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JELENIA GÓRA Nieuwaga i nadmierna prędkość to tutaj najczęstsze przyczyny wypadków

Noga z gazu na Wolności!
JELENIA GÓRA

Cysterskie
infokioski

Co wyczytamy z elektronicznych informatorów, które staną
w mieście?

str. 4

JELENIA GÓRA

Koncert
z fiaskiem

Jeleniogórzanie obojętni na los
gitarzysty, który stracił zdrowie
w wypadku.

str. 5

Oba pojazdy jechały z Jeleniej
Gór y w kier unk u Cieplic. Na
wysokości „Metalowca” kierowca
volkswagena próbował zjechać
z prawego na lewy pas, ale nie
upewnił się czy nic za nim nie
jedzie i zajechał drogę kierowcy
toyoty. Ten zaczął gwałtownie hamować, wpadł w poślizg, uderzył
w golfa, a następnie w latarnię i
dachował. Do szpitala trafiły cztery osoby dorosłe i dwójka dzieci, w
tym 4,5 miesięczne niemowlę.
- Usłyszałem huk, obróciłem się
i zobaczyłem jak bus leci w powietrzu. Podbiegłem do białego golfa,
gdzie była matka z dzieckiem na
rękach. Była przerażona, podobnie, jak kierowca i maleństwo.
Pomogłem im wyjść z samochodu.
Po chwili przyjechało pogotowie
– mówił 24 –letni Bartosz Sławik,
pracownik pobliskiego zakładu.
Poszkodowanym pomagał rów-

nież Krzysztof Bieniasz, właściciel
jednej z pobliskich firm.
- To nie pierwsze zdarzenie w
tym miejscu. W minionym roku
doszło do bardzo podobnego
wypadku, w którym dachował
inny bus. Dwa lata temu dachował tu nissan, i niemal co tydzień
dochodzi do kolizji. Powinien tu
stanąć fotoradar – mówił Krzysztof Bieniasz.
Zdaniem policji winę za zdarzenia w tym miejscu ponoszą
kierujący. – Gdyby kierowcy jeździli wolniej i bardziej uważali, to
takich zdarzeń by nie było. Tam
są znaki ograniczające prędkość
i światła. Policja i straż miejska
mierzy tam również prędkość
przenośnym fotoradarem – mówiła podinspektor Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angela

Jednym z głównych powodów
brak zgrania drużyny?

str. 5

Sześć osób, w tym dwójka małych dzieci, trafiło do
szpitala po zderzeniu się volkswagena golfa z toyotą, do
którego doszło w sobotę po godz. 12.00 (26.05) na ul.
Wolności, nieopodal MZK. - Zanim ktoś straci tu życie,
powinien stanąć fotoradar - mówią kierowcy.

To niestety nie pierwsze takie zdarzenie w tym miejscu.

JELENIA GÓRA Kolejna tragedia maleństwa, którą zajmie się sąd JELENIA GÓRA

Katem dziewczynki była matka
Jakim zwyrodnialcem trzeba
być, by podnosić rękę na dziecko? – takie pytanie pojawiło się
po informacji o aresztowaniu
wyrodnej matki - 24-letniej
Marty K. z Jeleniej Góry, która
przez kilka miesięcy znęcała
się nad swoją malutką córeczką. Rodzice mają opiekować
się i chronić swoje dzieci, niekiedy bywają ich katami

krotnie wzywano również pogotowie kobiety na trzy miesiące, natomiast Sąd
ratunkowe. W marcu br. dziewczynka Rejonowy podjął decyzję o umieszczenia
została zabrana do szpitala z siniakami dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.
na twarzy i całym ciele.
Tyle szczęścia nie miał niestety 3,5
- Marcie K. przedstawiono zarzut
znęcanie się w okresie od listopada 2011 roczny Bartek z Kamiennej Góry zakaroku do 17 marca 2012 roku nad swoim towany przez swoich rodziców w 2009
dzieckiem polegające na wielokrotnym roku, którego sprawą również zajmował
biciu go po całym ciele oraz kierowanie się jeleniogórski sąd. Mariusz Vaćkar, kat
gróźb karalnych m.in. pozbawienia trzylatka, usłyszał wyrok dożywotniego
życia pod adresem matki konkubenta pozbawienia wolności. Matka chłopca,
– informuje Violetta Niziołek, rzecznik Iwona Kwiatkowska, za nie udzielenie
prasowy Prokuratury Okręgowej w pomocy i przyzwolenie na przemoc
Sprawa przeciwko Marcie K. z Jeleniej Jeleniej Górze. Na wniosek Prokuratora wobec chłopca, a także bicie dziecka,
Góry trafiła do jeleniogórskiego sądu w Rejonowego w Jeleniej Górze sąd wydał dostała 15 lat.
Angelika Grzywacz-Dudek
minionym tygodniu. Koszmar malut- decyzję o tymczasowym aresztowaniu
kiej dziewczynki najprawdopodobniej
rozpoczął się z chwilą urodzenia. Fakt,
Internauci komentują:
że matka bije swoje zaledwie pięciomie~ Jony - Pierwszym słowem, które wypowiada dziecko jest słowo matka. Ludzie
sięczne dziecko, wyszła na jaw dopiero
przywołują to słowo w ostatnich chwilach swojego życia. Nazywanie matkami kobiet,
w listopadzie minionego roku, kiedy
24-latka wprowadziła się do domu roktóre znęcają się nad swoimi dziećmi, obraża to słowo.
dziców swojego konkubenta Rafała
~Judyta (…)- Co musi dziać się w głowie takiego kogoś, żeby podnieść rękę na
P., z którym zamieszkała w osobnym
niemowlę – takie malutkie, kruche i bezbronne.
pokoju. Wówczas to rodzice Rafała P.
~ MONIKA - Nie wierze! Po prostu nie wierze! Jaka matka jest do tego zdolna?! Sama
zauważyli, że Marta K. znęca się nad
niemowlakiem. Matka konkubenta
mam 3-miesieczną córeczkę i nie wyobrażam sobie ją skrzywdzić. Polskie prawo jest do
próbowała rozmawiać z Martą K., ale
d...! Gdzie była środowiskowa? Gdzie sąsiedzi? Przecież to dzieciątko musiało strasznie
w odpowiedzi słyszała, że jeśli nie przepłakać, obolałe, znerwicowane i wystraszone. Że nikt nie zareagował? (…)
stanie się wtrącać, to straci życie. Dwu-

Nad miastem przeszła nawałnica
Gwałtowna burza, która przeszła
w środę wieczorem nad Jelenią Górą
i regionem spowodowała utrudnienia
w komunikacji na głównych ulicach
miasta i poważne zagrożenia dla
mieszkańców. Strażacy interweniowali
w przypadku pięciu konarów, które
spadały na drogi i chodniki. Ale nie
tylko. – Kilka minut po godz. 20.00
silne opady deszczu doprowadziły
do urwania się części balkonu w kamienicy przy ul. Klonowica 8. Woda

porwała również stoliki, krzesła i
ogrodzenie sprzed kawiarni Bristolka
przy głównym deptaku – informuje
Artur Wilimek,
O godz. 19.50 i 20.00 silny wiatr
strącił dwa konary przy ul. Nadbrzeżnej
w Jeleniej Górze. Jeden z nich spadł tuż
przy wejściu do budynku. - Szczęście,
że nikt w tym czasie nie przechodził
chodnikiem, bo doszłoby do tragedii –
mówili mieszkańcy.
(red)

JELENIA GÓRA

Euro 2012 ze strefą i ogromną flagą
Tylko przez jeden dzień w Jeleniej
Górze będzie czynna strefa kibica
podczas Euro 2012. Taką decyzję
władze miasta podjęły ze względów
ekonomicznych. Strefa pojawi się 24
czerwca w godz. 15.00 – 23.00. Ma
to być mobilna strefa kibica, która
zostanie zbudowana w oparciu o
samochód EuroTruck z ekranem
diodowym 5 x 3 m, z odpowiednim nagłośnieniem. Zaplanowano również
konkursy i animacje, a także stoiska
gastronomiczne. Wstęp do „strefy”
będzie bezpłatny.

A w miniony piątek pracownicy
jeleniogórskiej firmy Murakun z ul.
Krzywoustego umieścili na dachu
100-metrową flagę Polski. Pomysłodawcą był kierownik hurtowni, a
flagę przez cztery godziny montowało
sześciu pracowników. - To będzie
najprawdopodobniej największa flaga
w Jeleniej Górze. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, jak bardzo kibicujemy
naszym piłkarzom – mówił Jacek Zieliński, jeden z pracowników hurtowni
Murakun w Jeleniej Górze.
(Angela)
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 38 733
ul. Zgorzelecka 9                                        kom. 0509 963 753      0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Fot. Agrafka

Pękły przewody w autobusach
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Niedokończona przeprawa stwarza zagrożenie dla ludzi

Zamiast mostu pręty
Czy most nad Młynówką, który w założeniu miałby połączyć ul. Pijarską i ścieżkę rowerową w Jeleniej Górze zostanie wreszcie dokończony? Z informacji wynika, że termin
oddania go do eksploatacji upływa we wrześniu br. Choć czasu zostało niewiele – póki co,
na brzegach rzeki „stoją i straszą” jedynie zbrojenia oraz przyczółki.

Prawie pięć godzin trwało w miniony wtorek usuwanie plamy oleju,
ciągnącej się ponad dwa kilometry
na ul. Wolności. Wyciek nastąpił z
przewodu napędowego wentylatora
jednego z autobusów MZK. – Trzeba
było zamknąć oba pasy ruchu w
kierunku Cieplic od ul. Kruszwickiej
do Ceglanej, bo nie można było
zabezpieczyć tak dużego terenu
pachołkami, a kierowcy zjeżdżali na
zamknięty pas jezdni i rozjeżdżali
olej, co powodowało jeszcze większe
zagrożenie dla ruchu – poinformował nas Andrzej Ciosk, rzecznik
KMPSP w Jeleniej Górze. W akcji
brali udział strażacy, miejscy strażnicy, pracownicy MPGK oraz MZK.
Zużyto ok. 140 kg sorbentu, czyli
proszku wchłaniającego substancje
ropopochodne.
Pękł przewód napędu wentylatora
i olej hydrauliczny wyciekł na jezdnię. Stary model volvo nie posiada
kontrolki informującej natychmiast
o tego rodzaju awarii - powiedział

JELENIA GÓRA

– Kiedy ktoś weźmie się do roboty
i zrobi coś z tym upiorem? – pyta
pan Ryszard, mieszkaniec kamienicy
przy Pijarskiej. W podobnym tonie
wypowiadają się również mieszkańcy Osiedla Robotniczego w Jeleniej
Górze, przy której zbudowano ścieżkę
rowerową wzdłuż rzeki Młynówki. Co
ważne, zapytane przez nas osoby podkreślają zgodnie, że niedokończony
most nie tylko szpeci okolicę lecz jest
niebezpieczny dla dzieci bawiących

Marek Woźniak, prezes MZK w
Jeleniej Górze.
Do podobnego zdarzenia, w tym
samym miejscu, doszło dzień wcześniej. Straż pożarna ok. godz. 11.00 w
poniedziałek musiała oczyszczać dwa
pasy ruchu ul. Wolności w kierunku
Cieplic z plamy płynu o długości 500
metrów długości i prawie metra
szerokości.
– Tym razem w jednym z najstarszych autobusów, jakie posiadamy,
tuż obok zajezdni MZK pękła złączka
w układzie chłodzenia i wyciekł
z niej płyn chłodzący silnik. Nie
stanowiło to zagrożenia dla ruchu,
bo substancja ta wyparowuje jak
woda – wyjaśniał Marek Woźniak.
- Po każdym zjeździe z trasy autobus
przechodzi kontrolę techniczną.
W obu przypadkach kontrola nie
wykryła żadnych nieprawidłowości,
więc usterki musiały powstać w
czasie kursów tych pojazdów – dodał
prezes MZK.
(Agrafka)
RADOMIERZ

Przez nieuwagę

Będzie o czasie pracy kierowców

Jeleniogórskie oddziały Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizatorzy zapewniają nieodpłatnie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszają do udziału materiały oraz pomoc doświadczonych
pracowników PIP - inspektorów pracy.
w nieodpłatnym szkoleniu.
dzonej pod hasłem „Czas pracy, a wypadki
drogowe”. - Akcja PIP jest skierowana do
przedsiębiorców zatrudniających kierowców, jak również innych podmiotów
gospodarczych nie zatrudniających pracowników, ale prowadzących działalność
transportową – informuje Marta Jaromin
z jeleniogórskiego oddziału Państwowej
Inspekcji Pracy. W ramach spotkania

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca br. w
godzinach od 10.oo do 12.oo w „Książnicy Karkonoskiej” przy ul. Bankowej
27 w Jeleniej Górze. Zgłoszenia należy
kierować w terminie do dnia 1 czerwca
2012 r. na mail: szkolenia@jeleniagora.
skwp.pl Dla każdej firmy przewidziane
jest miejsce dla jednego przedstawiciela.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
(Angela)
•

JELENIA GÓRA

Była studencka giełda pomysłów
Druga edycja imprezy: „Giełda pomysłów 2012 – Studenci Uniwersytetu
Ekonomicznego na rzecz rozwoju
Jeleniej Góry” odbyła się w środę w
Uniwersytecie Ekonomicznym. – Celem giełdy jest omówienie propozycji
studentów, które mogą przyczynić się
do poprawy sytuacji w naszym mieście – mówił nam Rajmund Żuryński,
student UE, członek Naukowego Koła
Logistycznego „LoGRit”.
Podczas imprezy studenci przedstawili pomysły na rozwój Jeleniej Góry

podparte badaniami i ankietami przeprowadzonymi wśród przedsiębiorców,
możliwości wykorzystania potencjału i
gruntów pod inwestycje w mieście, rozwiązania biznesowe mogące przynieść
korzyści miastu i jego mieszkańcom,
jak również efekty badań zadowolenia
i oczekiwań żaków dotyczących życia
kulturalnego. Mówiono m.in. o kondycji
przemysłu w mieście, infrastrukturze
gazowej, energetycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej.

(Petr)

Robert z Osiedla Robotniczego (nazwiska do wiadomości redakcji).
Kiedy ktoś zrobi coś z tym upiorem,
pytamy za panem Ryszardem? Jak się
okazuje sprawa nie jest wcale taka prosta. - Termin umowy oddania tego mostu
do eksploatacji jest określony na koniec
września 2012 r. Niektóre jego elementy
m.in. przyczółki zostały zbudowane
znacznie wcześniej, niż przewidywały
terminy umowy z uwagi na potrzebę
ukończenia budowy ścieżki rowerowej

Mieszkańcy czekają na dokończenie budowy mostu

Warto skorzystać z tego darmowego szkolenia

Zajęcia będa z zakresu czasu pracy
kierowców, sposobów podnoszenia
bezpieczeństwa kierowców oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków
drogowych. Firmy mogą się zgłaszać do
1 czerwca br. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie organizowane jest w
ramach kampanii informacyjno-prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy prowa-

się obok ścieżki i zwierząt, z którymi
wychodzą na spacer jeleniogórzanie.
– Zbrojenia i przyczółki stoją i
straszą. Ale nie tylko, naszym zdaniem
teren jest niewłaściwie zabezpieczony,
a te wszystkie sterczące druty mogą
zagrażać i zdrowiu, i życiu. Niech
jakieś dziecko przejdzie przez płot,
potknie się i na nie upadnie. Tragedia
gotowa! Nie da się zawsze upilnować;
to samo tyczy się domowych pupili –
mówią pan Ryszard z Pijarskiej i pan

wzdłuż Młynówki. Elementy konstrukcji
mostu – które powstały na obu brzegach rzeki, umożliwią ich spięcie bez
groźby uszkodzenia ścieżki – tłumaczy
Cezary Wiklik, rzecznik Urzędu Miasta.
I dodaje: - Dopiero po 30 września br.,
jeżeli wykonawca nie zdoła dokończyć
budowy mostu, będzie można podjąć
wobec niego działania sankcjonujące
będące wynikiem niewypełnienia warunków umowy przewidującej zresztą
także inne prace w pasie drogowym
nowego układu komunikacyjnego, jak
wyburzenie pustostanu przy zbiegu ulic:
Kilińskiego, Górnej i Jeleniej.
Piotr Iwaniec
Fot. Petr

Trzeba było oczyścić z oleju około 2 km jezdni.
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Nieuwaga 27–letniego motocyklisty
była przyczyną wypadku, do którego
doszło w piątek w Radomierzu około
godz. 16.00. Podczas gwałtownego hamowania motocyklista i pasażer spadli
z pojazdu, a motocykl przekoziołkował
uszkadzając dwa auta. Podczas upadku
pasażer motocykla złamał sobie nogę
w kostce. Nieuwaga była również
przyczyną piątkowej kolizji na Trasie
Czeskiej. Kierująca pandą zagapiła się
i wjechała w tył ciężarówki z naczepą.
Nikomu nic się nie stało.
(Angela)
A
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A
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PIECHOWICE

Cztery razy okradł elektrownię

•

R

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

20 tysięcy złotych – informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
27-latek przyznał się do kradzieży
i włamań. Wyjaśniał, że skradzione
przedmioty sprzedał w jednym z
punktów skupu złomu. Sprawca po
wykonaniu czynności został zwolniony. Teraz za kradzieże z włamaniem
grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
(Angela)

Turbina wodna i jej mosiężne łopaty
oraz kable elektryczne aluminiowe i
miedziane– to elementy Elektrowni
Wodnej w Piechowicach, które w tym
roku stały się łupem 27–letniego złodzieja z tej miejscowości. Mieszkaniec
Piechowic ma na swoim koncie co najmniej cztery kradzieże z włamaniem.
- Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna od stycznia do maja co najmniej
cztery razy włamał się i okradł jedną z
elektrowni wodnych w Piechowicach.
Właściciel oszacował straty na około
E
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L
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•

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

WYKONUJEMY:

www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

STACJA PALIW - sprzedaż oleju napędowego dla firm i instytucji
NAPRAWY SAMOCHODÓW - osobowych, ciężarowych i autobusów

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.mzk.jgora.pl i 75-76-48-736
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O NIEJ SIĘ MÓWI

Sylwia MotylCinkowska,
dyrektor ODK
Zabobrze w
Jeleniej Górze

Jest niewątpliwie kobietą obdarzoną wielką
charyzmą i chęcią do
tworzenia przedsięwzięć
mających zasadniczy
wpływ na polepszanie
wizerunku Jeleniej Góry.
Gdy się za coś zabiera,
zawsze doprowadza to do
końca z bardzo dobrym
skutkiem. Absolwentka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kulturoznawstwa w Uniwersytecie
Wrocławskim, specjalizacja teatralna. Przed objęciem funkcji dyrektora
ODK (w 2005 roku) organizowała
imprezy kulturalne i była specjalistką
do spraw promocji.
Sylwia Motyl-Cinkowska zasłynęła
w Polsce i za granicą Międzynarodowym Festiwalem „ZOOM-Zbliżenia”,
który każdego roku odbywa się w
kinie Lot w Jeleniej Górze. To właśnie
ona – a ściślej jej pomysły, w których
realizację zaangażowało się gro młodych zdolnych z regionu sprawiły, że
impreza ta coraz bardziej zyskuje na
swej popularności.
(Petr)

Zbigniew Leszek, prezes
Izersko-Karkonoskiego
Towarzystwa Kolarskiego

się tylko da. W Polsce i
za granicą. Swoją pasją
zaraża innych cyklistów,
którzy towarzyszą mu
w czasie oficjalnych i
nieoficjalnych wycieczek
rowerowych. Na swoim
koncie ma najróżniejsze
zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach dla
zasłużonych w mieście i
regionie. Wczoraj można
go było spotkać na IV
Rowerowej Paradzie Retro
i Osobliwości na Placu
Ratuszowym.
(Petr)
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Niekwestionowany lider jeleniogórskich cyklistów, jest także miłośnikiem
narciarstwa. Kiedy się przedstawia do
nazwiska dodaje żartobliwie „Bicykl”.
Zbigniewa Leszka z powodzeniem
można opisać posługując się tekstem
jednej z piosenek Lecha Janerki, w
której opiewa on los „spokokolarza”, dla którego rower jest całym
światem – czy może raczej pozwala
zawojować cały świat. Bez względu
na warunki pogodowe „spokokolarz”
z Jeleniej Góry jeździ na rowerze gdzie

JELENIA GÓRA Elektroniczne informatory dla mieszkańców i turystów

Są cysterskie infokioski

Czy ktoś pomoże
chorej dziewczynce?

