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W NUMERZE DODATEK NIERUCHOMOŚCI
JELENIA GÓRA Spółka zwaraca nienależnie pobrane pieniądze, ale według radnego - za mało

„Ugodowy smród” Wodnika?
- Dowiedziałem się, że Spółka Wodnik podtyka mieszkańcom do podpisu ugodę w związku z niesłusznie pobranymi
należnościami za odprowadzanie ścieków za lata ubiegłe.
Wiele osób pozytywnie zaskoczona wysokością kwoty
podpisuje te ugody - pisze na swoim blogu radny miejski
Leszek Wrotniewski. Jego zdaniem, te sumy powinny być o
wiele wyższe. - Ugoda to jest propozycja. Można ją przyjąć
lub nie – twierdzi prezes „Wodnika” Wojciech Jastrzębski.

JELENIA GÓRA

Fundusz
nas wykiwał

- Podpisując te ugody proszę
pamiętać, że roszczenia z tytułu
bezpodstawnego wzbogacenia,
co do zasady przedawniają się na
zasadach ogólnych, określonych
w art. 118 Kodeksu cywilnego, z
upływem dziesięciu lat (trzy lata
dla przedsiębiorców). A do tego
proszę doliczyć jeszcze odsetki za
trzy lata - informuje radny.
O co chodzi? - O to, że spółka
latami pobierała od części mieszkańców opłaty za odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni, podczas
gdy trafiały one do rzeki. Tak było
m.in. na Osiedlu Robotniczym.
Wodnik musi oddać bezprawnie pobrane pieniądze. Od mieszkańców
dowiedziałem się, że proponowane
są im ugody ze zwrotem pieniędzy
za ostatnie trzy lata, podczas gdy
takie roszczenia przedawniają się
po dziesięciu latach – mówi Leszek
Wrotniewski. - Niektórzy podpisują
je bez analizy widząc sumy, bo czasem sięgają one 2 tys. zł. - Uważam,
że miastu niepotrzebny jest ten
„ugodowy smród”, dlatego piszę o
tym na blogu - dodaje radny.
Prezes Wojciech Jastrzębski

NFZ zamknął nam w piątek drzwi. To skandal! – mówi
Krzysztof
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JELNIA GÓRA

REKLAMA

Oficyny
jak koszmar

wyjaśnia, że sprawa nienależnie
pobieranych opłat za odprowadzanie ścieków zaczęła się przed
wielu laty. - Od kiedy nastał nowy
zarząd w Wodniku, czyli od 2007
roku, postanowiliśmy ten problem
uregulować. Przed dwa lata przygotowywaliśmy się do tego, a następnie powołaliśmy pełnomocnika
i ogłosiliśmy, m.in. w lokalnych
mediach, że będziemy zwracać
pieniądze w związku z nienależnie
pobranymi opłatami za ścieki przez
ostatnie trzy lata, bo po takim
okresie następuje przedawnienie wyjaśnia szef Wodnika.
- Od roku 2009 do
teraz podpisaliśmy
86 ugód ze wspólnotami bądź właścicielami budynków na łączną sumę
105 tys. złotych. Te pieniądze
wypłaciliśmy. Sprawa systemowo
jest już zamknięta, ale jeśli będą
jeszcze wpływać wnioski, to je
rozpatrzymy – zapewnia.
Podkreśla, że w sprawie czasu
przedawnienia ma opinię prawną,
z której wynika, że następuje ono w

takich przypadkach po trzech,
a nie po dziesięciu latach,
jak twierdzi radny Wrotniewski i powołuje się
na ten artykuł Kodeksu
Cywilnego. Mówi on: jeśli
przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat
dziesięć, a dla roszczeń o
świadczenia okresowe (a takie według
prezesa Wodnika
świadczy jego
firma – przyp.
red.) oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej –
trzy lata.
Wo j c i e c h
Jastrzębski
uważa,

że użycie
przez radnego określenia „podtykanie”
jest nieuprawnione. Ugoda jest propozycją,
która można przyjąć
lub nie – mówi. - My
zaproponowaliśmy
takie rozwiązanie,

TARGI

NAJLEPSI Z BRAN¯Y

13.06.2012 (œroda) 9:00 – 16:00
Na terenie galerii Meble KRYSIAK
Jelenia Góra, Spó³dzielcza 27
DZIEÑ PE£EN PROMOCJI
ZAPRASZAMY

Żyjemy w miejscu, w które nikt
nie inwestuje. Czy to się kiedyś
zmieni? – pytają mieszkańcy
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To z naszej inicjatywy nastąpił zwrot
pieniędzy - mówi prezes Wojciech
Jastrzębski

ARTYKU£ÓW I SUROWCÓW MEBLOWYCH
.

www.korner.pl

a jeśli ktoś się z nim nie
zgadza, to nie musi podpisywać ugody, może
odwołać się do sądu –
podkreśla i dodaje, że
dotąd nic takiego nie
miało miejsca.
Bożena BrylChrząszcz

Fot. Angela

Dlaczego jeleniogórzanom
tym razem nie "poszło" w Rajdzie
Karkonoskim?
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JELENIA GÓRA

Czy to podpalacz?
Do pierwszego pożaru dwóch,
połączonych ścianą altanek na
jednym z Pracowniczych Ogrodów
Działkowych „Kolejarz” przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze,
doszło w czwartek około godziny
20.30. – Czy to kolejne z podpaleń,
które od jakiegoś mają tam miejsce
na naszych ogródkach? – pytała z
niepokojem pani Magdalena, jedna
z działkowiczek. Dzisiejszej nocy
spłonął tam kolejny domek.
Około godziny 20.30 strażacy
otrzymali zgłoszenie o pożarze na
jednym z ogródków działkowych
przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej
Górze. Po przyjeździe na miejsce
okazało się, że płoną dwie, połączone
ze sobą altanki. - Nie wiemy co było
przyczyną wybuchu pożaru - mówił
nam aspirant sztabowy Tadeusz Rybka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 w Jeleniej Górze. Płonąca altanka
to tu nie nowość. Zdarzyło się to już
kilkakrotnie. Myślę, że ktoś umyślnie
powoduje pożary - twierdziła pani
Magdalena, jedna z działkowiczek
mieszkająca niedaleko ogródków
przy ulicy Krakowskiej.
Tę tezę zdaje się potwierdzać
zdarzenie z nocy. Pół godziny po
północy spaliła się w tym ogrodzie
kolejna altana. Ogrody działkowe
w tej okolicy są położone na uboczu.
Często przychodzą tam bezdomni i
grupki młodzieży. Dlatego nie wiadomo, czy grasuje tam podpalacz,
czy pożary powstają w wyniku
nieostrożności przebywających tam
osób postronnych - mówi st. asp.
Marek Gałan z PSP w Jeleniej Górze.
Sprawą zajmuje się policja.
(red)

JELENIA GÓRA

Są nowo wybrani dyrektorzy szkół
Szefów siedmiu jeleniogórskich
szkół wyłoniono w konkursach,
które zostały przeprowadzone ze
względu na połączenia placówek
lub zakończenie kadencji obecnych
dyrektorów. Połączonymi szkołami
w Zespół Szkoły Podstawowej nr 7
i Gimnazjum nr 2 od września pokieruje Elżbieta Rybak, dotychczas
dyrektor „Siódemki”. Nowo powstałym Zespołem Szkoły Podstawowej
nr 15 i Gimnazjum nr 5 będzie
zarządzał Zbigniew Stępień, dotychczasowy dyrektor „Piętnastki”.
Dyrektorem Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 został
Mirosław Ciesielski, dotychczasowy
dyrektor „Elektronika”, a Zespołem
Szkół Przyrodniczo-Usługowych Helena Kasperczyk, dotychczasowa
dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Żywieniowych. W Zespole

Szkół Ogólnokształcących nr 2
Jadwigę Dąbrowską (zrezygnowała z tej funkcji), zastąpi Iwona
Kumek. Bez zmian będzie w szkole
podstawowej nr 5, którą nadal będzie zarządzała Beata Kopecka oraz
w SP nr 6, którą pokieruje Maria
Guszała. Konkurs na dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 został
unieważniony. - Komisja pracowała
z udziałem przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych,
nauczycieli, rodziców, pracowników UM i Kuratorium Oświaty. W
sposób nieuzasadniony komisja nie
dopuściła jednego z kandydatów
do postępowania konkursowego.
Prezydent Miasta wyznaczy nowy
termin konkursu - informuje
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta.
(Angela)

AKTUALNOŒCI
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jolanta Ratyńska,
dyrektor
Prywatnego
Centrum Kształcenia
Kadr w Jeleniej Górze

O NIEJ SIĘ MÓWI

Kobieta obdarzona niezwykłą
charyzmą i siłą przebicia. Bardzo
wesoła, ciepła i współczująca dla
innych. Potrafi pracować solo i w
grupie, o czym świadczy świetnie
zorganizowany zespół pracowników jeleniogórskiego PCKK,
którego jest głównodowodzącą.
Współautorka projektu „Wspólne
działanie-lepsze jutro”, który realizuje wspólnie z MOPS, i który

POWIAT

do tej pory włączył w nurt działań
społecznych i zawodowych ponad
stu jeleniogórzan.
Pani Jolanta w największym stopniu poświęca się dla dobra innych.
Jest kreatywna, uparcie i efektywnie
dąży do realizacji zamierzonych
celów. Ma pierwszorzędne relacje z
uczestnikami szkoleń oraz warsztatów prowadzonych w PCKK (zarówno z dziećmi, jak dorosłymi), uczniami centrum, współpracownikami
itp. Otwarta na dyskusję społeczną,
konstruktywną krytykę czy wspólne
wyciąganie wniosków. Warto mieć ją
w „gronie znajomych”.
(Petr)

Tomasz Raczyński,
fotograf z pasji i serca
Absolwent Informatyki w Szkole
w niegdysiejszym Kolegium Karkonoskim i Przemysłowych Systemów
Informatycznych w Uniwersytecie
Zielonogórskim.
Na co dzień uczy informatyki i prowadzi zajęcia artystyczne w zakresie
fotografii cyfrowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kowarach.
Jest bardzo lubiany wśród młodzieży,
chętnie widzą go również animatorzy kultury gdy przychodzi i „strzela
fotki” podczas koncertów albo innych przedsięwzięć, jak spektakle

Piękno naszego regionu prezentowano na targach w Hoyerswerdzie

W programie były też m.in. występy regionalnych zespołów, pokazy
tańca i degustacja regionalnych specjałów. Prezentacja powiatu jeleniogórskiego na targach w Niemczech
odbyła się w ramach Projektu „Karkonosze i Łużyce Górne - aktywnie
przez cztery pory roku". - Było duże
zainteresowanie naszym stoiskiem,
szczególnie odwiedzający chcieli się
dowiedzieć jak najwięcej o ofertach
SPA i Uzdrowiska Cieplice. Niczym
świeże bułeczki rozchodził się też
nasz przewodnik dotyczący turystyki aktywnej „Karkonosze i Łużyce
Górne – aktywnie przez cztery pory

miejscowych zespołów – dodał Wiesław Dzierzba.
Szczególną uwagę przedstawicieli
Starostwa Powiatowego zwróciło
piękno okolicznych jezior, które
częściowo powstały po kopalniach
i żwirowniach. Zostały one zago-

Na targach w Niemczech powiat
zaprezentował walory regionu

Czy teraz będą budować w górach?
Przedstawiciele Jeleniej Góry gościli w Świnoujściu, gdzie zainteresowaniem kilkudziesięciu
zaprezentowali ofertę inwestycyjną miasta. Nadmorscy zgromadzonych przedsiębiorców,
także dlatego, że ceny gruntów w tej
przedsiębiorcy są nią zainteresowani.
Dla tamtejszych inwestorów oferta
okazała się na tyle korzystna, że w
najbliższym czasie planowana jest
rewizyta, podczas której zainteresowani współpracą chcą obejrzeć
jeleniogórskie tereny. Inwestorów ze
Świnoujścia kusi przede wszystkim
cena, która w stolicy Karkonoszy jest
•
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o wiele niższa niż w nadmorskich
miejscowościach. Inwestycje w
Jeleniej Górze mają być też dla nich
pewnym zabezpieczeniem. - Zaprezentowaliśmy w Świnoujściu naszą
ofertę inwestycyjną – powiedział
Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej
Góry. – Spotkała się ona z żywym
A

M
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spodarowane na cele rekreacyjne i
zarybione, co stworzyło wspaniałe
miejsce do wypoczynku, pływania
żaglówką oraz połowu pstrąga,
który jest tu serwowany na wiele
sposobów.
Agata Galas

Na lato zaplanowano remonty
poddasza w budynku m.in. Urzędu
Pracy, a także docieplenie, wymianę
okien, drzwi oraz remont dachu
w głównym budynku Starostwa
Powiatowego. Został wyłoniony w
przetargu wykonawca przebudowy
pomieszczeń poddasza w budynku
administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15, który wykona tę pracę
za prawie 283 tys. złotych. Roboty
rozpoczną się w połowie czerwca, a

zakończą w sierpniu sierpniu. Trwa
już kompletowanie dokumentacji
na kolejną inwestycję w siedzibie
powiatu przy ul. Kochanowskiego 10.
– Będzie ona polegać na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu wraz z wymianą
pokrycia dachowego oraz ociepleniu
budynku i położeniu nowej elewacji.
Planowany okres wykonania tych
robót budowlanych to miesiące sierpień - październik tego roku.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Eksplodowała butla z gazem

Nadmorskich inwestorów kuszą niższe ceny

JELENIA GÓRA

Będzie remont w starostwie

Fot. Starostwo

roku” – powiedział Wiesław Dzierzba, Dyrektor Wydziału Promocji,
Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Oprócz ofert typowo turystycznych i wypoczynkowych można
było zapoznać się z propozycjami
służącymi zdrowiu,
poznać osiągnięcia
prezentowanych
regionów i posmakować regionalnej
kuchni.
- Sam burmistrz
miasta przygotowywał dania na pokaz
kulinarny, wśród
nich były m.in..
Bardzo smaczne
placki z ziemniaków i kapusty półkwaszonej, polane
sosem jogurtowym
z pomidorami. Czas
umilały pokazy tańca towarzyskiego
prezentowane przez
dzieci oraz występy

NA TOPIE

POWIAT

Uzdrowisko było na topie
Ponad 100 wystawców z Polski i Niemiec prezentowało
oferty wypoczynku oraz
sprzęt rekreacyjny podczas
trzeciej edycji targów Seeland Messe w Hoyerswerdzie, gdzie uczestniczyli
również przedstawiciele
jeleniogórskiego Starostwa
Powiatowego.

czy prelekcje. Ma bardzo
dobre oko i fotografuje
głównie dlatego, że kocha
fotografię.
Od jakiegoś czasu uczy także w
Szkole dla Dorosłych Cosinus; w maju
i czerwcu br. Tomasza Raczyńskiego
poznała też młodzież z terenów
objętych Lokalnym Programem
Rewitalizacji – którą wprowadził
w tajniki fotografowania miejskich
pejzaży, ludzi, makrofotografii itp.
Jest zawsze uśmiechnięty, pomocny,
opiekuje się klubem młodych Interact
działającym w ramach Klubu Rotary
Jelenia Góra.
(Petr)

miejscowości przekraczają znacząco
ceny nieruchomości w Jeleniej Górze,
a zagęszczenie budownictwa służącego wypoczynkowi nad morzem jest
już tak duże, że niektórzy właściciele
apartamentowców czy hoteli zaczynają obawiać się przesilenia.
(Angela)

•

KARPACZ

JELENIA GÓRA

Potrąceni na pasach
Do wypadku doszło w środę po
godz. 22.00 w Cieplicach. – Zdarzenie miało miejsce na pasach przy
ul. Wolności. Kobieta, kierująca
volkswagenem golfem przy próbie
ominięcia pojazdu stojącego przed
przejściem dla pieszych potrąciła
19–letnią kobietę i 20–letniego mężczyznę – mówi nadkom. Bogumił
Kotowski z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. Na szczęście, poszkodowani nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
(Petr)

Do wybuchu gazu doszło w czwartek około godz. 9.00 przy ul. Wolności
70 w Jeleniej Górze. W jednym z mieszkań wielorodzinnego domu eksplodowała butla gazowa. Przebywający w
tym lokalu starszy mężczyzna został
przewieziony do szpitala. Jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo. Z
budynku ewakuowano 17 osób.
Około 70-letni mężczyzna, znajdujący się w mieszkaniu na drugim
piętrze, w którym nastąpił wybuch
prawdopodobnie przez rozszczelnienie
butli gazowej używanej do kuchenki,
doznał poparzeń całego ciała. - W

Siła rozrzutu była tak mocna,
że cegły i szkło ze ścian
spadły na chodnik.

