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JELENIA GÓRA Dlaczego nie mamy planowanego w ramach Euro 2012 stadionu i wyremontowanej drogi?

Stolica Karkonoszy miała być centrum pobytowo-treningowym na Euro 2012. W czasie trwania rozgrywek Jelenia
Góra miała mieć już m.in. nowoczesny stadion o europejskim standardzie oraz wyremontowaną ulicę Łomnicką.
Tymczasem na stadionie jest plac budowy, a remont drogi
w dalszym ciągu pozostaje planem … na przyszłe lata.

JELENIA GÓRA

W okresie Euro 2012 stadion przy
ul. Złotniczej w Jeleniej Górze miał być
już gotowy. W ramach prac miała być
przebudowana trybuna południowa, na
parterze której miały powstać pomieszczenia dla zawodników i trenerów. Nad
nią miało być wybudowane zadaszenie.
Głównym elementem prac miała być
jednak budowa pełnowymiarowego
boiska piłkarskiego o naturalnej nawierzchni (105x68 m), budowa bieżni
lekkoatletycznej z urządzeniami lekkoatletycznymi, oświetlenie i ogrodzenie
boiska oraz podłączenie przyłączy sanitarnych i elektrycznych do wykonanych
obiektów. Pod płytą boiska miały zostać
umieszczone pompy cieplne, które
przez cały rok będą podgrzewać nowe
pomieszczenia.
- Od wiosny uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez spółkę
EURO 2012, które służą przekazaniu

Zakazy
w parkach

Czego zabronili miejscy radni
i co na to mieszkańcy?
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Bohater czeka
na medal

Jeleniogórski listonosz uratował ludzi z pożaru.

str. 4

Stadion przy ul. Złotniczej miał być gotowy z końcem
marca br., tymczasem jest wielkim placem budowy
dojeżdżać z Wojanowa, gdzie miały się
zakwaterować. Tej inwestycji w ogóle
jeszcze nie rozpoczęto, bo nie ma na
to pieniędzy.
- Projekt techniczny przebudowy
ul. Łomnickiej jest przygotowany i to
stanowi niezbędną podstawę do występowania o środki zewnętrzne oraz
umieszczenie tego zadania w budżecie
Miasta – tłumaczy C. Wiklik. - Oznacza

to także, że to zadanie jest jednym z
drogowych priorytetów w spisie robót
o szerszym wymiarze, niż bieżące
utrzymanie dróg. Termin przebudowy
będzie znany dopiero po uzyskaniu
gwarancji finansowych na tę inwestycję
– informuje rzecznik UM.
Szacowana wartość tego zadania to
około 5,5 mln zł.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Najmłodsi studenci dostali dyplomy

Wyroki za zmuszanie do nierządu
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nam pewnych wytycznych, co do przygotowania murawy trawiastej, której
jakość będzie jednym z podstawowych
warunków oceny przez zespoły, które
będą miały u nas trenować – mówiła
w sierpniu minionego roku Zofia Czernow, ówczesna zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry. - Spokojnie zdążymy z
realizacją na czas – zapewniała wiceprezydent Z. Czernow.
Tymczasem stadion jest kompletnie
rozkopany i końca wielkiej budowy
nie widać.
- Wykonawca robót modernizacyjnych na stadionie realizował swoje obowiązki zgodnie z harmonogramem, aż
do momentu, kiedy rozpoczęto głębsze
wykopy pod trybunę – informuje Cezary
Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze. - Okazało się bowiem,
że poziom wód gruntowych w tym
miejscu jest tak wysoki, że konieczne

jest przeprojektowanie trybuny głównej,
szczególnie w części
jej fundamentów. Stąd
- dopóki Wykonawca
nie otrzyma nowego
projektu prace w tej
części stadionu nie
będą kontynuowane
w pierwotnie zakładanym tempie – dodaje
rzecznik.
Prace przy przebudowie stadionu
miały się zakończyć
do 30 kwietnia 2012
roku, kiedy do Jeleniej Góry na treningi
miały przyjechać
drużyny Euro 2012.
Kiedy stadion ma być ostatecznie gotowy? Odpowiedzi na to pytanie od
urzędu miasta nie otrzymaliśmy. Za
przebudowę stadionu miasto zapłaci
14,5 miliona złotych.
Jeszcze gorzej wygląda przebudowa
ulicy Łomnickiej, która miała być drogą
dojazdową dla drużyn Euro 2012, które
na stadion przy ul. Złotniczej miały

Ponad 20 absolwentów Uniwersytetu Dziecięcego odebrało w piątek (15
czerwca), w Karkonoskiej Państwowej
Szkole Wyższej swoje dyplomy. - Tutaj
poszerzam swoją wiedzę o świecie,
są mili wykładowcy, którzy odpowiadają na każde pytanie. Podczas zajęć
praktycznych możemy się bardziej

realizować, niż w zwykłej szkole np.
badaliśmy ziemię czy też materiały
wybuchowe. Dzięki takim doświadczeniom łatwiej mi będzie w przyszłości rozpocząć studia - powiedziała
nam jedna ze studentek Dominika
Mastalerz ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Kowarach. Na Uniwersytecie

Dziecięcym uczyły się dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 3 w Kowarach, a
także z Gimnazjum przy Zespole Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze i z Gimnazjum przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kowarach.
Więcej na naszym portalu: www.
jelonka.com

Trzy lata i trzy miesiące więzienia
dla 56-letniego Marka P. oraz rok
więzienia dla 25-letniej Marii Rz. – taką
karę orzekł Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze dla sutenerów, który przez
dwa miesiące zmuszali dwie nieletnie
dziewczyny i jedną kobietę do nierządu.
Wszystko odbywało się w jednej z restauracji na jeleniogórskim Zabobrzu.
Dwie nastolatki, w wieku 15 i 16 lat,
uciekły z jednego z domów dziecka w
woj. lubuskim. W lokalu początkowo
pracowały „na zmywaku”. Zdaniem
poszkodowanych, po niedługim czasie
kazano im świadczyć usługi seksualne
na poddaszu restauracji, w której przez
ponad dwa miesiące działała nielegalna
agencja towarzyska. Jedna z dziewczyn
twierdziła, że została zgwałcona. Sprawa nielegalnej agencji towarzyskiej wyszła na jaw po jednej z głośnych libacji

w lokalu po zgłoszeniu zakłócenia ciszy
nocnej na policję.
Markowi P. i Marii Rz., Prokuratura
Okręgowa w Jeleniej Górze postawiła
zarzut czerpania korzyści z nierządu
uprawianego przez trzy kobiety, w
tym dwie małoletnie, a ponadto Markowi P. zarzucono rozpowszechnianie
zdjęć pornograficznych z udziałem
tych małoletnich.
- W stosunku do oskarżonych sąd
zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary i orzekł m.in. przepadek
równowartości korzyści majątkowej
osiągniętej z popełnionych przestępstw w łącznej kwocie po 4775 zł
– informuje Violetta Niziołek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze.
Wyrok nie jest prawomocny.
(Angela)
REKLAMA

Jak 10-letni jeleniogórzanin
Adaś Warzyński znalazł się na
płycie poznańskiego stadionu
podczas meczu Chorwacja-Irlandia?
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Fot. Petr

Niestety, nie jest spoko!

NA TOPIE

AKTUALNOŒCI

Wiesław
Kowalewski
Pracownik MDK
„Jelonek”, wybitny pedagog

Za swoją pracę pedagogiczną
i wybitne osiągnięcia w pracy
z dziećmi i młodzieżą otrzymał
Nagrodę Kuratora, 5-krotnie był
wyróżniony Nagrodą Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry. Od 1995r.
pracuje w Młodzieżowym Domu
Kultur y. Prowadzi naukę gr y
na git arach, zespół wokalny,
zespół wokalno-instrumentalny.
Od 2004r. jest kierownikiem
działu artystycznego MDK. Efek-

POWIAT

O Europie Obywatelek i Obywateli
Robocze spotkania przedstawicieli
partnerskich powiatów: regionu
miast Aachen, powiatu Bamberg
i powiatu jeleniogórskiego odbyło
się 11 i 12 czerwca. Celem były rozmowy o unijnym projekcie „Europa
Obywatelek i Obywateli”. W pracach
nad nim mają wziąć udział nie tylko
powiaty partnerskie z Polski, Czech
i Niemiec, ale także z Belgii, Holandii
i Francji.
Powiat Aachen przygotowuje
międzynarodowy projekt, który
ma być gotowy do końca września.
Współtworzą go przedstawiciele
jeleniogórskiego starostwa.
- Jednym z ważniejszych tematów
ma być oświata i niż demograficzny,
który jest dużym problemem w tych

wszystkich krajach. Chcemy też podjąć dyskusję na temat wpływu niżu
demograficznego na rozwój oświaty.
Ponieważ projekt jest dopiero tworzony zaproponowaliśmy, aby każdy
powiat przeprowadził konferencję
na temat kondycji oświaty i powiat
jeleniogórski miałby przygotować
ją jako pierwszy – powiedziała Lidia Zaborska, dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Projekt ma ruszyć w 2013 r., ale już
wiadomo, że rozpocznie go w maju
przyszłego roku „Bieg młodzieży” w
powiecie Bamberg, w którym weźmie udział młodzież ze wszystkich
regionów.
(Agrafka)

REGION

W sobotę będzie o segregacji śmieci

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

tem pracy zwłaszcza z grupami
wok alnymi są bardzo liczne
nagrody, wyróżnienia zdobyte na
festiwalach, konkursach, przeglądach i innych konfrontacjach z
zespołami artystycznymi z całego
kraju. Kierownik wielokrotnie
nagradzanego w Polsce i zagranicą zespołu „Paka Buziaka”.
Jest absolwentem Państwowej
Szkoły Muzycznej II stopnia
oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, a także
nauczycielem dyplomowanym w
Młodzieżowym Domu Kultury w
Jeleniej Górze.
(Angela)
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Jadwiga Dąbrowska
Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego nr 2 w
Jeleniej Górze

Za kilka dni, z końcem roku szkolnego, Jadwiga Dąbrowska odchodzi
na zasłużoną emeryturę po półwieku
dyrektorowania w prestiżowym
Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze. Jest znana z
niezwykłej fachowości i skrupulatności, ciągłego rozwijania swojej wiedzy
i doświadczenia. Na swoim koncie ma
liczne fakultety i kursy. Zawsze ciepła,
uśmiechnięta, ale stanowcza i wymagająca, zarówno w stosunku do swo-

Na sesji były trudne pytania
Czy Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w
Jeleniej Górze przestanie
istnieć? Czy setki domów
wczasowych i hoteli oraz
tysiące zakładów małej i
dużej gastronomii w Karkonoszach będą kontrolowane
przez ekipy sanitarne z Wałbrzycha i Legnicy?
Takie pytania stawiali sobie radni
Powiatu Jeleniogórskiego od kilku
miesięcy, a podczas ostatniej (11
czerwca) sesji zadali je Dolnośląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu Jackowi
Klakocarowi.
- Nie noszę się z zamiarem likwidacji jeleniogórskiej stacji – zapewniał
dr Klekocar – ale zmiany w strukturach dolnośląskich są konieczne.
Wszystko wokół się zmienia, w
miejsce dziesiątek tysięcy małych
sklepów powstają setki sklepów
sieciowych, w rodzaju Netto, Lidl,
Biedronka. To zupełnie inna sytu-

acja. Z jednej strony nie możemy
utrzymywać m.in. obsługi księgowej, służb kadr, czy prawników dla
małych stacji sanepidu, a z drugiej,
jeśli nasi pracownicy stwierdzą
nieprawidłowości w dużym sklepie,
to do interwencji prawnej stawiają
się w obronie wielkie kancelarie
adwokackie z Warszawy, bo wielkie
sieci stać na znakomitą obronę wyjaśnia. - Małe stacje terenowe są
wobec takich kancelarii bezradne. A
konsekwencje finansowe są trudne
do wyobrażenia. Mogę powiedzieć, że
nieporadne formalnie, choć słuszne z
punktu widzenia prawa interwencje
w sprawie „dopalaczy” pochłonęły
wiele milionów złotych w procesach
sądowych. Moim zdaniem przyszłością są stacje regionalne, liczące
80 – 100 pracowników, bo dopiero
wówczas są autonomiczne w swoich
działaniach. I mocniejsze finansowo,
czy organizacyjnie - wyjaśniał. - Nie
może być tak – a zdarza się to często
– że na kontrole wychodzą zespoły
z papierem i kalką, bo albo nie stać
ich na laptopy, albo nie umieją się

mówią organizatorzy dni otwartych.
Karkonoskie Centrum Gospodarki
Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy,
które dziś i w następną sobotę będzie
udostępnione zwiedzającym w godz.
od 10.00 do 16.00 znajduje się na granicy gmin Mysłakowice i Podgórzyn.
(Petr)
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Sprostowanie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze ogłasza nabór
ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
do pracy w okresie letnim od 29
czerwca do 31sierpnia bieżącego
roku na basenie miejskim przy
ul. Sudeckiej 59. Szczegółowe
informacje w tej sprawie można
uzyskać w siedzibie Ośrodka przy
ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze,
jak również pod numerem telefonu 75 646 66 80.
(red)

W nawiązaniu do treści artykułu " Kto
komu chciał dać łapówkę w ośrodku ruchu
drogowego", który został opublikowany
w internetowym wydaniu dziennika w
dniu 5 czerwca 2012 roku, jak również w
Tygodniku " Jelonka" w dniu 11 czerwca
2012 roku wnoszę o sprostowanie. Nie
jest prawdziwą informacja, iż sprawa
dotyczy między innymi męża jednej z pań
prokurator. Osoba, między innymi której
dotyczyła treść zawiadomienia, od kilku
lat nie jest mężem Pani prokurator, nie
prowadzi z nią wspólnego gospodarstwa
domowego.
Uważam, iż tego typu stwierdzenie nie-

REGION

Wkrótce powstanie Orlik w Miłkowie
Został już ogłoszony przetarg na
budowę kompleksu boisk sportowych
w Miłkowie, którego szacowany koszt
to ponad 1 mln zł. Inwestycja będzie
przeprowadzona w ramach programu
„Moje boisko Orlik 2012”. – Będzie to już
trzeci orlik w naszej gminie – powiedział Radosław Burchacki, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej z
Urzędu Gminy Podgórzyn.
Kompleks sportowy ma powstać
na skwerze w centrum wsi, między
katolickim kościołem, a ruiną kościoła

ewangelickiego. - Mieszkańcy Miłkowa
zyskają dwa boiska sportowe do piłki
nożnej i koszykowej, z murowanym budynkiem gospodarczym, ogrodzeniem
oraz oświetleniem. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 1 mln 156
tys. zł. 333 tys. zł to dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
natomiast 260 tys. zł pochodzi z Urzędu
Marszałkowskiego. Reszta zostanie pokryta z budżetu gminy – poinformował
Radosław Burchacki.
(Agrafka)

O NIEJ SIĘ MÓWI

Wojewódzki szef sanepidu wezwany przez powiat „do tablicy”

Pierwsze dni otwarte Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami
w Ścięgnach–Kostrzycy odbyły się
16 czerwca. Kolejne - w sobotę (23
czerwca) w godz. od 10.00 do 16.00.
– Przyjdź i zapoznaj się z technologią
segregacji śmieci. Zobacz, jak działa
to w centrum i dowiedz się, co możesz
robić samemu by dbać o środowisko –

Zostań ratownikiem

ich nauczycieli i uczniów,
jak i przede wszystkim do
samej siebie. Zaczynała
jako nauczycielka historii
w Przyzakładowym Zespole Szkół
„Fampa”, gdzie została dyrektorem i
przez zmiany jakie tam wprowadziła,
dała się poznać, jako świetna koordynatorka, menadżerka, pedagog.
Brała udział w licznych programach
unijnych, rozwinęła ruch olimpijski w
szkole, zabiegała o podnoszenie kwalifikacji swoich nauczycieli. Przez wiele
lat była ekspertem przy kuratorium i
wydziale oświaty decydującym o przyznawaniu awansów zawodowych.
(Angela)

potrzebnie i zupełnie niezasadnie naraża
na negatywne komentarze Prokuraturę,
jako instytucję, jak również pracownika
tutejszej Prokuratury, który nie może
odpowiadać chociażby moralnie za informacje dotyczące między innymi byłego
małżonka. W treści artykułu nie podano
wprawdzie żadnych danych osobowych,
jednakże z uwagi na fakt, iż Jelenia Góra
jest małą miejscowością, osobom zainteresowanym w tym by ustalić, kogo publikacja dotyczy, nie nastręcza to żadnych
trudności, o czym świadczą zamieszczone
pod nią komentarze.
Niepotrzebnie używając niepraw-

dziwego i nie sprawdzonego, a przez to
nieścisłego twierdzenia, jak już powyżej
zaznaczyłem, narażono na złośliwy
komentarz jeleniogórską Prokuraturę.
Chodzi mi o komentarz zamieszczony
w dniu 5 czerwca 2012 roku o godzinie
18:22 przez użytkownika ( - 123), zaczynający się od słów : " JG PROKURATURA
TO BAGNO...".
Fakt, iż komentarz ten został dopuszczony do publikacji przez moderatora,
świadczyć może o tym, iż intencją opublikowania wskazanej powyżej, a nieprawdziwej informacji, było dopuszczenie do
tego typu sytuacji.

Fot. Agrafka

18 czerwca 2012 r.

Na ostatniej sesji padło zapewnienie:
jeleniogórski sanepid zostaje.
nimi posługiwać. Nie może być też
tak, jak się zdarza, że informatyk do
obsługi komputerów w stacji pracuje
na etacie kierowcy, a zimą jest „przy
okazji” jest palaczem. Służba sanitarna musi być zwartą, skuteczną
formacja, a taką się stanie, jeśli każda
stacja będzie relatywnie większa, niż
dziś - podkreślał.
Z tak postawioną tezą nie zgodził
się ani starosta Jacek Włodyga, ani

wicestarosta Zbigniew Jakiel, ani wiceprzewodniczący r Andrzej Sztando.
- Nie zawsze „mniej kosztuje taniej” –
mówił J. Włodyga. – Jeśli przyjmiemy,
że najcenniejsze jest zdrowie i jego
ochrona, to nie oszczędzajmy na
szkoleniach i sprzęcie dla pracowników. Wzmocnijmy stacje istniejące, a
nie wykreślajmy ich dlatego tylko, że
generują koszty - podkreślał.
(red)

Z uwagi na fakt, iż przesłane do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa dotyczyło byłego
męża jednego z prokuratorów, materiały
przesłano do Prokuratora Apelacyjnego we
Wrocławiu z wnioskiem o wyznaczenie do
prowadzenia postępowania jednostki Prokuratury spoza okręgu jeleniogórskiego.
Jest to zwyczajowo stosowana procedura
mająca na celu uniknięcie bezpodstawnych bądź złośliwych uwag o ewentualny
brak bezstronności przy prowadzeniu
postępowania.
Z poważaniem
Marcin Zarówny
Zastępca Prokuratora Okręgowego w
Jeleniej Górze.