Jeden z takich obiektów jest już na placu Ratuszowym. To elektroniczny informator o projekcie
– Córka prosi, mamo, ratuj, bo
„Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”. Są w nim wiadomości nie tylko o Pocysterskim Zespole mnie wszystko boli, a ja nie mam
Klasztornym, w tym Kościele parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach, ale również mówiące dla niej na leki i na rehabilitację.
Gdyby to było możliwe, wzięłao okolicznych zabytkach, ciekawych miejscach i aktualnych imprezach kulturalnych.
- Dzisiaj mają być zamontowane już
wszystkie z dziewięciu infokiosków
na terenie Jeleniej Góry. Na spotkaniu
informacyjnym, które odbędzie się
30 maja w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego, partnerzy projektu zostaną poinformowani
o sposobie administrowania witryną
internetową oraz obsługą infokiosków.
Wtedy też zostaną one uaktywnione
– poinformował Wojciech Biliński, dyrektor Wydziału Turystyki Departament
Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Osiem infokiosków zewnętrznych
zostanie zamontowanych przy takich

obiektach jak: Urząd Miejski na ul.
Sudeckiej 29 i Placu Ratuszowym 58,
Toaleta Publiczna na ul. Oskara Langego, Punkt Informacji Turystycznej
na ul. Bankowej 27, Punkt Informacji
Turystycznej na Placu Piastowskim 32,
Miejski Dom Kultury „Muflon” na ul.
Cieplickiej 172, Termy Cieplickie, SP ZOZ
Szpital Miejski MSWiA na ul. Cieplickiej
69-71. Jeden infokiosk wewnętrzny
będzie zamontowany w Domu Hauptmanna przy ul. Michałowickiej 32.
W Projekcie zaplanowano instalację 49 infokiosków zewnętrznych
i wewnętrznych, wolnostojących i
wmontowanych w ściany, a łączny

bym jej ból na siebie – opowiada
Agnieszka Zalewska, samotna
matka z Jeleniej Góry. 14–letnia
Małgosia ma zapalenie reumatoidalne stawów. Powykręcało jej
ręce i nogi. Z chorobą zmaga się
od małego. Teraz jest w szpitalu w
Karpaczu, kiedy wróci do domu,
znowu pojawi się problem leków
i rehabilitacji. - Córka miewa
takie ataki, że z bólu mdleje, a
leki kosztują około 300 złotych
miesięcznie i na nie muszę mieć.
Przy dochodzie 800 złotych (renta i zasiłek z opieki społecznej)
ciężko mi opłacić rachunki za
mieszkanie, prąd i wodę. Sama też
potrzebuję lekarstw, bo mam guza
w mózgu, którego nie da się operować - mówi ze łzami w oczach
kobieta. - Jestem samotną matką,
a komornik ściąga mi jeszcze 170
zł na dług w banku, który zrobił
mój mąż. Dopiero po jego śmierci
dowiedziałam się, że brał 6 tys. zł
kredytu. Teraz ja to muszę spłacać.
Zaczyna mi już brakować sił - dodaje. - Wtedy córka mnie pociesza,
mówi: mamo nie płacz, wszystko
będzie dobrze, a ja nie mam za
co walczyć o jej zdrowie. Dlatego
proszę o pomoc. Nie chcę żadnych
pieniędzy brać do ręki. Ale może
ktoś by wykupił leki dla córki,
opłacił rehabilitację. Przyjmę też
z wdzięcznością ubrania, artykuły
spożywcze i środki czystości - apeluje Agnieszka Zalewska. Kto chce
pomóc chorej dziewczynce, może
się kontaktować z jej mamą pod
numerem telefonu 782 932 520.
(Agrafka)

ich koszt to 1 104 294,00 zł. Na terenie
szlaku będą zamontowane do końca
czerwca 2012r i będą działały całą
dobę. W każdym z 49 infokiosów, na
terenie województw: dolnośląskiego,
śląskiego, opolskiego i małopolskiego
będą zawarte informacje na temat 36
obiektów cysterskich i pocysterskich
„Południowo - Zachodniego Szlaku
Cysterskiego”, ich zdjęcia, mapy oraz
panoramy. Ponadto będą w nich opisy
obiektów i atrakcji turystycznych
znajdujących się w pobliżu – dodał
Wojciech Biliński.
Agata Galas

POWIAT Najbliższa siedziba kontrolna miałaby być w Legnicy

Sanepid do likwidacji?
W Ministerstwie Zdrowia
pojawiły się plany likwidacji
wielu placówek sanepidu w
całej Polsce, w tym w Jeleniej
Górze.
– Będziemy stanowczo protestować
przeciwko jakiemukolwiek ograniczeniu zakresu działalności PSS–E – powiedział Jacek Włodyga, starosta powiatu
jeleniogórskiego. Sprzeciwiają sie temu
także władze Jeleniej Góry.
Ewa Czyżewska, dyrektor jeleniogórskiej PSS-E, składając sprawozdanie
z rocznej działalności, potwierdziła
informację o zamiarze likwidacji jeleniogórskiej placówki. Podkreślała, że mimo
groźby zamknięcia, zakres obowiązków
w stacji poszerza się m.in. ze względu na
zacieśnianie się współpracy ze służbami
tego typu w krajach Unii Europejskiej.

- Prowadzimy kontrole czystości w
żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz
okresową weryfikację stanu higieny
w placówkach wypoczynkowych dla
dzieci i młodzieży przed wakacjami i
feriami zimowymi, czy też w hotelach
i pensjonatach. Sprawdzamy także
stan czystości wody pitnej, opiniujemy
orzeczenia o uznaniu niektórych chorób
za zawodowe, systematycznie kontrolujemy zakłady fryzjerskie, punkty gastronomiczne, monitorujemy sytuację
w zakresie szczepień obowiązkowych,
itp. – mówiła Ewa Czyżewska, dyrektor
PSS-E.
Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej na pracowników PSS-E
spadły nowe obowiązki w postaci
kilkusystemowych badań produktów
żywnościowych pod kątem ich wpływu
na zdrowie dzieci i dorosłych. Są trzy
osobne procedury dotyczące trzech grup

Wielkie brawa dla gimnazjalistów
miejsce. Do konkursu przygotowała ich
Mariola Smektała.
W przedstawieniu uczniowie w mistrzowski sposób zaprezentowali cztery
miejsca z powiatu jeleniogórskiego,
które korzystały z programu RPO WD:
Punkt Widokowy w Radomierzu, Teatr
im. Norwida, Muzeum Karkonoskie
oraz szpital w Jeleniej Górze. Konkurs
zorganizował Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego.
(Angela)

Powalczą o unijne pieniądze
czy też tras turystycznych. Chcielibyśmy także w regionie jeleniogórskim
wybudować lotnisko dla samolotów
biznesowo-turystycznych oraz stworzyć atrakcyjny środek transportu,
jak na przykład kolej zębatą z Borowic
do Schroniska Odrodzenie i na stronę
czeską do miejscowości Szpindlerowy
Młyn - mówi Jacek Włodyga.
Przed dwoma laty przedstawiciele
starostwa brali udział w targach
turystycznych w Aachen, gdzie była
obecna eurodeputowana z Niemiec
Sabine Verheyen, której tak spodobał
się pomysł współpracy międzygranicznej, że postanowiła zaprosić
partnerów z Czech, Niemiec i Polski
do Parlamentu Euroepjskiego. Pytała
też o problemy, które eurodeputowani
mogliby pomóc rozwiązać.
Podczas wizyty w Brukseli jeleniogórski starosta Jacek Włodyga będzie
mówił o współpracy międzygranicznej i potrzebach z nią związanych.
W Europarlamencie pojawi się także
eurodeputowany Piotr Borys, który
wspiera całą inicjatywę.
(Agrafka)

Jutro (29 maja) trzyosobowa delegacja ze Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze wraz z partnerami
niemieckimi z Aachen i czeskimi z Jablonca nad Nysą pojadą do Parlamentu Europejskiego, by zaprezentować
swoją dotychczasową współpracę.
– Chcemy wypracować uproszczoną
metodę przyznawania środków rejonom przygranicznym – mówi Jacek
Włodyga, starosta jeleniogórski.
Było już wiele sytuacji, kiedy jeleniogórskie starostwo przez rok
próbowało uzyskać różnorodne dofinansowania z Unii Europejskiej na
rozwój regionu i turystyki, a później
okazywało się, że kwota wkładu własnego jest tak duża, że w budżecie nie
ma takich środków, by uczestniczyć
w projektach.
Rejony przygraniczne charakteryzują się niewielkim zasiedleniem
i często przegrywają w różnych
projektach z dużymi aglomeracjami,
gdzie są zasobne budżety, z których
można sfinansować wkład własny.
A przecież rejony przygraniczne
również potrzebują remontu dróg,
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Postoje przy giełdzie pod kontrolą
nych, którzy nie będą stosować się do
znaków lub nadal będą powodować
utrudnienia w ruchu strażnicy miejscy
ukarzą mandatem. Przypominamy też
o zakazie poruszania się pojazdami
po wałach przeciwpowodziowych czy
groblach - mówi Artur Wilimek.
I dodaje: – Wzmożone kontrole w
okolicach giełdy będziemy przeprowadzali cały czas. To nie jest akcja krótkotrwała; rozpoczęliśmy ją w związku z
nagminnym łamaniem przepisów przez
kierowców przyjeżdżających na giełdę.
Prosimy o pozostawianie pojazdów na
wyznaczonych parkingach. Tam postój
kosztuje 3 zł, mandat jest o 97 zł droższy.
(Petr)

Strażnicy miejscy będą przeprowadzali wzmożone kontrole parkowania
w okolicach giełdy przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze. – Chodzi o to,
że kierujący nie stosują się do znaków
bądź powodują utrudnienia w ruchu.
W niedzielę, 20 maja, mandaty otrzymało kilkunastu kierowców. Kontrole
przeprowadzimy również w następną
niedzielę – mówi nam Artur Wilimek,
rzecznik prasowy SM.
Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy od
rzecznika prasowego SM, wzmożone
kontrole dotyczą ulic Sowińskiego,
Książęcej, Lubańskiej i Wojewódzkiej. –
Obowiązują tam strefowy zakaz postoju
i zakaz zatrzymywania. Zmotoryzowa•
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JANOWICE WIELKIE
Uczniowie z miejscowego Zespołu
Szkół zwyciężyli w konkursie „Moja okolica pięknieje dzięki RPO” pokonując 90
szkół gimnazjalnych z całego Dolnego
Śląska! W nagrodę uczniowie wyjadą
do Brukseli. Dostali też tablety. W ścisłym
finale, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu janowicka
drużyna w składzie: Patrycja Skorupińska, Alicja Wiśniewska, Mateusz Smektała i Patryk Łuczak, zaprezentowała
20-minutowy program artystyczny,
którym pokonała rywali i zdobyła I

wyrobów, kontrolowanych globalnie.
Pierwszą z nich są urządzenia AGD,
szczególnie te produkowane w Chinach.
Druga grupa to kosmetyki, natomiast
trzecia to środki ochrony roślin.
Działalność zdrowotno-oświatowa
to kolejny segment pracy sanepidu. –
Wdrażamy w szkołach różne programy
edukacyjne m.in. na temat zagrożenia
wirusem HIV i AIDS, związane ze skutkami palenia tytoniu przez młodzież,
ale także projekt „Trzymaj formę”, który
poszerza świadomość o konieczności
wykonywania ćwiczeń fizycznych, aby
być zdrowym i mieć dobrze się czuć –
mówi Ewa Czyżewska.
O tym, jak bardzo PSS-E jest potrzebna najlepiej świadczy jej obrona
przez stowarzyszenie pracodawców.
Mimo, że czasem po kontroli sanepidu,
pracownicy PSS-E muszą wystawić
mandat, jednak pracodawcy doceniają
to, że dzięki tym kontrolom poprawia
się standard pracy i i jakość produktów.
(Agrafka)
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Drzewo spadło na samochód
Na szczęście nikomu nic się nie
stało. Drzewo spadło na samochód
i część chodnika około godz. 16.00
przy Kościele św. Anny w Jeleniej
Górze.
(Angela)

Zbita przednia szyba oraz uszkodzona karoseria zaparkowanego
auta marki Volkswagen New Beetle
– to skutki piątkowego wiatru, który
przy ul. Bankowej w Jeleniej Górze
powalił brzozę rosnącą na skwerku.
•
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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
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Podczas koncertu dla Bartka zebrano... 200 zł

Publika zawiodła

Będzie się działo

JELENIA GÓRA

Koncert w Norwidzie

Dzień Dziecka przez tydzień

„Pasjans dla dwóch” Grzegorza
Turnaua oraz Andrzeja Sikorowskiego – 28 maja o 20.00 na deskach Teatru im. C.K. Norwida.

Koncert charytatywny przygotowany z myślą o Bartku Wanacie, gitarzyście jeleniogórskiej
formacji metalowej MEPHARIS, który odniósł ciężkie obrażenia w tragicznym wypadku pod
Osiekiem opisywanym na łamach portalu Jelonka.com, odbył się w piątek (25 maja) w Orient Na francuską nutę
Koncert piosenki francuskiej
Expressie. – Nazbieraliśmy 200 zł – mówi Sebastian Konat.
mocno jak na solidny koncert metalowy przystało. Szkoda tylko, że
zaledwie dla kilkudziesięcioosobowej
publiczności, która pomimo deklaracji składanych choćby w serwisie
facebook dotyczących uczestnictwa
w koncercie, i tym razem zawiodła
na całej linii.
– W związku z powyższym, udało
nam się nazbierać 200 zł. Na facebooku
ludzie deklarowali, że przyjdą tłumnie.

Nie przyszli. Chciałbym serdecznie
podziękować pani Alicji Dusińskiej
za udostępnienie lokalu LOSTBONE i
CHECKPOINT za świetną muzykę i tym,
którzy pomogli nam zorganizować
imprezę. Obecni przyszli tu z wielkim
sercem i chęcią do zabawy. Nieobecni –
niech żałują – podsumowuje Sebastian
Konat, organizator, perkusista zespołu
MEPHARIS.
Piotr Iwaniec

Fot. Petr

Przypomnijmy – Bartek Wanat
doznał ciężkich obrażeń w tragicznym
wypadku pod Osiekiem, opisywanym
na łamach portalu Jelonka.com. Teraz
są potrzebne pieniądze na łóżko rehabilitacyjne i samą rehabilitację, bo to
dużo kosztuje. Stąd pomysł koncertu
charytatywnego.
Prócz kolegów z zespołu, dla Bartka
Wanata zagrali LOSTBONE i CHECKPOINT z Warszawy. A zagrali ostro,

„La vie en rose”, w wykonaniu
Studia Piosenki ODK, odbędzie się
28 maja o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu.
. Wstęp jest wolny.

Nieokiełznana natura

Otwarcie wystawy „Fotografia
dzikiej przyrody ‘2010” zaplanowano na 1 czerwca o godz. 16.30
w Muzeum Przyrodniczym.

Wystawa fotografii

Wernisaż wystawy „Odsłona
2012” odbędzie się 3 czerwca w
Biurze Wystaw Artystycznych.
Jest to prezentacja realizacji studentów i pracowników Pracowni
Fotomediów przy Wydziale Sztuki
Mediów Wydziału Grafiki i sztuki
mediów ASP. .
		

