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JELENIA GÓRA Został pobity, bo rodzina zawiadomiła policję o głośnej libacji w kamienicy

Żona i syn, którzy byli obecni na
miejscu zdarzenia i próbowali odciągnąć napastnika również zostali
pobici. Ryszard S. ucierpiał najbardziej. Do dnia dzisiejszego przebywa
w szpitalu.
– Akurat ubierałem buty, bo chciałem wyjść do miasta. Usłyszałem
dzwonek i po otworzeniu drzwi
usłyszałem wspomniane słowa, a potem zostałem brutalnie zaatakowany
przez jednego z uczestników libacji
odbywającej się w naszej kamienicy

w nocy z soboty na niedzielę, którą
moja żona zgłosiła na policję. Jestem
pewien, że ten mężczyzna brał w niej
udział - mówi nam Ryszard S. I dodał:
– Jestem pewien, że to była zemsta.
Ja i moja rodzina zawsze zgłaszamy
policji podobne sytuacje.
Skatowany Ryszard S. stracił
przytomność. Napastnik wyrwał się
rodzinie poszkodowanego i uciekł.
Ta zawiadomiła pogotowie a potem
zgłosiła sprawę policji. Wskutek pobicia i kopnięć, które otrzymał w głowę,

Nasz komentarz

REKLAMA

Nowym prezydentem Rotary
Clubu został Andrzej Ślazyk. – Nadal będziemy aktywnie wspierać
potrzebujących – mówi.

str. 4

Kiedy żona Ryszarda S. dzwoniła na policję, z pewnością nie myślała, że chęć zagwarantowania sobie i innym mieszkańcom budynku spokojnego snu tak się skończy. Miejmy
nadzieję, że policja szybko ustali i zatrzyma bandytę, a sąd go przykładnie osądzi.
Wszyscy mamy prawo do spokoju i mamy prawo je egzekwować. Dlatego wszelkie
próby zastraszania powinny być jak najsurowiej karane. A swoją drogą patrzmy, komu
otwieramy drzwi...

Ryszard S. doznał m.in.
krwiaka podczaszkowego, wylewów krwi do
gałek ocznych i szeregu
innych ogólnych obrażeń ciała. Po wyjściu ze
szpitala zamierza oddać
sprawę do prokuratury.
– Otrzymaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
W ramach pierwszego
etapu, tj. czynności
sprawdzających procesu postępowania
zebraliśmy wszystkie
niezbędne materiały i
rozpoczniemy przesłuchania Ryszarda S. jego
żony i syna. Napastnik
został wskazany, musimy zrobić wszystko, by
go odnaleźć. I odnajdziemy bez względu na to,
gdzie się ukrywa. Dążymy do jak najszybszego
zakończenia tej sprawy
– informuje nadkom.
Bogumił Kotowski z
KMP w Jeleniej Górze.
Piotr Iwaniec

Fot. Petr

Kiedy w niedzielę (17 czerwca) około godz. 18.00 Ryszard
S. usłyszał dzwonek i otworzył drzwi, usłyszał od stojącego
za nimi mężczyzny: Jeżeli jeszcze raz zadzwonisz po „mendziarnię”, to cię zabiję. Bandyta wtargnął do mieszkania i
zaczął Ryszarda S. okładać pięściami, a następnie kopać.
Poszkodowany trafił do szpitala.

- Mam nadzieję, że sprawca zostanie za ten
napad ukarany – mówił nam Ryszard S.

REGION

Woda w kranach skażona bakterią!
Od środy mieszkańcy dolnych
Piechowic mogą korzystać z wody
w kranach jedynie po przegotwaniu.
W wodociągu stwierdzono bowiem
obecność bakterii E. coli. Mieszkań-

cy skarżą się, że "zapomniano" o
dostaczeniu im wody beczkowozem.
Problem dotyczy ponad tysiąca
osób.

Więcej na stronie 4.  
REKLAMA

Nowa władza
u Rotarian

Bandyta zadzwonił do jego drzwi

REKLAMA

Od kiedy kierowcy będą mogli
skrótem dojechać do Karpacza?
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Trwają prace nad przygotowaniem atrakcyjnego wizerunku regionu

Szukają marki dla Karkonoszy
Spotkanie przedstawicieli gmin: Podgórzyn, Janowice Wielkie,
Mysłakowice oraz miast: Szklarska Poręba, Karpacz, Jelenia
Góra poświęcone było utworzeniu marki „Karkonosze”. Warsztaty, które odbyły się ostatnio w Jeleniej Górze, były elementem
projektu „Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez cztery
pory roku”.
wcześniej promowała także Dolinę
Pałaców i Ogrodów.
- Było to już drugie spotkanie z
przedstawicielem wrocławskiej firmy
Szymonem Sikorskim. Celem jest
nauka wypracowywania skutecznego sposobu promocji Karkonoszy i
stworzenia rozpoznawalnej marki
pod nazwą „Karkonosze”. W efekcie
ma powstać strona internetowa, na
której byłyby zamieszczane wszelkie
informacje i wydarzenia związane z
tym najwyższym pasmem górskim
REKLAMA

– Będzie to nasza odpowiedź na
spot Urzędu Marszałkowskiego, w
którym pokazano cały region oprócz
Karkonoszy – mówił Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Jeleniogórskiego Starostwa
Powiatowego.
Warsztaty, których celem jest wypracowanie nowego, nowoczesnego
wizerunku regionu oraz metod i sposobów nowoczesnej promocji marki
„Karkonosze” prowadził Szymon
Sikorski z firmy PUBLiCON, która

Sudetów oraz z naszym regionem
– powiedziała Elżbieta Bojczuk, główny specjalista w Wydziale Promocji,
Turystyki i Sportu Jeleniogórskiego
Starostwa Powiatowego.
Omawiano mocne strony regionu i
to co jest jeszcze do zrobienia. Planuje
się utworzenie rozpoznawalnych symboli graficznych, nowoczesnego loga i
chwytliwego hasła, aby przyciągnąć jak
najwięcej turystów.
- Ważna jest obecność w świecie wirtualnym oraz docieranie do mieszkańców i turystów właśnie taką drogą, a
więc promocja w Internecie, obecność
w mediach i na portalach internetowych. Ważne jest bowiem kto o nas
mówi, w jaki sposób i do ilu odbiorców
dociera informacja o naszym regionie,
niekoniecznie ta pozytywna. Bo nawet

JELENIA GÓRA

negatywne wiadomości są kluczem
do rozpoczęcia dyskusji na tematy
ważkie dla Kotliny Jeleniogórskiej.
Każda opinia jest cenna – powiedział
Wiesław Dzierzba.
Najważniejsze jest znalezienie wspólnego produktu dla regionu, który byłby
charakterystyczny dla wszystkich gmin
i miast i zapewnienie atrakcyjnej oferty
wszystkim potencjalnym turystom. Nie
będzie to łatwe. Dlatego na kolejnych
spotkaniach pojawią się także przedstawiciele różnych regionalnych firm,
wydawnictw, gestorów itp.
Najbliższe warsztaty zaplanowano
na 18 lipca. Warto podkreślić, że również od czeskiej strony Karkonoszy
rozpoczyna się kampania promocyjna
tych gór.
Agata Galas

JELENIA GÓRA

Od piątku działa miejski basen
Fot. Agrafka

2

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze otworzył 22 czerwca
basen przy ul. Sudeckiej. – Kąpielisko, jak co roku, zostało przed
sezonem odświeżone. Do dyspozycji
są ponadto boiska: do piłki plażowej
i koszykówki na trawie, a także duże
szachy i warcaby. Będą działały
punkty gastronomiczne. – Zapraszamy do korzystania z basenu

