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Kiedy w końcu ze zrewitalizowanego parku usunięte zostaną wszystkie niedoróbki?

Perła Zdroju z fuszerką
JELENIA GÓRA

Komuś brakło
wyobraźni

Niepełnosprawni pacjenci onkologii czują się upokorzeni.

Strona 3
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Padają drzewa

Ta inwestycja miała być chlubą Cieplic, a efekty pracy
za 11,5 mln zł miały zachwycać zarówno mieszkańców, jak i turystów. Tymczasem po zakończonej
rewitalizacji trwa w Parku Zdrojowym usuwanie
usterek, w tym: wadliwych ławek, przeciekającej
fontanny, mokrych trawników oraz wielu innych,
których miasto nie było w stanie nam podać.
Wykonawca na usunięcie licznych
niedoróbek ma czas do 31 maja br.
Jak informuje Cezary Wiklik, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze, wykryte usterki są usuwane w
ustalonej kolejności. Jednym z pierwszych elementów jest fontanna, która
z chwilą wpuszczenia do niej wody zaczęła przeciekać. Pierwotnie miała być
naprawiona w z początkiem maja,
jednak w dalszym ciągu nie ma w niej
wody. Początkowo rzecznik miasta
tłumaczył, że przyczyną jest awaria
pomp zasilających. Później okazało
się, że chodzi o inne techniczne urządzenia oraz nieszczelność niecek.
Kolejną sprawą są popękane
ławki z wybrzuszoną farbą i
sączącą się żywicą, które nie
nadają się do siedzenia. Przez to,
podczas jednego z niedzielnych
koncertów w Muszli Koncertowej,
przy scenie musiało stać wiele starszych osób. Zdaniem mieszkańców
Cieplic, ławki od samego początku
były uszkodzone.
– Widziałem jak przywieźli ławki
i stały jeszcze opakowane w foli. Już
wtedy zauważyłem pęknięcia, których
nie powinno na nich być. Nie rozu-

miem, jak można było
wykonać je z drewna
iglastego, z którego
cieknie żywica. Przecież na tym nie da
się usiąść. Niektóre
ławki są też dziwnie
połatane drewnianymi elementami,
co nie wygląda zbyt
estetycznie, a perełka

W parku pojawiły się nowiutkie ławki, ale
podczas koncertu ludzie musieli stać.
Ponadto na trawnikach, tuż przy
fontannach nadal stoi woda...
- Po inwentaryzacji robót wykonanych w Parku Zdrojowym
zgłoszono wykonawcy żądanie
usunięcia wszelkich usterek. Prace
Cieplic powinna mieć równie piękne przy ich usuwaniu wykonawca
ławki, jak swoją historię – mówi rozpoczął 6 maja i ma je zakończyć
do 31 maja br. – informuje Cezary
Bartek, mieszkaniec Cieplic.

Wiklik, rzecznik Urzędu Miasta. Co
dokładnie wykonawca musi jeszcze
naprawić do końca maja? Na to pytanie rzecznik miasta odpowiedzieć
nie potrafił.
- Część ze zgłoszonych usterek od
6 maja została już usunięta, dlatego
też nie jestem w stanie wymienić
konkretnych elementów Parku

Zdrojowego, które jeszcze mają być
poprawione, a które już poprawione
zostały. Nie dysponuję także informacją, czy wymienione mają być
całe ławki, czy jedynie ich deski, a
także ile tych ławek wymaga naprawy – dodał Cezary Wiklik, rzecznik
Urzędu Miasta.
(Angela/Agrafka)
REKLAMA
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Ugodził nożem brata
Tragicznie mogła się zakończyć
wtorkowa (15.05) awantura między
braćmi, mieszkającymi przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze, podczas której
47-latek ugodził nożem 49-latka.
Poszkodowany trafił do szpitala z raną
klatki piersiowej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do awantury
doszło w jednym z jeleniogórskich
mieszkań podczas alkoholowej libacji.
Sprawca został zatrzymany w policyjnym areszcie. Miał 3 promile. Policja
wyjaśnia okoliczności tej sprawy.
(Angela)
REKLAMA

Dlaczego pod piłę idą dorodne,
zdrowe okazy?

Strona 4

Fot. Agrafka

O tym, dlaczego zespół pożegnał się ze statusem pierwszoligowca.
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Dom kultury
będzie odnawiany

Było uroczyście i miodnie

Msza w intencji pszczelarzy, w
kościele p.w. św. Antoniego, rozpoczęła uroczystości, które się odbyły
w niedzielę, 13 maja. Po niej, przy
dźwiękach Orkiestry Dętej Filharmonii Dolnośląskiej,
pszczelarze przeszli
ulicami Piechowic
do Domu Strażaka,
gdzie prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy - Zuzanna
Turwanicka wraz
z Burmistrzem Piechowic Witoldem
Rudolfem otworzyła uroczystość. To
wiosenne spotkanie
było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale także
do wyróżnienia zasłużonych pszczelarzy. I tak Statuetką
ks. Jana Dzierżona
uhonorowano Witolda Popławskiego.

Ten 90-letni obecnie pszczelarz brał
czynny udział w organizowaniu
związku w okresie powojennym, cały
czas aktywnie w nim działa i nadal
prowadzi pasiekę.
Medalami ks. Jana Dzierżona wyróżniono: Andrzeja Krala i Jana
Wójcika. Ponadto Złotą Odznakę PZP
otrzymał Andrzej Woroniec, Srebrną
Odznakę PZP - Stanisława Cieślak i
Kazimierz Pietrzak, a Brązową Odznakę PZP - Henryk Kozak i Mirosław
Januszkiewicz.
W konkursie na wzorową pasiekę
pierwsze miejsce zdobyła pasieka
Grzegorza Mendaluka. Drugie miejsce

Pszczelarze powiatu jeleniogórskiego
zainaugurowali kolejny sezon.
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Darmowe szkolenie dla pracodawców
Okręgowy Inspektorat Pracy we
Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze,
prowadzi nabór do programu prewencyjno–promocyjnego pod hasłem
„Zdobądź dyplom PIP”. Program jest
adresowany do małych zakładów,
zatrudniających do 20 pracowników.
Ich właściciele mogą się zgłaszać na
szkolenie do 1 czerwca br.
Pracodawcy, którzy zgłoszą się
do programu zostaną bezpłatnie
przeszkoleni oraz z udziałem pracowników PIP dokonają samokontroli
swoich firm.
REGION

W górach trwa
test nadajnika

Testy nowoczesnego nadajnika multipleksu 1 DVB–T na Śnieżnych Kotłach,
który umożliwia odbiór naziemnej
telewizji cyfrowej w Jeleniej Górze i
okolicy, w toku. Choć oficjalna emisja
programów w nowej jakości rozpocznie
się dopiero po 31 maja – już teraz można
u nas oglądać „cyfrowe” TVP–1, TVP–2,
TTV, POLO TV, ATM Rozrywka TV oraz
TVP INFO Wrocław. Obecnie w Polsce
działa na próbę 19 takich nadajników.
Emisje programów – w tym także ze
Śnieżnych Kotłów - mają charakter
testowy (mogą występować chwilowe
przerwy w odbiorze). Sygnał w cyfrowej
jakości obrazu i dźwięku jest nadawany
ze Śnieżnych Kotłów na kanale 48, 690
MHz mocą 100 kW. Nowa telewizja
nie wymaga przestawiania anten. Koniecznością jest natomiast posiadanie
w telewizorze tunera DVB-T.
(Petr)

zajęły ex aequo pasieki: Czesława Turwanickiego i Jana Wójcika. Na trzecim
miejscu wyróżnione zostały, również
ex aequo, pasieki: Jana Kucego, Kazimierza Pietrzaka i Krystyny Lorek.
W części artystycznej wystąpiły piechowickie przedszkolaczki i zespoły
ludowe. Podczas imprezy można się
było zaopatrzyć w pyszne miody, a
także w sprzęt pszelarski
Warto podkreślić, że święto pszczelarzy z roku na rok jest obchodzone
coraz huczniej, a jego organizację
wspiera Starosto Powiatowe w Jeleniej
Górze i władze gminne.
Agata Galas
Fot. Archiwum Organizatora

Zarząd Powiatowego Koła
Pszczelarzy w Jeleniej Górze
zorganizował uroczystość w
Piechowicach. Były odznaczenia, rozstrzygnięto konkurs
na wzorową pasiekę powiatu
jeleniogórskiego. Nie zabrakło degustacji miodów i
występów artystycznych.

Inspektor pracy będzie występował w
charakterze partnera, a nie kontrolera.
Dlatego w razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź uchybień w firmie nie
będzie sankcji karnych. Po przejściu
audytu pracodawcy otrzymają dyplom
PIP. Szkolenie odbędzie się dnia 15
czerwca br. o godzinie 10.00 w siedzibie
PIP w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego
Pola 8a. Zgłoszenia należy kierować
do pierwszego czerwca br. pod adres
jgora@wroclaw.oip.pl lub telefonicznie
pod nr tel. 75 75 268 71.
(Angela)
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SZKLARSKA PORĘBA

Kolizje przez prędkość i nieuwagę

Kilka dni temu dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej przy ul. Słowackiego 13 w Szklarskiej Porębie
podpisała umowę o dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze wstępnych
informacji wynika, że prace ruszą
już wkrótce.
O dofinansowanie umożliwiające
remont obiektu dyrekcja MOKSiAL
wystąpiła późną jesienią ub. r. Podobnie zresztą jak dyrekcje ponad
pół tysiąca podobnych ośrodków,
które również starały się o dotacje
przewidziane w ministerialnym
programie: „Poprawa Infrastruktury Domów Kultury”. W sumie, pieniądze z puli otrzymało kilkadziesiąt
obiektów w tym MOKSiAL w Szklarskiej porębie, któremu przyznano
kwotę ponad 200 tys. zł.
Przyznane środki MOKSiAL zamierza przeznaczyć m.in. na wymianę nieszczelnych drzwi oraz
całej spróchniałej stolarki okiennej.
Ze wstępnych informacji wynika,
że remont obejmie też trzy sale
warsztatowe, tj. muzycznej, fotograficzno-graficznej i plastycznoceramicznej. Plany przewidują też
wyposażenie obiektu w nowoczesny
sprzęt warsztatowy: komputery,
tablety, instrumenty muzyczne;
sprzęt nagłaśniający i piec ceramiczno-szklarski. Remont ma zostać
zakończony jeszcze w tym roku.
(Petr)

Do zderzenia mazdy z ciężarówką doszło w czwartek rano przy
al. Jana Pawła II. Dzień wcześniej
kierowca volkswagena wjechał w
tył ciężarówki na ul. Konstytucji
3 Maja w Jeleniej Górze. Sprawcy
tych zdarzeń trafili do szpitala,
na szczęście skończyło się na
ogólnych potłuczeniach, punktach
karnych i mandatach.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce po godz. 7.00 na al. Jana Pawła
II na wysokości dworca PKS.
Kobieta jechała od Zabobrza w kierunku ronda na Zgorzelec. Chcąc
wyprzedzić koparkę, zjechała na
lewy pas. - 27-letnia kierująca nie
zauważyła, że na sąsiednim pasie
jedzie inny pojazd i wjechała prosto w nadjeżdżającą ciężarówkę
– wyjaśnia podinsp. Edyta Ba-

growska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Po opatrzeniu jej
i badaniach została wypisana do
domu. Za spowodowanie kolizji
policja ukarała ją mandatem w
wysokości 450 zł oraz 6 punktami
karnymi.
Sześć punktów i mandat karny otrzymał również 29 –letni
kierowca volkswagena, któr y
dzień wcześniej doprowadził do
kolizji na ul. Konstytucji 3 Maja.
Mężczyzna z nadmierną prędkością wjechał w tył ciężarówki. On
również miał sporo szczęścia. Poza
ogólnymi potłuczeniami nic mu
się nie stało.
(Angela)
REKLAMA
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Taras widokowy w Pasażu Grodzkim - zaprasza
W piątek 18 maja, odbyło się uroczyste otwarcie tarasu widokowego w Pasażu Grodzkim
usytuowanym między ulicami Jasną i Grodzką w Jeleniej Górze w odległości ok. 50 m
od staromiejskiego Rynku.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na taras, z którego rozciąga się panoramiczny widok na
miasto. Ale nie tylko – mówi Piotr Miedziński, kierownik działu marketingu Pasażu Grodzkiego.
Na tarasie widokowym czekają na Państwa również lody przygotowywane w oparciu o wyjątkową
recepturę i sposób produkcji zapewniające świeży, intensywnie owocowy smak, aromatyczna portugalska kawa, zimne napoje, jak również piwo Żywiec i Paulaner –
szczególnie pożądane w letnie upalne dni. Nad zapleczem gastronomicznym tarasu będzie czuwała jedyna w swoim rodzaju restauracja CHOCOLATE & ICE CREAM CHOICE, działająca
na parterze w pasażu.
– Pragniemy by taras widokowy w Pasażu Grodzkim był miejscem wyjątkowym. Z którego nie tylko można oglądać
panoramę miasta, lecz w którym można odpocząć, oderwać się od tego całego zgiełku dnia codziennego. Posiedzieć przy
dobrych lodach, kawie albo zimnym piwku. I porozmawiać w spokoju z przyjaciółmi – mówi Marta Załęska, manager
generalny CHOICE.
Czy taras widokowy Pasażu Grodzkiego faktycznie stanie się „miejscem wyjątkowym”? O tym przekonamy się
z czasem. Bez wątpienia, do miana takiego miejsca predestynuje – zarówno pod względem walorów widokowych, jak
i wystroju oraz opracowanego menu może stać się nie lada atrakcją dla jeleniogórzan i odwiedzających stolicę Karkonoszy turystów.
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Wjechał w samochód, a
później obił go młotkiem

W piątek (18.05) policja zatrzymała
37–latka z Jeleniej Góry, który upił
się, wsiadł za kierownicę i kilka
minut po godz. 7.00 rano wjechał z
samochód obecnego partnera swojej
byłej dziewczyny zaparkowany przy
jednej z jeleniogórskich ulic. Później
dokończył swoje „dzieło” młotkiem.
Pokrzywdzony oszacował straty na
nie mniej niż 1 tys. zł. Sprawca został
zatrzymany w policyjnym areszcie do
wytrzeźwienia i dalszych czynności.
Miał 1,7 promila. Mężczyzna odpowie
teraz za uszkodzenie mienia, jazdę pod
wpływem alkoholu oraz spowodowanie kolizji drogowej. Łącznie grozi mu
za to do 5 lat więzienia.

Okradł ciotkę z dokumentów
i karty bankomatowej

W czwartek (17.05) w Karpaczu w
ręce policji wpadł „rodzinny” złodziej,
który kilka dni wcześniej okradł swoją
ciotkę z dokumentów i karty bankomatowej. 23-latek niejednokrotnie
pomagał np. w robieniu zakupów.
Stąd znał pin do skradzionej karty, z
której pobrał łącznie 1800 zł. Po przesłuchaniu sprawca został zwolniony
z aresztu. Teraz stanie przed sądem,
który za kradzież może go skazać na
pięć lat więzienia.

Ukradli szyny i inne elementy
infrastruktury kolejowej
We wtorek (15.05) w Kostrzycy policjanci zatrzymali dwóch złodziei szyn
i kilku innych elementów kolejowych,
które mężczyźni próbowali przewieźć
samochodem osobowym marki Opel
Astra. Rabusie „wpadli”, bo kierowca
podczas jazdy rozmawiał przez telefon
komórkowy. Kierującym okazał się 25letni mieszkaniec gminy Mysłakowice,
który jechał z 34-letnim pasażerem. W
trakcie kontroli w samochodzie znaleziono szyny oraz podkłady. Sprawcy
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przyznali się, że elementy te ukradli
chwilę wcześniej w Kowarach z nieczynnej stacji kolejowej i chcieli je sprzedać w punkcie skupu złomu. Wartość
skradzionych elementów oszacowano
na około 600 zł. Mężczyznom grozi do
pięciu lat więzienia.

Matka z córką sprawczyniami
dwóch kolizji drogowych

W poniedziałek (14.05) jeleniogórscy policjanci zatrzymali matkę,
która uderzyła autem w ogrodzenie
oraz córkę, która wjechała w inny
samochód. Kobiety poruszały się
autem marki Chevrolet. Pierwsza
kierowała 51-letnia jeleniogórzanka,
która cofając uderzyła w ogrodzenie
przy ul. Podleśnej w Jeleniej Górze.
Po zdarzeniu za kierownicę usiadła
jej 25-letnia córka, która po 10 minutach na parkingu przy ul. Głowackiego wjechała w inny pojazd. Policja
podejrzewa, że kobiety były pod
wpływem narkotyków. Jeśli te podejrzenia się, kierujące mogą spędzić w
więzieniu nawet dwa lata. Grozi im
również utrata prawa jazdy.