Filharmonicy zagrają
w pałacu
Koncert Filharmoników
Dolnośląskich oraz
Monachijskiej Orkiestry
Radiowej - Bayerische Rundfunk
Munchen odbędzie się 3
czerwca o godz. 16.00 w Pałacu
Wojanów. Wstęp jest wolny.
(red)
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Fatalny mecz na pożegnanie
W przedostatniej kolejce IV–ligi
Karkonosze Jelenia Góra nie wykorzystały okazji, aby zwycięstwem zakończyć
występy na własnym terenie w sezonie
2011/2012. Po bardzo słabym „widowisku” mecz z Granicą Bogatynia zakończył się wynikiem bezbramkowym.
O pierwszej połowie można powiedzieć jedynie, że się odbyła. Żadna z ekip
nie stworzyła sobie groźnej sytuacji, a
próby strzałów można było nazwać
podaniami do bramkarzy drużyny
przeciwnej. Po zmianie stron zapaliła
się iskierka nadziei na emocje w tym
spotkaniu. W 47. minucie Gęca nie upilnował Czeczota przy dośrodkowaniu,
a ten strzałem głową skierował piłkę
minimalnie nad poprzeczką. Chwilę
później przed szansą stanął Piaszczyk,
ale strzał w długi róg efektownie wypiąstkował golkiper gości. W kolejnych
minutach wszystko wróciło do „normy”
i ponownie zawiało nudą na stadionie
przy ul. Lubańskiej. Występujący bez
trenera Artura Milewskiego, którego
zastąpił kontuzjowany Wojtek Bijan,

piłkarze Karkonoszy bili głową w mur,
mimo braku zagrożenia pod bramką
Dubiela nie potrafili wypracować sobie
czystej sytuacji. Niewiele zabrakło, a
gospodarze pożegnaliby się z nieliczną
publicznością porażką. W końcowych
minutach dwukrotnie przed szansą
stanął Mokijewski, ale najpierw strzelił
obok słupka, a w 90. minucie był sam
przed bramkarzem biało-niebieskich,
ale najwidoczniej nie spodziewał się, że
dotrze do niego piłka i tylko musnął ją
w kierunku Dubiela.
Karkonosze Jelenia Góra - Granica
Bogatynia 0:0
Karonosze: Dubiel - Walczak, Wawrzyniak, Gęca, Ziomek, Bednarczyk,
Gałuszka, Krakówka, Malarowski,
Krupa, Piaszczyk. Zmiany: Kowalski,
Marek, Khodzakoulov.
Granica: Czekański - Szywała, Omelański, Tkaczyk, Chrzanowski, Pastuszko, Czeczot, Rachwał, Koryto, Gawlik,
Pietkiewicz
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Triumf mini koszykarek z SP 11
Trzy zespoły stanęły na starcie organizowanego przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze turnieju
mini koszykówki dziewcząt klas V szkół
podstawowych. Na finiszu imprezy
z końcowego zwycięstwa cieszyły się
zawodniczki SP 11.
Wyniki: SP 11 – SP 2 (22:10), SP 11 –
SP 10 (30:10), SP 2 – SP 10 (14:12)
Klasyfikacja końcowa:

1. SP 11, 2. SP 2, 3. SP 10
Skład zwycięskiej drużyny SP 11:
Malwina Klimaszewska, Dominika Płudowska, Magdalena Starczyk, Weronika
Bachurska, Marzena Małenda, Natalia
Maćków, Katarzyna Pytel, Justyna Janik,
Lidia Dębska, Justyna Dąbrowska, Maria
Krajewska, Ada Konok.
Opiekun: Łukasz Niesobski
(MDvR)
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Z okazji święta najmłodszych
mieszkańców miasta, wiele będzie
się działo. 1 o godz. 10.00 w ODK
rozpocznie się Festiwal Piosenki Dziecięcej Zabobrze 2012’,
przeznaczony dla uczestników
w wieku od 5 do 15 lat. Teatr
im. Norwida zaprasza o godz.
10.00 i 17.00 na „Wojnę bajek”
z upominkami i słodyczami. W
tym dniu będą mogły bezpłatnie
odwiedzić Muzeum Przyrodnicze,
a w Zdrojowym Teatrze Animacji o
godz. 9.00 i 10.30 zostanie wystawiony przedpremierowy spektakl
dla dzieci „Bajki z Jelonkiem”.
Następnego dnia, 2 czerwca, Teatr
Zdrojowy pokaże znowu „Bajki
z Jelonkiem” (o 14.00 i 16.00),
będzie też akcja plastyczna Biura Wystaw Artystycznych, czyli
konkursy z okazji Dnia Dziecka o
godz. 13.00 na boisku Gimnazjum
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Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej. Na 3
czerwca, w ramach Niedzielnego
Poranku Muzycznego, o godz.
10.00 w Filharmonii Dolnośląskiej
będzie się Wielka Gala Muzyki
Bajkowej w wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Dolnośląskiej, w sali koncertowej przy
ul. Józefa Piłsudskiego 60. A o
godz. 14.00 na Placu Piastowskim
rozpocznie się Cieplicka Parada
Klaunów z grami, i zabawami dla
dzieci. 4 czerwcao godz. 16.00 w
ODK rozpoczną się warsztaty cyrkowe dla dzieci „Większy kawałek
słońca”. Zapisy w sekretariacie
ODK, tel. (75) 75 31 831. Liczba
miejsc jest ograniczona. 5 czerwca
godz. 10.00 w Teatrze im. C.K.
Norwida będzie „Wojna bajek”,
a Zdrojowym Teatrze Animacji „Bajki z Jelonkiem”.
(red)

KARPACZ

Znani piłkarze w karykaturze
W Muzeum Sportu i Turystyki
od poniedziałku można oglądać
wystawę Leszka Kuczerskiego
„Piłkarze w kar ykaturze”. Na
wernisażu były też maski – kar ykatur y znanych polit yków,
autorstwa L. Kuczerskiego.
Maski, jak i rysunki stworzył
Leszek Kuczerski, znany polski karykaturzysta, na prośbę
Zbigniewa Kulika, dyrektora

Muzeum Spor tu i Tur y st yki.
Ekspozycja prezentuje 39 karykatur sławnych piłkarzy. Rysunki
piłkarzy zostały opublikowane
w książce „Królowie futbolu”,
która była promowana podczas
wernisażu.
Ekspozycję można oglądać do
końca czerwca. Bilet normalny
kosztuje 6 zł, a ulgowy 4 zł.
(red)

Zespół pożegnał się ze statusem pierwszoligowca

Quo vadis Sudety? (2)
Za nami kompletnie nieudany
sezon w wykonaniu zespołu
Sudetów, w którym odnotowując trzy zwycięstwa w rundzie
zasadniczej i jedno w play–
outach pożegnal pierwszą ligę.
O przyczynach porażki rozmawiamy z prezesem Danielem
Sadowskim oraz czołowym
zawodnikiem Sudetów - Łukaszem Niesobskim. Dziś druga
drugą część wywiadu.
Kary finansowe o jakich była
mowa w trakcie sezonu oraz zobowiązania wobec zawodników,
czy klub nie zalega z wynagrodzeniami?
Sadowski: - Jeśli chodzi o zawodników to mamy zamknięty sezon pod
względem finansowym, nie mamy
żadnych zaległości wobec zawodników,
ani trenera.
Niesobski: - Jeśli chodzi o mobilizację
to kary finansowe, które dostaliśmy
kilka tygodni wcześniej zostałyby anulowane gdybyśmy się utrzymali. I
tutaj widać nieporadność prezesa! W
poprzednim sezonie nie zagwarantował
nam żadnych premii za awans i to było
wiadome już wcześniej, ale za utrzymanie powinien mobilizować graczy.
Nie chciałbym się wymądrzać, ale nie
ma lepszej mobilizacji niż finansowa
w świecie sportu. Zwłaszcza na takim
poziomie. Po ostatnim meczu prezes

zorganizował spotkanie towarzyskie, na
które nie zapraszał tylko dał informacje,
że się odbędzie. I gdyby nie Jarek Wilusz
to bym o tym spotkaniu nie wiedział. Z
tego co wiem trenera nikt nie zapraszał
(nie wiem dlaczego), z zarządu klubu
też nikogo nie było poza prezesem.
Dlatego uważam, że to było spotkanie
towarzyskie! Jeżeli chodzi o skład personalny to na 100% wiadomo, że klub czyli
Pan prezes nie ma ani jednego gracza z
kontraktem na przyszły sezon i jak mi
wiadomo z nikim nie były prowadzone
jak dotąd rozmowy. Co dalej? Pewne
jest, że na chwilę obecną SUDETY nie
istnieją. Czyli zero koncepcji prezesa na
dalsze funkcjonowanie, zero pieniędzy
od potencjalnych sponsorów i zero
zawodników... A cała „burza”, o którą
pytał Pan redaktor, została nadmuchana
przez Prezesa tylko dlatego, żeby w
prasie ukazało się, że zawodnicy zostali
ukarani. A ja się pytam (pytałem się
też prezesa) dlaczego ja mam zostać
ukarany? Za to że cały sezon ciężko
pracowałem. Grałem nie raz będąc
chorym, czy też mając kontuzję. Byłem
z klubem od samego początku. I w porównaniu zarobków do np. Balcerzaka,
który miał kontrakt gwarantowany i
ma wypłaconą całość, a nie pokazał nic
w tym sezonie? Dlaczego mam mieć
potrąconą pensję? Skoro na dodatek
przy całym zarządzie nie zgodziłem się
na karę wobec mojej osoby!

również ujawnić kilka szczegółów,
które jego zdaniem wpływały na
atmosferę w drużynie:
Niesobski: - Drużyna to pojęcie
względne. Zawodnicy, którzy grali w
tym sezonie grali dla siebie i chcieli się
wypromować (oczywiście nie wszyscy).
Nie chciałbym wspominać pewnych
sytuacji, ale myślę, że kibice powinni
wiedzieć. Sebastiana Balcerzaka nikt
w kraju nie chciał zatrudnić za te
pieniądze, które on chciał. Ponadto w
każdej kolejnej drużynie w której grał,
było to samo. Zawodnicy po prostu nie
tolerowali jego zachowań na boisku
i poza boiskiem. O czym większość
zawodników wiedziała zanim on do
nas przyjechał. Jednak w Jeleniej Górze
prezes zgodził się na jego warunki dając
mu kontrakt gwarantowany. Czyli ja
do tej pory nie ujrzałem wszystkich
należnych pieniędzy, natomiast on ma
całość w terminie. Tomek Prostak mimo
dużych umiejętności pół roku nie grał.
Przyszedł do nas i miał być pierwszym
rozgrywającym. Dobrze wiemy co z tego
wyszło. Przemek Hajnsz miał więcej
kontuzji w tym sezonie niż ja w ciągu
całej mojej kariery. Nie obrażając panów
z Wałbrzycha, których prywatnie bardzo
lubię, to nie wnieśli nic do gry jako najbardziej doświadczeni zawodnicy. Czyli
jednym zdaniem kipisz, pomieszanie z
poplątaniem. I gdzie koncepcja rozwoju
klubu? Wprowadzanie młodzieży? Prezes chwytał się brzytwy by utrzymać zeŁukasz Niesobski postanowił spół w 1. lidze, a teraz co? Nie ma nawet

czasu by się spotkać chociażby ze mną.
A słyszałem już od kilku dobrze poinformowanych osób, że nie ma nawet w
tym momencie pieniędzy na zgłoszenie
zawodników do 2. ligi... Niestety gdyby
Prezes mógł lekką ręką wydać milion
złotych tak jak w Pleszewie to mógłby
nie mieć koncepcji bo przyjdzie trener i
mu ściągnie takiego Żurawskiego, który
zawsze grał albo w ekstraklasie albo w 1
lidze, czy też Stokłosę. Nie mówiąc o innych graczach, których z pocałowaniem
ręki wzięła by całą 2. liga. U nas tych
milionów nie ma, a swoich graczy się nie
szanuje dlatego odchodzą tak jak Czech,
Rafał czy Matczak. Wracając do kwestii
trenera to opinie są różne. Zaciężna
armia, która przyszła w połowie sezonu nie była w stanie podporządkować
się jego taktyce. Mówili źle o trenerze
wprost. Ja natomiast jestem z Jeleniej
Góry i widzę to z perspektywy czasu.
Gdyby nie trener nie było by koszykówki
męskiej już dawno. Może byłby KSW
Spartakus w 3. lidze. Ale na pewno nie
1 liga: 2 awanse w sumie 3 sezony w
1 lidze. Patrząc na budżet to jesteśmy
średniakami drugoligowymi. A jednak
można osiągnąć sukces. Oczywiście
trener też popełnił wiele błędów.
Rozmawiał Przemysław
Kaczałko
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-05-18 godz. 15.30 - 2012-05-25 godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ

„Mamma Mia” - pomoc kuchenna - Cv
przesyłać na maila : lesnydwor.karpacz@
gmail.com - 757 619 309
Adecco Poland (nr cer. 364) poszukuje do
pracy przy renowacjach malarzy i murarzy.
Praca w Jeleniej Górze na 2 m-ce. Umowa
o pracę 2500 zł netto. Cv na adres legnica@
adecco.com - 767 223 231
Adecco Poland (nr cer.364) poszukuje
elektryka-automatyka. Wykształcenie min.
zawodowe, doświadczenie na stanowisku w
pracy z wtryskarkami. Umowa o pracę 1500
zł brutto. CV na adres legnica@adecco.
com - 767 223 231
Adecco Poland (nr certyfikatu 364)
poszukuje operatora wtryskarek, praca w
Kowarach, 2 zmiany. Doświadczeń min.
1 rok w naprawie wtryskarek. Umowa o
pracę 1600 zł brutto. CV na adres legnica@
adecco.com - 767 223 231
Adecco Poland (nr cer 364) poszukuje
pracowników produkcji na 1/2 etatu w
Wojcieszowie. Umowa o pracę 750 zł
brutto, 3 zmiany. Wymagana książeczka
sanepidu. Cv na adres legnica@adecco.
com - 767 223 231
Auto Myjnia i Kosmetyka przyjmie osobę
z doświadczeniem w polerowaniu lakieru
prania tapicerki konserwacji podwozia.
Jelenia Góra Oś Orle ul. Fałata 1 w salonie
K.I.A tel-609950849
Casting na nimfy - Grupa artystyczna
„Łódź Kaliska” ogłasza casting na rusałki do
„Opery Pałacowej”. Zainteresowane Panie
prosimy o kontakt: fundacja@palacstaniszow.pl lub tel. - 605 107 326
Dam pracę w Cieplicach na okres jednego
tygodnia dla hydraulika, stawka 12zl - 884
134 161
Dam pracę w mieście Jelenia Góra. Praca
typowo fizyczna dla mężczyzn, 10zł na
godzinę. Kontakt: 785016501
Damy pracę kobiecie do 40 lat , na pensjonacie osiedle skalne sprzątanie pokoi,
odpowiedzialna sumienna, obowiązkowa,
mile widziana umiejętność gotowania - 691
731 374
Do pizzerii kierowca z własnym autem na
weekendy do lokalu na Zabobrzu (może być
rencista lub emeryt) - 509 768 934
Dom wczasowy zatrudni konserwatorapalacza może być bez uprawnień - 655
365 510
Dotacja UE z UP na działalność - Oferuję pomoc przy ubieganiu się o dotację
z Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej. Kwota dotacji 19
000 zł9R5S3XHS tel 511-608-092
Finanse kredyty pożyczki - Kończymy
nabór kandydatów do współpracy w zakresie pozyskiwania klientów na produkty
finansowe, na zasadach prowizyjnych
Karkonoskie Biuro Kapitałowe od 15 lat na
rynku - dyrektor@kbknet.pl
Firma budowlana pilnie zatrudni na umowę
o pracę doświadczonych tynkarzy maszynowych. Gwarantujemy stałą i pewną pracę.
Kontakt w godz. 9-18 - 790 731 075
Firma Iwo-Bau poszukuje doświadczonych spawaczy, dekarz, murarzy, zbrojarzy
z komunikatywnym językiem niemieckim
poszukuje. Praca od zaraz, zakwaterowanie, bardzo dobre warunki. - 501418553;
699952962
Firma Kitsune SP z. o. o zatrudni osoby z
płynną znajomością języka niemieckiego,
czytaniu, mowie i pisaniu - mail: biuro@kitsunespzoo.eu (Jelenia Góra) - 535 474 647

Firma Ładziński Zakłady
Metalowe zatrudni:
-osobę z uprawnieniami
na wózki widłowe -mile
widziane orzeczenie o
niepełnosprawności.
Aplikacje prosimy przesyłać
na adres e-mail: biuro@
prokostal.pl
Firma POS poszukuje dyplomowanych
pielęgniarzy do pracy w sieci domów opieki
w Niemczech. Wymagana znajomość
języka niemieckiego. CV wraz z klauzulą
prosimy wysyłać na rekrutacja@p-o-s.
pl - 721 985 670
Firma zatrudni kierowcę z kat. B, wymagane aktualne badania sanepidu. - 787
878 728
Hotel Dziki Potok w Karpaczu zatrudni
pracownika z doświadczeniem na stanowisko: kelner/barman. CV należy przesłać
na adres: marketing@dzikipotok.pl - 605
154 020
Hotel Relaks w Karpaczu zatrudni osobę
na stanowisko recepcjonisty, wymagane
doświadczenie, mile widziana znajomość j.
angielskiego i/lub j. niemieckiego. CV proszę
wysyłać: rekrutacja@hotel-relaks.pl