Placówka w Jagniątkowie ma zostać zamknięta

Rodzice nie chcą „oddać” przedszkola
Od przyszłego roku szkolnego przedszkole w Jagniątkowie ma być zamknięte, a 15 dzieci będzie musiało dojeżdżać
do Sobieszowa – taką decyzję podjęły
władze miasta.
– Będziemy walczyć o utrzymanie
naszego przedszkola – mówili mieszkańcy Jagniątkowa podczas spotkania
z prezydentem Jeleniej Góry Marcinem
Zawiłą oraz jego zastępcą Mirosławą
Dziką. Podczas spotkania z rodzicami
władze miasta tłumaczyły, że dalsze

utrzymywanie tej placówki jest nieekonomiczne i nieracjonalne. – Dla
mnie opieka przedszkolna nad dziećmi
jeleniogórzan jest też jedną z najważniejszych spraw - mówił Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry. - Ale do moich
obowiązków należy też wybór takiego
sposobu sprawowania opieki, by ona
była pełna i najlepsza z możliwych, a
jednocześnie optymalna w sensie finansowym. Trudno jest mówić o racjonalności, jeśli w miejskim przedszkolu

w Jagniątkowie przebywa niespełna
piętnaścioro dzieci, a ponosimy koszty
utrzymywania nieproporcjonalnie
duże. W jagniątkowskim przedszkolu
nie ma nawet kuchni, więc trudno jest
je utrzymywać bez głębokiego remontu, a remont, to 100 000 zł. – dodał.
Rodzicom zaproponowano dowożenie dzieci do przedszkola w Sobieszowie lub stworzenie przedszkola
niepublicznego.
(Angela)

– mówi dyrektor MOS–u Ireneusz
Taraszkiewicz.
Ile w tym sezonie kosztuje wstęp?
Dorośli płacą 10 zł do godz. 16.00 i 6
zł po godz. 16.00, natomiast dzieci
odpowiednio: 4 i 2 zł. Wypożyczenie
leżaka kosztuje 7 zł. Basen jest czynny od godz. 9.00 do 19.00, a w razie
pięknej pogody nawet dłużej.
(red)
REGION

Zadbaj o płuca

W jeleniogórskim Centrum Medycznym Medicta (ul. Wolności 140)
będzie przeprowadzana nieodpłatnie
spirometria. Badanie zaplanowano na
28 czerwca od godz. 12.00 do 15.00.
Szczegółowe informacje pod numerami
telefonów: 883 358 100 i 883 358 110.
Następnego dnia (29 czerwca), w
godzinach od 12.00 do 16.00, takie
bezpłatne badania zostaną przeprowadzone także w Centrum Pulmonologii i
Alergologii w Karpaczu (ul. Myśliwska
13). Więcej informacji: tel. kom. 883358-134.
(red)

REGION

Bezpieczeństwo
w Euroregionie
Bezpieczeństwo w Euroregionie
„Nysa” to temat konferencji, która
odbyła się w siedzibie Starostwa
Bautzen. Udział w niej wzięli przedstawiciele jeleniogórskiej policji i prokuratury. Przedstawiciele samorządów przedstawili aktualnie istniejące
problemy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa na terenie ich miast
i gmin oraz podejmowane przez
siebie lokalne czynności, wspierające
działania prewencyjne policji – relacjonuje Violetta Niziołek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze. - W swych wystąpieniach przedstawiciele policji szczegółowo przedstawili podejmowane
działania w zakresie najnowszych
trendów transgranicznej działalności przestępczej, a także osiągane
wyniki – dodaje.
W ostatnich latach poziom przestępczości na terenie Euroregionu
„Nysa” generalnie się obniżył, jednak
odnotowano wzrost w przestępczości
związanej z narkotykami.
Obecny na konferencji przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Jeleniej
Górze, prokurator Marcin Śliwiński
przedstawił zasady zagranicznej
współpracy prokuratury i zadania
stawiane w tym zakresie. Omówił
także szczegółowo, jak wygląda w
praktyce codzienna współpraca Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i
prokuratur rejonowych jej podległych
z zagranicznymi prokuraturami, ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy z prokuraturami Saksonii.
(red)

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze skierował wczoraj (21
czerwca) akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Jeleniej
Góry: 29–letniemu Patrykowi W. i
21–letniemu Jakubowi B., którym
zarzuca kradzież katalizatorów
spalin z 33. samochodów. Z ustaleń
wynika, że podejrzani uprawiali
ten proceder od stycznia do marca
tego roku na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Mężczyźni przyznali się
do kradzieży. Jednocześnie złożyli
wnioski o rozpoznanie ich sprawy
na posiedzeniu, bez przeprowadzenia rozprawy i wydanie wyroku
skazującego na uzgodnioną z nimi
karę w wymiarze: Patryk W. trzy
lata pozbawienia wolności, a Jakub
B – dwa lata pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem na
osiem lat i grzywnę w wysokości
60 stawek po 10 złotych każda,
orzeczenie dozoru kuratora oraz
zobowiązanie go do podjęcia starań
o uzyskanie stałej pracy zarobkowej – informuje rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Jeleniej
Górze Violetta Niziołek. - Nadto
zostali zobowiązani do naprawienia szkody, w ustalonych kwotach,
na rzecz pięciu pokrzywdzonych,
którzy złożyli wnioski – dodaje.
Zróżnicowanie zaproponowanego wymiaru kary wynika z faktu,
iż Patryk W. był w przeszłości
osobą karaną przez sąd a w chwili
obecnej odpowiada w warunkach
recydywy – wyjaśnia Violetta
Niziołek.
(red)

JELENIA GÓRA

Oficjalne otwarcie obwodnicy południowej zaplanowano na połowę lipca

Kierowcy pojadą skrótem na Karpacz
30 czerwca br. mają być
podpisane protokoły odbioru prac I etapu budowy
obwodnicy południowej dla
Jeleniej Góry, a w połowie
lipca br. obwodnica zostanie oficjalnie otwarta dla
zmotoryzowanych. Pierwsze
auta na nowej drodze można
zobaczyć już teraz.
Jak mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jeleniej Górze prace na
obwodnicy południowej idą pełną
parą i niewiele już ich zostało.
- Obecnie wykonane zostało około
99 procent prac I etapu budowy obwodnicy południowej. Przeprowadziliśmy próby obciążeniowe wiaduktu
nad torami kolejowymi. Spełniają
one wszystkie założenia projektowe
i mają o wiele lepsze parametry niż
przewidywaliśmy. Obwodnica południowa jest już praktycznie gotowa
do ruchu. Na placu budowy wykonywane są ostatnie roboty przede
wszystkim na węźle grabarowskim,
które będą prowadzone tak jak
dotychczas, przy ruchu samochodowym. Pierwsze auta oficjalnie przejadą obwodnicą południową podczas
Tour de Pologne, kiedy obwodnica
będzie stanowiła objazd. Oficjalne
otwarcie wstępnie zaplanowano na
połowę lipca br. – mówi wiceszef
zarządu dróg Jerzy Bigus.