Potrącenie motocyklisty
na al. Jana Pawła II

Nieostrożność kierowcy renault megane przy manewrze zawracania była
przyczyną potrącenia motocyklisty, do
którego doszło w poniedziałek (14.05)
przed godz. 9.30 na skrzyżowaniu al.
Jana Pawła II z ul. Obrońców Pokoju
w Jeleniej Górze. 79-letni kierowca z
Jeleniej Góry tłumaczył, że wyjechał
z Castoramy i na wysokości zjazdu
na dworzec PKS chciał zawrócić do
centrum. Przepuścił jeden samochód
jadący z naprzeciwka, a motocyklisty
nie zauważył. Poszkodowany 31-letni
motocyklista z województwa lubuskiego trafił do szpitala. Uskarżał się
na bóle nogi i w klatce piersiowej
oraz miednicy.
(Angela)
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„Kostka” czeka
Ci, którzy wolą rozgrywki realne
od wirtualnych, powinni pójść do
Klubu Miłośników Gier Planszowych
„Kostka”, działającego od niedawna
w budynku JCK przy ul. 1 Maja 60.
– Spotkania odbywają się w każdą
niedzielę w godz. 10.00–18.00. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Wybór
jest dość spory: począwszy od fantastycznych, przez ekonomiczne,
historyczne, strategiczne, rodzinne,
towarzyskie na logicznych skończywszy.
(Petr)

Od minionego poniedziałku prace
były prowadzone na ulicach: Grabowskiego, Skłodowskiej-Curie, Piłsudskiego i Jana Pawła II. Dziury mają
zniknąć też z: Wojewódzkiej, Cieplickiej,
Wiłkomirskiego czy Sygietyńskiego.
Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
Kierowcy proszeni są o ostrożność i
wolniejszą jazdę.
Jak informuje Cezary Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze, od poniedziałku (14.05) ekipy
remontowe wykonywały frezowanie
nawierzchni ulicy Piłsudskiego. Prace
zaplanowano na kolejnych miejskich
traktach. - Szczegółowy harmonogram
trudny jest do precyzyjnego pisania,
albowiem w przypadku niektórych ulic
nie zapadło jeszcze ostateczne postanowienie co do technologii – informuje
Cezary Wiklik. Zdarza się, że część jezdni
(dziur w jezdniach) przykrywana jest
nową nawierzchnią bez frezowania,
jako że ulice te przewidziane są w
nieodległym czasie do gruntownego
remontu i nie ma ekonomicznego
uzasadnienia, by tuż przed głębokimi
pracami (to znaczy ułożeniem nowych
warstw – wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej) frezować te odcinki - informuje
Cezary Wiklik. - Stosuje się wówczas
tańszą technologię, mając na celu
możliwie szybką poprawę bezpieczeństwa jazdy bez ponoszenia kosztów,
które w niedługim okresie będą znowu
ponoszone na remont jezdni w pełnym
zakresie. Dodatkowo utrudnieniem w
ustaleniu precyzyjnego harmonogramu są ustawicznie powtarzające się
kradzieże włazów kanalizacji burzowej.
W ostatnich dniach (a precyzyjnie –
jednej nocy) zostało skradzionych 16
wlotów takiej kanalizacji. Ze względu
na bezpieczeństwo w ruchu kołowym
ekipy remontowe przerywają wówczas
prace przy naprawie nawierzchni i zajmują się pracochłonnym odkuwaniem
włazów i wymianą pokryw – wyjaśnia
nam C. Wiklik.
(Angela)

Zastraszenie, bezprawne groźby, wprowadzenie w błąd – to
praktyki stosowane przez spółkę Eller Service, właściciela
portalu pobieraczek.pl, które zakwestionowała Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
pobrała żadnego pliku z portalu
pobieraczek.pl, a mimo to otrzymała
pismo z żądaniem zapłaty za skorzystanie ze strony. - Straszą mnie
windykacją – mówi.
Podstawą do podjęcia działań w
sprawie spółki Eller Service w Sopo•

R

R

E

K

L

na pytanie jak na przestrzeni wieków
zmieniła się rola rodziny w kształtowaniu
charakteru najmłodszych. W konferencji
uczestniczyli Polacy, Niemcy i Ukraińcy.
(Agrafka)
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RESTAURACJA HEXA 66

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

Komuś w szpitalu zabrakło wyobraźni i cierpią
przez to niepełnosprawni pacjenci.
W tej sprawie zgłosiła się do nas
m.in. pani Martyna Karczmiak,
córka jednej z pacjentek oddziału
onkologicznego Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Jej mama walczy z
rakiem od dłuższego czasu. Jest po
wycięciu nerki i amputacji nogi.
Miała raka macicy, teraz choroba
zaatakował płuca.
- Mama dzielnie walczy z rakiem,
ale to co dzieje się na oddziale onkologii jest dla niej upokarzające. Nie
chce korzystać z toalet, które nie
mają uchwytów. W jej mieszkaniu,
które jest dostosowane dla niepeł-

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe
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cie były liczne skargi konsumentów.
Z informacji, które zebrał UOKiK
w trakcie postępowania wynika, że
konsument, który chciał pobrać pliki
musiał najpierw zarejestrować się
na portalu, podając imię, nazwisko,
adres zamieszkania, datę urodzenia,
e-mail. Warunkiem była również
akceptacja regulaminu, który według
UOKiK naruszał zbiorowe interesy
konsumentów.
(Angela)
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nosprawnej osoby, mama radzi
sobie sama. Dlatego proszenie kogoś
obcego w szpitalu o pomoc jest dla
niej bardzo krępujące. Nie mówię
już o tym, że mama nie ma jak się
umyć, bo żaden prysznic nie ma
siedliska. Mama jest słaba, nie ma
nogi i nie jest w stanie się utrzymać
– opowiada pani Martyna.
Córka pacjentki zgłosiła się z tą
sprawą do pielęgniarki oddziałowej. Zaproponowała, że zapłaci za
potrzebne urządzenia.
- Usłyszałam wielkie pretensje w
głosie. Powiedziano mi, że od tego są
pielęgniarki, by pomagać, a uchwy-

ty są zamówione i nie muszę za nic
płacić. Wiem, że personel zajmuje
się pacjentami, jak może. Naprawdę
panie pielęgniarki bardzo się starają, ale nie o to chodzi. Nie poszłam
się o nic kłócić. Wiem jaka jest
sytuacja szpitali. Nie domagałam się
wanny z sauną czy łóżek z masażem.
Ile te uchwyty mogą kosztować? Nie
wiem ile mama będzie jeszcze w
tym szpitalu, ale nie odpuszczę dla
dobra innych pacjentów – mówi
pani Martyna.
W tej sprawie próbowaliśmy się
wielokrotnie skontaktować z dyrekcją szpitala oraz z ordynatorem
oddziału. Niestety bezskutecznie. O
sytuację jeleniogórskiego szpitala
zapytaliśmy natomiast Jerzego
Łużniaka, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. (Organem
prowadzącym szpital jest Samorząd
Województwa Dolnośląskiego przyp. red.).
- Do mnie nie dotarły żadne
sygnały o tym, że na oddziale onkologicznym nie ma łazienki czy
toalet dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Z tego
co wiem, pozostałe oddziały mają
takie urządzenia. Takimi sprawami
powinna się zająć dyrekcja szpitala.
W poniedziałek sprawdzę tę sytuację
i będę naciskał, by takie uchwyty i
siedliska jak najszybciej zakupiono.
To nie jest tak wielki koszt, który
zrujnowałby finanse jeleniogórskiego szpitala, więc nie chodzi tu
o pieniądze – mówi Jerzy Łużniak,
wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Wielki koncert na rzecz Julki
Na scenie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbędzie 31
maja o godz. 19.00 Ogólnopolski
Koncert Charytatywny „Młodzi
artyści dla Julki”, 3–letniej mieszkanki Jeleniej Góry, która choruje
na zespół CFC (sercowo – twarzowo – skórny), rzadką chorobę
genetyczną. W Polsce cierpi na nią
pięć osób. Na scenie Filharmonii
wystąpią utalentowani młodzi
artyści m.in. Sebastian Rutkowski,
Aleksandra Teklińska, Renata Galik.
•
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Gwiazdą koncertu będzie uczestnik
programu The Voice of Poland, Filip
Moniuszko z zespołem PECTUS.
Bilety – cegiełki są do nabycia w
kasie Filharmonii Dolnośląskiej.
Całkowity dochód ze sprzedaży
zostanie przekazany na rzecz Julki,
na jej leczenie i intensywną rehabilitację. Organizatorem koncertu
jest Fundacja wspierania młodych
artystów i inicjatyw kulturalnych
„Bliżej gwiazd”.
(Angela)
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WARSZTATY ZAJEZDNI

Jak należy wychowywać?

•

Oddział onkologiczny jeleniogórskiego szpitala funkcjonuje od kilku lat, a mimo to, nie ma
ani jednej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Czy szpitala nie stać
na kilka uchwytów w toaletach i siedliska do łazienki? Dlaczego w taki sposób odziera się
tych schorowanych, niepełnosprawnych ludzi z godności? – pytają rodziny pacjentów.

Spółka ma zapłacić 215 tys. złotych

JELENIA GÓRA

W Karkonoskiej Państwowej Szkole
Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się konferencja naukowa „Wychowanie w rodzinie
– konteksty historyczne i współczesne”.
Uczestnicy próbowali odpowiedzieć

Przez kogo upokorzenie?

Pobieraczek.pl ukarany za nielegalne praktyki

Za naruszenie zbiorowych interesów klientów spółka została ukarana
karą ponad 215 tys. zł. Obecnie
pomoc poszkodowanym zapewnia
bezpłatna infolinia 800 007 707.
Jedną z oszukanych osób z Jeleniej
Góry jest pani Agnieszka, która nie

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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JELENIA GÓRA Niepełnosprawni pacjenci czekają na uchwyty w łazienkach

Trwa walka z dziurami

Fot. Adrian Cichecki

KRONIKA POLICYJNA

21 maja 2012 r.

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

AKTUALNOŒCI

Leszek Karbowski
wieloletni działacz
na rzecz osób
niepełnosprawnych

NA TOPIE

Po raz kolejny został wybrany na
wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Od
dwóch kadencji jest również członkiem
Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście jeleniogórskim. Wchodzi w skład wielu instytucji
wspomagających bądź opiniujących
działania na rzecz niepełnosprawnych.
Obecnie jest w trakcie organizacji WTZ
w Kowarach. Jest organizatorem i
współorganizatorem wielu konferencji

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Joanna Załoga
druga snajperka
Superligi

oraz autorem broszur wyjaśniających
zawiłości prawa. Wielokrotnie organizował kursy języka migowego. Jest
współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej
„Patron”, Jeleniogórskiego Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
Od wielu lat organizuje bale z wyborem
niepełnosprawnego sportowca roku,
biesiady integracyjne, wycieczki krajowe
i zagraniczne. Współpracuje z organizacjami w Zittau i Libercu oraz z Diakonią
Wang. Jego działania cechują się nie
tylko profesjonalizmem i wieloletnim
doświadczeniem, ale również serdecznością i ciepłem, jakimi darzy ludzi, dla
których pracuje i tworzy.
(Angela)

Niewiele zabrakło by jeleniogórzanka - Joanna Załoga (ur.
24.02.1985 r.) została najlepszą
strzelczynią PGNiG Superligi.
Skrzydłowa KPR-u przez długi czas
przewodziła klasyfikacji najskuteczniejszych, ale na finiszu rozgrywek
dzięki rozegraniu czterech spotkań
więcej Joanna Obrusiewicz (Zagłębie Lubin) wyprzedziła naszą
piłkarkę ręczną o trzy gole. Asia w
28 meczach sezonu 2011/2012 rzuciła 198 bramek, Obrusiewicz w 32

JELENIA GÓRA Ile jeszcze jeleniogórskich drzew pójdzie „pod piłę” dla dobra sieci i dróg?

Ścięli wielkie, zdrowe jesiony!
Z ulicy Marii Skłodowskiej – Curie zniknęły w piątek dwa dorodne drzewa. - One chroniły nas przed hałasem i spalinami, były ozdobą - komentowali wycinkę okoliczni mieszkańcy. Wiadomo, że na tych drzewach sie nie skończy. Miasto
porządkuje przyuliczną zieleń i zapowiada wycinkę wszystkich drzew, których korzenie mogą uszkadzać instalacje
podziemne oraz nawierzchnie dróg.
siedliskiem os i wielu mieszkańców
składa stanowcze wnioski o uporządkowanie tej sprawy – dodaje
C. Wiklik.
Władze miasta zapewniają również, że wszystkie nowe ciągi ulic,
budowanych bądź remontowanych,
są uzupełniane od razu nowymi
nasadzeniami. Przykładem jest
ulica Karola Miarki, przy której – na
odcinku przebiegającym przez teren
byłej „Celwiskozy” nigdy wcześniej
nie rosły drzewa, a dziś stanowią
one ozdobę tej ulicy.
- Postrzegając całe spectrum
problemu nie można godzić się z
zarzutem braku dbałości o zieleń,
choć wspomniany proces wymiany
drzew rodzi wątpliwości wśród grup
mieszkańców, przywiązanych (czemu trudno się dziwić) do zastanego
wyglądu poszczególnych kwartałów
miasta – dodaje Cezary Wiklik. Jelenia Góra jest miastem pełnym
zieleni i władze miejskie zamierzają
ten stan nie tylko utrzymać, ale
i poszerzać obszary zajmowane
przez zieleń. Warto wiedzieć, że
tylko same lasy zajmują ponad
3.643 hektary w granicach miasta.
Poza tym istnieje kilka parków
(największy Zdrojowy – 17 ha,
najmniejsze – przy „Pałacyku” na
Zabobrzu i Park Łaski przy kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
– oba po ok. 2 ha). W dodatku – co
warto zauważyć – parki miejskie są
po kolei poddawane rewitalizacji, po
Zdrojowym roboty objęły Norweski,
ostatnio – Kościuszki, w planach są
kolejne - twierdzi C. Wiklik.
Angelika Grzywacz-Dudek

Teraz jak zniknęły nasze jesiony, to ul. Marii Skłodowskiej- Curie.
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
nie będzie można otworzyć okien
czy wyjść na balkon – mówiła jedna Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
z oburzonych lokatorek z budynku tłumaczy, że wycinka drzew jest
konieczna dla ochrony instalacji
podziemnych - wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i
innych, którym zagrażają korzenie
tych drzew. Powodują również „garby” na chodnikach czy jezdniach.
- W przypadku Jeleniej Góry
nie można mówić o „wycinaniu”
drzew, a raczej o ich wymianie. W
miejsce usuwanych – z różnych powodów – będą nasadzane nowe, co
przewidują wszelkie obowiązujące
w tym zakresie plany. W większości
przypadków jednak powinny to być
drzewa niższe z formowanymi koronami – informuje Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze. Przykładem może
być ulica Wojska Polskiego, która
będzie poddawana sukcesywnej
rewitalizacji, z dużym udziałem
wspólnot mieszkaniowych. Zabudowa długich odcinków tej ulicy
pochodzi z okresu secesji.
Inna sprawa, że w przypadku
niektórych nasadzeń w latach 60tych i 80-tych ub. wieku także nie
uniknięto działań, które – z dzisiejszego punktu widzenia – okazują się
co najmniej kontrowersyjne. Takimi
przykładami są drzewa owocowe,
choćby u zbiegu ulic Wolności i
Wojska Polskiego, czy przy ul. Wolności na podjeździe do MZK. Kwitną
i zdobią wiosną, ale osypują owoce
Wycinka drzew przy ul. Marii jesienią na chodniki, które wtedy
są rozgniatane przez przechodSkłodowskiej- Curie
niów. Miejsca te stają się wówczas

Fot. Angela

- To jakiś absurd. Jeszcze trochę,
a wytną wszystkie drzewa i w ich
miejsce postawią plastykowe miniaturki, które nie będą przeszkadzać!

SZKLARSKA PORĘBA

JELENIA GÓRA

spotkaniach zanotowała
201 trafień, w tym pięć
w ostatnim spotkaniu
finału mistrzostw Polski
wyprzedzając rzutem na taśmę
jeleniogórzankę. Szkoda, że nie
udało się utrzymać prowadzenia
do samego końca, ale należy się
cieszyć, że w szeregach zespołu
Małgorzaty Jędrzejczak mamy „perełki”, które mogą stanowić o sile
drużyny w nadchodzących latach.
Jedną z nich jest zapewne 27-letnia
Asia Załoga. Życzymy dalszych
sukcesów w życiu prywatnym i
zawodowym!
(Przemo)

O NIEJ SIĘ MÓWI
Fot. Raczyński

21 maja 2012 r.

JELENIA GÓRA

Dziura w ziemi do lipca
Budowlanego w Jeleniej Górze. Jeśli
teren należy do osoby prywatnej, a
tak jest w tym przypadku, właściciel
może w dowolnym momencie przerwać budowę i taka dziura może
być w centrum miasta nawet przez
kilkanaście lat. My możemy jedynie
żądać zabezpieczenia terenu. Do niedawna ogrodzenie było kompletne.
Ponownie sprawdzimy jego stan. To
miasto podczas sprzedaży terenu
lub wydawania zgody na budowę
może żądać od inwestora realizacji
inwestycji w określonym terminie
– dodaje Hanna Jaśkiewicz.
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
informuje natomiast, że instytucją powołaną do reagowania w
przypadku zagrożeń budowlanych
jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. - Oczywiście,
samorząd jest zainteresowany
właściwym prowadzeniem budów,
niemniej możliwość sankcjonowania jakichkolwiek działań podejmowanych przez prywatnych
właścicieli gruntów i prywatnych
inwestorów jest mocno ograniczona ze względu na przepisy prawa
– twierdzi C. Wiklik.
(Angela)

Wstrzymano prace przy budowie
nowego budynku mieszkalno –
usługowego, który do 2013 roku miał
powstać przy skrzyżowaniu ulic Grabowskiego i Piłsudskiego w Jeleniej
Górze. Zmienił się bowiem właściciel
nieruchomości. - Dotychczasowy
właściciel, Apartamenty Centrum
Sopot, został mniejszościowym
udziałowcem. Prace będą kontynuowane od lipca br. – usłyszeliśmy
od Andrzeja Filipczuka, pracownika
spółki Apartamenty Centrum Jelenia
Góra. Mimo prób nie udało nam się
zdobyć kontaktu do byłego właściciela nieruchomości. Mieszkańcy
zgłosili sprawę do Powiatowego
Nadzoru Budowlanego, bo obawiają
się, że w niezabezpieczonej dziurze
wypełnionej wodą, ktoś może się
utopić. Boją się również osuwających
się poboczy, które graniczą z chodnikami dla pieszych.
- Otrzymywaliśmy zgłoszenia w tej
sprawie od mieszkańców i wystąpiliśmy do właściciela o zabezpieczenie
terenu i skarp, co zostało wykonane.
Nie mamy żadnych narzędzi, którymi
moglibyśmy zmusić prywatnego inwestora do kontynuowania budowy
- mówi Hanna Jaśkiewicz, kierownik
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Fot. Filip Wieczorek
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Rozkopany plac budzi obawy
okolicznych mieszkańców.
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swoją rodzinę
Sprawa wyrzuconych umów umorzona Namaluj
Dzieci z przedszkoli i szkół podsta- wione podczas festynu rodzinnego
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej
Górze umorzyła śledztwo dotyczące
wyrzucenia na śmietnik 217 umów kredytowych zawartych za pośrednictwem
sklepu BW Błoch Woźniak w Jeleniej
Górze. Dokumenty zawierały dane
osobowe kredytobiorców.
Chodzi o sprawę z 4.października
2010 roku, kiedy na jednym z jeleniogórskich śmietników odnaleziono 217
umów kredytowych z lat 2006-2008.
Jak wyjaśnia Violetta Niziołek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze, podstawą umorzenia

śledztwa było nie odnalezienie sprawcy
przestępstwa. Pokrzywdzonym w
terminie siedmiu dni od daty opublikowania komunikatu (14 maja 2012)
przysługuje prawo zwrócenia się do
Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
o doręczenie odpisu postanowienia
wraz z pouczeniem o przysługujących
im uprawnieniach. Informacje takie
można uzyskać osobiście albo dzwoniąc
pod nr tel. 75 64 28 487 (sekretariat 1
Ds.), 75 64 28 488 (sekretariat 2 Ds.) lub
75 64 28 490 (sekretariat 3 Ds.).
(Angela)

wowych ze Szklarskiej Poręby mogą 3 czerwca.
Prace należy dostarczyć do 30
składać prace plastyczne na temat
„Moja rodzina”. Liczy się pomysł, maja w siedzibie MOKSiAL-u przy ul.
a technika jest dowolna. Najlepsze Słowackiego 13.
(red)
prace zostaną nagrodzone i wysta•
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AUTO - CAMPING PARK
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

AKTUALNOŒCI / sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kuter Artystyczny na głębokich wodach

Młodzi walczyli ostro
Eliminacje finałowe do Polsko-Czeskiego Kutra Artystycznego 2012 zakończone.
Młodzi ludzie w wieku od 14
do 26 lat walczyli o miejsca
na jego pokładzie w Zdrojowym Teatrze Animacji w
Jeleniej Górze-Cieplicach.
Jak było? – Walczyli ostro –
mówią widzowie.

