krajowej 11/1 58-500
Jelenia Góra tel. 534
198 422, 508 260 133
Projektowanie, aranżacja
i dekoracja wnętrz, konsultacje,
dobór kolorystyki i materiałów,
projekty łazienek, kuchni, pokoi
- kompleksowo i niedrogo - 603
509 513
Rowerowy, profesjonalny
mobilny serwis, przygotuj rower
do sezonu, profesjonalnie i niedrogo-odbierzemy, naprawimy,
odwieziemy. Tel.692890195
Szybka pożyczka do 15 tys dla
prowadzących działalność bez
zaświadczeń z ZUS I US Karkonoskie Biuro Kapitałowe Mickiewicza
2A 75 752-27-72
Szybki, prosty kredyt gotówkowy
- Do 200 000 zł, środki nawet w 1
dzień, niskie raty łatwe do spłaty.
Okres kredytowania do 10 lat.
Bez poręczycieli, zabezpieczeń
majątkowych i opłat wstępnych.
Zapraszamy ul. Armii Krajowej 13
- 756 496 010
Szybkie pożyczki pozabankowe bez BIKu Karkonoskie Biuro
Kapitałowe ul. Mickiewicza 2A 75
752-27-72
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta. Wycena i transport gratis. - 880 044 951
Udrażnianie kanalizacji - Wuco
- Najlepsi w Jeleniej Górze i okolicach, przyjazd na telefon, porady
gratis, usługa: udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i spiralą
elektr., inspekcja wideo przykanalików, najwyższa jakość usług
- 601-841-896
Zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami. Licencja zawodowa nr 22817. - 513-134-403
Zmień stare kredyty na jeden nowy
i tańszy - kredyt konsolidacyjny
do 200 000 zł bez zabezpieczeń
majątkowych, nawet na 10 lat.
Szybka decyzja kredytowa, środki
nawet w 1 dzień, niskie raty łatwe
do spłaty - 756 451 993

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Cito Usługi czyszcząco-sprzątające. Firma oferuje usługi: pranie
dywanów, tapicerek meblowych
i samochodowych, sprzątanie
mieszkań, firm, hoteli, czyszczenie
bruku, opieka nad grobami, usuwanie graffiti, ozonowanie, koszenie
traw (usługi sezonowe) Telefon :
794667405
Mobilna myjnia samochodowa
- świadczymy kompleksowe usługi
mycia i czyszczenia samochodów
z dojazdem do klienta. Zadzwoń, a
przyjedziemy umyć Ci samochód,
tel. 795-410-243 EcoMyjnia - 691
488 757

1. ATRAKCYJNY DOM BLISKO CENTRUM !!!
MAR-DS-12689. Bardzo ładny dom wolnostojący
podpiwniczony w Jelenie Górze. Nieruchomość o
pow.139m2 położona jest na osiedlu domków jednorodzinnych, na działce o pow. 591m2 z zagospodarowanym terenem. Na pow. domku składają się: parter domu,
kondygnacja I, kondygnacja II. Wejście na posesję z
dwóch stron, od jednej garaż pod budynkiem i obok
garażu tej samej wielkości pomieszczenie gospodarcze. Ogrzewanie domu z
pieca dwu-funkcyjnego. Dom do odświeżenia. 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. LUKSUSOWY NA OS. CZARNYM!!!
MAR-DS-12703. Atrakcyjny dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 130m² położony w Jeleniej
Górze wybudowany w 2011 roku, segment środkowy,
posadowiony na działce o powierzchni ok.280m². Drzwi
wewnętrzne firmy Porta, zew. antywłamaniowe. Ogrzewanie gazowe piec 2-funkcyjny firmy Ariston Comfort
plus kominek z rozprowadzonym nawiewem ciepłego
powietrza. W cenie pozostaje umeblowana kuchnia w zabudowie wraz z wyposażeniem. Atrakcyjna cena do negocjacji polecam Leszek Środecki 790 418 318.
6. 2-POKOJOWE W CENTRUM!!!
MAR-MS-12707. Do sprzedaży ładne, duże mieszkanie przy jednej z ładniejszych ulic w centrum miasta.
Nieruchomość można zaadoptować na lokal usługowy
(gabinet, biuro). Na część mieszkalna dwa pokoje,
otwarta kuchnia w zabudowie, łazienka i długi korytarz.
W mieszkaniu zachowano szafki wnękowe na korytarzu.
Do mieszkania przynależy też pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na
piętrze. Serdecznie 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