Angela – Mimo, że obwodnica nie
została jeszcze otwarta, kierowcy
chętnie z niej korzystają
W ramach budowy węzła Grabarów wybudowano wiadukt o
konstrukcji stalowej nad krajową
„trójką” wraz z przebudową istniejących zjazdów w kierunku ulicy
Wincentego Pola oraz z budową
nowego mostu i przebudową istniejącego przez rzekę Bóbr. Poszerzona
została też ulica Konstytucji 3 Maja
na pasy włączeń i wyłączeń.
Budowa I etapu obwodnicy południowej pochłonęła około 86 mln zł.
Angelika Grzywacz-Dudek

REGION Gminy zapłacą schronisku za opiekę nad czworonogami

JELENIA GÓRA
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Przyjmą zwierzaki z regionu

Nieletni okradli market

ich przez samorządy i stowarzyszenia,
podobnie, jak zwierzęta żyjące w stanie
dzikim.
Jeleniogórskie schronisko służy
pomocą nie tylko gminom powiatu
jeleniogórskiego, ale też niektórym z
powiatów lubańskiego (Świeradów
Zdrój) i lwóweckiego (Mirsk).
- Tamtejszym samorządom bardziej
opłaca się wnosić stałą, zryczałtowaną
kwotę i płacić dodatkowo za transport
poszczególnych zwierząt, niż utrzymywać własne schroniska, a zapewnienie

KOWARY

Dekarze podpalili dach?
We wtorek (19.06) po godz. 14.00
wybuchł pożar na poddaszu budynku
wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej
w Kowarach. Pożar objął część poddasza i dachu. Nikomu nic się nie
stało. Akcja gaszenia pożaru trwała
około godziny. Udział w niej wzięło
20 strażaków.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i
ewakuacji z budynku 8 mieszkańców
oraz 3 pracowników firmy dekarskiej
– informuje Andrzej Ciosk, rzecznik

prasowy KM PSP w Jeleniej Górze. - W
czasie dogaszania pożaru wykonano
niezbędne prace rozbiórkowe. Spaleniu uległo około 4 m kw. dachu oraz
rzeczy zgromadzone na poddaszu.
Prawdopodobną przyczyną pożaru
było zaprószenie ognia przez osoby
wykonujące prace dekarskie na tym
obiekcie – dodaje A. Ciosk.
Na miejscu działań było pogotowie
ratunkowe, energetyczne i gazowe
oraz policja.
(Angela)

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że na tą okoliczność władze miasta
szykują niespodziankę. Ma być nie
tylko uroczyste przecięcie wstęgi, ale
i fajerwerki.
W ramach prac wybudowano
około dwa kilometry jezdni z drogą
rowerowo-pieszą na odcinku od ul.
Wincentego Pola do ul. Sudeckiej w
kierunku na Karpacz i Kamienną
Górę. Jezdnie są pokryte masą
mineralno – bitumiczną, a ciągi
pieszo – rowerowe, kostką betonową.

działalności takiej instytucji jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o
samorządzie – tłumaczy Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze. Schronisko też zakłada
psom „czipy”, więc łatwiej odnaleźć
zagubione czworonogi.
Michał Kasztelan, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które zarządza schroniskiem
przyznaje, że jest to pierwszy krok
w kierunku stworzenia schroniska
regionalnego i stabilizacji finansowej
tej instytucji.
W celu sprostania potrzebom w
ostatnich miesiącach schronisko zostało
rozbudowane o 10 nowych boksów.
Teraz w końcu gminy zapłacą za
te zwierzęta, za które do tej pory nikt
nie płacił.
(Angela)

Pięć tabletów oraz cztery telefony komórkowe o łącznej wartości 4
tys. zł – to sprzęt, który w czerwcu
br. z jeleniogórskich marketów
wyniosło dwóch 16-latków. Fanty
sprzedali swoim kolegom. Młodzi
przestępcy zostali zatrzymani w
środę (20 czerwca br.) przez policjantów Wydziału Kryminalnego
z Komisariatu I Policji w Jeleniej
Górze. - W czerwcu br. chłopcy
dopuścili się co najmniej sześciu
kradzieży na szkodę jednego z
jeleniogórskich marketów – informuje podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Obecnie
policjanci wyjaśniają szczegółowo
wszystkie okoliczności tej sprawy.
Nieletni rabusie są już w rękach
policji. Teraz o ich dalszym losie
zadecyduje sąd rodzinny.
(Angela)

Dwa telefony komórkowe, kilkanaście kompletów pościeli oraz
zabytkowy świecznik – wszystkie
te rzeczy ukradł, a następnie sprzedał 41-latek, który wynajął pokój
w jednym z jeleniogórskich hoteli
w okresie od końca marca do połowy maja br. dopuścił się kradzieży
i dwóch włamań. Pokrzywdzona
oszacowała straty na ponad 3 tysiące złotych. Mężczyzna twierdził,
że świecznik sprzedał w jednym z
punktów skupu złomu, a pozostałe
przedmioty przypadkowo spotkanym osobom.

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

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który we wtorek (19 czerwca
br.) około godziny 23.20 na jednej
z ulic w Piechowicach wybił szybę
w budynku w Piechowicach, bo…
nie spodobał mu się jej kolor.
Sprawca, to 23-letni mieszkaniec
Piechowic. Sprawę zgłosił świadek
zdarzenia, który zadzwonił na
numer alarmowy policji. Wartość strat oszacowano na około
500 zł.
- Policjanci , którzy pojechali
na zgłoszenie zatrzymali trzech
mieszkańców Piechowic. Okazało
się, że jeden z nich, 23-latek, kamieniem wybił szybę w jednym z
budynków. Mężczyzna tłumaczył
się, że nie podobał się mu jej
kolor – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.

Wciąż szukają piłkarza Arka
Rodzina, znajomi, policja, goprowcy, strażacy i pracownicy straży
leśnej cały czas szukają Arkadiusza
Sojki, który zaginął 15 czerwca br.
W poniedziałek, 18.06 o godz. 22.00
kolega Arka odnalazł jego auto na
drodze w Borowicach. Od tego czasu
prowadzona jest akcja poszukiwawcza
w okolicznych lasach. Jeszcze tego samego dnia ponad 30 osób rozpoczęło
przeszukiwanie okolicznego lasu i
terenu. Do pomocy zabrano dwa psy.
Działania zakończono późną nocą, ale
nic nie znaleziono. Akcję przeczesywania terenu rozpoczęto z samego rana
kolejnego dnia, niestety w dalszym
ciągu bez rezultatów.
- Rozpoczęliśmy kolejny z etapów
działania, sprawdzamy ewentualne
miejsca pobytu Arkadiusza Sojki.
Przeszukiwania terenu w dalszym
ciągu prowadzą GOPR-owcy, strażacy

i strażnicy, a także policjanci, ale
już mniejszym składzie – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
(Angela)

WARSZTATY ZAJEZDNI
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– Corocznie do schroniska trafia
nawet i 500 psów, bezpańskich, bądź
zagubionych, ale większość z nich,
ponad 80% znajduje z czasem nowego
właściciela – powiedział Hubert Papaj,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry. –
Kotów jest zdecydowanie mniej, rzadko
kiedy w schronisku przebywa ich więcej,
niż 20, ale z różnych powodów to naturalne zjawisko. Są bardziej samodzielne,
potrafią same się wyżywić, a w dodatku
nowelizacja ustawy o zwierzętach
dopuszcza też możliwość dokarmiania

Okradł hotel,
w którym mieszkał

Wybił szybę

Wykonawca, firma ABM Pol – Dróg
z Legnicy, odnowiła również system kanalizacji deszczowej, rowy
odwodnieniowe i przepusty pod
drogą i na zjazdach. Wykonawca
przełożył też sieci: gazową, wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną,
elektryczną i teletechniczną, w tym
na terenie PKP. Wybudowany zastał
wiadukt oraz estakada drogowa nad
ulicą Łomnicką i torami kolejowymi
linii Wrocław – Zgorzelec o łącznej
długości 149 metrów.

Jeleniogórskie Schronisko dla Małych Zwierząt podpisało
umowy z 11 okolicznymi gminami na opiekę nad bezdomnymi zwierzakami. – Jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia schroniska rejonowego i stabilizowania finansowego
tej instytucji – mówi Michał Kasztelan, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które zarządza
schroniskiem.