Hotel w Karpaczu przyjmie do pracy
recepcjonistę (tkę) - kelnera(kę) - 782
918 138
Huta Julia w Piechowicach zatrudni
pracownika do biura, wymagana dobra
znajomość języka angielskiego w mowie
i piśmie, CV prosimy przesyłać na adres:
julia@crystaljulia.com
Huta Julia w Piechowicach zatrudni
sprzedawcę do sklepu firmowego, wymagana znajomość języka angielskiego i
niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
CV prosimy przesyłać na adres: julia@
crystaljulia.com
Informatyk - Praca od września, administracja serwerami, znajomość baz danych
MsSQL, wiedza z zakresu bezpieczeństwa
sieci i systemów komputerowych, język
angielski - rekrutacja@kurowskigroup.pl
Jesteś miłą, fajną osobą, która lubi dbać
o swój wygląd, a nie stać Cię na dobre
kosmetyki-możesz mieć je w prezencie.
Ciekawa współpraca z firmą kosmetyczną.
Ja też byłam sceptycznie nastawiona. Polecam - 721 581 658
KCM Clinic SA poszukuje osoby z wykszt.
ekonomicznym i znajomością księgowości
do działu zamówień i gosp. magazynowej
(staż z możliwością zatrudnienia) cv ze zdj.
rekrutacja@o2.pl z dop. „magazyn” - 513
059 680
Kelner / kelnerka - zatrudnimy od zaraz
do pracy w hotelu w Karpaczu na okres
wakacyjny i na stałe. CV proszę wysyłać
na adres recepcja@e-apollo.eu
Kelner/ka z aparycją - Praca dla solidnych, kreatywnych, lubiących zarabiać.
Hotel, restauracja Karpacz. CV bialyjar@
wp.pl
Kierowcę do pizzerii na Zabobrzu z
własnym autem mile widziana znajomość
topografii miasta - 509 768 934
Konserwator budowlaniec (złota
rączka) praca w Szklarskiej Porębie możliwość zakwaterowania, CV proszę wysyłać
na onsl@op.pl - 693 429 971
Konsultant w Salonie Orange - Szukasz pracy? Sprawdź czy masz dość ikry!
Poszukujemy Konsultanta do obsługi klienta
w Salonie Orange w Lwówku Śl. Zainteresowane osoby, prosimy o składanie podań CV
ze zdjęciem na dres:sigma@gti.pl
Koordynator agencji reklamowej
- Dyspozycyjność, wykształcenie min.
średnie, znajomość technik sprzedaży,
doświadczenie, entuzjazm, organizacja
pracy. Umowa o pracę po okresie próbnym.
rekrutacja@kurowskigroup.pl - 075-6452-310
Kraina Bajek pilnie poszukuje animatorki
dziecięcej. Informacje pod nr tel 601 966 386
lub e-mail: biuro@krainabajek.com
Księgowa, faturzystka - Emerytowana
albo ekonomista/ka praca w Karpaczu.
Hotel, gastronomia. Wskazana znajomość
SOGI. Umowa. - ipd16@wp.pl
Magat - Lafille zatrudni mężczyznę pracownika produkcyjnego, CV proszę przysłać
na magat.jg@interia.pl tel. 697082753 - 602
444 916
Magat-LaFille zatrudni mężczyznę
pracownika produkcji. CV proszę wysłać
na adres: magat.jg@interia.pl Jelenia Góra
Sobieszowska 20C tel:697 082 753
Manager hotel - gastronomia - Oczekiwane studia kierunkowe, ekonomia i
pokrewne. Wymagana kreatywność i
dyspozycyjność. CV bialyjar@wp.pl. Praca
w miłym i silnym zespole.
Mieszko Karpacz zatrudni - osobę odpowiedzialną, sumienną i chętną do pracy
na stanowisku kelnerki i recepcjonistki
- 665-556-042
Mobilna sprzedaż produktów finansowych z wynagrodzeniem prowizyjnym
Karkonoskie Biuro Kapitałowe 15 lat na
rynku - dyrektor@kbknet.pl
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
Oddam drewno za przycięcie drzew.
Cieplice - 782 566 823
Opieka wyjazd 30 maja do miejscowości Friedrichshafen dobre warunki oraz
wynagrodzenie więcej informacji pod nr tel
004915129413630 lub 691939574
Opiekun klienta - Instytucja finansowa
poszukuje kandydatów do pracy w Lubaniu.
Oferujemy stabilne zatrudnienie, kompleksowe szkolenia, atrakcyjny system wynagrodzeń. CV - jszewczyk.dolnoslaski@
oskok.pl, tel.518 018 588
Osoba do roznoszenia ulotek - Kontaktpraca15@go2.pl- osoby zainteresowane
prosimy o podanie w emailu - * imienia
i nazwiska, * miejscowości, * telefonu
kontaktowego oraz *wieku. Wymagania
- rzetelność, uczciwość, dyspozycyjność. praca15@go2.pl

Pałac Łomnica zatrudni kucharza. CV
prosimy przesyłać na adres hotel@palaclomnica.pl - 757 130 460
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
w Kowarach zatrudni osoby z biegłą znajomością j. niemieckiego na stanowisku
przewodnika. tel. 661 699 699. CV na
poczta@park-miniatur.com
Partner Play poszukuje Doradców Biznesowych. Obowiązki: zawieranie umów,
pozyskiwanie klientów. Wynagrodzenie prowizyjne, szkolenia. Wymagania: samochód,
działalność gosp. Więcej info, CV: biuro@
play-stamar.pl
Pensjonat Karkonoski, Karpacz Zatrudnię recepcjonistkę ze znajomością j.
niemieckiego, kelnerkę oraz pomoc kuchenną-pokojową. Poszukuję osób sumiennych,
z pozytywnym nastawieniem. CV proszę
przesyłać na adres biuro@karkonoski.
com - 502 333 379
Pensjonat w Karpaczu Górnym zatrudni
pokojową. Tel. 504015783
Pilnie zatrudnię pomoc kuchenną. Informacja Hotel Rezydencja ul. Parkowa 6 Karpacz, tel. 75 76 18020, e-mail: recepcja@
hotelrezydencja.pl - 604 667 676
Płytkarz, posadzkarz, kamieniarz Praca w Niemczech. Umowa, ubezpieczenie. - 886 042 524
Pokojowa - zatrudnimy Panią na stałe
do pracy w hotelu w Karpaczu. CV proszę
przesyłać na adres recepcja@e-apollo.eu
Pomoc kuchenne - Od zaraz na stałe do
hotelu w Karpaczu. Tylko osoby odpowiedzialne - 664 499 810
Poszukiwana młoda, ambitna osoba do
pracy w gastronomii. Wymagane doświadczenie zawodowe. Oferty ze zdjęciem
prosimy kierować na adres madzia-soja@
wp.pl
Poszukiwany grafik z dobra znajomością Adobe Illustrator. Praca w młodym
zespole na pełen etat dogodne warunki.
Oferty na michal.w@questsport.pl - 697
916 806
Poszukuje firmy od ocieplenia budynku
- 604 151 478
Poszukujemy opiekunek do osób
starszych na teren Niemiec ze znajomością
języka niemieckiego. Więcej informacji
telefonicznie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 17.00 - 757 695 222
Poszukujemy osoby na stanowisko
kucharz. Oferujemy: umowa o pracę,
możliwość noclegów Wymagania: praktyka
w zawodzie, sumienność Dodatkowe informacje osobiście w hotelu. Zgłoszenia CV:
narcyz@narcyz.pl - 500 101 649
Poszukujemy partnerów z działalnością
gospodarczą do współpracy w dynamicznie
rozwijającej się branży Wellness, proszę
wysłać na nasz adres mailowy nr, tel.
kontakt. zdrowybiznesusa@gmail.com oddzwonimy - 605 565 758
Poszukuję osoby samodzielnej , mającej doświadczenie w kuchni. Praca na
kuchni hotelowej. Kontakt: Hotel BIS
+48756431250 recepcja@hotelbis.eu
Poszukuję osoby uczciwiej i rzetelnej do
pracy na straganie z warzywami i owocami
na Zabobrzu, mile widziane doświadczenie
- 531 439 385
Poszukuję samodzielnego mechanika
samochodowego. Tel: 693 652 664
Poszukuję współpracownika, fachowca
od Trockenbau na wyjazd do Niemiec.
Wymagania: własny samochód, komunikatywna znajomość języka niem. Mail:
trockenbau1@poczta.fm tel. w godz. 14-20
- 791 701 667
Potrzebna kobieta od zaraz do Niemiec.
Warunek znajomość języka, płaca 1400E
do ręki - 695 280 264
Potrzebna opiekunka do 5 latka odbiór
z przedszkola plus weekendy. Więcej
informacji pod telefonem po godz.17 . Tylko
osoby z Karpacza - 721 326 011
Potrzebni pracownicy do ociepleń - 697
807 341
Potrzebuje pomocnika do pracy na
budowie od zaraz. Praca w okolicach
Jeleniej Góry. Wiem ze nie każdy się
nadaje do tej pracy dlatego proszę tylko o
poważne oferty .Stawka do uzgodnienia 726 961 442
Praca dla kierowcy w pizzerii w Cieplicach
- 665 163 087
Praca dla kucharza z doświadczeniem w
lokalu w Cieplicach. - 665 163 087
Praca dla murarza od zaraz. Mury z
siporeksu na klej. - 784 768 300
Praca dla opiekunek osób starszych w
Niemczech, od zaraz, umowa o pracę.
Firma DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999
Praca dla stolarzy w Niemczech. Zarobki
około 2000 Euro netto i więcej, zakwaterowanie w hotelu, bardzo dobre warunki
pracy. - 602 422 376

Praca dodatkowa w domu w godz 8-12
i 16-20, wykonywanie połączeń telefonicznych i zapraszanie pacjentek na bezpłatne
badania mammograficzne. Umowa zlecenie, prowizyjny system wynagrodzeń.
- praca@adspectus.pl
Praca dorywcza dla młodego, uczciwego
i sumiennego chłopaka z okolic Janowice
Wielkie, Wojcieszów, Kaczorów. Praca 2-3
dni w tygodniu. - 515 298 712
Praca Fastfood JG – wakacje. Szukam
kobiety do pracy w małej gastronomi w Jeleniej Górze na terenie basenu miejskiego,
mile widziane doświadczenie w branży
gastronomicznej. Wszelkie informację pod
numerem tel. 506193150
Praca na budowie w Niemczech - Poszukujemy doświadczonych budowlańców.
Legalna praca dla doświadczonych: murarzy, zbrojarzy- betoniarzy, cieśli szalunkowych. Znajomość j. niemieckiego mile
widziana. Zakwaterowanie - 756 422 300
Praca od połowy czerwca dla mężczyzny
w Jeleniej Górze znającego się na telefonach, nawigacjach, obsłudze komputera,
komunikatywny. Dodatkowe informacje pod
nr 792 856 920. CV ze zdjęciem na emaila:
roptel@gmail.com
Praca przy produkcji mebli - poszukiwana młoda osoba bez doświadczenia, do
przyuczenia w zawodzie stolarz meblowy/
monter mebli. Konieczne „B” i zdolności
manualne. Docelowo um.o prac. Wiejska
29a od 14-17 tylko do piątku 25maja - Serwis Usług Meblarskich S.C
Praca stała - roznoszenie listów w Mirsku
i Olszynie, dwa razy w tygodniu. Godziny
pracy do uzgodnienia umowa zlecenie.
Wskazana znajomość terenu - 660 542
006
Praca stała - roznoszenie listów w Szklarskiej, dwa razy w tygodniu. Godziny pracy
do uzgodnienia umowa zlecenie. Wskazana
znajomość terenu - 660 542 006
Praca w ogrodzie w weekendy (pielenie,
przesadzanie krzewów, przekopanie,
agrowłoknina) w Cieplicach kontakt tel.
695683361
Pracownik fizyczny - zatrudnię spawacza migomatu. Mile widziane prawo jazdy
kat. B - 723 337 932
Przedstawiciel techniczny - miejsce
pracy: Mlada Boleslav (Czechy) Wymagania: - znajomość j. niemieckiego i j.
czeskiego - wykształcenie techniczne min.
średnie - doświadczenie w branży motoryzacyjnej - dyspozycyjność, mobilność
- i.marek@crspolska.com
Przyjmę do prac ogrodowych i porządkowych. Przesieka 501182696
Przyjmę do pracy do recepcji ze znajomością programu SOHO oraz pokojowo-kelnerkę i kucharza (stanowisko
samodzielne) do pensjonatu w Karpaczu
- 505-366-090
Przyjmę do pracy od zaraz panią lub
pana do grabienia trawy. Tel 664960886 888 208 752
Przyjmę murarzy. Telefon 601550454
Przyjmę osobę z doświadczeniem do
sklepu mięsno-spożywczego ul. Kiepury
10-12 Telefon -531-919-100 lub 075756457246
Przyjmę pana do prac wykończeniowych
budynku ( płytki, tynki, malowanie, gładź)
umowa zlecenie 1500zł mieszkanie - 510100-806
Przyjmę piekarza do piekarni w Podgórzynie, tylko poważne oferty. - 757 621 469
Przyjmę piekarza do piekarni w Podgórzynie, więcej wiadomości pod nr tel:
757621469 - 512 125 992
Przyjmę pracownika do hurtowni budowlanej w Karpaczu - 512 117 706
Recepcjonistka /ta - Karpacz praca
dla dyspozycyjnej, miłej, komunikatywnej
osoby. Może być student /ka studiów zaocznych-kierunkowych. CV bialyjar@wp.pl
Restauracja 8 niebo w Cieplicach
zatrudni kucharza, osobę dyspozycyjną i z
doświadczeniem. - 757 677 777
Restauracja w Szklarskiej Porębie
zatrudni kucharza i pomoc kuchenną. - 516
577 227
Salon odzieżowy Ravel zatrudni na
stanowisko sprzedawca. Praca na umowę
zlecenie. Chętnie osobę uczącą się. Aplikacje proszę składać w sklepie (CH ECHO).
- 797 014 451
Salon sprzedaży usług telekomunikacyjnych zatrudni do pracy konsultanta.
Wymagania: wykształcenie minimum
średnie, komunikatywność, doświadczenie
w obsłudze klienta. CV i List motywacyjny
proszę wysłać na adres - rekrutacj_jg@
wp.pl
Sandra Spa Karpacz - zatrudnimy na
stanowisko recepcjonista. Wymagania:
dyspozycyjność, komunikatywność, znajomość j.niemieckiego/angielskiego. CV
prosimy przesyłać na adres sandra@
home.pl z dopiskiem rekrutacja Karpacz 75-75-19-190

Sekretarz / sekretarka z ang. - Fundacja zlokalizowana w Kowarach zatrudni
osobę do obsługi sekretariatu z płynnym
angielskim. Mile widziana znajomość innego
języka obcego. CV po angielsku na email.
Szczegóły pod numerem telefonu - +48 533
52 8888 , cv@epar.pl
Sklep Dekora zatrudni pana na stoisko z
dywanami. - 606 611 559
Sprzedawca Camaieu - Jesteśmy francuską siecią sprzedaży odzieży damskiej.
Do sklepu w Jeleniej Górze poszukujemy
osób na stanowisko Sprzedawcy. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres rekrutacja@camaieu.fr
Sprzedawca Sklep-Pasażu Tesco
- Poszukujemy osób chętnych do pracy
w sklepie z markową odzieżą i obuwiem
sportowym. CV ze zdjęciem na adres
sport_is_challenge@.o2.pl
Sprzedaż- branża wellness - Poszukujemy partnerów, osób lubiących sprzedawać, posiadających bardzo dobry kontakt
z klientami. Cv proszę przesyłać na adres :
zephirael2@o2.pl - 605 316 933
Szkoła językowa zatrudni nauczyciela
języka hiszpańskiego. CV proszę przesyłać na kids.centrum@gmail.com - 888
199 230
Szkoła Języków Obcych Mała Lingua
poszukuje lektorów języka angielskiego
i niemieckiego. CV ze zdjęciem prosimy
przesyłać na adres: jeleniagora@malalingua.eu - 698 136 816
Szukam kobiety do pracy w małej gastronomi w Jeleniej Górze na 1/2 etatu, mile
widziane doświadczenie w branży gastronomicznej. Wszelkie informację pod numerem
tel. 666489799
Szukam murarza z działalnością gospodarczą, praca na 2 miesiące, wymagany
język angielski, 15 euro na godzinę płatne
co tydzień przelewem na konto, praca w
Belgii, doświadczenie w pracy w Belgii sylwester83@onet.eu
Szukam opiekunki do 2,5 letniego chłopca.
Praca w Karpaczu 3 razy w tygodniu po
4 godziny. Oferty (mile widziane zdjęcie)
proszę przesyłać na maila - oddzwonię 1mora@wp.pl
Szukam osobę do obszywania obrusów,
bieżników serwet. Również szycie pościeli.
Warunek własna maszyna do szycia.
Kontakt tel. lub e-mail serenat@op.pl - 601
757 336
Szukam zdolnego matematyka (najlepiej
studenta lub studentkę] do korepetycji w
domu ucznia tel. 601594119
Telemarketer - Wyłącznie umawianie
spotkań, bez sprzedaży, płaca, biuro i telefon
gwarantowane. Proszę wysłać zgłoszenie
na maila z nazwiskiem, numerem kontaktowym i opisem kompetencji, zadzwonię na
pewno. - iwonatomala79@wp.pl
W biurze nieruchomości osobę kreatywną,
z wysoką kulturą osobistą min. 25-letnią,
mobilną. CV wraz z listem motywacyjnym
proszę kierować na adres: celdom@op.pl
- 756 445 605
Wygodne godziny pracy od 11 do 16
stawka 8zł/h praca w Karpaczu praca w
maglu. - 665-556-042
Zakład fryzjerski w centrum Jeleniej Góry
zatrudni fryzjera - fryzjerkę na umowę o
pracę - 602 716 134
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska sprzedawców
sklepie firmowym w Karpaczu. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość
rozwoju zawodowego. - 503 179 545
Zatrudnię cieśli, zbrojarzy (brygadę) na
umowę o pracę od zaraz. Bardzo dobre
warunki, możliwe delegacje. Praca od
zaraz - 506 808 951
Zatrudnię do sklepu Żabka na stanowisko kasjer-sprzedawca w centrum Jeleniej
Góry - kozloa@op.pl
Zatrudnię dwie osoby do roznoszenia
ulotek i słodyczy w dniu 1 czerwca br. w
stroju maskotki. Stawka: 15zł/h. Zainteresowanych proszę o wysłanie cv ze zdjęciem
na info@wande.net.pl. - 535036509
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie z
odzieżą damska mile widziane doświadczenie w tej branży - 795 509 503
Zatrudnię informatyka-grafika, ze znajomością jumla 1,5-2,5 - 533 136 601
Zatrudnię kafelkarzy - 604 312 621
Zatrudnię kasjera/kasjerkę do sklepu
spożywczego w Cieplicach. - 602 138 761
Zatrudnię kucharza-pizzera do restauracji w Piechowicach. Wymagane doświadczenie zawodowe. Tel 602 42 92 54
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem w naprawie i diagnozowaniu silników
wysokoprężnych aut ciężarowych. - 605
130 207

