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JELENIA GÓRA Wśród młodych ludzi rośnie sympatia do faszyzmu – pisze nasz Czytelnik

Niebezpieczna fascynacja
Która drużyna wygrała II
Międzynarodowy Turniej Piłki
Siatkowej drużyn policyjnych?
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Jelenia Góra

Odbiorą długi

Zalegasz z czynszem JSM?
Zobacz co Cię czeka

str. 3

Jelenia Góra

Zwierzenia
byłego agenta

O mocy informacyjnej portalu społecznościowego facebook
jakiś czas temu przekonał się jeden z miejskich włodarzy,
któremu przez film zamieszczony w jego profilu przypisano na chwilę łatkę „miłośnika pornoli”. O ile wtedy sprawa
była raczej śmieszna, tym razem wcale nie jest zabawnie.
– Młodzi jeleniogórzanie sympatyzują z faszyzmem, a przy
tym aktywnie wspierają organizacje skrajnie prawicowe w
portalu facebook – zawiadomił nas jeden z czytelników.
Informację sprawdziliśmy. Jak
się okazuje, wielu młodych jeleniogórzan istotnie chwali niektóre z
organizacji skrajnie prawicowych
na „tablicach informacyjnych” dostępnych w profilach, jak również
nawołuje do tworzenia podobnych
organizacji na ziemi jeleniogórskiej. Co więcej, z profili niektórych
użytkowników facebooka z Jeleniej
Góry i okolic można wyczytać, że
w tej sprawie odbyło się w mieście
kilka spotkań – ostatnie 22 maja br.
w jednej z jeleniogórskich restauracji mieszczących się w ścisłym
centrum.
W spotkaniu uczestniczyli sympatycy ONR, tj. Obozu Narodowo-Radykalnego, który zdaniem specjalistów
działających aktywnie na rzecz prze-

ciwdziałania rasizmowi, ksenofobii,
patologiom społecznym i nietolerancji jest przeciwnikiem demokracji,
potępia modny trend kulturowy w
Unii Europejskiej „multi-kulti” i głosi
hasła skrajnie nacjonalistyczne, a
nawet faszystowskie. – Przyszłam
tylko na chwilę, bo widziałam, że coś
się tam dzieje. Rozmawiano o tym,
czy byliby chętni na stworzenie ONR
w Jeleniej Górze – mówi nam jedna z
uczestniczek, która pragnie pozostać
anonimowa. Zresztą, „Spotkanie
Sympatyków ONR w Jeleniej Górze”
nadal figuruje w portalu facebook.
– Od kilku miesięcy w Polsce trwa
mobilizacja środowisk skrajnie prawicowych. Dotyczy to w szczególności miast małych, m.in. Jeleniej Góry
– która od kilku lat w prowadzonej

przez nas „Brunatnej
Księdze” (będącej
efektem monitoringu
incydentów na tle rasistowskim, skrajnie
nacjonalistycznym,
ksenofobicznym, a
także przestępstw
popełnionych przez
neofaszystów –
przyp. red.) pojawiała się bardzo rzadko
– mówi nam Marcin
Kornak, prezes Stowarzyszenia „Nigdy
Więcej” i redaktor
naczelny magazynu
pod tym samym tytułem.
I dodaje: – Sympatyzowanie z
ONR to popieranie organizacji faszystowskiej. Jego koncepcje nawiązują
do przedwojennego ONR, antysemickiego i bardzo niebezpiecznego
w swoich działaniach. Organizacja
w swych obecnych strukturach,
choć robi to pod swoistą przykrywką patriotyzmu, próbuje przejąć
tradycje narodowe. Dochodzi do
sytuacji, że w Polsce imprezy pa-

JELENIA GÓRA

Nowi... „budowlańcy” na budowie term?

triotyczne zaczynają być kojarzone
z łysymi osiłkami.
Osiłkami agresywnymi tak samo,
jak wpisy na tablicach niektórych z
młodych jeleniogórzan. Zakończonych „Heil” itp. Trzeba pamiętać,
że osoby propagujące faszyzm albo
nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych czy innych
podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do lat 2.

– Póki co, policja nie otrzymuje
żadnych niepokojących zgłoszeń dotyczących organizacji czy grup przestępczych związanych z faszyzmem
w Jeleniej Górze. Od dwóch, może
trzech lat nie było też interwencji w
sprawach skinheadów i podobnych
grup. Jeżeli pojawią się zgłoszenia,
będziemy reagować adekwatnie do
danej sytuacji – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy KMP w
Jeleniej Górze.
Piotr Iwaniec

KARPACZ

Bandyci zakatowali bezdomnego
Do końca życia mogą pozostać w
więzieniu młodzi mężczyźni w wieku
18 i 20 lat, podejrzani o zabójstwo
bezdomnego. Do zdarzenia doszło w
nocy z 26 na 27 maja w Karpaczu, w
jednym z opuszczonych budynków,
gdzie spał pokrzywdzony. Zabójcy weszli tam i bez żadnego powodu bili po
całym ciele czym popadnie – rękami,
deską i butelką. Efektem była śmierć
pokrzywdzonego.
- Informację o tym zdarzeniu policja otrzymała po kilku godzinach.
Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców. W wyniku pod-

jętych działań wytypowali dwóch
mieszkańców Karpacza - informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. Sprawcy zostali
zatrzymani następnego dnia i trafili
do policyjnego aresztu. Przyznali się
do tego przestępstwa. Tłumaczyli się
, że byli pijani i coś im odbiło – dodaje
podinsp. Edyta Bagrowska.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze sąd zastosował
wobec nich tymczasowy areszt na
trzy miesiące.
(Angela)
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Według studentów kultura na trójkę

O czym opowiadał były agent
Tomasz Kaczmarek w Orient
Expressie

str. 4

W kwietniu, wśród blisko 300 studentów jeleniogórskich uczelni przeprowadzono ankietę, dotyczącą ich
oceny działalności kulturalnej w mieście. Badania objęły 10 proc. wszystkich
studiujących stacjonarnie. Ocena – to
trójka. Okazało się, że wśród żaków najbardziej popularne są: Jarmark Staroci i
Wrzesień Jeleniogórski, a także Festiwal
I któż twierdzi, że na budowie Term Cieplickich nic się nie dzieje? Nieprawda. Są nawet nowi pracownicy ! :) Światła. - Według mnie, za to, że impre– napisał do nas jeden z Czytelników, który na dowód przesłał zdjęcie. Jaka jest więc prawda o budowie term? zy i instytucje kultury w Jeleniej Górze

O tym na str. 3 nie są oceniane bardzo dobrze ponoszą

winę i miejscy włodarze, i sami studenci. W mieście brakuje skutecznej
promocji kultury, a studentów czy w
ogóle młodych jeleniogórzan zdaje się
nic nie interesować – mówi nam Inga
Mączka, przewodnicząca Samorządu
Studenckiego w Uniwersytecie Ekonomicznym. I dodaje: - Myślę, że sytuacje
może zmienić dialog między władzami
miasta, animatorami kultury i lokalną
społecznością
(Petr)
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Łukasz Szybałdin,
aktor Teatru
Odnalezionego w
Jeleniej Górze.

NA TOPIE

Ma zaledwie 17 lat. Na co dzień uczy
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze, popularnie
nazywanym „Żeromem”. Aktorstwem
zajął się 4 lata temu; najpierw grał w
grupie Sta-art, a od 2 lat jest członkiem
Teatru Odnalezionego kierowanego
przez Łukasza Dudę. Sympatyczny,
uśmiechnięty, otwarty na nowe wyzwania i role.
W lokalnej społeczności, zwłaszcza
wśród młodych jeleniogórzan zasły-

nął kreacją postaci księdza w spektaklu
„ŻYD” Teatru Odnalezionego, który
wzbudził dość spore kontrowersje. W
sztuce tej, Łukasz Szybałdin pokazał
się jako młody-zdolny, któremu przyszło zmierzyć się z najtrudniejszym z
literackich bohaterów Artura Pałygi
– i który wyszedł z tych szranków
jako zwycięzca. Łukasz to nadzieja
aktorstwa. Moim zdaniem, jak nikt
inny w Teatrze Odnalezionym potrafi
wcielić się w rolę. Bez względu na to,
czy gra postać śmieszną czy trudną
wypada znakomicie. Winszuję mu wielkiej kariery – mówi jedna z przyjaciółek
Łukasza Szybałdina.
(Petr)

Julita Korolewicz,
właścicielka restauracji
„Relaks”

kucharzy, zawsze rozmawia z klientami. Przygotowywaniem najróżniejszych dań, zarówno tych
tradycyjnych, jak i innych kultur
zajmuje się od ponad 20 lat. Słynie
z pierogów ruskich, które stołujący
się w „Relaksie” określają: prawdopodobnie najlepszymi pierogami
w mieście.
Julita Korolewicz chciałaby, żeby
w przyszłości „Relaksem” zajął się
jej syn Michał, który uczy się w
„Żywieniówce”. I żeby on też potrafił
wywoływać uśmiech na twarzach
klientów.
(Petr)

O NIej SIĘ MÓWI

Kilka miesięcy temu Julita Korolewicz wraz z mężem Henrykiem zostali
nowymi właścicielami podupadającej
restauracji „Relaks” w Jeleniej Górze.
Pani Julita mówiła nam wtedy, że:
„uda jej się rozruszać tę budę”. Jak powiedziała, tak zrobiła. Dzięki pomysłowości właścicielki, a w szczególności
jej kulinarnego talentu lokal powoli
odzyskuje dawną świetność. I teraz
mówi się o Julicie Korolewicz.
W „Relaksie” pani Julita jest codziennie. Gotuje, nadzoruje pracę

BARCINEK Strażacy ochronili dom, ale stodoła spłonęła doszczętnie POWIAT Przedstawiciele starostwa i Aachen w Europarlamencie

Było bardzo groźnie
Ogniem objęt y został cały kompleks czyli
budynek gospodarczy
oraz połączony z nim
łatwopalnym łącznikiem
budynek mieszkalny mówi asp. sztab. Maciej Gorzycki, dowódca
Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej nr 1 PSP w
Jeleniej Górze. - Batalia
szła o to, by uratować
budynek mieszkalny i
to nam się udało. Była
to jednak bardzo trudna
akcja. Mieliśmy problem
z zaopatrzeniem w wodę,
z dużym rozmiarem pożaru i intensywnością
palenia. Pożar objął powierzchnię około 200 m

kw. i kubaturę ponad tysiąc metrów.
Do tego doszła łatwopalna konstrukcja budynku– relacjonuje asp. sztab.
Maciej Gorzycki.
Co było w budynku gospodarczym? Zdaniem sąsiadów siano,
opony i urządzenia gospodarcze.

Strat jeszcze nie oszacowano. W akcji
udział brali ochotnicy z Piechowic,
Kopańca, Wojcieszyc, Sosnówki oraz
trzy zastępy z PSP w Jeleniej Górze
i samochód z drabiną, łącznie 50
strażaków.
(Angela)

Fot. Jakub

We wtorek około 9.00 wybuchł pożar w budynku gospodarczym, który zagrażał
stojącemu obok budynkowi
mieszkalnemu. Szczęściem,
udało się go uratować.

Dzisiaj rusza Centrum Wsparcia

Szpital w Wałbrzychu apeluje o oddawanie krwi, która może być pilnie
potrzebna w całej Polsce w związku z
Euro 2012. W Jeleniej Górze szczegółowe informacje w tej sprawie udziela
punkt poboru krwi w szpitalu przy ul.
Ogińskiego, pracujący w godzinach
7.30 – 12.00.
Pracownicy stacji krwiodawstwa
w całej Polsce apelują o oddawanie
krwi już od dłuższego czasu. Medycy
przewidują bowiem, że podczas rozgrywek Euro 2012 każda kropla krwi
może być na wagę złota.
(Angela)

Była stłuczka na krzyżówce

W piątek na skrzyżowaniu ulic
Piłsudskiego z Sudecką 39–letnia
kierująca chevroletem zderzyła się z
autobusem MZK. 72–letnią pasażerkę
autobusu przewieziono do szpitala z
prawdopodobnie złamanym obojczykiem lub biodrem.
Szczecinianka kierująca chevroletem wyjeżdżała z podporządkowanej
ul. Piłsudskiego, nie zatrzymała się
przed znakiem stop i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu autobusowi MZK,
który jechał główną ul. Sudecką, przez
co doszło do zderzenia pojazdów.
(Agrafka)
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Z tym ogniem strażacy zmagali się
przez wiele godzin.
REGION

JELENIA GÓRA

Chodzi o zasady występowania o dofinansowanie z Unii Europejskiej inicjatyw międzygranicznych i mniejszych regionów. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Europarlamentu
Martin Schulz, któremu goście z powiatu jeleniogórskiego i z Aachen wręczyli petycję.
- Mieliśmy możliwość obejrzenia nie wniosków, będzie trzeba jeszcze
Głównym postulatem spotkania
było ułatwienie przyznawania dotacji Parlamentu Europejskiego, który poczekać – powiedział Jacek Włodyze środków Unii Europejskiej małym zrobił na nas duże wrażenie. Widać ga, starosta jeleniogórski.
Główną myślą przemówienia
gminom i powiatom, które często nie po- było, że moje ponad 20-minutowe
siadają wkładu własnego, a są motorem wystąpienie spotkało się z aprobatą Jacka Włodygi było hasło „Europa
rozwojowym ogólnokrajowej turystyki. zgromadzonych ponad 100 osób, dla ludzi”, czyli m.in. wzajemna
Chodzi tu głównie o tereny przygranicz- jednak na konkretne decyzje doty- integracja między aacheńczykami,
ne, które współpracują ze sobą na płasz- czące uproszczenia otrzymywania a mieszkańcami powiatu jelenioczyźnie międzynarodowej tj. powiat dofinansowań i skrócenia czasu: górskiego.
Agata Galas
oczekiwania na decyzje oraz składajeleniogórski i miasto Aachen.
•

JELENIA GÓRA
Spotkanie informacyjne dotyczące
rozpoczęcia projektu „Centrum
wspierania aktywności obywatelskiej
w regionie jeleniogórskim” odbędzie
się dzisiaj (4 czerwca) przy ul.
Teatralnej 1 (budynek Domu Kombatanta) w Jeleniej Górze. – Zapraszamy o godzinie 13.00 wszystkich
przedstawicieli organizacji pozarządowych i osoby zamierzające założyć
własne organizacje – mówi Wioletta
Basta, koordynatorka projektu.
Podczas spotkania uczestnicy

Zawieźli swoje postulaty do Brukseli

Oddaj krew na Euro

poznają ofertę Lokalnego Centrum
Wsparcia w Jeleniej Górze – miejsca,
w którym można otrzymać bezpłatne
wsparcie szkoleniowe, doradcze
i techniczne. Specjalnie dla nich
odbędą się także koncert muzyczny
w wykonaniu uczniów PSM I i II St.
im Stanisława Moniuszki w Jeleniej
Górze i pokaz ratownictwa medycznego PCK. Do godziny 15.00 wszyscy
chętni będą mogli skorzystać z usług
profesjonalnych doradców.
(Petr)
•
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JELENIA GÓRA Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozprawia się z niepłacącymi
– Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, a jednocześnie uczy się
wykonywania określonej pracy i
zdobywa kwalifikacje zawodowe
na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej. Kształcenie ogólne
realizowane jest w szkołach publicznych. Zawodowe, u pracodawców
zewnętrznych, np. rzemieślników
– kontynuował.
Uczestnictwo w OHP opiera się
na dobrowolności i wynika z indywidualnego wyboru. Należy też
dodać, że integralną częścią OHP
są m.in. Mobilne Centra Informacji
Zawodowej (MCIZ), z których jedno
działa przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze. – Działania te mają na
celu przeciwdziałanie bezrobociu i
marginalizacji społecznej młodych
zamieszkujących w szczególności
małe miasta i tereny wiejskie. Prowadzimy zajęcia z zakresu orientacji
zawodowej, wejścia na rynek pracy,
nabycia umiejętności poszukiwania
i uzyskania zatrudnienia oraz przygotowania do samozatrudnienia
– dodała Renata Bech, doradca
MCIZ.
Więcej na: www.jelonka.com
(Petr)

Fot. Petr

Konferencja prasowa przygotowana przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP odbyła się 31 maja
w Ośrodku Szkolenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy przy ul.
Jeleniogórskiej w Mysłakowicach. –
Z nami warto uczyć się i pracować.
Głównym celem działalności OHP
jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju
zarówno społecznego, jak i zawodowego – mówił Piotr Olchówka,
Wojewódzki Komendant OHP we
Wrocławiu.
– OHP zajmują się przede
wszystkim młodzieżą ze środowisk
bezrobotnych. Niedostosowaną
społecznie, mającą trudności w
szkole. Osoby uczące się w naszych
ośrodkach, pochodzące z rodzin
o niskim statusie materialnym,
otrzymują nieodpłatnie miejsca w
internatach, a także całodobowe
wyżywienie. Swoją ofertę kierujemy
do młodzieży w wieku 15-18 lat, dla
której z różnych przyczyn obowiązek szkolny musi być połączony z
pracą zawodową. W tym miejscu
trzeba podkreślić, że nasza młodzież
kształci się w wielu zawodach a
efektywność kształcenia jest bardzo
wysoka – mówił Piotr Olchówka.

W mysłakowickich warsztatach
działa m.in.pracownia krawiecka.