REGION

Nowa bieżnia dla rolek

Młodzi zawodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
mają przy szkole treningową trasę
nartorolkową. Oficjalne otwarcie bieżni
planowane jest na 20 czerwca. Pętla liczy
790 m długości oraz 2,5 m szerokości.
Inwestycja kosztowała 310 tys. zł, w tym
150 tys. zł udało się pozyskać z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa
Sportu. Położona w lesie bieżnia została
oddana do użytku 6 czerwca. Może z
niej korzystać każdy, ale tylko na rolkach. Regulamin zabrania korzystania
z niej pieszym, czy rowerzystom.
(Agrafka)
REKLAMA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA
Dzieciom i kierowcy autobusu nic
się nie stało. Na miejsce podstawiono
autobus, który odwiózł wycieczkowiczów do Transgranicznego Centrum
Ewakuacji i Pomocy Ludności w
Piechowicach, gdzie opiekunowie
oraz panie z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zorganizowały
im zajęcia oraz słodki poczęstunek.
Wkrótce nadjechał autobus zastępczy, który dowiózł wycieczkowiczów
do Szklarskiej Poręby.
(Angela)

Fot. Agrafka

Przez nierozwagę 75–letniego
kierowcy daewoo tico ze Szklarskiej
Poręby mogły ucierpieć dzieci jadące
z Lubina na wycieczkę do Szklarskiej
Poręby. W czwartek, (14.06) około
godz. 11.30 na krajowej „trójce” w
Piechowicach kierowca tico próbował wyprzedzić auta jadące przed
nim, jednak nie zdążył i uderzył w
jadący z naprzeciwka autobus, w
którym było 27 dzieci.
Obrażenia odniósł tylko kierowca
daewoo, który trafił do szpitala.

Oto skutek nierozważnego
wyprzedzania

JELENIA GÓRA

Wszechobecne śmieci mają zniknąć

Zakazy w parkach wprowadzone przez radnych są krytykowane

Konsensus kontrowersyjny
„Historyczne głosowanie”,
jak to określił przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Grodziński odbyło się podczas
ostatniej sesji (12 czerwca).
– Trzeci raz podchodziliśmy do projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z
parków miejskich. Cieszę
się, że wreszcie osiągnęliśmy konsensus – podsumował przewodniczący. Wielu
oburza się na tę uchwałę.
Debata nad projektem uchwały w
sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z parków miejskich była
w programie ostatniego posiedzenia radnych. Sporo kontrowersji
wzbudziła kwestia Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze-Cieplicach,
z którego po burzliwych, a przy
tym niewolnych od wzajemnych
przytyków rozmowach, nie będą
mogły korzystać osoby poruszające
się na rowerze czy spacerujące z
domowymi pupilami.
– Park Zdrojowy powinien służyć
przede wszystkim wypoczynkowi i
rekreacji odwiedzających ze szczególnym uwzględnieniem kuracjuszy
Uzdrowiska Cieplice. Nie może
być tak, że osoba, która jest po
zabiegach i ma np. dwie godziny
wolnego będzie narażona na atak
zwierząt czy zderzenie z rowerzystą.
Uważam, że wprowadzenie nowego
regulaminu korzystania z parku
jest absolutnie konieczne – mówił
radny Wiesław Tomera z Platformy
Obywatelskiej.
Innego zdania był natomiast
Oliwer Kubicki, radny Prawa i
Sprawiedliwości. – To radykalne i

niepotrzebne ograniczenia. Chodzi mi przede
wszystkim o zakazy dla
cyklistów, które tłumaczy się m.in. koniecznością utwardzenia
ścieżek. Przecież one
nie będą „utwardzać się”
cały czas, wprowadźmy
zatem tymczasowy zakaz i wydzielmy jakiś pas
ruchu dla rowerów na
terenie parku – mówił.
Summa summarum,
pasa dla rowerzystów nie
będzie. Prócz zakazu korzystania z parku przez
rowerzystów, osoby poruszające się na rolkach
czy wrotkach (z wyłączeniem dzieci do lat 7)
i spacerujące z domowymi pupilami
w Parku Zdrojowym będą obowiązywały zakaz śmiecenia, niszczenia,
uszkadzania lub wykopywania roślin
czy elementów małej architektury,

Fot. Petr

Uderzył w autobus wiozący dzieci
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Także wśród radnych zdania na
ten temat były podzielone.
tworzenia graffiti, umieszczania
reklam, tablic, ogłoszeń bez zgody
Zarządzającego; handlu, świadczenia
usług, organizacji imprez, pikników,
biwaków itp. (również bez zgody
Zarządzającego).
I dalej: spożywania alkoholu, ką-

pieli w fontannach i niecce stawowej,
zachowań zakłócających spokój,
używania sprzętu nagłaśniającego
i ruchu samochodów. Należy podkreślić, że park będzie otwarty w
godzinach od 6.00 do 24.00.
Piotr Iwaniec, red

Internauci komentują na www.jelonka.com
Kilka pytań: - gdzie będzie można zaparkować rower przed wejściem do Parku Zdrojowego w Cieplicach Czy w ogóle z rowerem można
wejść? Czy można będzie "legalnie" leżeć na trawie? Czy dzieci też mają być na "smyczach"? Czy przed Parkiem będą zamontowane
wycieraczki? Czy trzeba mieć status kuracjusza, aby w ogóle Tam wejść? Czy ogrodzenie będzie pod napięciem? Czy przed wejściem
będzie "schronisko" dla pupili na czas wizyty ich opiekunów w Parku? Czy można z lodami? Czy Park Norweski będą obowiązywały
te same prawa? Czy można karmić kaczki? Czy będą bilety? I czy Park Zdrojowy w Cieplicach będzie jeszcze dla ludzi?
Sceptyk: Zaraz będzie zakaz oddychania dla miejscowych, aby kuracjusze mieli świeższe powietrze. Wstyd mi za tych co to
uchwalają... (…)
Propozycja: W sprawie zmiany nazwy Parku Zdrojowego w Cieplicach na: OGRÓD BOTANICZNY CIEPLICE ZDRÓJ. Wtedy nie trzeba
będzie wprowadzać tych wszystkich zakazów! Bo ogród botaniczny rządzi się swoimi prawami! To naprawdę doba myśl.
Kol: A ja jestem za zakazami, nikt wam nie każe chodzić do parku, a jak będę chciał sobie pospacerować nie oglądając się co chwilę
czy nie jedzie rower to wybiorę właśnie ten park. Będąc natomiast na rowerze czy z psem przeżyję jakoś to, że nie będę mógł wejść
do parku, jest mnóstwo innych miejsc gdzie będę mógł pójść. Myślę że w całej tej "aferze parkowej" więcej jest krzyku i protestów,
bo my nie lubimy zakazów.

W najbliższych dniach rozstrzygnięty
zostanie przetarg na oczyszczenie miasta z dzikich wysypisk. Ile ich dokładnie
jest? Tego nikt nie wie. Po podpisaniu
umowy wykonawca dokona objazdu
tych miejsc i zewidencjonuje je. Oferty
złożone w przetargu dotyczącym „Likwidacji dzikich wysypisk w Jeleniej Górze
w roku 2012” otwarto w miniony piętek,
jednak wykonawca nie został jeszcze
wyłoniony. Jak informuje Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta, komisja nie zakończyła jeszcze prac. - Przetarg
obejmował wysypiska na terenie miej-

skim „niezainwestowanym”. Sprawa
zalegania śmieci na terenie prywatnym
i problem związany z oczyszczaniem
takich terenów jest sprawą właściciela,
chyba że wielkość bądź specyfika tego
wysypiska zagrażałaby stanowi sanitarnemu miasta. Straż Miejska kontroluje
czystość, także terenów prywatnych i
w różny sposób obliguje właścicieli do
ich uporządkowania – informuje C.
Wiklik. Koszt zadania i miejsca dzikich
wysypisk będą znane po wyłonieniu
wykonawcy.
(Angela)
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Debatowali o lepszym życiu

Dolnośląski klucz sukcesu dla Taurona

To główna przyczyna kolizji volkswagena lupo z peugeotem, do jakiej doszło
w poniedziałek (11.06) przy al. Jana
Pawła II na skrzyżowaniu ul. Różyckiego
i Karłowicza. Sprawczyni, 36-letnia jeleniogórzanka kierująca vw lupo, została
ukarana mandatem i sześcioma punktami karnymi. 36-latka wyjeżdżała z ul.
Szymanowskiego i chciała wjechać w ul.
Karłowicza. „Przecinając” ul. Różyckiego
nie zauważyła nadjeżdżającej od strony
al. Jana Pawła II 44-latki z Kwieciszowic
kierującej peugeotem i doprowadziła do
zderzenia.
(red)

Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i radni
zebrali się w miniony wtorek (12.06) w Stajni Gostar, żeby ustalić kierunek rozwoju jeleniogórskiego osiedla Goduszyn.
– Od trzech lat, niczym w filmie
Barei, budujemy po kawałku chodnik
– powiedział Robert Obaz, prezes Stowarzyszenia Goduszyn. W zeszłym roku
mieszkańcy zebrali 2,5 tys. podpisów
pod wnioskiem o przebudową skrzyżowania krajowej „3” z ul. Lubańską i
ul. Goduszyńską. Dostali odpowiedź,
że nie ma na to pieniędzy . Spotkanie
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Nauczyciele mówią „dość”
W ankiecie przygotowanej przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego
zapytano pedagogów i pracowników
oświaty czy są gotowi poprzeć akcję
protestacyjną stanowiącą odpowiedź
na pomysły samorządowców dotyczące m.in. podwyższenia pensum czy
ograniczenia awansu zawodowego oraz
skrócenia urlopu wypoczynkowego.
– Mówimy dość polityce uprawianej
obecnie przez rząd. Chcemy w spokoju
pracować – mówi jeden z nauczycieli z
Jeleniej Góry.
Na 180 tys. odpowiedzi na pytania

zawarte w ankiecie ZNP ponad 170 tys.
było twierdzących. Nauczyciele z całej
Polski, w tym także z Jeleniej Góry są
zdecydowani na podjęcie protestu, a nawet rozpoczęcie strajku ostrzegawczego
czy ciągłego w szkołach. – Mówimy dość
polityce uprawianej obecnie przez rząd.
Nie zawahamy się przed organizacją
strajku ostrzegawczego albo ciągłego
w szkołach. Jesteśmy również gotowi
pojechać na duże akcje protestacyjne czy
ogólnopolską manifestację do Warszawy – mówi nauczyciel z Jeleniej Góry.
(Petr)

zorganizowane zostało w ramach akcji
„Masz głos, masz wybór” przy udziale
Stowarzyszenia Goduszyn. Przyszło na
nie około 30 mieszkańców. - Walczymy
też o utworzenie boiska do siatkówki i
koszykówki, placu zabaw, siłowni, chcielibyśmy boiska do piłki nożnej - słyszeli
od mieszkańców osiedla przedstawiciele
władz Jeleniej Góry. - Nie da się rozdzielić

równo pieniędzy na wszystkie osiedla
czy też dzielić je ze względu na liczbę
mieszkańców, bo wtedy tereny przemysłowe nie miałyby żadnych szans,
a to przecież dzięki nim nasze miasto
rozwija się. Jednakże Goduszyn także
musi się rozwijać. Zakończenie prac
przy budowie chodnika planowane jest
na sierpień lub wrzesień - powiedział
prezydent Marcin Zawiła. - Po zakończeniu obwodnicy, jedną z pierwszych
decyzji, jeśli otrzymamy fundusze, będzie budowa ronda przy skrzyżowaniu
z ul. Lubańską – zapewniał.
(Agrafka)

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

Nagrodę tę otrzymała spółka Tauron Ekoenergia m.in. za współpracę
ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi. Podstawową
działalnością Tauron Ekoenergii jest
wytwarzanie energii elektrycznej ze
źródeł naturalnych. Firma ta chętnie
wspiera lokalne przedsięwzięcia. Prowadzi też akcję Sala Przyrody Tauron
Ekoenergia, która jest skierowana do
szkół podstawowych z całej Polski, i
w której główną nagrodą jest 40 tys.
zł na zorganizowanie i wyposażenie
sali dydaktycznej do nauki przyrody.

W tym roku jednym ze zwycięzców
została Szkoła Podstawowa nr 11 w
Jeleniej Górze. – Jesteśmy dumni
z nagrody. Pragnę podkreślić, że
potencjał naszej spółki ciągle rośnie,
a co za tym idzie nie zamierzamy
ograniczać naszego wsparcia dla
lokalnej społeczności; jesteśmy i
nadal chcemy być na większości
imprez kulturalnych, sportowych i
charytatywnych – mówi Małgorzata Wójcik-Stasiak, prezes zarządu
Tauron Ekoenergia.
(Petr)

WARSZTATY ZAJEZDNI

REKLAMA

Wszystko przez nieuwagę

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
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Jeleniogórski listonosz nie stracił zimnej krwi

Odbierze medal za odwagę

JELENIA GÓRA
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KRONIKA POLICYJNA

Wstydzi się politycznych barw?

Złodziej z Jeleniej Góry
Od kilku dni w sejfie jeleniogórskiego magistratu na wręczenie czeka medal za ofiarność zatrzymany w Czechach
Policjanci z Republiki Czeskiej
i odwagę nadany przez Prezydenta PR, Bronisława Komorowskiego, jeleniogórskiemu zatrzymali 41-letniego jeleniolistonoszowi – bohaterowi, Patrykowi Woźniczakowi, który w październiku minionego górzanina, który kilka godzin
roku uratował dwoje ludzi z pożaru, który wybuchł przy ul. 1Maja w Jeleniej Górze.
wcześniej na terenie Jeleniej Góry
będzie uczestniczył Wojewoda Dolnośląski, bo tylko on i jego zastępca
mogą takie medale przekazywać.
Będzie to najprawdopodobniej w
lipcu lub sierpniu br. – mówi Cezary
Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
Andrzej Ciosk, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przypomina czym młody listonosz zasłużył
sobie na takie odznaczenie:
- W środę 27 października minionego roku około godziny 16.20

Fot. Archiwum

wybuchł pożar w kuchni mieszkania
nr 11 na drugim piętrze budynku nr
82a przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze.
Ogień bardzo szybko objął przedmioty znajdujące się sąsiedztwie jego
powstania – plastikowe elementy
okapu, czajnik elektryczny, meble
kuchenne itp. W pokoju obok byli
pani Zuzanna Śliwa oraz pan Paweł
Podobiński - relacjonuje Andrzej
Ciosk.
Ich stukanie w ścianę oraz wołanie „gdzie jest telefon” i „ratunku”
usłyszał Patryk Woźniczak, który
natychmiast wybiegł z mieszkania
i próbował otworzyć drzwi lokalu –
dodaje A. Ciosk.
Kiedy okazało się, że są one zamknięte, Patryk Woźniczak zbiegł na parter i
poprosił właściciela budynku o otwarcie mieszkania zapasowym kluczem.
Sam pobiegł do samochodu po gaśnicę,
którą ugasił pożar tuż po otwarciu
lokalu. Przybyli na miejsce strażacy
praktyczne dogasili już pożar opanowany przez Patryka Woźniczaka.
- Zaangażowanie oraz zachowanie
rozwagi w sytuacji zagrożenia, wymagającej szybkich, zdecydowanych
działań, którymi wykazał się Pan Patryk Woźniczak zasługuje na najwyższe uznanie. Gdyby nie zachowanie
Patryka Woźniczaka całe zdarzenie
mogłoby się zakończyć tragicznie –
przyznaje Andrzej Ciosk.
Za swój czyn Patyk Woźniczak
został już uhonorowany przez prezydenta Jeleniej Góry i władze KM PSP
w listopadzie minionego roku. Sam
odznaczony przyznaje skromnie, że
nie czuje się bohaterem.
Angelika Grzywacz-Dudek

ukradł samochód swojemu znajomemu. Jak ustalili policjanci,
zatrzymany 41-letni mieszkaniec Jeleniej Góry przebywając w
mieszkaniu swojego znajomego
wykorzystał sytuację, kiedy ten
zasnął i ukradł kluczyki do jego samochodu, po czym odjechał nim w
nieznanym kierunku. Okradziony
mężczyzna zgłosił sprawę na policję. Mężczyzna został przekazany
polskim policjantom i zatrzymany
w policyjnym areszcie. Grozi mu
do 5 lat więzienia.

Złapany na gorącym uczynku
za kradzież cukierków

Na gorącym uczynku w ręce
policji wpadł 18-letni jeleniogórzanin, który we wtorek 12
czerwca włamał się do jednego
z jeleniogórskich barów, którym
przygotował sobie do kradzieży
butelki z alkoholem oraz kosz ze
słodyczami. Kiedy do baru weszli
policjanci, złodziej schował się
za kotarą. Mimo prób uniknięcia
odpowiedzialności i tak zostal
schwytany przez policjantów.
Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Dodatkowo okazało się, że
zatrzymany poprzedniego dnia
ukradł swojej znajomej kartę
bankomatową, za co trafił na
„listę poszukiwanych” przez
Policję. Jeleniogórzanin trafił do
policyjnego aresztu. Za usiłowanie
kradzieży z włamaniem i kradzież
karty bankomatowej grozić mu
może nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
(Angela)

Delegacja oglądała tereny inwestycyjne
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Ale w mieście był fetor!

Rosjanie u nas zainwestują?

pochodzi od gnojowicy, rozlewanej
na polach – poinformował Wydział
Zarządzania Kryzysowego UM. – Z
reguły nie jest aż tak intensywny,
ale na ten złożyło się kilka przyczyn:
duża ilość jednocześnie wylanej gnojowicy, intensywne opady deszczu,
zmiana ciśnienia atmosferycznego
i silniejszy wiatr z kierunku pól do
centrum miasta. - wyjaśnił rzecznik
jeleniogórskiego Urzędu Miejskiego
Cezary Wiklik.
(red)

Delegacja z Rosji otrzymała komplet materiałów ilustrujących możliwości inwestowania w dzielnicy
przemysłowej, zapoznała się z potrzebami Uzdrowiska Cieplice oraz
odwiedziła Aeroklub Jeleniogórski.