Ogród z roślinami, typowymi dla Karkonoszy

Górskie zioła w jednym miejscu
Od kilku dni przy Centrum Informacyjnym Karkonoskiego - informują przedstawiciele KPN.
Ogród Ziół i Krzewów Karkonoskich
Parku Narodowego w Karpaczu trwają prace związane z
oraz Centrum Informacyjne KPN są rezakładaniem Ogrodu Ziół i Krzewów Karkonoskich.
Ogród, który właśnie powstaje, podzielony jest na kwatery, prezentujące
gatunki poszczególnych pięter roślinnych w Karkonoszach. Rośliny zostały
również pogrupowane według rodzaju
siedliska, w jakim występują. - Mamy
rośliny rosnące w lasach, na łąkach,
tworzące ziołorośla, wysokogórskie

murawy czy zasiedlające półki i szczeliny
skalne. Przy gatunkach, które posiadają
właściwości lecznicze, zostaną ustawione tabliczki opisujące daną roślinę i jej
zastosowanie. Docelowo w ogrodzie
prezentowanych będzie ponad 100 gatunków karkonoskich roślin, zarówno
tych pospolitych, jak i bardzo rzadkich

momencie przewożenia do szpitala
był przytomny. W kamienicy nie doszło
do pożaru, jednak uszkodzona została
konstrukcja nośna dachu i zewnętrzna
ściana budynku - poinformował nas
kapitan Michał Jeremenko, dowódca
grupy operacyjnej straży pożarnej.
W lokalu znajdującym się poniżej
mieszkania, w którym wybuchł
gaz, zawaliła się część sufitu, uszkodzone zostały ściany w mieszkaniu
obok. Ewakuowani mogli wrócić
do mieszkań, bo budynek nie grozi
zawaleniem.
(red)
Fot. Agrafka
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alizowane w ramach projektu „Rozwój
infrastruktury turystycznej KRNAP i
KPN" z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007-2013
współfinansowanego z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
(red)

JELENIA GÓRA

O Goduszynie
W najbliższy wtorek (12.06) o godzinie 18.00 w restauracji na terenie
Stajni Gostar przy ul. Goduszyńskiej 61
w Jeleniej Górze odbędzie się spotkanie mieszkańców, władz miasta oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Debatę w ramach akcji "Masz
Głos, Masz Wybór" zorganizowało
Stowarzyszenie Goduszyn. Zaprezentuje ono swoje dotychczasowe i
planowane działania oraz przedstawi
zadania budżetowe realizowane w
2012 roku. Będzie też debata o przyszłości tej dzielnicy.
(red)

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pracownicy funduszu zdrowia mieli bardzo długi weekend

JELENIA GÓRA

NFZ zamknięty na trzy spusty

Nieczysty egzamin na prawko
Prokuratura zajmie się sprawą
jeleniogórskiego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego. Z relacji
dyrekcji ośrodka wynika, że z końcem kwietnia br. podczas egzaminu
na prawo jazdy kategorii C+E jeden
z kursantów chciał dać łapówkę egzaminatorowi. Tymczasem anonimowy czytelnik informuje, że było nieco
inaczej. Początkowo sprawą miała się
zająć jeleniogórska Prokuratura Rejonowa, jednak ze względu na to, że
dotyczy ona m.in. męża jednej z pań
prokurator, przekazano ją do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
która wysłała akta do rozpoznania
Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu. Ta z kolei przekazała sprawę
do Prokuratury Rejonowej w Brzegu.
Następnie akta sprawy powędrowały
do Prokuratury Okręgowej w Opolu,
by ponownie wrócić do Prokuratury
Rejonowej w Brzegu.
- Sprawa dotyczy próby przekazania łapówki naszemu egzaminatoro-

W piątek (07.06) kilkanaście
osób „pocałowało klamkę”
jeleniogórskiego oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia, którego pracownicy
zrobili sobie wolne. Dzień
ten został przez nich odpracowany 2 czerwca (sobota),
ale o tym wielu mieszkańców nie wiedziało.

Ocalą cenne dzieła od zniszczenia
kie urzędy i instytucje są czynne …
poza NFZ – tem. To są jakieś kpiny.
Teraz pojadę bez ubezpieczenia. Nie
wiem co będzie jeśli nie daj Boże
coś wydarzy się po drodze. Poza
tym nie wiem kiedy znajdę pracę w
Niemczech. Może następnego dnia,
a może po tygodniu. Nie mając tej
karty w razie wypadku czy choroby
będą musiał zapłacić za pobyt w
szpitalu z własnych pieniędzy, których nie mam. To kolejny absurd tej
instytucji – dodaje zbulwersowany
jeleniogórzanin.
Pod drzwiami jeleniogórskiego

SZKLARSKA PORĘBA

Zwłoki w zaparkowanym aucie
W czwartek(7.06) jeden z przechodniów dokonał makabrycznego
odkrycia – w busie zaparkowanym na
bocznym szutrowym parkingu przy
ul. Prusa w Szklarskiej Porębie leżały
rozkładające się zwłoki mężczyzny.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi
policja. Ciało zabezpieczono do sekcji.
Jak wynika z wstępnych ustaleń policji,
nieżywy mężczyzna to najprawdopodobniej 32-letni mieszkaniec Gniezna.
Tak przynajmniej wynika z dokumentów znalezionych w pojeździe. - Ciało

leżało w aucie około tygodnia, jest
więc już w stanie lekkiego rozkładu,
ale z wstępnych oględzin wynika, że
do śmierci mężczyzny nie przyczyniły
się osoby postronne. Obecnie zwłoki
zostały zabezpieczone do sekcji zwłok,
która wykaże przyczynę zgonu. Ciało
zostanie również okazane do rozpoznania rodzinie – mówi nadkomisarz
Bogumił Kotowski, p.o. rzecznika
prasowego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
(Angela)
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Złapany na kradzieży drewna
Dziesięć metrówek dębu próbował w
czwartek (7.06) ukraść z lasu 31-latek z
Jeleniej Góry, którego zauważyli okoliczni mieszkańcy, a ostatecznie zatrzymali
Strażnicy Miejscy. Po sprawdzeniu jego
przydomowej komórki okazało się, że
nie było to jego pierwsza kradzież.
Zgłoszenie o złodzieju drewna, który
wiezie metrówki dębu przy ul. Wolności
187, jeleniogórscy strażnicy miejscy
otrzymali około godz. 17.00.
- Na miejsce wysłany został patrol
straży miejskiej, który poczekał na

wi przez osobę egzaminowaną na samochód ciężarowy z naczepą. Mimo,
że zdającemu dobrze szedł egzamin,
w jego trakcie powiedział, że jeśli zda,
to odwdzięczy się egzaminatorowi.
Jak w każdym takim przypadku, egzaminator wypisał wynik negatywny
i zgłosił sprawę do mnie, po czym
wspólnie złożyliśmy zawiadomienie
do prokuratury – mówi Robert Tarsa,
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.
–Próby wręczenia łapówki naszym
egzaminatorom zdarzają się jeden,
dwa razy w roku – dodaje R. Tarsa.
Anonimowy informator powiedział nam natomiast, że w sprawę był
zmieszany pracownik biura obsługi
klienta, który stracił pracę. Dyrektor
Tarsa temu stanowczo zaprzecza i
zapewnia, że pracownik rozwiązał
umowę z WORD-em za porozumieniem stron, bo chciał zmienić miejsce
pracy, do czego miał prawo.
(Angela)
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sprawcę za budynkiem, po czym
zatrzymał mężczyznę i przekazał go
policji, która prowadzi dalsze czynności
w tej sprawie – mówi Artur Wilimek,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
Funkcjonariusze skontrolowali
przydomową komórkę 31-latka, w
której znaleziono wcześniej skradzione drewno. Za kradzież mężczyźnie
grozi od trzech miesięcy do pięciu lat
więzienia.
(Angela)

NFZ – u spotkaliśmy również innych
rozczarowanych ludzi. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nic nie wiedzieli o
dniu wolnym funduszu zdrowia.
- Sam ochroniarz obiektu przyznał
się, że dzisiaj przychodzi i puka do
drzwi bardzo wielu petentów. Ludzie
odchodzą wściekli i rozczarowani –
mówi inna jeleniogórzanka.
W piątek próbowaliśmy wyjaśnić
tę sprawę w Narodowym Funduszu
Zdrowia, ale nikt nie odbierał telefonów. Nieuchwytny był również
rzecznik prasowy NFZ – u. Znaleźliśmy natomiast taką informację na

stronie internetowej dolnośląskiego
oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia we Wrocławiu: „Informuję,
że Dolnośląski Oddział Wojewódzki
NFZ będzie czynny w najbliższą sobotę 2 czerwca. Zapraszamy do naszej
siedziby we Wrocławiu i delegatur w
Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu
w godzinach od 8.00 do 16.00. Jednocześnie informuję, że 8 czerwca 2012
r. (piątek) będzie w Oddziale dniem
wolnym od pracy”.
Do sprawy wrócimy.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Zniszczył auto

Przeciął cztery opon, urwał dwa
lusterka i wyrwał wycieraczki w samochodzie marki Honda – w taki sposób
w poniedziałek (4.06 ) okazał swoją
zazdrość przyjaciółce 52-latek z Jeleniej
Góry. Był pijany. Teraz grozi mu do pięciu
lat więzienia. Właścicielka oszacowała
straty na około dwa tysiące złotych.
- Mężczyzna tłumaczył policjantom, że motywem jego działania była
zazdrość o przyjaciółkę, właścicielkę
pojazdu – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)

Ustalono, które freski w Zespole Pocysterskim w Cieplicach będą poddane
konserwacji. Komisja, przy udziale prof.
Andrzeja Kozieła i prof. Józefa Nykiela
obejrzała tynki i freski na powierzchni
przekraczającej 1.300 m kw.
– Sprawa konserwacji jest wyjątkowo skomplikowana – powiedziała
Mirosława Dzika, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry – bowiem dotyczy nie
tylko samych malowideł i ich technicznej, czy estetycznej konserwacji, ale też
wzmocnienie tynków pochodzących z
XVII w., na których te freski powstały.
Jak informuje Cezary Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, z punktu widzenia sztuki
konserwatorskiej należy prowadzić

prace w taki sposób, by „odbudować”
rysunek fresków na podstawie posiadanej ikonografii, ale jednocześnie
zadbać o to, by można było gołym
okien odróżnić fragmenty zachowane
od innych, współcześnie naniesionych.
Jednocześnie trzeba usunąć część
zmurszałych tynków na wysokość ok.
1,5 m od podłogi, by umożliwić naturalne osuszanie murów i zabezpieczyć
istniejące w wyższych partiach ścian
malowidła.
- Ustalono kolejność działań w poszczególnych pomieszczeniach w taki
sposób, by konserwacja była możliwie
najmniej kolizyjna z całością prac modernizacyjnych – dodaje C. Wiklik.
(Angela)

W obiekcie byłego sanatorim dom seniora

„Małgosia” pójdzie pod młotek
Kończy się przygotowanie projektu przebudowy byłego szpitala opieką medyczną, częścią spacerową,
„Małgosia” Uzdrowiska Cieplice, gdzie od września przyszłego miniparkiem, basenem, salą ćwiczeń i
wieloma innymi atrakcjami. W nowym
roku opiekę o wysokim standardzie znajdą osoby starsze.
Dom seniora przy Uzdrowisku Cieplice
ma być nowoczesnym ośrodkiem z
całodobową bazą zabiegową i pobytową
dla około 110 osób. - W minionym roku
ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy projektu przebudowy tego obiektu i na
daniach mamy otrzymać te dokumenty.
Kosztowało nas to około 200 tys. zł. Nieba-

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

wem przystąpimy do tzw. adaptacji czyli
prac budowlanych. Chcemy je rozpocząć
w lipcu br. by pierwszych pensjonariuszy
przyjąć we wrześniu przyszłego roku
– mówi Robert Moskwa, dyrektor ds.
sprzedaży i marketingu Uzdrowiska
Cieplice. Ma to być ośrodek o bardzo
wysokim standardzie, z bardzo dobrą

obiekcie prace ma znaleźć około 20 – 30
osób. Dom seniora będzie świadczył
usługi komercyjne, czyli pełnopłatne. Analizowaliśmy rynek i średnia cena
w Polsce za taki pobyt kształtuje się na
poziomie 1,5tys.zł – 5 tys. zł. Nasze ceny
będą pośrednie między tymi kwotami –
dodaje Robert Moskwa.
(Angela)

WARSZTATY ZAJEZDNI

REKLAMA

Jednym z petentów funduszu, który zastał zamknięte drzwi placówki
był Krzysztof Nawrocki, który przyjechał z Lubawki. W niedzielę wyjeżdża
bowiem do Niemiec i chciał odebrać
europejską kartę ubezpieczeniową.
- Jak można odrobić dzień w takiej
instytucji. Przecież ludzie, którzy
mieli coś do załatwienia dzisiaj nie
przyszli tydzień temu i nie przyjdą za jakiś czas. Dla mnie jest to
niezrozumiałe i bulwersujące. Nie
wiem, co teraz zrobię. Dlaczego nie
zostało to nagłośnione, żeby ludzie o
tym wiedzieli? – pyta pan Krzysztof
Nawrocki.
Dokładnie w takiej samej sytuacji
był pan Andrzej z Jeleniej Góry, którzy z tą sprawą przyszedł do naszej
redakcji.
- Od sierpnia minionego roku
jestem bezrobotnym. W Polsce nie
mogłem znaleźć żadnej pracy. Wczoraj zadzwonił do mnie brat, który na
stałe przebywa w Niemczech i powiedział, że w niedzielę przyjeżdża po
mnie, bo być może znajdzie się tam
dla mnie jakieś zajęcie – mówi pan
Andrzej z Jeleniej Góry. Ucieszyłem
się. Poszedłem do Urzędu Pracy, gdzie
wydano mi wszelkie dokumenty.
Do wyjazdu brakowało mi tylko
europejskiej karty ubezpieczeniowej,
którą wydaje Narodowy Fundusz
Zdrowia. Problem w tym, że wszyst-
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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

REKLAMA

JELENIA GÓRA

11 czerwca 2012 r.

JELENIA GÓRA

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Są takie miejsca, w które nikt nie inwestuje

Te koszmarne oficyny...
Pełne najrozmaitszych rupieci. Brudne, z przepełnionymi
kubłami na śmieci, epatujące biedą, Oddane w ręce wspólnot, choć tak naprawdę do wspólnot nienależące lecz będące niechcianą własnością miasta. - Na podwórka aż nie chce
się wychodzić, a co dopiero pokazać komuś, kto przyjedzie
w odwiedziny – mówi pani Maria.
nie żal. Jesteśmy mieszkańcami nieruchomości bocznych, jak to określę i
trudno się spodziewać, że ktoś będzie
w te nieruchomości inwestował.
Zwykle odnawia się przecież tylko
lica budynków, a wnętrza oficyn
i podwórka? Te pozostawiane są
samym sobie. Nie chcę tu obarczać
winą kogoś konkretnego ale pytam się, za co płacę spółce będącej
administratorem mojej kamienicy
i przyległego do niej terenu? Czy
rzeczywiście nic nie da się nic z tym
zrobić, albo przynajmniej wskazać
nam jakąś drogę, coś doradzić? – pyta
pani Maria zamieszkująca w oficynie
przy ul. 1 Maja.
– Najbardziej przeraża mnie widok
dzieci bawiących się na naszym
podwórku. W nocy często odbywają

Fot. Petr

Istotnie patrząc na podwórka
niektórych jeleniogórskich oficyn
załamujemy ręce. To, co dzieje się
choćby w miejscach oddalonych o
kilka metrów od głównego deptaka przypomina dantejskie sceny z
wstrząsającego dokumentu Sharon
Lockhart pt. „Podwórka” – który
okazał się hitem na jednym z Międzynarodowych Festiwali Filmowych
w Berlinie. Brudne, zapuszczone
i pełne najrozmaitszych rupieci; z
zardzewiałymi trzepakami i pozostałościami ławek, pośród których
bawią się dzieci, oto jak wyglądają
oficyny w centrum stolicy Karkonoszy. Te nieruchomości, których na
pozór „nie widać”, a więc pozornie
niepsujące wizerunku miasta.
– Czego oczy nie widzą, tego sercu

się na nim libacje alkoholowe z
udziałem nastolatków albo tych,
co to wystają pod kamienicami w
centrum, wypytują o drobne czy papierosy, a później piją po bramach. I
tłuką butelki, rzucają pety, wywracają śmietniki. Staramy się sprzątać, ale
to jest daremne - dodaje pan Marcin,
mieszkaniec ul. Pocztowej.
Czy faktycznie nic nie da się z tym
zrobić, pytamy za panią Marią? Da
się, ale tylko na własną rękę. – Należałoby wydzierżawić lub wykupić podwórko. Miasto daje takie możliwości
mieszkańcom i to za symboliczną
złotówkę. Samo nic z tym nie zrobi
– tłumacząc się brakiem środków
albo tym, że to mieszkańcy są użytkownikami podwórek i to do nich
należy dbanie o czystość. My jako
wspólnota zdajemy sobie sprawę z
faktu, że stan podwórek w oficynach
to coś strasznego. Mimo to, niewiele
możemy z tym zrobić – mówi nam
Wiesława Kwiatkowska z Zarządu
Nieruchomości „Arkadia”.
Piotr Iwaniec
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Możesz? Oddaj krew!

W związku z Euro 2012 i przewidywanym zwiększonym zapotrzebowaniem na krew i jej składniki, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
organizuje mobilny pobór krwi.
Dzisiaj (9 czerwca) w Parku Zdrojowym odbędzie się pierwszy z nich.
Dzisiejsza zbiórka krwi będzie
miała miejsce w Pawilonie „Lalka”
w Parku Zdrojowym w godzinach
10.00 – 14.00.Kolejną taką akcję w
tych samych godzinach zaplanowano na 29 czerwca br. w siedzibie
firmy TAURON przy ul. Bogusławskiego 32 w Jeleniej Górze. Ponadto,
krew można oddawać codziennie
w przyszpitalnym punkcie krwiodawstwa w Wojewódzkim Centrum
Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
przy ul. Ogińskiego 6 czynnym od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 12.00.