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autotransport - autolaweta
- 880 044 951
Autotransport, bus towarowy
- 665 550 721
Do wynajęcia bus z kierowcą.
Volkswagen Caravelle, 2003, klimatronik dwustrefowy, 4x4, wersja
przedłużana(możliwość transportu
ośmiu osób z dużą ilością bagażu.
Lotniska, koncerty, zawody itp. - 501
090 139
Lotniska – przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice,
Poznań. F-ra VAT. Door to door 607 763 204

Najtańsze,
profesjonalne
przeprowadzki.
Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
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Najtańszy,
profesjonalny
transport. Możliwość
negocjacji cen. Tel.
691 262 797

Przeprowadzki
kompleksowo. Cała
Europa. 3 samochody.
Różne gabaryty. - 535
044 951
Przeprowadzki promocja.
Tanie przeprowadzki oraz transport
mebli - promocyjne ceny, kierowca
pomaga przy załadunku oraz rozładunku. 100% satysfakcji. - 511
160 252
Przeprowadzki transport
towary. Miasto, kraj, zagranica,
streczowanie, przygotowanie do
transportu bez dopłaty. - 880 044
951

Przewozy osobowe „Dario” do
Niemiec i Austrii tel. 75 78 127 46,
kom. 787 808 243
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

Tanie przeprowadzki Jelenia Góra
i okolice. Tanio, szybko, solidnie.
Duży samochód 3,5t.- mała cena.
Super promocyjna cena na maj 511 160 252
Transport bus, przeprowadzki
- kompleksowo, dyspozycyjność tel.
782 021 371

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
Wynajem aut na śluby, oferujemy zabytkową Warszawę 224 i
czarnego Lincolna Town Car, wolne
terminy - 695 435 020

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Gabinet irydologiczny oferuje
konsultacje z zakresu poradnictwa,
profilaktyki zdrowia oraz diagnozowania chorób z tęczówki oka. Konsultacje już od 40 zł. Zapraszamy
do kontaktu. - 515 256 405
Gabinet Masażu i Urody Nefretete
- przedłużanie i zagęszczanie rzęs
metodą Quick Look 45zl, metoda
1:1 80zl - kontakt na naszej stronie
internetowej. - 605 235 812
Manicure i pedicure w domu - Tel
500-50-50-12 Wykonuję manicure i
pedicure, tipsy i paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię. Tanio szybko
i solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.
Paznokcie, tipsy w Twoim domu
- Tel 500-50-50-12 Wykonuje
paznokcie żelowe na formie lub tipsie, przyjadę i zrobię w twoim domu.
Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.

Stylizacja rzęs w Twoim
domu tel 500-50-50-12 Certyfikat,
doświadczenie, szeroki wybór
rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych
klientek. Tanio szybko i solidnie.
Najwyższa jakość za dobrą cenę.

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

ODDAM
Mam do oddania za darmo zestrzyżoną wełnę z jednej owcy (okolice
Lwówka Śl.) tel.500822601
Oddam w dobre ręce malutką,
czarną kotkę - 781 505 010

SPRZEDAM
Drzwi dwuskrzydłowe - plastikowe
z demontażu stan idealny ze świetlikiem Wymiary 240 x 136 cm szt.2
Cena 250 zł za sztukę. Sprzedam.
605 661 295
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Mam do sprzedania dwie kanapy,
stan idealny tanio - 665 550 721
Sprzedam drzwi wejściowe nowe
tel.722312643
Sprzedam szafę odzieżową
210/50/45 z płyty olcha 250 zł tel.
698 089 816