Baty za zaległe czynsze
1,5 mln zł – tyle lokatorzy i
właściciele mieszkań są dłużni Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dlatego
został uruchomiony system
odpracowywania należności.
Dłużnicy mogą podjąć pracę
w MPGK, Simeco, Simecie oraz
Kółku Rolniczym Siedlęcin
lub bezpośrednio w JSM. Ci,
którzy nie wykażą dobrej woli,
muszą liczyć się z wpisem do
rejestru dłużników i innymi
konsekwencjami.
Możliwość odpracowania długów
wprowadził nowy zarząd JSM. Są to
dwie formy. Pierwsza z nich dotyczy
odpracowywania długów w firmach
współpracujących z JSM. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie otrzymują 20
procent wynagrodzenia dla siebie, a 80
procent jest przeznaczane na pokrycie
zadłużenia. Chęć skorzystania z tej możliwości na 1900 dłużników, wykazało
około 50 osób, które złożyły wnioski.
Pracę podjęło ośmioro z nich. - Obecnie
podpisaliśmy osiem umów. Trzy osoby
pracują w firmie Simeco, dwie w MPGK,
jedna w Simecie i wczoraj podpisaliśmy
umowę z jedną osobą, która będzie
pracowała w Kółku Rolniczym Siedlęcin.
Dotychczas w ten sposób udało nam się
odzyskać 4,5 tys. zł – mówi Mirosław
Garbowski, prezes Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Druga forma odpracowania należności dotyczy pracy bezpośrednio w
JSM. Są to drobne zlecenia porządkowe
i naprawcze. Pierwsi chętni już się
zgłosili, ale … byli nietrzeźwi.
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obecnie 1900 dłużników,
którzy są winni 1,5 mln zł. 1200 z nich

REGION Z Jeleniej Góry do Wrocławia po szynach w 2,5 godziny?

do Wrocławia z początkiem czerwca
ma wynosić dwie i pół godziny. W
2013 r. można się spodziewać kolejnego skrócenia czasu przejazdu,
gdyż linia 271 będzie odnowiona i
wyremontowana. Co zaś się tyczy
infrastruktury dworcowej i przejścia
podziemnego nieopodal dworca PKP
w Jeleniej Górze, te będą rewitalizowane z początkiem przyszłego roku
– mówił Jerzy Łużniak. Wspomniał
również o budzącej kontrowersje

JELENIA GÓRA

Kamienice odzyskają blask
Obecnie odnawiane są elewacje
sześciu kamienic. Pod numerami: 47, 48
i 49 remontowane są tylne ściany, a od
numeru 50 do 52 – fronty. Na przyszły
rok planowany jest remont ciągu budynków po drugiej stronie rynku, w pierzei,
gdzie znajduje się m.in. sklep Orient.
Prace finansują właściciele budynków,
czyli: wspólnoty, spółdzielnie i miasto,
które ma tam swoje mieszkania.
W odnawianych domach zostaną
ocieplone tylko tylne ściany. Przedniej
części elewacji nie można docieplić, bo

zmieniłoby to ich historyczny wygląd.
W budynkach 47-49 trwa obecnie
docieplanie tylnych ścian. Zakończenie robót planowane jest na koniec
lipca. Natomiast elewacje kamienic
pod numerami od 50 do 52 mają być
gotowe we wrześniu. Ile kosztują prace
w pierwszych trzech budynkach - nie
wiadomo, bo wspólnota odmówiła
nam informacji na ten temat. Natomiast łączny koszt remontu trzech
pozostałych to ok. 280 tys. zł.
(Agrafka)

Jeleniogórskiej Kolei Miejskiej z
Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby
(linia 311), której pierwotny projekt
na dofinansowanie został odrzucony
ze względu na błędy formalne.
Nowy projekt nie zawiera błędów.
Został już oceniony i jest naprawdę
duża szansa, że linia 311 doczeka się wreszcie dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
(Petr)
•
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Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ma obecnie 1900 dłużników.
zalega z czynszem do pięciu miesięcy.
Największym problemem jest 260 osób,
które mają zadłużenie wielomiesięczne,
a nawet wieloletnie i są winne JSM
niemal milion złotych.
- To na tych dłużnikach skupiamy
swoje działania. Oni bowiem notorycznie nie płacą, nie chcą też zawierać
żadnych porozumień. W ostatnim
czasie podpisaliśmy współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej i są oni
wpisywani do rejestru dłużników. Na
najbliższym walnym zgromadzeniu
zaproponujemy członkom podjęcie
współpracy z firmą windykacyjną –
mówi prezes Garbowski.
Dłużnicy poza wpisem do rejestru
dłużników oraz zajęciem wynagrodzenia przez komorników, muszą się
również liczyć z eksmisjami z mieszkań
własnościowych, których w ostatnim
czasie JSM przeprowadza coraz więcej.
O tym, że za długi dach nad głową
stracić mogą również właściciele miesz-

kań przekonała się jeleniogórzanka
z ul. Moniuszki w Jeleniej Górze. Po
wielu upomnieniach, nakazach spłaty
zadłużenia, prośbach i groźbach, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
skierowała sprawę na drogę sądową.
Komornik sprzedał mieszkanie w
drodze licytacji. Takich postępowań
będzie więcej – zapowiada JSM.
- Nasze działania zawsze rozpoczynamy od upomnień zapłaty, następnie
wizji lokalnych w mieszkaniach,
zaproszeń dłużników na spotkanie w
celu ustalenia zasad spłaty zadłużenia.
Następnie wysyłane są wezwania,
upomnienia, pozwy i nakazy spłaty
zadłużenia. Kiedy jednak to nie skutkuje, występujemy na drogę sądową i
komorniczą. JSM naprawdę wykazuje
dużo dobrej woli - rozkłada zadłużenie
na raty, w trudnej życiowej sytuacji
dłużnika odstępuje nawet od egzekwowania karnych odsetek, zawiera
ugody itp. Do rozwiązania takich
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Będzie praca

Przyspieszają lokalne pociągi
Skrócenie czasu przejazdu pociągiem z Jeleniej Góry do Wrocławia,
a także remont jeleniogórskiego
dworca kolejowego i pobliskiego
przejścia podziemnego . To obiecał
wicemarszałek Dolnego Śląska Jerzy
Łużniak podczas środowej konferencji prasowej.
Zapowiedział też gruntowny remont torowisk i dworców na linii
271, odcinku Wrocław – Jelenia Góra.
– Przejazd pociągiem z Jeleniej Góry

Fot. MT

Dają fach i szansę rozwoju
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Podpisano umowę o zamianie
gruntów pomiędzy Miastem, a firmą
Jelenia Plast. Dzięki temu przedsiębiorca może rozpocząć planowaną
rozbudowę zakładu, co będzie się
wiązało z powstaniem nowych
miejsc pracy.
Władze miasta zapewniają, że dla
obu stron jest to operacja bardzo
korzystna. Jelenia Plast zyska większe możliwości wytwórcze, a miasto
poszerzy ofertę działek dla innych
inwestorów.
(Angela)
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Co z budową cieplickich term?
bezpośrednio z podwykonawcami.
Przepisy prawne, które dotyczą głównie zamówień publicznych utrudniają
podejmowanie radykalnych kroków
wobec firm, które nie realizują w
terminie zapisów umów, bo nie Wykonawca, a Inwestor ponosi wobec
instytucji finansującej (zewnętrznej)
konsekwencje prawne. W ostatnich
dniach było spotkanie władz miasta z
wykonawcą. Miasto przedstawiło swoje
warunki i oczekuje, aż wykonawca się
do nich ustosunkuje.
(Angela)

Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta potwierdza, że inwestycja ma spore opóźnienie i wyjaśnia
z czego ono wynika: - Relacje między
głównym wykonawcą, a podwykonawcami, szczególnie w zakresie terminowych płatności, są główną przyczyną
problemów z dotrzymaniem tempa
prac zgodnego z harmonogramem –
informuje. - Ze strony Miasta faktury
za wykonane prace regulowane są
w terminach. Dochodzi do sytuacji,
że Miasto - zgodnie z aneksami do
umów - reguluje część zobowiązań
•
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Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

problemów potrzebna jest jednak chęć
drugiej strony – dłużnika. Najbiedniejsi
ludzie, którzy mają poważne problemy
finansowe, sami przychodzą do nas i
zawsze wspólnie znajdujemy rozwiązanie. Gorzej jest z ludźmi, którzy mają
możliwość opłacania mieszkań, ale
nie robią tego, bo są przekonani, że i
tak nic im nikt nie zrobi. W przypadku
właścicielki z ul. Moniuszki zarząd
proponował nawet, by dłużniczka
sama sprzedała mieszkanie i spłaciła
zadłużenie, ale i ta propozycja spotkała
się z biernością – mówi Barbara Rawecka, koordynator ds. obsługi prawnej i
windykacji Jeleniogórskiej Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa podkreśla, że eksmisja mieszkańców to ostateczność, ale i forma
odzyskiwania długu, po którą JSM
zamierza sięgać tak często, jak to będzie
konieczne.
Angelika Grzywacz-Dudek
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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

4 czerwca 2012 r.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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W mieszkaniu uprawiał „marychę”
Prawie trzy tysiące porcji marihuany oraz urządzenia służące
do uprawy tego narkot yku w
poniedziałek (28 maja) zabezpieczyli jeleniogórscy policjanci
w mieszkaniu 31–letniego jeleniogórzanina. Okazało się też, że
mężczyzna zajmował się uprawą
ziela, które suszył, a następnie
dzielił na porcje. Mężczyzna
„wpadł w ręce policji” w czasie
kontroli drogowej, podczas której
policjanci wyczuli zapach palonej

marihuany. 31–latkowi grozi do
ośmiu lat więzienia.
31-latek trafił do policyjnego
aresztu. Za posiadanie znacznych
ilości narkotyków oraz uprawę
konopi grozi mu do 8 lat więzienia. Obecnie policjanci wyjaśniają
wszystkie okoliczności tej sprawy,
ustalają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz
sprawdzają czy mężczyzna nie
zajmował się ich dystrybucją.
(Angela)
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Zderzenie osobówki z autobusem
jechał główną ul. Sudecką, przez
co doszło do zderzenia pojazdów.
Wraz z kobietą jechało jej 3-letnie
dziecko, na szczęście nic im się nie
stało. - Kierowca autobusu musiał
gwałtownie hamować, przez co 72letnia pasażerka autobusu upadła i
prawdopodobnie złamała obojczyk
lub biodro. Sprawczyni najprawdopodobniej odpowie za wypadek
przed sądem – poinformowała Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.
(Agrafka)

Fot. Agrafka

W piątek (1 czerwca) około
południa na skrzyżowaniu ulic
Piłsudskiego z Sudecką 39–letnia
kierująca chevroletem zderzyła się z
autobusem MZK. 72–letnią pasażerkę
autobusu przewieziono do szpitala
z prawdopodobnie złamanym obojczykiem lub biodrem. Szczecinianka
kierująca chevroletem wyjeżdżała z
podporządkowanej ul. Piłsudskiego,
nie zatrzymała się przed znakiem
stop i nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu autobusowi MZK, który

Wypadek spowodowała kierująca chevroletem.
Jelenia Góra

Zwłoki kobiety w Bobrze

W minionym tygodniu (27.05) około
godz. 20.00 w rzece Bóbr przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze wędkarz dokonał
makabrycznego odkrycia. Zauważył
dryfujące w rzece zwłoki kobiety. Po
ustaleniach policji okazało się, że jest
to 75-letnia jeleniogórzanka, której
zaginięcie dzień wcześniej zgłosiła
rodzina. Ciało mieszkanki Jeleniej Góry
policja zabezpieczyła do sekcji zwłok,
która wykaże, czy do śmierci denatki
nie przyczyniły się osoby trzecie oraz co
było przyczyną zgonu. Obecnie prowadzone są czynności w tej sprawie.
(Angela)
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Pis musi wygrać wybory i uzdrowić CBA!

Były agent w Orient Expressie

Od piątku (1 czerwca) funkcjonuje pierwsza polsko–czeska
regionalna kar t a gościa tzw.
„Karkonosze Regioncard.pl”.
Dzięki niej zarówno polscy, jak
i zagraniczni turyści będą mogli
korzystać z dużych rabatów na 124
atrakcyjne usługi w 22 miastach
i gminach po polskiej i czeskiej
stronie Karkonoszy.
W projekcie biorą udział takie polskie miasta jak: Karpacz,
Szklarska Poręba, Jelenia Góra,
Kowar y, Piechowice, Bolków,
Jakuszyce oraz czeskie m.in. Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou,
Harrachov, Janské Lázně, Mladé
Buky, Rokytnice nad Jizerou,
Vrchlabí, Černý Důl, Jilemnice,
Vítkovice v Krkonoších, Benecko.
Karta rabatowa dla dorosłych
kosztuje 30zł (150 CZK), a dla
dzieci poniżej 15 lat 18 zł (90 CZK).
Gdzie można dostać taką kartę? W
punktach dystrybucji Regioncard:
ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze,
Wytwarzanie i Szlifowanie Szkla
- Leśna huta , ul. Kollataja 2 w
Szklarskiej Porębie, Jelenia Struga
Medical SPA– Sztolnie, ul. Podgórze 55 w Kowarach, PRO PROGRESS, ul. Górna8/8 w Szklarskiej
Porębie - Jakuszycach, Piechowicki Ośrodek Kultury, Informacja
Turystyczna ul. Żymierskiego 53
w Piechowicach oraz w Karpaczu:
Biuro Turystyczne Sudety 1 , ul.
Karkonoska 12c, , ul. Karkonoska
1, Biuro turystyczne SUDETY 3 i
2 ul. Konstytucji 3 Maja 55 i 31,
Sandra SPA Obrońców Pokoju 3,
Penzion Toreja ul. Sarnia 4, Palomino w Ściegnach.
Kartę można kupić również
w sklepie internetowym znajdującym się na stronach www.
regioncard.pl.
(red)

Spotkanie z Tomaszem Kaczmarkiem, byłym agentem CBA
a obecnie posłem PiS odbyło
się w czwartek (31 maja) w
Orient Expressie. - PiS musi
zwyciężyć w wyborach i uzdrowić CBA. Jestem pełen nadziei,
że wrócą czasy sprawnego
działania w systemie sprawiedliwości – mówił niegdysiejszy
agent Tomek.
W spotkaniu z Tomaszem Kaczmarkiem uczestniczyli głównie zwolennicy
PiS. Czego dotyczył dialog między
jeleniogórzanami, a gwiazdą wieczoru?
Odczerniania legendy na temat agenta
Tomka i CBA; specyfiki pracy biura
antykorupcyjnego i, rzecz jasna, głośnej sprawie posłanki Beaty Sawickiej,
usuniętej z Platformy Obywatelskiej i
uznanej w maju br. przez sąd I instancji
za winną korupcji i nakłaniania do
płatnej protekcji.
– Wyrok Beaty Sawickiej to przestroga dla wszystkich dopuszczających
się działań związanych z korupcją.
Komercyjne media próbowały zrobić z
niej ofiarę, a ta pani jest po prostu winna.
I jej sprawa to doskonały przykład na
to, że za czasów mojej pracy w CBA,
skutecznie walczono z łapówkarstwem
w Polsce – mówił Tomasz Kaczmarek do
rozentuzjazmowanej publiki.
Na zarzut jednego z uczestników
spotkania, który stwierdził, że działanie
Tomasza Kaczmarka było nieetyczne i
prowadzone w wymiarze politycznym
celem „uderzenia w głównego wroga
PiS, czyli Platformę Obywatelską”, niegdysiejszy agent Tomek odpowiedział:
– Działałem w pełni profesjonalnie,
nie było mowy o żadnym manipulowaniu czy rozkochaniu w sobie posłanki
Sawickiej. Podobne argumenty, którymi
posługiwała się ta pani, aby wpłynąć na

Zaplanowano przebudowę skrzyżowania

Znikną problemy na krzyżówce
projektu będzie możliwa pełna odpowiedź. Skoro nie wiadomo jeszcze, jak
będzie wyglądać przebudowa, to tym
bardziej nie wiadomo, jaki wariant ile
będzie kosztował – odpowiada Cezary
Wiklik, i dodaje: realizacji możemy
spodziewać się, jako kolejnego kroku
po: przyjęciu koncepcji, przygotowaniu projektu technicznego, przygotowaniu kosztorysu i zgromadzeniu
środków
Angelika Grzywacz-Dudek

Nieczytelne oraz kłopotliwe szczególnie dla ciężarówek i tirów
skrzyżowanie ulic Wincentego Pola, Drzymały i Złotniczej ma
być przebudowane. Taką decyzję podjęły władze miasta. Kiedy
rozpoczną się prace i jaki będzie ich koszt?
Przebudowa zbiegu ulic ma poprawić „czytelność” tej krzyżówki oraz
umożliwić większym samochodom
swobodny przejazd. - Obecnie bowiem
długie samochody mają trudności, by
zmieścić się w pasie ruchu, szczególnie przy skręcie w ul. Drzymały od

strony wiaduktu – tłumaczy Cezary
Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze. W jaki sposób
skrzyżowanie ma być przebudowane,
ile będzie kosztowało i kiedy rozpoczną się prace? Tego jeszcze nie
wiadomo. - Dopiero po przedłożeniu

Znikną niebezpieczne balkony
ocieplane. Koszt tych prac to 1 mln
600 tys. zł. W tym roku JSM wykona
również ocieplenie na budynkach
przy ul. Noskowskiego 8 i 12. Tu
znikną dodatkowo betonowe donice,
w miejsce których pojawią się barierki. Roboty rozpoczną się na dniach i
potrwają do sierpnia br. Ich koszt to
około 1 mln zł.
- To dobrze, że spółdzielnia wreszcie wymieni te balkony – mówi pani
Katarzyna, mieszkanka Kiepury.
(Angela)

Tomasz Kaczmarek
mnie i CBA wylano pomyje na całą Polskę. Mam nadzieję, że wkrótce sytuacja
w kraju ulegnie diametralnej zmianie
– tłumaczył Tomasz Kaczmarek.
– Spotkanie bardzo mi się podobało. Wszystko co mówił niegdysiejszy
agent Tomek to święta prawda. W
Polsce rządzą obecnie oszuści i przestępcy. My mohery, ludzie atakowani
od rana do wieczora wiemy to doskonale. Wspaniały człowiek, wspaniała
dyskusja – ocenia pan Karol jeden z
uczestników.
– Ja natomiast tak nie uważam.
Jestem przekonany, że gdyby agent
Tomek trafił na posłankę PiS nie postąpiłby tak jak z panią Sawicką. Choć nie
jestem przeciwnikiem PiS i bynajmniej
nie chciałem nikogo sprowokować, co
zarzucili mi inni uczestnicy spotkania
jestem przekonany, że w tym przypadku w grę wchodziła polityka – dodaje
pan Marian.
Piotr Iwaniec

system sprawiedliwości, jak również
media komercyjne to najzwyklejsze
kłamstwa o czym świadczy wyrok
sądu.
Podczas spotkania poruszono też
kwestie zwycięstwa PiS w następnych
wyborach, fermentu społecznego i
politycznego, za który zdaniem Tomasza
Kaczmarka i zdecydowanej większości
uczestników odpowiedzialni są „Donald
Tusk i jego ekipa”, a także „mistrzowskich sposobów działania agenta Tomka, który powinien wykładać na wyższej
uczelni”, jak to ujął inny obecny w Orient
Expressie.
– Pod rządami Platformy Obywatelskiej korupcja przeżywa swój renesans.
PiS musi zwyciężyć w wyborach i
uzdrowić CBA. W Polsce nie może być
przyzwolenia na łamanie prawa, a sądy
– jak to było na szczęście w przypadku
posłanki Sawickiej, nie mogą nabierać
się na łzy kogoś, kto dopuszcza się
przestępstwa finansowego. Oczerniając
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Mistrzowie bezpieczeństwa
klas I – III trzecie miejsce zdobyła
natomiast Monika Ramus ze Szkoły
Podstawowej nr 8. W kategorii gimnazjów wygrała Kinga Brzezik z Gimnazjum nr 1, a na drugim miejscu na
podium stanęła inna jeleniogórzanka,
Karolina Gławdecka z Gimnazjum
nr 3. Wrocławski finał poprzedziły
eliminacje miejskie w Jeleniej Górze i
„subregionalne”, w której spotkały się
najlepsze zespoły z obszaru dawnego
województwa jeleniogórskiego.
(Angela)

Uczniowie jeleniogórskich szkół
okazali się niepokonani w finale
konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”,
który odbył się w czwartek (31.05) we
Wrocławiu. „Zgarnęli” oni wszystkie
czołowe miejsca! W kategorii klas „0”
po raz czwarty z rzędu mistrzostwo
wywalczyły przedszkolaki z popularnego „Okrąglaczka”. I miejsce zajęła
również jeleniogórska szkoła podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze, która
stanęła na najwyższym podium w
kategorii klas IV-VI. W grupie uczniów
•
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Ciężkie, betonowe balkony na
budynkach przy ul. Kiepury 10 i 12,
zarządzanych przez Jeleniogórską
Spółdzielnię Mieszkaniową już nie
będą stanowiły zagrożenia dla mieszkańców i przechodniów. Kończy się
ich demontaż.
Łącznie zniknie 88 tych betonowych balkonów, a na ich miejsce
pojawią się lekkie, metalowe barierki. Prace prowadzone są od lipca
ubiegłego roku i potrwają do końca
czerwca. Jednocześnie budynki są
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Z taką kartą
będzie taniej

Fot. Petr
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Jechał po pijaku i dachował. Mógł zabić

na zakręcie w Dąbrowicy, wypadł
z jezdni i dachował. Za jazdę w
stanie nietrzeźwym odpowie przed
sądem.
(Angela)

Tragicznie mogła się zakończyć
jazda pijanego 35-latka z Jeleniej
Góry, który 27 maja br. wsiadł za
kierownicę bmw mimo, że był pijany. Stracił panowanie nad pojazdem
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Po festiwalu PESTKA

Było wspaniale – mówią uczestnicy
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych PESTKA 2012 odbył się w minionym
tygodniu w Jeleniej Górze. Niezwykłe widowiska z pogranicza teatru i tańca, performance,
monodramy i szereg innych form teatralnych, oto co zaserwował nam w tym roku Łukasz
Duda, dyrektor artystyczny imprezy. – Było wspaniale. Dodatkowo, w ramach Muzyki
Festiwalu dostaliśmy cały szereg koncertów – mówią uczestnicy.
Niezwykłe widowisko z
pogranicza teatru i tańca
LUNIS. Pokój Amesa – opowieść o ludzkich pragnieniach o byciu oryginalnym
i wyjątkowym, a zarazem
o lęku przed wyróżnianiem się i społecznym
wykluczeniem powodowanym przez zazdrość i
hipokryzję innych. ACH,
METER – kontrowersyjny spektakl, stworzony
w oparciu o fragmenty
Utworu o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff, będący
manifestem dotyczącym
łamania praw człowieka,
a także narodowych tożsamości, wojny i trudnej roli
matki. „Żywot świętych osiedlowych”,
czyli fantastyczna opowieść o mieszkańcach Osiedla przekonanych, że ich
miejsce zamieszkania powstało dzięki
„boskiej betoniarce” poza planem
stworzenia czy Rewelacyjny „More
Heart Core!” w wykonaniu Katarzyny
Pawłowskiej i Macieja Adamczyka z
Teatru Porywacze Ciał z Poznania,
który „dosłownie wgryzł się w mózgi
publiki” jak to określił jeden z uczestników, oto z czym mieliśmy do czynienia
podczas tegorocznej PESTKI.