– Program pobytu w Jeleniej
Górze był wypełniony spotkaniami, nie tylko natury oficjalnej. S.
Sakharov odwiedził kilka zakładów
pracy, m.in. Simet S.A. i Jelenią
Plast, miał szansę zobaczyć nasze

Radny Krzysztof
Kroczak w październiku
minionego roku
deklarował „utratę
dziewictwa politycznego”,
czy teraz nie przyznaje
się do PO?
mogą to potwierdzić – mówi Piotr
Brodacki, właściciel auta. - Po całej
sprawie zadzwoniłem do Roberta
Prystroma, prezesa Wspólnego
Miasta i zapytałem go czy radny
K. Kroczak w dalszym ciągu jest w
Stowarzyszeniu i usłyszałem, że nie.
Czy radny wstydzi się tego, że jest w
PO? – pyta nasz Czytelnik.
Sam zainteresowany podaje natomiast inną wersję przebiegu tej
rozmowy.
- Gdy podczas rozmowy powiedziałem, że jestem radnym, ten
zapytał mnie, z jakiej partii radnym
zostałem. Odpowiedziałem, że z
żadnej – bo taka jest prawda. Gdyby
zadał mi pytanie, w jakiej partii
jestem obecnie odpowiedziałbym,
że w klubie PO RP. Przecież się
tego nie wstydzę – mówi Krzysztof
Kroczak.
Angelika Grzywacz-Dudek
JELENIA GÓRA

Potrzebny transport!
Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych poszukuje
bezpłatnego transportu do przewozu dwudziestu pustych palet
z darmowej żywności z Jeleniej
Góry do Wrocławia. Osoby, które
posiadają odpowiednie auto i
chciałyby pomóc, proszone są o
kontakt z prezesem Stowarzyszenia Januszem Jędraszką pod nr tel.
500 219 616. Transport potrzebny
jest jak najszybciej.
(Angela)
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POWIAT

Oczyszczą gminę z azbestu
980 ton pokryć dachowych, w skład
których wchodzi azbest zniknie z budynków gminy Mysłakowice. Do końca
października planowane jest usunięcie
azbestu z dachów w Mysłakowicach,
Łomnicy, Karpnikach i Wojanowie. Prace rozpoczęły się na początku czerwca.
- Większą część dachów z azbestem (953 tony) pokrywa budynki
prywatne. Pieniądze, dzięki którym
będzie można usunąć pokrycia dachowe z tym szkodliwym dla zdrowia
materiałem, przetransportować go i

Do stolicy Karkonoszy przyjechali goście z Rosji z partnerskiego
miasta Władymir. Mer Sergey Sakharov ze swoim pracownikiem
odwiedził kilka zakładów pracy, m.in. Simet S.A. i Jelenią Plast,
poznał możliwości wypoczynku w Jeleniej Górze i w Kotlinie,
ale przede wszystkim – ofertę inwestycyjną miasta.

poddać utylizacji pochodzą z Funduszu
Ochrony Środowiska – powiedział
Jacek Włodyga, starosta Powiatu Jeleniogórskiego.
Do obowiązku właścicieli budynków
należy pokrycie kosztów nowego dachu.
Pył azbestowy może być przyczyną wielu
chorób układu oddechowego, w tym pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucowych, raka płuc, międzybłoniaków
opłucnej i otrzewnej oraz nowotworów
o wysokiej złośliwości.
(Agrafka)

Zderzenie czołowe w Kostrzycy
Dwie osoby trafiły do szpitala po czołowym zdarzeniu forda eskorta z oplem
vectrą, do którego doszło w czwartek
(14.06) około godz. 18.00 w Kostrzycy
przy ul. Jeleniogórskiej. Sprawcą ko-

lizji był 23-letni mieszkaniec Jeleniej
Góry kierujący oplem vectrą, który
z nieustalonych przyczyn zjechał na
przeciwległy pas ruchu.
(Angela)
REKLAMA

W piątek (15.06) od rana nasi dziennikarze oraz pracownicy pogotowia
wodno–kanalizacyjnego otrzymywali
zgłoszenia o odrażającym smrodzie,
który unosi się nad całą Jelenią Górą.
Zdaniem mieszkańców był to fetor
ścieków. Pracownicy pogotowia wodno-kanalizacyjnego spółki Wodnik
sprawdzili całą sieć, która na bieżąco
jest monitorowana i nie znaleźli żadnej przyczyny fetoru. Podobnie, jak gazownicy. Skąd więc ten smród, który
czuć było jeszcze w sobotę? - Zapach

tereny inwestycyjne, zapoznał się z
możliwościami wypoczynku w Jeleniej Górze i w Kotlinie, ale przede
wszystkim – z ofertą inwestycyjną
miasta w każdym zakresie – mówi
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry. - Wizyta w Aeroklubie natomiast ze względu na rosnący w
szybkim tempie sektor lotnictwa
prywatnego w Rosji, może przełożyć
się bezpośrednio na przyjazdy posiadaczy samolotów i szybowców do
jeleniogórskiego Aeroklubu – dodaje
prezydent M. Zawiła.
(Angela)

my Obywatelskiej.
Poprosiłem go o
legitymację, ale
mi jej nie okazał. Świadkami tej rozmowy byli
strażnicy,
którzy

REKLAMA

Medal ten miał być wręczony
20-letniemu bohaterowi 30 maja br.
we Wrocławiu przez Wojewodę Dolnośląskiego, jednak kiedy pojawiła
się szansa na wizytę Prezydenta PR
Bronisława Komorowskiego w Jeleniej Górze, władze stolicy Karkonoszy
wystąpiły o wręczenie go osobiście
przez głowę państwa. Wizyta była
planowana na sobotę (16 czerwca),
jednak z nieznanych przyczyn została odwołana.
– Medal zostanie wręczony podczas najbliższej uroczystości, w której

Czy radny Krzysztof Kroczak,
który spektakularnie przeszedł ze
Stowarzyszenia Wspólne Miasto do
Platformy Obywatelskiej wstydzi
się swojej przynależności politycznej? – pyta jeden z mieszkańców,
który na wniosek radnego został
ukarany przez strażników miejskich
za nieprawidłowe parkowanie.
Podczas interwencji radny miał
bowiem deklarować przynależność
do Wspólnego Miasta. Cała sprawa
rozpoczęła się od interwencji straży
miejskiej, na którą strażnicy zostali
wezwani przez radnego Krzysztofa
Kroczaka.
- Jeden z mieszkańców ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze zgłosił mi
problem niewłaściwego parkowania
przy tej ulicy na odcinku w kierunku
od ul. Ogińskiego do dawnego PUP
-u. Skarżył się, że kierowcy parkują
samochody aż do samego skrzyżowania, przez co uniemożliwiają
przejazd pojazdom – szczególnie
ciężarówkom – jadącym od strony
dawnego PUP-u – mówi radny
Krzysztof Kroczak. - Zgłosiłem ten
problem Straży Miejskiej. Poszedłem
również na wskazane miejsce parkowania i zobaczyłem tam postawiony samochód, który rzeczywiście
tamował ruch. Zadzwoniłem po
strażników. Oni przyjechali, na
miejscu pojawił się także właściciel
pojazdu – relacjonuje radny.
Właściciel pojazdu twierdził jednak, że jego samochód nikomu nie
blokował przejazdu i nie zagrażał
bezpieczeństwu. Dlatego wdał się
w dyskusję z radnym.
- Zapytałem Krzysztofa Kroczaka
z jakiej jest partii, a on mi odpowiedział, że ze Wspólnego Miasta. Zdziwiłem się, bo przecież w październiku minionego roku radny Kroczak
deklarował „utratę dziewictwa
politycznego” i przejście do Platfor-

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Fot. Petr
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Otwarcie wystawy „Śląskiego malarstwa pejzażowego II poł. XIX w. i I poł. XX
w. z kolekcji prof. Czesława Osękowskiego
zaplanowano na 18 czerwca, o godz.
18.00 w Muzeum Karkonoskim przy ul.
Matejki 28. Ekspozycja będzie czynna do
31 sierpnia.

Szkoła Snycerska
w Muzeum Przyrodniczym

Wernisaż wystawy „Szkoła Snycerska
w Cieplicach” odbędzie się 21 czerwca o
godz. 16.30 w Muzeum Przyrodniczym,
przy ul. Wolności 268. Ekspozycja będzie
czynna do dnia 21 lipca.

Będzie pokaz filmów

W środę (20 czerwca) o 19.00
Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza
na ostatnią w tym sezonie propozycję
repertuarową dla widza dorosłego.
To „Historyczno-Turystyczna Szopka
Jeleniogórska. Odsłona Druga”, a w
sobotę (23 czerwca) o godz. 16.00
na ostatni przed wakacjami spektakl
dla dzieci - „Bajkę o księciu Pipo, o
koniu Pipo i o księżniczce Popi”. Na
oba spektakle mamy dla naszych
Czytelników po jednej, podwójnej
wejściówce (do odebrania w kasie
teatru przed przedstawieniem na
hasło: Jelonka.com).
Szopka, to atrakcyjna, propozycja
Zdrojowego Teatru Animacji, skierowana do turystów i jeleniogórzan.
Fabułę przedstawienia stanowią
legendy karkonoskie oraz nieznane

18 czerwca o godz. 16.30 w Książnicy
Karkonoskiej odbędzie się pokaz filmów
z okazji Dnia Brata Alberta, który przedstawi problem bezdomności w Polsce.
szerszej publiczności zabawne fakty
Wstęp jest wolny.
z historii Jeleniej Góry. Występują:
Dorota Fluder , Dorota Korczycka
- Bąblińska, Lidia Lisowicz , Kata- Zagrają absolwenci
Koncert w wykonaniu absolwentów
rzyna Morawska , Radosław Biniek
Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. oraz
, Rafał Ksiądzyna , Sylwester Kuper,
Jacek Maksymowicz i Sławomir najlepszych uczniów z PSM z II st. im.
Stanisława Moniuszki odbędzie się 21
Mozolewski.
Natomiast bajka o Pipo to uni- czerwca o godz. 17.00 w Filharmonii
wersalna opowieść o dorastaniu, o Dolnośląskiej przy ul. Józefa Piłsudskiego
przemijaniu, o wierności sobie i o 60. Bilety w cenie 60 zł.
niezłomnym poszukiwaniu w życiu
Wakacje w Maciejowej
tego, co najważniejsze.
23 czerwca o godz. 15.00 na placu przy
W spektaklu występują: Dorota
Bąblińska-Korczycka, Dorota Fluder, ul. Wrocławskiej 58 odbędzie się festyn
Lidia Lisowicz, Katarzyna Morawska, parafialny. W programie przewidziano
Radosław Biniek, Rafał Ksiądzyna, koncert grupy VOX, występ rapera Bęsia,
Sylwester Kuper, Jacek Maksimo- pokaz jeleniogórskich zespołów artystycznych, gry, zabawy, animacje
wicz, Sławomir Mozolewski.
(Agrafka)
(red)
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W Jeleniej Górze rusza
„piłkarskie przedszkole”
KS AP Orlik Jelenia Góra rozpoczął nabór dzieci do "piłkarskiego
przedszkola", w którym dziewczynki i chłopcy w wieku 4–6 lat mogą
poprzez zabawę od najmłodszych
lat przyswajać sobie kontakt z piłką. Kto wie, być może w przyszłości
wychowanek Orlika będzie reprezentować nasz kraj na imprezie
typu Euro czy mundialu...
KS Akademia Piłkarska Orlik
powstał w ubiegłym roku, ma
na koncie sukcesy w kobiecych
turniejach o Puchar Lata, halo-

wym Orlik Cup 2012, występował
również w II rundzie Pucharu
Polski, a w sezonie 2012/2013
zadebiutuje w ligowych rozgrywkach żeńskiej III-ligi. Sekcja dla
dzieci w wieku 4-6 lat to kolejna
kategoria wiekowa, która rozwija
się w jeleniogórskim klubie, zajęcia prowadzone są również dla
młodziczek, juniorek i seniorek.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr tel.: 883-410-547
oraz e-mail: ks.orlik@wp.pl
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Nowe twarze w ekipie Klubu
Piłki Ręcznej
Od przyszłego sezonu w drużynie KPR–u Jelenia Góra wystąpią
trzy nowe szczypiornistki: Olga
Figiel, Kornelia Karwacka i Katarzyna Skoczyńska.
Olga Figiel to 24-letnia rozgrywająca, 182cm wzrostu, występująca dotychczas w drużynie
SPR Lublin, z którą wielokrotnie
zdobywała medale Mistrzostw
Polski. Druga zawodniczka to
Kornelia Karwacka - 22-letnia
rozgrywająca, 181 cm wzrostu.
Ostatnio występowała w drużynie
SPR Olkusz. Wielokrotna młodzieżowa reprezentantka Polski.
Nasz zespół wzmocni też 21-letnia

Katarzyna Skoczyńska - 165 cm
wzrostu leworęczna skrzydłowa,
jeleniogórscy kibice znakomicie
pamiętają Kasię z występów w
zespole Finepharmu Polkowice.
Jak zapowiada zarząd KPR-u
Jelenia Góra, nie są to ostatnie
wzmocnienia naszej drużyny,
bowiem są prowadzone rozmowy
w kolejnymi szczypiornistkami.
Z naszą drużyną rozstały się już
wcześniej Marta Dąbrowska i Monika Odrowska, które podpisały
kontrakty z Politechniką Koszalin.
Byłym już zawodniczkom życzymy
powodzenia i zdrowia.
(MDvR)

MOS najlepszy w turnieju
szachowym

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze przy wsparciu
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
przeprowadził 14 czerwca turniej
szachowy dla nauczycieli w ramach
MOS Ligi Pracowników Oświaty.

Klasyfikacja indywidualna
zawodników:

1. Marek Potaczek (MOS) - 9pkt
2. Jacek Dobrowolski (II LO) - 8pkt
3. Robert Sadownik (Gim 1) - 7pkt
4. Adam Stolicki (ZSLiZ 2) - 6pkt
5. Leszek Łabędzki (ZSLiZ 2) - 5pkt
6. Robert Chmiel (ZSLiZ 2) - 4pkt
7. Waldemar Wiśniewski (MOS)
- 3pkt
8. Tomasz Mydłowski (GZS Janowice) - 2pkt
9. Radosław Kutryba (GZS Janowice) - 1pkt

Klasyfikacja drużynowa

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportu
- 12pkt
2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 – 11pkt
3. II Liceum Ogólnokształcące –
8pkt
4. Gimnazjum nr 1 – 7pkt
5. GZS Janowice Wielkie – 3pkt
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Tutaj mogą się uczyć i świetnie bawić

Rozwijali skrzydła w MDK „Jelonek”
Z wielką pompą przebiegł w minioną środę festyn zorganizowany specjalnie z myślą o
uczniach, rodzicach, nauczycielach i wszystkich chętnych do uczestnictwa mieszkańcach
Jeleniej Góry w Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek” przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. – Mieliśmy tu super zabawę, wspaniałe gry, konkursy i najróżniejsze pokazy. Nic tak nie
cieszy, jak te uśmiechnięte buzie dzieci – mówiła nam Danuta Sitek, dyrektor „Jelonka”.
Festyn „Tu rozwijamy
skrzydła”, bo taką nazwę nosiła środowa impreza w MDK
„Jelonek”, objął m.in. gry i
zabawy Indiańskie lato, malowanie na asfalcie, konkurs
plastyczny dla dzieci i wiele
innych atrakcji. Po części dla
najmłodszych, która odbyła
się w godzinach 10.00-12.00
przed budynkiem „Jelonka”
wystąpili młodzi wokaliści,
aktorzy oraz tancerze ze
Szkoły Tańca nowoczesnego
„Gregory”.
– Podobnie jak młodzieżowe domy kultury w całej
Polsce, my też świętowaliśmy 13 czerwca, czyli Dzień
Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Mieliśmy tu super
zabawę, wspaniałe gry, konkursy i
najróżniejsze pokazy. W „Jelonku”
staramy się robić wszystko, aby
młodzież miała zarówno możliwie
najlepsze warunki do nauki jak
i wspólnej zabawy. Cieszę się bo
uczestnicy festynu wyszli stąd bardzo
zadowoleni i uśmiechnięci – mówiła
nam Danuta Sitek.
– Braliśmy udział w grach, konkursach; chętnie oglądnęliśmy też
wszystkie pokazy i spektakle przygo-

Fot. Petr

Fot. Archiwum Teatru

Teatr Zdrojowy na koniec sezonu

Będzie się działo
Malarstwo pejzażowe
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towane dla nas przez MDK „Jelonek”.
Zawsze chętnie uczestniczymy w tych
imprezach – tzn. organizowanych w
naszym domu kultury. Naszym, bo
czujemy się tutaj jak w rodzinie –
dodali pani Ewa i jej syn Maciej.
Istotnie, w MDK „Jelonek” panuje
iście rodzinna atmosfera. Tu nie ma
żadnych podziałów na „my” i „wy”;
żadnych granic między wychowankami placówki a gronem pedagogów i innych pracowników domu
kultury. W „Jelonku” liczy się przede
wszystkim integracja i zabawa – i

to właśnie jest największą zaletą
ośrodka, który jeszcze niedawno
miejscy włodarze przeznaczyli do
likwidacji.
– Na szczęście nadal działamy
i będziemy działać. Uważam, że
zamknięcie „ Jelonka” byłoby wielką stratą dla nas wszystkich. Po co
niszczyć coś co posiada taką tradycję
i funkcjonuje tak dobrze. Cieszę
się, że udało nam się wpłynąć na
samorządowców – podsumowuje
Danuta Sitek.
Petr

POZNAŃ Młody jeleniogórzanin eskortował piłkarza Ivana Perisicia

Adaś wystąpił na EURO!
10–letni Adaś Warzyński
z Jeleniej Góry był jednym
ze szczęśliwców dziecięcej
„Eskor t y Mc Donald’s”,
która w niedzielnym meczu grupy C wyprowadzała
piłkarzy Chorwacji i Irlandii. To przeżycie, które
zostanie na całe życie –
komentował dumny tato,
Krzysztof Warzyński.
Droga Adasia do Euro 2012 była
dużo trudniejsza, niż naszych
piłkarzy, którzy udział jako gospodarze mieli zapewniony. Jak
opowiedział nam tato 10-letniego
piłkarza Lotnika Jeżów Sudecki,
było to ukoronowanie pewnego
procesu: - Zgłoszenie zostawiliśmy
w jednej z restauracji Mc Donald’s
przed Krakowem, z każdej urny
losowano po dwa zgłoszenia i
pewnego dnia powiadomiono nas
telefonicznie, że nasz syn został
wylosowany. Pojechaliśmy na
półfinał do Poznania, gdzie rozgrywane były różne konkurencje:
dmuchanie do wuwuzeli, slalom z
piłką, bieg na odległość i przyporządkowywanie piłkarzy do drużyn. Z 200 dzieci 100 przechodziło
do finału, a Adaś w Poznaniu zajął
16 miejsce. W finale, który odbył
się w Warszawie z 300 dzieciaków
wyłoniono 200. Konkurencje były
takie same, a mój syn przy ogło-