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Nowa kawalerka dla niepalących
- Nowo wybudowana do wynajęcia
33m2, w Jeleniej Górze. Doskonała
dla 1 lub 2 osób pracujących. Na
parterze aneks kuchenny, łazienka
i pokój. Na piętrze sypialnia. Wysoki
standard wykończenia. - 795 110
122
Okazja tanio 2 pok. kuch. łazi.
przedpokój. Zabobrze atrakcyjna
lokalizacja, chętnie małżeństwu z
dziećmi - 502 464 959
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
które jest w pełni umeblowane- ul.
Kiepury. - 724 521 560
Pokój z łazienką do wynajęcia,
dostęp do kuch. gaz, lodówka, ciepła woda, co. Wejście nie krępujące.
- 883 206 031
Sobieszów - do wynajęcia,
kawalerka, wysoki standard tel.
601 918 475
Trzypokojowe po remoncie
- pow.45m2 w bloku na I piętrze Zabobrze I. Ogrzewanie sieciowe,
ciepła woda z Junkersa. Czynsz
1100zł./mies. + liczniki + kaucja
dwumiesięczna. Częściowo umeblowane. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549 - 602 732 135
Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie, osiedle XX lecia, częściowo
umeblowane. Czynsz 1000 zl+
liczniki. Dzwonić po godz. 16.00 509 478 490
Wynajmę 3-pok. Jelenia Góra
blisko parku - słoneczne, umeblowane, okolice parku, bardzo dobra
komunikacja - 660 588 184
Wynajmę duże mieszkanie w
Kaczorowie. Miejscowość bardzo
dobrze skomunikowana 20 min
do Jeleniej i 1h do Wrocławia. W
pobliżu szkoła podstawowa i duży
sklep. Bardzo atrakcyjna okolica. 607 690 642
Wynajmę kawalerkę w Mysłakowicach, koszt 450 wynajem +
czynsz oraz media. - 600.055.024
Wynajmę kawalerkę w Sobieszowie. Tel. 606 346 424, 668
773 856
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje
Cieplice, kuchnia, przedpokój,
łazienka. częściowo umeblowane.
Spokojna lokalizacja os. Zatorze
(koło giełdy) - 756 425 523
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
w atrakcyjnej cenie w centrum ale
zielonej części i cichej oraz pokój
jedno i dwu osobowy w niskiej
cenie w Jeżowie Sudecki. Polecam i zapraszam na prezentację.
Lic.9506 - 530 640 740
Wynajmę mieszkanie 2 poziomowe kuchnia, łazienka, wc + taras.
W Jeleniej Górze ulica Wyspiańskiego 11. Czynsz 750 zl + kaucja
750 zl + media - 782 299 705

og£oszenia
Wynajmę mieszkanie 3 pok. 70
m, centrum, słoneczne, duży balkon, piece, 500zl + czynsz + opłaty,
kaucja lub sprzedam 180 tys. do
negocjacji bez pośredników. - 608
480 218
Wynajmę mieszkanie 35m2 2
pokoje z aneksem kuchennym co
gazowe. Okolice Małej Poczty. 650
zł. 691 556212
Wynajmę mieszkanie w centrum Jeleniej Góry pokój, kuchnia
i łazienka, II piętro. Preferowane
osoby wolnego stanu, spokojne. 608 631 461
Wynajmę parter jednorodzinnego
domu w Jeleniej Górze – Cieplicach.
Powierzchnia mieszkalna 80 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, WC. Z
tyłu domu ogródek z placem zabaw.
Cena wynajmu 1000zł do negocjacji. - 798 630 516, 506 519 728
Wynajmę przytulną kawalerkę
po remoncie, umeblowana, wyposażona, dobra lokalizacja - Różyckiego, budynek ocieplony. 700zł +
media (bez czynszu) + 700 kaucja.
Do małej negocjacji. - 604 750 162
Wynajmę: mieszkanie willowe 4
pok., 120m2, blisko centrum, cena
1200 zł z ogrzewaniem + media tel.
75 75 334 63, 693 400 805
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3
os. Wynajmę pokoje dla turystów,
kuracjuszy i nie tylko. Rejon Parku
Zdrojowego Cieplice tel. 517 672
338
Zabobrze 2 pokojowe - mieszkanie 54 m2 z balkonem na parterze
w wieżowcu, 900 zł plus liczniki.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
3 pokojowe Jelenia Góra (64m),
I piętro, spółdzielcze, zadłużone,
możliwość okazyjnego wykupu,
mienię na komunalne. Chętnie
parter - 516 146 075
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu 47,5 m2 kwaterunkowe na
mieszkanie w Cieplicach tel. 500
576 548, 71 349 17 17