Ale nie tylko, po spektaklach w
klubie Kwadrat w budynku JCK przy
ul. Bankowej odbywały się liczne
koncerty w tym Chorych na Odrę,
Babu Król, Kamp! i Kosmostumostów
L.U.C.
- Festiwal PESTKA upłynął nam z
wielką pompą. Spektakle, a byliśmy
na wszystkich, wywarły na mnie i
mojej żonie wielkie wrażenie. I nie
chodzi tutaj o treść, w przypadku
awangardy trudno o klarowną recenzję z uwagi na mieszanie się znaczeń

Cieplicki Maraton Zdrowia

Koncert dla chorej dziewczynki

9 czerwca od godz. 10.00 do godz.
15.00 na Placu Piastowskim i w Parku
Zdrojowym w Cieplicach będzie trwał
I Cieplicki Maraton Zdrowia. W Programie przewidziano: I Bieg Cieplicki,
namiotowe „Miasteczko Zdrowia”,
Dni Otwarte Uzdrowiska, wykłady
prozdrowotne w Sali Błękitnej Politechniki Wrocławskiej, Zachowania
Prozdrowotne, czyli pokazy ćwiczeń,
tańca i próba harwardzka.

09 czerwca o godz. 12.00 przy
Pałacu na Wodzie w Staniszowie będzie wystawiony spektakl „Legendy
wrocławskie” w Bajkobusie, czyli
na unikatowej w skali całego kraju,
mobilnej scenie Wrocławskiego
Teatru Lalek. Spektakl plenerowy
grany jest na kilku ruchomych scenach Bajkobusu, czyli samochodu
- repliki neobarokowego budynku
Wrocławskiego Teatru Lalek. O godz.
16.00 przedstawienie będzie można
zobaczyć na terenie Pałacu Wojanów.
i form teatralnych, lecz o sam klimat Wstęp jest wolny.
dodatkowo podkreślony muzyką i
grą świateł. Wyjątkowe doznania, „Lato ech że Ty!”
także podczas koncertów – mówili w Kromnowie
nam Tomasz i Karolina Markowscy,
Wernisaż wystawy Magdaleny Kuźuczestnicy PESTKI.
niarz pt. „Lato ech że Ty!” odbędzie się
Istotnie, sztuki prezentowane na 9 czerwca o godz. 16.00 w ArtystyczPESTCE wymykają się klasycznym nej Galerii Izerskiej. Będzie można
recenzjom. Tutaj liczy się „odbiór zobaczyć szeroki przekrój jej prac od
osobisty”; wrażliwość widza na grę malarstwa, monotypii, aż po szklaną
aktorów i ekspresję budowaną za biżuterię, a wiele z nich zaprezentuje
pomocą dźwięków i świateł.
po raz pierwszy.
Petr
(red)

Ogólnopolski Koncert Charytatywny Młodzi artyści dla Julki
zorganizowany przez Fundację
wspierania młodych artystów i
inicjatyw kulturalnych „Bliżej
gwiazd” odbył się 31 maja w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze. – Było naprawdę pięknie.
Wzruszyłam się kiedy zobaczyłam
młodych–zdolnych z regionu
śpiewających tak pięknie i w tak
szczytnym celu – mówi pani Alina,
jedna z uczestniczek.
Koncert zorganizowano dla
3-letniej mieszkanki Jeleniej Góry,
Julii Wojtkiewicz. Dziewczynka
choruje na zespół CFC (sercowotwarzowo-skórny), niezwykle

rzadką chorobę genetyczną, na
którą w Polsce cierpi 5 osób.
Na scenie Filharmonii Dolnośląskiej wystąpili m.in. Sebastian
Rutkowski, Renata Galik a także
Aleksandra Teklińska. Gwiazdą
wieczoru był Filip Moniuszko z zespołem PECTUS. - Wspaniały koncert,
wspaniała młodzież. Było naprawdę
pięknie i wzruszająco. Cieszy fakt, że
młodzież z regionu chętnie angażuje
się w tego typu przedsięwzięcia. Oby
tak dalej – podsumowuje pani Alina,
jedna z uczestniczek.
Całkowity dochód z koncertu
zostanie przekazany na leczenie i
intensywną rehabilitację Julki.
(Petr)

JELENIA GÓRA Spotkanie zorganizowali IPA - Region Jelenia Góra i miejska komenda policji

Konrad Andrzejczak został
zwycięzcą Coca Cola Cup

EURO 2012, który odbędzie się 21
czerwca na Stadionie Narodowym w
Warszawie.
Finał krajowy 14. edycji Coca-Cola
Cup przeszedł do historii także z powodu niezwykłego wydarzenia, jakim
było połączenie satelitarne z Robertem
Lewandowskim, przebywającym na
zgrupowaniu reprezentacji Polski w
Lienz. Piłkarze, trenerzy i kibice na
jego pojawienie się na dużym ekranie zareagowali gromkimi brawami
i skandowaniem jego nazwiska. Z
zainteresowaniem wysłuchali też kilkunastominutowej rozmowy, podczas
której nasz najlepszy zawodnik opowiadał nie tylko o przygotowaniach
do UEFA EURO 2012TM, ale także o
swym udziale w turnieju Coca-Cola
Cup przed kilkoma laty.
(MDvR

JELENIA GÓRA

Triumf mini koszykarzy z SP 11
Zawodnicy reprezentujący SP 11
okazali się najlepsi podczas turnieju
mini koszykówki w kategorii szkół
podstawowych klas IV chłopców.
Wyniki: SP 11 – SP 2 (27:6), SP 11 –
SP 3 (26:24), SP 11 – SP 10 (15:4), SP
11 – SP 8 (18:8), SP 2 – SP 3 (11:8), SP
2 – SP 10 (15:4), SP 2 – SP 8 (8:6), SP
3 – SP 10 (14:3), SP 3 – SP 8 (14:22),
SP 10 – SP 8 (2:11).
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 11 op.
Łukasz Niesobski, 2. SP 2 op. Artur
Czekański, Anna Teklińska, 3. SP 8

JELENIA GÓRA

Bajkowy świat w pałacowej
otoczce

JELENIA GÓRA

Zawodnik KKS-u Jelenia Góra
Konrad Andrzejczak został zwycięzcą
finałowego turnieju Coca Cola Cup
2012. Jako zawodnik wypożyczony
do Zagłębia Lubin reprezentował
Gimnazjum nr 3 z Lubina.
Na obiekcie w Sulejówku spotkało
się 12 najlepszych drużyn w Polsce, 6
zespołów gimnazjalnych dziewcząt i
6 ekip chłopców. W finale chłopców
drużyna z Gimnazjum nr 3 z Lubina prowadziła już 3:0 z uczniami
Gimnazjum SMS nr 3 z Poznania,
ale w drugiej połowie meczu karta
się odwróciła. Młodzi poznaniacy
rzucili się do ataku i na kilka minut
przed końcem przegrywali już tylko
2:3. Jednak ostateczny cios zadali
zawodnicy z Lubina i wygrali 4:2.
Nagrodą dla zwycięskich drużyn były
bilety na mecz ćwierćfinałowy UEFA

Będzie się działo
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op. Jacek Kołodziejczyk, 4. SP 3 op.
Katarzyna Pakosz, 5. SP 10 op. Katarzyna Smajda – Młodnicka
Skład zwycięskiej drużyny SP 11
– Daniel Stefan, Patryk Haniszewski,
Wiktor Kwiatoń, Jędrzej Perdek, Oliwer Więckowski, Marcel Woroniecki,
Olaf Kasprowicz, Kamil Koper, Adam
Szmeterowicz, Paweł Węgrzyn, Jakub Pelczarski, Kacper Marek, Filip
Tymiński, Maciej Derwich.
(MDvR)

Wygrali policjanci z Kłodzka
II Międzynarodowy Turniej
Piłki Siatkowej drużyn mundurowych rozegrany został w
piątek, 1 czerwca. W ostatnim
spotkaniu, decydującym o
końcowym triumfie wygrali
policjanci z Kłodzka, którzy
okazali się lepsi od stróżów
prawa z czeskiego Semily.

po stronie czeskiej uczestniczymy w
zawodach w siatkonodze i chętnie
nawiązujemy współpracę - powiedział
podkom. mgr Zbiegniew Klimek z KMP
w Jeleniej Górze.
Organizatorem turnieju była IPA
– Region Jelenia Góra oraz Komenda
Miejska Policji w Jeleniej Górze. Zawody te miały na celu zacieśnienie
współpracy pomiędzy policjami trzech
państw, a także propagowanie postaw
W turnieju wzięło udział 8 ekip (z prosportowych.
Polski, Czech i Niemiec), faworytem
rozgrywek byli Czesi z Semily, którzy Wyniki turnieju:
zwyciężyli w Jeleniej Górze przed
Grupa A: IPA Jelenia Góra - Goerlitz
rokiem. Tym razem (w ostatnim 1:2, Goerlitz - Zgorzelec 1:2, Zgorzelec
spotkaniu) napotkali na godnego prze- - Semily 0:2, IPA Jelenia Góra - Semily
ciwnika, jakim okazali się policjanci 0:2, IPA Jelenia Góra - Zgorzelec 0:2,
z Kłodzka. Po zaciętym pojedynku to Semily - Goerlitz 2:0
mundurowi siatkarze z Polski zwyGrupa B: Jablonec - Jelenia Góra 2:0,
ciężyli 2:1 (13:15, 15:6, 16:14). Na Kamienna Góra - Kłodzko 0:2, Jablonec
najniższym stopniu podium stanęli - Kamienna Góra 2:0, Jelenia Góra policjanci ze Zgorzelca. Nieco gorzej Kamienna Góra 2:1, Jablonec - Kłodzko
poszło gospodarzom: 8. miejsce zajęła 1:2, Kłodzko - Jelenia Góra 2:1
IPA Jelenia Góra, a piąte KMP w Jeleniej
Faza finałowa: Goerlitz - Jelenia Góra
Górze.
1:2, Goerlitz - Jablonec 0:2, Zgorzelec
- To już drugi międzynarodowy - Kłodzko 1:2, Semily - Jablonec 2:1,
turniej piłki siatkowej o Puchar Ko- Zgorzelec - Jelenia Góra 2:0, Semily
mendanta Miejskiego Policji w Jeleniej - Jelenia Góra 2:0, Goerlitz - Kłodzko
Górze. Pierwszy turniej był na mniejszą 0:2, Zgorzelec - Jablonec 2:0, Kłodzko
skalę, cieszymy się, że zainteresowanie - Semily 2:1
jest duże. Mimo przygotowań do zabezTabela końcowa: 1. Kłodzko 12 pkt.
pieczenia Euro 2012 policjanci znaleźli 2. Semily 11 pkt. 3. Zgorzelec 10 pkt. 4.
czas, aby przyjechać do Jeleniej Góry i Jablonec 8 pkt. 5. KMP Jelenia Góra 5
walczyć w turnieju. Chcemy się inte- pkt. 6. Goerlitz 4 pkt. 7. Kamienna Góra
grować, współzawodnictwo sportowe 3 pkt. 8. IPA Jelenia Góra 2 pkt.
również integruje naszych policjantów,
(Przemo)

Fot. Przemo

JELENIA GÓRA

4 czerwca 2012 r.

Fot. Raczyński

kultura / sport
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2012-05-25 godz. 15.30 - 2012-06-01 godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby i okolic. Praca na stałe.
- 605 097 861
Agencja reklamowa zatrudni
na stanowisko grafika - sprzedawcy. Obowiązkowa znajomość CorelDraw i internetu.
Umowa o pracę 8-16 pełny
etat. Podanie i CV ślij na adres:
artjob211@gmail.com - 513
678 330
Biuro Podróży - Zatrudnię
osobę z doświadczeniem (w
pracy lub wyszukiwaniu wycieczek), 1/2 etatu - popołudniami
lub 3 dni w tyg + co druga
sobota. CV na e-mail: jeleniagora@ostatniemiejsca.pl - 792
640 800
Budownictwo - Wykończenie wnętrz, elewacje 8złh - 884
311 346
Centrum AiB ogłasza nabór
kandydatek do pracy opiekunki
osób starszych w Niemczech.
Dla osób bez znajomości języka
rozpoczynamy bezpłatny kurs
12 czerwca 2012. 71 728 14 16,
608764253
Chłopaka z własnym autem
do dojazdu do 14 lokalizacji w
regionie jeleniogórskim. Praca
jako animator od 09.06 do
01.07.w wybrane dni. Bardzo
wysokie wynagrodzenie+ zwrot
za km więcej info pod nr tel. 691 259 477
Dam prace 2 młodym mężczyznom wiek do 30 lat w warsztacie przy czyszczeniu felg.
Stawka 5 euro na godz. Zakwaterowanie płatne 200 euro.
Tel. 004915773207795 - 880
790 104
Dam pracę - remonty - osobę z
umiejętnościami: kafelkowania,
tynkowania, gładzenia, wykonywania suchych zabudów.
Niezbędne prawo jazdy - 517370-886
Do firmy remontowej solidnego
- Poszukuję pracownika z dobrą
i szybką umiejętnością kafelkowania. Znającą się na tynkach,
gładziach itp. Wymagane prawo
jazdy i umiejętność zarządzania
własnym czasem pracy. - 797252-379
Doświadczonego spawacza z językiem niemieckim .
Legalna praca w Niemczech,
umowa, zakwaterowanie, dobre
warunki. Od zaraz. - 699952962,
501418553
Dwie panie do sprzątania na
budowie. Poszukuję 2 pań do
sprzątania na budowie. Tel. 698
453 298.
Ekskluzywny hotel w Świeradowie Zdroju zatrudni recepcjonistę/tkę. Wymagana znaj.
języka niem. i doświadczenie
na podobnym stanowisku. CV
proszę wysyłać na adres: w.piotrowski@bialykamien.com - 607
735 935
F.D. Agnella S.A. zatrudni do
biura w Kowarach pracownika
działu eksportu. Wymagana
biegła znajomość przynajmniej
jednego j. obcego (ros/niem/
ang). Dokumenty proszę przesłać na: contract@agnella.pl
- +48606969687
Fabryka Papieru w Dąbrowicy poszukuje osoby do pracy
w sekretariacie. CV i LM proszę
słać na adres: a.cwiek@fabryka-papieru.pl. Więcej informacji
na stronie firmy. - 757 130 058

Firma budowlana pilnie
zatrudni na umowę o prace
doświadczonych tyn ka r z y
maszynowych. Gwarantujemy
stałą i pewną pracę. Kontakt w
godz. 9-18 - 790 731 075
Firma budowlana z Kowar
zatrudni elektryka - 601 566
218
Firma Dr Schneider przyjmie
studentów na 2 miesięczne
(płatne) praktyki wakacyjne w
okresie lipiec-wrzesień. Poszukujemy studentów kierunków
Automatyka i Robotyka, Inżyniera produkcji oraz pokrewne.
- rekrutacja@dr-schneider.com
Firma Finansowa zatrudni
konsultantów na terenie: Jelenia
Góra, Cieplice, Jeżów Sudecki.
Wynagrodzenie prowizyjne,
umowa zlecenie (praca dodatkowa - również dla emerytów)
Kontakt 509670398
Firma Ideomat zatrudni krawcową na emeryturze, na umowę
zlecenie, Cv proszę wysłać na
: dzastawna@ideomat.pl - 606
331 996
Firma Iwo-Bau poszukuje
doświadczonego spawacza
w metodzie MAG z językiem
niemieckim do legalnej pracy
w Niemczech. Umowa, zakwaterowanie, dobre warunki.
Praca od zaraz. - 501418553;
699952962
Firma Konsalnet Security
zatrudni chętnych na stanowisko
pracownika ochrony na obiekcie
Tesco w Jeleniej Górze. - 607
454 112
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 Multiservice Sp. z o.o.
zatrudni na umowę o pracę
pracownika ochrony z umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności symbol
niepełnosprawności ( 04-O ) 795 520 288
Firma Peter-Mont poszukuje
doświadczonych (i bez nałogów) montażystów okien i drzwi
drewnianych, mile widziane
doświadczenie w montowaniu
konstrukcji aluminiowych. Proszę dzwonić na 605101430.
Firma pilnie zatrudni doświadczonych zbrojarzy betoniar z y. P r a c a o d z a r a z . t e l .
506808951
Firma sprzątająca zatrudni
osoby na terenie Jeleniej Góry z
orzeczeniem 2 i 3 grupy. Dzwonić proszę po numery telefonów:
600399833, 728464379
Firma zatrudni do biura Panią
z doświadczeniem. Wymagany
komunikatywny język niemiecki
w mowie i piśmie. Praca od
zaraz. - 507 703 283
Grafik / webmaster grafik/
czka, z umiejętnościami tworzenia stron internetowych, opieka
nad działem marketingu, prowadzenie kampanii reklamowych,
CV kierować na adres biuro@
promatic.pl - 757 678 007
Hotel *** zatrudni kelnera/kelnerkę, wymagane doświadczenie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Cv prosimy przesyłać na adres
marketingpalac@gmail.com. 609 179 679
Hotel Dziki Potok zatrudni
kucharza/ke z doświadczeniem.
CV proszę wysyłać na adres
marketing@dzikipotok.pl - 605
154 020