3

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

Do sądu za katalizatory

Fot. Angela

JELENIA GÓRA
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NA TOPIE

AKTUALNOŒCI

Magdalena
Grodzińska, młoda
adeptka pracowni
plastycznej Atelier Pegaz

Ma zaledwie 16 lat a już pokazała się
wernisażem w Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze. Od czwartego roku
życia uczęszcza na zajęcia plastyczne
prowadzone przez Grażynę Gierałtowską-Drozd najpierw w Młodzieżowym
Domu Kultury, a następnie w pracowni plastycznej Atelier Pegaz. Od
początku swej edukacji przejawiała
wszechstronne zainteresowania
artystyczne. Używa różnorodnych
technik malarstwa i rysunku.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na wernisaż „Madzi” przyszły
tłumy jeleniogórzan, co wprawiło
nieśmiałą i skromną artystkę w
nie lada zakłopotanie. Jej prace
to wyjątkowo ciepłe a przy tym
profesjonalne oleje, akryle, rysunki
ołówkiem i kredką będące studium
martwych natur, pejzaży oraz
portretów.
Część z ponad 70 prac artystki
w dalszym ciągu można oglądać
w Muzeum Karkonoskim. – To
prace niezwykłe, inspirujące nawet
dla nauczycieli plastyki. Warto
zobaczyć - ocenia Grażyna Gierałtowska-Drozd.
(Petr)

Ks. Augustyn Oleksy
proboszcz parafii pod
wezwaniem Św. Piotra i
Pawła w Maciejowej

O NIm SIĘ MÓWI

Ksiądz Augustyn Oleksy pochodzi
z gminy Łukowica koło Limanowej,
uczył się w Technikum Górniczym w
Chorzowie, później rozpoczął studia
na Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 30. lat jest proboszczem w
Maciejowej. Ludzie go cenią i szanują.
Co roku ksiądz wraz z parafianami i
jeleniogórskimi ośrodkami kultury
organizują festyn parafialny. Tegoroczny był już szósty i odbywał się
pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.

REGION Insygnia prezydenckie otrzymał emerytowany marynarz Andrzej Ślazyk

REGION

Zmiana władzy u Rotarian

W Piechowicach jest problem z wodą!

W ogrodach hotelu Pałac Staniszów odbyło w zeszłą niedzielę (17 czerwca) uroczyste przekazanie insygniów prezydenckich w ręce nowego prezydenta Rotary Club Jelenia
Góra – Andrzeja Ślazyka. – Jestem bardzo dumny z faktu,
że pozostali członkowie klubu właśnie mnie darzą takim
zaufaniem. Wielka radość, a zarazem poczucie ogromnej
odpowiedzialności – mówił nam.

Bo warto być dobrym
Laureatką w swojej szkole konkursu
„Warto być dobrym” została Małgosia
Kanik z I klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach. W takim
współzawodnictwie brało udział
1500 dzieci ze szkół w całej Polsce. W
każdej z nich wyłoniono zwycięzcę,
który otrzymał rower górski. Akcję
po raz pierwszy przeprowadzono w
śląskich szkołach w 2003 roku. Teraz
po raz pierwszy zrealizowano ją na
ogólnopolską skalę.
(red)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Muzea i knajpki w podziemiach?
W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem przedsiębiorczych mieszkańców cieszą się jeleniogórskie podziemia.
Miasto zleciło ich zbadanie i zabezpieczenie. Czy jest szansa, że niebawem będzie
można zjeść obiad czy oglądać wystawy
w niezwykłej, podziemnej scenerii?
– Poleciłem wydziałom Zarządzania Kryzysowego, Kultury i Turystyki
oraz Rozwoju Miasta w ramach ich
kompetencji możliwości zbadania i zabezpieczenia jeleniogórskich podziemi
oraz starania o uzyskanie koniecznych

pozwoleń, w przypadku, gdyby okazały
się one przydatne dla celów turystycznych, czy muzealnych - powiedział
prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła.
- To jest jedna z możliwych sfer dla
turystyki, warto jednak wiedzieć, że od
roku 2009 w ofercie Miasta do wydzierżawienia znajduje się schron położony
przy ul. Chełmońskiego, ale – wbrew
zgłaszanym opiniom – nie cieszy się on
zainteresowaniem inwestorów – dodaje
prezydent.
(Angela)

Dokończenie ze str. 1
– W środę (20 czerwca) po południu
pokazały się u nas w mieście komunikaty, że woda z kranów nie nadaje się
do picia. Minęły dwa dni, a nie pojawił
się żaden beczkowóz, nie mamy informacji, na ile ta woda jest groźna dla
zdrowia i do kiedy nie będziemy mogli
normalnie z niej korzystać – zadzwoniła mieszkanka Piechowic.
W jeleniogórskim sanepidzie dowiedzieliśmy się, że podczas rutynowego badania wody z piechowickiego
wodociągu okazało się, że zawiera
ona tzw. bakterie wskaźnikowe,
które świadczą o tym, że woda została zanieczyszczona. Jak podano w
komunikacie sanepidu, tymczasowo
wodę tę do celów konsumpcyjnych,
także do mycia warzyw i owoców,
mycia zębów czy mycia naczyń, należy
wcześniej przegotować. Problem dotyczy mieszkańców ulic: Żymierskiego
(poniżej nr 30), ul. Bocznej, Tysiąclecia, Kościuszki, Nowotki, Chrobrego,
Ogrodowej, Świerczewskiego, Cieplickiej, Prusa i Polnej. Tego samego
dnia, kiedy otrzymaliśmy informację
z sanepidu o zanieczyszczeniu wody
- jak się okazało bakterią E. coli - od
razu przystąpiliśmy do dezynfekcji i

płukania sieci - mówił nam w piątek
Krzysztof Ślęzok, dyrektor d.s. technicznych Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji. Pytany o
powód zanieczyszczenia stwierdził,
że być może któreś chlorowanie wody
okazało się nie w pełni skuteczne.
- Wyszło to podczas badań wody w piechowickiej piekarni i tam wysłaliśmy
beczkowozy, natomiast mieszkańcy
zostali poinformowani, że woda jest
zdatna do picia po wcześniejszym
przegotowaniu - dodał.
Burmistrz Piechowic Witold Rudolf
podkreśla, że tego samego dnia, kiedy
sanepid poinformował o skażeniu
wody, został wysłany miasta samochód, i przez megafon były podawane
informacje o zaistniałej sytuacji oraz
o tym, jakie środki ostrożności należy
podjąć. Stwierdził też w piątek, że dotąd nie otrzymał informacji od KSWiK
o przyczynie zanieczyszczenia wody.
- Na pewno to wyjaśnimy, bo nie może
być tak, żeby mieszkańcy pozostali bez
informacji na ten temat - stwierdził
burmistrz.
Dzisiaj (25 czerwca) sanepid ponowi badanie. Wynik będzie jutro
lub w środę.
(Agrafka)

REGION Radni i wójt Janowic Wielkich szukają oszczędności

Władza się godzi na chudsze dochody
O połowę mają sobie obniżyć
diety janowiccy radni, a o 10
proc. wójt Kamil Kowalski chce
zmniejszyć swoją pensję.
28 czerwca ma odbyć się głosowanie dotyczące zmian w wysokościach
diet i pensji, które w życie miałyby
wejść z początkiem lipca. - Gmina jest
w trudnej sytuacji finansowej, brakuje
pieniędzy na pokrycie bieżących opłat.