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych obchodził w mionioną
środę Dzień Patrona Szkoły, którym jest Stanisław Wyspiański. W
uroczystościach, oprócz stałych
bywalców placówki, udział wzięli
zaproszeni goście oraz młodzież z
innych szkół. W ramach obchodów
przygotowano piknik. Każdy z
uczniów mógł wziąć udział w szerokiej gamie konkursów i turniejów będących połączeniem dobrej
zabawy i nauki. Uczestnicy mogli
również zobaczyć prezentacje,
przygotowane przez uczniów oraz
nauczycieli. Wśród nich znalazły
się między innymi: pokaz filmów
krótkometrażowych, prezentacja
projektu e-Twiuning oraz charakterystyczne dla "Rzemiosł" - dłutowanie, wyrzynanie krzywoliniowe
i wypalanie pirografem.

informuje podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. W trakcie
czynności policjanci wyczuli od niego
zapach alkoholu. Badanie wykazało
ponad 3,5 promila. Kierowca był
kompletnie pijany i w takim stanie
jechał na stację paliw kupić papierosy
– dodaje rzecznik policji.
39-latek odpowie za kierowanie w
stanie nietrzeźwości, za mu grozi do
dwóch lat więzienia.
(Angela)

Do końca czerwca br. kierowcy
mogą spodziewać się utrudnień
w ruchu na al. Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze, gdzie prowadzona jest modernizacja ponad
600–metrowego odcinka sieci
gazowej. Po ulicy jeżdżą koparki
i ciężki sprzęt. Prace związane z
przebudową sieci gazowej wraz
z przyłączeniami przy al. Wojska
Polskiego rozpoczęte zostały w 7
maja br. Ich zakończenie wraz z
odtworzeniem nawierzchni planowane jest do 30 czerwca.
(red)

Kierowca uderzył w hydrant i uciekł,
teraz jest poszukiwany przez policję
Najprawdopodobniej był pijany,
jechał za szybko przez co stracił
panowanie nad kierownicą, zjechał
z drogi i uderzył w latarnię, w hydrant, a następnie uciekł. Mowa o
poszukiwanym przez policję kierowcy opla, który w piątek (8 czerwca)
późnym wieczorem doprowadził
do kolizji w Piechowicach przy ul.
Żymierskiego.
Do zdarzenia doszło po godz.
22.00. Kiedy na miejsce przyjechała
policja, kierowcy już nie było. W
aucie siedział tylko pasażer z gminy

Piechowice, który miał 0,7 promila
alkoholu. W wyniku uderzenia
doznał on ogólnych potłuczeń.
Karetką pogotowia ratunkowego
został zabrany do szpitala, ale po
badaniach wypisał się do domu na
własną prośbę.
- Obecnie poszukujemy sprawcy
tej kolizji. Jeśli okaże się, że był on
nietrzeźwy grozi mu dwa lata więzienia i utrata prawa jazdy – mówi
komisarz Bogumił Kotowski z KMP
w Jeleniej Górze.
(Angela)
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Miał ponad 3,5 promila alkoholu
we krwi, a mimo to wsiadł za kierownicę fiata uno i pojechał po papierosy
– mowa o kierowcy z powiatu złotoryjskiego, którego kilka dni temu
zatrzymała policja. O nietrzeźwym
kierującym jadącym „wężykiem” po
„krajowej trójce” w Radomierzu , policję powiadomili inni kierujący około
godziny 2.30. - Policjanci zatrzymali
wskazany pojazd do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 39-letni
mieszkaniec powiatu złotoryjskiego -

Były chwile, że emocje kibicujących
jeleniogórzan sięgały zenitu.

PIECHOWICE

Wróciła kontola graniczna
Od wczoraj 4 czerwca do 1 lipca
br., w związku Mistrzostwami Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, na
granicach z Republikami: Czeską, Federalną Niemiec, Słowacką i Litewską

przywrócona została kontrola graniczna. - Na granicy polsko-czeskiej
zostało wyznaczonych 120 miejsc do
przekroczenia granicy państwowej.
(Angela)
REKLAMA

Jechał zygzakiem po papierosy

niósł 1:1. Za mecz kibice podziękowali Polakom oklaskami i wyrazami
uznania, ale nie da się ukryć, że
opuszczali plac Ratuszowy i lokale
gastronomiczno-rozrywkowe nieco zawiedzeni. - Dopingowaliśmy
naszych tak, jakbyśmy byli z nimi
na stadionie w Warszawie. Wszyscy
trzymali kciuki i liczyli na wygraną.
Ale cóż, wyszło, jak wyszło. Trzeba
się cieszyć remisem i z optymizmem
czekań na kolejne spotkania białoczerwonych. Wszystko przecież w
piłce jest możliwe – mówili nam
jeleniogórzanie.
(Petr)

Świętowało „Rzemiosło”

Trwają roboty
na Wojska Polskiego

REGION

Tłumy kibiców zebrały się dzisiaj
w namiocie na placu Ratuszowym,
pubach i restauracjach w mieście
by wesprzeć okrzykami i oklaskami
reprezentację Polski w meczu z Grecją. – Ze wszystkich sił wspieraliśmy
Polaków tak, jakbyśmy byli z nimi
na stadionie w Warszawie. Szkoda,
że wyszło 1:1 – mówi Dominik
Lewandowski.
Na rynku w Jeleniej Górze emocje
sięgały zenitu. Wszyscy liczyli, że reprezentacja Polski sprosta zadaniu.
Niestety, choć podopieczni Franciszka Smudy w pierwszej połowie
dominowali, ostateczny wynik wy-

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

- Staramy się sprzątać, ale to to nie
na wiele się zdaje – mówi jeden z
mieszkańców „takiej” oficyny

EURO ściągnęło na Rynek tłumy

Fot. Petr
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Fotografia inscenizuje rzeczywistość

Będzie się działo

Zobacz Made In Photo
To pierwsza prezentacja w jeleniogórskim BWA, a druga
w tym roku wystawy studentów Pracowni Fotomediów
Katedry Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych; wystawie towarzyszy pierwsza prezentacja kadry
dydaktycznej. Działalność Pracowni akcentuje taki sposób
posługiwania się fotografią, który sytuuje ją jako jedno
z wielu równoprawnych narzędzi, którymi posługuje się
współczesna sztuka.
Chwiszczuk, Dagmara Hoduń i Piotr
Komorowski.
Wytawą towarzyszącą jest ekspozycja Piotra Komorowskiego pt.
„Introspekcje – wewnętrzne doświadczenie ciała“. Koncepcja związana z przedstawieniem tego zestawu
dojrzewała przez kilka lat, aby w

Fot. Petr

Odrębność, autonomiczność medialna fotografii, są podporządkowane kreacji fotomedialnej, jak również
idei komunikatu będącego kryterium
wypowiedzi artystycznej. Nie sztuka
fotografów, ale raczej fotografia
artystów stanowi kredo strategii
artystycznej Pracowni, zaś fotografia
inscenizowana i intermedialna jest preferowaną przez nią
metodą twórczych
poszukiwań.
Wystawa ukazuje
fragment dorobku
Pracowni z roku
akademickiego 2011
– 2012. Udział biorą:
Joanna Bonder, Dagna Napierała, Linda
Parys, Artur Huk,
Krzysztof Juszczak,
Szymon Kałmuczak,
Paweł Modzelewski,
Agata Szuba, Jacek
Zygmunt oraz wykładowcy Andrzej
P. Bator, Czesław

efekcie końcowym przyjąć formułę
uniwersalistycznego przekazu, dotyczącego nie tylko relacji o konkretnym
wydarzeniu, ale przede wszystkim
o rzeczywistości artystycznej, która
zdołała się na kanwie tych zdarzeń
ukonstytuować. Przedmiotem fotograficznej relacji jest nawiązanie do
okresu traumatycznych, ale istotnych
dla autora także w innych wymiarach,
wydarzeń sprzed kilku lat.
Wystawa została zrealizowana
ze środków Miasta Jelenia Góra,
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz Fundacji
Karkonoskiej.
Piotr Iwaniec

Abstrakcje natury w JCK

Otwarcie wystawy „druciki i sznury w abstrakcji z natury” pracowni
witraży Akademii Szklanej Inspiracji
odbędzie się 16 czerwca o godz. 17.00
w JCK przy ul. 1 Maja 60. Ekspozycja
będzie czynna do 10 września.

Piknik Militarny Łomnica
2012

Jest już teledysk z Rutkowskim
Można już oglądać w Internecie
teledysk do piosenki „Serca Kształt”
formacji YoungBlood, w której skład
wchodzi m.in. jeleniogórzanin Sebastian Rutkowski. Premiera internetowa odbyła się w weekend, natomiast
od wczoraj (poniedziałek) singiel i
klip trafiły do stacji telewizyjnych i
radiowych.
Grupę YoungBlood tworzą także:
poznański zespół The Pupils oraz
pochodzący z Kalisza finalista programu Mam Talent - Olaf Bressa.
Piosenka „Serca Kształt” jest muzyczną propozycją grupy na Mistrzostwa

Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
Warto przypomnieć, że Sebastian
Rutkowski był półfinalistą programu
muzycznego Must Be The Music.
Ponadto 31 maja Sebastian odebrał
we Wrocławiu stypendium artystyczne z rąk Marszałka Województwa
Dolnośląskiego i tego samego dnia
wieczorem wystąpił w Jeleniej Górze, w Filharmonii Dolnośląskiej na
koncercie charytatywnym wraz z
zespołem Pectus.
Piosenki „Serca kształt” możesz
posłuchać na: www.jelonka.com
(Agrafka)

17 czerwca o godz. 12.00 na wystawie sprzętu radiolokacyjnego w
Łomnicy rozpocznie się Piknik Militarny Łomnica 2012. W programie:
stanowiska promocyjne 23. Pułku
Artylerii z Bolesławca, 10. Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 3.
Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze, pokaz grupy rekonstrukcji historycznej prezentujący wyposażenie,
umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy
polskich we wrześniu 1939 r., a także
koncert wojskowej orkiestry dętej.
Występy czeskich i polskich zespołów folklorystycznych, pokazy
rękodzielnictwa, biżuterii i wypieków
odbędą się w 17 czerwca o godz. 14.00
w sobieszowskim MDK „Muflon”
(red)

JELENIA GÓRA

Pracownicy oświaty zagrają w kosza

Nieudane starty jeleniogórzan w Rajdzie Karkonoskim

Gospodarze mieli pecha

W 27. Rajdzie Karkonoskim,
który sie odbył przed tygodniem, wystartowało kilku
zawodników z Jeleniej Góry,
niestety nie był to dla nich
szczęśliwy występ. Wszyscy
zgodnie powtarzają, że to spory zawód – rajd na własnym
Międzyszkolny Ośrodek Sportu i lub mail sport@mosjg.pl. ObowiąZwiązek Nauczycielstwa Polskiego zują przepisy PZKosz. ze zmianami: terenie przed własną publiczzapraszają na turniej koszykówki - czas gry uzależniony od ilości nością kończyć na lawecie.
zgłoszonych drużyn - w każdej
połowie przysługują po 2 przerwy
na żądanie - czas zatrzymywany na
rzuty wolne i przerwy na żądanie
- w ostatnich 2 minutach drugiej
połowy zatrzymywany czas - zespół
może liczyć max 10 osób.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Najszybszy na Dolnym Śląsku
Dwóch uczniów klasy VI ze Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Wł. Puchalskiego, Wojciech Stroński i Kacper
Kozłowski reprezentowało Jelenią
Górę podczas dolnośląskiego finału w lekkiej atletyce. Zawody
rozegrane zostały we wtorek 5
czerwca na Stadionie Olimpijskim
we Wrocławiu.
Mimo trudnych warunków pogodowych Wojciech Stroński zdobył

15 czerwca, o godz. 17.00 w Galerii
na Górze Muzeum Karkonoskiego przy
ul. Matejki 28, odbędzie się wernisaż
wystawy malarstwa i rysunku Magdaleny Grodzińskiej. Ekspozycja będzie
czynna do 2 września.

REGION

Folklor w „Muflonie”

JELENIA GÓRA

w ramach ligi MOS Pracowników
Oświaty. Turniej odbędzie się 15
czerwca w hali sportowej MOS-u
przy ul. Sudeckiej 42.
Rozpoczęcie turnieju planowane
jest na 16.00. Ostateczny termin
przyjmowania zgłoszeń upływa 13
czerwca 2012 roku. Tel. 75 6424461

Teraz obrazy i szkice

5

mistrzostwo Dolnego Śląska w biegu
na 60 metrów z czasem 8.05 s (w
eliminacjach 8.01 s). Drugi z reprezentantów Jeleniej Góry Kacper Kozłowski, uplasował się na dziewiątym
miejscu w skoku w dal z wynikiem
4,73 (do ścisłego finału Kacprowi
zabrakło 1 cm). Obaj uczniowie na
co dzień uprawiają piłkę nożną w
Chojniku Jelenia Góra.
(MDvR)

Każdy z nich włożył sporo pracy,
żeby jak najlepiej się przygotować do
tych zawodów. Piękne trasy, dobra organizacja i bardzo dużo kibiców. Marcin
Stywryszko i Marcin Rosik pierwszego
dnia mieli spore problemy ze skrzynią
biegów. Złapane kapcie i problemy z
samochodem zmusiły zawodników do
rezygnacji z zawodów.
– Szkoda, bo chcieliśmy się pokazać
z dobrej strony i mieć przyjemność z
jazdy. Chciałbym podziękować mojemu
pilotowi, mechanikom i wszystkim
którzy pomagali nam podczas Rajdu
Karkonoskiego, nie zapominam też o
naszych sponsorach. Dzięki ich pasji i
temu że rozumieją specyfikę tego sportu
my możemy się ścigając dawać radość
kibicom – wyznał Marcin Stywryszko.
Dariusz Nowicki z Łukaszem Bułatem
przemierzali karkonoskie trasy Fiatem
125p, który wzbudza wielkie emocje i
pozwala na sentymentalną wycieczkę w
dawne czasy. Fajnie, że dla tej załogi liczy
się uczestnictwo i zadowolenie kibiców.

Niestety też borykali się z problemami
technicznymi, które wyeliminowały tą
sympatyczną załogę z walki.
Dawid Dobrodziej pilotowany przez
Łukasza Włocha też nie mieli szczęścia.
- Bardzo czekałem na ten rajd, bo to
wspaniała impreza, ale widać, że nie
była szczęśliwa dla swoich zawodników.
Cztery dni przed rajdem dachowałem na
testach z Jarosławem Kołtunem. Jarek to
miły zawodnik i chciał mi pokazać jakie
możliwości ma samochód klasy S2000,
niestety oprócz walorów trakcyjnych
sprawdziliśmy też, że to napradę bezpieczna konstrukcja. Cieszyłem się, że
Jarkowi i mojemu kumplowi Irkowi
Pleskotowi udało się wystartować innym
samochodem. Dwa dni przed rajdem już
z Dawidem ustawialiśmy zawieszenie,
niestety przeciążenia były na tyle duże,
że pękła skrzynia biegów. Zaczęła się
nocna gonitwa za następną, która
przyjechała z drugiego końca Polski. Po
włożeniu skrzyni mechanicy pojechali
zrobić test, niestety nie zamknęli maski
i otwierając się zbiła szybę, której jak na
złość nie było w Jeleniej Górze. Myślałem
że limit pecha jest już wyczerpany, ale
niestety gdy po problemach konkurencji była szansa na wysoką lokatę w
klasie, na odcinku Zabobrze ukręciła
się półośka i to był koniec marzeń o
dobrym wyniku. Drugiego dnia jechało się całkiem dobrze, niestety znów
półośka na odcinku Lubomierz. Mam
nadzieję, że nasz serwis wyciągnie
z tego wnioski i następnym razem

Fot. użyczone

JELENIA GÓRA
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Fot. Archiwum

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

będzie lepiej. Chciałbym podziękować
naszym partnerom ART METAL 4freak.
pl i Firmie GIBKIBONDO. Jako zawodnik
Ak Karkonoskiego dziękuje wszystkim
organizatorom obserwującym nas kibicom za wspaniałą imprezę o której nie z
ich przyczyny jak najszybciej chcę zapomnieć – powiedział Łukasz Włoch.
Pechowo zakończył się także start załogi Arkadiusz Urbanowicz/Adam Jaros.
Po odniesieniu pewnego zwycięstwa w
pierwszym dniu rywalizacji i wywalczeniu piętnastu punktów do klasyfikacji
sezonu, drugiego dnia załoga z bojowym
nastawieniem rozpoczęła niedzielne
zmagania i już na pierwszym odcinku
specjalnym wywalczyła trzynasty czas
w klasyfikacji generalnej zdecydowanie
zostawiając za sobą rywali w klasie HR.
Niestety na odcinku Szklarska Poręba
po hopie doszło do awarii BMW M3,
która wyeliminowała załogę z dalszej
rywalizacji i zmusiła do skorzystania
z systemu Superrally. Dzięki dobrej
postawie pierwszego dnia załoga pojawiła się na mecie rajdu, gdzie w roli
nieoficjalnego lidera klasy HR po trzech

rundach Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski odebrała nagrodę za
uzyskanie najlepszego czasu na odcinku
Zabobrze w klasyfikacji zawodników
Automobilklubu Karkonoskiego.
– Cóż można powiedzieć poza tym,
że jesteśmy rozczarowani tym co
się stało. Popełniliśmy błąd podczas
zapoznania, nie docenialiśmy tego
miejsca i po „twardym” lądowaniu
uszkodzeniu uległo mocowanie dyfra.
Próbowaliśmy jeszcze dotrzeć do
serwisu, ale na odcinku Grudza samochód wydawał przeraźliwe dźwięki,
wobec czego podjęliśmy decyzję o
zaprzestaniu dalszej jazdy. Dostaliśmy
bolesną szkołę, ale na tym polegają
rajdy. Trzeba zbierać doświadczenia,
wyciągać z nich wnioski i eliminować
zbędne atrakcje w przyszłości. Chcielibyśmy podziękować chłopakom z
Auto Serwis Garage za przygotowanie
samochodu, pogratulować Kajtkowi i
Jarkowi zwycięstwa w rajdzie, a także
Łukaszowi i Leszkowi zwycięstwa w
klasie HR - dodaje Adam Jaros.
(MDvR)
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2012-06-01 godz. 15.30 - 2012-06-08 godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ

1/2 et. pracownik umysłowy
- Przyjmę od zaraz na 1/2
osobę do recepcji (nocki).
Hotel "Karkonosze" ul. Zlotnicza 12 Kontakt osobisty od
10.00-12.00 CV
Auto Service Domagała
poszukuje samodzielnego
mechanika do nowo otwartego
warsztatu. - 691-722-936
Avon - dodatkowe pieniądze
- 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
Butik - praca na okres wakacyjny - Przyjmiemy osobę do
pracy w charakterze sprzedawcy do sklepu z odzieżą
młodzieżową(na okres lipiecsierpień). CV ze zdjęciem
prosimy przesyłać na adres
cyran.a@interia.pl - 501 379
223
Centrum AiB poszukuje
opiekunek osoby starszej Niemcy. Dla osób bez znajomości języka ostatnia wolne
miejsca na bezpłatny kurs
języka niemieckiego. Tel 71
728 14 18, biuro@centrumaib.
pl - 608 764 253
Dam pracę - remonty - Osobę
z umiejętnościami: kafelkowania, tynkowania, gładzenia,
wykonywania suchych zabudów. Niezbędne prawo jazdy.
Praca od jutra - 517-370-886
Dam pracę dla wokalisty na
przyjęcia okolicznościowe.
Szczegóły- muzykana@o2.pl
- 603 094 923
Do p r a c y w N i e m cz e c h
poszukujemy spawaczy z
umiejętnością spawania rur
instalacji hydraulicznych znajomość języka niemieckiego
lub angielskiego wiek do 42
lata - 724-600-872
Dodatkowy dochód dla
emeryta i nie tylko. Umowa z
Międzynarodową Firmą Zdrowotną. Firma płaci za rozmowę z ludźmi i promowanie
zdrowego odżywiania. Mamy
32l. doświadczenie i miliony
zadowolonych osób - 605
565 758
Duża firma produkcyjna z
siedzibą w Barcinku przyjmie
spawaczy i ślusarzy ze znajomością rysunku. CV prosimy
nadsyłać na produkcja@arf.
pl - 757 528 232
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 "Multiservice" Sp. z
o.o. zatrudni na umowę o
prace pracownika ochrony z
umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnoprawności
na wzrok, symbol niepełnospr.
(04-O ) Praca na terenie Jeleniej Góry - 795 520 288
Firma budowlana pilnie
zatrudni na umowę o pracę
doświadczonych tynkarzy
maszynowych. Stała praca,
wysokie stawki. Kontakt w
godz. 9-18 - 501 700 499

Firma Iwo-Bau poszukuje
doświadczonych fliziarzy.
Praca od zaraz w Niemczech,
mile widziany język niemiecki.
Umowa, zakwaterowanie,
bardzo dobre warunki. 501418553; 699952962
Firma Iwo-Bau zatrudni
doświadczonych kafelkarzy
do pracy w Niemczech. Mile
widziany komunikatywny język
niemiecki. Praca od zaraz,
umowa, zakwaterowanie,
dobre warunki. - 699 952 962
Firma Jelcar zatrudni do prac
porządkowych osobę z grupą
inwalidzką .Więcej informacji
w godzinach 8-16 pod nr.tel.
519 321 204
Firma produkcyjna (branża
metalowa) poszukuje ślusarza
spawacza, mile widziana umiejętność malowania konstrukcji
z pistoletu. - 668-506-017
Firma Sanpol zatrudni w J.G.
do pracy biurowo-handlowej
na okres 1 roku, umowa o
pracę. CV proszę kierować:
jeleniagora@sanpol.pl - 605
177 005
Firma zatrudni do kontroli
biletów, wymagania: niekaralność, wysoka kultura osobista. CV proszę składać w
siedzibie firmy: ul. Wolności
145 pok 6. (budynek MZK)
od poniedziałku do czwartku
godz.11.00-13.00 - 517 468
222
Firma zatrudni Panią do
prowadzenia biura, kadr oraz
księgowości. Obowiązkowo
znajomość j.niemieckiego bardzo dobra w mowie i piśmie.
Kontakt 507 703 283
Gościniec w Wojcieszycach
zatrudni kelnerkę, CV proszę
przesyłać na adres info@wojcieszyce.pl - 515 911 165
Hotel *** w Karpaczu
zatrudni kucharza z doświadczeniem, wymagana dyspozycyjność. Aplikację prosimy
wysyłać na marketingpalac@
gmail.com . - 609 179 679
Hotel Artus w Karpaczu
zatrudni kucharza na pełny
etat. Umowa o pracę. CV z
przebiegiem pracy zawodowej
na adres manager@hotelartus.pl - 602 126 895
Hotel Mercure Skalny Karpacz zatrudni na 1 miesiąc
na zlecenie mężczyznę o
umiejętnościach "złota rączka"
do działu technicznego. - 505
198 151
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni pracownika recepcji z
doświadczeniem hotel2000@
wp.pl - 501 700 433
Informatyk/administrator - Iptables, vpn, vnc, ssh,
ssl, samba, domaincontroler,
shorewall, windows register,
windows server, vmware- jeśli
znasz te zagadnienia, skontaktuj się 502504804
Jesteś miłą, fajną osobą,
która lubi dbać o swój wygląd,
a nie stać Cię na dobre kosmetyki-możesz mieć je w prezencie. Ciekawa współpraca
z firmą kosmetyczną. Ja też
byłam sceptycznie nastawiona. Polecam - 721 581
658

Joker-Security zatrudni:
osoby posiadające licencje
pracownika ochrony do pracy
w charakterze dyspozytora
stacji monitorowania. Listy
CV prosimy wysyłać na adres:
jeleniagora@joker-security.pl
JZO sp. z o.o. zatrudni - Application Expert. Wymagania:
język C, C++, znajomość systemów linuks najlepiej RedHat,
bazy Informix, doświadczenie
w budowie aplikacji bazodanowych, język angielski Oferty
na: kontakt@jzo.com.pl - 757
539 127
KCM Clinic zatrudni osoby do
pracy w rejestracji. Wymagana
znajomość języka niemieckiego i angielskiego w stopniu
komunikatywnym. CV ze zdjęciem na adres rekrutacja@
kcmed.pl z dopiskiem KCM
rejestracja - 513 059 680
Kelnerka na weekendy zatrudnię dziewczynę do pracy
jako kelnerka w nowo otwartym lokalu w Cieplicach. CV
ze zdjęciem na adres mailowy.
- domekfinski@wp.pl
Kelner-ka Szklarska
Poręba - W restauracji - pubie
mile widziane doświadczenie
barmańskie. Praca na stałe w
systemie zmianowym .CV wraz
ze zdjęciem proszę wysyłać na
restauracjapolska@vp.pl - 693
429 971
Kierowca C+E Niemcy pilne - Pilnie. 40 stanowisk.
Karta do tachografu cyfrowego. Kod „95” w rubryce 12.
prawa jazdy. Podst. niemiecki.
Kat. C+E 8 euro/h brutto+nadgodz. Bezpłatne zakwaterowanie. wroclaw@intemporis.eu
717927931
Kierowca ciągnika siodłowego - Praca dla kierowcy w
ruchu międzynarodowym. Tel:
691772332
Kierownik Gastronomii.
Miejsce pracy: ŚwieradówZdrój, Hotel Malachit. Osoby
zainteresowane prosimy o
przesłanie CV i list motywacyjny na adres e-mail: mariola.
romanowska@interferie.pl 75
7328761 - 757 816 732
Kucharz - kuchnia włoska
- 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.pl
Kucharz - Praca w restauracji w centrum Jeleniej Góry.
Umowa zlecenie. - 794 079
782
Kucharz (kucharka) w
Karpaczu - Hotel Nowa-ski
poszukuje kucharza. Wymagane doświadczenie. - 669
993 808
Kucharza do pizzy i kebaba
- Doświadczonego. - 501 736
644
Oferuję pracę jako sprzedawca na umowę o pracę
w sklepie odzieżowym "Top
Secret". CV ze zdjęciem na
adres e-mail. Zapraszam . jeleniagora@sklepy.topsecret.
com.pl
Optima zatrudni przedstawicieli finansowych. Umowa
zlecenia. Dla doświadczonych
pakiet specjalny. Zadzwoń
600462475 - 517 172 540

Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenną-pokojową. - 502
333 379
Pensjonat Śnieżka w Karpaczu zatrudni na stanowisko
pokojowej z zakwaterowaniem. CV proszę przesłać na
adres; biurosniezka@interia.
eu - 500-238-521
Pepco Jelenia Góra zatrudni
- Zatrudnimy kasjera sprzedawcę . Praca na 0,5 etatu
w miłym zgranym zespole.
Aplikacje proszę przesyłać
na adres 401@.sklep.pepco.
pl. Wybranych kandydatów
zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną
Pielęgniarka kolonie
- Praca na 14 dni 29.0711.08.2012 w ośrodku Wojków
w Kowarach. Zapewniamy
noclegi i wyżywienie oraz
wynagrodzenie na umowę
zlecenia . Kontakt na adres
e-mail: biuro@wojkow.pl lub
tel.606-738-955
Pilnie potrzebna opiekunka z
doświadczeniem, znajomością
niemieckiego do pani do Linz.
Bardzo dobre warunki pracy
i płacy. Wyjazd za ok.2 tyg. 00436763665619
Poszukuje blacharza-lakiernika - Wymagam jedynie
chęci i umiejętności. Wiek oraz
wykształcenie nie gra tu żadnej roli. Praca bezstresowa.
Proszę o kontakt pod nr telefonu 004915774551725 albo
na maila pipekkol@yahoo.de
Poszukuje ekip, brygad
lub firm do elewacji ,położenie tynku tradycyjnego. Tylko
fachowców niepijących - 514
249 879
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
Poszukuje pilnie opiekunki
dla mojego 8 miesięcznego
synka. Praca od poniedziałku
do piątku na pełny etat. Proszę
o kontakt osoby z doświadczeniem w opiece nad małymi
dziećmi. - 728 493 023
Poszukujemy osoby interesującej się komputerami do
pracy na stanowisku sprzedawcy AGD/RTV w sklepie
Neonet w Kowarach. CV i
pytania proszę przesyłać na
mail: grzeg18@wp.pl
Poszukujemy pracowników
budowlanych do prac związanych z Budową Obwodnicy
Południowej Jeleniej Góry. 722 220 997
Poszukuję do pracy na
budowie - 793 535 308
Poszukuję fachowca do
wykonania schodów tarasowych zewnętrznych 4 stopnie
plus taras 9 metrów szerokości
po lekkim łuku oraz schodów
wejściowych do budynku - 888
604 255
Poszukuję opiekunki do
7-letniego dziecka. Od poniedziałku do piątku z zakwaterowaniem plus wynagrodzenie.
W Mirsku - 607 623 790

P o sz u k u j ę o s o b y d o
sekretariatu. Wymagania:
znajomość j.angielskiego w
st. komunikatywnym, obsługa
komputera, umiejętność pracy
z ludźmi. CV ze zdjęciem na
adres: jeleniagora@malalingua.eu - 698 136 816
Potrzebny kucharz do
Trattoria "Mamma Mia" w Karpaczu. CV kierować na adres
lesnydwor.karpacz@gmail.
com - 757 619 309
Potrzebny pracownik do
łopaty ,znający się trochę na
budowlance z okolic Mysłakowic 8zł/h. Pijaczkom i nygusom
dziękuje. - 608 134 616
Praca dla kucharza w lokalu
w Cieplicach. CV proszę przesyłać na mail:granderoma@
wp.pl lub kontakt tel. - 665
163 087
Praca dla mechanika sam.
z d o ś w i a d c z e n i e m . Te l :
691772332
Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Sprzątanie biur w Jeleniej
Górze i Kowarach. Umowę o
pracę,1/2 etatu 750zł brutto.
Tel.887777897
Praca na weekendy w
górach - Zatrudnię do pracy
osoby do 30 roku życia jako
pomoc kuchenną na weekendy w schronisku górskim w
Karpaczu z zakwaterowaniem
i wyżywieniem. Kontakt 513360-953
Praca w domu przy artystycznym malowaniu pamiątek
- 888 882 739
Praca w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) w sklepie turystycznym w Szklarskiej
Porębie. CV ze zdjęciem proszę wysyłać na adres e-mail.
- sklepturystycznyszklarska@
gmail.com
Prestige Spa Hotelu Artus
przyjmie do pracy terapeutkę.
Mile widziane doświadczenie
hotelowe. Proszę o cv na
adres: office@karpaczspa.
com - 757 618 522
Przyjmę do pracy w charakterze :pokojowo-kelnerka
praca na zmiany kucharz (stanowisko samodzielne) Recepcjonistę (znajomość programu
SOHO - 505-366-090
Przyjmę do pracy w Międzyzdrojach do Restauracji
- pizzerii kucharza, pizzera,
pomoc kuchenną - zmywak z
zakwaterowaniem od zaraz. 881 321 478
Przyjmę operatora koparkoładowarki - 793 240 653
Pub-Restauracja w Karpaczu poszukuje osoby do
roznoszenie ulotek i reklamowania pubu. Wymagana
komunikatywność i rzetelność.
Kontakt 601322379
Recepcjonista/tka do
hotelu w Karpaczu z doświadczeniem, znajomość programu SOHO, komunikatywny
j.niemiecki lub j.angielski. agnieszkajawor@poczta.fm

Recepcjonistka, barmanka, asystentka - Przyjmę
do pracy w hotel restauracja
młoda energiczna osobę ze
znajomością angielskiego lub
niemieckiego wykształcenie
min licencjat , znajomość
pracy na komp. Info cd zdjęcie przystataneu@op.pl - 502
588 006
Renomowane Towarzystwo Ubezpieczeń poszukuje kandydatów na Doradcę
ds. ubezpieczeń i inwestycji.
Oferujemy profesjonalny system szkoleń i wdrażania do
zawodu, atrakcyjne zarobki i
rozwój osobisty. - aleksandra.
drobnik@aviva.pl
Restauracja w centrum
Jeleniej Góry zatrudni kucharza-kucharkę. Tel.694 771
634, mail: restauracja@czteryporyroku.pl
Restauracja w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza,
pomoc kuchenną, kelnerów.
Praca na stałe lub na sezon
letni. - 516 577 227
Salon Dekora, oferta dla
Pań, stoisko z tekstyliami,
doświadczenie w handlu,
wykształcenie min. średnie.
wiadomość z CV na ul. Sygietyńskiego 14 (obok Carrefoura)
w godz.12-14 - 606 611 559
Samodzielny mechanik z
doświadczeniem- Podgórzyn
- 602 273 267
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 - 07575-254-03
Stała lub dodatkowa - Wchodząca na jeleniogórski rynek
firma poszukuje osób do roznoszenie ulotek, pracy z komputerem i podpisywania umów
z Klientami. Praca stała lub
dodatkowa 10-40 h/ tydzień.
Prześlij CV - oddzwonimy rekrutacja.jg@poczta.pl
Szkoła Języków Obcych
Mała Lingua w Jeleniej Górze
zatrudni lektorów j.ang. i
j.niem. CV ze zdjęciem na
adres: jeleniagora@malalingua.eu - 698 136 816
Szukam handlowca z dośw.
ogólnym, mile widz. w dziedz.
surowc. wtórnych, pr.jazdy,
obsł.komp.Excel, interview w
j. ang., proszę CV+foto+zgoda
na przetw.dan.osob na maila:
biuro@tmrpolska.pl - 604 594
140
Szukam kogoś kto napisze
mi prace zaliczeniową z politologii, administracji. Dzwonić
od 18-20 email:xzarax2@
o2.pl Ogłoszenie ważne do
9.06.2012 - 799 020 803
Wolne miejsca - Osoby
powyżej 25 lat, z wykształceniem średnim, obsługą komputera, samochodem - na
stanowisko asystent Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. CV na adres biuro@
stepien.org.pl - 756 494 685

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10

RozmaitoŒci / reklama
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Jeleniogórzanie tłumnie uczestniczyli w święcie Bożego Ciała

Fot. Petr

Procesje przeszły ulicami
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Jeleniogórzanka wygrała EuroStaż!
Monika Grzybowska, absolwentka
II LO w Jeleniej Górze, a obecnie
studentka drugiego roku dyplomacji
europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, wygrała konkurs o „Eurostaż”. Jako jedyna z województwa
przeszła zwycięsko przez trzy etapy i
we wrześniu wyjedzie na miesięczny
staż do Parlamentu Europejskiego
do Brukseli. - Nie spodziewałam
się wygranej, tym bardziej, że nie
miałam nawet konta na portalu Facebooku. Dopiero po kilku dniach
od ogłoszenia rozpoczęcia III etapu
założyłam konto oraz rozpoczęłam
agitację wyborczą – przyznaje Monika
Grzybowska. - Bardzo pomogli mi moi
znajomi, rodzina, bliscy, którzy agitowali w wielu miejscach i prowadzili
kampanię wyborczą, jeżeli można to
tak nazwać. Dziękuję wszystkim czytelnikom Jelonki.com, bo także dzięki
Wam udało mi się osiągnąć ten sukces.
Bardzo się cieszę z wygranej. To dla
mnie wielka i niespotykana szansa
na zdobycie nowego doświadczenia.
Dziękuję wszystkim jeszcze raz za
oddawane na mnie głosy i wsparcie
– dodaje jeleniogórzanka.
EuroStaż to konkurs, który był
przeznaczony dla osób między 19 a 26

rokiem życia. Miał wyłonić tych, którzy nie siedzą z założonymi rękami,
ale chcą inwestować w siebie i dążą do
podniesienia swoich kwalifikacji.
I etap konkursu był internetowym
testem wiedzy o Unii Europejskiej, II
etap polegał na napisaniu przemówienia nowo wybranego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,
z uwzględnieniem zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w nowej
kadencji. Przemowa musiała być
napisana w języku obcym, Monika
Grzybowska napisała ją po niemiecku.
Trzeci etap finałowy, do którego dostało się 10 osób z każdego województwa,
polegał na zebraniu największej liczby
głosów na portalu Facebook.
(Angela)
Fot. Archiwum

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Konkurs fotograficzny ogłoszony!
Podobnie jak w latach ubiegłych,
z okazji święta Bożego Ciała, parafianie i księża z parafii pw. Krzyża
Świętego w Jeleniej Górze w czwartek (7.06) przeszli ul. 1-go Maja,
Klonowica oraz Okrzei do czterech
ołtarzy, które przygotowali wierni. Dlaczego czterech? Albowiem
ołtarzy zawsze jest tyle, ilu było

POP ROCK & JAZZ

ROBERT GLASPER
EXPERIMENT – “Black
Radio”
wydawnictwo: Blue Note/
EMI Music Poland

Ten ciemnoskóry pianista, keyboardzista ma na swoim koncie kilka fantastycznych albumów, dzięki którym
zwrócił uwagę jazzowej krytyki. On
sam od lat z wielkim polotem obraca się
wokół jazzu, jak i muzyki hip hopowej.
Doskonale wczuwa się w nurt tej muzyki pozyskując do współpracy głównych
przedstawicieli tego gatunku jak Keny

ewangelistów – podczas każdego
z „przystanków” czyta się po kolei
fragmenty ewangelii św. Mateusza,
św. Marka, św. Łukasza i św. Jana.
W uroczystej procesji jak zwykle
uczestniczyły tłumy jeleniogórzan,
w tym oczywiście dzieci obchodzące rocznicę Pierwszej Komunii
Świętej.