Martyna Dukowicz (śpiew), Kinga
Kruszewska, Katarzyna Tonkowicz
(taniec), Roksana Wójcik (małe formy
teatralne). Zwycięzcom i pozostałym
uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Festiwal młodych talentów PolskoCzeski Kuter Artystyczny to projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
a także środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Patronat medialny festiwalu sprawuje portal Jelonka.com. Koncerty
półfinałowe rozpoczną się 21 maja i
2 czerwca 2012.
Piotr Iwaniec

Fot. Filip Wieczorek

Mini koncerty solo i w grupie, pokazy taneczne i małe formy teatralne
– to tylko niektóre sposoby rywalizacji o miejsce w finale Polsko-Czeskiego Kutra Artystycznego 2012, jakie
tym razem wybrali młodzi
artyści wychodzący na
scenę z bagażem nadziei
na bycie gwiazdą. Kimś
,kto będzie mógł wreszcie pokazać się szerszej
publiczności, a nie grać w
„garażu” czy śpiewać do
lustra. Kimś, na kogo warto postawić, co mogliście
uczynić klikając w „Lubię
to!” w profilu www.facebook.com/LiveEventTV,
w którym teraz możecie
oglądać szczegółową relację video ze wszystkich
etapów imprezy.
– Polsko-Czeski Kuter
Artystyczny to projekt promujący młodych wokali-

stów, instrumentalistów, tancerzy,
aktorów, itp. Co najważniejsze, talenty „lokalne”, tutejsze, które zyskują
dobrą okazję do zaprezentowania
się szerszej publiczności. Na żywo i
w internecie. I to tak naprawdę jest
główną nagrodą w projekcie – podsumowuje Katarzyna Maczel pracownik Przystani Twórczej Cieplickiego
Centrum Kultury.
Podczas eliminacji finałowych do
Polsko-Czeskiego Kutra Artystycznego
2012 jury w składzie: Vendula Burger,
Anna Maria Guzik i Jacek Grondowy
(przewodniczący) przyznało I miejsca
w kategoriach śpiew/zespoły, taniec i
małe formy teatralne:

Pracownicy oświaty
zagrają w bule

Stadion sportowy przy ul. Lubańskiej stanie się w kolejny piątek
(25 maja) areną zmagań zawodników startujących w turnieju buli
w ramach Ligi MOS Pracowników
Oświaty.
Honorowy patronat nad imprezą
przejęli dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze, a
także prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego - oddział w Jeleniej Górze.
Pierwsze mecze turnieju rozpoczną
się w piątek 25 maja o 16.20, zapisy
trwają do środy 23 maja: sport@
mosjg.pl - tel. 75 6424461. Zespół
składa się z trzech osób, w tym
obowiązkowo przynajmniej jedna
kobieta. Nagrody: miejsca I-III - medale i dyplomy, pozostałe miejsca
dyplomy. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych
zespołów.

Będzie się działo
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Piłkarska karykatura
pod Śnieżką

Kolejny sukces Paki Buziaka

21 maja o godz. 15.00 w Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie
się wernisaż wystawy „Piłkarze w
karykaturze’’ Leszka Kuczerskiego. Organizatorzy przewidzieli dla
uczestników miłą niespodziankę.
Wstęp jest wolny.

Seniority
dla Mam w JCK

Kabaret Seniority w programie
artystycznym dla wszystkich Mam
wystąpi 25 maja o godz. 18.00 w
sali widowiskowej JCK przy ul.
Bankowej. Wstęp jest wolny.

Wielkie Grillowanie
w Cieplicach

II Puchar Polski w Grillowaniu
im. Macieja Kuronia pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry i Joanny Kuroń (przewodniczącej jur y) rozpocznie się
26 maja o godz. 14.00 na Placu
Piastowskim w Cieplicach i potrwa
do godz. 22.00.

Muzyczna Majówka
w plenerach pałacu

Młodzi artyści starali zaprezentować się jak najlepiej
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27 kwietnia o godz. 15.00 w
pałacowym parku przy Pałacu
Staniszów odbędzie się Piknik Majowy z Orkiestrą Dętą Filharmonii
Dolnośląskiej pod dyrekcją Marka
Fliegera. Koszt biletu 25 zł, w tym
lampka szampana.
(Agrafka)

Po wokalnej nagrodzie odebranej z
rąk Krystyny Prońko na Dworze Artusa
w Gdańsku, jeleniogórski zespół Paka
Buziaka z MDK Jelonek przywiózł z
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Turystycznej i Ekologicznej I nagrodę
i złotego „Dreptaka”! Solistka Emilia
Kowalewska otrzymała również III nagrodę w kategorii solo. Gratulujemy!
Impreza odbyła się w Zduńskiej
Woli. To nie pierwsze „ekologiczne”
złoto zespołu „Paka Buziaka”. W I
edycji tego konkursu jeleniogórska
grupa wokalno-taneczna zdobyła
Grand Prix, a w zeszłorocznym sezonie otrzymała również Grand Prix na
przeglądzie piosenki turystycznej „Na
szlaku” w Świdnicy oraz I miejsce i
nagrodę prezydenta Świdnicy na XV
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Ekologicznej w Legnicy. W piątek
natomiast zespół „Paka Buziaka”

wyjechał o Krakowa na jubileuszową
XX edycję Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki, która odbędzie się w Centrum Młodzieżowym im. doktora
H. Jordana pod patronatem rektora
Akademii Muzycznej w Krakowie.
Po powrocie zespół planuje zgranie materiału demo na III Międzynarodowy Festiwal Piosenki „naszych
sąsiadów”. Będą to piosenki czeskie,
rosyjskie i ukraińskie. 7-10 lipca
zespół wyjedzie natomiast na Międzynarodowy Konkurs „Folklor Świata”,
a później na warsztaty artystyczne.
Zespół wykona m.in. propozycje
z płyty „Czar Korzeni” Katarzyny
Gartner. Po powrocie z Warszawy (9
VI) Paka Buziaka wystąpi w Orient
Expresie w jeleniej Górze, a 10 VI w
Strzelinie na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Stare po nowemu”!
(Angela)

Po kiepskim sezonie zespół pożegnał się ze statusem drużyny pierwszoligowej

Quo vadis Sudety?
O podsumowanie i próbę wyjaśnienia przyczyn kiepskich
występów poprosiliśmy prezesa Daniela Sadowskiego
oraz czołowego zawodnika
Sudetów - Łukasza Niesobskiego. Rozmawia Przemysław Kaczałko.

Na początek zapytaliśmy o
chłodną ocenę po sezonie, jakie
były przyczyny spadku?
Sadowski: - To jest pytanie za 100
punktów z tego względu, że druga
runda była odmienna, po to były czynione wzmocnienia zespołu. Każdy z
zawodników, który przyszedł nie był
anonimowy - każdy z tych zawodników miał w CV niezłe osiągnięcia: grę
w ekstraklasie czy w pierwszej lidze
na wysokim poziomie. W pierwszej
rundzie budowaliśmy skład budżetowy, ale ambitny. W pierwszych
meczach drugiej rundy nie kładliśmy
nacisku na zwycięstwa tylko, żeby
Plan imprezy przedstawia
zespół się pomału zgrywał, bo playouty były już nieuniknione. Być może
się następująco:
zabrakło czasy by ten zespół zgrać,
16.00 – przybycie
ale przy doświadczonych zawod16.05 – rozgrzewka
nikach ten proces jest troszeczkę
16.10 – odprawa techniczna
łatwiejszy. Poza tym zespół był tak
16.15 – otwarcie turnieju
dobrany, by każdy zawodnik miał
16.20 – pierwsze mecze turnieju
(MDvR) dublera. Do tej pory ciężko jest mi
odpowiedzieć dlaczego spadliśmy.

Pierwszy mecz w Szczecinie, gdybyśmy nie odpuścili pod koniec to by
się skończył przewagą 30-punktów,
a nawet lepiej. Zawodnicy zagrali
na najwyższym poziomie, niestety
drugi mecz już był gorszy. Po walce
niestety przegraliśmy u siebie dwa
mecze i spadliśmy.
Niesobski: - Potrafiliśmy się zebrać
na play-outy. Zabrakło nam niewiele,
a dokładnie zabrakło nam przestrzegania założeń taktycznych, które w
pierwszym meczu spełnialiśmy w
100%. Chyba to pierwsze spotkanie
dało nam zbyt dużą pewność, że ta
rywalizacja będzie dla nas pozytywnie rozstrzygnięta. Mimo wszytko
uważam, że zagraliśmy bardzo dobre
4 mecze, a zabrakło szczegółów w
naszej grze. Szkoda tylko, że w lidze
nie potrafiliśmy tak grać, bo po kilku
więcej zwycięstwach nasza gra w
play-out byłaby inna!
Czy z perspektywy czasu źle się
stało, że nie potrafiono zatrzymać po awansie czołowych zawodników jak: Rafał Niesobski,
Mariusz Matczak, Jakub Czech
czy Krzysztof Samiec?
Sadowski: - Niektórym ciągle się
wydaje, że to wina zarządu czy prezesa, że tych zawodników nie było.
Każdy kij ma dwa końce i prawda jest
taka, że ci ludzie odeszli bo ktoś im

zaproponował o wiele lepsze warunki, których my nie mogliśmy spełnić.
To czy prezes był na wakacjach czy
nie - nie miało znaczenia. W koszykówce zawodowej, czy pierwszoligowej kontrakty podpisuje się na jeden
sezon, które kończą się w kwietniu.
Niektórzy mając jakieś problemy
finansowe wybrali bardziej intratne
propozycje i to była przyczyna. Żałuję, że nie udało się ich zatrzymać, bo
był to zespół bardziej zgrany i byłoby
im łatwiej, ale nie wiadomo jakby się
to skończyło.
Niesobski: - Żeby budować zespół
trzeba mieć koncepcję działania.
To tyczy się nie tylko koszykówki,
ale także innych dyscyplin zespołowych. Mam wrażenie po sezonie, że
na odejście zawodników nie miała
wpływu sytuacja finansowa tylko
podejście prezesa. Już nie czepiajmy
się wakacji. Skoro miał zaplanowane
to niech sobie jeździ. Tutaj był inny
problem. Z tego co wiem to jeśli
chodzi o Kubę Czecha, Rafała czy
też Mariusza Matczaka chodziło
dosłownie o kilkaset złotych. Byli to
nasi najlepsi zawodnicy, sprawdzeni
w Jeleniej Górze, którzy już pokazali
swoją wartość i chcieli być docenieni
finansowo. Zwłaszcza, że udowodnili to nie raz. Oczywiście z rozmów
przedsezonowych wynikało niewiele.
A wyglądało to tak, że „albo bierzesz

co dajemy, albo do widzenia”. Decyzje
podejmował w zasadzie cały zarząd,
którego później przez cały sezon nie
widziałem „w pracy”. Więc po co tacy
ludzie są w zarządzie? Chyba tylko
po to by się lansować w prasie. Jak
jest sukces to otwarcie mówią, że to
ich zasługa, a po porażce, że to „oni
przegrali”. A jeżeli chodzi o atmosferę
to nie było jej od początku sezonu.
Chociaż w pewnym momencie
zaczęła się jakaś chemia to kolejne
kontuzje pogłębiały kryzys w zespole,
a sprowadzenie nowych
graczy nic nie zmieniło, a
ponadto chyba pogorszyło.
Wracając do początku wypowiedzi. W sporcie zespołowym drużyny buduje się
latami. Zespoły oparte są
głównie na wychowankach,
a w naszym klubie Pan Prezes o tym chyba zapomniał.
Dla niego nasi juniorzy się
nie liczą bo są za słabi jak
to stwierdził ostatnio. A to
właśnie oni mogą stanowić
trzon zespołu, gdy w kasie
klubowej będzie pusto. Sam
jestem trenerem, prowadzę
grupę mini koszykówki pod
szyldem Sudety. Ani razu
przez cały sezon prezes
nie zapytał się mnie czy w
czymś nie trzeba pomóc.

Sam zbierałem fundusze na stroje,
wyjazdy. Sam zbierałem środki
na badania lekarskie dla dzieci.
Ponadto jako trener spotykam się z
innymi, bywam na konferencjach.
Powiem szczerze nie znam ani
jednego trenera z sukcesami, który
byłby przyjacielem zawodników. Do
czego zmierzam. Do tego, że zawsze
będą zgrzyty na linii trener-zawodnik
i to jest normalne. Tylko do tej pory
żaden prezes się w to nie mieszał i jak
widać wychodziło to na dobre. Natomiast w tym sezonie było inaczej.

Już za tydzień druga część
wywiadu z prezesem Danielem Sadowskim, a także
kluczowym zawodnikiem
Sudetów Łukaszem Niesobskim.

Fot. Raczyński

JELENIA GÓRA

21 maja 2012 r.

6

21 maja 2012 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-05-11 godz. 15.00 - 2012-05-18 godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Nieruchomości Metrohouse & Partnerzy S.A. poszukuje na
stanowisko doradca ds nieruchomości.
Wymagania: wysoka kultura osobista,
komunikatywność, wyk. min. średnie,
wiek pow. 25 lat, samochód, doświadczenie handlowe - rszczepaniak@
metrohouse.pl
Agencja Ochrony Joker zatrudni
młodą ambitną osobę do działu marketingu w charakterze przedstawiciela
handlowego. Praca na terenie Jeleniej
Góry i okolic. CV proszę przesłać na
adres email. - jeleniagora@jokersecurity.pl
ASO Peugeot Volmax - zatrudni Szefa
Salonu. Aplikacje prosimy przesyłać
na adres biuro@volmax.com.pl lub
osobiście w recepcji firmy przy ul.
Wolności 133 w Jeleniej Górze - 756
469 800
ASO Peugeot Volmax zatrudni
Doradcę Handlowego w Wydziale
Sprzedaży Samochodów Nowych.
Aplikacje prosimy przesyłam na adres
mailowy biuro@volmax.com.pl lub w
recepcji salonu przy ul. Wolności 133
w J.G - 756 469 800
Asystent Brokera - Osoby samodzielne, kreatywne z b. dobrą znajomością obsługi komputera. Wiek pow.
28 lat. CV ze zdjęciem + LM proszę
kierować na adres rekrutacja@centim.
pl - 501-039-202
Awista Biuro Rachunkowe zatrudni
studentów. Oferty: awista@awista.
eu - 609 444 214
Brygada zatrudni fachowca, do
pracy przy elewacji na niskich blokach,
umowa o dzieło, tylko dla doświadczonych. Uwaga za poprawki po amatorach pobieramy 16zł/h zastanów się
czy dasz radę - 791 622 321
Cieśli do zrobienia dachu w domu
jednorodzinnym szukam - 603 533
953
Dam pracę Pani z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub
II grupą. Sprzątanie biur, umowa o
pracę. - 723 678 904
Dental Clinic KCM zatrudni higienistkę stomatologiczną cv rekrutacja@
kcmed.pl z dopiskiem „higienistka”
- 513-059-680
Do firmy remontowej - zatrudnimy
osobę dobrze znającą się na tynkowaniu, suchych zabudowach i kafelkowaniu. Wymagane prawo jazdy kat.
B i umiejętność zarządzania własnym
czasem. - 517-370-886
Do gastronomii - Młodą, energiczną i
dyspozycyjną osobę zatrudnię do baru
z kebabem w JG CV proszę przesyłać
kebaborient@gmail.com
Do restauracji w Karpaczu zatrudnię pomoc kuchenną oraz kelnerkę
kont.509683666
Doradca - zatrudnimy osoby do
pracy w Citibanku w Jeleniej Górze.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy
o wysłanie aplikacji na adres: wojciech.
wojcicki@citi.com
Doradca klienta banku - Osoby
zatrudnione na tym stanowisku będą
odpowiedzialne za sprzedaż produktów bankowych, realizację celów
sprzedażowych oraz dbanie o jakość
sprzedaży i obsługi Klienta zgodnie ze
standardami Banku. - 728 889 101
Doradca klienta banku - Osoby
zatrudnione na tym stanowisku będą
odpowiedzialne za sprzedaż produktów bankowych, realizację celów
sprzedażowych. iwona.gaszewska@
polbankefg.pl - 728 889 101
Duży ośrodek wypoczynkowy w
Szklarskiej Porębie poszukuję na
stanowisko barman/barmanka , CV
na biuro.sudety@baltic-ts.pl - 757
172 225
Fabryka Papieru w Dąbrowicy
poszukuje elektryka z uprawnieniami.
CV i LM proszę słać na adres: sekretariat@fabryka-papieru.pl. Więcej informacji na stronie firmy. - 757 130 058
Firma budowlana pilnie zatrudni
na umowę o pracę doświadczonych
regipsiarzy. Kontakt w godz. 9-18 - 501
700 499

Firma budowlana pilnie zatrudni
na umowę o pracę doświadczonych
tynkarzy maszynowych. Kontakt w
godz. 9-18 - 790 731 075
Firma budowlana poszukuje od
zaraz dekarza z komunikatywnym
językiem niemieckim. Legalna praca w
Niemczech, umowa, zakwaterowanie,
dobre warunki. Od zaraz - 699952962,
501418553
Firma FX TEAM Sp. z o.o. zatrudni
osoby uczące się, do pracy na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze, na
stanowisku pracownik hali. - +48 664
043 530

Firma Ładziński Zakłady
Metalowe zatrudni: osobę
do prac porządkowych (na
stałe) -sprzątanie hal/placu
-koszenie trawy itp. Tel.
75-64-20-560 (od 7.30 do
15.30)
Firma Media Expert poszukuje pracownika znającego się na systemach
ratalnych na stanowisko Sprzedawcy
do Punktu Obsługi Klienta. - rekrutacja@mediaexpert.pl
Firma POS poszukuje osób do
legalnej pracy w międzynarodowej
sieci kasyn z siedzibą w Niemczech na
stanowisko kelnerki/kelnera. Wymagane doświadczenie w restauracji/
hotelu, komunikatywny niemiecki. CV
- 721 985 670
Firma zatrudni elektromonterów.
Wymagane doświadczenie. CV proszę przesyłać na adres jelenia.gora@
elektromont.pl - 75-64-58-900
Firma zatrudni na stanowisko cieśla
/ pomocnik cieśli Liczba poszukiwanych pracowników :3 Wymagania w
stosunku do kandydatów: - badania
wysokościowe - dyspozycyjność
- znajomość sztuki budowlanej - 512020-658
Firma zatrudni tynkarzy do tynków
tradycyjnych cementowo wapniowych.
Praca od zaraz. Więcej informacji pod
numerem - 506808951, 519429157
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
ratowników WOPR. Wymagane
uprawnienia WOPR. CV proszę
wysyłać na e-mail : a_lara@wp.pl
Kontakt telefoniczny: 503011955 - 503
011 950
Grafik/czka, z umiejętnościami
tworzenia stron internetowych, znajomość j. niemieckiego lub angielskiego,
znajomość Pakietu Adobe, Praca od
zaraz. CV na adres praca@ventostudio.pl - 503 750 626
Hotel Dziki Potok zatrudni kelnera/
kę z doświadczeniem w zawodzie.
Zatrudnienie w ramach RPO dla woj.
dolnośląskiego w latach 2007-2013 605 154 020
Hotel Jan zatrudni pokojówki,
kelnerów oraz pomoce kuchenne.
CV proszę przesłać na adres: dh@
hotel-jan.pl - 693 020 976
Hotel w Karpaczu zatrudni do pracy
na stałe kelnerów z doświadczeniem.
CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja_123@wp.pl - 664 499 811
Instalatora hydrauliki - Zatrudnię
do układania rur miedzianych wymagane doświadczenie w lutowaniu
twardym, warunek konieczny - 691
113 545
Karpacz - pani do sprzątania i
pomocy w kuchni potrzebna od zaraz.
Wymagana dyspozycyjność. - 60744-59-96
Karpacz - Przyjmę studentkę do
pomocy w sklepie. Praca 2 dni w
tygodniu - 694 984 725
Kawiarnia Fantazja w Szklarskiej
Porębie zatrudni kelnerkę. CV na:
beata_czek@onet.eu lub osobiście w
kawiarni. - 698 409 900
KCM Clinic SA oferuje 30 dniowy
staż dla studentów i absolwentów
wydziałów ekonomicznych w administracji-rachunkowość, marketing cv
rekrutacja@kcmed.pl z dopiskiem
„staż” - 513 059 681