Hotel Dziki Potok zatrudni
pracownika SPA z umiejętnością masażu. CV proszę przesyłać na marketing@dzikipotok.
pl - 605 154 020
Hotel Jan zatrudni recepcjonistów oraz kelnerów z doświadczeniem. CV proszę wysyłać na
adres dh@hotel-jan.pl do dnia 6
czerwca - 503 137 797
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
Joker-Security zatrudni
do działu marketingu, młodą
ambitną osobę z terenu Jeleniej
Góry i okolic, w charakterze
przedstawiciela handlowego.
CV proszę wysyłać na adres:
jeleniagora@joker-security.pl
Kafelkarza zatrudnię - 792
048 009
Karpacz, Pensjonat zatrudni
dyspozycyjna osobę na stanowisko pomoc kuchni pokojowej oferty z CV na maila anton241@
wp.pl - 607 054 063
KCM Clinic SA zatrudni do
rejestracji osoby z wykszt. ekonomicznym, z biegłą znajomością języka niemieckiego oraz
znajomością MS Office cv ze
zdjęciem rekrutacja@kcmed.pl
z dopiskiem „KCM rejestracja”
- 513 059 680
Kelner-ka Szklarska Poręba
- W restauracji - pubie mile
widziane doświadczenie barmańskie. Praca na stałe w
systemie zmianowym. CV wraz
z zdjęciem proszę wysyłać na
restauracjapolska@vp.pl - 693
429 971
Konsultantka Avon - Produkty najwyższej jakości w
atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki, prezenty. Oferty,
nowości co 3 tyg. Wygodny
sposób składania zamówień,
dostawa do domu. Bez zobowiązań. Tel. 692494164
Kucharz z doświadczeniem
- zatrudnimy do hotelu w Karpaczu na stałe. Wymagania :
doświadczenie w zawodzie.
CV proszę wysyłać na adres
rekrutacja_123@wp.pl
Mechanik samochodowy Do rozbiórki samochodów, CV
od 9-17 Karola Miarki 53 - 513
718 808
Młodego pracowitego do
pracy na dachu doświadczenie mile widziane, ale nie jest
konieczne. Uwaga telefon
wyłącznie po 18 - 604 651 716
Montażysta klimatyzacji Dam zlecenia tylko z doświadczeniem. - 691 113 545
Niepubliczne przedszkole w
Jeleniej Górze zatrudni nauczyciela/opiekuna. Wymagane
studia na kierunku pedagogika,
specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (warunek konieczny).
- (75) 64 21 221, 883-145-401,
biuro@szkolakosmetyczna.
com
Niepubliczne przedszkole
zatrudni nauczyciela/opiekuna.
Wymagane studia na kierunku
pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. CV proszę przesyłać
na adres e-mail. - (75) 64 21
221, 883-145-401, biuro@szkolakosmetyczna.com

Niewielki ośrodek w Świeradowie zatrudni pomoc kuchenną
z doświadczeniem. Praca na
stałe, umowa zlecenie. Wynagrodzenie od 1300 zł netto.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt lub mail:info@villavital.pl - 757 816 300
Nowo otwarte SPA w Karpaczu zatrudni kosmetyczkę z
doświadczeniem. CV prosimy
wysyłać pod podany adres
mailowy. Zastrzegamy sobie
prawo odpowiedzi na wybrane
oferty - lesnydwor.karpacz@
gmail.com
O p e r at o r a k a t a p i l a r a
zatrudnię koło Karpacza.
Tel.792048009
Opiekunka do 1,5 latka Tylko osoba z Kowar, lubiąca
dzieci, odpowiedzialna, solidna,
punktualna, może być młodą
osobą. - 517 699 914
Opiekunki do Niemiec - Zlecenia dla opiekunek z własną
firmą lub Gewerbe, znajomością
j. niemieckiego, mile widziane
prawo jazdy, płaca 1250-1700
euro mies. - 602 320 892
Ośrodek w Świeradowie
zatrudni recepcjonistę ze znaj.
jęz. niem. Praca od czerwca, na
stałe, umowa zlecenie. Zarobki
od 1500 zł netto. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i CV:
info@villavital.pl - 0757816300
Pałac Łomnica zatrudni szefa
kuchni. CV prosimy przesyłać
na adres hotel@palac-lomnica.
pl - 757 130 460
Pałac Łomnica zatrudni śniadaniówkę. CV prosimy przesyłać
na adres : hotel@palac-lomnica.
pl - 075 75 30 460
Pani do pieczenia ciast. Poszukuje osoby do pieczenia ciast
w Karpaczu. Miła atmosfera.
Dobre warunki oraz przyjemność pracy w najstarszej i najlepszej cukierni w Karpaczu.
Proszę dzwonić w godz.10-13
- 608 347 475
Pa r k M i n i a t u r Z a b y t k ó w
Dolnego Śląska w Kowarach
zatrudni osoby z biegłą znajomością j. niemieckiego na
stanowisku przewodnika. tel.
661 699 699. CV na poczta@
park-miniatur.com
Partner Orange Polska
zatrudni energiczne, komunikatywne osoby na stanowisku
reprezentant handlowy. Obszar
działania, woj. dolnośląskie. praca@linco.pl
Pilnie poszukujemy pracowników do podpisywania umów
z klientami oraz roznoszenia
ulotek. Praca stała lub dodatkowa! CV na adres: rekrutacja.
jg@poczta.pl
Pizzeria-restauracja w
Międzyzdrojach przyjmie do
pracy pizzermana na okres
letni od zaraz. Wymagane
doświadczenie w zawodzie lub
w gastronomii . Zapewniamy
zakwaterowanie. - 530 780
295
Płytkarz, posadzkarz,
kamieniarz - Praca w Niemczech
na umowę o pracę, zakwaterowanie. - 886 042 524
Pomoc kuchenna - do restauracji w Szklarskiej Porębie
szczegółowe info pod nr tel. 501
449 535 - 692 508 771
Poszukuje brukarza/pomocnika brukarza. Stawka godzinowa, do uzgodnienia. Tylko
poważne oferty. Praca od zaraz.
Wymagam doświadczenia,
prawo jazdy kat. B oraz własne
auto. - 792-808-771

Poszukuje osoby do pieczenia ciast w Karpaczu. Mila
atmosfera. Dobre warunki ,oraz
przyjemność pracy w najstarszej i najlepszej cukierni w
Karpaczu. Proszę dzwonić w
godz.10-13 - 608 347 475
Poszukujemy kandydatów do firmy zajmującej się
doradztwem finansowym. Firma
znajduje się w centrum JG.
Wykształcenie min. średnie,
niekaralność. Wysokie zarobki.
CV proszę wysyłać na e-mail rekrutacja2012jg@gmail.com
Poszukujemy kelnera/ kelnerki z doświadczeniem do
pracy w restauracji na terenie
Cieplic. CV ze zdjęciem - oferta
tylko dla pracownika na stałe.
kontakt: kadryplace@vip.onet.
pl Poszukujemy lekarzy specjalistów do nowego Centrum
Zdrowia - Cieplice, możliwość
otworzenia Apteki lub przychodni przy obiekcie handlowym. - 782 566 823
Poszukujemy malarzy artystycznych, niekoniecznie po
szkole plastycznej. - 697 172
629
Poszukuję osoby z talentem
malarskim do pomalowania
obrazu na ścianie zewnętrznej
budynku - +48669844592
Poszukuję partnera biznesowego. Wymagana podstawowa
znajomość html, css, php, lub
innego języka programisty, oraz
doświadczenie w marketingu
bezpośrednim. Mile widziany
własny samochód. - 669 953
861
Poszukuję pracownika do
biura nieruchomości, wymagania posiadanie samochodu,
wynagrodzenie prowizyjne, CV
na adres biuro.sudety@wp.pl 609 043 414
Potrzebni fachowcy do
dociepleń i tynków tradycyjnych
- 667 315 647
Praca Berlin dla budowlańca
- Dam prace dla budowlańca z
komunikatywnym niemieckim
z naciskiem na język używany
w branży budowlanej - elektryk
10Euro netto na godzinę na
umowę zlecenie lub 11 Euro
przy własnej działalności - +48
888 781 067
Praca dla instruktora nauki
jazdy kat. B (i pozostałe) CV +
zdjęcie na rekrutacjaosk@wp.pl
- +48 690996207
Praca dla stolarzy z doświadczeniem. Montaż mebli na
produkcji. Dobra praca, dobra
płaca. Praca w Jeleniej Górze.
Tel: 500011691 lub 788894574
Praca na stacji paliw Orlen
przy ul. Spółdzielczej 40. Praca
na stanowisku pracownik
obsługi klienta. Chętnie panie
zapraszamy dnia 29 maja od
godz. 9.00 do 13.00 (CV ze
zdjęciem) - 695 355 390
Praca od zaraz - Zatrudnię
niepalącą studentkę z Jeleniej
Góry na umowę-zlecenie do
sklepu z zabawkami. Tel. kontaktowy 695 612 103
Praca w Niemczech dla
monterów mebli kuchennych.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego
i prawo jazdy co najmniej Kat
B. - 886 042 524

Pracownik budowlany - Szukam osób z doświadczeniem
w pracach wykończeniowych
kontakt pod nr tel 537 111 407
w godzinach 8-16
Pracownik ochrony - Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z
terenu Szklarskiej Poręby, Piechowic i okolic - 605 093 654
Pracownika gospodarczego
- zatrudnię dorywczo na kilka
dni w Jeleniej Górze (Zabobrze)
do pomocy w otwarciu sklepu.
Drobne malowanie, układanie
na regałach. Stawka 8zł netto/h.
- 509 081 541
Przygot. produkcji - biurowa Zatrudnimy osobę z biegłą znaj.
pakietu Office, umiejętnością
kosztorysowania (Norma pro)
na stanowisku w dziale przygotowania produkcji. Mile widziana
znajomość prawa zamówień
publicznych - praca@arim.
com.pl
Przyjmę do pracy kobietę do
obsługi magla w Sobieszowie.
Wymagany wiek do 45 lat oraz
wzrost minimum 160 cm. - 604
791 974
Przyjmę do pracy mężczyzn
z doświadczeniem przy wykonywaniu i pielęgnacji ogrodów.
- 696 588 858
Przyjmę do pracy po szkole
gastronomicznej dwóch mężczyzn. Jeżów Sudecki - 691
250 149
Przyjmę do pracy w ochronie
osobę o lekkim stopniu niepełnosprawności z okolic Leśnej.
- 668 318 373
Przyjmę do pracy w pensjonacie w Karpaczu pomoc
kuchenną. - 510 124 270
Przyjmę niepalącą panią do
pracy pod namiotem, okolice
małej poczty 40zł dniówka
8godz-dziennie od 8- 16 - 503
034 605
Przyjmę pana do prac wykończeniowych budynku (płytki,
tynki, malowanie, gładź) umowa
zlecenie 1500zł Jelenia Góra 510-100-806
Przyjmę piekarza piekarnia
Jeżów - 757 132 252
Recepcjonista - Praca dla
dyspozycyjnego, solidnego,
kreatywnego mężczyzny. Może
być student zaoczny. Praca w
hotelu w Karpaczu. Umowa.
Możliwość zakwaterowania. rekrutacjabialyjar@onet.pl
Recepcjonistka - sprzedawca - Od zaraz praca na
campingu w Cieplicach, dobra
znajomość języka niemieckiego i ang., dobra prezencja
i dyspozycyjność. Umowa o
pracę, b. dobre zarobki, możliwe zakwaterowanie. CV na:
info@camping-polen.pl - 607
353 069
Restauracja Euro Doner w
Jeleniej Górze zatrudni pomocników kucharza, osobę sprzątającą i kasjerki. Wymagane
doświadczenie. CV na eurodoner.jgora@gmail.com - 062
355 798
Restauracja w centrum
Jeleniej Góry zatrudni doświadczoną kelnerkę ze znajomością
języka niemieckiego. Tel.792
927 600 mail: restauracja@
czteryporyroku.biz.pl
Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kelnera/
kę z doświadczeniem. Dobre
warunki pracy. - 515 579 322

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10
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CARLOS SANTANA – “ Shape
Shifter ”
wydawnictwo: Sony Music
Polska

Sympatycy tego znakomitego meksykańskiego gitarzysty śledzący od lat
jego karierę pamiętają pierwsze płyty
artysty sygnowane znakiem graficznym Santana. On też pojawia się na
najnowszym albumie „Shape Shifter”,
który w niewielkim stopniu przypomina
mistrzowskie zagrywki z dawnego okresu. Obecna muzyka Carlosa Santany
nastawiona jest na masowego odbiorcę
– zresztą ostatnie płyty utrzymane były
w podobnej konwencji. Wsłuchując się
uważnie w „Shape Shifter” tytułowy
numer otwiera płytę - mamy wrażenie
jakby te utwory nagrane zostały wiele
lat wcześniej. To nie tylko zasługa klasycznych gitar ale, także grającego na
organach Hammonda Chestera Thompsona, z którym Santana współpracuje od
początku lat 80. Dzięki ich grze pojawiły
się tu elementy funky i bluesa. Zdecydowana większość kompozycji na płycie to
utwory instrumentalne – Santana nie
potrzebuje wokalu, żeby opowiedzieć
pewne historie.

DOROTA MIŚKIEWICZ – „Ale”
wydawnictwo: Sony Music
Polska

Osobowość Doroty Miśkiewicz jest
naznaczona w niemal każdym calu
na tym nowym albumie. Delikatne
dźwięki przyprawione elektroniką
w których wokalistka słychać iż
czuje się komfortowo sprawiły iż
nowe wspólne kompozycje Doroty
Miśkiewicz i jej nie tylko muzycznego
partnera Marka Napiórkowskiego nabrały niebywałej świeżości. To słychać
już od pierwszego utworu „Jakbyś był
prawdziwy”. Obydwoje poszukiwali
zapewne nowych dźwięków eksperymentując z muzyką i słowami i to
się im udało pisząc takie utwory jak:
„Ten sam”, „Samba z kalendarza”,
„Zawieszona”, „Tuńczyk”, „Każdego
dnia, gdy wstaję”. Nostalgicznie
brzmiące piosenki bo, jakże inaczej
można je nazwać- idealnie pasują
do charakteru płyty „Ale”, będącej
odbiciem czasów, kiedy zwracało się
baczniej uwagę na tekst niż muzykę.
Piosenki nie tylko brzmią w ustach
Doroty Miśkiewicz bardzo ciepło,
lekko a co najważniejsze bezpretensjonalnie.
Andrzej Patlewicz

JELENIA GÓRA
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Impreza integracyjna dla przedszkolaków i ich rodziców

Smerfowali w „Okrąglaczku”
Po raz kolejny przełom maja i
czerwca w Miejskim Przedszkolu
nr 27 w Jeleniej Górze był okazją
dla dzieci, rodziców i wychowawców do wspólnego spędzenia czasu
oraz świętowania Dnia Mamy, Taty
oraz Dnia Dziecka. W tym roku
zabawie w kolorze niebiesko–białym przewodziły smerfy. Podczas
Festynu Rodzinnego, który miał
miejsce w środę 30 maja, atrakcji
dla dużych i małych nie zabrakło.
Były m.in. pokazy aikido, tańca i
wielkich baniek mydlanych, rzuty
do tarczy, malowanie domku
smerfetki, aukcja dziecięcych prac
plastycznych, loteria fantowa,
malowanie twarzy czy turniej
piłki nożnej, w którym tuż przed

Euro 2012 swoje umiejętności
sprawdzili tatusiowie. Był też czas
na wspólne tańce prowadzone
przez smerfetkę, na który oprócz
dzieci skusiły się niektóre mamy.
Rodzice mogli również wspomóc
placówkę, kupując pyszne ciasta i
ciasteczka.
Festyn Rodzinny stał się również okazją do krótkiego podsumowania mijającego roku szkolnego i podziękowań. – Dziękujemy
wszystkim za udział, zaangażowanie oraz pomoc i oczywiście
prosimy o więcej w przyszłym
roku – mówi z uśmiechem Małgorzata Wrotniewska, dyrektor
przedszkola.
Agnieszka Gierus

Fot. Agnieszka Gierus

POP ROCK & JAZZ
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
•
•
•
•

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

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

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
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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 pow. 2300m2 idealna pod
zabudowę szeregową. Działka płaska, nasłoneczniona malowniczo położona z widokami na góry. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Polecamy i zapraszamy.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Anna Roziel- Grzywińska 509 156 552.
ZEB 2642

Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość
wyjątkowa posadowiona na działce o pow.
1300m2 (działka mieszkalno - usługowa)
lokalizacja zapiera dech w piersiach. Budynek z 2009 roku do zamieszkania.
ATRAKCYJNA OFERTA
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552

ZEB 2975 Oferujemy Państwu bardzo ładne
mieszkanie trzypokojowe o pow. 60,25 z pięknym ogrodem o powierzchni 624m 2. Mieszkanie
usytuowane na drugim piętrze w solidnej willi
dwupiętrowej w Miejscowości Janowice Wielkie.
Ogrzewanie piecami kaflowymi, jest możliwość
zrobienia ogrzewania gazowego, bądź kominka.
Widoki z balkonu zapierają dech w piersiach.
Bardzo dogodna lokalizacja dużo terenów
zielonych. Oferta dla klienta szukającego mieszkania z klimatem i pięknym dużym ogrodem.
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552

NA WYŁĄCZNOŚĆ

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 210 000 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
NA WYŁĄCZNOŚĆ

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.
Cena 110 000 zł
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552

ZEB 2949 Bardzo ładne, rozkładowe i funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Mickiewicza - najbardziej poszukiwanej części miasta.
Mieszkanie do odświeżenia, co i ciepła woda z sieci,
budynek jest z cegły i po termomodernizacji, czynsz z
ogrzewaniem wynosi tylko 240zł /m-c. Mieszkanie
usytuowane na trzecim piętrze w bloku kilkurodzinnym. Do mieszkania przynależy piwnica. Oferta dla
osób szukających wygody w bardzo dobrej lokalizacji
Anna Roziel Grzywińska 509 156 552
ZEB 2884 Bardzo ładny dom wolnostojący , położony w cichym zielonym
zakątku miasta. Budynek z 1997 r., 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 2500 Oferujemy Państwu połowę malowniczego domu o powierzchni 97m2. Nieruchomość bardzo ładnie położona w Rudawach
Janowickich na działce 690m2. Budynek przedwojenny po kapitalnym
remoncie bardzo starannie utrzymany nie wymaga
nakładów finansowych. Ogrzewanie kominkowe kominek z płaszczem wodnym podłączony do CO.
Okna nowe PCV. Budynek częściowo podpiwniczony. Do nieruchomości przynależy również garaż
nowy o powierzchni 22m2 Działka wyjątkowo ładnie
zagospodarowana z oczkiem wodnym, dodatkowym atutem jest strumyk górski ocembrowany.
Cała nieruchomość dopracowana w najmniejszym
szczególe. Oferta dla wymagającego klienta który
szuka swojego miejsca na ziemi.
CENA DO NEGOCJACJI !