Dlatego wszyscy radni zgadzają się na
obniżenie sobie diet o 50 proc., a wójt
zaproponował, aby jego pensja była o
10 proc. niższa – mówił Szymon Młodziński, przewodniczący rady gminy
w Janowicach Wielkich.
Wójt Janowic Wielkich Kamil
Kowalski zarabia obecnie o tysiąc
złotych mniej niż jego poprzednik.
Radni Janowic Wielkich nie otrzymują
stałej, miesięcznej diety, a jedynie
za posiedzenia, które odbyły się. Na-

leży podkreślić, że miesięczna kwota
maksymalna dla radnych małych
gmin, czyli do 15 tys. mieszkańców,
(takie są Janowice Wielkie) wynosi
nieco ponad 1300 zł. Jednak diety
janowickich radnych są dużo niższe,
najniższe w powiecie jeleniogórskim
i jedne z najniższych w województwie
dolnośląskim. Po obniżce diet, za jedno posiedzenie radny ma otrzymywać
ponad 90 zł
(Agrafka)

JELENIA GÓRA
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pełni poświęcić się działalności w Góra wsparł m.in. budowę trzech
naszym stowarzyszeniu. A jest to pawilonów terapeutycznych dla
naprawdę wspaniała działalność – pensjonariuszy Domu Pomocy
w czasie swojej kadencji prezydenc- Społecznej w Kowarach, akcję
kiej zamierzam skoncentrować Ratujmy Wzrok Dzieciom, która
się głównie na przedsięwzięciach trwa w Polsce od 2003 roku, zakup
„tutejszych” mogących przynieść ultrasonografu dla Oddziału Neowymierne korzyści nam, jeleniogó- natologicznego szpitala w Jeleniej
również całemu światu. Staramy rzanom i mieszkańcom regionu.
Górze i wiele innych.
się wspierać możliwie najwięcej
Piotr Iwaniec
Jak dotąd, Rotary Club Jelenia
projektów charytatywnych, przedsięwzięć
związanych z osobami
starszymi, dziećmi,
młodzieżą itp. Dlaczego? Albowiem chcemy
być społecznie użyteczni i propagować
dobrą wolę – mówił
nam Andrzej Ślazyk,
nowy prezydent Rotary
Club Jelenia Góra.
I dodał: W klubie
Rotary jestem od 12
lat. Z zawodu jestem
marynarzem, obecnie
w stanie spoczynku,
dzięki czemu mogę w Jeleniogórscy Rotarianie od tygodnia mają nowego prezydenta.
Fot. Petr

Rotary Club, a właściwie Rotary
International Club to międzynarodowa organizacja założona w 1905
roku w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula Harrisa.
Stowarzyszenie to – z siedzibą m.in.
w Jeleniej Górze, jest najstarszym z
ugrupowań wchodzących w skład
„klubów służebnych” na świecie
zrzeszającym ok. 32 000 klubów
Rotary w różnych krajach.
Członkowie Rotary International
Club, których obecnie jest ponad 1
200 000 wywodzą się ze wszystkich
środowisk zawodowych, politycznych, kulturowych i religijnych.
Jaka jest główna idea klubu?
– Służba ponad własne interesy,
co w praktyce oznacza pomoc
lokalnym społecznościom, jak

Pieniądze uzbierane ze
sprzedaży produktów zostaną przeznaczone, jak w
ubiegłym roku, na dalszy
remont świetlicy dla dzieci, która powstaje przy parafii. – W tamtym roku
wyremontowaliśmy dach, w tym roku
chcielibyśmy wymienić chociaż okna
- mówi ks. Augustyn Oleksy. Ksiądz
i parafianie współpracują z parafią
partnerską niedaleko Monachium i
raz w roku organizują wymiany. – Do
19 czerwca przyjmowaliśmy 16 gości
z Niemiec, pokazywaliśmy im naszą
piękną okolicę i zabytki. Nie zabrakło
wspólnej zabawy – dodał.
(Agrafka)

skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul.
Karkonoskie Centrum Medyczne zycie w KCM Clinic, zdecydowali się
Bacewicz. Obecnie ekipy remon- Clinic w Jeleniej Górze może pochwa- przyłączyć do inwestycji finansowo.
towe wycinają asfalt i uzupełniają lić się wsparciem specjalistów ze Będą też służyć doradztwem.
ubytki masą bitumiczną na wyso- Stanów Zjednoczonych, którzy po wi(red)
kości Zakładu Simet. Roboty na tej
ulicy mają potrwać jeszcze przez
tydzień.
W połowie tego tygodnia utrudnienia pojawią się na odcinku ul.
Złotniczej od ul. Różyckiego do ul.
Wincentego Pola, gdzie naprawiane
będą ubytki i pęknięcia jezdni.
Góra, ul. Klonowica 13
(Angela) Jelenia
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

REKLAMA

Po al. Jana Pawła II ruch jednym pasem Zagraniczne wsparcie dla medycyny
Od kilku dni trwają prace na
odcinku al. Jana Pawła od II ul. Bacewicz do ul. Różyckiego, na którym
jeden pas został wyłączony z ruchu.
Remont ma się zakończyć w tym
tygodniu. Następnie ekipa Kółka Rolniczego Siedlęcin przeniesie się na ul.
Złotniczą i al. Wojska Polskiego.
Dotychczas dziury zostały załatane na około 300 metrowym odcinku
al. Jana Pawła II, a największe
utrudnienia dla kierowców pojawiły
się podczas prac prowadzonych na

Fot. Agrafka
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Będzie się działo
Akademia Malucha przy Młodzieżowym Domu Kultury Jelonek
funkcjonuje już od 12 lat. Przez
cały rok szkolny prowadzone są u
nas zajęcia przedszkolne: uczymy
dzieci piosenek, wierszyków, gier i
zabaw. Od jutra zaczynamy wakacje, a dzisiejsze „Indiańskie Lato”
jest nagrodą za całoroczną pracę.
W zabawie co roku uczestniczą nie
tylko dzieci, ale i ich rodzice oraz
opiekunowie – mówi Ewa Bąk z
Akademii Malucha przy Młodzieżowym Domu Kultury Jelonek.
Na zakończenie zabawy nie mogło zabraknąć pieczenia kiełbasek i
wspólnych śpiewów przy ognisku.
(Angela)

Fot. Angela

Tańce przy ognisku w indiańskich
rytmach, piosenki, malowanie
twarzy oraz świetna zabawa przy
dźwiękach muzyki niezwykłych
instrumentów przywiezionych z
różnych zakątków świata – to tylko
kilka z atrakcji, w których uczestniczyły 21 czerwca dzieci z Akademii
Malucha w Młodzieżowym Domu
Kultury w Jeleniej Górze.
Kolorową i pełną wrażeń imprezę dla najmłodszych przygotowali: Ewa Bąk, Ewa Nyc i Wiesław
Kowalewski, którzy z niezwykłym
poczuciem humoru odkrywali
przed najmłodszymi tajemnice
indiańskich obrzędów i radość
zabawy.

Dzieci z Akademii Malucha rozpoczęły
wakacje świetną zabawą.