Fot. użyczone
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Eskorta (w żółtej koszulce pierwszy
z prawej Adaś Warzyński)
szeniu wyników został wyczytany
jako 186. Radość była niesamowita
- mówił Krzysztof Warzyński.
Adaś Warzyński został wytypowany do dziecięcej eskorty podczas meczu Irlandia - Chorwacja,
który odbył się 10. czerwca w
Poznaniu. Spotkanie zakończyło
się zwycięstwem Chorwatów 3:1,
a asystę przy golu na 3:1 zaliczył
Ivan Perisić, którego na stadion
wprowadził młody jeleniogórzanin.
- Dzieci weszły na murawę, Adaś
szedł ostatni - prowadził Chorwata
Perisicia i miał taką funkcję, że
dzieci, które były w rzędzie po
stronie chorwackiej miały za zadanie odprowadzić pozostałe dzieci

do wyjścia, a później oglądaliśmy
mecz. Adaś bardzo przeżywał to
wydarzenie od samego początku.
Interesuje się piłką i gra w Lotniku, zbiera też karty z piłkarzami.
To przeżycie, które zostanie w
pamięci na całe życie - opowiadał
szczęśliwy tato.
W rozmowie z chłopcem dowiedzieliśmy się, że Adaś miał dużą
tremę przed wejściem na płytę
boiska. 10-latek z Jeleniej Góry
ogląda wszystkie mecze Euro 2012,
kibicuje oczywiście Polsce, a także
Niemcom i Ukrainie. Adasiowi
Warzyńskiemu życzymy wielkiej
kariery piłkarskiej, a rodzicom
pociechy ze wspaniałego syna.
(Przemo)
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2012-06-08 godz. 15.30 - 2012-06-15 godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Szklarskiej Poręby i okolic.
Praca na stałe. - 605 093 654
Auto Service Paweł Domagała
zatrudni diagnostę z uprawnieniami
do nowo otwartej stacji kontroli
pojazdów. - 691-722-936
Budowlanka - Elewacja, docieplenia - 668 463 202
Dach, tynk, płytki - Firma budowlana poszukuje fachowców do
pracy w Niemczech i Belgii.
Praca od zaraz. Gwarantujemy
umowę + zakwaterowanie + dobre
stawki. Kontakt 9-18 - 501418553,
699952962
Doradca klienta - Możesz
zarobić całkiem sporo pracując
jako sprzedawca ubezpieczeń
majątkowych, komunikacyjnych i
ubezpieczeń dla firm. Umów się
na niezobowiązujące spotkanie,
dowiedz się co możemy Ci dać na
początek. - 727 020 165
Dr. Schneider w Radomierzu
poszukuje informatyka z wyż.
wykszt. informatycznym, doświadczeniem (serwis komputerowy,
helpdesk), znajomością sprzętu
komputerowego oraz sieci. - rekrutacja@dr-schneider.com
Firma budowlana zatrudni osoby
z doświadczeniem; tynkarzy -regipsiarzy oraz do prac elewacyjnych dociepleń. Tylko fachowców. Praca
na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Kontakt godz 14,00-15,00 tel: 508
936 573
Firma budowlana zleci wykonanie
tynków maszynowych gipsowych i
cementowo-wapiennych podwykonawcom w budynkach wielorodzinnych i domkach jednorodzinnych.
Ceny do negocjacji. - 602 755 799
Firma Dr Schneider w Radomierzu poszukuje narzędziowca.
Wymagane doświadczenie w pracach ślusarsko-narzędziowych,
uprawnienia na suwnice i wózek
widłowy, spawalnicze. Prosimy o
przesłanie podania i CV - rekrutacja@dr-schneider.com
Firma Iwo-Bau poszukuje
fachowca do montażu okien połaciowych. Obowiązkowo j. niemiecki
komunikatywnie. Gwarantujemy
umowę + zakwaterowanie + dobre
stawki. - 501418553, 699952962
Firma Iwo-Bau poszukuje murarzy-piaskowiec. Obowiązkowo
komunikatywnie j. niemiecki. Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie + dobre warunki. - 501418553,
699952962
Firma Komandos-Ochrona
zatrudni do pracy w ochronie mężczyzn z grupą niepełnosprawności
z terenu Karpacza lub najbliższej
okolicy. Chętni nie mogą być emerytami. - 510258264;
Firma produkcyjna zatrudni kierowcę w transporcie międzynarodowym na trasach Polska-Niemcy
wymagane doświadczenie oraz kat.
C+E (ciągnik siodłowy + naczepa)
więcej info 663 742 004
Firma Rauschert-Mysłakowice Sp.
z o.o. z siedzibą w Mysłakowicach
zatrudni na umowę o pracę ustawiacza maszyn i urządzeń. Prosimy
o przesłanie lub osobiste dostarczenie CV do dnia 22.06.2012. - tel.
757545200 ; e-mail:sekretariat@
rauschert.com.pl
Firma zatrudni do kontroli biletów,
kontakt osobisty w siedzibie firmy
ul. Wolności 145 pok nr 6 - budynek MZK. Możliwość dorobienia.
Wymagania: niekaralność, wysoka
kultura osobista. - 517 468 222
Firma zatrudni montera wod-kan
do zgrzewania rur zgrzewarką
doczołową. Praca w Jeleniej Górze.
Wszelkie informacje pod numerem
telefonu 601-789-262

Firma zatrudni Panią do prowadzenia biura, kadr oraz księgowości. Obowiązkowo znajomość
j. niemieckiego bardzo dobra w
mowie i piśmie. Kontakt 507 703
283
Firma zatrudni zbrojarzy betoniarzy oraz cieśli szalunkowych. Dobre
warunki umowa o prace możliwe
delegacje. Praca od zaraz - 506
808 951
Grafik/czka z j. niemieckim Agencja reklamowa zatrudni osobę
z znajomością języka niemieckiego
w mowie i piśmie, znajomość
Pakietu Adobe - podstawy, administracja stron internetowych. Praca
od zaraz w biurze w Jeleniej Górze.
- 503 750 626
Hotel *** w Karpaczu zatrudni
osobę z doświadczeniem na stanowisku kelner/barman. CV proszę
wysyłać na adres monika.lugowska@e-apollo.eu
Hotel Medi-SPA Biały Kamień w
Świeradowie Zdroju zatrudni specj.
ds. sprzedaży i marketingu. Wymagane znajomość branży hotelarskiej. CV + LM. proszę wysyłać na
adres: w.piotrowski@bialykamien.
com - 607 735 935
Hotel w centrum Karpacza
zatrudni pracownika na stanowisku recepcjonistki. Wymagamy
znajomości języka niemieckiego
lub angielskiego - praca zmianowa, dobre warunki pracy. - 515
579 322
Hotel w Jeleniej Górze zatrudni
osobę na stanowisko kelner/
barman. Mile widziana osoba z
doświadczeniem. Tel. kontaktowy
691-795-824
Hotel w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę od zaraz. - 510 078 263
Hotel w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę z przewagą nocek. - 510
078 263
Hotel w Kudowie Zdroju poszukuje recepcjonistki/recepcjonisty
z b. dobrą znajomością języka
niemieckiego. Istnieje możliwość
zamieszkania w pokoju służbowym,
opłata miesięczna 200 zł. - 669
999 580
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni kucharzy i kelnerki. CV prosimy przesyłać na adres mailowy:
jakuszyce.biathlon@op.pl Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z
wybranymi osobami. - (075) 717
36 19
Hurtownia Duko zatrudni kierowcę z 2 do rozwożenia towaru.
Kontakt osobisty ul. Wincentego
Pola 31.
Karpacz pensjonat zatrudni na
stanowisko konserwator-pracownik
gospodarczy. Duży teren zielony.
Oferty CV na maila anton241@
wp.pl
Kasjer sprzedawca - Przyjmę
do sklepu żabka Karpacz biały jar
więcej wiadomości telefonicznie 519 109 671
Kierownik Domu Seniora z
dobrą znajomością j.niemieckiego,
umowa o pracę . CV proszę składać
do 24.06.12r Rozmowy między
26-30.06.2012r email :pensjonat@
as.karpacz.pl - 692-466-125
Konsultant (Europrovidus)
- Firma finansowa zatrudni konsultantów na terenie: Jelenia Góra,
Cieplice, Jeżów Sudecki. Wynagrodzenie prowizyjne, umowa zlecenie.
Idealna jako praca dodatkowa również dla emerytów. Tel:509670398
Kontroler Jakości - Wykszt.
min. średnie drzewne, doświad.
zawodowe w branży meblarskiej,
obsługa komputera, czytanie rys.
technicznego, posług. się przyrządami kontrolno-pomiarowymi,
j. angielski mile widziany. Kontakt:nj@zorka.pl - 756 466 306

Lady Fitness Center w Cieplicach
poszukuje recepcjonistki. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie cv ze zdjęciem na adres:
biuro@ladyfitnesscenter.pl
Manager hotel - gastromia Karpacz-oczekujemy znajomości
branży w praktyce. Studia kierunkowe , pokrewne. Wymagane
zdolności lidera, kreatywność,
dyspozycyjność. CV zdjęcie na
adres rekrutacjabialyjar@onet.pl.
- 757 618 951
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni młode, sympatyczne
osoby na stanowisko kelner/ka.
Mile widziana znajomość języków
obcych. CV ze zdjęciem proszę
składać na barze lub wysłać na
jjacak@wp.pl - 504 995 338
Nawiążę współpracę z osobą
posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprzedaży techniki
grzewczej i solarnej jako wspólnika
do prowadzenia istniejącej działalności w Jeleniej Górze. - 535
939 900
Opieka Niemcy nad kobietą, 47l.
cierpiąca na stwardnienie rozsiane, poruszająca się na wózku
inwalidzkim, średnia znajomość
języka niemieckiego. Wyjazd do
16.06.2012 - 660 700 825
Ośrodek w Świeradowie zatrudni
pomoc kuchenną z doświadczeniem. Praca na stałe, umowa
zlecenie. Wynagrodzenie od 1300
zł netto. Osoby chętne prosimy o
kontakt tel. lub mailowy villa@vitalresorts.eu. - 757 816 300
Ośrodek wypoczynkowy w
Świeradowie Zdroju zatrudni osobę
do nocnego dozoru obiektu. Praca
zmianowa, na stałe. Osoby chętne
prosimy o kontakt telefoniczny lub
mailowy villa@vital-resorts.eu - 757
816 300
Ośrodek wypoczynkowy z okolic
Gryfowa Śląskiego zatrudni recepcjonistę na okres wakacyjny. CV
proszę wysyłać na adres biuro@
zlotypotokresort.pl. Numer kontaktowy: 757847155 - biuro@
zlotypotokresort.pl
Paese (Alkemika) dodatkowa
- Szybko rozwijająca się polska
firma kosmetyczna produkująca
naturalne i ekologiczne kosmetyki
poszukuje Ambasadorek i Ambasadorow Marki. Świetne warunki
współpracy, szkolenia. Zapraszam
- paese.joanna@gmail.com
Partner Handlowy Telekomunikacji Polskiej S.A. zatrudni energiczne, komunikatywne osoby na
stanowisku reprezentanta handlowego. Obszar działania, woj.
dolnośląskie. - pawel.drajczyk@
linco.pl
Partner Orange Polska zatrudni
energiczne, komunikatywne osoby
na stanowisko reprezentanta handlowego. Motywujący system
wynagrodzeń, elastyczny czas
pracy. - praca@linco.pl
Partner Orange Polska zatrudni
osoby dyspozycyjne, komunikatywne, z doświadczeniem na stanowisko telemarketera. - praca@
linco.pl
Pensjonat w Karpaczu Górnym
zatrudni pokojową. Tel. 504015783
- 501 479 445
Pizzeria w Karpaczu poszukuje
kierowcy z własnym samochodem
do rozwozu pizzy. - 601 883 629
Płytkarze, prace drogowe,
dachy - Firma Iwo-Bau poszukuje
fachowców do pracy w Niemczech
i Belgii. Znajomość j. niemieckiego komunikatywnie. Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie
+ dobre stawki. Kontakt 9-18 501418553,699952962
Polcolorit S.A. zatrudni magazyniera z uprawnieniami do obsługi
wózków widłowych. CV prosimy
składać na adres : kadry@polcolorit.pl - 075-75-473-30

Poszukiwana pomoc do pracy
w smażalni ryb na weekendy. CV
+ zdjęcie proszę na maila: smazalnia@wojcieszyce.pl
Poszukuje firmy budowlanej do
elewacji w nowo wybudowanym
domu w Maciejowej - 609 238 442
Poszukuje firmy do wykonania
kompleksowo instalacji gazowej
wraz z montażem pieca w nowo
wybudowanym domu jednorodzinnym w Maciejowej. Oczekuje też
ofert na piece - 609 238 442
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.10-15 - 608 347 475
Poszukujemy chętnych do
legalnej pracy na terenie Niemiec
w charakterze opiekunki osób starszych. Oferujemy legalne zatrudnienie, zwrot kosztów podróży.
Wymagania: język niemiecki w
stopniu komunikatywnym - 756
401 032
Poszukujemy osoby samodzielne na st. managera oraz
przedstawiciela d/s odszkodowań
. Wiek pow. 28 lat, wykształcenie
min. średnie. CV ze zdjęciem + LM
proszę wysyłać na adres: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
Poszukujemy osób do inwentaryzacji na terenie Jeleniej Góry
(27.06.2012) mile widziani studenci. Zainteresowane osoby
prosimy o wysyłanie CV na adres
walbrzych@pl.randstad.com - 748
494 222
Poszukujemy sprzedawcę na
stację paliw Orlen w Mysłakowicach. Praca na cały etat na umowę
o pracę. Kontakt telefoniczny 665
941 279
Poszukuję kogoś do pomocy
przy 2 małych dzieci 2lata, 2 miesiące, dochodząco. Mile widziana
osoba z doświadczeniem. Najlepiej
z Lubiechowej lub Janochowa i
okolic. - 504 193 823
Poszukuję osoby do wykonania
fundamentu pod ogrodzenie oraz
pod taras. - 881 799 855
Potrzebna młoda kobieta do
lodziarni w Niemczech od końca
sierpnia do połowy października,
mieszkanie zapewnione. wymagania: j. niemiecki średnio, doświadczenie. CV z foto na mail: kasa.
inska@gmail.com - 510 243 264
Potrzebuje wykonać 180m2
sufitu z płyty gipsowo - kartonowej
oraz docieplenie 2500m2. Praca
od 15,06,2012 w Berlinie. - 508
807 944
Praca chałupnicza - Dla 1-2
osób na 1-2 dni okolice Lwówka
tel.534338470
Praca chałupnicza na 1-2 dni dla
1 lub 2 osób. Jeżów Sudecki, Czernica, Siedlęcin - 534 338 470
Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech, od zaraz,
umowa o pracę. Firma DoraMed z
Jeleniej Góry. - 691 104 999
Praca dodatkowa - Avon Cosmetics Polska poszukuje konsultantek/
konsultantów. Praca lekka i przyjemna dla osób w każdym wieku.
Chętne osoby proszę o kontakt
605733256
Praca na weekendy - Zatrudnię
rzetelnych i odpowiedzialnych mężczyzn do obsługi imprez zorganizowanych (praca wyjazdowa każdy
piątek, sobota, niedziela-powrót
w nocy) CV proszę przesyłać na
maila:awramienko13@op.pl - 609
496 080
Praca przy wykończeniu budynku
( tynki, gładź, płytki) 8 zł godz Jelenia Góra - 510 100 806

Praca w KFC: proszę o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na
wojtowicz.dominik@gmail.com
Gwarantowana umowa o pracę,
przyjazna atmosfera, możliwość
samorealizacji oraz rozwoju. - wojtowicz.dominik@gmail.com
Praca w Niemczech dla kobiet
przy sadzonkach. Wynagrodzenie:
7 Euro brutto, 40 godzin w tygodniu,
możliwe nadgodziny, zakwaterowanie. Dzwonić po 17.00 - 602
422 376
Praca w Niemczech dla montażystów mebli kuchennych. Wymagana komunikatywna znajomość
języka niemieckiego oraz prawo
jazdy co najmniej kat B. Zapewniamy mieszkanie i ubezpieczenie.
- 886 042 524
Praca w pralni Kowary - Przyjmę
mężczyznę na stanowisko: 1.
kierowca (wymagana kat. B) 2.
pracownik pralni. - 605 587 232
Przyjmę do pracy na myjni
samochodowej w Jeleniej Górze.
tel. 505 49 17 19
Przyjmę do pracy na stanowisko
recepcjonistki w D.W. Mieszko w
Karpaczu. - 665-556-042
Przyjmę do pracy w małej gastronomi (bar na plaży w Międzyzdrojach) do kuchni typu fast-food
mężczyznę z doświadczeniem
w wieku od 20-30 lat. Możliwość
zakwaterowania. - 881 321 501
Przyjmę do pracy w pensjonacie w Karpaczu pokojową. - 792
827 477
Przyjmę do pracy w pensjonacie
w Karpaczu pomoc kuchenną. 510 124 270
Przyjmę do pracy w usługach
finansowych. Wykształcenie min.
średnie, niekaralność. Nie wymagamy doświadczenia w branży. Cv
wraz ze zdjęciem proszę wysyłać
na rekrutacja2012jg@gmail.com
Przyjmę uczennicę do nowego
salonu fryzjerskiego w centrum
Jeleniej Góry oraz wydzierżawię
stanowiska fryzjerskie - 695 570
520
Przyjmę ucznia na przyuczenie
do zawodu elektromontera. - 603
117 054
Renomowany salon kosmetyczny we Wrocławiu zatrudni
kosmetologa oraz masażystę. CV
proszę przesyłać na adres: rj_rekrutacja@tlen.pl
Restauracja "Nad Potokiem"
w Kaczorowie zatrudni osobę na
stanowisko pomoc kuchenna. - 510
211 666
Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni kelnerkę z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego. CV ze zdjęciem na maila.
- kris.jelonka@op.pl
Restauracja w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza info pod
numerem tel 516-577-277
Salon Firmowy Orange zatrudni
na stanowisko konsultant ds sprzedaży. Wymagania: wyk. średnie,
komunikatywność, znajomość obsł.
komputera. Oferujemy: stabilną
pracę, możliwość rozwoju, telefon
służbowy, umowa o pracę (1 etat).
- rekrutacj_jg@wp.pl
Salon Fryzjerski w centrum
Jeleniej Góry zatrudni fryzjera-fryzjerkę na umowę o praca na cały
etat ze wszystkimi świadczeniami.
Wymagane doświadczenie i dyspozycyjność. Tel.602716134
Salon Play poszukuje pracownika
na stanowisko Doradcy Klienta.
CV wraz z Listem Motywacyjnym
prosimy przesyłać na adres jeleniagorapg@gmail.com - 796 622 777

Salonik z prasą i art. tytoniowymi
w Lwówku Śląskim zatrudni młodą
i energiczną osobę w charakterze
sprzedawcy. CV ze zdjęciem na
adres izula7@vp - 693 330 358
Sprzedawca - Salon Dekora
zatrudni na stoisko z tekstyliami,
zgłoszenia z CV na ul. Sygietyńskiego 14, w godz. 12-14. Doświadczenie handlowe. - 606 611 559
Sprzedawca - zatrudnię do
pracy sezonowej nad morzem
w Międzyzdrojach na kiermaszu
z firanami i odzieżą, możliwość
noclegu. Telefon kontaktowy: 508126-357
Sprzedawca Diverse - Szukamy młodej i energicznej osoby
na umowę o dzieło (ok. 100godz.
miesięcznie). Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV
ze zdjęciem na adres: jelgorko@
etos.pl
Szukam dziewczyn do pracy
po 23 roku życia, praca 3 dni
tygodniowo, zarobki od 3tyś w
górę. Wymagane szybkie łączenie
faktów, wygadanie, dobra aparycja.
Zainteresowane osoby CV i LM na
maila. - dmilan2009@gmail.com
Szwecja. Zbiory jagody, grzyby.
Szczegóły pod 48 690 100, 792
231 058
Umowa o pracę - Stanowisko
kasjer dysponent w Zachodniopomorskiej SKOK praca biurowa w
Jeleniej Górze wym. wykształcenie
średnie lub wyższe, obsługa urządzeń biurowych praca od lipca 2012
- m.borkowska@zskok.pl
W Szwecji zbiory runa leśnego jagody, grzyby...Szczegóły pod nr
690 016 100. Zapraszamy
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska
sprzedawców w sklepie mięsnowędliniarskim w Cieplicach i Piechowicach. Wymagana książeczka
zdrowia. - 607 620 889
Zakłady Mięsne zatrudnią osobę
na stanowisko sprzedawcy w
sklepie firmowym w Karpaczu. Aplikacje prosimy wysyłać na adres:
bednarz.a@niebieszczanacy.pl
- 503 179 545
Zatrudnię (umowa zlecenie) do
pracy na stanowisko sprzedawca
5zł godzina. Praca od 9.00 do
18.00. Lokalizacja punktu handlowego - przy sklepie Netto w
Szklarskiej Porębie. Kontakt 503
05 06 01
Zatrudnię 5 studentów do biura
usług finansowych. Atrakcyjne
zarobki oraz elastyczne godziny
pracy. Cv wraz ze zdjęciem proszę
wysłać na witekcity@gmail.com
Zatrudnię ciastkarza do piekarni
w Mysłakowicach przy porcelanie 519 088 494
Zatrudnię dekarza - blacharza z
doświadczeniem stawka 12 zł bez
negocjacji - 883 943 457
Zatrudnię do sprzedaży perfum. Proszę przesłać cv na adres
mail paramaxkp@wp.pl, tel. 669
911 200
Zatrudnię dyspozycyjnych studentów na okres wakacyjny do
pracy biurowej. CV proszę wysyłać
na email - ditty@o2.pl
Zatrudnię hostessy i promotorów na umowę-zlecenie na akcję
promocyjną do Carrefoura w dniach
15-17,06. Wymagana aktualna
książeczka zdrowia oraz ukończone 18 lat. Rozliczenie od razu
po akcji. - 606 310 622
Zatrudnię kamieniarzy do
wykładania kamienia na bobrze 606 668 774

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10

RozmaitoŒci / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

7

1:0 dla rywali zza naszej południowej granicy

Przegraliśmy mimo goracego dopingu

Wyśpiewali sukcesy po niemiecku
W kategorii klasy I-III, pierwsze
miejsce zajęły: Patrycja Pałyska i
Patrycja Chojnacka – „Ein Lama In
Yokohama” z Mysłakowic. II miejsce
wywalczyli: Wiktoria Różańska i
Łukasz Jasiński- „Keine Grenzen”
ze Szkoły Podstawowej w Czernicy,
a trzecie miejsce - Maja Michalik i
Kamila Sitarczuk- „Sport ist gesund”
z SP nr 1 w Kowarach.
W starszych klasach IV-VI, pierwszemiejsce zajęła Angelika Maj,II miejsce
Tomasz Łobocki i NataliaŁobocka z SP
w Czernicy i III miejsce - Aleksandra
Feinbier w Sosnówce.
(Angela)

Fot. Raczyński

I Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej dla uczniów ze szkół podstawowych
już za nami. W czwartek (14.06) w
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce zmierzyli się
uczniowie sześciu szkół z regionu.
Do konkursu zgłosiły się szkoły
podstawowe z : Janowic Wielkich,
Kostrzycy, SP nr 1 z Kowar, Mysłakowic,
Czernicy i Sosnówki. Jury oceniało
m.in. dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, muzykalność,
wyczucie rytmu, ogólne wrażenie
artystyczne (kostiumy, choreografia),
osobowość sceniczną i poprawność
językową.