DOMY
SPRZEDAM
100 m kw. w Wojcieszycach.. po
remoncie, działka 360 m kw, własna
studnia, szambo, siła, centralne
ogrzewanie. lic.9549 - 726 290
939
Cieplice, Pułaskiego - dom 324 m
kw. dla dużej rodziny lub pod działalność; zagospodarowana działka
627 m kw., doskonała lokalizacja
w doskonałej cenie, teraz tylko
450.000 zł do negocjacji. lic.9549 726 290 939
Dom ok. 240 m kw. na działce
600 m kw., wygodne miejsce do
zamieszkania, świetna lokalizacja
pod działalność okolice centrum.
Obecna, zdecydowanie okazyjna
cena tylko 380.000 zł. lic.9549 - 726
290 939
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Doskonała szeregówka.. - bliskie okolice Jeleniej Góry na działce
435 m kw. elegancka szeregówka z
garażem tylko 462000 zł do negocjacji. lic.9549 - 726 290 939
Na widokowej działce.. - Dom
385,50 m kw do niewielkiego wykończenia: pięknie zagospodarowana
działka, przygotowane pokoje dla
gości. lic.9549 - 726 290 939
Nieruchomość w Piechowicach.. - Zdecydowanie niższa
cena: z 670000 zł do 575000 zł
obniżyliśmy cenę na nieruchomość
w Piechowicach - działka 1089 m z
budynkiem mieszkalno-warsztatowym + budynek użytkowy z garażem. lic.9549 - 726 290 939
Nowoczesny, nowy.. - Jelenia
Góra, ul. Wrocławska z 2008 r.;
gustownie wykończony i wyposażony. ok. 200 m kw. na działce 846
m kw. ogrodzonej i zagospodarowanej. lic.9549 - 726 290 939
Okolice centrum 370tyś - Mała
Poczta, działka 600 m.kw. garaż,
okna pcv, ocieplony, solidny dom.
Doskonała cena. Rychlewski Remigiusz lic 9549 - 501 736 644
Okolice centrum.. - Jeleniej
Góry: wygodny dom 250 m kw. z
garażem na uroczej działce 691 m
kw. lic.9549 - 726 290 939
Sprzedam - Osiedle Widok - dom
szeregowy, pow. całkowita 250m,
działka 430m tel. 601 614 787
Sprzedam 1/2 domu na wsi w
zabudowie bliźniaczej. Istnieje możliwość dokupienia drugiej połowy.
Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414 - 660 359
500
Sprzedam atrakcyjny domek
do remontu w zielonym otoczeniu.
Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 660
359 500
Sprzedam dom w Jeżowie
Sudeckim tel. 505 020 519
Sprzedam domek do remontu
z możliwością zamieszkania.
Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
Sprzedam lub zamienię budowę
domu w Jeżowie Sud do niewielkiego wykończenia dz 13 A nasłoneczniona Doskonała lokalizacja
Parterówka Użytkowe poddasze.
Tel. 603 139 918

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia piętro domu w Cieplicach, taras, ogród, kominek tel.
603 139 918
Do wynajęcia połowa domku z
ogrodem w atrakcyjnej dzielnicy:
dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Kontakt tel. 692007473 - 500 250 807

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjne działki budowlane
Dziwiszów 1224 m2, 1633 m2 tel.
502 560 136

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
Budowlane w Jeżowie Sudeckim - Na pograniczu z Zabobrzem,
nowa zabudowa. 1600 m kw. za
128ooo zł i 1792 m kw za 143360
zł. lic.9549 - 726 290 939
Działka budowlana w Sosnówce
- z przepięknym widokiem. Pow.
3030 m2, cena 151500 zł. Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego
zawodowo 15. Osoba do kontaktu
Arkadiusz Żądło tel. 693805168,
e:mail zadlo@aj-mediator.pl
Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej
Góry. 1050-1750 m2. Dogodny
dojazd. Media. Tel. 695 725 857
Działka usługowa - pilnie - Doskonała lokalizacja pod niewielką
hurtownię lub produkcję. Wszystkie
media. W okolicy tylko firmy usługowe i produkcja. Pow. 1740m.
Cena 120.000 netto. Zapraszam.
N.City - 509 949 961