JELENIA GÓRA

Koncert młodych muzyków w filharmonii

Absolwenci pięknie grali

Koncert w Zdrojowym

27 czerwca o godz. 16.30 w Zdrojowym Teatrze Animacji przy ul. Park
Zdrojowy 1 odbędzie się wspólne
koncertowanie w wykonaniu uczniów Koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. i najlepszych uczniów II
społecznych ognisk muzycznych. Bilet st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze odbył się 21 czerwca w Filharmonii
jest w cenie 18 zł dla dorosłych, 15 zł Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
dla dzieci, rodzinny, czyli trzyosobowy
Wydarzeniu towarzyszyło wręcze32 zł, natomiast grupowy dla dzieci
nie świadectw ukończenia szkoły I
kosztuje 12 zł.
st. - Przepadam za koncertami w
wykonaniu młodych artystów z
PSM w naszym mieście, cieszy że
„Lato, ejże ty” w JCK
mamy tylu utalentowanej młodzieIV koncert sprawozdawczo-odbiorży – skomentował występ jeden ze
czy „Lato, ejże ty”, czyli podsumowanie
słuchaczy.
działalności Jeleniogórskiego Centrum
Podczas koncertu w Filharmonii
Kultury odbędzie się 27 czerwca o godz.
Dolnośląskiej zaprezentowali się:
18.00 w Sali widowiskowej przy ul.
Katarzyna Kuryło (flet), Ewa Pawlik
Bankowej 28/30. Wstęp jest wolny.
(skrzypce), Marcin Kassner (gitara), Natalia Hardej (flet), Joanna
Muzyka cerkiewna
Kasprzyk (fortepian), Dagmara
29 czerwca o godz. 19.00 w cerkwi
Ceglińska (wiolonczela), Marcelina
przy ul. 1 maja 40 odbędzie się koncert
Śladowska (fortepian), Michał Stamuzyki cerkiewnej w wykonaniu
rak (akordeon) i Eliza Kurowska
zespołu Oktoich. Oprócz kantyk i
(marimba). Koncert prowadziła
oficjum liturgicznego ku czci ap.
Agnieszka Cel. Po części muzycznej,
Piotra i Pawła będzie można posłuuczniom kończącym szkołę I st.
chać stałych hymnów nabożeństw
wręczono świadectwa, zaś ich rodzinieszporów i jutrzni w kompozycji
com dyplomy uznania za wsparcie
A. Archangieslkiego i P. Czesnokowa
udzielane swoim pociechom.
oraz śpiewu bizantyjskiego. Wstęp
Było cudnie. Każdy z młodych arjest wolny.
tystów PSM w Jeleniej Górze pokazał
się z jak najlepszej strony. Przepadam
Zlot Harleyów
za muzyką w wykonaniu młodych,
na placu Ratuszowym
świeżą, a zarazem tak profesjonalną.
30 czerwca w jeleniogórskim
Z największą przyjemnością wysłuRynku o godz. 12.00 odbędzie się
chałam tego koncertu – podkreślała
IV Międzynarodowy Zlot Motocykli
inna słuchaczka pani Zofia.
Harley-Davidson. Nie zabraknie konWięcej na naszym portalu: www.
kursów i muzyki bluesowej.
jelonka.com
(Agrafka)
(Petr)
JELENIA GÓRA

20-latka w Rajdzie Karkonoskim

Pracownicy oświaty
zagrali w koszykówkę

Marzenie się spełniło
Fot. użyczone

Katarzyna Kowalczyk mająca zaledwie 20 lat ma za sobą już debiut w ważnej rajdowej
imprezie, jaką z pewnością był 27. Rajd Karkonoski. Jeleniogórzanka występująca w roli
pilota zajęła ze Sławomirem Blatem (Peugeot 106 S16) jedenastą pozycję w klasyfikacji
generalnej, a szóstą w swojej klasie podczas drugiej eliminacji Pucharu Łużyc rozgrywanego w trakcie Rajdu Karkonoskiego.
– Wrażenia po rajdzie są
niesamowite, to jest spełnienie marzeń i udany debiut w
tak ważnym i prestiżowym
rajdzie rozgrywanym do tego
u siebie. Na trasach panowała
świetna atmosfera, dopingowało nam mnóstwo kibiców,
co było bardzo mobilizujące.
Nie obyło się bez problemów
na trasie, jak kapeć na odcinku Zabobrze, ale udało się
zająć szóstą pozycję w klasie.
Przed nami jeszcze trzecia eliminacja Pucharu Łużyc, która
odbędzie się w październiku
w Niemczech – relacjonuje
Katarzyna Kowalczyk.
Kasia zdradza nam także
jak zaczęła się jej przygoda z
rajdami. – Zawsze wolałam
auta od lalek, a zaczęło się
od tego, jak parę lat temu
pojechałam na sędziowanie
z AK Karkonoskim na jeden
z rajdów. Poznałam wtedy
wiele ciekawych osób, które
mnie tym zaraziły i proszę
mi uwierzyć – z tego nie da
się wyleczyć – dodaje Kasia
Kowalczyk.
(MDvR)
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Powitanie wakacji w indiańskim stylu
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Międzyszkolny Ośrodek Sportu i
Związek Nauczycielstwa Polskiego
zorganizowały 15 czerwca kolejny
turniej w ramach Ligi Pracowników Oświaty. Tym razem zawodnicy rywalizowali na koszykarskim
parkiecie.
Wyniki meczów: Gim nr 1 - ZSLiZ
nr 2 - 27:13, ZSLiZ nr 2 - MOS 18:25, MOS - GZS JW - 21:7, GZS JW
- SP 11 - 2:17, SP 11 - MOS - 34:20,
MOS - Gim nr 1 - 16:26, Gim nr 1 GZS JW - 33:10, GZS JW - ZSLiZ nr
2 - 24:12, ZSLiZ nr 2 - SP 11 - 8:38,
SP 11 - Gim nr 1 - 33:34.

Klasyfikacja końcowa
turnieju:

1. Szkoła Podstawowa nr 11, 2.
Gimnazjum nr 1, 3. Międzyszkolny
Ośrodek Sportu, 4. Gminy Zespół
Szkół Janowice Wielkie, 5. Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych
nr 2
Skład zwycięskiego zespołu
Szkoły Podstawowej nr 11: Joanna
Mochól, Żaneta Sojka, Agnieszka
Balsam, Joanna Tortora, Agnieszka
Stankiewicz, Roman Czopik, Marcin Kanicki, Łukasz Niesobski
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Naszym wręczono „brąz”
W drugiej edycji Pucharu Lata najlepsze okazały się piłkarki z Gwarka
Wałbrzych, które zajęły dwa pierwsze
miejsca w kategorii open. Na najniższym stopniu podium uplasowały się
jeleniogórzanki z Akademii Piłkarskiej
Orlik.
Impreza rozegrana w sobotę (23
czerwca) na „Orliku” przy SP 13 w
Jeleniej Górze, była zwieńczeniem
ciężkiego sezonu dla jednych oraz
kolejnym przetarciem przed debiutem
w lidze - jak w przypadku gospodyń.
Do rywalizacji zgłosiły się dwa zespoły
Gwarka Wałbrzych, Szczyt BoguszówGorce, LUKS Lubin, Orzeł Mysłakowice
oraz Orlik Jelenia Góra. W kategorii
do lat 13 zwyciężyły dziewczynki
ze Szczytu Boguszów-Gorce, drugie
miejsce przypadło LUKS-owi Lubin,
a brązowe medale zdobyły młode
piłkarki z Orlika.
W rywalizacji „open” zacięty bój
toczyły zawodniczki dwóch składów
Gwarka oraz gospodynie z Jeleniej
Góry. W końcowym rozrachunku okazało się, że po rozegraniu wszystkich
spotkań o drugim miejscu musiały
zadecydować rzuty karne. W strzałach
z linii pola karnego minimalnie lepsze
okazały się wałbrzyszanki, które po
7 seriach wygrały 2:1. Przebieg turnieju obserwowali trenerzy kadry
Dolnego Śląska, którym spodobała
się gra jeleniogórzanek: Cybulskiej,
Bromer oraz Smagur, które zaprosili
na konsultacje.
Skład drużyny Orlika Jelenia Góra
(kategoria open):

Cybulska Kamila - Dyzio Dagmara,
Zych Justyna, Łabuda Agata, Sinica
Agnieszka, Stelmach Jadwiga, Kowalska Weronika, Bromer Kamila,
Strączek Sylwia, Katarzyna Grabluk.
Trener: Łukasz Czarnecki. Skład drużyny Orlika Jelenia Góra (do lat 13):
Damasiewicz Agnieszka - Nawrot
Adrianna, Grzelak Nikola, Bury Zuzia,
Muszalik Joanna, Curyło Daria, Kornacka Korina, Leon Klaudia, Smagur
Angelika. Trener: Dawid Trzciołek.