KCM Clinic SA poszukuje kierownika
ds. sprzedaży i obsługi kontrahentów,
z doświadczeniem, studia wyższe,
biegła znajomość j.ang, niem. lub
rosyjskiego. CV rekrutacja@kcmed.
pl z dopiskiem „kierownik” - 513 059
680
KCM Clinic SA poszukuje rehabilitantów do pracy w rejestracji cv
rekrutacja@kcmed.pl z dopiskiem
„rehabilitacja” - 513 059 681
KCM Clinic SA zatrudni do rejestracji
osoby z wykszt. ekonomicznym, z biegłą znajomością j.ang., niem. lub rosyjskiego oraz znajomością MS Office
cv rekrutacja@kcmed.pl z dopiskiem
„KCM rejestracja” - 513 059 680
Kelner-Ka Szklarska Poręba Restauracja zatrudni kelner-ka z
doświadczeniem. Praca na stałe.
Aplikacje CV z zdjęciem proszę wysyłać na adres restauracjapolska@vp.pl
- 693 429 971
Kucharz - kuchnia włoska. Zatrudnimy doświadczonego kucharza w
renomowanej Restauracji w Jeleniej
Górze. Wymagane doświadczenie w
pracy w kuchni, kreatywność, cechy
kierownicze. CV prosimy wysyłać na:
bestcontact4u@gmail.com
Manager hotel – gastronomia.
Oczekujemy osoby po studiach kierunkowych, kreatywnej, dyspozycyjnej,
oddanej swej pracy, o miłej aparycji.
Siedziba firmy Karpacz. CV na adres
ipd16@wp.pl
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni barmana. CV ze zdjęciem
proszę składać osobiście lub przesłać
na mail jjacak@wp.pl.
Monter kolektorów wodnych - Praca
na terenie Polski i Belgii Wymagania:
Doświadczenie min 2 lata w montażu
kolektorów wodnych znajomość j.
obcego, dyspozycyjność, prawo jazdy
kat B. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę - 534 888 057
solary@regess.eu
Na etat zatrudnię projektanta br. elektrycznej z doświadczeniem min. 5lat.
CV proszę wysyłać na maila architekton@biurojg.eu - 757 526 807
Nawiąże współpracę z samodzielnymi wykonawcami instalacji wodnych,
grzewczych i kanalizacyjnych oraz do
montażu kolektorów słonecznych.
Kontakt: Geotherma Jelenia Góra ul.
Wolności 179b tel. 602 800 291
Nomi - zatrudnimy Kasjerów - umowa
o pracę - cały etat CV + list motywacyjny prosimy wysyłać email na adres
dok@jelgor.nomi.pl odpowiadamy na
wybrane oferty - 661 390 034
Opieka Niemcy - Poszukuje kobiety
do pracy jako opiekunka starszej pani.
Wymagane prawo jazdy, płaca 1200
euro za miesiąc. Praca od 29 maja 506 892 116
Opiekunka osoby starszej - Niemcy
- Centrum AiB poszukuje dla swojego partnera niemieckiego Pań do
pracy jako opiekunka osoby starszej.
Gwarantujemy szybki termin podjęcia
pracy, legalną pracę, uczciwe wynagrodzenie. biuro@centrumaib.pl - 608
764 253
Opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech zatrudni na umowę o
pracę firma DoraMed z Jeleniej Góry.
- 691 104 999
Ośrodek wczasowy poszukuje
barmanki na 1/2 etatu ze znajomością
kasy fiskalnej. Mile widziane studentki
- 693 458 689
Ośrodek wypoczynkowy w okolicach Gryfowa Śląskiego zatrudni
recepcjonistę ze znajomością języka
obcego oraz kelnerki/ kelnerów z
doświadczeniem. CV proszę wysyłać
na adres biuro@zlotypotokresort.pl 757 814 302
Pałac Margot w Karpaczu zatrudni
Szefa Kuchni z doświadczeniem. Cv
prosimy wysyłać na adres: recepcja@
palacmargot.pl - 609 042 035
Pani do pracy w pensjonacie /sprzątanie i pomoc w kuchni/ w Karpaczu.
Dyspozycyjna, z Karpacza lub najbliższej okolicy. - 664 996 565

Pani sprzątająca - sprzątanie budynku
biurowo-produkcyjnego w godzinach od 8-16, na początek umowa
zlecenie później możliwość stałego
zatrudnienia. CV prosimy przesyłać
na adres rekrutacja@kurowskigroup.
pl - 075-64-52-310
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
PHP Mercus zatrudni kierowcę-magazyniera. Wymagane doświadczenie
oraz prawo jazdy kat. B. CV prosimy
wysyłać na maila: dh11@mercus.com.
pl - 515 095 557
Piękna znana restauracja - zatrudnimy kelnera/kelnerkę na weekendy. Szklarska Poręba. Stabilna
i wdzięczna praca, dobre zarobki.
CV na: beata_czek@onet.eu - 698
409 900
Pilnie poszukiwany pomocnik zbrojarza na budowę w Niemczech. Tylko
legalna praca plus zakwaterowanie.
- 501527829, 756422300
Pomoc kuchenna - Zatrudnimy Panią
do hotelu w Karpaczu. Praca od zaraz
w godzinach popołudniowych. - 664
499 810
Pomoc kuchenna, kelnerzy - Zatrudnimy na stałe od zaraz do hotelu
w Karpaczu. Więcej informacji pod
numerem 664499810.
Poszukiwany grafik z b.d. znajomością adobe illustrator. Cv proszę
o przesyłanie na adres michal.w@
questsport.pl - 697 916 806
Poszukiwany Konsultant ds.
Prowadzenia i Rozliczania Funduszy
Unijnych - opieka merytoryczna nad
projektami. - rozliczanie projektów
inwestycyjnych realizowanych w
ramach Programów Unijnych - +48
533 52 8888, cv@epar.pl
Poszukuje opiekunki do 2 dzieci z
zakwaterowaniem w Mirsku. Od poniedziałku do piątku. Więcej informacji
pod nr telefonu 693563720. Proszę
dzwonić po godz. 15 .
Poszukuje osoby do sprzedaży
pomników w Jeleniej Górze tel.
601346774
Poszukujemy osoby samodzielne
na st. managera oraz przedstawiciela
d/s odszkodowań . Wiek pow. 28 lat,
wykształcenie min. średnie. CV ze
zdjęciem + LM proszę wysyłać na
adres rekrutacja@centim.pl - 501039-202
Poszukujemy Pani z dzieckiem w
wieku od 2 do 3 lat z Cieplic do opieki
nad dziewczynką w wieku 16 miesięcy.
- 607 328 088
Poszukujemy pracownika na
stanowisko sprzedawcy w sklepie przy
Pałacu Łomnica. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres
marketing@palac-lomnica.pl - 798 427
655, 75 7130460
Poszukujemy pracowników do
prac związanych z budową Obwodnicy Południowej w Jeleniej Górze.
Zainteresowane osoby proszone są o
kontakt telefoniczny. - 722 220 997
Poszukujemy studentów do pracy
na wyspie n , wymagana dobra znajomość komputera, komunikatywność,
dodatkowym atutem będzie znajomość
branży RTV-SAT dyspozycyjność. CV
proszę wysyłać na:biuro@mont-sat.
pl - 756 428 588
Poszukuję miłej młodej sympatycznej koleżanki która chciała by udzielać
korepetycji z j. angielskiego; najlepiej z
Jeleniej Góry - 695 517 925
Poszukuję pracownika budowlanego na teren powiatu jeleniogórskiego :wykończeniówka, elewacje,
czasami murowanie i tynkowanie.
Praca od zaraz - 603 917 318
Potrzebny pracownik na budowie.
- 783 470 866
Praca dla kucharza w lokalu w
Jeleniej Górze, z doświadczeniem w
kuchni polskiej - 665 163 087
Praca dla murarzy we Wrocławiu. Kontakt pod numerem telefonu
888882164

Praca dla stolarzy z doświadczeniem. Montaż na produkcji mebli.
Praca w Jeleniej Górze. Dobra praca,
dobra płaca. Tel: 500011691 lub
788894574
Praca dla tynkarzy z umiejętnością obsługi agregatu. Wymagane
doświadczenie - 693 137 339
Praca dorywcza w weekendy Zatrudnię mężczyzn z prawem jazdy,
od 28 do 40 lat w weekendy. Proszę o
CV na maila: - awramienko13@op.pl
Praca w branży finansowej - Praca
dla osób ambitnych pracowitych i
łatwo nawiązujących kontakty. Oferuję
dostęp do oferty wiodących Banków,
Ubezpieczycieli, Leasingodawców.
dorywczo lub na stałe. Wysokie zarobki
mbedryj@gmail.com - 509 202 930
Praca w domu - Mile widziane osoby
z własną działalnością gospodarczą i
chcące pracować w domu. Atrakcyjne
zarobki i nienormowany czas pracy.
Cv:rekrutacja@opalmedical.eu z dopiskiem praca w domu - 756 453 928
Praca w firmie IT - Obsługa klienta,
obsługa płatności, praca przy komputerze. Wymagane: komunikatywność,
wysoka kultura osobista, sumienność.
W sprawie szczegółów proszę pisać:
biuro@netfactory.pl, praca w Mysłakowicach - 509 202 060
Praca w KFC: proszę o przesłanie
CV wraz ze zdjęciem na wojtowicz.
dominik@gmail.com Gwarantowana
umowa o pracę, przyjazna atmosfera,
możliwość samorealizacji oraz rozwoju. Na oferty czekam do 14.04
Praca w klubie na stanowisku kelner/
kelnerka. Wymagane doświadczenie w branży, nienaganny wygląd,
aktualna książeczka zdrowia. Osoby
zainteresowane prosimy zostawiać
CV na barze Klub Kwadrat ul.Bankowa28/30 - 508 192 261
Proponujemy współpracę w
charakterze agenta ubezpieczeniowy.
Korzystny pakiet finansowy na start.
Własna działalność. Zapewniamy
szkolenia, materiały. Umów się z
nami na spotkanie informacyjny - 727
020 165
Przyjmę brukarza z doświadczeniem - 793 240 653
Przyjmę do Pensjonatu w Karpaczu
-pokojowo-kelnerkę, recepcjonistę
(znajomość programu SOHO),oraz
kucharza (stanowisko samodzielne)
- 505 366 090
Przyjmę do pracy samodzielne
grupy brukarzy. Kontakt 516052375
- 512 248 717
Przyjmę do pracy w Karpaczu w
Pensjonacie pokojową z możliwością
obsługi śniadań. Praca od zaraz. - 505
366 090
Przyjmę do pracy w ogrodnictwie
kobietę z doświadczeniem w branży
ogrodniczej lub ukończonej szkole
ogrodniczej. - 600 874 519
Przyjmę do pracy z doświadczeniem w dociepleniach. - 793 535 308
Przyjmę dziewczynę do obsługi
solarium - 500 069 220
Przyjmę kobietę w wieku od 20 do
35 lat do pracy w barze, mile widziane
doświadczenie w obsłudze klienta.
Jeżeli jesteś energiczna, komunikatywna i szybko przyswajasz wiedzę
zgłoś się do nas. - 723 529 369
Przyjmiemy do pracy magazynierów z doświadczeniem. Praca w nocy
w Jeleniej Górze - Cieplicach. Kontakt
757 524 146 w godz. 12-16.
Renomowana firma usługowa od
niedawna pracuje w systemie Network
Marketing i poszukuje współpracowników. Chętnych prosimy o kontakt
- rekrutacja.jgora.b@gmail.com
Restauracja w centrum Jeleniej
Góry zatrudni barmana- baristę. Możliwość przeszkolenia. tel.792 927 600
mail: restauracja@czteryporyroku.biz.
pl - 792 927 600
Restauracja w Szklarskiej Porębie
zatrudni kucharza i pomoc kuchenną.
- 516 577 227
Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni kucharza oraz pomoc
kuchenną. Inf. Tel. 502 529 732

Restauracja zatrudni kucharza z
doświadczeniem kuchni staropolskiej
oraz pomoc kuchenną – Szklarska
Poręba. Praca na stałe. CV proszę
wysyłać na adres restauracjaszklarska.op.pl Odpowiadamy tylko na
emaile. - 534 400 150
Rozlewnia Wody Kapellanka w
Podgórkach zatrudni mechanika
maszyn rozlewniczych, z doświadczeniem - 757 137 187
Sandra Karpacz - Zatrudnimy od
zaraz, na umowę o pracę - ratownika
wodnego oraz recepcjonistę ze znajomością języka niemieckiego - 757
519 190
Sieć wypożyczalni Video World
nawiąże współpracę z menedżerem
w zakresie zarządzania oddziałem
Spółki w ramach działalności gospodarczej. Proponowany dochód netto
2000 złotych miesięcznie. - kaman@
videoworld.pl
Sklep odzieżowy w Jeleniej Górze
od zaraz zatrudni osobę do wykładania i zabezpieczania towaru. Jedynie
osoby uczące się w wieku 18- 26 lat.
- 665 607 866
Sklep Żabka stanowisko kasjer
sprzedawca, miejscowości Jelenia
Góra, Karpacz. Praca dwu zmianowa.
- 603158555, 601898258
Sprzątanie - Dam prace osobie z Jeleniej Góry (dyspozycyjna,
dokładna) - 728 181 140
Sprzątanie w Dąbrowicy - Zatrudnimy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanym (2 grupa)
do pracy w papierni. praca na umowę
o prace. - 601 255 895
Sprzedawca - magazynier w JG
- od zaraz do pracy w hurtowni opakowań min. średnie wykszt. b. dobra
obsługa komputera, wyłącznie osoby
z doświadczeniem w handlu. CV tylko
na maila. Umowa o pracę, po okresie
próbnym ok. 2000zł 8-16 - tomek@
agro-pack.pl
Sprzedawca, obsługa komputera,
obsługa sprzedaży internetowej - 608
500 898
Stacja BP Jelenia Góra zatrudni
prac. technicznego. Praca na pełen
etat nie wymagamy doświadczenia.
Szkolenie na miejscu. Oferty proszę
przesyłać na adres 470@bpsc.nazwa.
pl. Dołącz do naszego zespołu
Stała praca - Z doświadczeniem lub
bez: komunikatywnych i samodzielnych, do podpisywania umów, opieki
nad klientami i roznoszenia ulotek.
Oferujemy: umowę, ubezpieczenie,
szkolenia i narzędzia pracy. Wyślij
CV: - rekrutacja.jg@poczta.pl
Stolarza szukam okolice JG - 792
048 009
Szklarska Poręba - Restauracja
zatrudni kelner-ka z doświadczeniem.
Praca na stałe. Aplikacje CV proszę
wysyłać na adres restauracjapolska@
vp.pl - 693 429 971
Szukam elektryka. Praca przy wykonywaniu instalacji. Mile widziane
doświadczenie. Zainteresowanych
proszę o wysłanie CV na adres:
biuro@pro-alert.pl
Szukam pracowników do wykładania
towaru w markecie spożywczym Janowice W. Stawka 7,10 zł na godzinę.
Praca od zaraz, godziny elastyczne.
Wymagana książeczka do celów
sanitarno epidemiologicznych. Tel:
725900866
Tampondrukarz - Wymagane
doświadczenie, wykształcenie średnie,
znajomość programów graficznych,
umiejętność mieszania farb, obsługa
tampondrukarki praca dodatkowa
umowa zlecenie. CV na adres rekrutacja@kurowskigroup.pl - 075-6452-310
Wojcieszowianka S.A. zatrudni
osoby na sezon letni do działu produkcyjnego na 1/2 etatu oraz pomocników
magazynierów. CV: wojcieszowianka.
rekrutacja@gmail.com. Więcej info:
75-751-22-42.
Zajazd Waabi zatrudni osobę do
gastronomi ze znajomością kasy
fiskalnej. - 502 552 195

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 11
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Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi
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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

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
JELENIA GÓRA

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

Talenty „siódemki” już rozdane
Ponad osiemdziesięciu uczniów
otrzymało wczoraj (17 maja) nagrody
im. Adama Mickiewicza „Talent 2011” w
Szkole Podstawowej nr 7. – Realizujemy
program polegający na pracy z uczniem
zdolnym i dzisiejsza gala jest podsumowaniem całorocznej działalności, kiedy
to dzieci brały udział w różnorodnych
konkursach. Dzięki „Talentom” są
podwójnie nagradzane za swój wysiłek,
co mobilizuje je do startowania w większej ilości turniejów – mówiła Elżbieta
Rybak, dyrektor SP nr 7.

JELENIA GÓRA

- Od stycznia 2003 r. realizujemy
program „Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów”. Wychowawcy i nauczyciele przyznają
nagrody w dwóch kategoriach: za
aktywny udział lub szczególne osiągnięcie w konkursach szkolnych,
międzyszkolnych, regionalnych, a
nawet wojewódzkich. Cała inicjatywa jest wspólnym sukcesem zarówno dzieci, szkoły, jak i rodziców
- powiedział Piotr Grosman.
(Agrafka)

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

- Majówka ze Zwierzakami jest super! – mówili uczestnicy

Na Placu Ratuszowym było tłumnie
Już po raz XXI w sobotę (19.05) sprzed Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze wyruszyła wielka parada zwierzaków,
która w ramach „Majówki ze Zwierzakami” przemaszerowała na plac Ratuszowy, gdzie jak co roku przygotowano moc
atrakcji. Nie zabrakło występów zespołów dziecięcych i młodzieżowych z jeleniogórskich szkół i przedszkoli, występu
chóru „Głosowanie” z JCK, a także pokazu tresury psów. Głównym punktem festynu był koncert Grzegorza Wilka z
zespołem, który znany jest m. in. z programu „Jaka to Melodia” czy oratoriów Piotra Rubika.
- Od lat zajmujemy się porzuconymi
zwierzętami z terenu Jeleniej Góry i
okolic. Stąd pomysł by poprzez zabawę
uczyć ludzi odpowiedzialności za zwierzaki. W ten sposób chcemy trafić do
dzieci i młodzieży, by od najmłodszych
lat uczyły się szacunku do czteronożnych
przyjaciół– mówi Anna Ragiel, organizatorka „Majówki ze Zwierzakami”.
Na tegoroczne obchody przybyło kilkaset osób. Wśród nich znalazła się pani
Halina, która o imprezie dowiedziała się
przypadkiem.
- Przechodziłam obok ze swoim

siedmioletnim psem i zobaczyłam ludzi
ze zwierzakami. Przyłączyłam się, bo
uważam, że takie imprezy są bardzo
potrzebne. Jest to nie tylko dobra zabawa
i forma spędzenia czasu na świeżym
powietrzu, ale również próba zwrócenia uwagi na problem porzuconych i
zaniedbywanych zwierząt. Ja mam trzy
psy. Podoba mi się ta inicjatywa, za rok
z pewnością kolejny raz wezmę udział
w obchodach – mówi pani Halina z
centrum Jeleniej Góry. Więcej zdjęć
na:www.jelonka.com
(Adrian Cichecki/Angela)
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 69zł za m2. 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 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o powierzchni
m2 (działka mieszkalno- usługowa) lokalizacja
zapiera dech w piersiach. Budynek z 2009 roku do
zamieszkania.
ATRAKCYJNA OFERTA
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552