Początki uroczystości Bożego
Ciała sięgają drugiej połowy XIII
wieku, kiedy to po raz pierwszy
w Kolonii w Niemczech, po zakończeniu mszy świętej księża i
wierni uczestniczyli w procesji,
w której na czele niesiono krzyż
z Najświętszym Sakramentem.
W Polsce, Boże Ciało zaczęto ob-

chodzić w diecezji krakowskiej
na początku XIV wieku, jednak
procesje upowszechniły się dopiero
sto lat później. Uroczystości ku czci
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to dziś jedne z najważniejszych
wydarzeń dla chrześcijańskiej
wspólnoty Kościoła Katolickiego.
(Petr)

West, Common,
Jay czy Talib Kweli. Jako jazzman
doskonale też się
porusza w klasyce
Theloniousa Monka, McCoy Tynera
czy Keitha Jarretta. Będąc niepokornym i ciągle poszukującym muzykiem
przerzuca swoje zainteresowania
pomiędzy czarnym jazzem a czarnym
brzmieniem, które poznawał jako
dzieciak za pośrednictwem radia. Stąd
też narodził się tytuł jego najnowszej
płyty „Black Radio” na której znalazło
się 13 utworów wyprodukowanych
przez Roberta Glaspera.

ESPERANZA SPALDING –
„Radio Music Society”
wydawnictwo: Heads Up/
Universal Music Polska

zespołem, z któr ym nagrała 3
autorskie albumy. Najnowszy
krążek zat ytułowany „Radio
Music Society”
to zbiór 12 wielobarwnych stylistycznie kompozycji. Artystka
pokazuje swoje szerokie zainteresowania sięgając zarówno po
muzykę popularną jak i muzykę
soul, r’n’b i nieco poważniejsze
formy orkiestrowe. Jednak jazz
jest jej bliższy i w nim czuje się
najlepiej.
Andrzej Patlewicz

J u ż n a p o p r z e d n i ej p ł yc i e
“Chamber Music Society” Esperanza Spalding pokazała swój nieprzeciętny talent jako znakomita
kontrabasistka, na którą zwrócił
uwagę wybitny saksofonista Joe
Lovano. Wraz z nim objechała
niemal cały świat szlifując swój
kunszt muzyczny dla wyszukanych r ytmicznych kompozycji
Joe Lovano. Zaistniała na rynku
jako artystka szefująca własnym

Do 26 lipca br. można składać prace
na konkurs fotograficzny „Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie 2012” zorganizowany przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. Pomysłodawcą
i głównym organizatorem konkursu
jest Tadeusz Biłozor, fotograf. - „Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie” to pewna
forma dokumentacji przemian, jakie
zaszły w naszym mieście, dokumentacji miejsc, których czasami już nie ma,
i po których pozostały tylko zdjęcia

– mówi Tadeusz Biłozor, organizator
konkursu. Prace konkursowe można
składać w siedzibie JTF w każdy
czwartek w godzinach 18.00-20.00 lub
wysłać listem na adres: Jeleniogórskie
Towarzystwo Fotograficzne, Podwale 1a, 58-500 Jelenia Góra. Kartę
zgłoszenia można pobrać w każdy
czwartek w siedzibie Towarzystwa.
Jest ona dostępna również na stronie
internetowej www.jtf.
(Angela)

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

•
•
•
•

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

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

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
Bez pośredników, kupię mieszkanie, 3 pokojowe, najchętniej w
okolicach małej poczty (dawne
Intermarche) lub Zabobrze, w
rozsądnej cenie - 691 426 188
Kupię M2 byłe Intermarche Poszukuje dla zdecydowanego
klienta 2 pokoje- parter lub 1 piętro
do 50m2. W okolicach ulic Słowackiego, Mickiewicza, Norwida,
Morcinka, Gałczyńskiego. Cena
do 150 000zł. Pilnie Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Odkupię mieszkanie komunalne
w Jeleniej Górze. - 506 060 461
Pilnie klient z gotówką - Mieszkanie 1-2 pokojowe w Jeleniej
Górze bądź bliskiej okolicy do
75000zł. N. Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
Pilnie kupię kawalerkę Zabobrze
I - parter lub I piętro. Nieruchomości Karkonoskie lic.6327 - 602
749 567
Pilnie poszukuję dla klienta
mieszkania 2 pokojowego na
parterze w Jeleniej Górze. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669-620-071

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie
38 m2 z balkonem na czwartym
pietrze w bloku, Zabobrze II. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219
752
2 pokojowe 99 000 zł - Mieszkanie
40 m2 do remontu, pierwsze piętro
okolice Małej Poczty N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2-pokojowe na 67metrach Mieszkanie w odremontowanym
budownictwie, II piętro z dwoma
balkonami i widokiem na Park
Krajobrazowy, ładny 32-metrowy
salon, wyposażona kuchnia. Bardzo rozsądna cena. Nieruchomości Otti lic13225 - 603 491 335
2-pokojowe, I-piętro, 51 m2
- Ładne mieszkanie w bloku
IV-p. na Zabobrzu III. Środkowe
z dużym balkonem. Kuchnia
osobna. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. W dobrej lokalizacji.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669620-071
2-pokojowe, Kiepury - 51 m
kw, IV piętro, balkon, łazienka,
osobno w.c., okna nowe drewno
klejone, całość do odświeżenia.
- doskonała cena 139000 zł.
lic.9549 - 726 290 939
2-pokojowe, Zabobrze I, 48
m2 - Po remoncie w zadbanym,
ocieplonym bloku IV-p. Mieszkanie funkcjonalne, ładny rozkład,
ciepłe. Duża osobna kuchnia.
Ogrzewanie z sieci. Czynsz 300
zł. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz l.2400 - 669620-071
2-pokojowe, Zabobrze, 39,4
m2 - Ładne na wysokim parterze
w ocieplonym bloku IV-p. Po kapitalnym remoncie. Nowe wszystkie
instalacje oraz okna i drzwi. Na
ścianach gładzie. Nowa ładna
łazienka. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe, Zabobrze III
139tyś - 51,80m2 na IV piętrze w
bloku z windą, z dużym balkonem,
w pełni rozkładowe, z widokiem
na Śnieżkę. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

2-poziomowe... - Bliskie okolice
centrum, 4 pokoje plus pokój z
aneksem kuchennym,2-piętrowa
nowa kamienica - rynek pierwotny,
stan do zamieszkania. lic.9549. 726 290 939
3 pokoje - Centrum; 55m2;168
tys. "NK" lic.6327 - 602749167;
756436051
3 pokoje 147 000 zł - Mieszkanie
54 m2 ( pierwotnie 2 pokojowe )
z balkonem na szóstym piętrze
w wieżowcu, Zabobrze II. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
3 pokoje blisko centrum - Na ul.
Obrońców Westerplatte, Ip, z
balkonem 57m2, ogrzewanie z
sieci, mieszkanie po remoncie,
możliwość kupienia z meblami.
Cena do uzgodnienia po obejrzeniu mieszkania. N.Posesja
lic.3198 - 693 539 968
3 pokoje, 62m, bez pośredników
- Blok po termomodernizacji i
wymianie balkonów winda od parteru. Mieszkanie słoneczne, nie
wymaga remontu, niski czynsz.
Kuchnia i łazienka umeblowane,
szafy komandor w sypialni i przedpokoju. - 535 875 223
3 pokojowe Moniuszki 155tys - Do
sprzedania mieszkanie bardzo
ładne na Moniuszki, 3 pokoje,
oddzielne wc, bez wkładu finansowego, 9piętro. Duży balkon. tylko
155tys. Lic 12181 - 508 240 821
3 pokojowe na Kiepury 1piętro
- Mieszkanie o pow. 63m2 na
wygodnym 1 piętrze w okolicy
ZUSu. Po remoncie, bardzo duży
salon i balkon. Czynsz z c.o. i
ciepłą wodą 370 zł, cena tylko
199000 zł, lic.16361 npremium 600 227 515
3 pokojowe w Cieplicach - Na ul.
W. Stwosza, 54m2 z balkonem
i pięknym widokiem na Karkonosze. Mieszkanie po remoncie,
zadbane, niski czynsz, super
lokalizacja .Cena 169.000 - 693
539 968
3 pokojowe w okolicy Morcinka Mw bloku na wysokim parterze.
Pow. 66m2, rozkładowe 3 pokoje,
słoneczne, zadbane w spokojnej,
bezpiecznej okolicy. C.O. z sieci.
Cena 185000 zł do negocjacji,
lic.16361 - 600 227 515
37 m2 - 2 pokoje, blisko centrum
115.000 zł.N. City l.5809 - 695
034 321
38m2 tylko 109 tys. - 2-pokojowe
w bloku po termomodernizacji rozkładowe zabudowana loggia nowe
okna pcv na ścianach gładzie
podłogi panele do odświeżenia i
aranżacji wg własnego uznania.
Nieruchomości Marles lic.13045
- 790 418 318
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, Karpacz, 62,9
m2 - Bardzo ładne na I piętrze
w budynku IV-p., blisko centrum Karpacza. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z
junkersa. Okna nowe drewniane.
Podłogi panele. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669620-071
3-pokojowe, Zabobrze I, 51,3
m - Mieszkanie ładne, rozkładowe, środkowe na IV-p. w bloku
ocieplonym IV-p. Nie wymaga
nakładów finansowych, ewentualnie odświeżenia. Klatka schodowa
po remoncie. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669620-071

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

3-pokojowe, Zabobrze II, 63
m2 - Na II-p. wieżowca. Nowoczesna bezpieczna winda. Kuchnia z
meblami na wymiar. Ogrzewanie z
sieci, ciepła woda z junkersa. Na
podłogach panele. B. atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz l. 2400 - 669-620-071
4 pokoje - Ok. Jeleniej Góry;
2 balkony; do zamieszkania;
"NK" lic.6327 - 501090928;
756436051
4 pokojowe - Mieszkanie położone w Dziwiszowie, Ip, 86m2
.Spokojna ,zielona okolica, duży
balkon. Cena 210tyś. Polecam
N.Posesja lic 3198 - 693 539
968
42 m2 Zabobrze I - Mieszkanie 2
pokojowe na pierwszym piętrze z
balkonem, 145 000 zł N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

46m2 105 000zł JG - Sprzedam mieszkanie do remontu
2-pokojowe z ogrodem, rozkładowe blisko Zabobrza. Gold
House nr lic. 10750 - 691 210
677
47m2 wyremontowane, centrum - 2-pokojowe mieszkanie
z balkonem, I piętro, całkowicie
rozkładowe, z widną kuchnią i
drzewami za oknem, drewniane
podłogi, nowa kuchnia i łazienka.
Rozsądna cena. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
48m2 - Sprzedam mieszkanie
w Piechowicach na 1 piętrze,
2-pokojowe, budynek ocieplony,
130 000zł do rozmów. Gold House
nr lic. 10750 - 691 210 677

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.

48m2, Mickiewicza - sprzedam 2
pokojowe, po kapitalnym remoncie, kominek+ gazowe, podłogi
drewniane, łazienka z wanną,
wysoki parter 666 222 031 Madom
Nieruchomości, lic. 9506 Ewelina
Jarząbek - 666 222 031
52 m.kw. Zabobrze 3, 139 tys. - 2
pokoje, 4. piętro, b.dobra lokalizacja blisko Biedronki i przystanku,
ul. Działkowicza, słoneczne,
ustawne, balkon, 139.000,- zł,
bezpośrednio. - 502 377 461
52 m.kw., 2 pokoje, 139.000 zł
- Zabobrze 3, ul. Działkowicza,
ustawne, słoneczne i bardzo ciepłe, balkon, plastikowe okna, 4.
piętro, bezpośrednio, mieszkanie
w dobrym stanie. - 502 377 461
63m2 Kiepury I piętro - 3-pokojowe
mieszkanie całkowicie rozkładowe
i środkowe, oddzielna toaleta i
łazienka, słoneczny balkon i salon.
Cena do rozmów. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

66m2 140tyś zł - mieszkanie ze
skosami na obrzeżach Jeleniej
Góry wymagające jedynie odświeżenia, z wyposażonym aneksem
kuchennym, budynek w dobrym
stanie, posesja ogrodzona, II piętro, garaż. N.Otti lic.13225 - 603
491 335
66m2 z garażem 140tyś zł - Przytulne i słoneczne mieszkanie ze
skosami, II piętro w odremontowanym bloku na ogrodzonej
posesji z miejscem do grillowania.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
67m2 w cenie 175tyś zł
- 2-pokojowe mieszkanie z 2
balkonami z widokiem na Park
Krajobrazowy, wyremontowany
budynek, bardzo zaciszna lokalizacja a zarazem piękne miejsce
do spacerów, możliwość zrobienia antresoli. N.Otti.13225 - 603
491 335

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

73m2 w ok. liceum Żeromskiego
- 3-pokojowe mieszkanie na II piętrze, słoneczne i przytulne, wyremontowane, w bardzo zacisznej
lokalizacji, z piękną dużą sypialnią, ogrzewanie gazowe. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

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

11 czerwca 2012 r.

74m2 Wleń 129000zł - Mieszkanie
dwupokojowe, kuchnia, łazienka,
2 komórki, garaż, strych do adaptacji, dach po remoncie, nowe
okna 2 piętro w kamienicy. Nieruchomości Sudety Lic.1749. - 795
788 882

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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Ogłoszenia / Reklama
Ws p ó ł p r aca - B e z
względu czy prowadzisz
działalność czy pracujesz,
czy nie, od każdego klienta
skierowanego do naszego
biura który skorzysta z bardzo
szerokiej oferty kredytowej
wysoka prowizja, zgłoszenia
na mail - jang55@o2.pl
Współpraca - Przeszkolę
10 osób do dystrybucji naturalnych odżywek dla sportowców z nowej ery. Oficjalne
wprowadzenie odżywek na
rynek w Karpaczu. Podpisywanie umów w biurze po
wcześniejszej rozmowie telefonicznej - 605 565 758
Wydzierżawię stanowisko
fryzjerskie doświadczonej
fryzjerce do salonu Merlyn w
Jeleniej Górze - 505 939 593
Z a k ł ad y M i ę s n e N i e bieszczańscy z siedzibą w
Proszówce koło Gryfowa
Śląskiego zatrudnią osobę
na stanowisko pracownika
biurowego. Aplikacje prosimy
wysyłać na adres: praca@
niebieszczanscy.pl - 757 813
733
Zatrudnię do wykonania
elewacji na akord. Praca na
terenie Dolnego Śląska. Tylko
fachowców - 791 622 321
Zatrudnię doświadczonego programistę aplikacji
www - 502 504 804
Zatrudnię elektronika - Do
serwisu z telefonami komórkowymi, w Jeleniej Górze,
CV na adres 889898898@
poczta.pl - 889 898 898
Z at r u d n i ę e n e r g i c z n ą
panią na 1/2 etatu w sklep i e s p o ż y w c z y m . Te l .
880117410
Zatrudnię fryzjerkę do
malutkiego kameralnego
saloniku, kontakt tel.
721165667
Z at r u d n i ę k i e r o w c ę z
kat.B - praca jako kurier 785 059 591
Zatrudnię kucharza lub
kucharkę do restauracji w
Karpaczu. Zainteresowanych proszę o przybycie na
rozmowę w sprawie pracy adres ul. Obrońców Pokoju
1D Karpacz. - 782 967 321
Zatrudnię kucharza pizzermena do restauracji w
Jeleniej Górze CV na maila
- kris.jelonka@op.pl
Zatrudnię mężczyznę do
prac budowlanych - wykończeniowych w Gryfowie Śl
stawka 10 zł godz - 691722-936
Zatrudnię mężczyznę na
produkcję rolet zewnętrznych, wymagane prawo
jazdy kat. B. - 756 489 555

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię osobę z samochodem dostawczym do
doręczania paczek z Poczty
Polskiej do adresatów na terenie Karpacza. - 609194370
E-mail: adwexpress@wp.pl
Zatrudnię Panią w sklepie spożywczo-mięsnym w
Kowarach. Mile widziane
doświadczenie na stanowisku sprzedawca w sklepie
mięsnym bądź spożywczym.
CV proszę wysyłać na adres:
sklep.kowary@go2.pl
Zatrudnię panią z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do pracy w
sklepie spożywczym (mile
widziane doświadczenie) 697 183 433
Zatrudnię Panią z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z II grupą do
sprzątania biura w Jeleniej
Górze. Umowa o pracę. - 723
678 904
Zatrudnię płytkarzy na
umowę o prace. - 662 324
830
Zatrudnię w ochronie na
umowę o pracę z Karpacza i
okolic. Wymagana niekaralność i umiarkowany stopień
niepełnosprawności. - 757
534 222
Zatrudnimy doświadczonych doradców ubezpieczeniowych. Bardzo dobre
warunki wynagrodzeń. Wyślij
CV na podany email: - jozef.
pradela@axa-polska.com.pl
Zatrudnimy kucharza.
Wymagane doświadczenie w pracy przy obsłudze
imprez okolicznościowych,
wesel, komunii, itd... CV
proszę wysyłać na maila:
tomaszlang@gmail.com 660-532-633
Z at r u d n i m y m ł o d e g o
mężczyznę na produkcję
rolet zewnętrznych. Wymagane prawo jazdy kat. B. CV
prosimy kierować na: emilrolmet@op.pl - 756 489 555
Zatrudnimy monterów,
spawaczy do pracy w Niemczech - 608 637 140
Zatrudnimy osobę do
sprzątania w ośrodku wypoczynkowym Wojków, ul.
Górna 2. Osoby zainteresowane pracą prosimy o
kontakt na e-mail biuro@
wojkow.pl lub tel. 606-738955
Zatrudnimy osobę na
stanowisku Agent Nieruchomości w wieku 40+ w
pełnym wymiarze. Wysokie
wynagrodzenie prowizyjne.
CV prosimy przesłać na
adres: marek.nowaczek@
gazeta.pl