18 czerwca 2012 r.
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Kierowcy szybciej stracą „prawko”

MELODY GARDOT – “ The
Absence ”
wydawnictwo: Decca/
Universal Music Polska

Ta jedyna w swoim rodzaju amerykańska wokalistka zauroczyła niemal
wszystkich poprzednią płytą “My One
And Only Thrill”(2009), który stał
się światowym bestsellerem. Zanim
nagrała pierwszą płytę miała za sobą
tragiczny w skutkach wypadek w
którym nieomal nie straciła życia.
Cudowna rekonwalescencja, gdzie
lekiem była muzyka, a potem zdumieE

CHRIS BOTTI –
„Impressions”
wydawnictwo: Decca/
Universal Music Polska

wająca kariera.
Z dnia na dzień
stała się gwiazdą.
Nagrywając poprzednie albumy
producenci zagwarantowali jej
wyborową obsadę, co gwarantowało
pełny sukces. Nie tylko obdarzona jest
wielką muzykalnością, ale też darem
pisania przepięknych piosenek. Po
trzech latach Melody Gardot powraca nową płytą zatytułowaną „The
Absence” (Nieobecność), na której
proponuje 11 kompozycji. Powstały
one podczas licznych podróży artystki
po różnych zakątkach świata.
K

Niektórzy uważają Bottiego za wielkiego trębacza inni za jednego z głównych przedstawicieli smooth jazzu. Od
pewnego czasu amerykański trębacz
odżegnuje się od przylepionej mu przed
laty etykietki. Zresztą współpraca z Dylanem, Paulem Simonem, The Brecker
Brothers oraz Stingiem pozwoliła mu
wyrobić własny niepowtarzalny język
jazzu w którym jak słychać czuje się
najlepiej. Można mu zarzucić, że wzoruje się na wczesnych nagraniach Milesa

L

A

Davisa czerpiąc z
nich inspiracje.
Botti mający kontakt z muzyką od
dziecka ( matka
nauczycielka muzyki) nie zawęża się jedynie do jazzu.
Potrafi fantastycznie zinterpretować
utwory z kręgu muzyki klasycznej, które
znalazły się na płytach: „Italia” (2007)
,„Chris Botti In Boston” (2009) i „This
Is Chris Botti”(2011). Trębacz na swój
najnowszy bardzo wyciszony i niemal
nostalgiczny album „Impression” skompletował 13 utworów pochodzących z
różnych muzycznych szuflad.
Andrzej Patlewicz
M
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY

•
•
•
•

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

REKLAMA

R

W miniony wtorek reprezentacja biało-czerwonych zachwyciła cały kraj waleczną postawą w trakcie meczu z Rosją. Podopieczni Franciszka Smudy grali
z rozwagą, technicznie dobrze i nie dali się teoretycznie silniejszym przeciwnikom. Wtedy zremisowaliśmy 1:1. Tym razem było zdecydowanie gorzej – w
ostatnim meczu grupy A przegraliśmy z Czechami 0:1.
A tym samym, nie wyszliśmy z grupy. Pośród miłośników futbolu, którzy tłumnie przybyli dziś do Namiotu Kibica na Placu Ratuszowym w
Jeleniej Górze zapanował wielki zawód. Podobnie jak w całym kraju, i nasi lokalni kibice wierzyli jednak w zwycięstwo biało-czerwonych.
– Moim zdaniem Polacy zagrali dużo gorzej, niż w meczu z Rosjanami. Przychylam się raczej, że tak jak w drugiej połowie rozgrywki z
Grecją. Przegraliśmy 0:1, nie wyszliśmy z grupy, nie ma szans na awans do ćwierćfinału, nie mówiąc już o zwycięstwie w Euro 2012 – mówi
Paweł Witkowski, jeden z jeleniogórskich kibiców.
Petr
REKLAMA

POP ROCK & JAZZ

mandatu. By tego uniknąć, wystarczy kupić zestaw głośnomówiący lub
słuchawkowy. Zmotoryzowani otrzymają również 5 pkt. Za parkowania
na kopertach dla niepełnosprawnych
(za co dotychczas był jedynie mandat
500 zł), 2 pkt. za wjeżdżanie na
skrzyżowanie bez możliwości jego
opuszczenia, 3 pkt. za zakrywanie
świateł i tablic rejestracyjnych, 5
pkt. karnych za ciąganie za autem
osób jadących na sankach, nartach,
wrotkach itp. czy 3 pkt. za przyspieszanie podczas, gdy inny samochód
próbuje nas wyprzedzić – wylicza
najczęstsze wykroczenia Maciej
Dyjach, naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Trzy punkty karne dostaną również kierowcy, którzy będą wyprzedzać pojazd uprzywilejowany w obszarze zabudowanym, a dwa punkty
za nieprawidłowe włączanie kierunkowskazów lub brak sygnalizowania
zamiaru zmiany pasa ruchu.
(Angela)

REKLAMA

Rozmowa przez telefon komórkowy, parkowanie na miejscach dla
osób niepełnosprawnych, ciągnięcie
za samochodem osób na rolkach,
deskorolkach, sankach czy nartach
– to tylko kilka z przewinień, za
które od soboty (9.06) kierowcy
otrzymują punkty karne. Dotychczas
policja karała za to tylko finansowo.
Sprawdź, za co jeszcze możesz stracić
prawo jazdy.
Zmiany dla kierowców wprowadza rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych z 25 kwietnia 2012
r. Określa ono szereg wykroczeń, za
które dotychczas można było otrzymać jedynie mandaty finansowe, a
od soboty dodatkowo kierowcy będą
karani punktami karnymi. Warto
pamiętać, że kierowca może mieć w
ciągu roku maksymalnie 24 punkty
karne, a przekroczenie tej liczby
skutkuje utratą prawa jazdy.
- Kierowcy otrzymają m.in. 5 pkt.
karnych za rozmowę przez telefon
podczas jazdy samochodem, za co
do tej pory groziło jedynie 200 zł

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 69zł za m2. Działka budowlana
w Jeżowie Sudeckim o 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

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.

ZEB 2638 Mieszkanie trzypokojowe, o dużym potencjale położone
w Cieplicach w budynku trzyrodzinnym. Mieszkanie o pow. 67 m2 usytuowane na pierwszym piętrze
z dużym ogrodem. Mieszkanie bezczynszowe
z ogrzewaniem miejskim. Cena tylko 135 000 zł.
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552
ZEB 2890 Mieszkanie w okolicy Akademii
Ekonomicznej, przy ulicy Na Skałkach. Mieszkanie
o pow. 40 m2 usytuowane na pierwszym piętrze
z balkonem. Niskie koszty utrzymania.
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 !

2. DOM W CENIE MIESZKANIA !!!
MAR-DS-12724. Dom wolnostojący o pow. użytkowej
102 m2. Działka o pow. 549m2. Przyziemie - trzy
pomieszczenia: kotłownia i dwa pomieszczenia gospodarcze, na I-kondygnacji dwa pokoje, kuchnia, ganek,
przedpokój, łazienka, kondygnacja II: trzy pokoje,
łazienka razem z wc i przedpokój. Ogrzewanie centralne
na paliwa stałe, okna częściowo wymienione na PCV.
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. ATRAKCYJNE PO KAPITALNYM REMONCIE –
169.000!!!
MAR-MS-12719. Bardzo ładne mieszkanie położone w
jednej z najpiękniejszych dzielnic miasta Jeleniej Góry,
o pow. 56,72m2. Lokal po kapitalnym remoncie zyskuje
na atrakcyjności dzięki oryginalnym wykończeniu
wnętrz, jakie są drewniane parapety oraz podwieszane
belki, idealne do bezpośredniego zamieszkania lub pod
wynajem. Ogrzewanie ekonomiczne kominkowe. Ze względu na swoje położenie
stwarza łatwy dostęp do miejsc użyteczności publicznej. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878.

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

NA WYŁĄCZNOŚĆ

1. BARDZO ŁADNE TYLKO 109.000!!!
MAR-MS-12732. Prezentujemy Państwu do sprzedania mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok.38m2,
niedaleko centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie znajduje
się na czwartym piętrze cztero-piętrowego bloku. Na
lokal składają się dwa pokoje, łazienka, kuchnia oraz
przedpokój. Mieszkanie ciepłe i przytulne, małym
nakładem finansowym można uzyskać wspaniałe
własne M-2. Okolica spokojna Atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318.

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

5. 3-POKOJOWE ZABOBRZE!!!
MAR-MS-12730. Do sprzedaży ładne, trzy pokojowe
mieszkanie na osiedlu Zabobrze II. Nieruchomość na
4 piętrze, 10- piętrowego bloku. W lokalu o pow. 64m2
mieszczą się 3 pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie jest duże, jasne i ciepłe. Ogrzewanie
z miasta, ciepła woda z junkersa. Atrakcyjna cena do
negocjacji polecam Leszek Środecki 790 418 318.
6. 2-POKOJOWE BLISKO CENTRUM!!!
MAR-MS-12736. Do sprzedaży mieszkanie o pow. 66,4
m2 w zielonej części Jeleniej Góry. Mieszkanie usytuowane w kamienicy na I piętrze. Na jego powierzchnie
składają się dwa pokoje + weranda o pow. ok 11m2,
kuchnia i łazienka razem z wc. Mieszkanie przeznaczone do kapitalnego remontu i własnej aranżacji. Okna
stare drewniane, na podłogach deski. Do dyspozycji
lokatorów ogród z miejscem na grilla. 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 BLISKO CETRUM !!!
MAR-MS-12731. Bardzo ładne dwupokojowe mieszkanie w najbardziej poszukiwanej, zielonej dzielnicy
miasta Jeleniej Góry o pow. całkowitej 50m2, usytuowane na I piętrze w kamienicy wielorodzinnej.
Wszystkie instalacje wymienione, wykonane z materiałów wysokiej klasy. C.O w budynku, ciepła woda
z energooszczędnego pieca gazowego. Mieszkanie
rozkładowe, słoneczne, ciche dla osób szukających
wygody, ceniących zieleń i spokój. Cena to 148.000,- Serdecznie polecam i
zapraszam na prezentację Marta Haftarczuk 533 797 878.

Lokal na I piętrze,
46m2,
klimatyzacja

MIESZKANIA
KUPIĘ

Dwupokojowe - dobry standard - Działając na zlecenie
klienta: Poszukuję mieszkanie
o pow ok 45-60 m2. Z balkonem, ogrzewaniem gazowym
lub miejskim. Rozkładowe.
Budynek w dobrym stanie.
Kamil Żur (lic.4917) - 604 906
257

Kupię lub zamienię z dopłatą
mieszkanie 3-pokojowe na
u l . Wa ń k o w i c z a w J e l eniej
Górze. Kontakt pod nr 888794-020
K u p i ę m a ł e m i e s z k a nie w
Jeleniej Górze (kawalerka
lub małe 2-pokojowe) w cenie
do 85 tys. zł, najchętniej bez
p o ś r e d n i k ó w. L o k a l i z a c j a
- osiedle Zabobrze. - 691
140 820

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

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.

Kupię mieszkanie w okolicach
Jeleniej Góry, najlepiej w Łomnicy,
Kostrzycy, Mysłakowicach lub
Wojanowie. - 661 942 643
Mieszkanie 2-pokojowe - W
bloku do pierwszego piętra na
Zabobrzu lub w Cieplicach może
być do lekkiego remontu do
115 tys. Nieruchomości Marles
lic.13045 - 790 418 318
Pilnie kupię mieszkanie, może
być do remontu w ok. Jeleniej
Góry do 60tys. - 883 356 472
Poszukuję mieszkania 2 pokojowego, parter lub 1 piętro dla
klientki z gotówką. Sudety Nieruchomości. - 535 630 414
Za k u p i ę m i e s z k a n i e d o
60tysięcy zł. Bez pośredników.
Płatne gotówką. - 531 493 651

MIESZKANIA
SPRZEDAM

1-pokojowe w Piechowicach W bloku na I piętrze , pow.38,3m2.
Pokój dzienny pomysłowo podzielony lekką, przesuwną ścianką,
osobna kuchnia. Ogrzewanie
gazowe , okna z PCV. Cena 99tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135
1-pokojowe w Piechowicach w bloku na I piętrze, pow.38,3m2.
Pokój dzienny podzielony lekką,
przesuwną ścianką, osobna kuchnia. Ogrzewanie gazowe , okna
z PCV. Cena 99tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549 - 602
732 135
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie
36 m2 z balkonem po remoncie,
na czwartym piętrze w bloku,
Noskowskiego 135 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
2 pokojowe 99 000 zł - Mieszkanie 41 m2, na pierwszym piętrze,
nowe okna, okolica Małej poczty.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

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

2-pok - wieżowiec Noskowskiego
- Mieszkanie na IV piętrze do
remontu o pow. 54m2. Ogrzewanie sieciowe. Budynek po
termomodernizacji. Cena 149ty.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 602 732 135

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

18 czerwca 2012 r.

2-pok.- ul. Szymanowskiego
- Pow.39,14m2 na IV piętrze w
bloku do niezbyt dużego remontu.
Okna PCV , na podłogach panele.
Budynek ocieplony. Cena 118tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135

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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Og£oszenia / Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy osoby do pracy na podane stanowiska pracy.

Sprzedawca

Przedstawiciel Handlowy

Z-ca kierownika magazynu



Doświadczenie w sprzedaży
materiałów budowlanych,
tworzenie i nadzorowanie
obiegu dokumentów
handlowych





Wykształcenie minimum
średnie









Min. 3 lata doświadczenie
handlowe w sprzedaży
materiałów budowlanych



Umiejętność pracy w grupie.
Wysoka kultura osobista

Umiejętność obsługi
komputera w stopniu b. dobrym
Prawo jazdy kat B
Samodzielność
Wykształcenie min. średnie
lub wyższe, preferowane
kierunkowe, aktywne
pozyskiwanie klientów,
realizacja celów sprzedażowych




Doświadczenie w pracy na
magazynie, znajomość
procedur przyjęcia,
wydawania towaru, obiegu
dokumentów
Uprawnienia do prowadzenia
wózków widłowych
Doświadczenie w zarządzaniu
zespołem

Oferty kierować na adres mailowy: violetta.ambrosiewicz@psbmrowka.com.pl
PSB AB Mrówka

ul. Stawowa 10, 58-533 Mysłakowice

Młodszy Kierownik Zmiany w Restauracji KFC
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ref. No: JSM/KFC/JG/06

Nasza Obietnica:






Unikalna kultura “Bring Fun to Life”, bez polityki i biurokracji
Praca z międzynarodowym, dynamicznym zespołem
Intensywny rozwój zawodowy w przyjaznej atmosferze
Troska i docenianie pracowników

Twoje zadania:






Prowadzenie zmian w restauracji oraz praca na stanowiskach
Zapewnianie 100% satysfakcji klientów poprzez dostarczanie produktu i obsługi o najwyższej jakości
Budowanie zespołu - motywowanie i docenianie, tak by osiągnął doskonałość operacyjną
Kreowanie przyjaznej atmosfery pracy

Oczekiwania:










Doświadczenie w pracy zespołowej lub w prowadzeniu samodzielnych projektów, lub związane
z działalnością w organizacjach studenckich
Doświadczenie w pracy z klientem (najlepiej w branży gastronomicznej)
Pozytywna energia, zapał i entuzjazm w działaniu
Umiejętność myślenia w kategoriach rozwiązań oraz chęć stawiania czoła nowym wyzwaniom
Umiejętność pracy w zespole
Dobra organizacja pracy
Umiejętność ustalania priorytetów oraz koncentracji na celach
Nastawienie na naukę oraz ciągły rozwój zawodowy i osobisty

Jeśli podoba Ci się nasza oferta, prześlij do nas swoje CV i list motywacyjny na adres:
anna.mosciszko@amrest.eu do dnia 22.06.2012. Nie zapomnij o numerze referencyjnym w temacie
wiadomości. Zapoznamy się uważnie z nadesłanymi aplikacjami, po czym skontaktujemy się
z wybranymi osobami.