ZEB 2822 Mieszkanie z klimatem położone w okolicy Akademii Ekonomicznej. Mieszkanie o powierzchni 67,5 m2 z tarasem, usytuowane na wysokim parterze do
zamieszkania. Mieszkanie rozkładowe, wygodne i funkcjonalne. Budynek po remoncie kapitalnym. Osiedle zamknięte. Polecamy.
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB – 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 m2 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 m2 usytuowane na pierwszym
piętrze z balkonem. Niskie koszty utrzymania.
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552
ZEB 2926 Dom w zabudowie bliźniaczej posadowiony w najbardziej poszukiwanej części miasta Jeleniej Góry. Powierzchnia użytkowa 110m2 a całkowitej
160m2. Nieruchomość posadowiona na działce 501m2 na której znajduje się
dodatkowo mały domek z dwoma sypialniami, kuchnią i łazienką z WC. Budynek
w całości podpiwniczony. Na pierwszej kondygnacji: ganek, hall, duży salon ok..
35m2 z wyjściem na taras, kuchnia z częścią jadalną oraz WC. Na drugą kondygnację prowadzą nas drewniane schody i tu znajdują się trzy sypialnie około
18m2 w tym jedna z wyjściem na taras, łazienka z WC oraz hall również z wyjściem na taras. Budynek o dużym potencjale
i ogromnych możliwościach. Budynek z 1978
roku w dobrym stanie technicznym do odświeżenia. Ogrzewanie na opał stały plus ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym. Okna
nowe PCV, na podłogach deski i kafle. Nieruchomość ze względu na położenie idealnie
nadaje się do prowadzenia każdej działalności tj.
biura, kancelarie, ośrodek zdrowia, gabinety itp.
Osoba do kontaktu: Alicja Grzywińska
505 074 854
ZEB 2884 Bardzo ładny dom wolnostojący , położony w cichym zielonym
zakątku miasta. Budynek z 1997 roku,
o pow. 200 m2. 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 m2 , całkowita 300 m2. Dom posadowiony
na pięknie zagospodarowanej działce o pow. 1500
m2. Dom wykończony z wysokiej klasy materiałów,
do wprowadzenia. Oferta dla klienta szukającego
ciszy i komfortu. Polecamy.
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe do
50m bez pośredników tel. 503472463

Kupię pilnie
dwupokojowe mieszkanie,
wysoki parter w
Cieplicach. Wiadomości:
9.30 - 12.00, 18.00 - 22.00.
Tel. 75 76 46 153 Jola

MIESZKANIA
SPRZEDAM
„Zielone Tarasy” ul. Zielona - Nowe
mieszkania w najlepszej lokalizacji. Cisza, spokój, bliskość zdroju i
wspaniałe sąsiedztwo. Doskonałe
wykonanie. Musisz tu zamieszkać.
Osobiście polecam Roksanes Żuowski
7867 - 508 240 831
115.000 - o pow. 45m2, 2 pokoje w
kamienicy blisko centrum Jeleniej
Góry. Mieszkanie słoneczne, zadbane
do odświeżenia, przynależy działka
o pow. 150m2. Atrakcyjne cena do
negocjacji polecam Marles lic. 13045
- 533 797 878
120 000 zł Kowary - mieszkanie 2
pokojowe na parterze w kamienicy,
59 m2 plus komórka w podwórku. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Mała Poczta - atrakcyjne, po
remoncie, 39m2 na II piętrze, nowe
instalacje, okna PCV, opłaty 90zł/mies.
lic10728 Gold House - 501 181 875
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie 36
m2 z balkonem na czwartym piętrze,
Zabobrze II, do wprowadzenia, 130
000 zł do negocjacji. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe w Kowarach - Ładne
mieszkanie o pow. 60 m2. N Grzywińscy - 797 994 991
2 pokojowe Zabobrze - 38m 2 piętro
zabudowa kuchenna ze sprzętem w
cenie mieszkania .Lic5877 N Muraszko
Małgorzata Kowalska - 500 122 446
2-pok - wieżowiec Noskowskiego Mieszkanie na IV piętrze do remontu
o pow. 54m2. Ogrzewanie sieciowe.
Budynek po termomodernizacji. Cena
149ty.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
2-pok, po remoncie Karłowicza - W
bloku po termomodernizacji na III
piętrze o pow.36,4m2. Ogrzewanie
sieciowe. Okna z PCV. Mieszkanie
zadbane. Cena 130tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 602
732 135
2-pok. blisko A. Ekonomicznej Sprzedam mieszkanie w spokojnej
dzielnicy, na 1 piętrze. 35.5 m2. Cena
120 000zł do negocjacji. Gold House
nr lic. 10750 - 691 210 677
2-pok. w kamienicy Zabobrze - II piętro pow. całkowita 52,4 a użytkowa ok.
46m2. + ogródek. Lokal do remontu.
Ogrzewanie piece kaflowe (możliwe
ogrzewanie gazowe instalacja gazowa
w mieszkaniu. Cena 105tys.zł. N.Rychlewski. Lic. 95 - 602 732 135
2-pok. w wieżowcu ul. Kiepury - IV
piętro pow.38,7m2. Do remontu.
Ogrzewanie sieciowe. Okna drewniane. Cena 110tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
2-pok.balkon- 99.000 - Sprzedam
2-pokojowe w ładnej zielonej dzielnicy,
blok, ogrzewanie miejskie. Cena 99000
zł do negocjacji. - 883 356 472
2-pokoje, 33,2 m2, Zabobrze Tanie, ładne mieszkanie z balkonem
na 4-p. w bloku. Po remoncie wykonanym w 2011 r. Nowe okna, drzwi
oraz panele. Kuchnia osobna z nowymi
meblami. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe po remoncie - Słoneczne, ciche mieszkanie o pow. 50 m
kw. na Zabobrzu I. IV piętro w bloku z
windą. W cenie mieszkania pozostaje
zabudowa kuchenna. Zabudowana
loggia. Możliwość kupna garażu. BN
Posesja lic. 3198 - 531 680 865

2-pokojowe w Kowarach - W kamienicy, I piętro, pow. użytkowa 71m2 +
pomieszczenia przynależne i ogródek.
Do niezbyt dużego remontu. Piec c.o
węglowy (możliwe gazowe). Cena
89tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135
2-pokojowe, II piętro, 50,4 m2
- Ładne mieszkanie w budynku wielorodzinnym w prestiżowej dzielnicy.
Rozkładowe, słoneczne. Kuchnia
osobna. Ogrzewanie gazowe, piec
dwu-funkcyjny. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669-620-071
2-pokojowe, II-piętro, 54 m2 - Bardzo ładne mieszkanie z balkonem w
bloku IV-p. na Zabobrzu III. Kuchnia
osobna. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Ściany gładzie, na podłogach
panele. Nowe drzwi. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic.2400 - 669-620-071
2-pokojowe, Zabobrze I, 39 m2 Mieszkanie na II piętrze w bloku IV-p.
Rozkładowe, środkowe, słoneczne.
Nowe okna, na ścianach gładzie, nowe
panele na podłogach. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie z sieci. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic.2400 - 669-620-071
2-pokojowe, Zabobrze III, - Mieszkanie do remontu, atrakcyjna cena. W
wieżowcu na IV piętrze. Funkcjonalne,
środkowe, słoneczne. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Czynsz 170 zł. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
3 pokoje - 177 tys. - Słoneczne mieszkanie przy ul. Noskowskiego, 66m.
Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości - 660 359 500
3 pokoje po remoncie - mieszkanie zlokalizowane w Cieplicach, nie wymaga
nakładów finansowych, ogrzewanie z
sieci miejskiej, Sudety Nieruchomości.
lic. 1749 - 535 630 414
3 pokojowe - 165000 - Mieszkanie na 1
piętrze, Karłowicza, jasna kuchnia, piwnica, balkon. Do zamieszkania. Fajna
cena. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
3 pokojowe - ul. Noskowskiego Mieszkanie na IVp. po częściowym
remoncie w bardzo dobrym rozkładzie,
słoneczne. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660
359 500
3 pokojowe za 137 tys. - Mieszkanie w
Cieplicach na II piętrze, po generalnym
remoncie, 3-pokojowe z widokiem
na góry w pięciorodzinnym budynku.
Cena do negocjacji. Zapraszam na
prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
37m w Cieplicach - Mieszkanie na 1/2
piętrze, niezależne wejścia do wszystkich pomieszczeń. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604-508-308
38m2 - I piętro, 2 pokoje, kuchnia
umeblowana z oknem, łazienka z WC
po remoncie, okna PCV, 2 piwnice, ok.
Małej Poczty - 502 045 638
39 m2 - sprzedam mieszkanie w
spokojnym miejscu Piechowic, 135 zł
czynsz, balkon, ogrzewanie gazowe,
cena 98 000 zł. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
44m2 w nowym budownictwie 2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
III, z w pełni wyposażonym aneksem
kuchennym, dużą szafą, słonecznym
balkonem, widne i nie wymagające
dodatkowych nakładów finansowych.
Cena 204tyś zł. N Otti l.13225 - 603
491 335
46 m2 Zabobrze - Mieszkanie dwupokojowe do remontu, 105000 zł, lic.
5524 N.City - 662 112 344
57m2 175.000zł - mieszkanie 3 pokojowe z balkonem, po remoncie, zlokalizowane w Cieplicach. Sudety
Nieruchomości. Lic. 1749 - 535 630
414
57m2 175.000zł - Mieszkanie 3 pokojowe z balkonem, po remoncie, zlokalizowane w Cieplicach. Sudety
Nieruchomości. Lic. 1749 - 535 630
414
63m2 Kiepury I piętro - Mieszkanie środkowe, o ładnym rozkładzie,
oddzielna toaleta i łazienka obie
wykafelkowane, 2 duże szafy. Zainteresowanych takim metrażem zapraszam
na prezentację. Można zaproponować
własną cenę.L.13225 - 603 491 335
63m2 ul. Kiepury Zabobrze III, 3 pokoje
po remoncie bez pośredników. - 608
837 451

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

66m2 w cenie 156tyś zł - Ładne mieszkanie poddaszowe, słoneczne i widne,
w wyremontowanym 13-rodzinnym
bloku stojącym na ogrodzonej posesji
z trawą do grillowania i wypoczynku
oraz parkingiem, w cenie garaż. N.Otti
13225 - 603 491 335
72 m2 Trzcińsko - Mieszkanie trzypokojowe do remontu tylko 72000 zł, lic.
5524 N.City - 662 112 344
84m2 50.000 zł Wleń - Mieszkanie
do remontu, 3 pokoje plus poddasze.
Sudety Nieruchomości. Lic. 1749 - 535
630 414
Atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie w bardzo dobrym stanie w ok.
Kolegium Karkonoskiego. Zapraszam
na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Honorarium biura w pełni
opłaca strona sprzedająca. - 660
359 500

Atrakcyjne w Kowarach - Trzypokojowe mieszkanie po remoncie
kapitalnym, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Bardzo ładne 169 tyś 50m2 bezczynszowe - 2p.bezczynszowe po
remoncie, ogródek, piwnica, strych. W
mieszkaniu kafelki, panele, ogrzewanie
gazowe (b.ekonomiczne) Cieplice 169
tys. Blisko przedszkole, przystanek,
Tesco. Pilne B. Pośredników - 669
289 800
Bez pośredników sprzedam mieszkanie 64m2, 3 pokoje, Noskowskiego
- 508 289 695
Bezpośrednio 4 pokojowe, Kiepury, 4 piętro, ciche, okna do wymiany,
2 szafy zabudowane, wolne... 210
000,00 dla zdecydowanych do negocjacji. - 605 221 058
Cieplice - Osiedle Orle; 3 pokoje ;
dobra cena „NK”lic 6327 - 506154079;
756436051

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

www.jelbud.pl
ul. Kopernika 3/1, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax +48 75 64 66 913
e-mail: biuro@kodex-nieruchomosci.pl
www.kodex-nieruchomosci.pl

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

1.NOWE MIESZKANIA PRZY KOPERNIKA
3! - BEZ PROWIZJI! KDX-MS-11432 M1, M2,
M3. Powierzchnie od 48-71m2. Winda. Garaż
podziemny. Na każde z pięter można dostać
się z zewnątrz budynku nie pokonując ani jednego schodka!!! PROWIZJĘ BIURA POKRYWA
TYLKO SPRZEDAJĄCY!!! Cena 3300zł/m2
Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
2.NOWE MIESZKANIA PRZY KONOPNICKIEJ!
KDX-MS-11418
Bardzo atrakcyjne mieszkania M1, M2. Powierzchnie od 31m2 do 60m2. Wyjątkowa lokalizacja, idealna pod działalność gospodarczą.
Ceny od 3623zł/m2!Remigiusz Gniadek, tel. 513
060 568
3.DZIAŁKA BUDOWLANA – JEŻÓW SUDECKI! KDX-GS-11211 Pięknie położona działka
budowlana o powierzchni 1652 m2 w Jeżowie
Sudeckim. Prąd, woda w ulicy, natomiast gaz
i kanalizacja w niewielkiej odległości. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja! Cena: 89 900zł. Barbara
Zielińska, tel. 603 863 296
4.DZIAŁKI BUDOWLANE W MIŁKOWIE OD
35zł/m2! KDX-GS-11389
Bardzo atrakcyjne działki budowlane w Miłkowie. Bezpośrednie sąsiedztwo Karpacza.
Doskonałe pod inwestycję. Alicja Majewska,
tel. 502 390 728
5.DOM WOLNOSTOJĄCY W MACIEJOWEJ –
90m2! KDX-MS-10407
Na parterze przedpokój, duży salon i kuchnia.
Na pietrze sypialnie i łazienka. Duże niezabudowane przestrzenie, bardzo atrakcyjny klimat.
Wydajne ogrzewanie kominkowe. Bardzo duży
garaż połączony z piwnicą. Powierzchnia działki
906m2. Cena: 360 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
6.M2 NA PARTERZE Z BALKONEM! KDXMS-11435
Mieszkanie o powierzchni 38,14m2 na Zabobrzu
I. Składa się ono z 2 pokoi, oddzielnej, widnej
kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu.
Okna wymienione. Czynsz 205zł. Bardzo dobra
lokalizacja. Cena: 128 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Cieplice 145 000 zł - mieszkanie 56
m2 z balkonem, 2 pokoje, na drugim
piętrze w kilkurodzinnym bloku, możliwość odstąpienia garażu. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Do sprzedania dwupokojowe na
parterze w bloku ul. Malczewskiego
wraz z meblami w cenie 115 tys bez
pośredników - 727 237 179
Dwa mieszkania w Cieplicach blisko
parku, 1 mieszkanie 45m2- 2pokoje, 2
mieszkanie 65m2- 4 pokoje, oba na IIp.
w bardzo dobrym stanie. EKR Nieruchomości nr lic 12382 - 665 270 076
Dwupoziomowe 59 m2 - Atrakcyjne
nowe mieszkanie dwupokojowe za
147 tys. do negocjacji. Zapraszam na
prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
Kawalerka, Zabobrze II - Umeblowana i wyposażona RTV-AGD, gotowa
do wprowadzenia. Widna kuchnia.
Pow. 27 m2, 2piętro. Dogodna lokalizacja, niskie koszty utrzymania (czynsz
125zł), ciepła, słoneczna. 115.000zł do
negocjacji - 791 292 898

Komfortowe w centrum Jeleniej Po modernizacji , 4 pokoje. pow.130m2
na parterze w kamienicy. Ogrzewanie
gazowe + kominek. Na mieszkanie lub
lokal. Cena 370tys.zł. Nieruchomości.
Rychlewski Lic.9549. - 602 732 135
Majowy hit kredytowy - Tylko w
maju kredyt hipoteczny z 0% prowizji
za wcześniejszą spłatę, nie zmarnuj
szansy Karkonoskie Biuro Kapitałowe
15-letnie doświadczenie Jelenia Góra
ul. Mickiewicza 2A TEL. 75 75227-72
Mieszkanie 2-pokojowe 38m2 - Na
drugim piętrze, gotowe do zamieszkania. - 698 669 637
Mieszkanie sprzedam - 3 pokoje
63m2, 72m2 po podłodze, kominek,
balkon, piwnica, pom. gosp., centrum,
cena 169 tys. tel. 885 040 959
Mieszkanie w Kowarach 83m2. Bezczynszowe, własnościowe, 1 piętro, z
garażem i komórką, z kominkiem, drewniane podłogi, ogrodzone podwórko,
strych, przestronna jasna klatka schodowa, nowe okna, nowy komin i dach
- 605204173/ 004917670875457

7.NOWE, WYKOŃCZONE, BEZCZYNSZOWE
M2, M3 W SIEDLĘCINIE! KDX-MS-11422
Bardzo atrakcyjne, jedno i dwu-poziomowe
nowe mieszkania o powierzchniach od 56m2 do
80m2. Cena: od 2652zł/m2 Remigiusz Gniadek,
tel. 513 060 568
8.M2 47m2 – ZABOBRZE 119 000zł!!! KDXMS-11420 M2, posadowione na 4 piętrze w
bloku na Zabobrzu I o powierzchni 47,41m2.
Czynsz 270zł raz z ogrzewaniem (CO miejskie). Blok ocieplony po termomodernizacji.
Wokół budynku dużo zieleni, plac zabaw.
Bardzo korzystna lokalizacja - blisko szkoła,
przedszkole, przychodnia, apteki, punkty usługowe. Cena: 119 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
9. M2 DLA WYMAGAJĄCYCH + GARAŻ!
KDX-MS-11384, Wyjątkowo zadbane mieszkanie w Jeleniej Górze oddane do użytku
w 2005 roku. Powierzchnia 49m2. Czynsz
310zł. Bardzo ciepłe, środkowe. Możliwość
dokupienia garażu.
Cena:165 000zł. Remigiusz Gniadek, tel.
513 060 568
10. DOM WOLNO STOJĄCY 138m2! KDXDS-11417,Prezentuję Państwu dom wolno
stojący w stanie deweloperskim o powierzchni
użytkowej 138,6m2 w niezwykle malowniczym miejscu tylko 7,5km od Jeleniej Góry.
Powierzchnia całkowita 172m2, powierzchnia
zabudowy 130,5m2, kubatura 560m3. Budynek
wolno stojący, 1 piętrowy, niepodpiwniczony.
Cena: 290 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568

21 maja 2012 r.
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Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl

1. Mieszkanie 56 m2, 2 pokojowe z balkonem
w Cieplicach, drugie piętro w kilkurodzinnym
bloku, z możliwością odstąpienia garażu, w
spokojnej części Cieplic 145 000 zł
2. Dom w Wojciechowie, 135 m2, na działce 1700 m2, po remoncie dach, całość do
remontu tylko 135 000 zł do negocjacji. 667
219 752
3. Mieszkanie w Szklarskiej Porębie, po remoncie, 64 m2, 2
pokojowe na wysokim parterze w kamienicy,
12 m2 pomieszczeń przynależnych, ogródek,
tylko 170 000 zł
4. Piechowice: dom z garażem
(obecnie mała stolarnia) + budynek użytkowy
z garażem na zagospodarowanej i ogrodzonej
działce o pow.1089 m kw. - nowa cena 575000
zł. tel.726290939
5. Jelenia Góra-Maciejowa, dom z 2008 r.:
duży salon, jadalnia i urządzona kuchnia,
3 sypialnie, łazienka; działka zagospodarowana i ogrodzona 846 m kw. + wiata +
drewutnia. - cena 580000 zł. lic. 9549. www.
rychlewski.com.pl te.726290939
6. Jelenia Góra ul. Wyspiańskiego: dom
3-kondygnacyjny 250 m kw. na ładnej działce
z altanką, cena 670000 zł. tel.726290939
7. Dwupokojowe do niezbyt dużego remontu w kamienicy w Kowarach. Mieszkanie
na I piętrze o pow. użytkowej ok. 71m2
+ pomieszczenia gospodarcze , strych i
ogródek ok.100m2.Wysokość pomieszczeń
ok.2,25m część nieco niższa. Ogrzewanie etażowe – węglowe (możliwe gazowe). Cena 89tys.zł. tel. 602 732 135.
8. Interesujące dwupokojowe mieszkanie do remontu , z
ogródkiem w kamienicy na skraju Zabobrza.
Drugie (ostatnie piętro) pow. 52,4m2. Ogrzewanie – piece kaflowe.(możliwe gazowe –
gaz w mieszkaniu).Czynsz 150zł. Budynek
w dobrym stanie. Cena 105 tys.zł.
Tel.602 732 135.
9. Ciekawe, zadbane pół bliźniaka w Janowicach Wielkich. Budynek o pow. całkowitej
ok.145m2 i pow. użytkowej ok.95m2 , (trzy
pokoje) piętrowy z użytkowym poddaszem
, częściowo podpiwniczony. Ładnie zagospodarowana działka o pow.566m2 , z dużym murowanym
garażem i bud. Gospodarczym. Ogrzewanie węglowym
piecem c.o. Cena 263tys.zł. Tel.602 732 135.
10. SUPER OFERTA dom w Jeleniej Górze
za jedyne 380000 zł. Koło Małej Poczty
Ogród 600 m.kw. Dwie kondygnacje mieszkalne, podpiwniczony. Doskonała Cena.
Remigiusz Rychlewski tel. 8501736644.