Wyniki:

Kategoria open: Orlik Jelenia Góra
- Orzeł Mysłakowice 0:0, Szczyt Boguszów-Gorce - LUKS Lubin 1:0, Gwarek
Wałbrzych I - Gwarek Wałbrzych II
1:2, Orlik Jelenia Góra - LUKS Lubin
2:0, Szczyt Boguszów-Gorce - Gwarek
Wałbrzych II 0:1, Gwarek Wałbrzych
I - Orzeł Mysłakowice 0:0, Orlik Jelenia
Góra - Gwarek Wałbrzych II 0:1, Szczyt
Boguszów-Gorce - Gwarek Wałbrzych I
0:1, LUKS Lubin - Orzeł Mysłakowice 1:1,
Orlik Jelenia Góra - Gwarek Wałbrzych
I 0:0, Szczyt Boguszów-Gorce - Orzeł
Mysłakowice 4:0, Gwarek Wałbrzych
II - LUKS Lubin 1:0, Orlik Jelenia Góra
- Szczyt Boguszów-Gorce 1:0, Gwarek
Wałbrzych I - LUKS Lubin 2:0, Gwarek
Wałbrzych II - Orzeł Mysłakowice 3:0
walkower.
Kategoria do lat 13 (mecz i rewanż):
Orlik Jelenia Góra - LUKS Lubin 2:1,
Szczyt Boguszów-Gorce - LUKS Lubin
1:0, Szczyt Boguszów-Gorce - Orlik
Jelenia Góra 3:0, LUKS Lubin - Orlik
Jelenia Góra 3:2.
(Przemo)
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-06-15 godz. 15.30 - 2012-06-22 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony zatrudni
pracownika ochrony z terenu
Szklarskiej Poręby lub okolic.
Praca na stałe. Mile widziane
młode osoby. - 605 093 654
Artystyczna praca
- Poszukujemy osoby ze
zdolnościami manualnymi i
plastycznymi do składania
biżuterii. Praca w Kowarach.
Prosimy CV ze zdjęciem na
maila: aleksgladala@o2.pl
Au Pair granica ze Szwajcarią
- Dla odpowiedzialnej kobiety
dobra okazja do nauczenia się
języka niemieckiego. Wyjazd
do opieki nad 2letnim cudownym chłopczykiem w rodzinie
polsko niemieckiej od zaraz.
- 512 450 081
Auto Service Paweł Domagała zatrudni diagnostę z
uprawnieniami do nowo otwartej stacji kontroli pojazdów.
- 691-722-936
Avon - dodatkowe pieniądze
- Produkty najwyższej jakości
w atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki, prezenty. Oferty,
nowości co 3 tyg. Wygodny
sposób składania zamówień,
dostawa do domu. Bez zobowiązań. Tel 692494164
Bardzo pilnie potrzebny konserwator w gościńcu "Leśny
Dwór" w Karpaczu. - 757 619
309
Brygada pilnie poszukuje
osób do pracy przy dociepleniach, praca na terenie województwa przy dociepleniach
bloków, praca na akord na
umowę o dzieło. - 791 622
321
Brygada poszukuje osoby
do pracy przy dociepleniach,
praca na terenie województwa
przy dociepleniach bloków,
praca na akord na umowę o
dzieło. - 791 622 321
Compensa SA Filia Jelenia
Góra poszukuje do współpracy
agentów ubezpieczeniowych
i multiagentów. Osoby bez
doświadczenia szkolimy od
podstaw. CV prosimy przesyłać na adres Filia.JeleniaGora@Compensa.pl - 757
534 032
Dam pracę porządkowe i
drobne murarskie Karpacz 512 004 476
Dam pracę w Karpaczu w
barze letnim barmanka/kelnerka - 512 004 476
Do księgowości - Biuro rachunkowe przyjmie osobę do pracy
najchętniej z doświadczeniem
lub absolwenta technikum ekonomicznego do przyuczenia.
- 502 369 038
Dodatkowa dla ph FMCG Koncern finansowy poszukuje
doradcy klienta. Wymagania:
zaangażowanie, min. średnie
Zapewniamy: brak targetów,
rozwój własny, szkolenia oraz
wysokie wynagrodzenie cv :
szansa.zawodowa@gmail.
com - 607 911 403
Dorób do wakacji. Praca
dorywcza - Potrzebny chłopak
do pomocy na kilka dni. Praca
w ogrodzie i przy remoncie
mieszkania. Najchętniej z
Jeżowa. 602 25 24 31

Duży ośrodek w Szklarskiej
Porębie zatrudni pokojową.
CV proszę kierować na adres
praca.szklarskaporeba@onet.
eu - 531 761 523
Ekskluzywny Klub GO-GO
we Wrocławiu zatrudni tancerki,
bardzo atrakcyjne warunki
pracy oraz bardzo wysokie
zarobki. Kontakt telefoniczny
lub zdjęcie oraz numer telefonu
na e-mail: londongrime@wp.pl
- 537 098 899
Elewacja - Tynki tradycyjne,
ekipy bądź osoby pojedyncze
praca w akordzie - alkoholikom
dziękuję - praca na terenie
Jeleniej Góry i okolic - 608
889 423
Elewacja - Zlecę wykonanie tynku tradycyjnego - 781
538 741
Firma CLAR System poszukuje do pracy w Jeleniej Górze
osób z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności na stanowisko sprzątaczka biurowa.
Więcej informacji pod tel. 660567-125, 512-053-503.
Firma informatyczna zatrudni
grafika komputerowego w
technologii 3D. Mile widziani
studenci. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod adresem graficy@surex-design.pl
Firma Iwo-Bau poszukuje
pilnie dekarzy i pracowników
drogowych (asfalt) do pracy
do Niemiec. Praca od zaraz.
pilne! Zakwaterowanie, umowa
bardzo dobre warunki - 501
418 553
Firma Iwo-Bau poszukuje
pracowników do prac ziemnych. Praca w Niemczech
od zaraz. Zakwaterowanie,
umowa, bardzo dobre warunki.
- 501418553;
Firma pilnie zatrudni - Umowa
o pracę, na stanowiska: sekretarka. Przedstawicielka handlowa (auto, tel, pc). Pracownik
biurowy - pani (mile widziane
studentki) CV+foto rekrutacjajg@o2.pl
Firma produkcyjna z siedziba
w Barcinku przyjmie do pracy
ślusarzy i spawaczy ze znajomością rysunku technicznego
.tel 757528232
Firma sprzątająca zatrudni
pana-chętnie z grupą inw. - 661
991 555
Firma zatrudni ambitne, przebojowe i pewne siebie osoby
do pracy w dziale obsługi
klienta. Umowa o pracę, stałe
godziny, wolne weekendy.
CV + list motywacyjny: rekrutacja@opalmedical.eu - 606
129 006
Firma zatrudni menadżera
do pracy w Czechach, mile
widziana znajomość j. czeskiego. Wynagrodzenie 2500
pln netto + samochód służbowy. CV : rekrutacja@opalmedical.eu - 756 453 928
Firma zatrudni zbrojarzybetoniarzy z doświadczeniem
oraz cieślę. Praca we Wrocławiu więcej informacji pod
numerem tel. 506808951
Hotel Dziki Potok w Karpaczu zatrudni 6 z doświadczeniem na stanowisko kelner /
barman. CV prosimy przesyłać
na adres: marketing@dzikipotok.pl - 605 154 020