Zatrudnię kucharza z ważnymi
dokumentami z zakwaterowaniem
w terminie od 10 lipca do 5 sierpnia
w okolicach Karpacza do przygotowywania 3 posiłków dziennie dla
28 osób (dzieci), wynagrodzenie
1400zł - 535 373 452
Zatrudnię monterów nawierzchni
do pracy w delegacjach - 516 200
030
Zatrudnię od zaraz do obierania cebuli w Mysłakowicach
797579779
Zatrudnię okresowo przy pracach instalacyjnych - 601 958 199
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem. Praca
od zaraz na terenie Jeleniej Góry.
Kontakt: 510-964-374
Zatrudnię osobę do sprzątania.
Umowa o pracę. CV ze zdjęciem
proszę przesłać na mail: kontakt.
klinika24h@gmail.com
Zatrudnię panią i pana z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II gr do sprzątania obiektu
w Jeleniej Górze. Umowa o pracę
- 723 678 904
Zatrudnię panią z doświadczeniem po 30 r.ż do pracy w sklepie
z damską odzieżą. CV ze zdjęciem
proszę przesyłać na adres sklepzodzieza@op.pl
Zatrudnię piekarza z praktyką
- 504-122-632
Zatrudnię pielęgniarki z dobrą
znajomością j. niemieckiego do
Pensjonatu ***AS w Karpaczu
Górnym, umowa o pracę. CV
proszę składać do 25.06.12r Rozmowy między 26-30.06.12 - 692466-125
Zatrudnię pomocników na dach
- 8 zl/h - 725 675 865
Zatrudnię pracowników budowlanych, mile widziane doświadczenie przy pracach zbrojarskich oraz
betoniarskich. - 505 808 951
Zatrudnię recepcjonistę/kę na
umowę o pracę w trzygwiazdkowym hotelu w Szklarskiej Porębie.
CV na e-mail: hotel@szrenicowydwor.pl - 609 944 504
Zatrudnię sprzedawcę do
sklepu z tapetami. Aplikację proszę przesłać na e-maila. Skontaktujemy się tylko z wybranymi
osobami. - jelenia.gora@miden.
com.pl

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnimy kucharza do hotelu
w Karpaczu z doświadczeniem.
Osoby uczciwe i odpowiedzialne
prosimy o przesłanie CV na adres
rekrutacja_123@wp.pl
Zatrudnimy na umowę zlecenie
opiekunkę z dobrą znajomością
języka niemieckiego, dyspozycyjną
od zaraz do opieki nad kobietą
w Niemczech (Bawaria). Kontakt
telefoniczny w godzinach 9-14,
pn-pt. - 601611963/601750153
Zatrudnimy operatywne osoby
z samochodem do Biura Nieruchomości Grzywińscy , wykształcenie
min. średnie. CV wyłącznie na
adres : biuro@grzywinscy.pl - 505
074 854
Zatrudnimy przedstawiciela
handlowego. Branża gastronomiczna. Aplikacje ze zdjęciem
proszę przesyłać na e-mail: biuro@
eko-walmar.pl
Zlecę remont komina. - 502
161 453
Zlecę wykonanie sklepu internetowego - dla informatyka lub osoby
mającej doświadczenie - proszę
dzwonić w celu szczegółów tel.
791 707 433

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Kobieta 38 lat pilnie poszukuje
pracy chałupniczej. Szycie wykluczone. - 666 212 615

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i
sprzedaż, klimatyzacje napełnianie,
odgrzybianie i naprawa tel. 75 78
936 51

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 dowolnej marki za
rozsądne pieniądze, stan obojętny,
dysponuje własnym transportem. 888 696 309
Kupię dobry samochód w okazyjnej cenie tel. 695 605 069
Kupię każde auto, dobre ceny
- Kupujemy każde auto gotówka
od ręki, własny transport - 882
222 219
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
604211979
Kupuje auta każdej marki jeżdżące za rozsądne pieniądze,
dysponuje własnym transportem.
- 787 009 777
Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód kupię w
cenie od 1000 do 4000zl odpowiadam na sms tel 603182814
Skup aut dobre ceny - Kupujemy
każdą marką aut gotówka od ręki,
własny transport - 511 209 408
Skup aut dobre ceny - Kupujemy
wszystkie marki aut gotówka od ręki
własny transport - 882 222 133
Urzędowa kasacja
pojazdów "CARBO" Jeżów
Sudecki ul. Długa17 (
na terenie składu opału)
Zaświadczenie do
wyrejestrowania. Transport
auta bezpłatny tel. 75 71
374 12

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Audi a4 2005 kolorowa navi pełna elektryka, navi, tv, dvd, alu,
podgrzewane fotele, climatronic
i wiele innych, bezwypadkowa,
serwisowana, opłacona 33900 661 666 332
Do sprzedania Opel Vectra w
dobrym stanie, alufelgi, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, kolor morski metalik.
OC i przegląd do lipca 2012. Cena
2200zł - 509 318 434
Do sprzedania Renault Megane
clasic 1.6 benzyna, rok 1998, klimatyzacja, centralny zamek + opony
zimowe. Ważne oc i przegląd, cena
4200zl - 504 206 197
Do sprzedania super skuter Linhai
LH 300. 2007r poj. 275 moc 19KM.
Posiada nowy akumulator. Dodam
dwa kaski i kurtkę. W razie pytań
proszę dzwonić. - 664 099 312
Fiat Palio Weekend - bordowy
metalik, rok 1998, poj. 1242 74km,
wspomaganie, abs, klimatyzacja,
2 poduszki, 2 elektryczne szyby,
przeb.197 tys. bagażnik dachowy,
2 kom. kół. - 505 812 728
Fiat Panda 2003 rok - wersja
Dynamic, pierwszy właściciel,
serwisowany, garażowany, ABS,
elektryczne szyby, przebieg 113500
km, komplet opon zimowych cena
10500,00 zł - 667 931 929
Mam do sprzedania Audi A4 2.5
tdi b5 rok 2000, stan dobry, po
wymianie zawieszenia, cena 10
000 - 693 244 020
Peugeot 206,2002r.,zielony,pojemność 1,1 benzyna, 44kW,
91tyś.przebieg, autoalarm, centralny zamek, garażowany, blokada
skrzyni biegów, zadbany polecam
- 794 146 209
Piękna BMW e46 2004 - 2.0d
150km super stan, klima, elektryka,
alufelgi, szyberdach, centralny z
pilotem, komplet kluczy, opłacony,
automat tip-tronic, cena 19900 608 589 656
Przyczepa
gastronomiczna sprzedam. Zarejestrowana,
ubezpieczona, odbiór
sanepidu, gotowa
do handlu, w pełni
wyposażona tel. 604 094
312

Seat Altea 2006r 1,9 TDI igła
- przebieg 148 tys moc 105 KM
Śliczny w najmodniejszym białym kolorze Idealny dla kobiet.
Klimatyzacja 8 poduszek itp stan
techniczny super w kraju 9 miesięcy
Zamiana na busa Citroen Jumpy
itp.5-osobowy - 517 900 425
Sprzedam ekonomicznego
Opla Corsę 1,2 kolor fiolet metalik
rok prod 1996 wnętrze zadbane
nie palone. Wyposażenie- dwie
poduszki, szyberdach do auta
dodaje komplet kół zimowych - 601
242 342
Sprzedam Fiata Marea kombi
2.0 20v 147KM granatowy metalik.
Blacha ocynk zero rdzy, centralny
zamek 4 el. szyby alu. felgi, 2xair
bag, klimatyzacja 100% sprawna
soczewkowe reflektory. Cena do
uzgodnienia. - 721 325 987
Sprzedam Ford Galaxy 98 r
2.8 benzyna zarejestrowany na 6
osób, pełne wyposażenie el, kimatronik. 2 komplety alufelg lato zima,
ciemne szyby ważne opłaty. - 663
023 982
Sprzedam Honda Civic 1,5
czerwona, rok 1992, radio CD,
wspomaganie kierownicy, stan b.
dobry. Cena 2800zł - 693 355 849,
693 818 224
Sprzedam Mercedesa A170
98/99r klimatyzacja webasto elektryczne szyby, szyberdach, abs,
esp, cena 10.000zl. Więcej informacji po numerem tel. - 722 056 852

Sprzedam Renault 19 sedan/
limuzyna silnik 1.8 benzyna. Auto
mimo swojego wieku prezentuje
się całkiem nieźle. Auto posiada el.
szyby, centralny zamek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Cena
2500 - 723 545 480
Sprzedam VW Polo rok 1995,
sprowadzony, cena 2200zł - 725
152 166
Sprzedam VW Polo. Cena
1900zl. - 506 151 661
Sprzedam VW T5 1.9 TDI 2004r
zarejestrowany na 5 osób , klima.
W rozliczeniu mogę przyjąć inne
auto lub 60% gotówka 40% usługa
budowlana. Tel 500423457
Toyota Yaris 1.0 VVTI benzyna
- 2001r,w ciągłej eksploatacji, trzydrzwiowa, srebrna, do poprawek
blacharsko-lakierniczych, stan
techniczny bdb 8000zł do negocjacji - 667 789 372
VW Passata B5 po liftingu 2002r 1.9
TDI 131KM bogate wyposażenie
(full wypas). 19.500 do negocjacji
warto - 669 190 774

ANONSE
MATRYMONIALNE

26 chłopak szuka sponsorek kobiet
od 30 do 60 i mam lokum lubię
dawać kobietom rozkosz Cieplice,
mogą być kobiety bi mam dużego
19cm, jest gruby. - 722 227 372
26-bi chłopak szuka kobiet sponsorek od 35 do 60 mogą być kobiety
bi i sponsorów, tylko dzwonić mam
lokum w Cieplicach, mam dużego
19cm, jest gruby - 792 671 802
Analik u dojrzalej z dużym biustem - 661 771 698
Dojrzała brunetka z bardzo
dużym biustem 100 za godzinkę 661 771 698
Młody, zadbany mężczyzna
pozna kobietę w wieku do 45 lat
mającą ochotę na seks bez zobowiązań i bez sponsoringu. - 663
903 235
Normalny konkretny facet JG
32l - Szukam kobiety, sponsorki w
zaufanym układzie stałym. Jestem
przystojnym facetem z dużą kulturą
osobistą, zmotoryzowanym z własnym lokum. Tylko poważne oferty
proszę - 782 087 733
Nowa Roksana 25 lat zaprasza
do siebie lub przyjedzie do hotelu,
jestem do 20 czerwca. - 883 579
073
Ola za Mazur zaprasza na nowy
adres - 792 301 466
Pan po 40 pozna panią od 30
do 50lat, szczupła, nie majętna.
Razem lżej. Jelenia Góra. Czekam
na tel. sms lub syg. Może warto? 534 122 382
Pomogę młodej szczupłej dziewczynie finansowo, w zamian za
mile spędzone chwile (27l. Daniel)
- d.danielewicz@gmail.com
Poszukuje faceta 40-50 - Poszukuje pana który polepszy mój status
materialny, bez sms propozycji
godzinowych - 536 568 008
Poważne oferty - Szukam mężczyzny do stworzenia poważnego
związku do lat 40 - Poważnego, rozsądnego, "wysokiego" do zbudowania przyszłościowego związku.
mail: asia5071@wp.pl
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 panią do spotkań towarzyskich bez zobowiązań. - 665
195 149
Poznam wolną, uległą panią
40-60 lat z lokum do sex spotkań
na dłuższy układ, mogę pomóc,
kontakt sms z opisem. - 692 677
915
Pragniesz ładnej atrakcyjnej
blondynki 35-latki z pięknym ciałem? To przyjedź do mnie. Tylko
tel. - 724 828 099

Przystojny 40-latek otwarty na
propozycje, dla pań po 45, mam
własne lokum lub mogę dojechać.
- 534 552 655
Puszysta 30-latka 100 za
godzinę - 794 524 987
Wsparcie finansowe dla młodej
pełnoletniej - 727 538 344

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Podjazdy,
place, inne. Wysoka jakość prac,
dobre ceny, zakup materiału z
rabatem. Tel 608-658-351
Budowa domów stan surowy.
Roboty ogólnobudowlane, hydraulika. Niedrogo i solidnie. - 781 577
256
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 - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502
953 366
Dachy-remonty - najtaniej
zniżki dla wspólnot do 30% - 696
328 445
Dachy - wszystkie pokrycia,
naprawy, konserwacje, murowanie kominów, obróbki kominowe
- dekarskie, wstawianie okien solidnie, fachowo, tanio, tel. 784
196 933
Dekarstwo, ciesielstwo – dachy,
nowe pokrycia, remonty dachów.
Dachówka, blachodachówka,
papa, gont, okna dachowe, rynny,
remonty kominów, roboty budowlane. Gwarancja + Faktura VAT.
Niedrogo i solidnie. - 669 869 714
Elewacje - Docieplenia budynków, remonty mieszkań, glazura,
malowanie, gładzie, panele, regipsy
itp - 660-794-902
Hydraulik kompleksowo Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Przepychanie udrażnianie rur kanalizacyjnych. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Hydraulika -technika grzewcza
- Montaż centralnego ogrzewania
wod-kan, gaz, kominki, ogrzewanie podłogowe, załatwiamy
uzgodnienia i odbiory-tanio szybko
i solidnie. Projekt i odbiory-gratis 696-484-516
Instalacje C.O, wod-kan
gazowe, montaż kotłów, projekty,
pozwolenia, kompleksowa usługa.
- 691 759 463
Junkersy naprawy 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice
Junkersy, termy, Kotły, kuchenki
gazowe. Serwis, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Kafelkowanie glazura remonty
- szybko solidnie atrakcyjne ceny 694 972 168
Kolektory słoneczne - Profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych do ciepłej wody- szybko, tanio
i solidnie. Ciepła woda za darmo od
kwietnia do października. Ruszyły
dotacje można uzyskać 44% - 696484-516
Kompleksowe remonty i serwis
budowlany - bezpłatne wyceny,
bezpłatne dojazdy, bezpłatne
porady budowlane. Nie ma robót
za małych. Kompleksowe remonty
i serwis budowlany, wycen już dziś.
782 807 589
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

Kuchenki gazowe montaż 24h
- Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice. Bezpieczne odłączenie
i przyłączenie naprawy Próby
szczelności instalacji profesjonalnie
Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze pewni jakości i ceny
Montaż, sprzedaż pieców c.o.
Węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon a przyjadę i wycenię. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług
- 696-484-516
Multi-Finish gładź bez szlifowania i bez pylenia, profesjonalne
usługi malarskie, remonty mieszkań, prace naprawcze, regipsy, tel.
513 451 927
Nowoczesne pompy ciepła do
ciepłej wody użytkowej, szybka
instalacja, niski koszt zakupu, duże
oszczędności w energii po zamontowaniu takiej pompy, montaż na
elewacji lub w kotłowni. - 696484-516
Okna, drzwi, rolety, parapety - Bardzo atrakcyjne ceny i rabaty, kompleksowa obsługa, doświadczeni
montażyści. Pomiary i wyceny bezpośrednio u klienta. Zapraszamy.
535 939 900 con.tent@poczta.fm
Pogotowie gazowe 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja,
montaż urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i ceny
Pogotowie kanaliza WUKO 24h
- Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice Szybkie usuwanie awarii
1-3 godz od zgłoszenia Udrażniamy
zapchane rury (fi 30-200 mm)
odpływy w domu i za budynkiem.
Posadzki betonowe, zacieranie
mechaniczne, układanie styropianu. Chudziaki i tarasy. Ekipa
z wieloletnim doświadczeniem.
Gwarantujemy krótko terminowa
realizacje zleceń. Tanio i solidnie 662 348 562
Posadzki maszynowe - Oferujemy wykonanie posadzek
betonowych pod dowolny rodzaj
wykończenia podłóg. Mechaniczne
zatarcie sprawia, iz wykonana
posadzka charakteryzuje się wyjątkową powierzchnią. Zapraszamy
do współpracy. - 505 120 088
Profesjonalne układanie
płytek, glazury, terakoty. Wykonywanie łazienek kompleksowo od A
do Z. Inne usługi wykończeniowe.
Wieloletnie doświadczenie. - 794
738 413
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,
adaptacja poddaszy itp. Wycena
gratis tel: 516-048-225
Remonty i wykończenia wnętrz 20-letnie doświadczenie w branży
remontowo-budowlanej. Wykonam
m.in. tapetowanie, malowanie,
kładzenie kafli, paneli ściennych
i podłogowych, ścianki działowe,
podwieszane sufity itp. Konkurencyjne ceny - 603 675 622
Remonty, wykończenia, wystroje
wnętrz, glazurnictwo, bezpłatne
wyceny, pomoc przy wyborze materiałów, krótkie terminy, dostępne
ceny, zawsze solidne wykon. tel.
782 807 589
Rozbiórki budynków tel. 663
382 661
Samodzielny hydraulik podejmie pracę tel. 667253102
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
Układanie - glazura, marmur,
granit - +48603872732
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Układanie kostki brukowej,
granitowej, betonowej, stawianie
murków oporowych, wyklejanie
granitem, łupkiem, równanie kostki
wyspecjalizowanymi maszynami,
porządkowanie posesji fachowo i
profesjonalnie. - 667 701 333
Usługi remontowo-budowlane kompleksowe wykończenia wnętrz
mieszkań z doradztwem. Regipsy,
kafelki, tapety, elewacje, podbitki,
boazerie. Szybko tanio i dokładnie
- 508 393 948
Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych - 666 738 298
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane
do wynajęcia, najlepsze ceny - 667
701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE

Korepetycje z matematyki na
poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej. - 796 557 408

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk profesjonalnie - Montaż instalacji elektrycznych, remonty
instalacji, usuwanie awarii 24h,
pomiary elektryczne, odbiory do ZE.
Tanio, szybko, solidnie. Negocjacja
cen. - 664-475-323
Wszelkiego typu instalacje
elektryczne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, tanio,
solidnie, fachowo. Pomiary elektryczne i odbiory, dla wspólnot
mieszkaniowych remonty instalacji
po zniżce. - 519 817 412

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Tanie strony internetowe - Nie
masz strony internetowej? Chcesz
trafić do większej grupy klientów
wykorzystując Internet? Strona
internetowa już dawno przestała
być drogim gadżetem. Zadzwoń
lub napisz! kontakt@neutrino-art.
pl - 724 844 894

USŁUGI
MUZYCZNE

Dj Pieszczoch - wodzirej, prezenter - wesela, poprawiny, urodziny,
eventy, dyskoteki, osiemnastki,
imprezy okolicznościowe. Nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie.
Demo na mojej stronie. - 604 186
987
Muzyczne Studio kompleksowa
produkcja, muzyki do reklam,
beatów hip, podkładów muzycznych, nagrywanie vokali. Duże
doświadczenie, wykształcenie
muzyczne. Skończ z amatorką. 515 144 017
Wesela marzeń - Zespół Prestiż
- Profesjonalny 3-5 osobowy zespół
na wesela, eventy, imprezy karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe
zabawy weselne. Bardzo dobre
nagłośnienie i oświetlenie. Demo
na naszej stronie e-mail:kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425
Wesela, przyjęcia, imprezy.
Muzyka instrumentalno-wokalna,
akordeonowa. Repertuar polski,
zagraniczny. Zabawy, konkursy,
cena umowna tel. 75 75 339 21,
692 046 727
Zespół dla oszczędnych wesela, bankiety - ceny łagodne
- tel.609851863

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Poszukuję kogoś do pomocy
przy 2 małych dzieciach 2lata,
2 miesiące, dochodząco. Mile
widziana osoba z doświadczeniem.
Najlepiej z Lubiechowej lub Janochowa i okolic. - 504 193 823
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Zaopiekuję się osobą starszą z
okolic Zabobrza - 725 147 293

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne ul.
Teatralna 1, we wtorki od 11-15, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe Koala oferuje
pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, książka
przychodów i rozchodów i wiele
innych - W. Polskiego 54 - 782 020
635, 601 837 677
Gaz serwis 24h - Tel.500-5050-02 Jel.Góra, Karpacz, Szklarska
Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Kotły, junkersy, kuchenki gazowe. Wypełniamy książeczki gwarancyjne
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i ceny
Hydraulik 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Przepychanie,
udrażnianie rur kanalizacyjnych.
Zawsze solidnie, pewni jakości i
dobrej ceny.
Junkersy serwis 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice
Junkersy, termy, kotły, kuchenki
gazowe. Serwis konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny
Kompleksowe usługi z zakresu
doradztwa finansowego - oszczędzanie, kredyty, inwestycje. Analiza
pod kątem najkorzystniejszych
rozwiązań, porównanie ofert 28
banków. Możliwość dojazdu do
klienta - 667 894 907
Koszenie trawników
profesjonalnym sprzętem
tel. 535 753 877