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska
sprzedawców w sklepie firmowym w
Piechowicach. Wymagana książeczka
zdrowia. - 661 750 011
Zatrudnię do opieki nad 5 miesięcznym dzieckiem i sześciolatkiem. 1 lub
2 razy w tygodniu Panią, która chce
dorobić . - 723 272 005
Zatrudnię do pakowania i składania pieczywa w Mysłakowicach - 519
088 494
Zatrudnię do pracy dorywczej pana
z samochodem ciężarowym, busem
do przewożenia kosiarek, ścinania
trawy, itp. - 607 328 088
Zatrudnię elektryka z doświadczeniem w sieciach napowietrznych,
wymagane św. kw E. Atrakcyjne
wynagrodzenie - 601 751 877
Zatrudnię fryzjera (również bez
doświadczenia) może być po kursie.
Możliwość doszkolenia. Oferujemy
umowę na cały etat, podstawa +
premia, ze wszystkimi świadczeniami.
- 506-637-599
Zatrudnię handlowca do hurtowni
motoryzacyjnej. Sprzedaż części
samochodowych. Wymagane prawo
jazdy kat.B oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów. - 509 231 320
Zatrudnię handlowca. Branża komputery. CV proszę wysyłać na adres
biuro@wik-jgora.pl - 602 336 314
Zatrudnię instruktora nauki jazdy z
doświadczeniem. - 690 996 207
Zatrudnię kelnera/kelnerkę do
restauracji w Jeleniej Górze. Mile
widziane doświadczenie i znajomość
języków obcych. CV ze zdjęciem na
kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię kelnerkę do restauracji
AL Capone w Jeleniej Górze CV ze
zdjęciem proszę przesyłać na maila.
- kris.jelonka@op.pl
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pieczywa w Mysłakowicach - 519
088 494
Zatrudnię kobietę do sprzedaży
perfum w nowo otwartym punkcie
na pasażu od 01.06.2012! Proszę o
przesłanie CV na adres paramaxxl@
wp.pl - 669 911 200
Zatrudnię mechanika do warsztatu
samochodowego. - 691 772 332
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem od zaraz
na terenie Jeleniej Góry. Kontakt:
663-140-625
Zatrudnię pomoc kucharza do
restauracji w Jeleniej Górze. Tylko
mężczyźni z doświadczeniem lub
po szkole gastronomicznej. Inf. Tel.
602735219 w godz. 11-20. Stawka
6zl/godz. - 502 667 208
Zatrudnię pracowników lub grupy
do wykonania elewacji - ocieplenie 725 675 865
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
obuwie + galanteria skórzana osoby
tylko z doświadczeniem (sklepy obuwnicze lub odzieżowe). Konieczna
znajomość komputera. Praca w
Pasażu Tesco system na zmiany 502529665X
Zatrudnię studentkę na okres letni
do pracy w sklepie z pamiątkami w
Karpaczu. Wymagana dyspozycyjność/zdolność samodzielnego myślenia/ doświadczenie nie wymagane.
Zapewniamy przyjazną atmosferę.
- 728 622 013
Zatrudnię zbrojarzy 512 338 710
oraz kamieniarzy 606 668 774 przy
budowie obwodnicy w Jeleniej Górze
Zatrudnimy ambitne, przebojowe i
pewne siebie osoby do pracy w dziale
obsługi klienta. Umowa o pracę, stałe
godziny, wolne weekendy. CV + list
motywacyjny : rekrutacja@opalmedical.eu - 756 453 928
Zatrudnimy kierowcę-sprzedawcę zam. w Jeleniej G, wiek do
35lat, wymagane prawo-jazdy kat
B, doświadczenie w handlu. CV ze
zdjęciem składać w Hurtowni Warzyw,
w Jeleniej G ul. Sobieskiego 56/58 do
godz.14 - 695 588 475
Zatrudnimy na warunkach prowizyjnych sprzedawców produktów
finansowych - Karkonoskie Biuro
Kapitałowe 15-letnie doświadczenie na
rynku usług finansowych - dyrektor@
kbknet.pl

Zatrudnimy od zaraz uczennicę/
studentkę do sprzedaży lodów z
automatu w Jeleniej Górze od maja do
października. Wymagana książeczka
Sanepid i dyspozycyjność. Praca w
tygodniu i w weekendy. 7,5 zł/h. - 602
709 972
Zatrudnimy osobę do rozklejania
zrywek na terenie Jeleniej Góry i okolice, rozliczenie 0,30 zł za sztukę po
sprawdzeniu. Kontakt w godz.19-20
- 510 171 225
Zatrudnimy studiujących lub osoby
szukające dodatkowej pracy za znajomością j. angielskiego. Niepełny
wymiar godzin bez weekendów. CV
+ list motywacyjny : rekrutacja@opalmedical.eu - 756 453 928
Zatrudnimy tokarzy CNC (Niemcy)
bardzo dobre warunki pracy zapewniamy mieszkanie i zwracamy koszty
dojazdu do pracy ,umowa o pracę.
Znajomość języka niemieckiego mile
widziana. jung@koorda.de lub tel. 692 712 710

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Młody, silny, dyspozycyjny mężczyzna podejmie się pracy fizycznej na
budowie, w lesie na terenie Karpacza
oraz miejscowości ościennych (Miłków, Ścięgny, Sosnówka i inne).tel
603 07 29 27

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Katalizatory używane w każdym
stanie - 694 600 310
Kupie instalacje elektryczne samochodowe (kable), wszystkie marki aut
- 500 812 760
Kupię zderzak przedni do samochodu marki Rover serii 400 rocznik
99/2000. najlepiej niebieski metalik
. z grillem lub bez . tanio tylko smsoddzwaniam. - 721 831 016
Lampa przednia Toyota - reflektor
lewy (od strony kierowcy) do Toyoty
Avensis D4D po FL, w rozsądnej cenie,
pisać sms lub na e-mail : maniek210@
poczta.onet.pl - 508 306 311

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Alu felgi 16 z oponami na sezon do
Mercedesa Ml 550zl - 510 242 940
BMW e 34 520i - wszystkie części z
demontażu rocznik 91’ 2.0 benzyna
zielona - 605 676 178
Dayton D 320 205/60 R16,92 H,
opony fabrycznie nowe, cena 1000pln
za 4szt - 606 508 723
Felgi Ronal 17 z oponami 225/45 2
opony stan dobry 2 do wymiany cena
za komplet 850 pln oraz opony 14
185/65 uniroyal rain expert jeżdżone
4 miesiące z felgami 14 cena za szt
90 zl - 723 895 394
Felgi stalowe 14 Opel Corsa z oponami 4szt 100zł - 691 385 830
Felgi stalowe 16 5x110 Audi, VW jak
nowe 4szt 90zł - 691 385 830
Fulda Ecocontrol 175/65R14 82
- Sprzedam lub zamienię na opony
letnie w podobnym stanie 185/60
R15. Opony w doskonałym stanie 7
mm bieżnik. Cena za komplet 400
zł. - 668 321 407
Mam do sprzedania części do silnika
x25xe oraz wiele innych. Typ auta
Vectra B rok produkcji grudzień 1996
dopuszczona do użytkowania 1997.
Proszę dzwonić po 16.00. - 505 319
417
Mcpherson przód Golf IV, A3 Sprzedam kompletny Mcpherson z
amortyzatorem Bilstein VNE-4575 w
świetnym stanie suche, bez wycieków
+ amortyzatory tylne firmy ALCO.
Zestaw kompletny gotowy do montażu
- 607 277 951
Mercedes mb 100 93rok różne
części - 510 242 940
Mondeo, Escort różne części - 510
242 940
Omega kombi 2.5 tds 98r różne
części - 510 242 940
Opony Fiat Cinquecento 700 - Opony
letnie 145/70 - 13 Dębica Passio,
cztery sztuki - 663 283 728

Opony nowe i używane, felgi stalowe
i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż,
klimatyzacje napełnianie, odgrzybianie
i naprawa tel. 75 78 936 51
Opony pojedyncze 4 szt. - Toyo
245/35/zr17 87w t1s nowa 150zł. Toyo
195/50/15 82v t1s 8mm 120zł. Toyo
205/55 zr16 91w t1 plus 8mm 120zł.
Firestone 255/40 zr17 94w firehawk
sz40 nowa 150zł - 508-770-483
Opony z felgami 185 70 r13 5sz Opony 5 szt na felgach Dębica vivo,
cena za 5 szt 200zł felgi 15 alu z
oponami 4x114,3 felgi 15 ats 4x100
300zł - 793 386 323
Silnik Fiat 126, po kapitalnym remoncie plus skrzynia biegów. Cena 350 zl.
Można sprawdzić jak pracuje. - 530
167 286
Sprzedam 2 silniki do VW 1.6AEA
za 400zl z osprzętem przebieg 240tys
94r i 1.9 AGR TDI z Golfa 4 98/99r
przebieg 182tys cena 1400zl brak
turbiny reszta osprzętu jest silnik w bdb
stanie - 605 835 581
Sprzedam 4 felgi stalowe do Nissana Micra mk 11 r13 4x70 otwór 60.
Cena 150 zł/kpl. Piechowice. - 606
698 901
Sprzedam części do VW Golf III
(różne) - 725 520 037
Sprzedam części Ford Transit 93,
Reno 19, VW Passat 92, Citroen xm,
Daewoo Nubira - 794 596 254
Sprzedam części Renault Clio I, II,
Espace II, III, Laguna, Renault 19 - 790
312 380
Sprzedam felgi alu 15 cali do BMW
seri 5 (e39). Stan bdb. (widoczne na
foto). Komplet samych felg 450zł,
lub możliwość sprzedaży z oponami
zimowymi w bdb stanie za kwotę 650zł
komplet. 724730323
Sprzedam felgi aluminiowe Drag
Racing 16”, 5 x 100; ET 35 do Skody
Octavii I, Golfa, Audi - 721 672 595
Sprzedam felgi aluminiowe firmy
Ronal 17” 225/50 do Skody Octavii II
wraz z oponami. - 721 725 299
Sprzedam instalacje LPG BRC 100
kW (2 lata). Kompletna, bez zbiornika.
Cena 200 zl. - 530 167 286
Sprzedam opony Dayton D100.
185/70 R13. 4szt. na felgach Poloneza. 6-7mm. Cena 140zl - 530 167
286
Sprzedam pilnie w dobrej cenie
wszystkie części z demontażu do
Renault Megane 1.6 benzyna, kolor
czerwony, stan b. dobry, auto sprowadzone z Niemiec - 508 304 823
Sprzedam przyczepkę izoterme
dwuosiową i bramę garażową 3 na 3
metry uchylna. - 695 898 335
Sprzedam używane letnie opony
205x50 16” cena za komplet 200zł 693 924 420

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta całe i powypadkowe kupię,
odbieram własnym transportem - 693
828 283

Auto-Złom, mobilna
stacja demontażu pojazdów
na Jelenią Górę, kupię
każde auto. Gotówka,
dokument kasacyjny przy
odbiorze auta, darmowy
transport tel. 601 224 206
Autozłomowanie, legalne
zaświadczenie, kupimy auto, wraka,
niekompletne rozbite, itp, dojazd do
klienta, odbiór laweta - 500 812 760
Do sprzedania. alufelgi z oponami
letnimi R14 Pasują do Citroena i
Peugeota. Rozmiar felgi 6J14H2
ET23.Rozstaw śrub 4X108. Opony
Vredestein 165/70R14 Głębokość
bieżnika na jeden sezon. Cena 250
PLN - 608 391 056
Dobra cena za twoje auto - Gotówka
od ręki własny transport - 511 209
408
Japoński zarejestrowany samochód
kupię w cenie do 4 tys zl - Mazda 323,
Colt, Corolla lub inny tel 603182814 603 182 814
Kupię każde auto - stan obojętny
gotówka od ręki - 888 696 309

Kupię każde auto, całe lub
uszkodzone tel. 695 614 193
Kupię każde auto całe, uszkodzone,
bez przeglądu i ubezpieczenia. Nie
znasz ceny zadzwoń, przyjedziemy,
wycenimy, zapłacimy gotówkę,
odbierzemy własnym transportem 782186210 lub 508418190
Kupię każde auto od 800 do 6000 Stan nadający się do jazdy lub do lekkiej naprawy, gotówka od ręki własny
transport - 696 885 929
Kupię Opla Vectrę C hatchback lub
sedan z silnikiem 2.2 DTI do 16 tys.
zł, zadbaną, nie wymagającą wkładu
finansowego - 724 489 787
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 603 182 814
Skup aut - Wszystkie modele aut,
gotówka od reki - 511 209 408

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
Alfa Romeo 146, 125KM, 2000r,
poj.1,6. 5 poduszek powietrznych, centralny zamek, klimatyzacja, elektryczne
lusterka. stan techniczny dobry. cena
4000 zł - 531 911 066
Audi A4 Avant kombi rok 2002 1.9
TDI 130 KM, przebieg 233tys ABS,
ESP, ASR, el.szyby-przód, lusterka,
navi, radio + zmieniarka, podłokietnik
przód, tył, 4 poduszki powietrzne oraz
kurtyny - 785 720 044
Megane II 2003 1,6 115KM. Samochód w bogatej wersji wyposażenia,
krajowy, ubezpieczony. Cena 10 000
zł do negocjacji - 691 285 858
Posiadam do sprzedania VW Golfa
III z 1994r. Silnik 1.9D.W Golfie znajduje się dobre Car-audio; radio Pioniera, wzmacniacz Grundig, do tego
dobra tuba i kondensator. Cena 3200zł
do negocjacji - 669 985 296
Sprzedam Astrę 1994r. 1,6 16V
cena 1950zł - 693 760 322
Sprzedam Kia Carnival - 2000
rok, 2.9 turbo diesel, van 7-osobowy.
Po wymianie rozrządu, łańcuszka
rozrządu, turbiny oraz olejów. - 503
759 887
Sprzedam miejskie auto Forda Ka z
2009, 1.2 benzyna, 69KM elektryczne
szyby, alarm, przebieg ok.40 000km,
niebieski metalik, ABS, EPS, poduszki
powietrzne, koła zimowe. Cena: 25000
do negocjacji. - 661 248 725
Sprzedam Renault Clio II stan
dobry, cena do niewielkiej negocjacji
- 502 995 140
Sprzedam samochód Renault
Twingo, rok prod 1995, przeb.139tys.,
elekt. otwierane szyby i elekt. regulowane lusterka, dach panoramiczny,
kolor niebieski, ważne ubezb. i
przegląd. Cena 3.300 do neg. Tel
518605220
Sprzedam Skoda Fabia 1,9 TDI
2003 r. przebieg tylko 81000 km . Używany przez kobietę. Kupiony w salonie
Skoda w Jeleniej Górze , garażowany,
100% bezwypadkowy, super okazja 15900 zł tel 601582601
Sprzedam VW Bora 13000zł - 1999r
1.9 116KM 6 biegowa, alufelgi 17 cali.
Wyposażenie kompletne, wszystko
oprócz skóry. Zapraszam do obejrzenia autka osobiście - 784222537,
668306164

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

Clio 1.8 B-G od 500 zł - Zamienię lub
sprzedam, cena wywoławcza oferty,
zbieram przez 14 dni, nowe opłaty i
przegląd - 697 335 784

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-letni chłopak bi szuka kobiet
sponsorek od 35 do 60 lat i sponsorów,
mam lokum Cieplice. - 792 671 802
26 chłopak szuka sponsorek kobiet od
30 do 60, mam lokum - 722 227 372
Czarnoskóry mężczyzna aby
dowiedzieć się polska kobieta, pełen
dyskretnego, kont: 797 776 176, mail:
jakubtaboo@wp.pl - 664 009 110
Dojrzała puszysta z dużym biustem zaprasza - 661 771 698
Dyskretna praca dla atrakcyjnej
dziewczyny - 661 771 698
Judyta piękna i szczupła 22 latka
zaprasza na ostrą jazdę - 782 008
168
Młody, przystojny, wolny mężczyzna szuka kobiety w wieku 20-45 lat,
atrakcyjnej, zadbanej chętnej na seks
bez zobowiązań, może układ na jakiś
czas - 663 903 235
Pani 47 lat pozna panów tylko po 50
sponsorów od 80zł do 150. Nie mam
lokum, proszę tylko telefonicznie
665942767
Przystojny Kubuś dla dojrzałych
kobiet. Dyskrecja sto procent - 726
086 067
Seksowna pupcia czeka na Ciebie
kotku - 603 444 978
Starszy uległy z Cieplic zaprosi
aktywnych do 40 lat tel: 601167505
Super laska u super laseczki - 782
008 168
Właścicielka ładnego i zgrabnego
ciałka proszona o kontakt - Właścicielka ładnego i zgrabnego ciałka z
apetytem na cudowną rozkosz jest
proszona o kontakt. Zgorzelec, Lubań,
Jelenia Góra, Bolesławiec. Pozdrawiam Panie. - 607 495 461