Zatrudnię na Cyprze południowym, od
początku czerwca do końca października
osobę posiadającą doświadczenie, lody
świderki, gałkowane gofry, atrakcyjne
wynagrodzenie, przelot, zakwaterowanie.
- robiqn@wp.pl 669001972
Zatrudnię na stałe (dam umowę)
kelnerkę, pomoc kuchenną i kierowcę z
własnym samochodem do pracy w pizzerii
w Jeleniej Górze. Proszę zgłaszać się z
CV w Pizzerii „Dalmacija” ul. Wolności 57
w Jeleniej Górze. Tel. 757648006
Zatrudnię na umowę o pracę (pełny
etat) dyplomowaną pielęgniarkę do pracy w
żłobku w Kowarach. Informacje telefoniczne
694 567 075 lub e-mailowo: prywatneprzedszkolekowary@op.pl
Zatrudnię obrotną, energiczną i uczciwą
kobietę (najlepiej ze Szklarskiej Poręby) w
sklepie za biżuterią. CV na e-mail: just_crystal@wp.pl - 519 722 630
Zatrudnię osobę do sprzedaży nagrobków w Jeleniej Górze wynagrodzenie
prowizyjne od sprzedanego nagrobka - 601
346 774
Zatrudnię piekarza w piekarni w Janowicach Wielkich. Kontakt po godzinie 13.
- 695 914 011
Zatrudnię pizzera Szklarska Poręba 727 642 870
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 pomocnika do remontów z
podstawowymi umiejętnościami: tynkowanie, wykonywanie gładzi, suche zabudowy.
Niezbędna chęć podwyższania swoich
kwalifikacji. Możliwość awansu. Praca od
zaraz - 797-252-379
Zatrudnię pracownika obsługi stacji benzynowej Lukoil, praca na pół etatu na okres
wakacji, osoby chętne proszę o przysyłanie
aplikacji na mail:PL071@eu.lukoil.com
Zatrudnię pracownika, najlepiej z terenów Szklarskiej Poręby do prac kamieniarskich. Wymagane prawo jazdy kat. B oraz
własny transport. Kontakt pod numerem 792
808 771 w godzinach od 8.00-17.00.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego Hurtownia części samochodowych. Wymagania: znajomość rynku motoryzacyjnego,
części samochodowych, praw. Kat B. Zaangażowanie do pracy. - 509 231 320
Zatrudnię sprzedawcę-kierowcę, zam. w
Jel. Górze, wiek do 35 lat, wymagane prawo
jazdy kat. B, doświadczenie w handlu, CV
ze zdjęciem składać w Hurtowni Fryzjerskiej
Aktiw, ul. K. Miarki 52. - 509 309 007
Zatrudnię tynkarzy do pracy przy tynkach tradycyjnych. Umowa o pracę, bardzo
dobre warunki. Praca od zaraz. Tylko z
doświadczeniem - 506 808 951
Zatrudnimy do pracy w Niemczech na
stanowisko monter mebli. Umowa o pracę.
Ubezpieczenie. Mieszkanie. Wymagamy
komunikatywnej znajomości języka niemieckiego oraz prawo jazdy min. B. - 886
042 524
Zatrudnimy handlowców do przeprowadzania pokazów reklamowych naczyń
typu Zepter stałe zarobki auto służbowe
delegacje min.3000 netto CV prosimy wysyłać na praca@benedica.pl mile widziane
doświadczenie - 502 376 448
Zatrudnimy kobietę do pracy w Biurze
z perfekcyjną znajomością języka niemieckiego w pisowni i mowie. Więcej informacji
pod numerem 535474647 w godz.9.00 do
17.00 od pon.do piątku
Zatrudnimy osoby z umiejętnościami
stolarskimi do produkcji mebli z płyty
wiórowej. Wymagane doświadczenie / tel.
505153511
Zespół muzyczny przyuczy i zatrudni
początkującą wokalistkę. - 880 277 613
Zielona Budka zatrudni na umowę zlecenie osobę uczącą się w systemie zaocznym.
CV proszę składać w Zielonej Budce na
pasażu w Carrefourze. - 509 976 255
Zlecenie- 3 godz. dziennie - praca
dodatkowa dla uczniów/studentów, pon.
-pt. 16-19. Telefoniczne zapraszanie na
spotkania. Stawka godzinowa. - beata@
panaceumzdrowia.com
Zlecenie dla telemarketerek, pn.-pt.
16-19. Stawka godzinowa, młody zespół,
jasne zasady. Jeśli się uczysz i nie skończyłaś 26 lat wyślij CV, a zaproszę Cię na szkolenie. - beata@panaceumzdrowia.com
Zlecę ekipie wykonanie elewacji. Proszę o
oferty tylko od doświadczonych i wykwalifikowanych ekip murarskich. - 605 209 150
Zlecę wyburzenie domu przeznaczonego
do rozbiórki w Jeleniej Górze- Cieplice. Więcej informacji pod nr telefonu 535301259
Zlecę wykonanie remontu mieszkania.
- 608 649 813
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 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

3-pokojowe mieszkanie - Na Zabobrzu do III piętra dla zdecydowanego
klienta z gotówką. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318
3-pokojowe mieszkanie - w Cieplicach w bloku do III piętra dla zdecydowanego klienta z gotówką. Nieruchomości
Marles lic.13045 - 790 418 318
Piechowice - kupię ok.60 m2 mieszkanie 2 lub 3 pokojowe, miło z
ogródkiem, w cenie do 180 tys zł 666 222
031 Madom Nieruchomości, lic. 9506
Ewelina Jarząbek - 666 222 031
Pilnie kupię mieszkanie 2-pokojowe,
ogrzewanie miejskie w bloku do
120000zł. Pośrednikom dziękuję. - 883
356 472
Pilnie kupię mieszkanie dla klienta
może być do remontu z gotówką do
100 000zł, metraż od 70m2 do 100 m2.
Marles lic.13045 - 607 797 911
Pilnie poszukujemy dla klienta mieszkania 3-pokojowego w Karpaczu. Nieruchomości Pindyk pindyk@pindyk.pl
licencja 96 - 757523505; 607270989
Pilnie poszukuję dla zdecydowanego
klienta 2-3 pokojowego mieszkania
w Cieplicach. Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
Pilnie poszukuję małego 2-pokojowego
mieszkania na Zabobrzu III, koniecznie
na parterze. Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. - 660 359 500
Poszukujemy dla klienta M2 z
balkonem, środkowe, na Zabobrzu, w
rozsądnej cenie, I-II piętro lub w bloku z
windą. Tel.665-570-100. lic.7453
Poszukujemy dla zdecydowanego
klienta mieszkanie 3 pokojowe na
Zabobrzu, w rozsądnej cenie, najlepiej
na I piętrze lub wyżej w bloku z windą.
Może być do remontu. Tel. 665-570-100
.Lic 7453 - 665-570-100

MIESZKANIA
SPRZEDAM

2 pokoje 46m za 99000zł - na Zabobrzu,
2 piętro rozkładowe 2 duże pokoje kuchnia łazienka przedpokój, do remontu,
kamienica z cegły 5 rodzinna, ogródek,
piwnica, strych, podwórze, cena jedyne
99000zł. Pilne. bez pośredników. - 606
200 202
2 pokoje na Zabobrzu - Mieszkanie 36
m2 po remoncie, czwarte piętro w bloku,
Zabobrze II 135 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe 99 000 zł - Mieszkanie 41
m2 na pierwszym piętrze w kamienicy,
w okolicach Małej Poczty. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
2-pokojowe mieszkanie w nowym
budownictwie, 52m2, balkon, wyposażony aneks kuchenny, I piętro,
ogrzewanie miejskie, garaż w cenie.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
2-pokojowe mieszkanko 37,4m2114 tys parter Zabobrze Różyckiego
- 502 670 845
3 pokoje 132 000 zł - Mieszkanie w
Jagniątkowie 56 m2, kuchnia z jadalnią
i tarasem, sypialnia, łazienka, piwnica
dodatkowo dwa pokoje na poddaszu. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
38m na Zabobrzu - 2-pokoje, kuchnia
umeblowana (zmywarka, lodówka,
kuchenka,), łazienka, przedpokój na
2-piętrze w bloku 4-piętrowym nr.lic
5877 - 515 285 788
44m2 w nowym budownictwie 2-pokojowe mieszkanie z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, dużym
słonecznym balkonem, na Zabobrzu III,
z widokiem na okoliczne wzgórza, niski
czynsz. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
46 m2 – 2 pokoje, Zabobrze 1 - Mieszkanie przy ul. Różyckiego, na 4-piętrze,
w ocieplonym bloku. Mieszkanie wyremontowane o atrakcyjnym układziewejścia do wszystkich pomieszczeń z
przedpokoju. Cena wywoławcza 135tys.
do rozmów - 518 251 688
52m2 z garażem, nowy budynek Mieszkanie z balkonem , wyposażoną
kuchnią , w nowym budynku, w bardzo
dobrej lokalizacji, ogrzewanie miejskie,
I piętro. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335

53 m2 w centrum Karpacza Górnego,
świeżo po remoncie. 3 pokoje, łazienka,
przedpokój z aneksem kuchennym, niski
czynsz, ogrzewanie centralne etażowe
oraz piec kaflowy. 250 000zł do negocjacji - 726 574 384
62,46m2 - 129tyś - Dwupokojowe z
możliwością zrobienia trzeciego pokoju
i kominka. Do remontu, I piętro. Okolice
Małej Poczty. Czynsz z fn.170zł. Centralne gazowe, łazienka po remoncie.
Super cena - 665-570-100.Lic. 7453
- 665-570-100
63 m2 Kiepury - Bardzo ładne wyremontowane trzypokojowe mieszkanie na
parterze, lic. 5524 N.City - 662 112 344
63m2 3 pokoje 185.000 zł - Mieszkanie
rozkładowe, bardzo słoneczne, 1 piętro,
Zabobrze. Sudety Nieruchomości. Lic.
1749 - 535 630 414
63m2 Kiepury I piętro - 3-pokojowe
mieszkanie ze słonecznym balkonem,
środkowe, z ciekawym rozkładem, w
cenie 3000zł/m2 do negocjacji. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
63m2 na Kiepury, I piętro - 3-pokojowe
mieszkanie w pełni rozkładowe ze słonecznym balkonem, środkowe, ładne i
zadbane. Cena 189tys zł do rozmów.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
65 m2 za 120 000 zł - Mieszkanie w
Kowarach na wysokim parterze, 2
pokojowe. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
66m2 140tyś zł - Oryginalne mieszkanie ze skosami, wymagające jedynie
odświeżenia, słoneczne i widne, na
obrzeżach Jeleniej Góry, budynek
stoi na ogrodzonej posesji z terenem
do wypoczynku i parkingiem. N. Otti
lic.13225 - 603 491 335
67 m2 okolice M. Poczty - Mieszkanie do
własnej aranżacji z werandą, lic. 5524
N.City - 662 112 344
73m2 okolice L. Żeromskiego - Warte
obejrzenia przytulne, słoneczne i widne
3-pokojowe mieszkanie w bardzo spokojnej lokalizacji, wyremontowane, z
ogrzewaniem gazowym. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
84m2 49.000zł we Wleniu - Mieszkanie
do remontu, 3 pokoje plus poddasze.
Sudety Nieruchomości. Lic. 1749 - 535
630 414
86m2 w zacisznym miejscu - 4-pokojowe
mieszkanie z 2 balkonami, na I piętrze
bloku przy lesie na obrzeżach Jeleniej
Góry, wspaniały teren wokół budynku
do rekreacji, garaż. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
95tyś Cieplice - 2 pokoje, Ip, kamienica.
Lic.5877 - 500 122 445
98 tyś 2 pokojowe - Wyczółkowskiego,
do remontu, wymienione okna. Doskonała lokalizacja, I piętro 40 m.kw mieszkalne + piwnica 10 m.kw. Polecam
Rychlewski Nieruchomości lic 9549.
- 501 736 644
99m2 kamienica, I piętro balkon 3-pokojowe mieszkanie w spokojnym
miejscu ale również na obrzeżach ścisłego centrum, całkowicie rozkładowe,
z ogrzewaniem gazowym. Po obejrzeniu
czekamy na propozycję ceny. N.Otti
lic.13225 - 603 491 335
Atrakcyjne 3 pokojowe - mieszkanie
(w oryginale 4 pokoje ) po kapitalnym
remoncie 66 m2 z balkonem na trzecim
piętrze w bloku, Zabobrze II. 200 000 zł
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjne 3-pokojowe - Ładne w
kamienicy z cegły blisko centrum J.G.,
usytuowany na parterze. O pow. 66m2
do kapitalnego remontu doskonale
nadaje się na działalność gospodarczą.
Cena do negocjacji polecam Marles lic.
13045 - 533 797 878
Atrakcyjne dwupokojowe o pow.
56,72 w kamienicy na 1p. usytuowane
blisko centrum J.G. Mieszkanie wyremontowane, prawie jak nowe, słoneczne, zadbane i ciche. Polecam i
zapraszam na prezentacje Marles lic.
13045 - 533 797 878
Atrakcyjne na Kiepury - Mieszkanie
trzypokojowe z dużym balkonem w bloku
czteropiętrowym. Mieszkanie bardzo
słoneczne i ciepłe - polecamy. N. Grzywińscy Lic 998. - 781 655 950
Bez pośredników 2 pok. bezczynszowe
- 50m2 po remoncie, ogródek, piwnica,
strych. W mieszkaniu kafelki, panele,
ogrzewanie gazowe (b. ekonomiczne)
Cieplice 169 tys. Blisko przedszkole,
przystanek, Tesco. Pilne b. pośrednik
- 669 289 800

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

Blisko Placu Ratuszowego, 60m2, 3
pokoje (19,12,10) z balkonem-całość do
kap. remontu, blok po termomodernizacji, miejsce parkingowe pod blokiem.
Czynsz 285zł.doskonała lokalizacja. N.
Fankulewscy lic.8236 - 692 094 962
Cieplice - II piętro, kawalerka 36m2,
salon 25m2, kuchnia łazienka - całość
po kap. remoncie, w cenie pom. gospodarcze, strych, piwnica. Doskonała
lokalizacja z dala od centrum, mnóstwo
zieleni. N. Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Cieplice - mieszkanie 2-pokojowe o
powierzchni 55,5m2, II piętro w bloku,
ogrzewanie własne gazowe z balkonem,
bardzo słoneczne, cena: 145.000zł
lic.5877 - 500 122 447
Cieplice 145 000 zł - Mieszkanie
56 m2, 2 pokojowe z balkonem na
drugim piętrze w kilkurodzinnym bloku
z możliwością odstąpienia garażu. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Cieplice 2 pokojowe - 37m I piętro
blisko Parku Zdrojowego.Lic5877 - 500
122 446
Cieplice Oś Zielone Tarasy - nowe
mieszkania w doskonałej lokalizacji i
jakości wykonania. Budynki z windą,
tarasami, balkonami, okna z roletami.
widok na góry, przestrzeń świetne
sąsiedztwo. Roksanes Ż 7867 Abn
Stępień - 508 240 831
Cisza i piękny widok Cieplice - Sprzedam M-3 45m2, mały dwupiętrowy
budynek, duży balkon z widokiem na
góry. W cenie 4 szafy typu Komandor,
wyposażenie kuchni i łazienki. Cena
135,000 zł, istnieje możliwość zamiany
na większe. - 696 463 530
Drzymały, Świętojańska 47m2 Ip.47m2, 2pokoje - po kap. remoncie,
wymaga jedynie odświeżenia, nowa
klatka schodowa, dach kamienicy oraz
wysoki parter 47m2, 2 pokoje po kap.
remoncie, wszystko wymienione, do
pomalowania. N. Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
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Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki standard?
cicha i spokojna okolica?
dobry dojazd i dostęp do komunikacji?
dostęp do telewizji ?
internet?
garaż podziemny?
piwnica?
ogrodzony i teren osiedla?
plac zabaw na terenie osiedla?
2 minuty pieszo do piekarni z pachnącym pieczywem
każdego ranka?
- możesz otrzymać pomoc przy
uzyskaniu kredytu
- cena za metr2 od 2995,00 zł netto
- wybierz idealny dla Ciebie metraż
i usytuowanie,
dostępne metraże: 33 m2, 50 m2,
57 m2, 83 m2 (dwupoziomowe z możliwością podziału), 91m2
(dwupoziomowe z możliwością podziału),
- możliwość wykończenia pod klucz, z aranżacją według
Twojego pomysłu - wchodzisz i mieszkasz

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Dwa pokoje w dobrym miejscu - 53m2, I
piętro, balkon, piwnica. Ogrzewanie sieciowe. Kuchnia w cenie. Kompleksowo
wyremontowana kamienica z ładną,
szeroką klatką schodową. Cena 185 000
zł (do negocjacji) nPartner|lic.4917|Kamil
Żur - 604 906 257
Dwupokojowe - Orle Ip. - Mieszkanie o pow. 39m, bez balkonu, cena 117
tys. zł Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604-508-308
Dwupokojowe 48 m kw. Łomnica.
99 000. 601452309
Dwupokojowe 99000zł - Na obrzeżach miasta z ogrodem. Pierwsze piętro
z niskim kosztem utrzymania. N. Grzywińscy. Lic 998. - 509 156 552
Dwupokojowe do wprowadzenia - 2 pokoje, zabudowana kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój - pow. 38 m
kw. II piętro, balkon. Ciekawa aranżacja
wnętrza. Spokojna okolica. Niski czynsz,
przystępna cena. BN Posesja lic. 3198.
- 531 680 865
Dwupokojowe z balkonem - W centrum miasta o powierzchni 84m2. Cena
169000zł. Lic.4917 - 505 718 934

Dwupoziomowe, 115 m2, Zabobrze
- Na III piętrze z balkonem w budynku
wielorodzinnym, 5-pokojowe w bardzo
dobrym standardzie. Po remoncie,
wymieniono instalacje. Budynek z cegły.
Ogrzewanie z sieci. Nieruchomości
Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Karpacz - Ip.,43n2, 2 pokoje po kap.
remoncie w 2010r. ze strychem nad
mieszkaniem (możliwość adaptacji na
sypialnie 40m2 ze skosami) oraz parter
z niezal. wejściem 43m2, 2 pokoje do
remontu. N. Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Karpacz - mieszkania 1 pokoj o w e ( 3 9 m 2 - 11 7 t y s ; 3 0 m 2 - 9 5
tys), po remoncie. „NK”lic.6327 605030050;756436062
Karpacz centrum - apartament Sprzedam, 64m² 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, osobne wejście, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe - 504
699 338
Kawalerka - 65000zł. Proponuję do
sprzedaży kawalerkę blisko centrum okolice Parku J. Ziżki. Kuchnia w glazurze i płytkach. Ogrzewanie i ciepła woda
we własnym zakresie - piec gazowy
dwufunkcyjny. Lic.4917 - 505 718 934