Kredyt gotówkowy konsolidacyjny. Dojazd do klienta - 514
175 220
Najpełniejsza oferta kredytowa na rynku od 100zł do 20mln,
dla wszystkich grup społecznych,
szybkie terminy realizacji, mało
formalności, Karkonoskie Biuro
Kapitałowe ul. Mickiewicza 2A - 75
752-27-72
Pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, książka
przychodów i rozchodów i wiele
innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala - W. Polskiego
54 - 782 020 635, 601 837 677
Pełna oferta kredytowa, kredyty
gotówkowe, chwilówki, konsolidacje, hipoteczne, samochodowe, inni
nie mogą my pomożemy, sprawdź
to nic nie kosztuje, Karkonoskie
Biuro Kapitałowe - 15 lat doświadczenia - 75 752-27-72
Podatki, księgowość - Reprezentacja w czasie kontroli i postępowania podatkowego (wieloletnie
doświadczenie), profesjonalna,
kompleksowa księgowość, kadry,
BHP. Kancelaria Podatkowa TAX,
Jelenia Góra. ul. Wolności 17A/1 510 243 264
Pogotowie kanaliza Wuko 24h
- Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice Szybkie usuwanie awarii
1-3 godz od zgłoszenia Udrażniamy zapchane rury(fi 30-200 mm)
odpływy w domu i za budynkiem
Problem z finansami? - Jeżeli
masz problem ze spłatą kredytów, brakuje gotówki zgłoś się do
nas, to nic nie kosztuje, nasza
wiarygodność to 15 lat na rynku Karkonoskie Biuro Kapitałowe ul.
Mickiewicza 2A 75 752-27-72
Ręczna Myjnia i Kosmetyka
zaprasza do: polerowania i usuwania rys z karoserii, mycie i konserwacja podwozia, pranie tapicerki,
mycie silnika. Jel-Góra ul. Fałata
1 Oś. Orle Cieplice salon KIA
609950849

og£oszenia
Szybki kredyt konsolidacyjny - Bez
zabezpieczeń majątkowych nawet
do 200 000 zł plus dodatkowa
gotówka na dowolny cel. Niskie
raty łatwe do spłaty. Zadzwoń i
zapytaj o szczegóły 75 6451993.
Zapraszamy serdecznie ul. Armii
Krajowej 13
Ś l u sa r s t w o . N a p r a w a ,
wymiana, otwieranie zamków.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754
Tapicerstwo od A do Z. Transport, wycena i dojazd gratis tel. 880
044 951
Udrażnianie kanalizacji - Wuco
- Przyjazd na telef., porady gratis!
Usługi: udrażnianie kanalizy wodą
pod ciśnieniem i spiralą elektr.,
inspekcja wideo przykanalików,
najwyższa jakość usług w regionie
- 601-841-896
Usługi rolnicze, koszenie, presowanie, mulczowanie, grabienie,
przetrzepywanie itp. Wszystkie
maszyny nowe, usługi tanie i
solidne. Info pod nr 721636340
Zarządzanie (administrowanie)
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Bardzo konkurencyjne
ceny. Lic. zaw. nr 22817. - 513134-403

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto transport - auto laweta tel.
880 044 951
Autotransport, bus towarowy
- 665 550 721
Lotniska – przewozy: Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice,
Poznań. F-ra VAT. Door to door 607 763 204
Przeprowadzki
kompleksowo, 3
samochody - różne
gabaryty tel. 880 044 951
Przeprowadzki, rabaty.
Jelenia Góra i okolice.
Duży samochód, mała
cena. Szybko, tanio,
solidnie (kierowca pomaga)
tel. 511 160 252

Przewozy osobowe "Dario" do
Niemiec i Austrii tel. 75 78 127 46,
787 808 243
Tani transport mebli. Duży samochód do przeprowadzek, mała
cena. Promocja - rabaty tel. 511
160 252
Transport bus, przeprowadzki
- kompleksowo, dyspozycyjność tel.
782 021 371
Transport towarowy/przeprowadzki. Tanio/solidnie, faktura VAT
tel. 535 044 951

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Manicure i pedicure w domu - Tel
500-50-50-12. Wykonuję manicure
i pedicure kosmetyczny przy użyciu
kosmaceutyków. Przyjadę i zrobię.
Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
Mgr fizjoterapii proponuje usługę:
rehabilitacja z dojazdem do domu.
Specjalizacja - rehabilitacja
ruchowa. Również Kinesiology,
taping i masaż. - 515 630 464
Paznokcie, tipsy w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Wykonuje
paznokcie żelowe na formie lub tipsie, szeroki wybór żeli kolorowych
i ozdób. Przyjadę i zrobię w twoim
domu. Program lojalnościowy i
upusty. Najwyższa jakość za dobrą
cenę.
Rehabilitacja w domu pacjenta
metodą PNF, masaż ciała. Usprawnianie osób po udarze mózgu,
wszczepieniu endroprotez i w
innych przypadkach. Umiejętności
potwierdzone międzynarodowym
certyfikatem. - 782 158 679

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Stylizacja rzęs w Twoim domu
- Tel 500-50-50-12. Certyfikat,
doświadczenie, szeroki wybór rzęs,
produkty profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych klientek. Program lojalnościowy, upusty,
gratisy. Tanio, szybko i solidnie.
Zmień swoje życie - na sukces
- Chcesz odmienić szybko i przyjemnie swoje życie? Może chcesz
osiągnąć sukces lub uwolnić się od
nałogu palenia, picia lub innego?
Chcesz to rozrobić dyskretnie i
szybko? Skutecznie pomagam.
Trener NLP. - 508 050 580

KUPIĘ
Kupie każde zboże pasz, kons.
gorzelniane oraz eko, również łubin,
rzepak, groch. Min 23t. Zapewniam
transport, płace w dniu odbioru. Tel:
509-942-079
Kupię telefon komórkowy Nokia
N-85 w bardzo dobrym stanie,
komplet tel. 608 338 392

SPRZEDAM
Mam do sprzedania dwie kanapy,
stan idealny, tanio - 665 550 721
Sprzedam Humus Transport 20
ton tel. 663 382 661
Sprzedam komputer z pełnym
wyposażeniem monitor 17 cali plaski ekran, myszka i klawiatura bezprzewodowa, głośniki, drukarka,
kamerka internetowa, procesor
3,2ghz, 256mb ram, geforcefx 5500
128mb 64bit+wgrany oryginalny
windows - 668 994 058
Sprzedam meble pokojowe; łóżko
2 piętrowe, narożnik kuchenny,
niania elekt., wózek 3 kołowy Maxi
Kosi, łóżeczko drew. i turystyczny
bujak, dużo rzeczy dla dzieci tel.
695 133 584
Sprzedam mleko kozie.
605822721
Sprzedam piły i kosy spalinowe
profesjonalne Stihl z Niemiec używane bardzo mało. Kompletne
sprawne na 100% 1/2 ceny sklepu
nr 725826889
Sztachety tanio sprzedam - 600
586 419

PRZYJMĘ
Przyjmę gruz tel. 663 382 661

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pok. w kamienicy Zabobrze - II
piętro pow. całkowita 52,4 a użytkowa ok. 46m2. + ogródek. Lokal
do remontu. Ogrzewanie piece
kaflowe (możliwe ogrzewanie
gazowe instalacja gazowa w mieszkaniu. Cena 105tys.zł. N.Rychlewski.Lic.9549 - 602 732 135
2-pok. w wieżowcu ul. Kiepury - IV
piętro pow.38,7m2. Do remontu.
Ogrzewanie sieciowe. Okna drewniane. Cena 110tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości.Lic.9549. - 602
732 135
2-pokojowe - ul. Słowackiego.
- Mieszkanie o powierzchni użytkowej 59,8m2 na wysokim parterze z
ogródkiem i garażem. Ogrzewanie
sieciowe. Do remontu ale można
zamieszkać. Czynsz 360zł. Cena
150tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549 - 602 732 135
2-pokojowe w nowym budownictwie - 52,25m2, mieszkanie z
balkonem, na I piętrze z widną dużą
łazienką i wyposażoną kuchnią,
bardzo zaciszna lokalizacja, możliwość dokupienia garażu znajdującego się pod budynkiem. N.Otti
lic.13225 - 603 491 335
2-pokojowe.. - 39,40 m kw. I
piętro przy ul. Wyczółkowskiego,
do modernizacji, ogrzewanie piecowe, nowe okna. lic.9549 - 726
290 939

2 - p o k ojo w e Szymanowskiego - Mieszkanie
po remoncie o pow. 33,2m2, środkowe , słoneczne i b. ciepłe na IV
(ostatnim) piętrze w bloku. Czynsz
180zł. Cena 110tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości.Lic.9549. - 602
732 135
2-poziomowe w centrum.. Nowoczesne, eleganckie na poziomie 2 i 3 piętra w 2-rodzinnej nowej
kamienicy, cena 285 tysięcy (rynek
pierwotny). lic.9549 - 726 290 939
3 -pok. po remoncie na Oś.Orle Mieszkanie w bloku na IV(ostatnim)
piętrze o powierzchni użytkowej
53,7m2. Zadbane. Ogrzewanie sieciowe. Czynsz 320zł. Cena 170tys.
zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
3-pokojowe - Groszowa - pow.
66m2 po remoncie na parterze w
kamienicy. Okna PCV, ogrzewanie
gazowe. Cena 159tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549 - 602
732 135
4-pokojowe w spokojnym miejscu - Rozkładowe mieszkanie z 2
balkonami i garażem, powierzchnia
86m2, na obrzeżach Jeleniej Góry,
z widokiem na lasy i łąki, w bloku,
wokół rewelacyjne tereny rekreacyjne. Atrakcyjna cena. N.Otti
lic13225 - 603 491 335
52 m.kw. Zabobrze III 139.000 - 2
ustawne pokoje, duża kuchnia,
balkon, przedpokój z miejscem
na dużą szafę typu Komandor,
słoneczne i ciepłe, 4. piętro, dobra
lokalizacja, blisko Biedronki i przystanku, bezpośrednio. - 502 377
461
56 m2 132 000 zł - 3 pokojowe
mieszkanie na pierwszym piętrze z
tarasem i ogródkiem w Jagniątkowie . N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
56m2, Zabobrze III - Ładne dwupokojowe mieszkanie z balkonem
i z tarasem. Na podłogach kafle, na
ścianach gładzie. Łazienka razem
z wc. Cena 165000zł.Polecamy BN
Posesja lic.3198 - 531 680 865
67m2 z dwoma balkonami
- 2-pokojowe mieszkanie z
32-metrowym salonem z widokiem
na zieleń, wyposażona widna kuchnia, sypialnia z balkonem i śpiewem
ptaków, blok po kapitalnym remoncie, mieszkanie do odświeżenia. N
.Otti lic.13225 - 603 491 335
73m2 w ok. liceum Żeromskiego
- Ładne, bardzo przytulne oraz
słoneczne mieszkanie w kamienicy
przy spokojnej uliczce, wyremontowane, z gazowym ogrzewaniem,
cena do ustalenia przy konkretnym
kliencie. N.Otti lic.13225 - 603
491 335
Atrakcyjna lokalizacja przy
ulicy Wyczółkowskiego mieszkanie dwupokojowe o pow. 45m2na
pierwszym piętrze z balkonem i
niskim kosztem utrzymania. - 781
655 950
Atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie po remoncie 82 m2, salon,
2 sypialnie, 2 łazienki, kuchnia
w zabudowie, pierwsze piętro
obrzeża miasta w pobliżu centrum.
260 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Atrakcyjne 3 pokojowe Morcinka - mieszkanie na wysokim
parterze w bloku w okolicy Morcinka. Pow. 66,5m2, duży balkon
oraz piwnica. Zadbany teren wokół
bloku, spokojna okolica. Cena 187
tyś zł lic 16361 npremium - 600
227 515
Bardzo ładna kawalerka na Zabobrzu II na II piętrze 4-piętrowego
bloku, czynsz to jedyne 125zł, w
cenie pozostaje całe umeblowanie włącznie z lodówką, pralką,
telewizorem. N.Otti lic.13225 - 603
491 335
Bez pośredników sprzedam mieszkanie w centrum, do remontu 117
m2 tel. 886 729 778

Całkiem fajne mieszkanie - 2 pok.
w domu 3- rodz. na I-p. Duża kuchnia, łazienka, piwnica, ogródek,
duże podwórko, pomieszczenia
gospodarcze-garaż. Blisko szkoła,
sklep, kościół. Centrum Starej
Kamienicy. Tanio bez pośredników
- 609 554 369
Cieplice 145 000 zł - mieszkanie
56 m2, 2 pokojowe z balkonem na
drugim piętrze w kilkurodzinnym
bloku z garażem. Do zamieszkania. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Cieplice Oś Zielone Tarasy Nowe mieszkania w doskonałej
lokalizacji oraz jakości wykonania.
23.06 Drzwi otwarte. Serdecznie
zapraszamy. Będzie możliwość
spotkania się z konsultantem kredytowym, architektem wnętrz.
Roksanes Ż7867 - 508 240 831
Deweloperskie - mieszkania w
nowym budynku o podwyższonym
standardzie. Powierzchnia lokali
od 34m2 do 50m2. Lic.4917 - 505
718 934
Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe w Łomnicy o powierzchni
48 m2. Czynsz 48 zł. Sąsiedztwo
ciche i spokojne, wokół budynku
dużo zieleni. Wspaniały widok na
Karkonosze. Cena 89 000. Telefon
601452309
Dwa pokoje- fajny standard - 51
m2, dwa pokoje. Dwa tarasy. Zabudowa kuchni w cenie. Ogrzewanie
elektryczne ze sterownikiem (stały
koszt prądu - 313 zł/miesiąc) Spokojna okolica. Budynek z 2001
roku. lic 4917. K Żur nPartner - 604
906 257
Dwupokojowe w ładnym miejscu - I piętro, 38 m2. Czynsz: 180 zł.
Ustawne z dużą kuchnią. Zadbany
budynek- teren ogrodzony. Dobra
dzielnica. Cena: 123 000 zł. Kamil
Ż. nPartner, lic:4917 - 604 906
257
Dwupoziomowe, słoneczne
- ładne mieszkanie rozkładowe o
pow.86,30m2 w Dziwiszowie. 4
pokoje, I piętro, z dużym balkonem.
Na podłogach panele, łazienka
osobno z wc. Nowa niższa cena.
Polecamy BN Posesja lic.3198 531 680 865
Fajne 2 pokojowe mieszkanie
położone na II piętrze w kamienicy
na przeciwko Żeroma. W mieszkaniu wymienione okna , instalacja
CO, panele, kafle , kabina z hydromasażem. Dostępne od zaraz.
Jeldom 14557 - 666 830 830
Idealne mieszkanie-dobra cena
- na lokal o powierzchni 38m2
składają się kuchnia, dwa pokoje - z
jednego wyście na balkon, łazienka
i przedpokój. Kuchnia widna, w
cenie mieszkania pozostaje zabudowa /bez pralki/. Lic.4917 - 505
718 934
Karpacz - nowe
mieszkania na sprzedaż o
pow. od 39 do 87 m2-3500
zł/m2, stan deweloperski,
Techpol tel. 603 861 351

Karpacz mieszkanie 220 000
zł - Oferujemy Państwu mieszkanie szczytowe górne mieszczące
się na drugim piętrze kamienicy.
Nieruchomość po remoncie Nieruchomości Pindyk lic 96 1590/S/
M2 - 757523505; 607270989
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 35tyś - 23m2, parter, Sosnówka, cena do negocjacji.
Lic.5877 - 500 122 445
Kawalerka 39000zł - na nieruchomość składają się: 1pokój,
kuchnia, łazienka, udział w ogródku.
Mieszkanie usytuowane w spokojnej miejscowości nieopodal Jeleniej
Góry. Cena do negocjacji. Polecam
Lic. 1749 - 795 788 882

Kawalerka w nowym budownictwie - Przytulna i słoneczna, ze
skosami na jednej ścianie, pokój z
aneksem kuchennym, ogrzewanie
i ciepła woda z sieci, bardzo spokojna lokalizacja, cena 85tys zł do
negocjacji. N.Otti lic.13225 - 603
491 335
Kawalerka Zabobrze - 26,30
m2 niska cena, lic. 5524 N.City 662 112 344
Kawalerka Zabobrze II - 27m, 2
piętro, umeblowana, wyposażona,
czynsz 125 zł. Przyjdź, zobacz,
wynegocjuj cenę! - 791 292 898
Kawalerka, 31,2 m2, III piętro
- Mieszkanie przytulne w zadbanej kamienicy, blisko centrum.
Kuchnia osobna. Podłogi panele.
Okna nowe. Ogrzewanie gazowe.
Czynsz 128 zł. Klatka schodowa po
remoncie. Nieruchomości Szymkiewicz l. 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 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 30 m2
- tanie mieszkanie w zadbanej
kamienicy w centrum. Duży ustany
pokój, osobna kuchnia. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie ciche
i ciepłe. Czynsz 85 zł. Atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, Zabobrze, 30 m2
- Mieszkanie środkowe na III-p. w
zadbanym budynku. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Ładna łazienka.
Na podłogach deski. Kuchnia w
formie aneksu. Dobra lokalizacja.
Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
Kiepury I piętro - 50,90m2
2-pokojowe mieszkanie, jednostronne, środkowe oraz 62,73m2
3-pokojowe, słoneczne, oddzielna
toaleta i łazienka, również środkowe. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Kiepury I piętro - 63m2, mieszkanie środkowe ze słonecznym balkonem i salonem, oddzielna łazienka
i toaleta, 2 duże szafy, przestrzeń
za oknem. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Komfortowe 47m2 2 pokoje
109tys - centrum, 2 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
piwnica, po kapitalnym remoncie
kamienicy w 2011r - 504-512-249
Komfortowe w centrum Jeleniej - po modernizacji , 4 pokoje.
pow.130m2 na parterze w kamienicy. Ogrzewanie gazowe + kominek. Na mieszkanie lub lokal. Cena
370tys.zł. Nieruchomości. Rychlewski Lic.9549. - 602 732 135
Kowary-36mkw. 2pok.100tys. Sprzedam mieszkanie w Kowarach
przy ul. Matejki .Dwu pokojowe na
4 piętrze. Nie wymaga remontu.
Czyste zadbane. Po termomodernizacji. Okna na stronę zachodnią z
częściowym widokiem na Góry. Bez
pośredników - 790 567 708
Ładne 3 pokojowe mieszkanie
na ul. Obrońców Westerplatte, na
Ip, 57m2. Mieszkanie zadbane,
po remoncie, istnieje możliwość
zostawienia mebli, opłacony czynsz
za 10m-cy z góry. Cena 175tys.
N.Posesja lic 3198 - 693 539 968
Ładne 66m2, cena 130tyś zł Pilna sprzedaż z powodu wyjazdu.
Mieszkanie w Jeleniej Górze 8km
od centrum i 4km od Zabobrza,
wymagające jedynie odświeżenia,
blok w bardzo dobrym stanie, garaż
w cenie. Idealne dla młodych. N.Otti
13225 - 603 491 335
Ładne i tanie w utrzymaniu - Super
mieszkanie w Łomnicy 2-pokojowe
55m2 z garażem bezczynszowe, po
kapitalnym remoncie oraz 83m2 w
Janowicach, 3-pokojowe z wanną
z hydromasażem. N.Otti lic.13225
- 603 491 335
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M2 148000 zł - Do sprzedaży 2
pokojowe mieszkanie o pow. 49
mkw. położone na pierwszym
piętrze w budynku wielorodzinnym
w zielonej dzielnicy na obrzeżach
miasta Jeleniej Góry. Nieruchomości Pindyk lic 96 1592/S/M2
- 757523505; 607270989
M2 39m2 koło Żeroma - Śliczne
mieszkanie po kapitalnym remoncie, położone na II piętrze w najlepszej dzielnicy Jeleniej Góry. Składa
się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni,
korytarza. Polecam. Jeldom Nieruchomości lic.14557 - 668 667 637
M2 Kiepury - nowoczesne,
2-pokojowe mieszkanie (salon z
aneksem kuchennym + sypialnia)
52m kw na III piętrze z balkonem.
Dogodna lokalizacja. Cena do
uzgodnienia. - 534 966 311
M-2 w Cieplicach tylko 75000zł
- mieszkanie o pow. 40m2 usytuowane na drugim piętrze. Położone
w zielonej części miasta w budynku
po kapitalnym remoncie. N. Grzywińscy Lic 998. - 781 655 950
M2, 46m2 z ogrodem, Zabobrze
- mieszkanie 2 pokojowe, czynsz
150zł, ogrzewanie piecowe, piwnica, strych. Okazyjna cena. Kodex
10721 - 513 060 568