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokojowe - Pilnie poszukuję dla
klienta mieszkania do 50 m2. Sudety
Nieruchomości. lic. 1749 - 535 630
414
2-pokojowe do 130tyś zł - Poszukuję dla klienta mieszkania najchętniej na Zabobrzu, Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Kupię mieszkanie min.2-pokojowe w
Jeleniej Górze, chętnie w Cieplicach,
choć niekoniecznie. Z osobnymi
wyjściami do pomieszczeń. Chętnie
z jakimś balkonem do 2 piętra. W
cenie do ok. 100tys. Płacę gotówką.
- 514 155 865
Pilnie poszukujemy dla klienta
mieszkania 3-pokojowego w Karpaczu lub Mysłakowicach ogrzewanie
z sieci lub gazowe Nieruchomości
Pindyk licencja 96 757523505;
607270989 pindyk@pindyk.pl
Pilnie poszukuję dla klientki: małe
mieszkanie na parterze, może być
do remontu w J.G. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
Poszukuję dla dwóch klientów
kawalerek. Jedną tylko na Zabobrzu
III na niskim piętrze lub w bloku z
windą, drugą słoneczną w całej
Jeleniej Górze. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM
1 Maja - Do sprzedania mieszkanie
50m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
4 piętro, piwnica, strych, udział w
podwórku. Nieruchomości Sudety
1749. - 795 788 882
2 pokoje 90.000 zł - Mieszkanie
zlokalizowane w Cieplicach, rozkładowe, bardzo słoneczne, tylko za
gotówkę. Sudety Nieruchomości. Lic.
1749 - 535 630 414
2 pokoje Kochanowskiego - bezpośrednio. Mieszkanie 38,20m2,
po remoncie położone na II piętrze, nowe okna, piec dwufunkcyjny
gazowy, kabina z hydromasażem.
Cena do negocjacji 139 tys. - 608
322 380
2 pokojowe na Słowackiego o pow.
59,10m2 z garażem, na parterze
zadbanej kamienicy. Super lokalizacja, wśród terenów zielonych. Cena
144 tyś zł, lic 16361 - 504 820 292
2-pok - wieżowiec Noskowskiego Mieszkanie na IV piętrze do remontu
o pow. 54m2. Ogrzewanie sieciowe.
Budynek po termomodernizacji. Cena
149ty.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135
2-pok. w kamienicy Zabobrze - II
piętro pow. całkowita 52,4 a użytkowa ok. 46m2. + ogródek.Lokal do
remontu. Ogrzewanie piece kaflowe
(możliwe ogrzewanie gazowe instalacja gazowa w mieszkaniu. Cena
105tys.zł. N.Rychlewski.Lic.9549
- 602 732 135
2-pok. w wieżowcu ul. Kiepury - IV
piętro pow.38,7m2. Do remontu.
Ogrzewanie sieciowe. Okna drewniane. Cena 110tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732
135
2-pokojowe - ul. Słowackiego.
- Mieszkanie o powierzchni użytkowej 59,8m2 na wysokim parterze z
ogródkiem i garażem. Ogrzewanie
sieciowe. Do remontu ale można
zamieszkać. Czynsz 360zł. Cena150tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe w Cieplicach na II
piętrze, słoneczne z balkonem o
powierzchni 55,65m2, rozkładowe,
cena z garażem 145.000zł lic.5877
- 500 122 447

2 - p o k o j o w e Szymanowskiego - Mieszkanie
po remoncie o pow. 33,2m2, środkowe , słoneczne i b. ciepłe na IV
(ostatnim) piętrze piętrze w bloku.
Czynsz 180zł. Cena 110tys.zł.Rychlewski Nieruchomiści.Lic.9549.
- 602 732 135
3 -pok. po remoncie na Oś. Orle Mieszkanie w bloku na IV (ostatnim)
piętrze o powierzchni użytkowej
53,7m2.Zadbane.Ogrzewanie sieciowe. Czynsz 320zł. Cena 170tys.
zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
3 pok. Zabobrze bez pośredników
- Ciepłe, słoneczne, przytulne 3 pokojowe mieszkanie, 54m2, 3 piętro, blok
po termomodernizacji, rozkładowe,
nie wymaga wkładu finansowego,
cena bez pośredników 161.000 do
negocjacji - 531 668 844
3 pokoje 185.000 zł - Mieszkanie o
pow. 63m2, 1 piętro, balkon, 2 piwnice, blisko szkoła, sklepy, ośrodek
zdrowia. Sudety Nieruchomości. Lic.
1749 - 535 630 414
3 pokoje po remoncie - mieszkanie
po kapitalnym remoncie z balkonem,
zlokalizowane w Cieplicach. Sudety
Nieruchomości. lic. 1749 - 535 630
414
3-pokojowe - Groszowa Pow.66m2 po remoncie na parterze
w kamienicy. Okna PCV, ogrzewanie
gazowe. Cena 159tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549 - 602
732 135
3-pokojowe Cieplice 154tyś zł Mieszkanie na Osiedlu XX lecia, w
bloku, z widokiem na Karkonosze,
z wyposażoną kuchnią, z balkonem,
47m2. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
3-pokojowe -Noskowskiego –
Pow. 53,5m2 VIp. w wieżowcu. do
niewielkiego remontu. Okna PCV.
Czynsz 320zł. Cena 147tys.zł.Rychlewski Nieruchomości.Lic.95.49.
- 602 732 135
49m2 w ok. ulicy Mickiewicza 2-pokojowe mieszkanie, całkowicie
rozkładowe, I piętro, blisko parków,
słoneczne, za rozsądną cenę. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
52 m.kw. 92 tyś. ogródek - Mieszkanie do remontu w Podgórzynie,
słoneczne miejsce blisko komunikacji. 2 pokoje, ogródek, nowe okna,
CO-gazowe. Polecam Rychlewski
Remigiusz lic 9549. - 501 736 644
63m2, Zabobrze III, piętro I
- 3-pokojowe mieszkanie, środkowe, słoneczne i widne, w bloku
4-piętrowym, z ładnym rozkładem,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
67m2 w cenie 175tyś zł - 2-pokojowe
mieszkanie z bardzo dużym salonem
oraz możliwością zrobienia antresoli,
2 balkony łącznie 9m2 z widokiem
na drzewa i łąki, ogrzewanie i ciepła
woda miejskie. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
67m2 z 2 balkonami - Mieszkanie
wykończone w 2006r, w nowszym
budownictwie, 2-pokojowe z dużym
salonem, blisko centrum a jednak
z balkonów widok jedynie na łąki i
drzewa, ogrzewanie miejskie, atrakcyjna cena. N.Otti lic13225 - 603
491 335
73m2 w okolicach Żeroma 3-pokojowe mieszkanie, wyremontowane, widne i słoneczne, na II
piętrze, ogrzewanie gazowe, parking
dla samochodu na ogrodzonej posesji, spokój i cisza. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
98 tyś 2 pokojowe - Mieszkanie do
remontu przy Wyczółkowskiego. Z
piwnicą, okna wymienione, fajne
miejsce, dobra cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644

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

Do sprzedania 3 pokojowe 96 m2
mieszkanie po remoncie 3 rodzaje
ogrzewania kominek, c.o gazowe,
c.o węglowe, 3 piętro okolice Małej
Poczty - 605 597 711
Do sprzedania mieszkanie 2 pokojowe do remontu, Zabobrze, tanio
tylko 99tys okazja lic 12181 - 508
240 821
Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe w Łomnicy o powierzchni 48
m2, położone na I piętrze jednopiętrowego bloku. Cena 99 tys. zł. tel.
601452309.
Do sprzedania tanio mieszkanie w
Kowarach na parterze domu bliźniaka na ulicy Borusiaka 50 m2. Do
dowolnej aranżacji, bezczynszowe.
Niskie opłaty roczne. Budynek z 2003
roku, - 607 114 505

Dwupokojowe mieszkanie w
okolicach Uniwersytetu Ekonomicznego. Do remontu. 99 tys. do negocjacji. Stępień Nieruchomości. Os.
Odp. Zaw. Lic. 7867. - 514 600 101
Kawalerka - Karłowicza - 1
pokojowe w bloku na I piętrze, po
remoncie, środkowe, b. ciepłe o
pow. 26,1m2 z oddzielną kuchnią.
Zabudowa kuchenna i wyposażenie w cenie lokalu. Cena 99tys.zł.
Rychlewski Nieruchomosci. Lic.9549.
- 602 732 135
Kawalerka 85tyś zł - w nowym
budownictwie, 26m2, słoneczna i
widna, w bardzo dobrej lokalizacji,
ogrzewanie miejskie, cena do drobnej negocjacji. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

www.jelbud.pl

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

tel. 75 64 69 659, kom. 509 939 934
www.ksjdevelopment.pl
Na szczycie wzgórza z widokiem na urokliwe Karkonosze
powstaje kameralny zespół budynków mieszkalnych. Osiedle
stanowi połączenie perfekcyjnej architektury (projekt realizowała
firma FORUM PROJEKT ) z bliskością natury oraz przepięknymi
widokami na Karkonosze, panoramę miasta i Wzgórze Krzywoustego (Grzybek).
Osiedle zlokalizowane jest w odległości
1,5 km od Placu Ratuszowego przy wyjeździe z Jeleniej Góry
na Zgorzelec i Jakuszyce. W realizowanym I etapie budynku
oferujemy 36 mieszkań
od 1 do 4 pokojowych,
od 28 do 110 m2.
Zaprojektowane od strony południowej trzy mieszkania (75,
105, 110 m2) ostatniej kondygnacji posiadają antresole z tarasami o powierzchni od 31 do 50 m2.
Ze wszystkich tarasów i balkonów rozpościera się przepiękny
widok na całe pasmo
Karkonoszy. Mieszkania
usytuowane na parterze
posiadają tarasy połączone z ogródkami
rekreacyjnymi.

kową opłatą stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

Kawalerka po remoncie - 79 tys
w Karpaczu, idealna na wynajem
w bardzo atrakcyjnej cenie. Monika
Kubik lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. - 881 690 604
Kawalerki od 83tyś zł - 30m2
na Zabobrzu III, 26m2 w okolicach
ulicy Morcinka, 26m2 na Zabobrzu
I -1piętro, 26m2 na Placu Ratuszowym. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Komfortowe w centrum Jeleniej
Góry - Po modernizacji , 4 pokoje.
pow.130m2 na parterze w kamienicy.
Ogrzewanie gazowe + kominek. Na
mieszkanie lub lokal. Cena 370tys.zł.
Nieruchomości. Rychlewski Lic.9549.
- 602 732 135
M1, M2, M3 Kopernika 3300zł/m2
- Ostatnie mieszkania w stanie deweloperskim w budynku przy ul. Kopernika 3. Ogrzewanie miejskie. Okna
drewniane. Winda. Wynagrodzenie
pośrednika pokrywa Sprzedający.
Kodex 10721 - 513 060 568

M2 za 99 tys. pilnie - Dwupokojowe
mieszkanie w okolicach Uniwersytetu
Ekonomicznego. 35,3 m2 + 3,8 m2
piwnicy. Do remontu. 99 tys. do negocjacji. Stępień Nieruchomości. Os.
Odp. Zaw. Lic. 7867. - 514 600 101
M2, 46m2 z ogrodem, Zabobrze
- Mieszkanie 2 pokojowe, 46m2,
czynsz 150zł, ogrzewanie piecowe,
piwnica, strych. Okazyjna cena.
Kodex 10721 - 513 060 568
M3 - wysoki standard - Zabobrze, 65
m2, III piętro. Zadbany budynek. Balkon. Pierwotnie 4 pokoje. Klimatyzacja. Zapraszam: Kamil Żur, nPartner
licencja 4917 - 604 906 257
M-3 w Janowicach Wlk - 60m2 z
balkonem i pięknym dużym ogrodem
630m2. Mieszkanie usytuowana na
drugim piętrze w willi trzy rodzinnej.
N. Grzywińscy Lic 998. - 509 156
552
Mieszkanie 2 pokoje - Ścisłe centrum N.City,, l.5908 - 695 034 321

Do każdego lokalu mieszkalnego doprowadzona zostanie
oprócz tradycyjnej sieci, internetowa sieć światłowodowa
(umożliwiająca najszybszy dostęp do internetu i TV) oraz sygnał
telewizji satelitarnej. W budynku zaprojektowano windę dla osób
niepełnosprawnych ( wym. 1400x1400 mm), która łączy wszystkie kondygnacje z garażem podziemnym. Budynek podłączony
jest do sieci wodno-kanalizacyjnej PWiK WODNIK a energię
cieplną przeznaczoną na ogrzanie budynku i ciepłej wody użytkowej dostarcza PEC, co znacznie redukuje koszta.
Termin realizacji inwestycji: 30.07.2012r.
Codziennie zapraszamy na prezentację mieszkań, gwarantujemy zachwyt wywołany pięknym widokiem, niewygórowane
ceny, oraz świetną jakość używanych przez nas materiałów!
Wszelkie pytania odnośnie mieszkań, oraz ogółu inwestycji
prosimy kierować:
kom. 509-939-934
tel. 75 64 69 659
fax. 75 75 26 816
mail. d.jura@ksjdevelopment.pl
Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.ksjdevelopment.pl
Mieszkanie 2 pokojowe do sprzedania, ul. Noskowskiego, tanio.
37m2, parter, czynsz 260zl, do
remontu. cena tylko 96tys zl. Lic
12181 - 508 240 821

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

Każde z mieszkań posiada:

502 123 648
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Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl

 balkon lub taras,
 przynależną komórkę lokatorską oraz
 miejsce parkingowe na parkingu zewnętrznym lub za dodat-

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

4 czerwca 2012 r.

Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m2
- Ładne na wysokim parterze w
bloku 4-p. Po remoncie, nowe instalacje oraz okna i drzwi. Na ścianach
gładzie. Ogrzewanie i ciepła woda
z sieci. Blisko centrum miasta. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669-620-071

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
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R e s t a u r a c ja
w
centrum Karpacza
zatrudni pracownika do
mycia naczyń - pomoc
k u c h e n n a .
D o b r e
w a r u n k i p r a c y. - 5 1 5
579 322
R e s ta u r a c ja w K a r paczu zatrudni kuchar z y, k e l n e r k i , p o m o c e
gwarantujemy dobre
zarobki oraz możliwość
rozwoju cv na:astoria.karpacz@o2.pl lub
509683666
R e s t a u r a c ja
w
Szklarskiej Porębie
zatrudni kucharza i
pomoc kuchenną. - 516
577 227
S a l o n U s ł u g Te l e k o munikacyjnych zatrudni
na stanowisko konsult a n t a d s . s p r z e d a ż y.
Wymagania: doświadczenie, komunikatywność, dyspozycyjność.
CV i list motywacyjny
Proszę wysłać na adres.
- rekrutacj_jg@wp.p
Sklep sportowy Go
Sport poszukuje sprzedawców na dział obuwie(1/2 etatu). Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres: gosport.210@
mail.go-sport.p - 75/
7 5 3 . 11 . 7 8

Ogłoszenia / Reklama
Sportowcy, trenerzy, spa.
siłownia - Szukamy ludzi
związanych ze sportem do
dystrybucji zaawansowanej
linii produktów odżywczych
dla sportowców. Twórcą tej
linii jest Dr.John Heiss z którym wszyscy spotkają się w
Karpaczu. Podpisanie umów
w biurze po rozmowie telefonicznej - 605 565 758
Sprzedawca - Karpacz
- Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na
stanowiska sprzedawców w
sklepie firmowym w Karpaczu. Aplikacje prosimy wysyłać na adres: bednarz.a@
n i e b i e s z c z a n s c y. p l - 5 0 3
179 545
Sprzedawca - numizmatyka - wymagana wiedza
z zakresu numizmatyki i
historii, komunikatywność,
dyspozycyjność, doświadczenie w wycenie monet. CV
na adres rekrutacja@kurowskigroup.pl lub osobiście w
sklepie - Plac Ratuszowy
37 - 075-75-254-03
Sprzedawca - prezenter
handlowy - Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie odpowiedzialna
za kompleksową obsługę
klienta według standardów
Firmy TERG MediaExpert.
rekrutacja@mediaexpert.
pl - 0672650019

Sprzedaż bezpośredn i a - J e ś l i c h c e s z z o s ta ć
konsultantką/konsultantem
kosmetyków marki Avon
proszę o kontakt pod nr tel.
605733256.
S ta ż , p ó ź n i e j u m o w a o
pracę w biurze rachunkowym
dla osoby zarejestrowanej
w Urzędzie Pracy. Oferty z
listem motywacyjnym proszę
przesyłać do 31.05.2012 na
adres biuro10@o2.pl ; tel.
785911392
Szukam do pracy na serwis rowerowy JG-Cieplice.
Umowa zlecenie. Wymagane: aktualna książeczka
sanepid, wiek 18-26,osoba
ucząca się, znajomość
sprzętu rowerowego proszę
o kontakt: tesco.e1@biuropromo.pl
Szukam ekip do elewacjitynki tradycyjne + położenie szpachli renowacyjnej z
Lwówka Śl. lub okolic - 514
249 879
Szukam kogoś kto zrobi
mi przykładowy projekt z
przedmiotu zarządzanie projektami ogłoszenie ważne do
3 czerwca. - 514 249 879
Szukam koleżanki do współpracy, najlepsze warunki 697 577 650
Szukam osoby do renowacji
okien w domku jednorodzinnym. - 602 530 174

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szukamy do pracy w Butiku
w Jeleniej Górze, kandydatki
w wieku od 21-27lat, prosimy o
CV wraz z zdjęciem na email:
pracawbutiku@onet.pl
Telemarketer/ka - Partner
Orange Polska zatrudni osoby
komunikatywne, z doświadczeniem do działu obsługi klienta.
- praca@linco.pl
Wydzierżawię stanowisko
dla fryzjerki oraz osoby robiącej
paznokcie. Zakład znajduje się
w Karpaczu Górnym na przeciw
Hotelu Gołębiewski. Cena do
uzgodnienia - 607 799 430
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią kierownika
sklepu firmowego w Kowarach.
Aplikacje prosimy wysyłać na
adres narewska@niebieszczanscy.pl - 667 668 448
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na
stanowiska sprzedawców w
sklepie mięsno-wędliniarskim
w Cieplicach i Piechowicach.
Wymagana książeczka zdrowia. - 607 620 889
Zatrudnię 2 hostessy na
3 dniową imprezę plenerową
w J.G. - razem ok. 20 godz.
- 200pln na rękę. Rozdawanie napojów energetycznych.
Atrakcyjny wygląd, wzrost min
170cm. Info 0514-724-994
Zatrudnię do pakowania
pieczywa w Mysłakowicach 519 088 494