Kawalerka 40m2 koło AE - Położona
na pierwszym piętrze z balkonem i niskim
kosztem utrzymania. Cena 110000zł. N.
Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Kawalerka na Zabobrzu, 24 m2
- Ciepła i słoneczna po częściowym
remoncie. Nowe okna i panele na podłogach. Na ścianach gładzie. Ogrzewanie
z sieci. Blok ocieplony IV-p., klatka
schodowa czysta. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka okolice Małej Poczty
- 20m2, niski parter. Po kapitalnym
remoncie, na połogach panele i kafle,
okna PCV, nowe instalacje. Ogrzewanie
oraz ciepła woda miejska. Atrakcyjna
cena 60 000zł. Polecam. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
Kawalerka po remoncie na Kiepury
na wygodnym 1 piętrze w okolicy pętli
7’ki. Po kapitalnym remoncie, c.o. i ciepła
woda z sieci. Tylko 85000zł do negocjacji
lic.16361 npremium - 600 227 515
Kawalerka w centrum miasta - do
sprzedania wyremontowane mieszkanie
(duży pokój, przedpokój, łazienka z wc,
kuchnia) w centrum J.G. (ul. Okrzei).
Wysoki parter, doskonała lokalizacja.
Czynsz wynosi 107 zł Cena 105 tys. bez
pośredników - 792 747 009
Kawalerka w Leśnej - Ładne mieszkanie 27m, przerobione na dwa pokoje,
w tym jeden z aneksem kuchennym w
drewnie, w formie barku, blok 1 piętro,
wszędzie blisko. Więcej informacji na
telefon. - 888 262 640
Kawalerka Zabobrze III 83tyś - 30m2
na III piętrze z możliwością oddzielenia
sypialni, mieszkanie poddaszowe, z
ogrzewaniem z sieci. Tylko 83tyś zł. Pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Ładne mieszkanie w Cieplicach w
nowym budownictwie, mieszkanie do
wykończenia 56,5 m2,2 pokoje, I piętro.
serdecznie zapraszam Lic.13045 Marles
- 607 797 911
Mieszkanie 30m2 Zabobrze II - Pokój
z kuchnią jasne rozkładowe z dużym
balkonem od Płd-Zach strony VI piętro
świetna inwestycja pod wynajem lub
do zamieszkania niski czynsz 150zł.
Atrakcyjna cena 90tys do negocjacji
lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3-pokojowe, 53,6 m2 - Na
III piętrze w bloku ocieplonym IV-p. na
Zabobrzu I. Rozkładowe, środkowe,
ciepłe. Kuchnia osobna z meblami na
wymiar. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda
z junkersa. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 699-620-071
Mieszkanie 48m2 Zabobrze 2-pokojowe rozkładowe ul. Karłowicza
po remoncie wysoki parter. Mieszkanie
jasne, ciche, bardzo słoneczne, przestronne i zadbane. Idealnie się nadaje
pod wynajem lub do zamieszkania.
Marles lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 49 m2, po remoncie przestronny balkon, piwnica. Poł. na II
piętrze w bloku w ok. Małej Poczty, blisko
Centrum. Ogrzewanie centralne, ciepła
woda z sieci. - 511 674 670
Mieszkanie 60 m z tarasem - Do
sprzedania 60 metrowe mieszkanie,
składające się z 3 pokoi, łazienki, kuchni,
przedpokoju i wiatrołapu. Do mieszkania przynależy duży, ogrodzony taras
i miejsca parkingowe na zamkniętym
parkingu. - 661 433 834
Mieszkanie 79,5m2 - Przestronne
trzypokojowe w 2-piętrowej zadbanej
kamienicy w okolicy centrum miasta. N.
Grzywińscy. Lic 998. - 781 655 950
Mieszkanie Malczewskiego 123000 2 pokojowe, rozkładowe na pierwszym
piętrze, środkowe ciepłe. Ogrzewanie
elektryczne 150 ,-zł za sezon, 40 zł poza
sezonem. Czynsz 182,-zł. W mieszkaniu
pozostaje zabudowa kuchenna. Ogród.
Lic.5354 - 693 056 760
Mieszkanie na Zabobrzu III - Sprzedam bez pośredników ładne, słoneczne
mieszkanie, z widokiem na góry, na V
piętrze, 51 m2, dwa pokoje, ulica Kiepury. - 514 222 813
Mieszkanie sprzedam - 3 pokoje
63m2, 72m2 po podłodze, kominek,
balkon, piwnica, pom. gosp., centrum,
cena 169 tys. tel. 885 040 959
Mieszkanie w centrum - lokal 60 m2
na parterze 3 pokoje kuchnia Łazienka
z w. Jeden pokój ma osobne wejście
z korytarza. Ogrzewanie gazowe. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
Mieszkanie w centrum Cieplic. Sprzedam dwa mieszkania; Ip 67m2, IIp
68m2- oba 3 pokojowe o podwyższonym
standardzie z kominkiem. budynek po
generalnym remoncie, teren ogrodzony.
EKR Nieruchomości nr licencji 12382 665 270 076
Mieszkanie w Cieplicach - ładne
4-pokojowe,140m2 na II piętrze w
zadbanej kamienicy, lokal do odświeżenia. Serdecznie zapraszam za prezentację. Lic.13045 Marles - 607 797 911
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Mieszkanie w Piechowicach 2-pokojowe w bloku I piętro po remoncie
do odświeżenia niskie opłaty atrakcyjna
cena. Nieruchomości Marles lic.13045
- 790 418 318
Mieszkanie w Sobieszowie 70000 - na
drugim piętrze do remontu ze skosami.
- 693 056 760
Morcinka, wysoki parter 37m2 – 2
pokoje. Całość bardzo zadbana, wymaga
drobnych poprawek, odświeżenia. Przed
blokiem ogródek rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców. Czynsz 200zł.
Warte zobaczenia. N.Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Najładniejsze mieszkanie dla
wymagających z bardzo dobrą lokalizacją, N. Grzywińscy - 505 074 854
Noskowskiego 147000 - mieszkanie 53 m.kw. Nowe okna, balkon, winda,
świetna cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Nowa cena 199.000 o pow. 63,5m2
w bloku 4-piętrowym na 1 piętrze na
Zabobrzu III. Przestronne, bardzo ładne
3-pokojowe, zadbane oraz ciche. W
atrakcyjnej cenie do negocjacji. Zapraszam na prezentacje Marles lic. 13045
- 533 797 878
Nowe 58m2 z ogródkiem w cichej
spokojnej części Cieplic. Własne ogrzewanie, Internet, TV-SAT, wideodomofon,
tuż obok Term Cieplickich, Parki, sklepy,
szkoły, przedszkole, przystanek - 782
566 823
Piękna kawalerka z ogródkiem - I piętro
23m2 pokój z aneksem kuchennym
łazienka przedpokój ogródek piwnica
komórka strych po kapitalnym remoncie
wszystko jest nowe, w kamienicy z cegły
5 mieszkań okolice małej poczty cena
79000zł. - 606 200 202
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w
Parku Sudeckim, 44 m2, parter, salon
z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka, balkon, piwnic. Wykończone.
Stan idealny. 240 000 zł do negocjacji.
Bez pośredników - 606-381-483
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
Kuchnia Przedpokój Łazienka na I p.
Zadbana kamienica. Blisko centrum
Gratis działka. Możliwość dokupienia
garażu. Tel. 660 954 212

Sprzedam bez
pośredników mieszkanie 2
pokojowe Zabobrze. Parter
,atrakcyjna lokalizacja
129.900 zł do negocjacji.
Tel. 516 056 622
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66
m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 603 083 567
Sprzedam mieszkanie 2- pokojowe na
Zabobrzu, 40m2, rozkładowe, 4 piętro.
Cena 113000 - 511-414-895
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
na poddaszu, blisko centrum Jeleniej
G. Okolice Żeroma, spokojna dzielnica.
57,5m, do którego przynależy ok. 57m
strychu z prawem pierwokupu przez
kupca. Bez pośredników - 881-291-053
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na
Os. Orle - Cieplice tel. 723 295 028
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
56m2, okolice centrum, bez pośredników
tel. 514 718 745
Sprzedam mieszkanie w budynku
dwurodzinnym na 1 piętrze pod lasem
blisko centrum. 3 pokoje, kuchnia z jadalnią, piwnica, strych, balkon, ogród, teren
wspólny ogrodzony ... na ul . Jagiełły
27m - 504 083 529
Sprzedam mieszkanie w dobrej
cenie 2 pokoje 34m2 Zabobrze - 661
703 997
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej
Górze na ulicy Norwida o pow. 66 m2.
Mieszkanie jest do remontu na 1 piętrze,
3 pokoje. Cena 170 000 zł. Osoba prywatna. - 506 164 580

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, tel:667
219 752
2. 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.
3. Dom w Wojciechowie, 135 m2, na działce
1700 m2, po remoncie dach, całość do remontu
tylko 135 000 zł do negocjacji. 667 219 752
4. Mieszkanie w Szklarskiej
Porębie, po remoncie, 64 m2, 2 pokojowe na
wysokim parterze w kamienicy, 12 m2 pomieszczeń przynależnych, ogródek, tylko 170 000 zł
, tel: 667 219 752
5. 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
6. 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
7. Jelenia Góra ul. Wyspiańskiego: dom
3-kondygnacyjny 250 m kw. na ładnej działce
z altanką, cena 670000 zł. tel.726290939
8. 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.
9. 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.
10. 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.

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zlecę wymurowanie kominów systemowych - 725 675 865

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Kobieta podejmie dodatkową pracę,
może być wykonywana również w domu.
- 668 610 335
Poszukuję pracy. Posprzątam, zaopiekuję się niepełnosprawną osobą dorosłą lub
dzieckiem. Tel. 883 286 641

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

Opel Astra 1.6 części z demontażu
1993rok. Skrzynia, lampy. Drzwi, zderzaki
- 535 808 773
Sprzedam 4 opony 225x65 R16C - Fulda
Conveo do dostawczego, letnie, bieżnik
7mm; Cena: 600zł/4szt. lub 350zł/2szt.
Opony używane, sprawne. Sprzedaję bo
nie pasują do mojego nowego auta. - 516
089 305
Sprzedam motor Kawasaki LE 500 A,
stan bdb , niebieska perła z przebiegiem
16.000 tys km, 1992r, ubezpieczony, zarejestrowany, garażowany, zadbany. 6500tys
Pln, Mysłakowice. Polecam - 75-6439-736,
530-813-419
Sprzedam opony Bridgestone Dualer H/T
M+S 205/70 R15. Bieżnik 5,5 - 6 mm. Data
produkcji 0209. Zdjęte z CR-V w grudniu
2011. Cena 800 PLN. - 510 385 271

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto-Złom, mobilna stacja
demontażu pojazdów na
Jelenią Górę, kupię każde
auto. Gotówka, dokument
kasacyjny przy odbiorze
auta, darmowy transport tel.
601 224 206
Japoński zarejestrowany samochód
kupię w cenie do 4 tys zl - Mazda 323, Colt,
Corolla lub inny tel 603182814
Kupię auto - Gotówka od ręki własny
transport - 888 696 309
Kupię auto dowolnej marki za rozsądne
pieniądze, dysponuję własnym transportem.
- 511 209 408

Kupię każde auto, całe lub
uszkodzone tel. 695 614 193
Kupię każde auto - całe, uszkodzone,
gotówka od ręki, własny transport - 511
209 408
Najwyższe ceny za twoje auto - Znudziło
ci się twoje auto my je odkupimy gotówka od
ręki, własny transport - 787 009 777
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od 1000zl
do 4000zl gotówka od ręki odpowiadam na
sms tel 603182814
Skup aut - gotówka od ręki - 696 885 929

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Do sprzedania Audi A4 2,5 tdi rok 2000 po
wymianie zawieszenia cena 10 000 - 693
244 020
Ekonomiczny Opel Agila 2000r - Bardzo
ekonomiczne i tanie w eksploatacji autko.
Wysokie, zwinne, bardzo niskie spalanie,
Nie wymaga wkładu finansowego. Polecam
cena 6500,- do negocjacji (Lubań) - 728
945 878
Mam do sprzedania motor Yamaha xv
rok prod 1999 pojemność 1300 cena
5,500 czarny metalik, nowe dwie opony
i kufry. Zdjęcia mogę przesłać na maila 791390600, 502627688
Peugeot 307 kombi Mistral 2004 - silnik
2,0 TDI, 90 KM, 230tys, granat metalic,
przegląd do 20.05.2013 Jelenia Góra 14
900,00zł - 787-706-315
Renault Laguna II 1.9 diesel - Na
bieżąco serwis., ubezp, zadbany,120 km,
przebieg 228000 km, pakiet Luxe Privilege,
6-biegowa skrzynia, komputer, ABS, ESP (z
możliwością wyłączenia), pełna elektryka,
tempomat, climatronic Zapraszam - 515
176 555
Renault Thalia 2004 1,4 ben. salon
Jelenia G. Klima, srebrny, stan bardzo dobry
przebieg 106 tys. Nowe klocki, tarcze tłumik.
Cena 9500 do negocjacji. - 666 329 500

Seat Altea 2006 1,9 TDI - Sprzedam lub
zamienię na mniejszy-nowszy. Przebieg
147 tys moc 105 KM. Śliczny w najmodniejszym białym kolorze. Idealny dla kobiet.
Klimatyzacja, 8 poduszek itp stan techniczny
idealny, w kraju 9 miesięcy - 517 900 425
Skoda Felicja kombi 1.9 diesel, rok 2000
przebieg 157 tys km. Ważny przegląd i oc.
B. małe spalanie trasa 4.6l, miasto ok 6l.
Stan tech. Bdb - 784 154 174

Sprzedam 3 osobowy
kamping z bocznym
namiotem, sprawny
technicznie tel. 663 751 307
Sprzedam Daewoo Matiz - 2000 r., poj.
800 , przebieg 150 tys.km. centralny zamek,
+ komplet opon zimowych cena 2800 PLN.
- 535 247 028
Sprzedam Mercedesa 307D blaszak
1,5T tel. 500 168 910
Sprzedam motor Kawasaki 500 w
stanie bdb, niebieski, zadbany, tylko 16
tys km. Ubezpieczony z przeglądem do
natychmiastowej jazdy. Mysłakowice. 6500
Pln - 75-6439-736, 530-813-419
Sprzedam skuter ZIPP-Rooster 49 cm,
rok produkcji 2007, przebieg 4000 km, cena
do uzgodnienia tel. 699 993 734
Subaru Justy benz+LPG - 4X4, 1.3cm
63KM. Klimatyzacja. Hatchback. Rok produkcji: 2002. Przebieg 45000km. Skrzynia
biegów: manualna. Rodzaj paliwa: benzyna
+ LPG cena 5000zł, przegl. do-1.03.2013,
- 783 299 989
VW Polo `96 klimatyzacja 1.4B - Mam do
sprzedania ładne i zadbane Polo z bardzo małym przebiegiem tylko 81000km,
klima jest nabita i odgrzybiona, poduszki
powietrzne, idealne dla kobiety, nie wymaga
wkładu, 5800zł do negocj. - 663 641 272

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-letni chłopak bi czeka na propozycje
od kobiet sponsorek od 19 do 65 i sponsorów - 792 671 802
26 chłopak szuka sponsorek kobiet od 30 do
60 i mam lokum Cieplice. - 722 227 372
Dla pań. Dyskrecja, higiena, zdrowie. Fantazje. Twoje lokum. Pozdrawiam wszystkie
Panie. - 607 495 461
Dojrzała puszysta z dużym biustem 794 524 987
Judyta śliczna, młoda brunetka zaprasza
- 603 444 978
Pan - 62 lata. Szukam skromnej pani do
dyskretnych, trwałych spotkań bez zobowiązań i sponsoringu. Wiek pani nie ma
znaczenia. - 663 127 800
Pan dla pana - 33-latek, wysoki umili
czas panu czystemu do 41at za pomoc
finansowa. Proszę o konkretne propozycje.
- 532 735 030
Pani 47 lat pozna panów po 50 godz. 100zł
nie mam lokum proszę tylko telefonicznie.
- 665 942 767
Szukam kobiety 40-55 lat, która chciała
poznać miłego, młodego faceta. Tylko do
stałego dyskretnego związku. A może jakaś
fajna parka. Sms 532522095
Szukam kobiety, przyjaciółki - Mam 41
lat, wysoki, szczupły, możemy miło spędzić
czas, jestem bez zobowiązań, finansowo
niezależny, zmotoryzowany z własnym
mieszkaniem - 723 783 283
Szukam kochanki dyskrecja zapewniona
jestem niezaspokojony i takiej szukam - 792
705 885

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie hydrauliczne, montaż instalacji
centralnego ogrzewania, kotłowni, pomp.
ciepła, kolektorów słonecznych. Geotherma
Jelenia Góra ul. Wolności 179b tel. 602
800 291
Blacho dachówka, gonty, dachówka
kompleksowo - 696 328 445
Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej. Podjazdy, place, inne.
Wysoka jakość prac, dobre ceny, zakup
materiału z rabatem. Tel 608-658-351
Cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie, bejcowanie, renowacje starych podłóg,
parkietów, pomiar wilgotności posadzek tel
603 363 976
Dachówki sprzedam w Karpaczu typu
WIEKOR zakładkowe 403,5m2 4560szt x
3,30=15048 zł, 79 gąsiorów x 20=1580 zł,
karpaczuroczysko@gmail.com tel. 666 073
876, 608 343 967
Dachy - remonty - Zniżki na materiały 30%
za dojazd nie płacisz wycena na miejscu
porównaj mój kosztorys na dach z innymi
firmami różnica na 300 metrach dachu
zaoszczędzisz około 7000zł na tym samym
materiale sprawdź - 793 676 758

Dachy pokrycia blacha, dachówka, papa.
Montaż okien dachowych, rynien. Remonty
i malowanie dachu, morowanie kominów. 607 258 732
Dachy profesjonalne usługi dekarskie,
ciesielskie - 605 209 140
Dachy profesjonalne usługi dekarskie,
ciesielskie - 793 676 758
Dachy, remonty. Najtaniej, zniżki dla
wspólnot tel. 696 328 445
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502 953 366
Dekarstwo - Porównaj ceny z innymi
wykonawcami, dojazd i wycena gratis - 696
328 445
Domy kompleksowo, profesjonalnie, w
rozsądnej cenie - 605 209 140
Hydraulik - tanio i solidnie-24h - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje,
naprawa wod.-kan. i inne usługi. Tanio i
solidnie. Tel. 791-001-236
Hydraulika-technika grzewcza Montaż centralnego ogrzewania wod-kan,
gaz, kominki z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe, tanio i profesjonalnie.
- 696-484-516
Junkersy naprawy 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice. Junkersy,
termy, kotły, kuchenki gazowe. Serwis,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Kolektory sloneczne - Profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych do ciepłej wodyszybko, tanio i solidnie. Ciepła woda za
darmo od kwietnia do października. Ruszyły
dotacje można uzyskać 44% dotacji - 696484-516
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
Najniższe ceny dachy – remonty duże
rabaty na materiały szybkie wykonanie
sprawdź nasze prace - 793 676 758
Ogrodzenia metalowe z elementami
kutymi, bramy skrzydłowe, przesuwne,
balustrady, meble ogrodowe, stalowe elementy kute, metaloplastyka. Zapraszamy
do salonu firmowego. - 692 232 414
Pełna hydraulika, spawanie gazowe,
wszystkie systemy w UE - 664 810 257
Pogotowie gazowe 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja,
montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Poszukuje firmy do ocieplenia domu 604 151 478
Remonty kompleksowo, ceny zeszłoroczne: malowanie, gładzie, panele, płytki,
ścianki i sufity z płyt g/k, adaptacja poddaszy, hydraulika, murowanie i tp. tel. 516
048 225
Remonty, wykończenia, glazura, malowanie, solidne wykonanie, 12 lat doświadczenia, bezpłatna wycena tel. 782 807 589
Technika grzewcza- hydraulik - Montaże,
modernizacje, montaż nowych instalacji
gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne,
podłogówki. Naprawa i montaż urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia,
załatwiamy projekty. Solidnie i tanio - 793
511 444
Usługi remontowo budowlane - Kompleksowe remonty mieszkań i domów - glazura,
malowanie, tapetowanie, gładzie, tynkowanie, hydraulika,elektryka... bezpłatne porady,
bezpłatna wycena - 608 026 379
Usługi zbrojarskie, strzemiona budowlane, belki, podciągi, słupy, wg. dokumentacji
. - 601 848 843
Usługi zduńskie - budowa i przebudowa
trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym,
pieców chlebowych - 666 738 298
Wynajmę lub sprzedam agregat tynkarski
kaleta 2008r w bardzo dobrym stania cena
wynajmu za dobę 60zł kupna 6800zł do
negocjacji 601094308
Wynajmę rusztowania elewacyjne
300m/2 roboczych cena 130złdoba lub
mniejsza ilości 0,50gr m/2doba,oraz warszawskie 42ramki cena 1zł ramka za dobę
601094308
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz,
ziemia, żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane do wynajęcia, najlepsze
ceny - 667 701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE