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie hydrauliczne, montaż instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni,
pomp. ciepła, kolektorów słonecznych.
Geotherma Jelenia Góra ul. Wolności
179b tel. 602 800 291
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Podjazdy,
place, inne. Wysoka jakość prac, dobre
ceny, zakup materiału z rabatem. Tel
608-658-351
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka, obróbki.
502 953 366
Kostka brukowa, klinkier - podjazdy,
tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia, mury oporowe, klinkier, drenaże,
suche zabudowy, malowanie itp. oraz
profesjonalne doradztwo. Faktura VAT,
szybko, tanio i solidnie - 787210943,
511545064
Kostka, ogrodzenia, ogród - Wykonujemy podjazdy, chodniki, ogrodzenia, podbudowy pod ogrodzenia,
prace ogrodnicze, oczka wodne.
- 667-306-182
Malowanie, gładzie, prace wykończeniowe. Również adaptacje i
remonty, fachowo. - 509 061 763
Montaż centralnego ogrzewania
wod-kan, gaz, podłogówka, kominki,
załatwiamy uzgodnienia i odbiory-tanio
szybko i solidnie. Prowadzimy także
sprzedaż wszelkich kotłów grzewczych, grzejników i całej armatury.
- 696-484-516
Montaż, sprzedaż pieców c.o.
Węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon a przyjadę i wycenie. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług 696-484-516
Murarz wybuduje dom, postawie
ściany - 506 912 941
Najlepsze ceny i promocje na
okna, drzwi, rolety. Systemy ratalne,
wysokie rabaty. Profesjonalny montaż.
Zapraszamy 9-17 na Solna 1 (wejście
od Szkolnej) - 535 939 900
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Oferuje szybko elewacje tarasy
(deska oraz gres) ogrodzenie klinkier
oraz siatkę, murowanie od podstaw.
Łazienki oraz wszystkie prace związane z budowlanką, ceny do negocjacji
- 881 478 483
Posadzki cementowe z mixokreta
- Oferuję do wykonania posadzki
maszynowe zacierane mechanicznie, w zakresie usługi świadczymy
opcjonalnie przygotowanie podłoża i
wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociową. Zapraszam do współpr.
- 505 120 088
Profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny kolektorów
słonecznych do ciepłej wody- szybko,
tanio i solidnie. Ciepła woda za darmo
od kwietnia do października. Ruszyły
dotacje można uzyskać 44% - 696484-516
Przebudowa i budowa pieców licowanych kaflami i trzonów kuchennych,
budowa kominków z paleniskiem
otwartym, pieców chlebowych - 789
312 781
Remonty-kompleksowe, ceny
zeszłoroczne. Malowanie, gładzie,
panele, płytki, ścianki i sufity z płyt
g/k, hydraulika, adaptacja poddaszy,
murowanie i tp. tel. 516 048 225
Remonty i wykończenie wnętrz
- 20-letnie doświadczenie w branży
remontowo-budowlanej. Wykonam
m.in. tapetowanie, malowanie, kładzenie kafli, paneli ściennych i podłogowych, ścianki działowe, podwieszane
sufity itp. Konkurencyjne ceny - 603
675 622
Remonty od A do Z - Kompleksowe usługi remontowo budowlane.
Bezpłatne porady, bezpłatna wycena.
- 608 026 379
Roboty ziemne + transport . Koparko
ładowarka z młotem wywrotka 15t. Tel.
607 377 280
Sprzedam tanio piaskowiec poniemiecki, bloki betonowe, kafle szklane
oraz kamienie różnej wielkości. Tel.
517 615 801 - 698 748 997
Technika grzewcza- hydraulik
- Montaże, modernizacje, montaż
nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne, podłogówki.
Naprawa i montaż urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy projekty. Solidnie i tanio - 793
511 444
Układanie płytek, glazury - kompleksowe wykonywanie łazienek oraz
innych prac wykończeniowych. - 794
738 413

USŁUGI
EDUKACYJNE
Egzaminy czeladnicze
mistrzowskie - wszystkie
zawody, kontakt 797 872 157
Kurs tworzenia biżuterii techniką
wire-wrapping dla początkujących i
zaawansowanych. 2dni x 5godzin
-Najbliższe termin kursu - czerwiec.
Involute. Więcej informacji przez email:
asiudz@gmail.com

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - Montaż
instalacji elektrycznych, remonty instalacji, usuwanie awarii 24h, pomiary
elektryczne, odbiory do ZE. Tanio,
szybko, solidnie. Negocjacja cen. 664-475-323
Elektryka, elektronika - Naprawa
różnego rodzaju sprzętu RTV i AGD 757543709 / 600602911
Naziemna TV Cyfrowa montaż - Już
działa w naszym rejonie Naziemna
TV Cyfrowa. Jeżeli chcesz zmodernizować swoją instalacje TV ( TV SAT )
lub zainstalować dekoder TV Cyfrowej
masz hotel , pensjonat to polecamy
swoje usługi. - 601 201 134
Pomiary elektryczne, skuteczność
zerowania, rezystancja, inst. odgromowe, remont i modernizacja instalacji
elektrycznych, dla hoteli i pensjonatów
duże zniżki. - 519 817 412

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
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Fotografia ślubna, sesje itp.
Fotografia jest moją pasją, od wielu lat
wykonuje zdjęcia do publikacji, książek
itp. ,,Kocham Ludzi „ to pozwala mi
wykonywać wyjątkowe niepowtarzalne fotografie z Państwa udziałem.
triada@dip.pl - 606-986-380
IdiArt - fotografia artystyczna i
videofilmowanie w kraju i za granicą
- dwóch profesjonalnych fotografów i
operator kamery, zapraszamy. - 883
724 228
One shot panorama - Wirtualne
wycieczki szybko i profesjonalnie.
Hotele, pensjonaty, apartamenty,
miejscowości, szlaki, trasy. Info: ms@
pixmill-studio.pl - 697 707 401

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Urodziny, chrzciny zapraszamy Stołówka City ul Teatralna 1 organizuje
imprezy urodzinowe, chrzciny, komunie, śluby, stypy, itp. Udostępniamy
sale pod prezentacje, szkolenia,
zebrania. Zapraszamy serdecznie na
pyszne domowe obiady. - +48 784 946
767 / 757 526 964
Usługi cateringowe zapraszamy 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
MUZYCZNE

DJ Dawid każda impreza Karpacz
- Wieloletnie doświadczenie, pełen
profesjonalizm, współpraca min z
Grzegorzem Wilkiem...super nagłośnienie i oświetlenie, sztuczny dym...
konkurencyjne ceny.. ostatnie wolne
terminy na ten rok... - 507 136 498
Rewelacyjnie. Wesela oraz inne
imprezy - Zespół Muzyczny i DJ lub DJ
albo Zespół Muzyczny. Wybór należy
do Ciebie - 691 590 576
Wesela, imprezy. Muzyka instrumentalno-wokalna, akordeonowa.
Repertuar polski, zagraniczny. Prowadzenie zabaw, cena umowna,
oświetlenie tel. 75 75 339 21, 692
046 727
Wesela dla oszczędnych - najtaniej,
najprzyjemniej. Również każdy rodzaj
imprez grupowych do 100 osób tel.
500 290 337
Wesela marzeń - Zespół Prestiż
- Profesjonalny 3-5 osobowy zespół
na wesela, eventy, imprezy karaoke.
Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy
weselne Bardzo dobre nagłośnienie
i oświetlenie. Demo na naszej stronie
e-mail:kontakt@zespolprestiz.pl - 517
900 425

USŁUGI
RÓŻNE

Anteny - poprawiamy po innych
- Zapłaciłeś za usługę rzekomego
fachowca od anten? Nadal masz
problem! Spokojnie my go rozwiążemy
w mig! Bo takie poprawki robimy od 16
lat i nie mamy z tym problemu. MontSat Jelenia Góra tel. 756428588 - 602
810 896
Artystka nawiąże kontakty z właścicielami hotelików, pensjonatów w
celu współpracy. Bukowiec, Karpacz,
Jelenia Góra. 605 523 932
Bezpłatne porady prawne we
wtorki po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej, ul. Teatralna 1. Pokój
311. Tel. 602 467 812
Biura Rachunkowe - Super oferta
współpracy dla biur rachunkowych, dla
Waszych klientów posiadamy szytą na
miarę ofertę kredytową, leasingową,
bankową jak i pozabankową. Klient ma
dodatkową usługę biuro dodatkowe
wynagr. - 787-706-315
Biuro Rachunkowe Koala świadczy
usługi w zakresie: - otwierania działalności gospodarczej - pisania wniosków o dofinansowanie z UP - księgi
handlowe - ryczałt ewidencjonowany
- rozliczenia ZUS i US - 782 020 635,
601 837 677
Blacharstwo, lakiernictwo, auto
kosmetyka, polerowanie powierzchni.
Renowacja felg stalowych i aluminiowych, drobne naprawy mechaniczne.
Solidnie. - 517 485 980

og£oszenia / reklama
Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci. Wynajem kontenerów. Najniższe ceny w mieście. - 500 766 817
Kredyt gotówkowy konsolidacyjny,
dojazd do klienta tel. 798 972 318
Kredyt nie do pobicia - Najkorzystniejsze warunki dostosowane do
potrzeb i możliwości klienta w ofercie
kredytowej bankowej i pozabankowej
Karkonoskie Biuro Kapitałowe ul.
Mickiewicza 2A Jelenia Góra tel. 75
752-27-72
Motokasa - Nie możesz dostać
pożyczki, a masz samochód, chcesz
kupić samochód, zgłoś się, Karkonoskie Biuro Kapitałowe - 15 letnie
doświadczenie, ul. Mickiewicza 2A,
Tel: 75 752-27-72
Naprawy pomników-sprzątanie,
mycie, pastowanie grobu i otoczenia.
Prace ogrodnicze przy grobach. Kontakt tel 668016426
Odszkodowania powypadkowe
- Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku i
zostałeś poszkodowany, a może zginął
ktoś bliski? Należy Ci się odszkodowanie. Oferujemy bezpłatną ocenę
sprawy, profesjonalną pomoc prawną.
MERCEDE Sp. z o.o - 664-785-768lub
602-736-43
Pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych
- znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - W. Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Pisanie wniosków do UP - Przygotowujemy wnioski i biznesplany na
dotację. Profesjonalne ich sporządzenie zapewnia maksymalną szansę
na otrzymanie dotacji. Tylko takie
dokumenty przechodzą przez komisję
przyznającą dotacje - 782 020 635,
601 837 677
Pożyczka dla każdego od 100 do
2000zł nawet dla zadłużonych z zajęciem komorniczym, raty miesięczne
dostosowane do Twoich oczekiwań.
Zadzwoń już dziś. - 726 094 124
Pożyczki bez BIK i KRD .797 708
352 . - 797 708 352
Pożyczki w domu klienta, raty
miesięczne tel. 509 675 760 - 509
675 760
Przytnę, wytnę, skoszę, przekopię
itp. Wykonam prace w ogrodzie, przy
domu, mini remonty - 518 815 444
Specjalne warunki kredytowe dla
prowadzących działalność na karcie
podatkowej, na oświadczenie do 15
tys zł sprawdź Karkonoskie Biuro
Kapitałowe ul. Mickiewicza 2A tel 75
752-27-72
Szybka pożyczka konsolidacyjna Nawet do 500 000 zł i na 25 lat. Jedna,
mniejsza rata plus dodatkowa gotówka
na dowolny cel. U nas decyzję kredytową otrzymasz w ciągu 1 minuty,
zadzwoń do Nas 75 64 96 010, zapraszamy serdecznie - 510 171 225
Ślusarstwo - Otwieranie,
naprawa, wymiana zamków. Spawanie żeliwa stali kwasoodporne. - 533
188 754
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
Udzielamy pożyczek dla każdego, od 100 zł do 5 mln. bankowe
i pozabankowe, również bez BIKu.
Przedstaw potrzeby a my dopasujemy
ofertę, działamy od 15 lat, Karkonoskie
Biuro Kapitałowe Mickiewicza 2A - 75
752-27-72
Vital Spa Laola zaprasza na wakacje
w Pobierowie tel 9 13864175 - 784
693 419
Wczasy nad polskim morzem.
Pokoje 2, 3 i 5 osobowe. Pobierowo
zaprasza - 504028286, 91-38-64136
Wykonujemy pomiary cyfrowej
telewizji naziemnej, wykonujemy
instalacje antenowe indywidualne i
zbiorcze, sprzedajemy anteny i dekodery cyfrowe, przełącz się na cyfrową
z Mont-sat,Wolności52(mała poczta)
- 756 428 588
Wywóz szamb. Wywóz nieczystości
płynnych. Czyszczenie kanalizacji
sprzętem typu Wuko. - 500 766 817

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wywrotka 13 ton. Transport materiałów sypkich. Wywóz gruzu i śmieci
odpadów. - 500 766 817

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Kompleksowa opieka nad grobami - Zadbamy o groby Twoich
bliskich, sprzątanie bezpośrednio po
pogrzebie. Zagospodarowanie terenu
przy grobie (kwiaty, kostka, grys,
ławeczki] projekty. Mycie - pastowanienaprawy pomników i gr. ziemnych.
- 668 016 426
Profesjonalne pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i
samochodowej. Pracuję na sprzęcie
oraz środkach firmy Karcher 4-letnie
doświadczenie. Profesjonalnie-szybko-bezproblemowo tel. 511-608-092
Profesjonalne sprzątanie biur,
domów, mieszkań, hoteli oraz innych
posesji. Firma 25 lat na rynku - 665
860 602

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Autolaweta transport, wynajem
-tanio - 505 397 464
Licencjonowany przewóz osób
do Niemiec i Holandii 4 razy w tygodniu! Nowe busy z klimatyzacją.
Odbiór i dowóz pod wskazany adres
w standardzie. Atrakcyjne ceny. - 664
302 706
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - tanio Jelenia
Góra i okolice. Tanio, szybko, solidnie.
Duży samochód 3,5t.- mała cena.
Super promocyjna cena na maj - 511
160 252
Przewozy do Niemiec, Holandii
oraz Belgii z adresu na adres co 6
wyjazd 50% gratis. - 757 533 219
Przewozy osobowe „Dario” do
Niemiec i Austrii tel. 75 78 127 46, kom.
787 808 243
Przewóz osób na lotnisko - do
Wrocławia (lotnisko 200zł) i innych
miast, jak również transport po mieście (posiadam fotelik do przewozu
dziecka) F-Vat. - 535 335 588
Tanie przeprowadzki oraz transport
mebli - promocyjne ceny, kierowca
pomaga przy załadunku oraz rozładunku. 100% satysfakcji. - 511 160
252
Transport bus, przeprowadzki
- kompleksowo, dyspozycyjność tel.
782 021 371

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Masaż klasyczny, sportowy, relaksacyjny, inne. Dyplomowany specjalista
odnowy biologicznej. Wizyty domowe.
- 506 092 881
Stylizacja rzęs w Twoim domu
- Certyfikat, doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i
antyalergiczne 100% zadowolonych
klientek. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa jakość za rozsądna cenę. tel
500-50-50-12
Wykonuje paznokcie żelowe na
formie lub tipsie, szeroki wybór ozdób
i żeli kolorowych. Tanio szybko i solidnie. Doświadczenie. Najwyższa jakość
za dobrą cenę. tel 500-50-50-12

ODDAM

Oddam gruz betonowy - ok. 7 m.sz.,
odbiór w Jeżowie Sudeckim, odbierający pokrywa koszt transportu. - 502
377 461
Oddam humus ok. 200 ton załadunek
i transport po stronie odbierającego.
Tel: 501823375

SPRZEDAM

Antyki 20 obrazów olejnych dużych
i małych z XIX i XXw tematyka różna
Jelenia Góra Cieplice tel: 601167505
- 601 167 505
Polska - Rosja 8 czerwca Warszawa bilet pierwszej kategorii sektor
zielony sprzedam - 661 308 641
Sprzedam szafę odzieżową
210/50/45 z płyty olcha 250 zł tel. 698
089 816

Żyrandol mosiądz odlew styl Księstwo Warszawskie 5 ram, stan bardzo
dobry 700zł Jelenia Góra Cieplice tel:
601167505 - 792 652 217

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę pokój do wynajęcia w Karpaczu. Mężczyzna pracownik poszukuje
pokoju do wynajęcia w Karpaczu
(jestem Dominikany), kont: 664 009
110

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje - mieszkanie nieumeblowane,
1 piętro, łazienka po remoncie, 650 zł
w tym czynsz. Sudety Nieruchomości.
Lic. 1749 - 535 630 414
2-pokojowe Cieplice - Osiedle Orle
50m2 rozkładowe po remoncie umeblowane do zamieszkania od zaraz
tylko 850zł.+ media. Nieruchomości
Marles lic.13045 - 790 418 318
48m2 - mam do wynajęcia 2 pok.
mieszkanie, rozkładowe, wysoki
parter, wszystko nowe, kominek w
saloniku cena - 900 zł ( w tym już
czynsz) 666 222 031 Madom Nieruchomości, lic. 9506 Ewelina Jarząbek
- 666 222 031
60 m2 z tarasem 800 zł - Mieszkanie składa się z kuchni z jadalnią,
sypialni, pokoju dziennego, z kuchni
oraz pokoju wyjście na taras, nowe
budownictwo. 800 zł plus media. - 601
812 886
60m2 z tarasem 800 zł - Mieszkanie składa się z kuchni z jadalnią,
sypialni, pokoju dziennego, z kuchni
oraz pokoju wyjście na taras, nowe
budownictwo. 800 zł plus media. - 535
630 414
Czynsz z opłatami centrum - Duży
pokój z salonem, mniejszy pokój,
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój,
po remoncie,1400zł czynszu (w tym
rachunki), dostęp do tarasu i internetu,
wyposażone(z pralką), ul. Krótka, od
czerwca, kontakt po godz18 - 691 516
480, 726 828 055
Do wynajęcia 2 kawalerki, niezależny
dojazd, parking, ogród, Jelenia Góra
osiedle Czarne tel. 75 75 215 89, 795
203 490
Do wynajęcia 3 pokoje centrum - Ciepłe mieszkanie umeblowane 64m2,
oś. Robotnicze trzy pokoje, kuchnia,
przedpokój i łazienka. Ogrzewanie piec 2-funkcyjny. Cena najmu
1000 zł + liczniki (prąd, woda, gaz)
- +48533086608
Do wynajęcia atrakcyjne umeblowane
mieszkanie 36m2 w spokojnej dzielnicy J.G. Tanio - 510 124 844
Do wynajęcia dwupokojowe, parter w
bloku ul. Malczewskiego , częściowo
umeblowane, cena 850zl.+ plus liczniki
, ogrzewanie miejskie w czynszu. tel.
kom 696972343
Do wynajęcia kawalerka z aneksem
kuchennym i pokój w Dziwiszowie
tel.601343583 - 694 656 382
Do wynajęcia kawalerka z ogródkiem
300zł miesięcznie tylko dla emeryta
lub rencisty. Pijakom i degeneratom
dziękuje. - 603-104-142
Do wynajęcia mieszkanie 1-pokojowe,
piece kaflowe, centrum - 697 348
472
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
Do wynajęcia, bez pośredników umeblowana kawalerka oraz 3-pokojowe
mieszkanie w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 513 557 756
Dwupokojowe mieszkanie w
centrum na Solnej 52m od 1.06
1000+kaucja w cenie c.o+czynsz. 505 707 155
Dwupokojowe Zabobrze 750 zł Wyposażone mieszkanie, bez pralki i
lodówki. Najem 750zł + liczniki, kaucja,
Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604508-308
Eleganckie-38m - Do wynajęcia mieszkanie w Parku Sudeckim.
Umeblowane i wyposażone. Pokój z
aneksem kuchennym + sypialnia, duży
balkon z ładnym widokiem, winda.
Polecam. N.City - 509 949 961

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

Kawalerka 660 zl + liczniki dzielnica Zabobrze - 796 292 545
Kawalerka w centrum Karpacza
35 m2 (kuchnia, łazienka, przedpokój,
pokój) z ogródkiem i miejscem parkingowym - 500 183 289
Komfortowe 3 pok, I p w nowe
budownictwo. Budynek monitorowany,
bezpieczna dzielnica. Bezpł. miejsca
parkingowe. Mieszkanie kompleksowo
umeblowane. Internet, LED TV+SAT.
1200zł+opłaty. - 781-162-511
Komfortowe 42 m2 - Do wynajęcia mieszkanie - duży salon, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Mieszkanie w
pełni wyposażone - pralka, zmywarka.
Internet bezprzewodowy i tv + cyfra
w cenie. Teren byłej jednostki „Pod
Jeleniami” - 535 909 565
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokoje w centrum 1-go maja 700zl
+ liczniki + kaucja bez czynszowe 50
m - 695 898 335
Mam do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe częściowo umeblowane,
cena 680 +media - 517 607 824
Mam do wynajęcia mieszkanie jednopokojowe z kuchnią. Najlepiej firmie
od 01.07.2012r. w Piechowicach. 757611606 606587581