1. ATRAKCYJNY DOM BLISKO CENTRUM !!!
MAR-DS-12689. Bardzo ładny dom wolnostojący
podpiwniczony w Jelenie Górze. Nieruchomość o
pow.139m2 położona jest na osiedlu domków jednorodzinnych, na działce o pow. 591m2 z zagospodarowanym terenem. Na pow. domku składają się: parter domu,
kondygnacja I, kondygnacja II. Wejście na posesję z
dwóch stron, od jednej garaż pod budynkiem i obok
garażu tej samej wielkości pomieszczenie gospodarcze. Ogrzewanie domu z
pieca dwu-funkcyjnego. Dom do odświeżenia. Atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
2. PIĘKNY DOM W CIEPLICACH !!!
MAR-DS-12690. Dom w zabudowie szeregowej wykończony w jednakowym stylu z użyciem drewna, cegły
naturalnej i kamienia, osiedle domków jednorodzinnych.
Powierzchnia 215m2 – 3 kondygnacje. Kuchnia z
wyspą. Poddasze zaadaptowane ma pokój-gabinet.
Dwie łazienki, okna nowe drewniane antywłamaniowe.
Garaż w budynku dwustanowiskowy i miejsce postojowe
przed domem, teren ogrodzony. Ogrzewanie gazem
oraz kominek ciągłego spalania Jotul, odkurzacz centralny. Serdecznie polecam
Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe. Mieszkania
o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na jednym z osiedli
Jeleniej Góry, blisko centrum miasta. Cisza i spokój z
dala od zgiełku ulic. W pobliżu sieć marketów, stacje
benzynowe, komunikacja miejska MZK. Zapraszam na
prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. PILNIE ZABOBRZE III – 160.000!!!
MAR-MS-12691. Bardzo atrakcyjne mieszkanie
3-pokojowe w bloku na 6 piętrze z windą. Mieszkanie o
pow. całkowitej 64,5m2 do lekkiego odświeżenia, idealne
do bezpośredniego zamieszkania lub pod wynajem. Ze
względu na swoje położenie stwarza łatwy dostęp do
miejsc użyteczności publicznej. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878.
5. LUKSUSOWY NA OS. CZARNYM!!!
MAR-DS-12703. Atrakcyjny dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 130m² położony w Jeleniej
Górze wybudowany w 2011 roku, segment środkowy,
posadowiony na działce o powierzchni ok.280m². Drzwi
wewnętrzne firmy Porta, zew. antywłamaniowe. Ogrzewanie gazowe piec 2-funkcyjny firmy Ariston Comfort
plus kominek z rozprowadzonym nawiewem ciepłego
powietrza. W cenie pozostaje umeblowana kuchnia w zabudowie wraz z wyposażeniem. Atrakcyjna cena do negocjacji polecam Leszek Środecki 790 418 318.
6. 2-POKOJOWE W CENTRUM!!!
MAR-MS-12707. Do sprzedaży ładne, duże mieszkanie przy jednej z ładniejszych ulic w centrum miasta.
Nieruchomość można zaadoptować na lokal usługowy
(gabinet, biuro). Na część mieszkalna dwa pokoje,
otwarta kuchnia w zabudowie, łazienka i długi korytarz.
W mieszkaniu zachowano szafki wnękowe na korytarzu.
Do mieszkania przynależy też pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na
piętrze. Serdecznie zapraszam na prezentacje. Aleksandra Nakoneczna 607
797 911.
7. OKAZJA TYLKO 335.000!
Działka budowlana w strefie ekonomicznej Miasta Jelenia Góra z planem zagospodarowania 6700m2. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878.
8. OKAZJA ZABOBRZE II TYLKO 120.000!!!
MAR-MS-12696. Atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe
o pow. 39,5m2 do kapitalnego remontu, położone na
4 piętrze w bloku 4-piętrowym. Mieszkanie rozkładowe, słoneczne, ciche z pięknym widokiem na panoramę miasta. Cena do niewielkiej negocjacji. Bardzo
dobra lokalizacja. Serdecznie polecam i zapraszam
na prezentację Marta Haftarczuk 533 797 878.
9. ATRAKCYJNE CENTRUM!
MAR-MS-12608. Mieszkanie trzy pokojowe rozkładowe w centrum miasta o pow. 105,8 m2. Mieszkanie do
kapitalnego remontu. Serdecznie polecam i zapraszam
na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
10. OKAZJA CIEPLICE
ŚL. - 155.000!!!
MAR-MS-12593. Mieszkanie o pow. 70m2, I piętro
dwupiętrowej kamienicy. Wg ksiąg wieczystych na
pow. mieszkania składają się dwa pokoje, kuchnia
i łazienka. Mieszkanie po remoncie i modernizacji
uzyskano 3 pokoje wraz z aneksami kuchennymi
i trzy łazienki. Modernizacja mieszkania pozwoliła
wygospodarować jedno niezależne mieszkanie, które można wynająć generować
dochód z wynajmu na poziomie 600zł za m-c. Marcin Środecki 883 797 878

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię do pracy w lesie
(mile widziane doświadczenie)
- 883 963 707
Zatrudnię do Restauracji w
Jeleniej Górze kucharzy, pomoc
kuchenna, kelnerów na weekend - 606 991 160
Zatrudnię do robienia wyr.
garmażeryjnych w Mysłakowicach - 519 088 494
Zatrudnię do sprzedaży
pamiątek na terenie Szklarskiej
Poręby. Atrakcyjne wynagrodzenie - 509 400 922
Zatrudnię emeryta lub rencistę do drobnych prac dorywczych na umowę o dzieło. - 607
328 088
Zatrudnię kobietę do sklepu
spożywczego - 609 103 330
Zatrudnię kucharza do pizzerii bardzo dobre warunki
pracy i płacy. Poszukujemy
osobę dynamiczną, szybką oraz
z doświadczeniem. CV na maila
daros8383@wp.pl lub telefonicznie. - 534 638 922
Zatrudnię kucharza/pizzera
w Szklarskiej Porębie CV proszę przesyłać na maila dobrybuch@gmail.com
Zatrudnię murarza do wykonania murów z kamienia naturalnego - 603 280 275
Zatrudnię muzyka - casting
- Zespół zatrudni dobrego klawiszowca na obecny sezon
weselny. Dobre warunki finansowe. Przesłuchanie ustalimy
telefonicznie. - 518 870 307
Zatrudnię na sezon do pracy
w Kołobrzegu i Ustroniu dziewczyny na stanowisku z biżuteria,
Cv proszę wysyłać na adres
e mail. agatszlif@wp.pl - 607
872 022
Zatrudnię osobę z grupą
niepełnosprawności - sprzątanie
hali produkcyjnej magazynów.
Wymagana książeczka sanepid. Praca Strzegom. Dowóz z
Jeleniej Góry zapewnia firma,
kadry10@antema.pl - 607 207
117
Zatrudnię piekarza w Mysłakowicach - 519 088 494
Zatrudnię pracowników
budowlanych malowanie itd tel.
783812426 lub 606355474 698 654 746
Zatrudnię przy renowacji antyków, więcej informacji
udzielę telefonicznie. - 605
032 972
Zatrudnimy doświadczonego
kucharza lub pomocnika kucharza w Restauracji Sorrento w
JG. Wymagane doświadczenie
w pracy w kuchni, kreatywność,
cechy kierownicze. CV prosimy
wysyłać na: kontakt@sorrento.p
- 757 525 928
Zatrudnimy dyspozycyjną
osobę do prowadzenia firmy
w L i b ercu. Mile wid ziana
znajomość j. czeskiego. CV:
rekrutacja@opalmedical.eu z
dopiskiem Liberec - 756 453
928
Zatrudnimy magazyniera
w hurtowni budowlanej, wynagrodzenie najniższa krajowa,
doświadczenie w budowlance,
CV proszę wysyłać na adres:
biuro@mila-budowlane.pl 696027209, 606331053
Zatrudnimy od zaraz w charakterze kasjer -sprzedawca
młode pracowite zdecydowane
na pełny etat - 756 454 417
Zatrudnimy sprzedawcę do
sklepu w centrum Jeleniej Góry.
- 757 647 038

Zlecę polakierowanie auta
całego (Fiat 126p), auto jest
zapodkładowane, lakier 2 warstwowy. Tylko i wyłącznie z
komora lakiernicza. Więcej
informacji pod telefonem 726808725
Zlecę prace księgowej.
Wymagana znajomość systemu
profinn lub rewizor. Czas pracy
i forma zatrudnienia do uzgodnienia. - 601 956 892

Kupię uszkodzone, rozbite,
całe, mogą być bez oc i przeglądu - stan techniczny i wizualny obojętny-szybki odbiór
- konkretnie-legalne dokumenty. Zwrot z ubezpieczenia .
Zadzwoń albo wyślij sms - 604
211 979
Najlepiej zapłacimy ci za
auto - Stan i marka nie ma znaczenia gotówka od ręki własny
transport dzwoń i sprawdź - 787
009 777
Najlepsza cena za twoje
PRACA
auto - Skupujemy wszystkie
PODEJMĘ PRACĘ
auta stan jest nam obojętny
Rozniosę ulotki. - 889 573 gotówka od ręki, własny trans363
port - 511 209 408
Punto, Fiesta, Polo lub inny
MOTORYZACJA
zarejestrowany samochód kupie
CZĘŚCI – SPRZEDAM w cenie od 1000zl do 4000zl
Opony nowe i używane, felgi gotówka od ręki odpowiadam
stalowe i aluminiowe, prosto- na sms tel 603182814
wanie i sprzedaż, klimatyzacje Skupujemy wszystkie marki
napełnianie, odgrzybianie i nie kupujemy aut na złom całe,
jeżdżące nadające się do dalnaprawa tel. 75 78 936 51
szej sprzedaży gotówka od ręki
Oryginalne alufelgi z Audi
własny transport - 888 696 309
80 (pasują również do innych
modeli) z oponami Continental
195/50/R15. Są w idealnym
Urzędowa kasacja
stanie i bardzo ładnie się prepojazdów „Carbo”
zentują. Komplet: 4 alufelgi, 4
opony 650zł. Możliwość kupna
Jeżów Sudecki
osobno - 792 311 593
Ul. Długa 17 (na
Mercedes C-Klasa W202
terenie składu opału)
części - ładne fotele do kombi,
Zaświadczenie do
silnik 1.8 *2.0 * 2.8 V6 , skrzynia
wyrejestrowania.
biegów automat i manualna
5 biegów i inne części - 511
Transport auta gratis.
823 646

Tel. 75 713 74 12

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Audi 1.9TDI Avant 96r.srebry
metalic, airbag, abs, klima,
tempomat, hak, alufelgi + komplet zimówek, ważny przegląd,
zwieszenie w idealnym stanie
- 661 222 646
Citroen Berlingo 2002 2 litry
hdi diesel, zadbany, ekonomiczny, zrywny, klima, alusy,
niebieski met - 507 408 229
Ford Escort hatchback benzyna - 1994r, silnik 16V, 90KM,
Japoński zarejestrowany centralny zamek, immobilisamochód kupię - Japoński ser, nowy akumulator, 2X pod.
zarejestrowany samochód kupię powietrzne, wspomaganie kier.
w cenie do 4 tys zl - Mazda Stan bdb. Ładny wizualnie i
323, Colt, Corolla lub inny tel technicznie. Ważny przegląd
DO 09.2012, OC 10.2012. Cena
603182814
2300. - 504 243 441
Kupię auto w cenie do 3000zl
zarejestrowane może być do Peugeot 306, 1.4, ‘98, kombi
napraw odpowiadam na sms tel - ABS, 1xAirbag, 5-cio osobowy,
homologacja na ciężarowe, do
603182814
poprawek blacharskich. JeleKupię auto za rozsądną cenę nia Góra. Cena 1700zł - 697
- każdą markę auta, najlepsze 707 401
ceny w mieście, dysponuje
własnym transportem - 882
222 133
Przyczepa
Kupię dobry samochód w okagastronomiczna
zyjnej cenie tel. 695 605 069 - sprzedam.
Kupię każde auto od 1000zł do
Zarejestrowana,
8000zł gotówka od ręki umowa
ubezpieczona, odbiór
lub faktura 100% legalnie własny transport 7 dni w tygodniu
sanepidu, gotowa
najlepsze ceny Tel: 697104455
do handlu, w pełni
Kupię każde auto osobowe
wyposażona tel. 604
dostawcze również wersje
094 312
angielskie 1980-2011 cale
uszkodzone powypadkowe
w całości na części odbieram
własnym transportem Jelenia Renault Laguna 1 1997
Góra i okolice gotówka od ręki 1,8 benzyna. Sprzedam lub
zamienię na mniejszy. Przegląd
- 531 588 345
ważny do grudnia. Garażowany.
- 661 240 987
Sprzedam Forda Scorpio
Kupię każde auto,
(wieloryb) 1995 2,0 benzyna +
całe lub uszkodzone
gaz elektryczne szyby, lusterka,
tel. 695 614 193
szyberdach, fotel kierowcy.
Cena 3200zł. - 601 622 134

Sprzedam Mazdę 121 1993
rok, 1.3 cm, zarejestrowana
tech. Sprawna cena 1450zl 881 479 957
Sprzedam Mercedesa 307D
1,5T blaszak tel. 500 168 910
Sprzedam Opel Corsa B
poj. 1,0 12V 1998/99r. 111tys/
km w kraju od 6lat czerwony 1
właściciel, ważny przegląd i OC,
zadbany, garażowany, bez korozji, cena 4,200 do negocjacji
Lwówek Śląski - 530 354 996
Sprzedam piękny skuter
motorower Quest Q3 wiśnia
metalic, 2008 r. przebieg tylko
700 km, stan idealny, 100%
sprawny. Cena 1800 zł.(kask
w cenie). Do negocjacji. Cena
nowego 2,5 tys. - 501 259 699
Sprzedam Renault 19 Limited, 1721 ccm, rok 93, el. szyby,
lusterka, szyberdach, kontakt
pod nr tel 724740634 - 724
740 634
Sprzedam VW Passat B5,
kombi, diesel. Automatyczna
skrzynia biegów. Rok produkcji 2003. Autko bogato wyposażone, zadbane, czyste,
niezawodne. Zarejestrowany
w Polsce od 2009 roku. - 600418-727
VW Polo Classic, 4000 PLN diesel, rok produkcji końcówka
1998, 1.9 SDI, 67 KM, 281011
km przebiegu, szyberdach,
bardzo ekonomiczny (4,5 litra
/100km), radio CD/mp3. Do
negocjacji. – 0601663921

ANONSE
MATRYMONIALNE
30-latek szuka kobiety (sponsorki). - 601 317 920

Chętnie
zasponsoruje miłą,
młodą dziewczynę do
29 lat tel. 794 383 327
Dojrzała puszysta z dużym
biustem - 794 524 987
Elegancka, seksowna brunetka, zaopiekuje się Panem w
swoim prywatnym mieszkaniu.
Jeżeli zechcesz, może do nas
dołączyć koleżanka. Dyskrecja
gwarantowana. Zapraszam.
Majka. Tel: 692/783-963.
Gorąca nimfomanka 536/235-832
Nowy pan dla pani. Tanio i dyskretnie. Lokum w centrum lub u
Ciebie. 24 h - 725 903 148
On pomoże ładnej. Dziś sms 511 945 233
Pani 47 lat pozna panów
tylko nie młodszych od 50 do
100zł. Nie mam lokum, proszę
tylko telefonicznie, nie smsy.
665942767
Pomogę finansowo szczupłej,
atrakcyjnej, wysokiej dziewczynie, kobiecie. - 790 415 410
Pomogę miłej dziewczynie.
Kawaler 35 lat - 782 861 304
Poznam samotną panią 45-60
lat z dużym biustem do sex spotkań. Proszę o sms z opisem.
- 607 658 139
Poznam zgrabną, zadbaną
i dyskretną panią, która przebywa na feriach w Karpaczu i
okolicach. Miły 49-latek z poczuciem humoru. - 607 495 461
Przystojny 34 latek z nad
morza pozna kobietę do przyjaźni, spotkań bez zobowiązań.
Proszę o poważne telefony sms.
Stan cywilny bez znaczenia
dyskrecja. - 609 401 509

Puszysty pozna panią w
celu niezobowiązujących sex
spotkań bez sponsoringu. Najlepiej stały układ. Kontakt tylko
sms - 519 768 360
Seksowna młoda kotka
pomruczy zdecydowanym
panom - 603 444 978
Seksowny tyłeczek zaprasza na upojne chwile w Twoim
aucie, hoteliku. Blondynka, duży
biuścik, głębokie gardełko, analik. Full serwisik 24h. Dyskrecja
- 512 535 526
Szukam kobiety z mega biustem lubiącą lody i nie tylko,
pomogę finansowo, na początek
sms - 788 814 129
Szukam spragnionej - 796
328 558
Szukasz relaksu po pracy to
dzwoń. - 534 840 597
Wiktor dla Pań - Dotrzymam
towarzystwa dojrzałej Pani.
Zadzwoń a się wszystkiego
dowiesz - 726 094 129
Zmysłowy relaks - Chwile
do których będziesz zawsze
wracał myślami. Zapraszam
666/571-927