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

Firma Skanska
S.A. sprzeda
działki budowlane
w Zachełmiu Gm.
Podgórzyn nr
kontaktowy 502 746
075
Karpacz - 1800 m2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług turystyki. Działka w kształcie
kwadratu, teren lekko nachylonydojazd droga asfaltową Nr.lic 5877
- 515 285 788
Karpacz - Miłków budowlana pięknie położona działka budowlana
na lekkim stoku z widokiem na góry
1400m²za 65000,-zl - 504 699 338
Komarno, budowlana - 34 zł/
m2 - Sprzedam działkę budowlaną
o pow.3195 m2 w Komarnie-4 km
od Jeleniej Góry. Z działki rozpościera się przepiękna panorama
na Karkonosze. Media: prąd na
działce. Cena tylko 110000 zł - 792
434 657

Kopaniec - Sprzedam grunt rolny
o pow.26100 m2 znajduje się około
450 metrów od zabudowy pomiędzy
działkami rolnymi i leśnymi. Teren
nasłoneczniony. Nr działki:16 AM1.
Cena:135.000 zł - 667 544 454
Naj p i ę k n i e js z a d z i a ł k a
budowlana w Jeleniej Górze- Dziwiszów osiedle leśne Zacisze o
pow.1462m². Wszystkie media,
w pobliżu nowe domy ,widok na
Karpacz, cisza i łono natury blisko
ciebie. Bez pośredników. - 885
342 947
Piękna działka budowlana
przy nowej drodze asfaltowej w
Sosnówce o pow. 1399 m2. Cena
77000 zł. Nr licencji pośrednika
odpowiedz. zawodowo 15. Osoba
do kontaktu Arkadiusz Żądło
693805168, zadlo@aj-mediator.pl
Piękna działka budowlana w Jeleniej Górze- Dziwiszów, os.leśne
Zacisze o pow. 3482m². Wszystkie
media, w pobliżu nowe domy, cisza
i łono natury blisko ciebie. Bez
pośredników. - 885 342 947
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Piękna widokowo w Komarnie działka budowlana o pow. 3192m2,
piękna widokowo, atrakcyjna cena
110.000 zł. Sudety Nieruchomości.
Lic. 1749 - 535 630 414
Posiadam do sprzedania 2ha
gruntów rolnych na terenie Jeleniej
Góry - 609 443 420
Siedlęcin, główna ulica.. - działka
1047 m kw. w nowej, super cenie
55000 zł. lic.9549 - 726 290 939
Sosnówka piękna działka - 1399
m.kw. woda, prąd, kanalizacja,
świetny widok, asfalt i doskonała
cena. 77000 zł. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Sosnówka piękna działka budowlana, 1400 m.kw , asfalt,
woda, prąd, kanalizacja , fantastyczny widok, komunikacja miejska
i PKS. Rychlewski Remigiusz lic
9549. - 501 736 644
Sprzedam - Jeżów - działka
budowlana, kształt prostokątny,
nasłoneczniona, widok na Karkonosze 2200 m, 70 zł za 1 m tel.
601 614 787
Sprzedam 3ha ogrodzonej
łąki blisko Wojcieszyc 3,50 zl/m.
796858793

Sprzedam atrakcyjne
2 działki budowlane
w Ścięgnach: 515/20,36ha, 515/5-0,17ha.
Cena 60 pln/m2.
kontakt 12 64 72 619,
600 047 646, 506 006
059
Sprzedam działkę 15ar w Jeżowie Sudeckim 781684466 - 724
333 811
Sprzedam działkę budowlaną
1000m2, wszystkie media, 60.000
zł.N.,,City,, L. 5809 - 695 034 321
Sprzedam działkę budowlaną
1500 m2 cena 45000 Sosnówka 607 644 684
Sprzedam działkę budowlaną o
pow.3700 m2 położoną w miejscowości Olszyny gm. Kamienna Góra
w bliskim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej. Cena tylko 37.000
zł. - 792 434 657