M3 180 000 zł Zabobrze - Do sprzedaży mieszkanie 3 pokojowe o pow.
64,74 mkw. położone na czwartym
piętrze w budynku z windą w dzielnicy Zabobrze w mieście Jelenia
Góra. Nieruchomości Pindyk lic
96 - 757523505; 607270989
M3 blisko centrum - Sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe 38,3 m
kw na 3 piętrze, osobna kuchnia,
łazienka, przedpokój, loggia i piwnica. Słoneczne i ciepłe. Budynek
20 rodzinny, oddalony od Wojska
Polskiego i Mickiewicza około 50
m. - 534 966 311
M3 ul. Bartka Zwycięzcy (Żerom) Śliczne mieszkanie o powierzchni
64m2 w kamienicy na II piętrze.
Po kapitalnym remoncie, nowe
okna, podłogi, drzwi. Wszystkie
nowe instalacje. Ogrzewanie podłogowe i gazowe-centralne. Jeldom
lic.14557 - 666 830 830
M3, 63m2, 135 000zł - Mieszkanie
3 pokojowe w bloku z lat 90 z balkonem, 63m2, czynsz 390zł, Kowary,
bardzo dobra cena 135 000zł.
Kodex 10721 - 513 060 568
Mam do sprzedania kawalerkę do
remontu w Ścięgnach, koło Karpacza. – 503119725 / 508506067

Mieszkanie 134.000 Mała poczta
- Polecamy Państwu mieszkanie
54,65 m2 dwa pokojowe, kuchnia,
łazienka i przedpokój. Co na opał
stały i elektryczne. Czynsz z funduszem remontowym 115,-zł. Lic.
5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760

Mieszkanie 169000 z ogródkiem
- Do sprzedaży jasne i słoneczne
mieszkanie 2 pokojowe o pow. 50
mkw. położone na pierwszym piętrze w dzielnicy Cieplice w mieście
Jelenia Góra. Nieruchomości Pindyk lic 96 1596/S/M2 - 757523505;
607270989
Mieszkanie 180 000 zł - Do
sprzedaży mieszkanie 2 pokojowe
o pow. 53,26 mkw. położone na
pierwszym piętrze na obrzeżach
centrum miasta Jelenia Góra.
Nieruchomość po remoncie. Nieruchomości Pindyk lic 96 1586/S/
M2 - 757523505; 607270989
Mieszkanie 2-pokojowe, 38
m2 - ładne na wysokim parterze w
bloku IV-piętrowym. Po remoncie,
nowe instalacje oraz okna i drzwi.
Na ścianach gładzie. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Blisko centrum.
Nieruchomości Szymkiewicz l.
2400 - 669-620-071

Mieszkanie 2-pokojowe, 39,6 m2
na parterze w zadbanym bloku IV-p.
w okolicy Morcinka. Funkcjonalne,
słoneczne z balkonem. Kuchnia
osobna. Ogrzewanie z sieci. Na
podłogach parkiet. Atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz l.
2400 - 669-620-071
Mieszkanie Ip Stara Kamienica 2 pok, duża kuchnia, łazienka, pom.
gospodarcze z możliwością adap.
na garaż, ogródek. Duże podwórko.
Centrum blisko szkoła, sklep,
kościół. Cena do uzgodnienia. Bez
pośredników. - 609 554 369
Mieszkanie w Karpaczu, parter
ok.47m2 sprzedam. Cena 125000
dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
ubikacja + dwa pom. gospodarcze
ok. 20m2. Ogrzewanie gazowe.
Czynsz 60zł. Pośrednikom serdecznie dziękuję... - 601 775 135
Nowe mieszkania, okolice Morcinka, okna drewniane, instalacje nowe, drzwi zewnętrzne i
wewnętrzne drewniane. Ogrzewanie gazowe podłogowe. Ciepła
woda z kolektorów słonecznych.
Kodex 10721 - 513 060 568
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Oś Zielone Tarasy ul. Zielona
- nowe mieszkania w doskonałej lokalizacji, w okolicy parku,
aquaparku, Placu Piastowskiego.
Winda, tarasy, monitoring, okna
z roletami, miejsca parkingowe,
garaże. Roksanes Ż 7867 - 508
240 831
Pilnie sprzedam 4-pokojowe
(97,3m.kw) mieszkanie w centrum
z dużym tarasem, I piętro, ogrzewanie miejskie. Idealne na biura,
gabinety. Pośrednikom dziękuję.
- 787 749 321
Przytulne 38m2 - 2-pokojowe
mieszkanie z balkonem w idealnej
lokalizacji i bardzo spokojnym
miejscu, II piętro, pozostaje bardzo
ładne wyposażenie kuchni,2szafy,
wanna z hydromasażem, czynsz
116zł.N.Otti lic.13225 - 603 491
335
Słoneczne M3 - Sprzedam
61m2, I piętro, 3 pokoje, słoneczne,
panele, gładzie, nowe instalacje,
nowa stolarka, gotowe do zamieszkania. Cena do negocjacji, właściciel - 509996394, 509996393
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Sprzedam 2-pokojowe nowocześnie wykończone, ładne, słoneczne
mieszkanie w Parku Sudeckim,
44 m2, parter, salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka,
przedpokój, balkon, piwnica. Stan
idealny. Do zamieszkania - 606
381 483
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej Górze
Cieplicach 66 m z ogródkiem, co
gazowe, pośrednikom dziękuję 605 934 763
Sprzedam komfortowe mieszkanie bez pośredników na kameralnym osiedlu. Idealna propozycja
dla rodzin. Mieszkanie 3 pokoje 74
metry + taras 20 metrów. Atrakcyjna
cena 2950 zł za 1 metr. Kuchnia
gratis - 517-847-809

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 38 m2 4p., ogrzewanie-ciepła woda z sieci, po termoizolacji,
ul. Transportowa, cena 108 tys.
tel. 603 509 421
Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w 3-rodzinnym
budynku w Cieplicach. Nad mieszkaniem strych, przy budynku
ogród. Ogrzewanie gazowe, piec
2-funkcyjny. Gold House nr lic.
10750 - 691 210 677
Sprzedam mieszkanie cena
do negocjacji 2 pokoje Zabobrze
- 661 703 997
Sprzedam mieszkanie w Miłkowie 80m cena 150 tysięcy zl.
Telefon kontaktowy 517411357

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam mieszkanie, Piechowice, balkon, blok, 4 piętro, cena
115000zl, dwa pokoje, 45m2.
Polecam (lic.nr 12181) - 662
009 700
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie na Zabobrzu 2800m2 N.
,,City,, L. 5908 - 695 034 321
Sprzedam w Siedlęcinie parter
86 m2, po remoncie, z garażem
tel. 888 795 037
Super cena - 2 pokoje 48m2,
110 000 zł. N.,,City,, l.5908 - 695
034 321
Szklarska Poręba - Sprzedam mieszkanie w bloku 40m2,
2 pokoje, 1 piętro, środkowe z
balkonem, bardzo dobra lokalizacja. - 606 638 548
Świetna cena - 52 m.kw. 2
pok. - ul. Działkowicza, 4. piętro,
słoneczne i ciepłe, rozkładowe,
z widokiem na Śnieżkę, dobra
lokalizacja, tylko 139.000,- zł 502 377 461
Trzy pokoje - dobra cena - 189
000 zł. 61 m2. Czynsz 330 zł
(ogrzewanie i c.woda). Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Budynek kompleksowo
wyremontowany w 2005r. Kamil
Żur: n Partner, lic 4917 - 604
906 257
Trzypokojowe - ul. Noskowskiego - Dawne dwupokojowe
o pow.53,49m2 na VI piętrze w
wieżowcu. Okna PCV , ogrzewanie sieciowe. Do niewielkiego remontu. Czynsz 320tys.zł.
Cena 147tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski.Lic.9549. - 602 732
135
Trzypokojowe mieszkanie w
Radomierzu sprzedam tanio lub
zamienię na jednopokojowe we
Wrocławiu lub Jeleniej Górze tel.
510 172 730
Trzypokojowe z ogrodem lokal usytuowany na pierwszym
piętrze w kamienicy składa się
z trzech pokoi, kuchni i łazienki.
Lic.4917 - 505 718 934
Tylko 159000 zł w Janowicach
- Wielkich za 1/3 domu z duszą
, praktycznie są dwa niezależne
mieszkania, jedno i dwupokojowe
do wprowadzenia się z ogrodem
600m2 w bardzo ładnej lokalizacji. N.Grzywińscy - 505 074 854
Tylko 95.000zł w Mysłakowicach - mieszkanie 82m2 z
garażem do wprowadzenia się
z bardzo dogodną lokalizacją.
N.Grzywińscy - 505 074 854
Willowe przy Malczewskiego
- czteropokojowe, rozkładowe na
I piętrze zadbanej kamienicy do
remontu. Atrakcyjna lokalizacja
lic. 4917 - 604 869 172
Wleń 2 pokoje sprzedam pilnie Sprzedam pilnie mieszkanie własnościowe (37,7m) 2-pokojowe z
balkonem po generalnym remoncie, wysoki standard mieszkania.
- 604 552 750
Wyczółkowskiego - Do
remontu 2 pokojowe, I piętro,
tanie ogrzewanie (piec) okna
nowe. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
Z powodu wyjazdu za granice
pilnie sprzedam mieszkanie w
okolicy małej poczty 2 pokojowe
47m, w zadbanej kamienicy. Niski
czynsz, wymienione instalacje,
okna PCV. Cena 115tys do negocjacji. - 603 642 329
Zabobrze 2 pokoje po remoncie - 2 piętro, 39m2, balkon i
piwnica. Mieszkanie gotowe do
zamieszkania. Ciekawa lokalizacja. Cena 124 tyś zł do niewielkiej
negocjacji. Lic 16361 npremium
- 504 820 292
Zabobrze 38m - 2-pokoje na
2-pietrze z balkonem Nr.lic 5877
- 515 285 788
Zabobrze Różyckiego - 38m
drugie piętro 120 000zł Lic 5877
Nier. Muraszko Małgorzata
Kowalska - 500 122 446

MIESZKANIA

CHCĘ WYNAJĄĆ

Szukam niedrogiej kawalerki
lub zaopiekuję się mieszkaniem w zamian za niewielką
opłatę (osobie wyjeżdżającej),
jestem niepalący, fizjoterapeuta, spokojny, pracujący, bez
nałogów, kulturalny. Od lipca. 601406099/883911200

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 bez pośredników
- kawalerka oraz 3 pokojowe
mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, box garażu podziemny, nowa kamienica tel. 513
557 756
Do wynajęcia dwupokojowe
60 m2 bez mebli Kiepury. - 887
979 391
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
Duża kawalerka do wynajęcia
w J.G. Wynajmę osobie solidnej,
bez nałogów, bezdzietnej, chętnie na dłużej, dzwonić proszę po
godz.20-tej. - 513 758 611
Kawalerka do wynajęcia,
Sobieszów tel. 606 346 424, 668
773 856
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 pokoje jedno i
dwuosobowe w spokojnej okolicy
Cieplic. Serdecznie zapraszam.
Kontakt po godzinie 17.00 - 725
178 629
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 2 pokojowe - 54
m2 z balkonem na wysokim
parterze, umeblowane, Noskowskiego 900 zł plus media. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Nowoczesne, 2 pokojowe
mieszkanie (salon z aneksem
kuchennym + sypialnia) 52m
kw na III piętrze z balkonem.
Dogodna lokalizacja. Cena do
uzgodnienia. - 534 966 311
Stancja, pokój z osobnym
wejściem - 691 142 843
Wynajmę 2 pokojowe z WC i
kuchnią oraz kawalerkę tel. 723
063 449, 75 61 231 93
Wynajmę mieszkania od 32m2
do 62m2. Cena od 9 zł/m2. Bez
pośredników. - 607 328 088
Wynajmę pokój w Karpaczu (w
centrum) 500zł miesięcznie (cena
zawiera wszelkie opłaty) w przypadku wynajęcia dwóch takich
pokoi obok siebie cena to 900zł
- 511-443-254/ 515-360-455
Wynajmę przytulne mieszkanie
2 pokojowe na Zabobrzu. Tanie
w utrzymaniu, umeblowane +
sprzęt AGD. Cena 1000 zł miesięcznie + opłaty za media +
kaucja. - 884 168 320
Wynajmę umeblowane
mieszkanie (pokój,
kuchnia, łazienka) centrum- nowy dom,
II piętro, ogrzewanie
gazowe, 700 zł
miesięcznie + media tel.
727 660 667

Wynajmę. Kawalerka
umeblowana 36 m2
- Nowy Dom - II p. w
pobliżu Małej Poczty 700
zł/miesiąc. + media, tel.
727 660 667

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Karpacz mieszkanie własnościowe, 2 pokoje 41m2, I p.,
zamienię na równorzędne też
własnościowe w Jeleniej Górze
tel. 663 518 272

DOMY
SPRZEDAM

Dom 135 000 zł - 130 m2, na
działce 1700 m2 pięknie położony, po remoncie dach budynku,
Wojciechów. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom 389 000 zł - malowniczo
położony, 135 m2 po kapitalnym
remoncie, 3 pokoje na działce
110 m2 w Miłkowie. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom Jelenia Góra - Cieplice
- 300 m2 z oddzielnym mieszkaniem typu studio na działce
1588 m2 łącznie 7 pokoi. 870
000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Dom parterowy - 202 m2
powierzchni, 3 sypialnie, salon,
kuchnia, jadalnia, kominek, 2
garaże na działce 1200 m2, 3
km od centrum Jeleniej Góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom w Cieplicach - 180 m2
powierzchni, 5 pokoi, ładnie
utrzymany na działce 591 m2,
459 000 zł. n. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom w Podgórzynie - 290 m2,
4 pokoje z warsztatem 90 m2
i działką 800 m2, 320 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Sprzedam atrakcyjny dom
szeregowy na osiedlu Widok,
pow. mieszkalna 150 m2, działka
420 m2 tel. 601 614 787
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 dom w Jeżowie
Sudeckim tel. 505 020 519
Sprzedam komfortowy dom o
pow. 150m2 na działce 3000m2
w Pilchowicach, 14 km od Jel.
Góry lub zamiennie na mieszkanie tel. 695 605 069

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ

Szukam domu do wynajęcia,
najchętniej w Cieplicach lub
Sobieszowie. Może być nieumeblowany (oprócz kuchni).
Chętnie 3-4 pokoje. - 0666-9646-30

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

400 m do wynajęcia. Zabobrze.
- 691 142 843

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

16,82 ha w Komarnie - Najpiękniejsze widokowo wzniesienie
Komarna Górnego, łąki i pastwiska z dopłatami. lic.9549 - 726
290 939
Budowlane w Ścięgnach..
- 3600 i 1700 m kw. sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny
niezabudowane z dostępem
do drogi publicznej - widok na
pasmo górskie. Cena 70 zł/m kw.
lic.9549 - 726 290 939
Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło
Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel.
695 725 857
Komarno - Działka z prądem,
kanalizacją, przy asfalcie z super
widokiem. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Sprzedam - Dziwiszów
działki budowlane, 45 zł/
m2 Gold House tel. 693
539 963

Sprzedam działkę budowlaną
pow. 2200 m2 w Jeżowie. Ładne
położenie, przy działce jest gaz
i prąd. Cena 70 zł m2 tel. 601
614 787
Sprzedam działkę ogrodową
pilnie z altanką na flisaków tel.
695 133 584
Sprzedam działkę w dużym
ogrodzie przy ul. Sudeckiej,
działka ma 460 m2, altanę,
szklarnie tel. 514 710 302
Sprzedam uzbrojone, ładne,
słoneczne działki od 10ar do
11,5ar. w Podgórzynie. Widok
na zalew i góry. Cena 60-75tys.
tel. 604620100

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal w centrum
60 m2 - 180 tys. zł z witrynami i
parkingiem tel. 607 055 801
W ścisłym centrum.. - Parter,
60 m kw. sala z dużymi oknami
witrynowymi plus niewielkie
zaplecze i wc, cena 180 tysięcy,
lic.9549 - 726 290 939

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
2 pomieszczenia biurowe w ścisłym centrum, o powierzchni 22
i 31 m2, zaplecze socjalne, klimatyzacja, monitoring, parking.
Czynsz netto po 800 zł. Idealne
na usługi biurowe. – 60788229
400 m² Zabobrze - Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy
z magazynem. Hala ok.300m²
+ powierzchnia sklepowa
ok.100m². Teren ogrodzony
z dużym parkingiem. Teren
posiada wszystkie media w tym
siłę. Idealne miejsce pod hurtownię - 691 142 843
Lokal 17m2 parter do wynajęcia w centrum tel. 606 245 013,
75 75 265 36
Lokal 32m2 ścisłe centrum ul.
Długa, deptak, parter, witryna,
ogrzewanie w cenie najmu. - 888
221 321
Lokal 62m2 w centrum miasta
ul. Poznańska, ciąg handlowousługowy, parter, duże witryny,
atrakcyjna cena. - 888 221 321
Lokal na usługi kosmetyczne Piechowice, ulica Żymierskiego
ładny lokal przy salonie fryzjerskim dla kosmetyczki lub stylistki
paznokci. - 601 852 230
Lokal usługowy ulica Poznańska - Wynajmę lokal usługowy o
powierzchni 55 m kw + zaplecze
i wc . Zainteresowanych proszę
o kontakt. - 503486433 lub
691891214

og£oszenia / reklama
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Ma m d o w y n a j ę c i a n o w o
remontowany lokal usługowy
spełniający wymogi gabinetu
lekarskiego. Kilka pomieszczeń
o różnym metrażu z poczekalnią. Centrum Jeleniej Góry-ul.
Klonowica; parter. Z parkingiem
- 510171841; aniacz2@buziaczek.pl

Szklarska Poręba - centrum
- do wydzierżawienia ogródek
handlowy 30 m2 tel. 607 055
801

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ

NAUKA TAŃCA
KURS
KURS
WAKACYJNY
WAKACYJNY

14�czerwca
Godz.19:00

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

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE

MAM DO WYNAJĘCIA
Garaż w centrum, wynajmę
miejsce postojowe w garażu
podziemnym w nowej kamienicy
na rogu ulic 1 Maja i Kubsza
(pod nowa Biedronka). Cena do
uzgodnienia - 504 120 924
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