USŁUGI
BUDOWLANE
Balustrady wykonane z
profilu 40x20, brzuszki z pręta
pełnego 12x12, elementy kute
do wyboru przez klienta. Pręty
proste lub skręcone. Cena: od
200 zł/mb z montażem. - 692
232 414
Ciesielstwo, dachy, balkony - Wykonam dachy balkony
schody szalunki itp. tradycyjnymi metodami ciesielskimi z
elementami rzeźbionymi. - 796
359 030
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. Najtaniej,
zniżki dla wspólnot tel. 696
328 445
Dachy - wszystkie pokrycia,
naprawy, konserwacje, murowanie kominów, obróbki kominowe
- dekarskie, wstawianie okien
- solidnie, fachowo, tanio, tel.
784 196 933
Firma Goldbud elewacje
budynków od 28zł m2 solidnie
szybko 500416225
Hydraulika spawanie
gazowe wszystkie systemy w
UE - 664 810 257
Instalacje hydrauliczne
gaz, wod-kan, co, podłogowe,
wentylacja, elektryka, wszystkie
technologie, doradztwo, wycena
inwestycji, profesjonalne wykonawstwo i terminowość. Dla
hoteli i pensjonatów zniżki. - 519
817 412
Kompleksowe remonty
mieszkań, domów. Gładzie,
tynki, płytki, malowanie, elektryka, hydraulika....Bezpłatne
porady, bezpłatna wycena - 608
026 379
Malowanie, gładzie, prace
wykończeniowe. Również adaptacje i remonty, fachowo . - 509
061 763
Multi-Finish gładź bez szlifowania i bez pylenia, profesjonalne usługi malarskie, remonty
mieszkań, prace naprawcze,
regipsy, tel. 513 451 927
Murarz bez nałogów wybuduje dom , postawi ściany - 506
912 941
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Oferuję szeroki zakres usług
stolarskich : - schody drewniane
- balustrady, antresole - drzwi
drewniane - meble do domów
i mieszkań (m.in. kuchenne,
zabudowa wnęk, garderoby) meble na wymiar - inne - 605
427 814
Podjazdy, tarasy, kostka
beton i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, klinkier, drenaże,
suche zabudowy, malowanie
itp. oraz profesjonalne doradztwo. Faktura VAT, szybko,
tanio i solidnie - 787210943,
511545064
Posadzki z mixokreta - Oferujemy wykonanie podkładów
betonowych pod dowolne
wykończenie nawierzchni podłogowych, 1/ rozłożenie izolacji
wraz z folią 0,2 mm 2/ wykonanie posadzki 3/ mechaniczne
zatarcie posadzki - 505 120
088
Przyjmę zlecenie - 3 osobowa
brygada wykona remont mieszkania regipsy, gładzie, płytki,
wymiana okien, drzwi, ścianki
działowe - 798 518 950
Remontujemy dachy szybko
i solidnie, różne pokrycia gonty,
dachówka , blacho dachówka ,
papa, wykonujemy więźby - 696
328 445
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
R e m o n t y, w y k o ń c z e n i a ,
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, solary,
pompy ciepła. Naprawa i montaż urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy
projekty. - 793 511 444
Usługi koparko ładowarką
JCB2CX Kowary i okolice. 80
zł/godzinę netto 509056832
Us ł u g i r e m o n t o w o - b u dowlane - Kompleksowe
wykończenia wnętrz mieszkań z doradztwem. Regipsy,
k a f e l k i , t a p e t y, e l e w a c j e ,
docieplenia. - 508 393 948
Usługi zduńskie - budowa
i przebudowa trzonów
kuchennych, pieców kaflowych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym,
pieców chlebowych - 666
738 298
Wybuduje dom dla indywidualnego klienta, posiadam
ładne działki budowlane w
Trzcińsku z mediami - 506
912 941
Wykonam ogrodzenia,
altany, budy drewniane. Profesjonalne doradztwo oraz
wykonanie. Projekt gratis.
Proszę o kontakt po godzinie
17. - 725 221 595
Wykonam prace wykończeniowe, Glazura, regipsy.
Gładzie, malowanie itp.
Głównie Kowary i okolice.
Ceny do uzgodnienia. - 609
965 559
Wykonam Świadectwa
Charakterystyki Energetycznej: budynków, mieszkań,
lokali; przeznaczonych do:
sprzedaży, wynajmu, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. tel: 663 512 346
Wykonujemy murki z
różnego rodzaju kamienia
(granitowy, rzeczny itp.) 505 981 881
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USŁUGI
EDUKACYJNE

6-godz. intensywne warsztaty
przygotowujące opiekunki do
rozmowy o pracę z pracodawcą
w jez. niemieckim. Koszt 100zł
Karpacz. Zbieramy grupę. - 691
497 110
Studentka matematyki
udzieli korepetycji. SP, gimnazjum, liceum. 25-30 zl/h - 669
895 624

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Profesjonalne studio fotografii cyfrowej. Zajmujemy się
fotografią ślubną i okolicznościową. Wykonujemy zdjęcia
reklamowe. Jesteśmy na rynku
od kilku lat, posiadamy sprzęt
najwyższej klasy - +48 504
200 235

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Stołówka City ul Teatralna 1
organizuje imprezy urodzinowe,
chrzciny, komunie, śluby, stypy,
itp. Udostępniamy sale pod
prezentacje, szkolenia, zebrania. Zapraszamy serdecznie na
pyszne domowe obiady. - +48
606 656 966/ 757 526 964

USŁUGI
INFORMATYCZNE

og£oszenia

USŁUGI
RÓŻNE
Artystka nawiąże kontakty
z właścicielami hotelików, pensjonatów w celu współpracy.
Bukowiec, Karpacz, Jelenia
Góra. 605 523 932
Bezpłatne porady prawne ul.
Teatralna 1, we wtorki od 11-15,
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 602 467 812 - 602
467 812
Biuro Rachunkowe - Pełny
zakres usług księgowych za
rozsądną cenę: KPiR, ryczałt
ZUS, pełna księgowość. - 605
248 272
Junkersy Serwis 24h - Junkersy termy Kotły kuchenki
gazowe. Serwis konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice
Kanalizacja - udrażnianie, oczyszczanie odpływów,
hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Najniższe ceny w mieście. - 500
766 817

Koszenie trawników
profesjonalnym
sprzętem tel. 535 753
877

Serwis komputerowy na telefon - Usługi w zakresie: -serwis
komputerów stacjonarnych i
laptopów -zakładanie i konfiguracja sieci LAN/Wi-Fi -szkolenia
w zakresie obsługi komputera Kredyty gotówkowe, konsoliNiskie i konkurencyjne ceny,
wysoka jakość usług. - 510 dacyjne, hipoteczne, samochodowe, chwilówki, ze zdolnością,
238 567
bez zdolności, z BiK, bez BiK
na oświadczenie Karkonoskie
USŁUGI
Biuro Kapitałowe Mickiewicza
MUZYCZNE
2a 75 752-27-72
Gra na skrzypcach podczas Kuchenki gazowe serwis
ceremonii ślubnej oraz innych 24h - Bezpieczne odłączenie
uroczystości. Absolwentka i przyłączenie naprawy Próby
szkoły muzycznej. - 661 125 szczelności instalacji profesjo226
nalnie Podbijamy książeczki
Profesjonalny zespól na gwarancyjne Zawsze pewni
wesela - Zespół Prestiż. Skład jakości i ceny tel.500-50-50-02
3-5 osób : na wesela, eventy, Jelenia Góra i okolice
imprezy karaoke. Promocyjne
ceny. Ciekawe zabawy weselne. Naprawa pralek i sprzętu
Bardzo dobre nagłośnienie i AGD - Dariusz Simoniuk ul;.
oświetlenie. Demo na naszej Karłowicza 25, zakład czynny:
stronie. E-mail:kontakt@zespol- pn-pt 10-17, sobota 10-13 tel.
603 835 483
prestiz.pl - 517 900 425
Wesela, imprezy. Muzyka Nowość, kredyty bez zdolnoinstrumentalno wokalna akor- ści na oświadczenie dla pracudeonowa, repertuar polski, jących, rolników, prowadzących
zagraniczny, ogniska, firm,. działalność, pod zabezpieczenie
Cena umowna. Muzyk orkiestra, samochodem, urządzeniami itp
oświetlenie tel. 75 75 339 21, Karkonoskie Biuro Kapitałowe
692 046 727
Jel. Góra Mickiewicza 2A - 75
Zespół Muzyczny FreshMusic 752-27-72
- Zapraszamy do posłuchania Pogotowie Gazowe 24h demo na naszej oficjalnej stro- Junkersy Kotły kuchenki gazowe
nie - FreshMusic z Jeleniej Góry
zagra dla Państwa najlepsze Naprawa konserwacja montaż
przeboje z dawnych lat jak i urządzeń gazowych Podbijamy
nowości dyskotekowe. Pracu- książeczki gwarancyjne Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i ceny
jemy z DJ’em - 605 305 708
tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice
USŁUGI
Pogotowie kanalizacyjne
OPIEKA - OSOBY
24h - Szybkie usuwanie awarii
Pomogę osobie starszej, zro- 1-3 godz od zgłoszenia Udrażbię zakupy posprzątam w domu niamy zapchane rury (fi 30-200
za niewielką opłatą. - 889 573 mm) odpływy w domu i za
363
budynkiem. tel.500-50-50-02 J.
Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i okolice
USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA Pożyczki w domu klienta, raty
B e s t F r i e n d P o z y t y w n e miesięczne tel. 509 675 760
Szkolenie Psów Jelenia Góra. Rowerowy mobilny profeSzkolenia psów, domowy hotelik sjonalny serwis, przygotuj swój
dla zwierząt 781 829 902
rower do sezonu, odbierzemy,
Zaopiekuje się zwierzakiem przeglądniemy, naprawimy,
na czas wyjazdu właściciela - odwieziemy, profesjonalnie i
niedrogo. 692890195
889 573 363

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Spłacasz kilka rat w Bankach? - Jesteś zmęczony pilnowaniem terminów spłaty?
Rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny do 200000 zł na
10 lat bez zabezpieczenia.
Będziesz mieć jedną, niższą
ratę, oraz dodatkową gotówkę
na dowolny cel - 756 496 010
Szybka pożyczka w 1 dzień
- Oferta specjalna dla Firm prowadzących dział. gosp.na karcie
podatkowej, ryczałt na oświadczenie do 20000 zł. Decyzja w
ciągu 1 minuty, środki nawet
w 1 dzień! Koszty pożyczki
wpiszesz w koszty firmy. - 509
375 412
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 - 601-841896
Wycinka drzew trudno dostępnych, prześwietlanie i redukcja koron, usuwanie posuszu.
Pomoc w załatwianiu zezwoleń.
OC 500.000zł. Dojazd do klienta
i wycena gratis - 796-790-859
Wywóz szamb. Wywóz nieczystości płynnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem typu
Wuko. Szamba - 500 766 817
Wywrotka 13 ton. Transport
materiałów sypkich. Wywóz
gruzu i śmieci odpadów. - 500
766 817
Zabrakło Ci gotówki? - Masz
wydatki? Zadzwoń do Nas 75
6496010, szybka gotówka do
200 000 zł na dowolny cel,
nawet na 10 lat! Środki w 1
dzień. Niskie raty łatwe do
spłaty. Zapraszamy - 756 496
010

Transport bus, przeprowadzki - kompleksowo, dyspozycyjność tel. 782 021 371

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

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Makijaż z dojazdem MAC,
Benefit - Makijaż ślubny, okolicznościowy z dojazdem do
klienta (teren Jeleniej Góry i
okolice). Kosmetyki renomowanych marek jak MAC Benefit
Bourjois. Pełen profesjonalizm
- 607 038 350
Paznokcie żelowe w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Wykonuje paznokcie żelowe na formie
lub tipsie, szeroki wybór ozdób
i żeli kolorowych. Przyjadę i
zrobię w twoim domu. Dłonie
i stopy. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.
Stylizacja rzęs w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę
USŁUGI
Za p r as z a m y r e h a b i l i SPRZĄTANIE
tacja dzieci i dorosłych tel.
Podciśnieniowe czysz- 508968590, 605316926
czenie dywanów, wykładzin,
tapicerek, usługi również w
PRZYJMĘ
firmie. Odbieramy - przywozimy,
wysoka jakość usług. Zapra- Przyjmę puszki po piwie. 889 573 363
szamy tel. 609 172 300

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Auto laweta transport, wynajem -tanio - 505 397 464
Lotniska - przewozy-Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door to
door - 607 763 204

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

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

SPRZEDAM
Sprzedam farbę metalową,
okrętową - 17 kg, szara i niebieska tel. 75 61 614 48
Sprzedam maszyny blacharskie: gilotyna, giętarka 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
584
Sprzedam prawie nowy
zestaw piwny - stół i 2 ławy.
Cena do uzgodnienia. - 607
587 157

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Mieszkanie 2-pokojowe, 52,4
m2 - Ładne po remoncie w
zadbanej kamienicy na III p., blisko centrum. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie gazowe. Dach
Przewozy osobowe „Dario” budynku i klatka schodowa po
do Niemiec i Austrii tel. 75 78 remoncie. Czynsz 150 zł/m-c.
127 46, 787 808 243
Nieruchomości Szymkiewicz lic.
Rabaty na transport mebli. 2400 - 669-620-071
Jelenia Góra i okolice. Duży Mieszkanie 3 pokojowe - 61
samochód 3,5t.- mała cena - m2, dwie sypialnie, salon z
511 160 252
aneksem kuchennym, gardeTanie przeprowadzki i trans- roba, komórka lokat. parter,
port. Duży samochód 3,5t.- rolety antywłamaniowe, ogrzemała cena. Super promocyjna wanie miejskie, wyposażenie
cena. - 511 160 252
kuchni, pralka - 693 525 777

Mieszkanie 3 pokojowe 61m2
na Kiepury. Łazienka i WC
osobno, parter, blok ocieplony,
nie z wielkiej płyty. Bez pośredników. 160 tys. Dostępne od
zaraz - 663 382 549
Mieszkanie 3 pokojowe w
bloku z lat 90 z balkonem,
63m2, czynsz 390zł, Kowary,
bardzo dobra cena 135 000zł.
Kodex10721 - 513 060 568
Mieszkanie 3-pok. 175000zł
w okolicy Małej Poczty, balkon.
Mieszkanie zadbane, ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677
Mieszkanie 3-pokojowe, centrum o powierzchni 56,4 m2
z balkonem na IV piętrze w
bloku. Słoneczne z widokiem
na Sudety. Bardzo dobra lokalizacja, ul. Mickiewicza-okolice
sądu. - 660 910 171
Mieszkanie do remontu blisko
centrum, 44m, 2 pokoje, 73.500,
CeLDOM, licencja nr 7792 - 661
114 212
Mieszkanie komfortowe Łomnica - 55m , kuchnia, salon,
sypialnia, garaż, ogródek, strych
7 km. od Jeleniej Góry bezczynszowe 180 tys. do negocjacji.
Po kapitalnym remoncie. - 510
298 871
Mieszkanie na ul. Bacewicz,
50m, 2 pokoje, 160. 00, CeLDOM, licencja nr 7792 - 661
114 212
Mieszkanie na ul. Różyckiego, 2 pokoje, parter, 110.000
do negocjacji, CeLDOM, licencja nr 7792 - 661 114 212
Mieszkanie na Zabobrzu 2, 2
pokoje, 3 piętro, cena 110000zl.
Okazja.(licencja nr: 12181) 662 009 700
Mieszkanie o powierzchni
64m2 Mysłakowice, 4-pokojowe
z dużym balkonem i garażem.
Cena 190 tys. - 601 885 011
Mieszkanie Os. Robotnicze - 61m² w bloku, 1962r, do
remontu, z cegły, 3 pokoje,
przedpokój, spiżarka, kuchnia, łazienka, balkon, piwnica,
strych oraz garaż 20m² plus
10000PLN. Cena mieszkania
152500pln. - 880 407 166
Mieszkanie sprzedam 3
pokoje 63m2, 72m2 po podłodze, kominek, balkon, piwnica,
centrum, ładna aranżacja po
remoncie tel. 885 040 959
Mieszkanie sprzedam - trzypokojowe, 110m. w centrum
Kowar, po remoncie, niskie
koszty utrzymania. - 502 849
773
Mieszkanie ul. Na Skałkach
- 3 pokojowe na II piętrze, pow.
60m2 + dodatkowe pomieszczenie kilkunastu m2. Lokal po
remoncie , ogrzewanie własne
gazowe z pieca dwufunkcyjnego
sprzedamy za 165 tysięcy złotych. - 601 540 292,
Mieszkanie w Kowarach
83m2. Bezczynszowe, własnościowe, 1 piętro, z garażem i komórką, z kominkiem,
drewniane podłogi, ogrodzone
podwórko, strych, przestronna
jasna klatka schodowa, nowe
okna, nowy kom - 605204173 /
004917670875457
Mieszkanie w ok. Żeroma Dla klientów ceniących sobie
dobrą lokalizację, 5 minut spacerkiem od 1-Maja a jednak
spokój i cisza, 73m2 na II piętrze, mieszkanie po remoncie, z
zabudową kuchenną, przytulne
i słoneczne. N.Otti 13225 - 603
491 335

Mieszkanie w otoczeniu zieleni - M3,98m2, I piętro składające się z 3 pokoi, kuchni,
łazienki i przedpokoju. Przynależy piwnica 19m2, ogród,
strych. Po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie piec dwu-funkcyjny
gazowy. Zrobiony nowy dach.
lic.14557 - 668 667 637
Mysłakowice - Sprzedam
mieszkanie: ul. Jeleniogórska
9/30, 82 m2, 2 pokojowe, cena:
90 tysięcy zł - do uzgodnienia 724 663 222
Noskowskiego 147000 Zadbane, nowe okna, łazienka.
Balkon, słoneczne, 6piętro.
Duży pokój podzielony, razem 3
pokoje. Super oferta. Rychlewski Nieruchomości lic 9549.
- 501 736 644
Nowe Cieplice 58m2 z
ogródkiem - Nowe słoneczne
mieszkanie z ogródkiem w
cichej spokojnej części Cieplic.
Własne ogrzewanie, Internet,
TV-SAT, wideodomofon, Termy
Cieplickie, Parki, sklepy, szkoły,
przedszkole, przystanek - 782
566 823
Nowe M1, M2 – Konopnickiej
- Mieszkania w stanie deweloperskim w ścisłym centrum
miasta. Powierzchnie od 30
– 56m2. Ogrzewanie miejskie.
Doskonała lokalizacja pod biura.
Sprawdź! Kodex 10721 - 513
060 568
Nowe M1, M2, M3 – Kopernika
3 - Ostatnie mieszkania w stanie
deweloperskim w budynku przy
ul. Kopernika 3. Ogrzewanie
miejskie. Okna drewniane.
Winda. Garaż. Wynagrodzenie
pośrednika pokrywa Sprzedający. Kodex 10721 - 513 060
568
Nowe mieszkanie w centrum
JG - 2 pokojowe na III piętrze nowego budynku. Stan
deweloperski, wstawione drzwi
wewnętrzne, instalacje, domofon. Pow. 66m2. Polecamy. BN
Posesja lic.3198 - 531 680 865
Okazja 50m2 za 129 tys. 3-pokojowe rozkładowe II piętro,
mieszkanie w centrum miasta,
budynek po termomodernizacji,
okna PCV, do remontu i aranżacji wg własnego uznania lub
odświeżenia. Nieruchomości
Marles lic.13045 - 883 797 878
Okol. Małej Poczty 2 pokoje
- W.parter, 36m2, 2 pokoje całość po kap. remoncie, dużo
zieleni przy bloku oraz I piętro,
38m2, 2pokoje po remonciewolne od zaraz. Mieszkania w
zielonej okolicy blisko szkoły
i sklepów. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Osiedle Pod Jeleniami 35
m2 - 2 pokoje, parter. Ogródek!
Stan deweloperski. Doskonała
lokalizacja i komunikacja. ul.
Elewów. 2 kilometry od Ratusza. Cena 103 250 zł brutto.
Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740. - 503 021 047
Pilnie sprzedam mieszkanie
56m2 parter centrum Jeleniej
Góry. Pośrednikom dziękuję. 513 048 102
Pomogę w uzyskaniu kredytu
hipotecznego - 660 359 500
Rodzina na Swoim - centrum
JG - Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 66m za 155 tys.
Zapraszam na prezentację:
Renata Osińska lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości.
- 509 156 610

og£oszenia / reklama
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Rodzina na Swoim - Prezentuję 3-pokojowe mieszkanie
po częściowym remoncie przy
ul. Noskowskiego. Mieszkanie
mieści się w limitach programu
Rodzina na Swoim. Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości
- 660 359 500
Rodzina na Swoim - Prezentuję 3-pokojowe mieszkanie
w Cieplicach w cenie 128 tys.
Mieszkania kwalifikuje się do
programu Rodzina na Swoim.
Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości. - 660 359 500
Sprzedam 2 pokoje Działkowicza - 52 m.kw., 4. piętro,
słoneczne, ustawne, balkon,
kuchnia z oknem, bezpośrednio,
139.000,- zł - 502 377 461
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie z balkonem na Zabobrzu
1, pow. 44m2, 1 piętro. Idealne
dla osoby starszej. Cena 124
tyś zł, lic 16361 npremium - 600
227 515
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Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Parku Sudeckim, 44 m2,
parter, układ: salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka,
balkon. W pełni wykończone.
Stan idealny. - 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 47mkw na Kadetów za 108000 zl. Mieszkanie
do wprowadzenia. Nr lic 10171
- 508 240 826
Sprzedam atrakcyjną kawalerkę za 75 tys. Zapraszam
na prezentację: Monika Kubik
lic.14414. Honorarium biura w
pełni opłaca strona sprzedająca.
- 881 690 604