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

Zatrudnimy zdecydowane
osoby z doświadczeniem i własnym pojazdem do mobilnej
sprzedaży produktów finansowych, wysokie wynagrodzenie
prowizyjne Karkonoskie Biuro
Kapitałowe - 15 lat na rynku dyrektor@kbknet.pl
Zlecę wykonanie schodów
betonowych zabiegowych na
wysokość 2,6 m w terminie
lipiec, sierpień. Zainteresowane osoby proszę o kontakt
e-mailowy to prześlę szczegółowe dane. - torato@wp.pl
Zlecę wymurowanie kominów systemowych - 603 280
275

Skup aut do 10tyś - gotówka
- Skupujemy samochody całe
i powypadkowe, osobowe i
dostawcze od osób prywatnych oraz firm z lat 1993-2010.
Umowa i gotówka od ręki,
wystarczy zadzwonić, to my
przyjedziemy do Ciebie - 664
200 250
Znudziło ci się auto, my je
odkupimy gotówka od ręki,
własny transport, pomożemy
załatwić wszystkie formalności
z wyrejestrowaniem auta - 882
222 219

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

Ciągnik rolniczy i rozsiewacz
- Zetor 7745, 5,6t, poj.3.922,
52 kW, rok prod.1991 przegląd
tech. do 05.2013. Rozsiewacz do wapna i nawozów
RCW 2000 przyczepiany, rok
prod.2006, producent Agromet Brzeg - 75/7612165 ,
605769247
Do sprzedania posiadam
busa MB100, diesel, oszklony,
cena 2800zł do negocjacji 601 924 778
Do sprzedania VW Passat
kombi, 2300 benzyna, grafitowy, automat, skórzana
czarna tapicerka, 11000zł 601 924 778
Fiat Seicento 1.1 (54km)
2003 r. - brak przeglądu, OC
aktualne, benzyna + gaz, niebieskie, zimowe opony, van
ciężarowy, wgnieciony bok
z lewej strony za drzwiami,
pojazd uszkodzony 1200zł do
negocjacji. - 888 770 048
Mam do sprzedania Hondę
Civic sedan 1,5 benzyna, 90
koni mech. , 1993r produkcji,
przebieg 170 tys oryginalnie
bez kręcenia. Sprowadzona z
Niemiec około 7 lat temu. Mało
jeżdżona po polskich drogach.
- 609 252 544
Mam do sprzedania skuter Radi HL50qt-35 2008r.
Sprawny w 100%, przebieg
3613km, garażowany. Odkąd
jest w moim posiadaniu nie
zarejestrowałem go, ubezpieczony. Cena 1300zł do
negocjacji! 2 kaski gratis. 660-32-633
Motocykle, skutery kolekcja - skutery - Piaggio, Italjet,
Honda, Aprilla. Motorowery
- Ogar, Simson, Motorynka,
Koma, Puch, Cherkules, Kadet.
Części. Motory - MZ-ETZ-150.
Skutery - Formuła50, Aprilla Guliver, Piaggio 150. Jelenia
Góra 607445544
Nissan Micra 95r - ABS,
elektryczne szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, RO, welurowa tapicerka,
książka serwisowa. - 693 776
224
Peugeot 306 1.4 - rok
1997,stan bardo dobry dodatkowo komplet zimówek na
felgach, ważne OC i przegląd
przebieg 226 tys., centralny
zamek alarm, ele. szyby, 2
poduszki - 791 705 121
Pilnie sprzedam Renault
Megane 1998 czarny benzyna
przebieg 204000, klimatyzacja, el szyby, lusterka + komplet felg aluminiowych, stan
dobry, brak oc i przeglądu,
cena 3100 - 535 367 327

Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje
napełnianie, odgrzybianie i
naprawa tel. 75 78 936 51
Sprzedam opony zimowe
185/60R 14 Dębica, jednosezonowe, stan b. dobry. Opony
są na felgach. Cena 250 zł. 505 865 407

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
Kupię auto - Stan nie jest
istotny współpracujemy ze
stacja demontażu i wszystko
odbywa się legalnie gotówka
od ręki, własny transport - 787
009 777
Kupię auto za rozsądną cenę
- Skupujemy wszystkie auta,
płacimy od ręki własny transport nie wierzysz to sprawdź
- 882 222 133
Kupię dobry samochód w
okazyjnej cenie tel. 695 605
069
Kupię każde auto 1980-2011
r cale uszkodzone, powypadkowe również bez oc, badania
tech. odbieram własnym transportem gotówka od ręki, - 881
479 957
Kupię samochody uszkodzone - całe, powypadkowe,
niesprawne, również wersje
angielskie, odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i
okolice - 531 588 345
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
Kupujemy wszystkie marki
aut gotówka od ręki własny
transport - 511 209 408
Punto, Corsa, Polo lub
inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od 1000
do 4000zl gotówka od ręki
odpowiadam na sms tel
603182814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Posiadam do sprzedania
Hyundai S-Coupe 1.5 benzyna
z gazem, automatyczna skrzynia, alufelgi, wspomaganie
kierownicy, ważny przegląd i
OC, auto w ciągłej eksploatacji, cena 3300zł do negocjacji.
- 888 696 309
Przyczepa
gastronomiczna
- sprzedam.
Zarejestrowana,
ubezpieczona, odbiór
sanepidu, gotowa
do handlu, w pełni
wyposażona tel. 604
094 312
Samochód ciężarowy i
pług - Mercedes-Benz model
1922 AK, 4x4, poj.11.309,
160kW, zamontowana czołownica, rok prod.1992 Plug
odśniezny typ PD 03-2700, rok
prod.2007 Szczegółowe informacje pod nr. tel. 75/7612165;
605769247
Seat Altea 2006 1,9 TDI igła - Sprzedam lub zamienię
na mniejszy-nowszy. Przebieg
148 tys moc 105 KM. Śliczny
w najmodniejszym białym
kolorze Idealny dla kobiet.
Klimatyzacja 8 poduszek itp
stan techniczny idealny w kraju
9 miesięcy - 517 900 425
Sprzedam Fiata Ulysses
1.9 TD 315 tys. przebiegu,
granatowy, 1997 rok, centralny
zamek, elektr. szyby, hak, 2 x
PP - 796 571 400
Sprzedam Golfa 3 1.6 benzyna 75KM. Mały przebieg
187500km. 1994rok, srebrny,
3 drzwiowy zarejestrowany
ubezpieczony. Cena 3600 do
negocjacji - 698-445-296
Sprzedam Golfa III w idealnym stanie 1.9d ekonomiczny,
zadbany cena 3500 zł do małej
negocjacji - 530 070 774
Sprzedam Jeep Patriot
2009 r. - moc 140 KM, pojemność 2000, diesel, ABS, 4x4,
el. szyby, el. lusterka, klim,
skórzana tapicerka, alufelgi,
ASR, homologacja na ciężarowe Cena 41000 zł plus VAT
o f-ry - 609 840 080
Sprzedam Renault Megane
kombi 1.5 dci 2003 rok klimatyzacja 8 poduszek, pow. el
szyby i lusterka, abs, centralny
zamek, alarm, alufelgi, nowe
wtryski. - 881 479 957
Sprzedam srebrną Hondę
Prelude z 1994r. Poj. 2000cm,
automat, elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach. Stan
mechaniczny bardzo dobry,
blacharka do lekkich poprawek. Cena 4500 zł do negocjacji. - 696 949 507
Tanio Fiat Uno 1.4 96r.auto
sprawne w ciągłej eksploatacji
cena 700zł - 757 123 870

ANONSE
MATRYMONIALNE
21-latka, mała brunetka,
piwne oczy, szukam Pana do
stałego związku, chcącego
rodziny, on powyżej 26lat i 26,
proszę sms coś o Tobie? - 781
146 132

26 chłopak szuka sponsorek
kobiet od 30 do 60 i mam
lokum, lubię dawać kobietom
rozkosz. Cieplice mogą być
kobiety bi. - 722 227 372
26-bi chłopak szuka kobiet
sponsorek od 35 do 60. Mogą
być kobiety bi i sponsorów
tylko dzwonić. - 792 671 802
30-parolatek pomoże miłej
dziewczynie - 725 066 454
32-latek pozna starszą aby
miłe spędzać czas w wolnych
chwilach - 513 394 125
Biuściasta młoda brunetka
wypieści tak jak lubisz i wymasuje swym jędrnym biuścikiem
panów, którzy mają ochotę na
niezapomniane chwile - 725
896 340
Blondynka z dużym biuścikiem, głębokie gardełko, seksowny tyłeczek. Rozkoszne
chwile w Twoim aucie. Full
serwisik 24h. Dyskrecja. - 512
535 526
Brunetka 170 szczupła, 24
lata poszukuje realnego sponsora zdecydowanego na stały
układ bez propozycji typowo
komercyjnych - 667 110 816
Całkiem niezły facet 48lat
pozna miłą, zadbaną panią.
Proszę o konkretne smsy. 698 297 578
Chętnie zasponsoruje miłą,
młodą dziewczynę do 29 lat
tel. 794 383 327
Dojrzała puszysta brunetka z dużym biustem 100 za
godzinkę - 661 771 698
Fajny biszkopcik dla pań Zaspokoję, dotrzymam towarzystwa, wymasuję dojrzałą,
zadbaną panią. Zadzwoń a nie
pożałujesz - 726 094 129
Gorąca myszka z dużą 4
zaprasza do siebie - 534 840
597
M 24l zapłaci za masaż erotyczny z full lodzikiem seksownej i szczupłej kobiecie do 30l.
Tylko sms z konkretną oferta
i krótkim opisem siebie gdyż
brak czasu na zbędne pisanie
- 667 839 776
Masaże dla kobiet - Wymasuje, odprężę, wysłucham jeśli
chcesz popieszczę, ale bez
sexu, nie posiadam lokum,
zapraszam panie od 18 do
100, higiena i dyskrecja gwarantowana ja 186cm, 26 lat,
wysportowany zapraszam 532 326 986
Młody, przystojny brunet
pozna atrakcyjną kobietę:
SMS - 512 804 898
On, bez sponsoringu. Kontakt
sms. - 519 768 360
Pan 52 lata wysoki 186cm
pozna panią najlepiej z Jeleniej Góry okolic jestem stanu
wolnego poznajmy się i dajmy
sobie odrobinę szczęścia czas
tak szybko ucieka - 517 607
238
Pan dla panów czekam na
propozycje tel: 726243661
Pani 47 lat pozna panów po
50 godz. 100zł nie mam lokum
proszę tylko telefonicznie. 665 942 767
Poznam dziewczynę jestem
samotny, mam 31 lat tylko
smsy - 532 529 157

Poznam dziewczynę w wieku
18-36 spragnioną pieszczot,
bliskości, czułości, rozkoszy,
rozmowy, przyjaźni, ciepła,
namiętności. Ja 28L, żonaty,
zaniedbywany przez żonę,
dyskretny, czuły, ponoć przystojny. lukluc@o2.pl
Poznam kobiety spragnione
długich pieszczot i namiętnego
seksu. - 791 892 980
Pracuję w Niemczech,
mam 46 l jestem szczupły,
wysoki, jestem wdowcem,
chciałbym poznać szczupłą
królową z którą mógłbym się
spotkać co któryś weekend 534 816 982
Szukam dwóch odważnych
kobiet do zabaw w trójkąciku.
Wiek bez znaczenia. Oczekuje
dyskrecji. Spotkania tylko
u was. Ja 28 lat szczupły bestla84@interia.pl
Szukam faceta na poważny
związek po 30 i powyżej 178
wzr poważnie myślącego o
życiu. Ja mam 29l samotna i
niezależna. - 697 852 470
Z temperamentem, wesoła o
kobiecych kształtach szuka
jednego konkretnego - 667
374 898
Zasponsoruję +50 - Jeśli
jesteś dojrzałą kotką i szukasz
sponsora to napisz do mnie
, nie mam lokum - 513-858082

USŁUGI
BUDOWLANE

Brukarstwo - sieci wodkan - 793 240 653
Budowa domów pod klucz,
remonty - Przyjmę zlecenia
budowy domów, prac remontowych i instalatorskich. - 603
121 659
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 - wszystkie pokrycia,
naprawy, konserwacje, murowanie kominów, obróbki kominowe - dekarskie, wstawianie
okien - solidnie, fachowo,
tanio, tel. 784 196 933
Dachy, pokrycia blacha,
dachówka, papa. Montaż okien
dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie
kominów. - 607 258 732
Dachy-remonty - najtaniej
zniżki dla wspólnot do 30% 696 328 445
Dekarstwo, ciesielstwo Wszystkie typy pokryć dachowych rynny, okna dachowe,
obróbki, ciesielstwo, altanki,
murowanie kominów - 609
654 791
Docieplenia, malowanie,
budowa itp Prace budowlane
od A do Z. Ceny do negocjacji.
- 605 886 197
Docieplenia, remonty A-Z,
budowa domów, adaptacje,
elektryka solidnie-terminowo
- 695 112 363
Domy kompleksowo profesjonalnie w rozsądnej cenie - 605
209 140
egipsy - nietypowe zabudowy. Kontakt 606403579
Firma budowlana - prace
remontowo-budowlane. Tanio,
solidnie i fachowo. Sprawdź
nas. - 884 881 970
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Glazurnik - kafelkowanie
- Profesjonalne kafelkowanie kuchni, łazienek, podłóg,
tarasów. Ceny do negocjacji.
- 797-252-379
Hydraulik - Pex,alu,
miedż, spawanie, ogrzewanie podłogowe, instalacje
solarne. Wystawiamy faktury
- 691528286, 667689012
Hydraulika - ins wod-kan,
CO, podłogówka, kotłownie 511 639 680
Instalacje wodno kanalizacyjne c o montaż kotłów,
przyłącza gazowe, projekty,
pozwolenia kompleksowa
obsługa - 691 759 463
Koparko ładowarka cat
Jelenia Góra i okolice - 502
845 039
Kostka brukowa, klinkier Podjazdy, tarasy, kostka beton
i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, klinkier, drenaże,
suche zabudowy, malowanie
itp. oraz profesjonalne doradztwo. Faktura VAT, szybko,
tanio i solidnie - 787210943,
511545064
Oferuje usługi podnośnika
koszowego P-183, wysięg
18m. Tanio! Tel. 502 508 265
Ogólnobudowlane glazura, panele, hydraulika
oraz inne usługi z zakresu
budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT. - 502 068 070
Og ó l n o b u d o w l a n e
usługi, docieplenia, kafelkowanie, remonty, elewacje - 606
508 723
Okna PCV pod każdy wymiar,
klasa jakości A, 6-komorowe,
do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul.
Wolności 179B Jelenia Góra
- 696 222 263
Parkiet, deska, panele Sprzedaż oraz montaż parkietów oraz paneli podłogowych
renomowanych firm np Barlinek. Zapraszamy do kontaktu.
- 667658311,
Płytkarz i wykończeniówka - Łazienki kompleksowo oraz pozostałe remonty
530725729
Podejmę pracę. Wykończenia, tynki, regipsy, gładzie,
malowanie. Nie pije. Czytam
plany. - 530 534 986
Posadzki betonowe, zacieranie mechaniczne, układanie
styropianu. Chudziaki i tarasy.
Ekipa z wieloletnim doświadczeniem. Gwarantujemy
krótko terminowa realizacje
zleceń. Tanio i solidnie - 662
348 562
Prace ziemne Digger-Bud
- Wszelkiego rodzaju prace
ziemne, przyłącza, niwelacja terenu, wykopy, montaż
oczyszczalni, studnie, rozbiórki kompleksowo, drogi
dojazdowe do posesji, sprzedam humus, żwir, kamień
drenarski, szybko i tanio - 793
360 425
Profesjonalne - dachy wszystkie pokrycia, naprawy,
konserwacje, murowanie
kominów, obróbki kominowe
- dekarskie, wstawianie okien
- solidnie, fachowo, tanio, - 696
328 445
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Przyjmę zlecenia na wykonanie remontów mieszkań.
Kompleksowo- łazienki,
regipsy [sufity podwieszane],
panele, hydraulika, malowanie
itp. Referencje. - 727-238693
Remonty - malowanie, tapetowanie, gładzie gipsowe, sufity
podwieszane, ścianki działowe G-K, panele podłogowe
i ścienne. - 0602308072
Remonty - tanio, fachowo
- Malowanie i szpachlowanie (gładzie), panele i płytki,
hydraulika i CO, ścianki i sufity
z płyt G/K (regipsy) murowanie
i wylewki betonowe, adaptacje
poddaszy itp. Wycena i dojazd
gratis. 516-048-225
Remonty i wykończenia.
Malowanie, panele, regipsy,
glazura, tynki, gładzie, instalacje wodno kanalizacyjne,
montaż drzwi, okien. Solidnie,
czysto i niedrogo - 518 854
126
Remonty wnętrz i wykończenia mieszkań. - tynki, gładzie, ścianki działowe, regipsy,
panele, parkiety, cyklinowanie,
glazura, malowanie, tapetowanie itp. - 535 860 305
Systemy alarmowe - instalacja, obsługa grupy interwencyjnej, serwis 24h, najniższe ceny
- zapewnia Agencja Ochrony
Krajewski BIS. - 605 097 861
Tarasy, sprzedaż, montaż
- Tarasy z deski kompozytowej oraz drewna litego 667658311,
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 hydrauliczne - instalacje kanalizacyjne, hydraulika
kominkowa, wymiana urządzeń sanitarnych, instalacje
wodne, instalacje centralnego
ogrzewania... - 797-252-379
Usługi zduńskie - Budowa i
przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych - 666 738 298
Wszelkie usługi związane z
instalacją centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe,
ogrzewanie ścienne, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, awarie, naprawy,
kotłownie, piece na eko-groszek itp. - 502 783 542
Wykonuje na zamówienie sztachety ogrodzeniowe
balustrady balkonowe oraz
inne wyroby z drewna tel. 693
502 103
Wykonujemy murki oporowe, ogrodzenia z kamienia,
boniówka, łupek, odwodnienia
przy budynkach. Ceny do
uzgodnienia. - 501 576 985