Dam korki z języka rosyjskiego na różnych
poziomach. Nauczę czytać z właściwym
akcentem i intonacją. e-mail: elkhalmatov@
gmail.com - 608 709 092
Matma - fiza - mechanika budowli - Przeprowadzam od kilku lat korepetycje z wyżej
wymienionych przedmiotów. Rzetelnie i
przystępnie. Zakres jak i więcej informacji
przez telefon. - 725 154 212

Unikalny kurs tworzenia biżuterii techniką
wire-wrapping. Najbliższy termin 25,26
czerwca - są jeszcze wolne miejsca! Cena
za całość 300zł. Więcej informacji na email:
asiudz@gmail.com
Zapraszamy studentów na letnie kursy
na na VIA Summer School Dania – minimalne koszty – maksymalne korzyści.
Szczegóły walbrzych@eduabroad.pl 502-812-990

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk 24h. Solidnie i tanio. Montaż
instalacji, awarie, drobne naprawy, podłączenie kuchenki, pomiary. - 601 717 759

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Oferujemy Państwu pakiet profesjonalnych usług fotografii ślubnej. Dwóch
fotografów, zezwolenie Kurii. Posiadamy
jeszcze wolne terminy na 2012-2013r.
Więcej informacji uzyskacie Państwo na
tahata.pl – 506772883
Videofilmowanie, imprezy okolicznościowe, sesje zdjęciowe, wesela - cała
Polska - Real Video - 608 292 541 / 534
052 385

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Centrale telefoniczne - PAM Jelenia
Góra - Zajmujemy się instalacją central
telefonicznych, modernizacją, naprawą sieci
komputerowych i telefonicznych w firmach.
Zapewniamy obsługę teleinformatyczną dla
firm. - 605 965 852
Firma KKF (Komputery, Kasy Fiskalne)
oferuje: naprawy, modernizacje komputerów i notebooków, videomonitoring, kasy
fiskalne. KKF Jelenia Góra. Dla firm i osób
prywatnych. Wystawiamy faktury VAT. - 500
159 205
Tworzenie stron internetowych opartych
na systemach zarządzania treścią (CMS).
Tworzenie szablonu, grafiki, wprowadzanie
treści. Wszystko tanio, szybko i profesjonalnie. Zapraszam do współpracy! - 508 209
704 / webmaster.jeleniagora@gmail.com

USŁUGI
MUZYCZNE

DJ z Wokalistką FreshMusic - na wesele,
studniówkę, imprezy firmowe. Prowadzimy
zabawy, konkursy, oczepiny. Kolorowa gra
świateł, wytwornica dymu, mnóstwo atrakcji
i show! - 605 305 708
Doświadczona wokalistka nawiąże
współpracę z zespołem zarobkowym,
własny sprzęt, mobilna, od zaraz. - 723
668 609
Wesela dla oszczędnych - najtaniej, najprzyjemniej. Również każdy rodzaj imprez
grupowych do 100 osób tel. 500 290 337
Wesela imprezy. Muzyka instrumentalno
- wokalna Akordeonowa Repertuar polski i
zagraniczny ogniska prowadzenie zabaw
Cena umowna. Tel. 75 75 33 921

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Opiekunka dziecięca z dyplomem która
kocha dzieci zajmie się dzieckiem w weekendy. - 889 573 363

USŁUGI
RÓŻNE

Anteny TV-Sat full - serwis. - 886 501
219
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
Biuro Rachunkowe -Jelenia Góra - 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
Biuro rachunkowe PIT-er zaprasza do
współpracy. Skontaktuj się z nami i sprawdź
nasze aktualne promocje - oferujemy
najniższe ceny na rynku. Klienci z J. Góry
i okolic - odbiór dokumentów gratis. - 666
876 650
Błyskawiczna pożyczka w domu
klienta, raty miesięczne i tygodniowe
minimum formalności bez BiK zadzwoń,
dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. 726 094 124
Doradztwo marketingowe - Chcesz
zyskać nowych Klientów? Nie masz pomysłu jak rozkręcić biznes? Chcesz zbudować
wizerunek, wypromować produkt, usługę?
Postaw na marketing internetowy. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. - porady.
marketing@gmail.com

Hydraulik od A do Z - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice instalacje montaże
usterki naprawy modernizacje itp. Przepychanie udrażnianie rur kanalizacyjnych
Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej
ceny.
Junkersy serwis 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice. Junkersy, termy, kotły,
kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kompleksowe usługi z zakresu doradztwa finansowego - oszczędzanie, kredyty,
inwestycje. Analiza pod kątem najkorzystniejszych rozwiązań, porównanie ofert 28
banków. Możliwość dojazdu do klienta - 667
894 907
Kredyt gotówkowy konsolidacyjny,
dojazd do klienta tel. 798 972 318
Kredyty, pożyczki do wyboru - Szeroka
oferta kredytów: gotówkowych, konsolidacyjnych, chwilówek, hipotecznych, dla firm
prowadzących działalność, również na
oświadczenie bez BIK Karkonoskie Biuro
Kapitałowe Mickiewicza 2A 7522772
Kuchenki gazowe serwis 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice. Bezpieczne
odłączenie i przyłączenie naprawy Próby
szczelności instalacji profesjonalnie Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze
pewni jakości i ceny
Oferujemy kredyty i pożyczki od 100 zł
do 5 mln. bankowe i pozabankowe, nasz
atut 15 letnie doświadczenie na rynku Karkonoskie Biuro Kapitałowe ul. Mickiewicza
2A Tel. 75 752-27-72
Pisanie wniosków do UP - W zakresie
usług oferuję pomoc w pisaniu wniosków na
otrzymanie dotacji na otwarcie i rozwinięcie
działalności gospodarczej. Biuro Rachunkowe Koala - Jelenia Góra - ul: W. Polskiego
54 - 782 020 635, 601 837 677
Pogotowie gazowe 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice Junkersy Kotły
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja
montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i ceny
Pogotowie kanaliza Wuko 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice Szybkie
usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia
Udrażniamy zapchane rury (fi 30-200 mm)
odpływy w domu i za budynkiem.
Pomoc fachowa w domu - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra. Naprawy drobne w
zakresie: hydraulika, elektryka, budowlanka,
posiadamy umiejętności profesjonalny
sprzęt i działamy skutecznie. Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej ceny
Pożyczki w domu klienta, raty miesięczne
tel. 509 675 760
Przepychanie kanalizy Wuko 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska Usuwanie awarii w czasie
1-3 godz od zgłoszenia Przepychamy
zapchane rury (fi 30-200 mm) odpływy w
domu i za budynkiem.
Regionalny kierownik sprzedaży (Dolnośląskie, Opolskie) z kilkunastoletnim
doświadczeniem, podejmie współpracę z
producentem (branża spożywcza, ale niekoniecznie). Także inne propozycje, np. usługi.
- les.mat@interia.pl tel.535 385 544
Szybka pożyczka dla firm - bez zabezpieczeń rzeczowych, na dowolny cel , bez
zaświadczeń z Zus i Us oraz bez biznesplanu, prognoz finansowych .U Nas decyzję kredytową otrzymasz w ciągu 1 minuty,
środki nawet w 1 dzień! - 756 496 010
Udrażnianie kanalizacji - Wuco - Przyjazd na telefon, porady gratis, usługa: udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i spiralą
elektr., inspekcja wideo przykanalików,
najwyższa jakość usług, Najlepsi w Jeleniej
Górze i okolicach - 601-841-896
Zwietrzelina tanio 602 487 174

USŁUGI
SPRZĄTANIE

M y c i e o k i e n i w i t r y n , Ta n i o .
Tel.518314969
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domową i samochodową. Karcher - zapraszam - 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Auto do ślubu - Posiadamy czarnego
Lincolna Town car oraz zabytkową Warszawę 224, mamy jeszcze wolne terminy,
serdecznie zapraszamy - 695 435 020
Licencjonowany przewóz osób do
Niemiec i Holandii. Nowe, klimatyzowane
busy, atrakcyjne ceny. Wyjazdy 4 razy w
tygodniu. Odbiór i dowóz pod wskazany
adres w standardzie! - 664-302-706
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra
VAT. Door to door - 607 763 204
Podejmę współpracę z firmą transportową. Posiadam certyfikat kompetencji
zawodowych na krajowy i międzynarodowy
przewóz osób. Doradzam w sprawach
marketingowych. Zapraszam chętnych do
współpracy - 505 247 196
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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 Trasa Dresden, Chemnitz, Hof, Heilbronn, Stuttgart.
Kontakt w Niemczech: 04915141801050
– 0048518710120
Przewozy osobowe „Dario” do Niemiec
i Austrii tel. 75 78 127 46, kom. 787 808
243
Przewóz materiałów budowlanych oraz
usługi dźwigowe. Auto skrzyniowe 9t ładowności, dźwig 2,5t Tel: 601 57 06 08
Transport bus, przeprowadzki - kompleksowo, dyspozycyjność tel. 782 021
371
Usługi transportowe małą wywrotką o
ładowności 2 ton . - 601 848 843

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Masażysta - Ustawianie kręgosłupamasaż leczniczy, klasyczny, relaksacyjny,
antycellulitowy, antystresowy i inne. Również
dojazd. - 508 050 580
Paznokcie, tipsy w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Wykonuje paznokcie żelowe
na formie lub tipsie. Szeroki wybór ozdób
oraz żeli kolorowych. Przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą cenę.
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie,
szeroki wybór rzęs, produkty profesjonalne
i antyalergiczne 100% zadowolonych
klientek. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za rozsądną cenę.
Szkoła tenisa DD , trener 2 klasy z licencją niemiecką, zaprasza dzieci, młodzież
i dorosłych na kursy nauki gry w tenisa.
- 605 263 731
Tipsy żelowe od 40zł, manicure-pedicure,
stylizacja brwi. Możliwy dojazd do klientki
Jelenia Góra i okolice. Tel.: 601874720
Zapraszam na masaż leczniczy, relaksacyjny i wyszczuplający. Masaż na naturalnych olejach-regeneruje, wygładza i
ujędrnia skórę. Zabiegi na ciało (kokosowy,
kawowy, miodowy, czekoladowy, algowy
itp.). - 663 513 324

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

ODDAM
Alniko oddam humus – ok. 200 ton załadunek i transport po stronie odbierającego
– 757518183

SPRZEDAM
Sprzedam maszyny blacharskie, giętarka, gilotyna i inne tel. 500 168 910
Sprzedam meble pokojowe; łóżko 2
piętrowe, narożnik kuchenny, niania elekt.,
wózek 3 kołowy Maxi Kosi, łóżeczko drew.
i turystyczny bujak, dużo rzeczy dla dzieci
tel. 695 133
Sprzedam suknie ślubną Agnes Gold
Collection nr 10114, rozmiar 38, wzrost
175cm + 5cm obcas, stan bardzo dobry, profesjonalnie wyczyszczona. Z tylu sukienki
jest podpinany tren oraz sznurowany gorset
- 505 125 006
Sprzedam szafę odzieżową 210/45/50
- 200 zł, telewizor Philips 29 - 350 zł tel.
698 089 816

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie własnościowe
66m2, 3 pokoje Zabobrze II(IV piętro, winda)
cena 175 tys. zł tel. 696 248 145
Sprzedam mieszkanie własnościowe
okazja, parter 80m2, po kapitalnym remoncie, garaż + ogródek w dobrej lokalizacji.
- 695 591 302
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie na
Zabobrzu, bardzo dobry rozkład w atrakcyjnej cenie. Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. - 660 359 500
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie po
remoncie w Cieplicach kwalifikujące się do
programu „Rodzina na Swoim”. Zapraszam
na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 Karkonoska Giełda Nieruchomości - 660 359 500
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry, po remoncie.
Idealne do zamieszkania z opcją wykorzystania jednego z pokoi na biuro. Zapraszam
na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 509 156 610
Sprzedamy mieszkanie 4 pokojowe,
83m2, po remoncie. II piętro w budynku
z cegły. Zabobrze, dookoła dużo zieleni.
Euro-Dom lic 4566 - 601 540 292,
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Śródmieście - I piętro; 63m2; mieszkanie
bardzo słoneczne; ogród przynależny do
mieszkania; 148tys. - 602 749 567
Wyczółkowskiego 99000 - 2 pokojowe do remontu, nowe okna, I piętro,
piwnica, spokojna dzielnica. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pok. studenckie, pracownicze - Wolne
ładne 2 pokojowe 47m na Karłowicza,
I piętro, środkowe. Pokoje 2 osobowe,
zestawy młodzieżowe tapczaniki, pełne
AGD, balkon, internet, idealne dla studentów, pracujących - 603-85-22-77
2 pok., 52 m. kw., Zabobrze 3 - 4. piętro, 2
windy, balkon, umeblowane, od 01.06.2012,
560,- zł + czynsz ok. 300,- zł + media, bezpośrednio. - 502 377 461
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie na parterze
w wieżowcu z balkonem, 54 m2, umeblowane 900 zł plus media. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe z ogrodem - Komfortowe, umeblowane, ogród, garaż w spokojnej dzielnicy,
1000zł +media „NK”lic.6327 - 506154079;
756436051
3-pokojowe Cieplice - 60m2 nowe
budownictwo z dużym tarasem centralne
ogrzewanie i ciepła woda z sieci nowocześnie umeblowane do zamieszkania. Nieruchomości Marles lic.13045 - 790 418 318
60 m2 z tarasem - 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
Do wynajęcia 2 kawalerki, niezależny
dojazd, parking, ogród, Jelenia Góra osiedle
Czarne tel. 75 75 215 89, 795 203 490
Do wynajęcia 2 pokoje z oddzielną kuchnią
po remoncie. Zabobrze - 512 740 796

og£oszenia / reklama
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
po remoncie o powierzchni 38 m2 blisko
centrum Jeleniej Góry. Umeblowane,
wyposażone. Najem 750 zł + czynsz (z
ogrzewaniem miejskim) + media. - 793
022 001
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
64m2, II-piętro, miejsce parkingowe, spokojna dzielnica, Jelenia Góra-Sobieszów,
750zł, tel.: 602 795 229
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry 72m. Umeblowane,
sprzęt AGD. Do zamieszkania od zaraz.
509499277.
Do wynajęcia dwie kawalerki, Jelenia Góra
Osiedle Czarne, niezależny wjazd, parking,
ogród tel. 795 203 490, 75 75 215 89
Do wynajęcia dwupokojowa, słoneczna,
umeblowana kawalerka z balkonem.
Wszystkie media. Dobra lokalizacja. Chętnie
na dłużej. - 509 060 408
Do wynajęcia kawalerka na Kiepury - dwupokojowa, słoneczna, umeblowana z balkonem. Wszystkie media. Dobra lokalizacja.
Najchętniej na dłużej. Tel.509060408
Do wynajęcia mieszkanie ( dla osób niepalących) po kapitalnym remoncie 40 m2 (2
pokoje, kuchnia, łazienka)w Piechowicach
dolnych (okolice sklepu Manius), zainteresowanych proszę o kontakt w godz 10 do
18. - 503 981 330
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe na
Zabobrzu III, 600 zł plus opłaty; bez kaucji.
- 514 222 813
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, w bloku 43m2, 750zł+
liczniki, bez czynszu, Osiedle XX-lecia tel.
698 822 927
Do wynajęcia mieszkanie 3 pok o pow.
64 m2 w bloku 4/4 na 3-cim Zabobrzu.
Najchętniej dla firm budowlanych i innych
osób pracujących. Wynajmę całość lub na
pokoje. Cena do indywidualnych ustaleń 692 613 787