Ma m d o w y n a j ę c i a m i e s z kanie na Zabobrzu koło Jubilata
tel.504798792
Mam do wynajęcia mieszkanie,
pokoje w Szklarskiej Porębie - 605
095 399
Mam do wynajęcia mieszkanie: pokój,
kuchnia, łazienka, wc w Jeleniej Górze
o pow.38m kwadratowych czynsz 650
+ kaucja 650 + media - 782 299 705
Mam do wynajęcia noclegi tanio okolice J.G. dla firm i nie tylko z kuchnia,
tv, int. parking - 695 898 335
Mam do wynajęcia nowe dwupokojowe mieszkanie, umeblowane,
w spokojnej dzielnicy w przystępnej
cenie. - 665 550 721
Mieszkanie 2 pok z balkonem, I p.
Nowe budownictwo, miejsce postojowe na samochód, przy uczelni KK.
Kompleksowo umeblowane (lodówka,
pralka, kuchenka, meble). Wolne od
1.06. 900zł+opłaty - 781-162-511
Mieszkanie 3-pok. na os. Orle, częściowo umeblowane. - 600 397 548
Mieszkanie do wynajęcia 50m
Zabobrze - 605 533 862
Mieszkanie do wynajęcia, duże. 2
pokoje, odnowione, ogród, parking.
Tel. 756 123 193, 723 063 449

Mieszkanie w centrum 3 pokoje
umeblowane, dobre dla rodziny lub dla
firmy. 1000 zl +media. Tel.0757514174
- 661 683 645
Mieszkanie w Kaczorowie 160 m2
z klimatem. Posiada wszystkie media.
CO, okna PCV, pom gosp. Bardzo
blisko PKS, szkoły i dużego sklepu.
Bardzo atrakcyjna okolica 15 min od
Jeleniej G. i 1 h od Wrocławia - 607
609 642

Piechowice - przestronne, ładne
mieszkanie 60m2 na parterze, trzy
pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
i wc. Częściowo umeblowane. Duży
balkon. Cena najmu 1000 zł + liczniki
(prąd, woda, gaz) tel. 601582601
Podgórzyn M-2, I piętro wynajem
- Wynajmę mieszkanie 60 m2 na I
piętrze, 900 zł plus liczniki. obejmuje:
salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie w tym jedną z wyjściem na ogród,
łazienkę. Nieruchomości Sudety
lic:16439 - 508 302 629
Pokój 1-os. w centrum J.G. Umeblowany, kablówka, internet, centr.
ogrzewanie. 450zl z rachunkami. - 796
641 816
Pokój dla osoby pracującej - Pokój
16m2 dla 1 lub pary. W mieszkaniu
72m mieszkają 3 (2k+1m). Super
łazienka, kuchnia, miejsce parkingowe. Cisza i spokój . Ul Podchorążych. Cena 320zł + opłaty na 4 osoby
(w lecie 30-40zł) - 696 652 021
Pokój do wynajęcia dla pani pracującej 1 lub 2-osobowy w wilii na
Zabobrzu. 200-300zł plus media.
506092349
Szukam współlokatorki do mieszania - do wynajęcia pokój Zabobrze,
Kiepury 400 zł - 693 665 810

Umeblowane 2 pokojowe - komfortowe mieszkanie z tarasem, w pełni
umeblowane i wyposażone, okolica
centrum. 800 zł w tym internet plus
media. - 601 812 886
Wynajmę 60metrowe w Karpaczu
- Mam do wynajęcia mieszkanie, 3
pokojowe z aneksem kuchennym.
Umeblowane, po kapitalnym remoncie. Lokalizacja - blisko centrum. Cena
najmu 1000 zł + liczniki (prąd, woda,
gaz) - 603 205 411
Wynajmę bez pośredników 2
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
I ,po remoncie, umeblowane, w
pobliżu szkoła, przedszkole, sklepy
i ryneczek.900 zł+ liczniki. Telefon
795508252 lub 794 264 248 po
17:00
Wynajmę dwupokojowe mieszkanie
40 m na ul. Kiepury. Mieszkanie w
pełni umeblowane, nowy sprzęt AGD.
Ogrzewanie i ciepła woda miejska - w
czynszu. Cena: 850 PLN + liczniki 502 333 506
Wynajmę mieszkanie „Poddasze’
- Dwa małe pokoje, salon z kuchnią,
toaleta, pięterko, piwnica, ogródek do
zagospodarowania, wszystko nowe
do wynajęcia od września. 580zł plus
opłaty (woda, gaz, prąd) Cieplice preferuję na czas długi - 660 427 700
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Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
komfortowe, umeblowane, wszystkie
media, pralka, zmywarka, tv, widok na
góry 1100 zł - cena zawiera czynsz za
lokal. - 669 560 592
Wynajmę mieszkanie blisko M.
Poczty- 35m2, jeden pokój oddzielnie,
drugi z aneksem kuchennym, CO
gazowe, 650 zł + kaucja zwrotna 600
zł tel. 691 556 212
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu
umeblowane trzy pokoje plus kuchnia
i łazienka w dobrej cenie Zabobrze 721 215 114
Wynajmę mieszkanie willowe 4 pok.,
120m2, blisko centrum, cena 1200 zł z
ogrzewaniem + media tel. 75 75 334
63, 693 400 805
Wynajmę Zabobrze III 56 m.kw. Mieszkanie 2-pokojowe, rozkładowe,
umeblowane, na 4. piętrze w bloku, od
01.06.2012, 560,- zł + czynsz i opłaty,
bezpośrednio. - 502 377 461

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Karpacz - mieszkanie własnościowe 2 pokojowe z wygodami 41m,
I p zamienię na równorzędne też
własnościowe w Jeleniej Górze. Tel.
663 518 272
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Zamienię mieszkanie - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój, położone na III piętrze
o powierzchni 38,57m kw. Zamienię
na mniejsze (może być komunalne)
osiedle XX-lecia. - 724294469,
725167560
Zamienię mieszkanie socjalne
pokój, kuchnia 38 m po kapitalnym
remoncie (Weigla) na 2 pokoje,
kuchnia zadłużone, do remontu. 502 552 195
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu 47,5 m2 kwaterunkowe na
mieszkanie w Cieplicach tel. 500
576 548, 71 349 17 17
Zamienię rozkładowe i słoneczne
2-pokojowe mieszkanie 56 m. kw.
w bloku na 4. piętrze na Zabobrzu
III na kawalerkę w Jeleniej Górze (z
dopłatą). - 502 377 461

DOMY
SPRZEDAM
Do adaptacji na agroturystykę, dom
350m2 w Czernicy, działka 3800m2,
cena 300000 zł. Nr licencji pośrednika odpowiedz. zawodowo 15.
Osoba do kontaktu Arkadiusz Żądło
693805168, zadlo@aj-mediator.pl 693 805 168
Dom 240m (do remontu) piętro
mieszk. 120m, parter120m. Może
być pod działalność usług. Dobra
lokalizacja - centr. Jel.Góry. 350000.
- 691 800 131
Dom w Karpnikach, okolice Jeleniej Góry, pow.cal 186m2, pow.
użytkowa 135m2, działka 830m2,
garaż, teren niezalewowy - 667
377 792
Dziwiszów - domek jednorodzinny o powierzchni 110mkw.
Działka 1100mkw. 3 pokoje, 2
przedpokoje, kuchnia, łazienka.
Stan: dom wymaga wkładu finansowego w zależności od wyobraźni
kupującego. Cena 230tys do negocjacji - 791 196 505
Na działce 600 m.kw. - z 2 garażami, podpiwniczony, po remoncie
elewacji, dachu i wymianie okien,
Zdrowy fajny dom w Jeleniej Górze
w doskonałej cenie. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Sprzedam 1/2 domu (piętro)
w Cieplicach, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, WC, balkon, weranda,
cały strych, 3 piwnice, garaż z
kanałem, ogród. Cena do negocjacji. Dzwonić po 20, tel. 517720211
Sprzedam bez pośredników w
urokliwej, zielonej dzielnicy Jeleniej
Góry, pół domu z ogrodem, garażem, wyremontowane 123m2 - 4
pokoje tel. 695 208 669
Sprzedam bliźniaka położonego
w Jeżowie Sudecki (od strony
Zabobrza) 125m2 + garaż 20m2.
Stan surowy zamknięty. Cena
390tyś do negocjacji. Pośrednikom
dziękuje - 603 139 998
Sprzedam duży dom + stodoła
0,70 - Sprzedam duży dom +
stodoła 0,70ha przy trasie J. Góra
Zgorzelec bez pośredników 200 tys
około 15 pokojów - 695 898 335

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Bliźniak do wynajęcia Cieplice
- wynajmę od 1.07.2012 pół bliźniaka w Cieplicach blisko parku,
położony na cichym i spokojnym
osiedlu. Składa się z 6 pokoi, garaż
i ogród. Czynsz 1200zł/m-c. EKR
Nieruchomości nr lic 12382. - 665
270 076

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjne działki budowlane
Dziwiszów 1224 m2, 1633 m2 tel.
502 560 136
Bardzo atrakcyjna działka
budowlana w Jeleniej Górze-Dziwiszów os. leśne Zacisze o pow.
3482m². Media przy działce. Cisza
i łono natury blisko ciebie. Widok
na Karpacz. Cena do uzgodnienia.
- 885 342 947

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do sprzedania działka pod budowę
z wydanymi warunkami. Dojazd
droga gminną. Prąd, wodociąg
z działki sąsiadującej. Wojanów.
Zapraszamy. Cena 174000 do
negocjacji. Okolica zielona, cicha
i spokojna. Warto - 501364071,
501364073
Działka 1h godna rezydencji, z
3 stron las, na wzgórzu 300m od
drogi k. Lwówka Śląskiego. Cena
65000zł. Tel 601167505
Działka budowlana 45zł\ m2 15 km od Jeleniej Góry, działka
budowlana 2100m2 w bardzo
spokojnej okolicy, z widokiem na
pogórze Kaczawskie. Na działce
znajduje się kanalizacja a pozostałe
media w sąsiedztwie działki. - 784
718 854
Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej
Góry. 1050-1750 m2. Dogodny
dojazd. Media. Tel. 695 725 857
Mam do sprzedania 5 działek
budowlanych w atrakcyjnym miejscu. Działki o pow.2x 0,23ha,0,21ha,0,399ha,20ha. Ukształtowanie
terenu lekko nachylone. Cena
działek do uzgodnienia. - 887
578 132
Sprzedam - Jeżów - działka
budowlana, kształt prostokątny,
nasłoneczniona, widok na Karkonosze 2200 m, 70 zł za 1 m tel. 601
614 787

Wydzierżawię stanowisko fryzjerskie i pomieszczenie dla tipserki
tel. 75 76 726 94, 662 062 051

Sprzedam atrakcyjne
2 działki budowlane w
Ścięgnach: 515/2-0,36ha,
515/5-0,17ha. Cena 60 pln/
m2. kontakt 12 64 72 619,
600 047 646, 506 006 059

Mieszkanie za 118 tys. - w deweloperskim standardzie w atrakcyjnej
dzielnicy Jeleniej Góry. Zapraszam
na prezentację: Lidia Łotocka.
Os.odp. Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Honorarium biura opłaca
strona sprzedająca - 660 359 500
Nieruchomości wirtualnie Sprzedajesz mieszkanie? Zamów
wykonanie wirtualnej wycieczki i
oszczędź sobie czasu na niepotrzebne wizyty wybrednych klientów.
Dołączysz tylko link do wycieczki w
ogłoszeniu. ms@pixmill-studio.pl 697 707 401
Paderewskiego IIIp. 44m2,
2pok. (17, 11m2) balkon, zadbane,
ale wymaga własnego wykończenia,
blok po termomodernizacji, czynsz
285zł. Doskonała lokalizacja, cisza,
spokój, zadbany teren. Polecam
N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094
962
Paderewskiego Ip.64m2 157tyś. - 3 pokoje z balkonem,
wymaga remontu. Blok po termomodernizacji, spokojna lokalizacja i
sąsiedztwo. Blisko do szkoły, przedszkola, sklepów. Cena podlega niew.
negocjacji. N. Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Parter -110 tysięcy zł - Sprzedam
mieszkanie 38m2, na parterze w
kamienicy w centrum. Lokal idealny
również jako lokal pod działalność
gospodarczą. Polecam Euro-Dom
lic.4566 - 601 540 292,
Piechowice 32m - 80 000 pln kawalerka po kapitalnym remoncie
- 693 311 213
Piętro domu Piechowice 180tys Sprzedam mieszkanie z niezależnym
wejściem, ogród, miejsca postojowe.
Dwa duże pokoje, 3 małe ze skosami, łazienka z kabiną prysznicową
i wanną, kuchnia, kotłownia, strych
nad mieszkaniem. Lic.10750 - 691
210 677
Pilne - 3pokoje, 64m2, I piętro Zabobrze (19,18,11m2) z balkonem,
64m2, łazienka z boilerem elektrycznym, CO miejskie, na podłogach
parkiet, pozostało 2 okna drewniane,
spokojnie, dużo zieleni. Pilne N. Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Pilne - Cieplice, kawalerka 37m2
- II piętro w pięknej kamienicy,
nowy dach, nowe klatki schodowe,
częściowo nowa elewacja, duży
pokój - 25m2, całość po remoncie,
wymaga odświeżenia. CO na gaz,
czynsz 85zł. N.Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Pilnie 63m2 na Zabobrzu II - ładne
mieszkanie z wygodnym rozkładem
wymagające jedynie odświeżenia,
wyposażona kuchnia, duża szafa
w przedpokoju, blok z windą. Cena
niecałe 2900zł/m2. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

Sprzedam uzbrojone, ładne, słoneczne działki od 10ar do11,5ar. w
Podgórzynie. Widok na zalew i góry.
Tel. 604620100

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam dobrze funkcjonującą pizzerię (niezwykle atrakcyjna
lokalizacja). pow.całkowita wynosi
260mkw. Cena 260tys. - 603 585
905
Sprzedam lokal w centrum Sprzedam lokal w centrum Jeleniej
Góry, ul. Klonowica 2, nowy budynek. Niskie ceny, ostatnie lokale
- 603 533 953
Sprzedam pilnie, tanio lokal w
centrum - 60m2 z witryną i parkingiem tel. 607 055 801
Sprzedam/wynajmę lokal
użytkowy o pow. 96m2 w Cieplicach
( ul. Cieplicka 20) na parterze tel.
691 221 116

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia kawalerka z ogródkiem 300zł/miesięcznie tylko dla
emeryta lub rencisty. Kawalerka
bez wygód. Pijakom i degeneratom
dziękuje. - 603-104-142
Do wynajęcia lokal na sklep o
pow. 70m2+zaplecze (łazienka,
wc, magazyn), w centrum, kolo
pksu, cena do uzgodnienia - 601
924 778
Karpacz - centrum - Lokal o pow
40,72mkw na działalność gosp. do
wynajęcia. Własne wejście, w przypadku gastronomii - wyposażenie
i sprzęt w lokalu. Cena 35 zl/mkw.
- 884 040 166
Lokal 32m2 w ścisłym centrum
miasta, deptak ul. Długa, parter, witryna, obecnie butik „Sasi”
ogrzewanie w cenie najmu. - 888
221 321
Lokal 62m2 w centrum miasta,
parter, witryny, rolety ul. Poznańska
„Sklepy z Arkadami” ogrzewanie w
cenie najmu, atrakcyjna cena. - 888
221 321
Lokal do wynajęcia o pow. 32
m ², obok Tesco w Cieplicach. Tel.
530366898
Mam do wynajęcia lokal usługowy
46m2. Szkolna 5. niski czynsz.
klimatyzacja - 603 533 953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ

Kupię garaż w centrum Jeleniej
Góry. - 603 533 953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Chcę wynająć garaż w centrum
Jeleniej Góry. - 603 533 953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajem/sprzedaż
hal (1000m2 + 2000m2),
pomieszczeń biurowych
i magazynowoprodukcyjnych. Dobra
lokalizacja - wyjazd na
Wrocław tel. 75 648 14 43
lub 75-64-20-560

MIESZKANIA
SPRZEDAM

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
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
w Parku Sudeckim, 44 m2, parter,
układ: salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, balkon. W pełni
wykończone. Stan idealny. Cena do
negocjacji. Bez pośredników - 606
381 483
Sprzedam bezpośrednio trzypokojowe mieszkanie po remoncie w
Cieplicach - 128 000. - 787 776 416
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem ,co
gazowe, pośrednikom dziękuję 179
tys - 605 934 763
Sprzedam lub zamienię 3 mieszkania - 1 Karpacz 219tys 107m 5
pok 2 łaz kuch duży ogród 2 osobne
wejścia; 2 Trzcińsko 137 tys 83m
3pok łaz kuch ogród piw komór na
1/2 pok; 3 JG 137 tys 57m 3pok kuch
łaz ogród piw strych na 2 pok - 535
999 469
Sprzedam ładne mieszkanie w
okolicy Małej Poczty, 49,1 m2. 3
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, II piętro, ogrzewanie z sieci.
175tyś. Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677
Sprzedam mieszkanie - 56,4 m2;
trzy pokoje z balkonem w bloku
na 4 piętrze; bardzo słoneczne z
widokiem na góry; bardzo ładna
lokalizacja-centrum ul. Mickiewicza
(okolice sądu),jednak nie przy samej
ulicy. Zadbane - 660 910 171
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Kowarach 65m2 na wysokim
parterze. Czynsz z funduszem
remontowym 126 zł. Cena 115 000
zł do rozmów. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Piechowicach, 48 m2, budynek
ocieplony, cena 130000 zł do negocj.
Gold House nr lic. 10750 - 691 210
677
Sprzedam mieszkanie
3-pokoje,kuchnia, łazienka (60m).
Jasne, ciepłe, odnowione, na 2
piętrze. Mieszkanie w zielonej ,
cichej okolicy Lwówka Śląskiego.
Możliwość odkupienia mebli. - 693
501 189

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

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na Os. Orle - Cieplice tel. 723
295 028
Sprzedam mieszkanie 46 m2 dwa
pokoje, kuchnia, łazienka. Podgórzyn
tel. 608 461 544, 75 76 489 47
Sprzedam mieszkanie 52m2 w
Szklarskiej Porębie w centrum miasta. Ogrzewanie gazowe, parking
, piwnica. Mieszkanie gotowe do
zamieszkania. Cena 172000 zł - 601
201 134
Sprzedam mieszkanie 92 m2
na Zabobrzu: duży przedpokój, 4
pokoje, kuchnia, duża łazienka z
wanną i prysznicem, toaleta, wysoki
parter. Bez pośredników. Cena 350
000 - 503 007 820
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 56m2, okolice centrum, bez
pośredników tel. 514 718 745
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe o pow. całk. 95,7 m2 (3pokoje,
holl, garderoba) z tarasem, garażem
w domku szeregowym na ul. Małcużyńskiego w Jeleniej Górze. Cena
320 tyś zł Tel. 604 66 76 76

Sprzedam parter kamienicy,122
m2, 3 pokoje, balkon, garaż, ogródek, okolice Małej Poczty cena - 285
tys zł 666 222 031 Madom Nieruchomości, lic. 9506 Ewelina Jarząbek
- 666 222 031
Sprzedam, bez pośredników
mieszkanie, 50m w kamienicy. 2
pokoje ul. Świętojańska - 606 493
620
Szklarska Poręba - Mieszkanie
64 m2, 2 pokojowe, po remoncie, na
wysokim parterze z ogródkiem, 170
000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Trzypokojowe - tylko 128
tys. - Mieszkanie w Cieplicach po
remoncie. Wynagrodzenie biura w
pełni opłaca strona sprzedająca.
Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 660
359 500
Zabobrze 2-pok ,do negocjacji
- Jasne mieszkanie, 37m, 1 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon, duża piwnica.
Wymienione okna i piecyk gazowy.
Budynek 4-piętrowy, ocieplony,
wymienione piony. Cena 110 000 do
negocjacji. - 793 205 898
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