Sprzedam bez
pośredników
kawalerkę okolice
teatru 25m kw
do częściowego
remontu. Parter.
Bardzo dobra
lokalizacja -blisko
parku i blisko
centrum, cisza i
spokój. - 506 199 307

Sprzedam bez pośredników
mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze. Parter ,atrakcyjna lokalizacja 129.900 zł do negocjacji.
Tel. 516 056 622
Sprzedam kawalerkę 28m2
IIIp. na Placu Ratuszowym.
Okna PCV, ogrzewanie z sieci,
czynsz 130 zl. - 693 355 877
Sprzedam kawalerkę na
Zabobrzu o pow 24m2, 1 piętro,
blok ocieplony. Wymienione
okna na PCV. Spokojna okolica.
Atrakcyjna cena, tylko 70 tyś
zł. Lic 16361 npremium - 504
820 292
Sprzedam kawalerkę w centrum - Na Placu Ratuszowym,
25,8 m.kw., świetna lokalizacja,
widok na ratusz, bardzo słoneczna, duży ustawny pokój,
łazienka z WC, wnęka kuchenna,
c.o. miejskie, stryszek, 89.000,zł, bezpośrednio. - 502 377
461
Sprzedam mieszkanie 3
pokojowe na Os. Orle - Cieplice
tel. 723 295 028

Sprzedam mieszkanie 30 m2
Piechowice tel. 754 61 614 48
Sprzedam mieszkanie
4-pokojowe w centrum, 97m.
kw, I piętro - 787 749 321
Sprzedam mieszkanie 53m2.
2-pokojowe. Cena 95tys. - 507
035 113
Sprzedam mieszkanie lub
wynajmę. 50m, 2pokoje w
kamienicy. Ul. Świętojańska.
Cena 150tys.do negocjacji - 606
493 620
Sprzedam mieszkanie w Starej Kamienicy 59m2 po kapitalnym remoncie - 608 476 183
Sprzedam mieszkanie własnościowe 66m2, 3 pokoje
Zabobrze II(IV piętro, winda)
cena 175 tys. zł tel. 696 248
145
Sprzedamy kawalerkę po
remoncie w okazyjnej cenie
- tylko 79 tys. Zapraszam na
prezentację: Monika Kubik
lic.14414. Honorarium biura
opłaca strona sprzedająca. 881 690 604

Śliczne M2, II piętro, 38m2
po remoncie przy ul. Kochanowskiego. Ogrzewanie piec
dwu-funkcyjny gazowy. Nowe
okna PCV, na podłogach kafle,
panele, ściany gładzie. W kamienicy wymieniono dach. Jeldom
lic.14557 - 668 667 637
Śliczne mieszkanie, 2 pokoje,
43m2, II piętro po kapitalnym
remoncie. Okna, instalacje,
podłogi nowe. W cenie kuchnia
w zabudowie. Ogrzewanie piec
dwu funkcyjny gazowy. Serdecznie polecam. Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
Trzy pokoje - doby standard Zabobrze, 65m2, balkon. Mieszkanie nie wymaga remontu.
Budynek z nową elewacją i
dachem. Cena 200 000 zł. Kamil
Żur, nPartner, lic 4917 - 604
906 257
Trzypokojowe mieszkanie
62m2 180.000 zł, pierwsze
piętro. N.,,City,, L. 5908 - 695
034 321
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og£oszenia

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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Tylko 140tyś za 66m2 z Zabobrze - Sprzedam mieszgarażem - ładnie wykończone kanie 3 pokojowe, pow. 64m2, 4
przytulne i słoneczne mieszka- piętro z windą. Mieszkanie słonie poddaszowe ale niewysoko neczne i zadbane. Nie wymaga
bo II piętro, posesja ogrodzona, remontu. Blok ocieplony. Cena
niemały teren do grillowania 184 tyś zł, lic 16361 npremium
i wypoczynku, budynek po - 504 820 292
remoncie. Nieruchomości Otti
Zabobrze 38m - 2-pokoje
lic.13225 - 603 491 335
na 2-pietrze do wprowadzenia
Z ogródkiem w Jagniątkowie - 3
Nr.lic 5877 - 515 285 788
sypialnie (z antresolą), pokój
z aneksem kuchennym, piw- Zabobrze II - Mieszkanie
nica, ogródek. 132tys. Ciekawa 3-pokojowe na II piętrze z balkooferta. Polecam Rychlewski nem, słoneczne o powierzchni
Nieruchomości lic 9549. - 501 63m2 rozkładowe lic.5877 - 500
736 644
122 447

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zabobrze, Karłowicza 2
pokoje - Do sprzedania ładne
mieszkanie 47,40 mkw na parterze w bloku IV piętrowym
po termoizolacji, rozkładowe,
kuchnia oddzielna, CO miejskie, okna PCV, niski czynsz,
do wprowadzenia. tel. 725 416
409 - 725 416 709
Zamienię lub sprzedam 50m2
2P - 0m2 2p.bez czynszowe.
Po remoncie, ogródek, piwnica,
strych. W mieszkaniu kafelki,
panele, ogrzewanie gazowe (b.
ekonomiczne) Cieplice 169 tys.
Zamienię lub sprzedam. Pilne 669 289 800
Zaproponuj swoją cenę
- Mieszkanie w Cieplicach
3-pokojowe po remoncie w
cenie 128 tys. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości - 660
359 500
Zaproponuj swoją cenę
- Prezentuję atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu
III o pow.42m2. Zapraszam na
prezentację: Renata Osińska
lic.14414. Honorarium biura w
pełni opłaca strona sprzedająca.
- 509 156 610

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Spokojna niepaląca para
wynajmie mieszkanie w JG 1
lub 2 pokojowe od 11.06 do
30.06 w rozsądnej cenie - 501
979 672
Wynajmę kawalerkę w centrum ul. Ptasia, koszt 660 zł +
media. - 500 340 602

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia dwie kawalerki,
Jelenia Góra Osiedle Czarne,
niezależny wjazd, parking,
ogród tel. 795 203 490, 75 75
215 89
Do wynajęcia kawalerka na oś.
Czarne z wyjściem na ogród,
blisko pętli autobusowej. Więcej info pod telefonem. - 695
605 043
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-pokojowe kuchnia z aneksem
w centrum Jeleniej Góry, umeblowane wyposażenie w sprzęt
AGD. I piętro tel: 509499277
Do wynajęcia mieszkanie pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka w
Jeleniej Górze blisko Uniwers.
Ekonom. Umeblowane. Telewizor, lodówka. Ogrzewanie CO
z sieci. Koszt 700 zl + media +
kaucja zwrotna 1000 zl. Tel. 798
523 541 po 12-tej.
Do wynajęcia mieszkanie w
centrum Jel. Góry, po remoncie. 3 pokoje, kuchnia z zabudową, łazienka z kabiną. CO
gazowe. Miejsce parkingowe na
zamykanym podwórku. Czynsz
999,00PLN+liczniki - 535 670
511
Do wynajęcia pokój w mieszkaniu studenckim (3 pokojowym, łazienka kuchnia, pokój
dzienny)ul. Kadetów - blisko
centrum. Niskie koszty. - 691
478 591
Do wynajęcia umeblowana
kawalerka 70m, blisko Kolegium
Karkonoskiego i pętli autobusowej, 800zl + liczniki. Tylko dla
studentów. - 691 142 843

Kawalerka 30 m2, Zabobrze
3, dla spokojnej osoby/osób od
1 lipca na dłużej 800zl/miesiąc +
liczniki, kaucja 800. Bez pośredników, zdjęcia wysyłam na mail,
kontakt po 16 - 534 267 285
Kawalerka do wynajęcia
Sobieszów tel. 668 773 856,
606 346 424
Kawalerka do wynajęcia w
centrum Jeleniej Góry, Blisko
akademii ekonomicznej, po
kapitalnym remoncie, umeblowana, niskie opłaty eksploatacyjne - 692 373 217
Kawalerka Pl. Ratuszowy
- Ścisłe centrum Jeleniej Góry,
słoneczna, z widokiem na
ratusz, duży ustawny pokój,
wnęka kuchenna, łazienka, c.o.
miejskie, nieumeblowana, od
zaraz, bezpośrednio, 690,- zł +
media, kaucja 1.000,-zł. - 502
377 461
Kawalerka w rynku - słoneczna, z widokiem na ratusz,
c.o. miejskie w czynszu, duży
ustawny pokój, nieumeblowana,
od zaraz, 500,- zł + czynsz
160,- + media, kaucja 1.000,- zł,
bezpośrednio. - 502 377 461
Ładna słoneczna kawalerka
35m2. Wysoki parter, rolety
zewnętrzne , piwnica. Czynsz
650zl plus kaucja. - 607 100
905
Mam do wynajęcia komfortowe
mieszkanie 40 m2 na Kiepury
- umeblowane tel. 601 170 736
Mam do wynajęcia pokój z
dostępem do kuchni i łazienki w
centrum, najlepiej jednej osobie,
600 zł miesięcznie ze wszystkim
tel.885 040 959
Mieszkanie 3 pokojowe - 61
m2, dwie sypialnie +salon z
aneksem kuchennym, ogrzewanie miejskie, cena 1100 zł +
woda i en. elektr., kaucja 1 mies.
czynsz - 693 525 777
Mieszkanie do wynajęcia od
zaraz. Jelenia Góra, Zabobrze
ul. Bacewicz 3, umeblowane,
50m2, 2 pokoje, balkon, 10
piętro, słoneczne, 790zl+opłaty
- 666 940 399
Pokoje 1 i 2osobowe dla
studentów i nie tylko, internet,
lokalizacja: oś. Czarne w Jeleniej Górze. tel: 530 068 268
- 530 068 268
Pokój w domu jednorodzinnym, blisko centrum, miejsca
noclegowe, media, dostęp do
kuchni, internet, ogród, miejsce
na samochód - 698 673 047
Pokój, kuchnia dla dziewczyny
pracującej, 400 zł + vat, internet
i media tel. 502 560 136
Pokój, miejsca noclegowe,
media, dostęp do kuchni, internet - 698 673 047
Wynajmę dwa pokoje z kuchnią umeblowane - 781 560 895
Wynajmę mieszkanie dwa
pokoje kuchnia i łazienka w
okolicy uniwersytetu wrocławskiego - 692 441 853
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej Górze - 608
013 985
Wynajmę mieszkanie na ul.
Pocztowej (65m2) z pełnym
wyposażeniem. 700zł + 1000zł
kaucja - 602 704 927
Wynajmę mieszkanie willowe
4 pok., 120m2, blisko centrum,
cena 1200 zł z ogrzewaniem +
media tel. 75 75 334 63, 693
400 805
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

Wynajmę Zabobrze III 52
m.kw. - 2 pokoje, balkon, 4. piętro, umeblowane i wyposażone,
wolne od 15.06.2012, opłaty:
550,- zł + czynsz ok. 300,- zł
+ media. Kaucja 1.000,- zł. W
czynszu c.o. i c.w. Blisko Kolegium Kark. Bezpośrednio. - 502
377 461

Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło
Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel.
695 725 857
Sprzedam 1,07h w Świeradowie Zdr. teren budowlany +
projekt pensjonatu na 72 osoby
z restauracją, ul. Leśna tel. 603
139 918
MIESZKANIA
Sprzedam dwie działki budowZAMIENIĘ
lane (zespolone) z pięknym
Zamienię mieszkanie dwupo- widokiem na pasmo Karkonoszy
kojowe 51 m2 parter Zabobrze położone w Szklarskiej Porębie
II na większe do 65 m2 III-IV o pow. 2300m2 i 2100m2. - 602
p. Zabobrze III, może być do 335 372
remontu tel. 698 089 816
Zamienię mieszkanie we WroLOKALE
cławiu 47,5 m2 kwaterunkowe
na mieszkanie w Cieplicach tel.
SPRZEDAM
500 576 548, 71 349 17 17
Bez pośredników - 757 522
980
DOMY
Lokal usługowy bez pośredSPRZEDAM
nika - Świetna lokalizacja teren
Budowę domu na ukończeniu stacji PKN Orlen w Cieplicach.
sprzedam lub zamienię w Jeżo- Budynek usługowy po remonwie Sud., widok na Śnieżkę, cie z wieloma możliwościami.
działka 13 ara, nasłoneczniona, Żadnych pośredników. Zadzwoń
może być dwupokoleniowy tel. i pytaj oferta tylko dla zdecydo603 139 918
wanych na usługi w motoryzacji
Jelenia Góra 380tys. - Dom - 696 800 785
wolno stojący, działka 600 m.kw.
Dwa garaże, docieplony, elewa- Mam do sprzedania pawilon
cja, okna pcv. Solidny dom w handl.-usługowy o pow. 25m2,
ciekawym miejscu. Rychlewski obiekt po kapitalnym remonNieruchomości lic 9549. - 501 cie, klimatyzowany, ocieplony,
nowa instalacja elektryczna,
736 644
ciepła i zimna woda, możliwość
Nowy dom w uroczej okolicy zamiany na auto van - 509
- w Piechowicach o pow. 162 622 777
m2 (działka 712 m2), 5 pokoi,
kuchnia, dwie łazienki, garaż, Sprzedam lokal na Zabobrzu
balkon i taras. Jest mądrze 3 o pow. 24m2. Dwa pomieszzaprojektowany, solidnie wyko- czenia (w tym WC). Woda, prąd,
nany, tani w utrzymaniu. Cena ogrzewanie. B. dobra lokalizacja
Cena- 90 tys. zł - 507 163 762
570.000 PLN - 609 298 229
Sprzedam bez pośredników Sprzedam lokal w centrum
w urokliwej, zielonej dzielnicy 60 m2 - 180 tys. zł z witrynami i
Jeleniej Góry, pół domu z ogro- parkingiem tel. 607 055 801
dem, garażem, wyremontowane Sprzedam lokale - 603 533
123m2 - 4 pokoje tel. 695 208 953
669
Sprzedam lokale użytkowe
Sprzedam dom w Przecznicy w centrum Jeleniej Góry, ul.
do remontu z działką i stawem Klonowica 2, nowa kamiehodowlanym. Powierzchnia nica, winda osobowa, ceny od
działki 60 ar, cena do uzgodnie2700netto. - 603 533 953
nia tel. 607 757 367
Sprzedam domek letniskowy Sprzedam nowe lokale usłunad Czocha. Na ośrodku wypo- gowe w centrum Jeleniej Góry,
czynkowym domek gotowy do ul.1go Maja/Klonowica, ostatnie
wprowadzenia. Domek i działka powierzchnie 55, 63, 66, 86m2,
własność prywatna. Cena 38 niskie ceny, budynek posiada
windę osobową i parking pod000. - 661 666 332
ziemny. Zapraszamy - 757
Sprzedam komfortowy dom o 522 980
pow. 150m2 na działce 3000m2
w Pilchowicach, 14 km od Jel. Sprzedam zdecydowanie
Góry lub zamiennie na miesz- lokale usługowe w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. - 757
kanie tel. 695 605 069
Świetna szeregówka z dala 522 980
od zgiełku miasta, 4 sypialnie Sprzedam/wynajmę lokal
+ antresole, salon, kominek, użytkowy o pow. 96m2 w Ciegaraż, ogród. Dom w doskonałej plicach (ul. Cieplicka 20) na
kondycji. Polecam Rychlewski parterze tel. 691 221 116
Nieruchomości lic9549 - 501 Sprzedam/wynajmę lokale
736 644
bez pośredników w centrum
Jeleniej Góry. - 603 533 953

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

LOKALE

MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia piętro domu
w Cieplicach 70m - kominek, „Za darmo” wynajmę cześć
taras, widok na góry tel. 603 lokalu na działalność handlową
139 918
w branży budowlanej. - +48 / 606
40 80 50
Do wynajęcia lokal 17m2 na
DZIAŁKI/GRUNTY
parterze tel. 75 75 265 36, 606
SPRZEDAM
245 013
At r a k c y j n a d z i a ł k a w
Trzcińsku. Sprzedam działkę ca Do wynajęcia nieruchomości
20a z widokiem na „Sokolik” na lokale - pokoje 1-2-3 osobowe,
terenie niezalewowym. Droga dla studentów, firm, turystów.
dojazdowa (gminna) asfaltowa. Internet, TV. Lokalizacja - JeleMedia w pobliżu działki. Tu nia Góra ul. Nowowiejska 43
można mieszkać i wypoczywać. „Gwardia” tel. 606 360 443, 606
356 064
Cena 55,-zł/m - 609 964 287
Do sprzedania mała (4,8a), Lokal 32m2 ścisłe centrum
uzbrojona działka budowlana miasta ul. Długa, deptak, parter,
w centrum Wojcieszowa. - 603 witryna, ogrzewanie w cenie
410 248
najmu. - 888 221 321

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lokal 62m2 w centrum miasta
ul. Poznańska ciąg sklepów,
parter, witryny, atrakcyjna cena.
- 888 221 321

Lokal użytkowy mam do wynajęcia, Centrum, 46m2, I piętro,
klimatyzacja, niski czynsz. ul.
Szkolna 5 - 603 533 953

Szklarska Poręba - centrum
- do wydzierżawienia ogródek
handlowy 30 m2 tel. 607 055
801
Lokal usługowy w centrum
Wynajmę 46m2 w centrum
Jeleniej Góry, ul. Szkolna, 46m2, Odstąpię restaurację, bar, piz- Jeleniej Góry, klimatyzacja, I
klimatyzacja, I piętro - 603 533 zerię w centrum Jeleniej Góry w piętro, bez pośredników. - 603
dobrym punkcie. - 606 504 396 533 953
953

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ

Garaż kupię w centrum Jeleniej Góry klub wynajmę - 697
397 297
Garaż w centrum Jeleniej Góry
kupię lub mogę wynająć okolice
Placu Ratuszowego. - 603 533
953
Garaż w centrum Jeleniej
Góry kupię lub mogę wynająć.
- 757 522 980

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

NAUKA TAŃCA
KURS
KURS
WAKACYJNY
WAKACYJNY

14�czerwca
Godz.19:00

Sprzedam garaż - Kowary,
garaż jednostanowiskowy, grunt
własny - 696 083 178

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia hala magazynowa 425 m2 z biurem tel. 500
168 910
Do wynajęcia nieruchomości
- sala gimnastyczna do gier
zespołowych, sala sportów walki,
siłownia, sauna, gabinet odnowy
biologicznej. Lokalizacja: Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43
„Gwardia” tel. 606 360 443, 606
356 064
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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 garaż na Groszowej
6. Garaż murowany w zabudowie szeregowej. Więcej informacji udzielę telefonicznie - 500
029 211
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