Do wynajęcia mieszkanie 3 pok, 64 m2,
na 3-cim Zabobrzu w Jeleniej Górze. Najchętniej pracującej ekipie budowlanej etc.
najlepiej na dłuższy okres. Lub pracującym
na pojedyncze pokoje. Cena do uzgodnienia - 692 613 787
Do wynajęcia mieszkanie 3 pok. 70m centrum, słoneczne, duży balkon, piece, 500zl
+ czynsz + opłaty, kaucja lub sprzedam
170 tys. do negocjacji bez pośredników. 608 480 218
Do wynajęcia mieszkanie 52 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, umeblowane, pełne
wyposażenie, centrum - ul. Kraszewskiego.
Tel.: 605490074, 757130049.
Do wynajęcia mieszkanie w Kowarach przy
ul. Wiejskiej pokój z kuchnią i wc, mieszkanie
posiada dodatkowe dwa pokoje wymagające remontu i odświeżenia, info pod nr tel.
608 215 088
Do wynajęcia pokój na osiedlu Czarne
blisko pętla autobusowa - 695 605 043
Do wynajęcia umeblowana kawalerka
w ścisłym centrum Jeleniej Góry. - 501
539 275
Do wynajęcia wyposażone 2 pok. 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
Karłowicza - 2 pok. umeblowane;
850zł + media „NK”lic.6327 - 605030050;
756436062
Kawalerka dla niepalących - do wynajęcia 35m2, w Jeleniej Górze, ul. Graniczna.
Doskonała dla 1 lub 2 osób pracujących.
Na parterze aneks kuchenny, łazienka i
pokój. Na piętrze sypialnia. Wysoki standard
wykończenia. - 510052137, 757648390
Kawalerka do wynajęcia 600zl. Osiedle
Hoffmana. - 512 672 360
Kawalerka do wynajęcia w centrum
Jeleniej Góry, umeblowana, 650zł. 100m
do ratusza. - 511 036 326
Kawalerka do wynajęcia, Sobieszów
tel. 668 773 856, 606 346 424
Kawalerka lub biuro - Wynajmę jeden
pokój 100m od rynku, pokój jest idealny
też jako biuro. Ma 25m, aneks kuchenny,
panele. Osobno jest łazienka. Cena 500 zl
m plus kaucja i liczniki - 516 171 291
Kawalerka na Matejki - 20 m2 blisko
rynku i Akademii Ekonomicznej. Szafa
wnękowa, regał, aneks kuchenny, łazienka
z prysznicem. 650 zł + opłaty + kaucja
miesięczna. - 691 126 110
Komfortowe, umeblowane, ogród,
garaż w spokojnej dzielnicy, 1000zł * media
„NK”lic.6327 - 602749567, 756436051
Ładny pokój umeblowany dla jednej osoby
w Sobieszowie wynajmę - 508 418 470
Mam do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
(63m2) na ulicy Kiepury (Zabobrze 3) .
Kontakt: tel. komórkowy: 792797076, tel.
stacjonarny : (075)7542654
Mam do wynajęcia kawalerkę na Zabobrzu
- 693 501 046
Mam do wynajęcia kawalerkę o pow. 30m2
z balkonem w okolicy Kolegium Karkonoskiego. Mieszkanie w pełni wyposażone,
do wynajęcia od zaraz! Czynsz najmu
750zł + prąd + kaucja zwrotna. Lic 16361
npremium - 504 820 292
Mam do wynajęcia kawalerkę z balkonem Zabobrze Różyckiego 660484318 - 700zl.
Mam do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu ||,.1-sze piętro, dwupokojowe, umeblowane, ze sprzętem AGD.. - 792 847 861
Mam do wynajęcia mieszkanie po remoncie 2-pokojowe 50m2 w centrum, umeblowane 550zł + 158zł (czynsz) + media +
kaucja 1000zł - 602-486-930
Mam do wynajęcia od 06.2012 kawalerkę
w Parku Sudeckim w Jeleniej Górze .Umeblowane pokój, kuchnia, łazienka + balkon.
Cena najmu 600 pln. +czynsz i liczniki .Tel.
603 08 09 42 Zdjęcia na życzenie
Mam do wynajęcia parter willi - 95 m2, 3
pokoje, łazienka z oknem i wanną, nowa
zabudowa kuchenna, ogród, nieopodal
centrum cena - 1300 zł - 666 222 031 Madom Nieruchomości, lic.9506, Ewelina
Jarząbek - 666 222 031
Mam do wynajęcia piękne mieszkanie
24m w Jeżowie Sudeckim, blisko poczty,
pierwsze piętro, duża łazienka. - 513
048 068
Mam do wynajęcia pokoje jedno i dwuosobowe w milej spokojnej okolicy Cieplic.
Niedrogo, gorąco polecam - 782 586 558
Mam do wynajęcia pokoje w mieszkaniu
studenckim (PL. Piastowski) 1 i 2 osobowe
umeblowane, kuchnia umeblowana +
pralka. Do wynajęcia kawalerka umeblowana (ul. Cieplicka) 100m od Politechniki.
- 690 996 207
Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2, umeblowane i wyposażone na Zabobrzu k/
Kauflandu od 16 czerwca br. Czynsz 800
zł plus opłaty. - 604 842 511

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane
na Zabobrzu. 4 piętro z windą. tanie w
eksploatacji, tylko 750zl miesięcznie plus
rachunki. lic 12181 - 508 240 821
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze Wynajmę przytulne, tanie w utrzymaniu na
Zabobrzu. Umeblowane z pełnym wyposażeniem AGD. 1000 zł + media / miesięcznie
+ kaucja. - 884 168 320
Mieszkanie 2 pokojowe, 53m2 cena do
uzgodnienia - 665 709 256
Mieszkanie 2-pokojowe - 52m2 w bloku
rozkładowe III piętro słoneczne czynsz
najmu 1000zł. dodatkowe opłaty tylko
energia elektryczna. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 54 m2 Kiepury - wynajmę od
lipca mieszkanie częściowo umeblowane,
zadbane. Dobra lokalizacja Kiepury rejon
ZUS. - 602 513 319
Mieszkanie do wynajęcia - Pokój z
aneksem kuchennym, wc, łazienka, cena
600zł + prąd i woda oraz kaucja zwrotna.
Mieszkanie w domu jedno rodzinnym,
osobne wejście. - 519 698 919
Mieszkanie do wynajęcia, duże. 2 pokoje,
odnowione, ogród, parking. Tel. 756 123
193, 723 063 449
Mieszkanie do wynajęcia od 11.06. 2
pokoje, 38 m2 samo centrum przy rynku.
Ciepłe i jasne. Ogrzewanie miejskie. 940 +
media - 509 305 575
Mieszkanie typu studio - W domu jednorodzinnym z osobnym wejściem, salon z
kominkiem, kuchnia jadalnia, taras, łazienka,
sypialnia w antresoli, 1200 zł plus media.
Jelenia Góra-Cieplice. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie w Cieplicach - 2-pokojowe
umeblowane rozkładowe słoneczne I piętro
do zamieszkania. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie z tarasem 800 zł – Komfortowe, kuchnia z jadalnią, pokój dzienny,
sypialnia. - 601 812 886
Pokój do wynajęcia, przy pokoju łazienka,
dostęp do kuch. gaz, lodówka, ciepła woda,
co. - 883 206 031
Pokój umeblowany, kuchnia, łazienka
w Sobieszowie niedrogo od zaraz - 509
706 426
Stancja (pokój) dla jednej, maksymalnie
dwóch osób niepalących (mile widziane
dziewczyny), 100m od liceum „Żerom”,
300m od Uniwersytetu Ekonomicznego,
stacji i autobusu. Możliwość korzystania z
kuchni i łazienki - 885 410 658
Szukam lokatorki, mieszanie - 2 pokoje, od
01.06, 400 + liczniki, ładne, umeblowane. 883 735 557
W zamian za prace porządkowe Cech Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorców w Jeleniej
Górze, ul Tuwima 2 wynajmie mieszkanie.
- 75-75-242-37
Wynajmę 2 pokojowe umeblowane
mieszkanie 46m, na pierwszym piętrze,
kuchnia, łazienka, balkon, miejsce parkingowe, możliwość korzystania z dużego
ogrodu. Cena 900zł + liczniki + kaucja - 667
744 969
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie na
Moniuszki 700zł + liczniki + kaucja tel.
503897334
Wynajmę M3 100m2/centrum - Wynajmę
mieszkanie częściowo umeblowane po
remoncie w centrum Jeleniej Góry, o pow.
100 m2 (3 pokoje, spiżarnia, kuchnia,
łazienka, tarasik, miejsce parkingowe).
Cena 1200 zł/m-c + liczniki. - 665 733 397
Wynajmę mieszkanie 3 lub 2 pokojowe
przy Malej Poczcie cena najmu 600 plus
media. Również do użytku jest podwórko
dwie komórki gospodarcze strych - 724
531 996
Wynajmę mieszkanie 60 m2 na I piętrze
w Podgórzynie w nowym budownictwie,
900zł + liczniki, obejmuje: salon z aneksem
kuchennym, 2 sypialnie w tym jedną z
wyjściem na ogród, łazienkę. N.Sudety
lic:16439 - 508 302 629
Wynajmę mieszkanie 93m w pełni umeblowane, 3 pokojowe, kuchnia z aneksem,
duża łazienka, dwa wejścia, po kapitalnym
remoncie, pachnie nowością. Cena: 1300zł
+ liczniki + kaucja. - 667 744 969
Wynajmę mieszkanie w Radomierzu dwupokojowe łazienka, kuchnia wynajmę
cena 500zł + opłaty tel. domowy, internet.
- 793 978 974
Wynajmę mieszkanie willowe 4 pok.,
120m2, blisko centrum, cena 1200 zł z
ogrzewaniem + media tel. 75 75 334 63,
693 400 805
Wynajmę od czerwca kawalerkę na ul.
Karłowicza (parter) 650zł (w tym czynsz),
kaucja 650zł. Tel. kontaktowy 660 467612

Wynajmę umeblowane
mieszkanie, 36m2, centrum
Jeleniej Góry, boczna ulica,
nowy budynek, ogrzewanie
gazowe, czynsz 700 zł/mies.+
media(gaz, prąd, woda,
śmieci) tel. 727 660 667

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
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Zabobrze III - do wynajęcia 2 pok.
56m na I piętrze z balkonem. Kuchnia w
zabudowie, pokoje do umeblowania. Kwota
750zł.+opłaty + kaucja zwrotna 2000zł.
Możliwość wynajęcia również garażu w tym
samym bloku. - 794 781 466
Zabobrze M-2 750 zł z czynszem Mieszkanie częściowo umeblowane, bez
pralki i lodówki. Najem 750 zł(z czynszem)+opłaty licznikowe, kaucja zwrotna 1000
zł Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
508 308

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Karpacz - mieszkanie własnościowe 2
pokojowe z wygodami 41m, I p zamienię na
równorzędne też własnościowe w Jeleniej
Górze. Tel. 663 518 272
Osoba niepełnosprawna zamieni mieszkanie własnościowe 3 pokojowe o metrażu
56m2 z dużym ogrodem na mniejsze w
bloku z windą lub na parterze. Dopłata do
negocjacji. Telefon kontaktowy: 783 908
342 - 783 908 340
Zamienię mieszkanie 51m2 dwupokojowe, parter na podobne na II-IV p. (nie
wieżowiec) tel. 698 089 816
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Zamienię mieszkanie komunalne 80m2
3 pokoje, kuchnia, łazienka co etażowe
na mieszkanie mniejsze, mieszkanie jest
po kapitalnym remoncie, bardzo zadbane,
słoneczne w spokojnej okolicy, mieszkanie
jest dostosowane do osoby niepełnosprawnej - 691 240 266
Zamienię mieszkanie we Wrocławiu 47,5
m2 kwaterunkowe na mieszkanie w Cieplicach tel. 500 576 548, 71 349 17 17

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom lub rozpoczętą budowę - bez
pośredników w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy Jeżów, Łomnica, Maciejowa etc. w
cenie do 500.000 - 693 864 837

DOMY
SPRZEDAM
52 m.kw., 2 pokoje, Zabobrze 3 - 4. piętro, rozkładowe, balkon, jasna kuchnia,
146.000,- zł, bezpośrednio. - 502 377 461
Dom w Karpaczu - 180 m2 w stanie surowym, niezadaszonym, na działce 540m2. W
pięknej dzielnicy Karpacza - Wilcza Poręba.
Okazyjna cena 220 000pln - 1250pln/m2 531 505 663
Dom z pięknym widokiem - w bardzo
zacisznym miejscu pomiędzy Jelenią Górą
a Cieplicami, salon plus 3 sypialnie, w
dobrym stanie, z zagospodarowaną działką,
tarasem i przepięknym widokiem na Karkonosze. N.Otti lic.13225 - 603 491 335

Domek ok.250m2 - do sprzedaży z garażem po częściowym remoncie. Zapraszam
na prezentację: Monika Kubik lic.14414.
Honorarium biura w pełni opłaca strona
sprzedająca. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 881 690 604
Nowy dom - na trasie Kowary-Karpacz z
2006 r. 150 m2, 5 pokoi, na działce 995m2
pięknie położony. 495 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

Sprzedam bez pośredników w urokliwej,
zielonej dzielnicy Jeleniej Góry, pół domu
z ogrodem, garażem, wyremontowane
123m2 - 4 pokoje tel. 695 208 669
Sprzedam dom w Przecznicy do remontu
z działką i stawem hodowlanym. Powierzchnia działki 60 ar, cena do uzgodnienia tel.
607 757 367
Sprzedam połowę poniemieckiego domu
do kapitalnego remontu 15km od Jeleniej
Góry, osobne wejście, 80m2, działka 5a.
Cena 100tys. złotych. - 793 744 712

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wynajęcia domu, bliźniaka, szeregówki lub duże mieszkanie z
ogrodem w Jeleniej Górze lub okolicy. EKR
Nieruchomości nr lic 12382 - 665 270 076

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom zamknięty na 3 pokojowe mieszkanie
tel. 75 75 151 72
Zamienię domek bardzo blisko Jeleniej
Góry na mieszkanie z dopłatą. Lic.14414
- 509 156 610

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

1462m² - Bardzo atrakcyjna działka
w Jeleniej Górze Dziwiszów, os.
Leśne zacisze, media przy działce,
w sąsiedztwie nowe domy, widok na
Karpacz, cisza i łono natury blisko ciebie. Bez pośredników - 885 342 947
Atrakcyjne działki budowlane
Dziwiszów 1224 m2, 1633 m2 tel.
502 560 136
Do sprzedania 20 ha ziemi rolnej niedaleko Świeradowa Zdroju.
Chciałbym sprzedać w całości. Cena
to 15 000 za ha. Kontakt przez mail
ponieważ jestem za granicą. Proszę
podać nr. to oddzwonię. - batimex@
onet.eu
Działka pod usługi turystyczne
- Mam do sprzedania działkę o
pow. 5000 m. z aktualnym planem
zagospodarowania przestrzennego,
atrakcyjna lokalizacja w Kowarach
górnych. Więcej info. pod numerem
793060473
Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej
Góry. 1050-1750 m2. Dogodny
dojazd. Media. Tel. 695 725 857
Sprzedam 1,92h w Janówku 15 km
za Jelenią Górą. Łąka przy drodze
asfaltowej i lesie tel. 603 139 918
Sprzedam 3ha ogrodzonej laki w
Kromnowie 3,90 zl/m. 6km od Jeleniej
Góry, 3km od Wojcieszyc, 300 metrów
od budynków. 796858793

Sprzedam atrakcyjne
2 działki budowlane w
Ścięgnach: 515/2-0,36ha,
515/5-0,17ha. Cena 60
pln/m2. kontakt 12 64
72 619, 600 047 646, 506
006 059
Sprzedam działkę budowlaną w
strefie przemysłowej- ul. Spółdzielcza. Powierzchnia 1736m2. Działka
usytuowana przy głównej drodze.
Faktura VAT - 601 552 162
Sprzedam piękną działkę - cudowna
inwestycyjno-budowlana z warunkami
zabudowy o powierzchni 3,38 ha w
Zachełmiu sprzedam. Piękna panorama na stawy w Podgórzynie i widok
na Cieplice. Super cena 8,9 zł za 1
m2. - 603 074 255
Wojcieszyce. Sprzedam działkę
budowlaną o wym.: 50m x 30m.
Działka oznaczona jest numerem:
176/61. Na działce prąd i linia tel.
Dojazd utwardzony. Dla działki tej
jest ustalony i zatwierdzony MPZP.
- 603 110 408

LOKALE
SPRZEDAM
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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
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
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Sprzedam bliźniacze lokale razem
84m lub osobno 34m i 51m ładne po
remoncie parter duże witryny z parkingiem centrum Jeleniej Góry obecnie
wynajęte z umową bezterminową,
cena 4900zł/m2 bez pośredników 600 606 200
Sprzedam lokal usługowy - Sprzedam lokal usługowy w centrum Jeleniej Góry, ul. Klonowica 2 - 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 W YNA JECIA

Cieplice lokale do wynajęcia na
cele usługowo handlowe o pow. od 25
do 250 m kw. Telefon 501377514
Do wynajęcia lokal 17m2 na parterze
tel. 75 75 265 36, 606 245 013
Do wynajęcia lokal na parterze 48m2
w Cieplicach, składający się z 3
pomieszczeń i łazienki, doskonały na
praktykę lekarską, czynsz 1200zł/m-c.
EKR Nieruchomości nr lic 12382 - 665
270 076
Do wynajęcia lokal o pow. 300m2,
w tym biuro i łazienka, duży plac ok.
1000m2, idealny na magazyn lub
warsztat, teren ogrodzony, przy głównej drodze na Wrocław (Maciejowa),
cena do uzgodnienia - 601 924 778
Do wynajęcia lokal o pow. 70m2
plus pomieszczenia socjalne i biuro,
w samym centrum, koło PKS-u
(kamienice z arkadkami), cena do
uzgodnienia - 601 924 778

Lokal 62m2 centrum miasta ul.
Poznańska „Sklepy z Arkadami”
parter, duże witryny, atrakcyjna cena.
- 888 221 321

Do wynajęcia kwatery pracownicze.

Lokal w centrum Jeleniej Góry o
powierzchni 94m lub jego niezależną
część 24m. Róg Pl. Wyszyńskiego i
ul. Chrobrego. - 501 304 773

obwodnicy - Maciejowa, oraz Jelenia

Lokal w centrum Piechowic do
wynajęcia tel. 601 550915

biurem tel. 500 168 910

Mam do wynajęcia lokal usługowy
w centrum Jeleniej Góry, ul.Szkolna
5, klimatyzacja, niski czynsz - 603
533 953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Kupię/wynajmę garaż w centrum
Jeleniej Góry (ul. Szkolna, Krótka,
Matejki, Kopernika) - 603 533 953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO W YNA JĘCIA
Budynek piętrowy 260 m kw w Cieplicach na cele usługowe, handlowe
do wynajęcia, telefon 501377514

Lokalizacja w domu jednorodzinnym
w Dziwiszowie - dogodny dojazd do
Góra - Nomi - 692 461 983
Do wynajęcia magazyn 425m2 z

Wynajem/sprzedaż
hal (1000m2 + 2000m2),
pomieszczeń biurowych
i magazynowoprodukcyjnych. Dobra
lokalizacja - wyjazd na
Wrocław tel. 75 648 14 43
lub 75-64-20-560
Wynajmę stodołę pod magazyn połowę stodoły o powierzchni około
150m2 w Cieplicach przy ulicy Wolności. Cena do uzgodnienia. Więcej
informacji pod nr. kom. 695 708 340

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

NAUKA TAŃCA
KURS
KURS
WAKACYJNY
WAKACYJNY

14�czerwca
Godz.19:00

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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