USŁUGI
EDUKACYJNE

Angielski Lubomierz Gryfów - Udzielę korepetycji z
języka angielskiego, posiadam
tytuł magistra filologii mieszanej(ang. i ros.), najchętniej
dojazd do klienta, cena do
uzgodnienia, w zależności od
ilości godzin w tygodniu. - 601
575 612

og£oszenia
Kontenerowy wywóz
gruzu i śmieci. Wynajem kontenerów. Najniższe ceny w
Elektryk - solidnie i tanio. mieście. - 500 766 817
Montaż instalacji w domu,
mieszkaniu. Drobne naprawy,
Koszenie trawników
pomiary. Podłączenie płyty
profesjonalnym
grzewczej - podbicie gwarancji. - 601 717 759
sprzętem tel. 535 753
877
Systemy alarmowe - instalacja, obsługa grupy interwencyjnej, serwis 24h, najniższe ceny
- zapewnia Agencja Ochrony Koszenie trawy, wertykulaKrajewski BIS. - 605 097 861 cja - tanio i solidnie tel. 607
401 973
Kredyt gotówkowy konsoUSŁUGI
lidacyjny. Dojazd do klienta
FOTOGRAFICZNE
- 514 175 220
Oferuję profesjonalne zdję- Kredyty gotówkowe, kosocia ślubne na terenie całego lidacyjne, hipoteczne, samoDolnego Śląska. Gwarantuje chodowe, chwilówki Inni nie
przenośne studio fotogra- mogą my pomożemy. Karficzne. Oryginalne plenery. konoskie Biuro Kapitałowe
Autorska oprawa płyty, Nie- ul Mickiewicza 2A Tel: 75
zapomniane wrażenia. mat. 752-27-72
gracz@gmail.com - 515-151- Kredyty i pożyczki od 100
897
zł do 5 mln na oświadczenie
i zaświadczenie, również bez
USŁUGI
BIG, super oferta konsolidacji
INFORMATYCZNE
kredytów Karkonoskie Biuro
Strony i sklepy www - wyceń Kapitałowe ul. Mickiewicza 2A
- Profesjonalne strony www z 75 762-27-72
zapleczem do administracji, Naprawa pralek i sprzętu
bez dodatkowych kosztów. AGD - Dariusz Simoniuk ul;.
Indywidualne projekty, wersje Karłowicza 25, zakład czynny:
oszczędnościowe. Dodatki, pn-pt 10-17, sobota 10-13 tel.
galerie, slidery, katalogi, rezer- 603 835 483
wacje, sklep. - 506 423 767
Pisanie wniosków o dotację
UP - w zakresie usług oferuję
pomoc w pisaniu wniosków na
USŁUGI
otrzymanie dotacji na otwarMUZYCZNE
cie i rozwinięcie działalności
Wesela przyjęcia muzyka gospodarczej. Biuro Rachuninstrumentalno -wokalna akor- kowe Koala - Jelenia Góra
deonowa Repertuar polski i - ul: W.Polskiego 54 - 782
zagraniczny również na żywo. 020 635
Cena umowna. - 692 046 Podatki, księgowość 727
Reprezentowanie przed
Zespół muzyczny Hot Stuff organami skarbowymi i podatna wesela ,bankiety ,dancingi kowymi w czasie kontroli i
oraz obsługa grup niemiec- postępowania podatkowego
kich. Demo na stronie. - 669 (wieloletnie doświadczenie),
skargi do WSA, NSA, profe893 174
sjonalna kompleksowa księgowość, kadry, bhp. - 510
USŁUGI
243 264
RÓŻNE
Pogotowie gazowe 24h
Bezpłatne porady prawne - Tel.500-50-50-02 Jelenia
ul. Teatralna 1, we wtorki od Góra i okolice Junkersy, kotły,
11-15, po wcześniejszej reje- kuchenki gazowe. Naprawa,
stracji telefonicznej tel. 602 konserwacja, montaż urządzeń
gazowych. Próby szczelności
467 812
instalacji starych i nowych.
Biuro Rachunkowe oferuje Zawsze bezpiecznie pewni
pełen zakres usług księgo- jakości.
wych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi Pożyczki dla przedsięhandlowe, książka przycho- biorców w ramach funduszu
pożyczkowego Dolny Śląsk
dów i rozchodów i wiele innych
- Jeremie. Polska Fundacja
- W.Polskiego 54 - 782 020 Przedsiębiorczości ul. Górna
635, 601 837 677
10-11/pok.28 II p. Jelenia Góra
Hydraulik od A do Z - - 75 229 64, 602 183 746
Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra Przytnę żywopłot, skoi okolice instalacje, montaże, szę trawnik /małe i duże
usterki, naprawy, moderniza- powierzchnie/szybko i tanio.
cje itp. Przepychanie, udraż- Proszę sprawdzić. - 887 970
nianie rur kanalizacyjnych. 774
Zawsze solidnie pewni jakości
Systemy alarmowe - instalai dobrej ceny.
cja, obsługa grupy interwencyjJunkersy serwis 24h - nej, serwis 24h, najniższe ceny
Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra - zapewnia Agencja Ochrony
i okolice Junkersy, termy, Krajewski BIS. - 605 097 861
kotły, kuchenki gazowe. Ser- Udrażnianie kanalizy Wuko
wis, konserwacja i montaż 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
urządzeń gazowych. Zawsze Góra i okolice Szybkie usuwabezpiecznie pewni jakości i nie awarii 1-3 godz od zgłodobrej ceny
szenia Udrażniamy zapchane
Kanalizacja - udrażnia- rury(fi 30-200 mm) odpływy w
nie, oczyszczanie odpływów domu i za budynkiem
- Kanalizacja - udrażnianie, Zajmujemy się porządoczyszczanie odpływów, kami oraz terenami zielonymi
hydraulika kompleksowa tel. koszenie grabienie.. - 796
609 172 300
484 850

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Złota rączka - mąż na
godziny - Tel.500-50-50-02
J. Góra. Naprawy drobne w
zakresie: hydraulika, elektryka,
budowlanka, posiadamy umiejętności, profesjonalny sprzęt i
działamy skutecznie. Zawsze
solidnie pewni jakości
Żaluzje, rolety. Wyprzedaż
- Rolety okienne tkaninowe.
Ponad 500 wzorów i kolorów
tkanin. Przedstawienie dostępnych produktów i wycena w
czasie jednej wizyty. Konsultant do dyspozycji od 9.00 do
20.00. 534 144 130 anicor@
vp.pl

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek, usługi również w
firmie. Odbieramy - przywozimy, wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172 300
Specjalistyczna firma
- wykonujemy: - dezynfekcje
- dezodoryzacje – dezynsekcje. Sprzątamy: - wspólnoty
mieszkaniowe - firmy, instytucje, hotele, domy, mieszkania
- sprzątamy po pożarach, nadpaleniach telefon: 695029722
Wykonujemy prace porządkowe klatek schodowych oraz
terenów zielonych podległych
im - 796 484 850

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autokar Mercedes 33+1
miejsc i Setra 55+1 miejsc
-wycieczki ,przewozy email
wycieczki-albatros@wp.pl 604 229 350
Lotniska - przewozy: Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door
to door - 607 763 204
Przeprowadzki rabaty.
Jelenia Góra i okolice. Tanio,
szybko, solidnie. Duży samochód 3,5t.- mała cena. Super
promocyjna cena. - 511 160
252
Przewozy osobowe "Dario"
do Niemiec i Austrii tel. 75 78
127 46, 787 808 243
Transport bus, przeprowadzki - kompleksowo, dyspozycyjność tel. 782 021 371
Usługi transportowe i przewóz mebli. Duży samochód
3,5t. - mała cena. Super promocyjna cena - 511 160 252

SPRZEDAM
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
Sztachety tanio sprzedam
- 600 586 419

MIESZKANIA
SPRZEDAM
84tys JG - Sprzedam kawalerkę po kapitalnym remoncie
z ogródkiem w okolicy Małej
Poczty na 1 piętrze, czynsz
88zł. Gold House nr lic. 10750
- 691 210 677

99m2 na I piętrze kamienicy - Zapraszam do zapoznania się z nieruchomością
i zaproponowania własnej
ceny. Mieszkanie 3-pokojowe,
całkowicie rozkładowe, z balkonem, w zacisznym miejscu
ale na obrzeżach ścisłego
centrum.N.Otti13225 - 603
491 335
Apartament na Zabobrzu
- M3, 58,40m2, czynsz 470zł,
kuchnia w zabudowie, dwie
szafy komandor, mieszkanie po kapitalnym remoncie,
wysoki standard. Cena 214
000zł. Kodex 10721 - 513
060 568
Atrakcyjna cena tylko
98000 zł - Kilkurodzinna kamienica, I piętro: 2 -pokojowe pow.
całkowita mieszkania 51 m
kw., użytkowa 41 na - stan do
remontu, modernizacji: ogrzewanie piecowe. Cena 98000 zł
lic.9549 - 726 290 939
Atrakcyjne 3 pokojowe
- Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, z balkonem 66 m2
( pierwotnie 4 pokojowe ) na
trzecim piętrze Zabobrze III.
200 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie, 84 m2, po remoncie pierwsze piętro, 3 pokoje, 2
łazienki kuchnia w zabudowie.
260 000 zł. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Atrakcyjne dwupoziomowe - Świetne mieszkanie
blisko centrum w dobrej cenie.
85m2 wykończone pod klucz
dwie sypialnie, dwie łazienki,
duży salon, kuchnia. Roksanes Ż 7867 Abn Stępień - 508
240 831
Bez pośredników sprzedam
mieszkanie w centrum, do
remontu 117 m2 tel. 886 729
778
Bezczynszowe mieszkanie w Cieplicach. Lokal
stanowi otwarta kuchnia z
pokojem dziennym, drugi
pokój i łazienka. Lic.4917 505 718 934
Centrum 2 pokojowe - w
kamienicy na 2 piętrze 47m
salon z aneksem ,sypialnia
tanie w utrzymaniu. Lic 5877 N
Muraszko Małgorzata Kowalska - 500 122 446
Cieplice 145 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem,
56 m2, drugie piętro w kilkurodzinnym bloku, do odstąpienia
garaż. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Cieplice kawalerka96tyś.37m2 - Pilne - II piętro,
kawalerka (pokój25m2) całość
po kap. remoncie. Nowe instalacje, podłogi, okna PCV, drzwi
wejściowe. Wymaga jedynie
odświeżenia. Zielona okolica,
zadbany budynek. Czynsz
85zł. N.Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Cieplice Oś Zielone Tarasy Nowe mieszkania w doskonałej jakości wykonania. Osiedle
czterech budynków, każdy
z windą dużymi balkonami,
tarasami. Mieszkania od 42
do 69 m2 gotowe do zamieszkania Roksanes Ż 7867 - 508
240 831

Deweloperskie 3 pokojowe , 65m2, III p, okolice
centrum, spokojna okolica, w
pobliżu park, tereny zielone
sprzedam w wyjątkowo niskiej
cenie tylko 170 tys.zł, czyli
2615 zł/m2. Lic. 4566. EuroDom. - 695 999 963
Do sprzedania tanie dwupokojowe w centrum. Roksanes
Żukowski lic 7867 Abn Stępień
- 508 240 831
Dwa pokoje - po remoncie
- 49 m2, wysoki parter, cena
137 000 zł. Ogrzewanie własne - gazowe. Mieszkanie nie
wymaga nakładów. Kuchnia
w cenie. Kamil Żur, Nieruchomości Partner - lic 4917 - 604
906 257
Dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem
,co gazowe, pośrednikom
dziękuje - 603 083 567
Dwupokojowe tylko 65tyś
- Do sprzedania tanie mieszkanie w Jeleniej Górze. Mieszkanie wymaga remontu jednakże
cena jest rewelacyjna. Roksanes Ż lic. 7867 Abn Stępień
- 508 240 831
Grota Roweckiego - 37m2
- Sprzedam mieszkanie, 2
piętro, balkon. Bardzo dobra
lokalizacja, cisza i spokój, a
zarazem blisko centrum. Cena
125 tyś zł, lic 16361 npremium
- 600 227 515
IV piętro, 39m2, 2 pokoje (16,
9m2) do remontu, bardzo
słoneczne i ustawne. Blok po
termomodernizacji, spokojna
okolica, blisko do placu ratuszowego. Cena do negocjacji.
N. Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Karłowicza 39m2 - 2
pokoje - IIIp. - IIIp. 2pokoje(18,10m2) z loggia. Całość
po kap. remoncie wykonanym w dobrym guście. Okna
PCV, gładzie, nowa łazienka
i kuchnia. Nowa klatka, spokojna lokalizacja i sąsiedztwo.
N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Kawalerka - 89 tys. Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu, 26m do zamieszkania.
Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 509 156 610
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 39000zł - 24m2,
do kapitalnego remontu. W
bardzo ładnej miejscowości
niedaleko Jeleniej Góry. Polecam 1600zł/m2 Nieruchomości Sudety Lic. 1749 - 795
788 882
Kawalerka na Zabobrzu
- 27m2, wyposażona (pralka,
lodówka, TV), gotowa do wprowadzenia (panele, kafle, nowe
okna), 2 piętro, słoneczna,
czynsz 125 zł. Zapraszam na
prezentacje. - 791 292 898

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerka na Zabobrzu I,
24 m2 - Ciepła i słoneczna po
częściowym remoncie. Nowe
okna i panele na podłogach. Na
ścianach gładzie. Ogrzewanie
z sieci. Blok ocieplony IV-p.,
klatka schodowa zadbana.
Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kawa l e r k a w n o w y m
budownictwie - Przytulna
i słoneczna o powierzchni
26m2 i więcej po podłodze
ze względu na skosy, jedynie
na II piętrze, ogrzewanie i
ciepła woda z sieci, idealna
lokalizacja.83tyś zł do drobnej
negocjacji.N.Otti13225 - 603
491 335
Kawalerka Zabobrze Parter 26m tania w eksploatacji .Lic 5877 N Muraszko
Małgorzata Kowalska - 500
122 446

Kawalerka, I piętro, 22,6
m2 - W zadbanej kamienicy w
ok. Małej Poczty po remoncie.
Nowe instalacje, gładzie oraz
okna i drzwi. Ogrzewanie
gazowe. Mieszkanie jasne,
przytulne. Czynsz 80 zł. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 26,5
m2 - Mieszkanie na Zabobrzu
I po remoncie, środkowe, bardzo ciepłe, do zamieszkania
od zaraz. Budynek IV-p. po
termomodernizacji. Kuchnia
osobna z wyposażeniem w
cenie. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620071
Kiepury 2 pokojowe 99000zl.
Mieszkanie 50m2,rok budowy
2001, stan idealny, nie zadłużone, nie wymaga żadnych
remontów, szczegóły przy
prezentacji, sprzedam bez
pośredników. - 787 377 930

og£oszenia / reklama

Komfortowe 3 pokojowe Mieszkania - Rodzina na
Swoim - Sprzedam dwa miesz- Mieszkanie 66 m2 po kapi- kania 3-pok. kwalifikujące się
talnym remoncie, trzecie pię- do programu RnS. Cieplice128 tys. Zabobrze-175 tys.
tro w bloku, Zabobrze II. N. Nie wymagają nakładów finansowych Marcin Chaszczewicz
Rychlewski lic: 9549 - 667 lic.14414. Bezpłatny raport o
pobierz on-line - 660 359 500
219 752
Mieszkania od 118 tys. Sprzedam mieszkania deweloperskie o zróżnicowanym
metrażu. Zapraszam na
prezentację: Lidia Łotocka
lic.14414. Honorarium biura
opłaca deweloper. RAPORT
o cenach nieruchomości
dostępny bezpłatnie online 607 445 996
Mieszkania w Cieplicach Dwa mieszkania 1. 2pokojowe45m2, 2p. cena 170000pln. 2.
4pokojowe- 66m2, 2p cena
220000pln. oba blisko parku.
EKR Nieruchomości nr lic
12382. - 665 270 076

Mieszkanie 3 pokojowe;
Janowice Wlk. ogród; 175 tys.
"NK" lic.6327 - 501090928;
756436051
Mieszkanie 3-pokojowe,
53,6 m2 - Na III piętrze w bloku
ocieplonym IV-p., na Zabobrzu
I. Rozkładowe, środkowe i ciepłe. Kuchnia osobna z meblami
na wymiar. Ogrzewanie z sieci,
ciepła woda z junkersa. Nieruchomości Szymkiewicz l. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie sprzedam 3
pokoje 63m2, 72m2 po podłodze, kominek, balkon, piwnica,
centrum, ładna aranżacja po
remoncie tel. 885 040 959
M i e sz k a n i e S z k l a r s k a
Poręba - 64 m2, 2 pokojowe
po remoncie na wysokim
parterze w kamienicy z częścią ogródka, 170 000 zł N.
Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
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Mieszkanie ul. Kiepury
42m - Atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie przy ul. Kiepury. Nie wymaga nakładów
finansowych. Zapraszamy na
prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Kontakt:
Renata Osińska. Raport o
cenach gratis - 509 156 610
Mieszkanie3-pokojowe,
69,1 m2 - Na wysokim parterze
w bloku IV-p. na Zabobrzu
III. Rozkładowe, środkowe,
b. funkcjonalne z balkonem.
Kuchnia osobna. Ogrzewanie
i ciepła woda z sieci. Podłogi
parkiet. Nieruchomości Szymkiewicz l.2400 - 669-620-071
Niezależne wejście- dobra
cena - Mieszkanie przy ul.
Muzealnej o powierzchni
ok.100m. 3 pokoje, możliwość
zrobienia niezależnego wejścia. Teren posesji ogrodzony,
bezpośrednie sąsiedztwo
parku. Wymaga kapitalnego
remontu. Lic 12181 - 514 600
103
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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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 mieszkania - 2536
zł./m - Sprzedamy nowe
mieszkania w stanie deweloperskim o zróżnicowanym
metrażu. Zapraszam na prezentację: Renata Osińska =
lic.14414. Honorarium biura
opłaca deweloper. Raport
cenowy dostępny bezpłatnie
on-line - 509 156 610
Nowe mieszkania Cieplice ul. Zielona, budynek z windą,
dużymi tarasami oraz balkonami, okna z roletami, instalacja TV, CO i CW z sieci.
Miejsca parkingowe, garaże,
doskonała lokalizacja i jakość
wykonania. Roksanes Z 7867
- 508 240 831