Sprzedam działkę budowlaną
o pow.4500 m2 w miejscowości
Pastewnik bezpośrednio przy drodze asfaltowej w odległości. Posiada
decyzję i warunki zabudowy na dom
mieszkalny jednorodzinny. Tylko 7
zł/m2 - 792 434 657
Sprzedam działkę budowlaną,
60.000zł wszystkie media, N. ,,City,,
l. 5908 - 695 034 321
Sprzedam działkę inwestycyjną
1,5ha z przeznaczeniem pod zabudowę, uzbrojoną przy ul. Dolnośląskiej
w Cieplicach. Możliwość podziału
na mniejsze działki budowlane. Tel.
531511991
Sprzedam działkę rolną o pow.8500
m2 w miejscowości Krogulec gm.
Mysłakowice. Posiada zapewnienie
dostawy energii elektrycznej, istnieje
możliwość przekształcenia. Cena: do
uzgodnienia. - 792 434 657
Sprzedam działkę rolną w Podgórkach gm. Świerzawa 2,36 ha (w tym
ponad 5000m2 lasu)ok.150 metrów
od drogi relacji Jelenia Góra - Legnica.
Dojazd drogą gruntową utwardzoną.
Nr działki 40 AM1.Cena 94.400 zł. 667 544 454
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
o pow.4400 m2 położoną w pięknej,
malowniczej miejscowości Mlądz,
gmina Mirsk oddalonej 8,5 km od
Świeradowa Zdroju. - 792 434 657
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
o powierzchni 5300 m2 w Rybnicy
gm. Stara Kamienica. Dojazd drogą
asfaltową-bliskie sąsiedztwo nowego
budownictwa i stadniny Gostar. Cena
79500 zł - 667 544 454
Sprzedam działki budowlane w Dziwiszowie. Spokojna, malownicza okolica na wzgórzu z pięknymi widokami
na całą Kotlinę Jeleniogórską. Cena do
uzgodnienia. - 606 409 270
Szklarska Poręba.. - widokowa
działka mieszkalno-pensjonatowa
4265 m kw. obecnie tylko 110 zł na
metr kw. Możliwość dokupienia przyległej posesji. lic.9549 - 726 290 939
W Wojcieszycach tylko 30zł/m2 Działki budowlanej o powierzchni
4000m2. N.Grzywińscy - 505 074
854
Widokowa działka w Górzyńcu
- Do sprzedania urokliwa działka
budowlana o powierzchni 600/700
m2 z widokiem na góry i właściwie
usytuowana w lesie, droga dojazdowa,
uzbrojona - wszystkie media, cena 80
zł/m2.dla pasjonata - 796 237 027

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

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę ok. 2000m2 terenu przy
ul. K. Miarki 18D (teren Pebexu) ogrodzony, monitorowany, utwardzony.
- 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
Bezpośrednio dwa nowe lokale,
80 i 86m, parter, niedaleko centrum.
Jeden wynajęty na 10 lat. Działka
610m. Cena za oba lokale 599000 zł.
Więcej pod tel. 503-111-022
Sprzedam lokale usługowe na Klonowica 2 nowy budynek. Powierzchnie, 55m2, 64m2, 68m2, 86m2. Niskie
ceny - 603 533 953
Sprzedam lub wynajmę budynek
mieszkalno-usługowy w całości lub
części, parter 340 m2, piętro 360m2.
Tel.601-880-445
Sprzedam pilnie, tanio lokal w centrum - 60m2 z witryną i parkingiem tel.
607 055 801
W Sobieszowie - parter 65,10 m kw.
Cena 142000 zł; 63,50 m kw. 130000
zł: sklep lub usługi. Pomoc przy przekształceniu na mieszkanie. lic.9549
- 726 290 939