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Obok Placu Ratuszowego
60m2 - II piętro w bloku po
termomodernizacji, 60m2,
3pokoje z balkonem-wymaga
remontu. Doskonała lokalizacja z parkingiem pod blokiem.
Ustawne, słoneczne, cena
podlega negocjacji. N.Fankulewscy lic.8236 - 692 094
962
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
Pilnie 39m2 - mieszkanie
2-pokojowe po kapitalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe,
w okolicy Małej Poczty. Czynsz
ok. 100 zł. Miejsca parkingowe
przy budynku. Gold House nr
lic. 10750 - 691 210 677
Pilnie sprzedam - 50m ul.
Transportowa 3 pokoje po
remoncie cena 145tys do
negocjacji agencje nieruchomości proszę nie dzwonić 603 364 738
Po kapitalnym remoncie
(instalacje, ściany, sufity).
49m2, drugie piętro, dwa
pokoje centrum jeleniej, piwnica. W kamienicy po remoncie elewacji i klatki schodowej
- 504-512-249
Przestronne mieszkanie - Na lokal o powierzchni
79m2 składają się trzy pokoje,
kuchnia i łazienka. W mieszkaniu wymienione okna, nowa
instalacja grzewcza. Lic.4917
- 505 718 934
Rodzina na Swoim - centrum
JG - Mieszkanie 3 pokojowe
(66m) kwalifikujące się do
programu RnS po remoncie w
centrum Jeleniej Góry. Zapraszam na prezentację: Renata
Osińska lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości.
- 509 156 610
Rodzina na Swoim; ul.
Noskowsk. - Przestronne trzypokojowe mieszkanie spełniające wymogi programu
RnS.l.14414 - 660 359 500
Słoneczne M3. Sprzedam
61m2, I piętro, 3 pokoje, słoneczne, panele, gładzie, nowe
instalacje, nowa stolarka,
gotowe do zamieszkania.
Cena do negocjacji, właściciel
- 509996394, 509996393
Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66 m
z ogródkiem, co gazowe,
pośrednikom dziękuję - 605
934 763
Sprzedam kawalerkę po
remoncie w atrakcyjnej cenie
tylko 75 tys.l.14414. Raport o
cenach nieruchomości możesz
pobrać on-line. - 881 690 604
Sprzedam mieszkanie (zajmuje całe piętro) 115m2, 5
pokoi, duża kuchnia, garaż,
działka 700 m2, Os.Czarne,
cena 210 tys. - 693 984 931
S p r z e da m m i e s z k a n i e
2-pokojowe na Zabobrzu.
4-piętro, rozkładowe. Tanio,
mieszkanie kwalifikuje się do
programu "rodzina na swoim"
- 511-414-895
Sprzedam mieszkanie 3
pokojowe, 1 piętro, ładne,
rozkładowe, 56mkw Zabobrze.
Cena 155 tys. - 792 700 187

Sprzedam mieszkanie 46
m2 w centrum Piechowic po
remoncie na 4 piętrze - 513
152 714
Sprzedam mieszkanie cena
do negocjacji 2 pokoje 34m2
Zabobrze - 661 703 997
Sprzedam mieszkanie w
Komarnie - Duże, słoneczne,
przestronne mieszkanie w
spokojnej wiejskiej okolicy,
blisko Jeleniej Góry. 1550 zł/
m2. Bez pośredników - 502
403 749
Sprzedam mieszkanie w
Komarnie - Duże, słoneczne,
przestronne mieszkanie w
spokojnej wiejskiej okolicy,
blisko Jeleniej Góry. 1550 zł/
m2. Bez pośredników - 502
403 749
Sprzedam mieszkanie:92
m2, 4 pokoje, łazienka, toaleta, kuchnia, duży przedpok.
z dużą szafą pod zabudowę.
Stan idealny, do zamieszkania.
Cena 350 tyś-bez pośredników. - 503 007 820
Sprzedam nowe mieszkania w Cieplicach. Budynek
3-rodzinny, ogrodzony. Metraż
od 73- 94m2. Spokojna dzielnica domków jednorodzinnych. 3000zł/m2. Gold House
nr lic.10750 - 691 210 677
Sprzedam piękne mieszkanie w Kowarach. Powierzchnia
60 m2. Idealny rozkład - 3
ustawne pokoje w kształcie
kwadratu, kuchnia, łazienka,
toaleta, Co. Mieszkanie bardzo ciepłe w świetnej lokalizacji. - 601 525 658
Sprzedam w Siedlęcinie
parter 86 m2, po remoncie, z
garażem tel. 888 795 037
Trzypokojowe po remoncie - Zabobrze, 65 m2, balkon,
po remoncie. III piętro. Cicha
okolica. Budynek po remoncie.
Cena 200 000 zł. Kamil Żur,
licencja 4917, nPartner - 604
906 257
Trzypokojowe z pięknym
ogrodem - W Janowicach
usytuowane w solidnej willi
na drugim piętrze z balkonem
i działką 625m2. N.Grzywińscy
Lic 998. - 509 156 552
Tylko 127 tys. - 83 m/
zamiana - Do sprzedania
mieszkanie 3 pokojowe w
okazyjnej cenie, tylko 127 tys.
Możliwa zamiana na kawalerkę lub małe dwupokojowe.
Lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości - 535 999 469

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuje do wynajęcia
od X mieszkania do 40m,za
wyjątkiem Zabobrza, najchętniej blisko centrum, nieumeblowane, z możliwością podpięcia
kuchenki elektrycznej 360KW
- 667 637 799

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia 2 kawalerki,
niezależny wjazd, parking,
ogród, Jelenia Góra osiedle
Czarne tel. 795 203 490, 75
75 215 89
Do wynajęcia kawalerka umeblowana, Zabobrze I tel. 883
005 356

Do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, słoneczne, umeblowane, TV, pralka, lodówka,
duży balkon, ul. Kiepury 1000
zł + liczniki+ 1m. kaucja tel.
601 318 439
Do wynajęcia mieszkanie 3
pokojowe komfortowe w pełni
umeblowane z dużą łazienką
i garderobą + piwnica, kuchnia
w zabudowie , cena 1100 zł
+ opłaty (czynsz) na Osiedlu
Park Sudecki - 509 693 280
Kawalerka 25,80m2 na
Placu Ratuszowym 500zł +
czynsz 160zł +liczniki oraz
51,80m2 na Zabobrzu III 560zł
plus czynsz 283zł plus liczniki.
Kaucja 1000zł. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Kawalerka do wynajęcia,
Sobieszów tel. 606 346 424,
668 773 856
Mam do wynajęcia komfortowe mieszkanie 40 m2 na
Kiepury - umeblowane tel. 601
170 736
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pok. w pełni wyposażone przy ulicy Złotniczej 19
osobie niepalącej. Ogrodzony
parking 1000 zł + liczniki - 511
779 711
Mam do wynajęcia pokój tel.
886 729 778
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 65m2 w centrum przy ulicy Pocztowej składające się z 2 pokoi, łazienki i
kuchni. Koszt 700zl + media.
Kaucja 1000zł - 602 704 927
Mieszkanie na Wyczółkowskiego - 2 pokoje na parterze,
rozkładowe, po generalnym
remoncie, 850zl (w tym czynsz)
+ media. Tel. 757648401 kom.
606755701 po 15-tej.
Na Placu Ratuszowym, słoneczna, ustawna, c.o. miejskie,
wszystkie media, łazienka,
WC, wnęka kuchenna, nieumeblowana, 490,- zł + czynsz
+ media, kaucja 1.000,- zł, od
zaraz, bezpośrednio. - 502
377 461
Nowa kawalerka do wynajęcia - Umeblowana i wyposażona kawalerka 150m
od Kolegium. 30m2 pokój z
oddzielnym aneksem kuchennym, łazienka, balkon. Media
z sieci. 850zł + prąd + kaucja
zwrotna. - 510 410 288
Pokój, kuchnia dla dziewczyny pracującej, 400 zł +
vat, internet i media tel. 502
560 136
Przyjmę koleżankę do
współpracy na mieszkanku
super ruch i miła atmosfera 726 474 933
Sobieszów - Jelenia Góra
wynajmę - Pół domu, miejsce
na auto, mieszkanie osobo
80m pok. łazienka, kuchnia,
przedpokój, wyposażone
wszystko nowe. 800zł plus
opłaty ok. 150/200zł - 607
445 544
Stancja dla studentów - 691
142 843

Wynajmę kawalerkę po
remoncie z balkonem, blisko
Kolegium Karkonoskiego.
Umeblowana kuchnia: zmywarka, piekarnik, kuchenka,
ciepła woda w czynszu. Możliwość podłączenia internetu i
TV. Cena 700zł + liczniki - 665
117 447
Wynajmę mieszkanie - 2
pokoje, łazienka, kuchnia,
ogrzewanie gazowe, stare
budownictwo, II piętro, kuchnia i pokoje umeblowane, do
dyspozycji pralka i lodówka.
Czynsz wynosi 1000 zł+ kaucja + rachunki - 660339857
664-695-015
Wynajmę mieszkanie 3 pok.
na Zabobrzu. Bez pośredników. - 668 610 335
Wynajmę mieszkanie, słoneczne 2 pokojowe, na parterze, po remoncie, w pełni
wyposażone i umeblowane.
W centrum Jeleniej Góry, obok
Urzędu Miasta oraz 100m od
Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cena to 800zł - 693 842 093
Wynajmę od zaraz mieszkanie 2-pokojowe 48m2, balkon,
rozkładowe, zadbane, J.Góra,
ul Różyckiego, 800zl+media,
tel.515790925
Wynajm ę umeblowane
dwu pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu od 01.07 koszt
wynajmu 600 zl + opłaty - 507
136 537

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie na dom - 3
pokojowe na Orlim i 2 pokojowe na Zabobrzu, dom do 300
000 zł do 10 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
Szklarska Poręba. Zamienię lub sprzedam mieszkanie
(190tys.) bdb lokalizacja blok,
40m2, 2 pokoje, 1 piętro, balkon. Mieszkanie w Szklarskiej
Porębie na Jelenią Górę lub
Cieplice - 606 638 548
Zamienię 3-pokojowe mieszkanie na kawalerkę lub małe
dwupokojowe z dopłatą.
Możliwa sprzedaż - 127 tys.
Lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości - 535 999 469
Zamienię mieszkanie dwupokojowe 51 m2 parter Zabobrze
II na większe do 65 m2 III-IV
p. Zabobrze III, może być do
remontu tel. 698 089 816
Zamienię na większe Mieszkanie komunalne 30m
w Piechowicach 2-pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.
Co etażowe. pierwsze piętro.
Zamienię na większe 3 pokojowe. Proszę o kontakt sms
oddzwonię. - 500 170 386

DOMY
SPRZEDAM
Międzyrzecz - Bobowicko
- Dom wolnostojacy o pow.
całkowitej 218,80m² podpiwniczony z garażem oraz
budynkiem gospodarczym.
Pow. działki 680m², widok
na jezioro, blisko las. Cisza i
łono natury blisko ciebie. Bez
pośredników. - 885 342 947
Nowy dom - na trasie Kowary
- Karpacz, 150 m2, 5 pokoi, na
działce 995 m2 tylko 495 000
zł N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

og£oszenia / reklama
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Sprzedam bez pośredników w urokliwej, zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry, pół
domu z ogrodem, garażem,
wyremontowane 123m2 - 4
pokoje tel. 695 208 669
Sprzedam dom - znajduje
się w Oleszna Podgórska 57.
Działka 1700m2 + 0,14ha
użytków rolnych 4A. Ogrzewanie C.O, okna plastikowe.
Oddalony 50 od drogi gminnej. Więcej informacji tel.
880157091
Sprzedam dom do remontu
- Sprzedam 1/2 domu poniemieckiego w Radomierzu
(15 km od Jeleniej Góry) o
powierzchni 115m2. Budynek
posiada niezależne wejście.
Media: prąd, woda, szambo.
Cena 100000zł. Działka ok.5a.
- 793 744 712
Sprzedam dom jednorodzinny 100 m2 z garażem.
Działka 550 m2. Okolice Jeleniej Góry do zamieszkania.
Tel. 607 778 884
Sprzedam dom segment
środkowy pow. 162 m2. Trasa
Karpacz - Szklar.Por. Kuchnia, salon, łazienka dół góra
4 sypialnie + 2 antresole
Pokój kąpielowy. Działka 435
m2. Podjazd 3 auta. Tel. 606
403 271

Sprzedam komfortowy dom
o pow. 150m2 na działce
3000m2 w Pilchowicach, 14
km od Jel. Góry lub zamiennie na mieszkanie tel. 695
605 069
Wolnostojący z pięknym widokiem - w bardzo
rozsądnej cenie, z 1997r,
nowe ogrzewanie gazowe
plus kominek, duży taras,
zadbana działka, garaż w
bryle budynku. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335
Z widokami na góry.. - Szklarska Poręba Średnia ok. 160
m kw działka 982 m kw., dwa
apartamenty z niezależnym
wejściem, pięknie zagospodarowany teren. lic.9549 - 726
290 939

DOMY
ZAMIENIĘ
Zamienię na mieszkanie
dom z dopłatą. Dom w Podgórzynie 162 m2 nowy 5
pokoi. Kuchnia z zabudową.
Garaż, podjazd na 3 auta,
ogród. Cena 430 tys zł, tel.
692 087 166

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Bardzo atrakcyjna działka
budowlana w J- Górze-Dziwiszów, os.leśne zacisze
o pow.3482m². Media przy
działce, w sąsiedztwie nowe
domy, widok na pasmo górskie,
zamieszkaj tam gdzie inni spędzają urlop. - 885 342 947
Działka budowlana Sobieszów - Dobre położenie w centrum Sobieszowa, przystępna
cena 517 201 404.
Piękna działka w Jeżowie
- budowlana o powierzchni
1540m2, naturalne oczko
wodne, piękna, widok na panoramę Karkonoszy - 723 000
001
Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło
Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel.
695 725 857
Piękna działka w Jeżowie
Sudeckim - Sprzedam działkę
budowlaną o powierzchni
1540m2, naturalne oczko
wodne, piękna, widok na panoramę Karkonoszy. Cena 185
000 do negocjacji. - 723 000
001
Sprzedam działkę 15 ar w
Jeżowie Sudeckim 781684466
- 724 333 811

Sprzedam działkę w dużym
ogrodzie przy ul. Sudeckiej,
działka ma 460 m2, altanę,
szklarnie tel. 514 710 302
Szklarska Poręba, 3000 m
kw. - Budowlana - tylko 120000
zł - media w drodze. lic.9549 726 290 939

LOKALE
SPRZEDAM

Sprzedam lokal w centrum
60 m2 - 180 tys. zł z witrynami i
parkingiem tel. 607 055 801
Sprzedam/wynajmę lokal
użytkowy o pow. 96m2 w Cieplicach (ul. Cieplicka 20) na
parterze tel. 691 221 116

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Cieplice lokale do wynajęcia
na cele usługowo handlowe o
pow.od 25 do 250 m kw. Telefon 501377514
Lokal 300m2 - Idealny na
warsztat, magazyn, przy głównej drodze na Wrocław (Maciejowa), Wrocławska 72a, cena
do uzgodnienia - 601 924 778
Lokal biurowy 22m centrum do wynajęcia, 1-sze piętro poczekalnia, wc, kuchnia
do wspólnego użytkowania.
Czynsz 600zł (w tym media) 510 243 264

Lokal biurowy 23m lub 16m
z balkonem, centrum (Wolności blisko Bankowej, pierwsze
piętro, poczekalnia, wc, kuchnia, wysoki standard, czynsz
1000zł lub 600zł (w tym media)
- 510 243 264
Lokale do wynajęcia o pow.
od 15 m2 do 300 m2 - 601054-645
Szklarska Poręba - centrum - do wydzierżawienia
ogródek handlowy 30 m2 tel.
607 055 801
Tanio lokal na Kopernika.
Tel.510105442
Wynajmę halę magazynową ok. 500m2 z ogrzewanym zapleczem socjalnym ul.
Karola Miarki 18D (dawny teren
Pebexu). - 601 057 718
Wynajmę lokal o pow. ok
70m2, plus pomieszczenia
socjalne, biuro, koło pksu, idealny na cukiernię, spożywczy
lub inny, cena do uzgodnienia
- 601 924 778

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Szukam garażu do wynajęcia
- okolice ul. Uroczej, Kochanowskiego, Bogusławskiego,
Kraszewskiego w Jeleniej
Górze. Pilne tel. 607 804 173

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia hala ze sklepem,400m, duży parking,
zaplecze gospodarcze, teren
ogrodzony. Zabobrze. - 691
142 843

NAUKA TAŃCA
KURS
KURS
WAKACYJNY
WAKACYJNY
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Miejsce w garażu podziemnym do wynajęcia, ul. Wolności 208 (koło nowej straży
pożarnej). Cena 150 zł. - 505
865 407
Wynajem/
sprzedaż hal
(1000m2 + 2000m2),
pomieszczeń
biurowych i
magazynowoprodukcyjnych. Dobra
lokalizacja - wyjazd
na Wrocław tel. 75
648 14 43 lub 75-6420-560
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