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

2 pomieszczenia biurowe w ścisłym centrum, o powierzchni 22 i 31
m2,zaplecze socjalne, klimatyzacja,
monitoring, parking. Czynsz netto po
800 zł. Idealne na usługi biurowe. - 509
642 638
Atrakcyjne położenie - lokal
120m2, klimatyzacja, parking, na
każdą działalność, bezpośrednie
sąsiedztwo supermarketu oraz marketu budowlanego na ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze. - 504-165-873
Budynek piętrowy 260 m kw w Cieplicach na cele usługowe, handlowe
do wynajęcia telefon 501377514
Cieplice lokale do wynajęcia na cele
usługowo handlowe o pow. od 25 do
250 m kw. Telefon 501377514
Do wynajęcia dyskoteka w centrum
Jeleniej Góry - 143m2.Tel. 516067928
- 881 228 844
Do wynajęcia lokal w centrum( kamieniczki), koło pks-u, 70m2 + pomieszczenia socjalne, cena do uzgodnienia
- 601 924 778
Do wynajęcia lokal, przy głównej drodze na Wrocław (Maciejowa), 300m2(
w tym łazienka, biuro), utwardzony
plac(1000m2), ogrodzony, 3000zl
brutto - 601 924 778
Lokal 60m2 ul. Wolności - Lokal
handlowo-usługowy z zapleczem
socjalnym, parter w nowym budynku.
Duże okna witrynowe, parking. Ogrzewanie gazowe. Czynsz tylko 1000zł.+
liczniki + kaucja. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135

Casting na nimfy !
Grupa artystyczna "Łódź Kaliska"
ogłasza casting do "Opery Pałacowej",

która zostanie wystawiona w Pałacu Staniszów 20.09.2012 r.
Zapraszamy Panie w wieku 18-35 lat do roli rusałek.
Casting odbędzie się w Pałacu Staniszów 27.05. w godz. 11-13.

Zainteresowane Panie prosimy o kontakt: 605 107 326
lub fundacja@palacstaniszow.pl

Lokal 62m2, centrum miasta ul.
Poznańska „sklepy z Arkadami” parter,
witryny, ogrzewanie w cenie najmu.
Atrakcyjna cena. - 888 221 321
Lokal do wynajęcia 112m2, centrum
Jeleniej Góry, cena do uzg. pod nr
telefonu 509480205
Lokal w ścisłym centrum - handlowo-usługowy o pow.40m2 na
parterze w kamienicy. Duża witryna z
przeszklonymi drzwiami. Ogrzewanie
gazowe. Czynsz 2460zł. brutto (w tym
ogrzewanie).Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
Mam do wynajęcia lokal handlowousługowy 46m2 w centrum Jeleniej
Góry, ul. Szkolna 5, klimatyzacja, stan
b. dobry. - 603 533 953
Posiadam do wynajęcia nowe
lokale biurowe w cenie 30 zł./m2 netto.
Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Kontakt:
Lidia Łotecka Honorarium biura w
pełni opłaca właściciel lokali. - 607
445 996
Wydzierżawię stanowisko fryzjerskie i pomieszczenie dla tipserki tel. 75
76 726 94, 662 062 051
Wynajmę lokal 250m2 na zakład
samochodowy lub inne cele w bardzo
dobrym punkcie. Zainteresowanych
proszę o zostawienie wiadomości na
sekretarce 757553786 z numerem
kontaktowym - oddzwonię - 757
553 786
Wynajmę pomieszczenia w Świeradowie Zdrój na cele salonu kosmetycznego, solarium itp. - 604 284 042
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NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Kupię garaż w centrum Jeleniej
Góry (ul. Szkolna, Krótka, Bankowa,
Matejki) - 603 533 953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia hala magazyn 425 m2
z biurem tel. 500 168 910
Magazyn, hala - 112 m2, z zapleczem sanitarnym, wysokość 4,3m w
pobliżu centrum Jeleniej Góry 2000
zł brutto. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Wydzierżawię mobilny basen z
plandeki PCV na stelażu 12 x 6m, o
wys. 1,2m, z 6 elektrycznymi łódkami,
do 50 kg. Kontakt: 602242611
Wynajmę pomieszczenie z podnośnikiem pod warsztat samochodowy
oraz inne pomieszczenia magazynowe ul. K. Miarki 18D (teren
Pebexu) ogrodzone, monitorowane,
utwardzone. - 601 057 718
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