Hotel Dziki Potok zatrudni
pracownika recepcji. CV prosimy przesyłać na adres: marketing@dzikipotok.pl - 605
154 020
Hotel Jan zatrudni kelnerów
i pomoc kuchenną z doświadczeniem. Cv proszę przesyłać
na adres dh@hotel-jan.pl - 503
137 797
Hotel Jan zatrudni kucharza
z doświadczeniem. Cv proszę
przesyłać na adres dh@hoteljan.pl - 503 137 797
Hotel Villa Romantica w
Szklarskiej Porębie zatrudni
pomoc kuchenną. info@villa
romantica.pl - 501 700 433
Hotel Villa Romantica
zatrudni pracownika recepcji.
info@villaromantica.pl - 501
700 433
Hotel w Jeleniej Górze
zatrudni osobę na stanowisko
kelner/barman. Mile widziana
osoba z doświadczeniem.
CV proszę wysyłać na adres
:kontakt@hoteltango.pl - 691
795 824
Hotel w Karpaczu poszykuje do pracy dorywczej na
weekendy stanowisko kelner/
ka. Więcej informacji tel.60515-40-20.
Hotel w Karpaczu zatrudni
pokojową. - 510 078 263
Hurtownia akcesoriów
meblowych z Jeleniej Góry
zatrudni Panią do pracy na
stanowisku pracownik biurowy.
Wymagana: znajomość obsługi
komputera i poczty elektronicznej, komunikatywność, odporność na stres - rekrutacja@
toiowo.jgora.pl
Hurtownia gastronomiczna
zatrudni magazyniera/kierowcę. Wymagane doświadczenie i dyspozycyjność. CV
na mail augustolimaro@op.pl
Kierowca do pizzerii z własnym samochodem na dogodnych warunkach oraz kucharza
- 887 110 120
Kierowca z własnym busem
i z działalnością gospodarczą
w firmie kurierskiej. Wysokie
zarobki. Dzwoń - 510 717
177
Kierowco sprzedawcy - Do
Branży owocowo - warzywnej za dobrym uposażeniem
sprzedawców z doświadczeniem, oraz kierowca - magazynier za znajomością branży.
Najlepiej osoby z Jeleniej
Góry lub bliskich okolic - 604
528 592
Konserwator złota rączka
- Praca dorywcza w hotelu na
terenie Cieplic. CV ze zdjęciem. - kadryplace@vip.onet.
pl
Krajewski BIS - Agencja
Ochrony zatrudni pracownika
ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby i okolic. Praca na stałe.
- 605 093 654
Lakfam Sp.J. zatrudni: operatora maszyn CNC (centrum
frezarskie, automaty tokarskie)
i mechanika maszyn (do działu
utrzymania ruchu). Wymagane
doświadczenie. CV prosimy
wysyłać na adres:lakfam@
lakfam.pl - (75) 718-22-42
LBF technika wentylacyjnaStara Kamienica poszukuje
ślusarza -spawacza. Bardzo dobre warunki pracy 75/7528319 784031096

Legalna praca przy opiece
nad osobami starszymi w
Niemczech od zaraz. Zarobki
od 1000-1200 euro plus 150
euro zwrot za dojazd. Wymagana komunikatywna znajomość języka. Szczegółowe
informacje pod tel. - 511 844
939
Lombard zatrudni sprzedawcę na umowę o pracę.
Stabilna praca. Wymagana
niekaralność. Oferty wraz ze
zdjęciem proszę przesyłać na
adres: przemas666@o2.pl 600 438 700
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Karpaczu
poszukuje nauczyciela języka
polskiego. Czekamy na oferty
do 29 czerwca b.r. - 883 358
140
Nowo powstająca "Zdrowa
Rybka" Zabobrze, poszukuje
pań na stanowisko sprzedawcy
(nie palące). Praca w systemie
dwuzmianowym bez niedziel.
CV wraz ze zdjęciem proszę
przesyłać na jeleniagora@
zdrowarybka. - 500-609-996
Nowo powstający hotel w
Karpaczu zatrudni pracowników wszystkich działów.
Prosimy o wysłanie Cv i kilku
słów o sobie na wyżej podany
adres mailowy. - konrad1910@
gmail.com
Obsługa formierki, pomoc
w narzędziowni, polerowanie
i szlifowanie form, wymagana
dyspozycyjność, dokładność,
zdolności manualne. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@kurowskigroup.pl
Od zaraz potrzebna osoba
mająca doświadczenie w marketingu turystycznym, hotelowym. - 757 619 309
Opiekunka osoby starszej
Niemcy - Pilnie potrzebna
opiekunka do leżącego, zupełnie nie widzącego Pana - 71
lat. Wynagrodzenie 900 euro
netto - umowa o pracę, 950
euro netto - umowa zlecenia.
- 608 764 253
Opiekunki osób starszych
do pracy w Niemczech zatrudni
od zaraz na umowę o pracę
firma DoraMed z Jeleniej Góry.
- 691 104 999
Opoltrans - poszukujemy
kandydatów na stanowisko:
- magazynier. Wymagania: wykształcenie min. zawodowe
mechaniczne - dobra znajomość części motoryzacyjnych
Oferujemy: - Stabilność zatrudnienia - praca@opoltrans.
com.pl
Ośrodek wczasowy poszukuje samodzielnej kucharki z
doświadczeniem. - 501 666
950
P.W. Juro-Trans zatrudni
mechanika samochodów ciężarowych z doświadczeniem.
- 605-130-207
Pałac Wojanów poszukuje
ratownika z pełnymi uprawnieniami WOPR na 2-2,5 tygodniowe zastępstwo. - 757 545
300
Panią do sprzątania mieszkania w Mysłakowicach. - 693
056 760

Park dinozaurów Szklarska
Poręba zatrudni osoby do
roznoszenia ulotek na terenie
Karpacza i Świeradowa Zdroju.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na maila:
praca@dinopark.com.pl
Pilnie szukam odpowiedzialnej opiekunki do małego
dziecka od lipca. Więcej informacji pod nr tel 790279526
Pionier Meble przyjmie od
zaraz stolarzy z doświadczeniem każdej specjalności
oraz kadrę techniczną z racji
uruchomienia drugiej zmiany
produkcyjnej. Dobra praca
dobra płaca. - 500 011 691
Poszukiwana opiekunka,
z komunikatywnym niemieckim, do pracy w Niemczech,
nad parą małżeńską. Pan nie
wymaga szczególnej opieki,
miły, lubiący rozmawiać. Natomiast Pani ma problemy z
pamięcią. - 75 722 32 32
Poszukujemy kobiet do
pracy w charakterze opiekunki
osób starszych na terenie Niemiec. Praca legalna. Wyjazdy
w terminie 2 tygodni. - 756
472 242
Poszukujemy osobę do
pracy w sklepie turystycznym
High Land w Karpaczu. Praca
sezonowa. Kontakt pod numerem telefonu-697-868-330
Poszukujemy osób do
pracy przy zbiorze pomidorów
od 1 i 10 lipca, na terenie
Niemiec. Zgłoszenia prosimy
wysyłać na lobau_arbeit@
o2.pl - 536 345 727
Poszukujemy pielęgniarek
do pracy w Hessen w ośrodku
rehabilitacyjnym, umowa o
pracę w Niemczech na stałe,
zagwarantowane zakwaterowanie, kandydatki ze znajomością języka niemieckiego w
stopniu b2 - 756 410 614
Poszukujemy pielęgniarki
na kolonie nad morzem w
terminie 1-12.07.2012. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt na kom. 606-738-955
lub e-mail na adres: biuro@
wojkow.pl
Poszukujemy ratownika na
kolonie nad morzem w terminie
1-12.07.2012. Osoby zainteresowane proszę o kontakt na
kom. 606-738-955 lub e-mail
na adres: biuro@wojkow.pl
Poszukujemy studentki do
pracy w recepcji w renomowanej firmie w JG. Język angielski, Prawo jazdy B, Obsługa
PC+urządzeń biurowych. - 606
776 883
Poszukuję młodych komunikatywnych i uczciwych osób
do sprzedaży perfum. Dobre
zarobki i warunki pracy. Kontakt mailowy.jastin05@wp.pl
Pilne
Poszukuję osoby do wyplewienia ogrodu i przycięcia
drzewek i krzewów od zaraz.
- 510 267 277
Poszukuję pana do pracy w
Przesiece, prace ogrodnicze i
remontowo- budowlane. Tel
501182696
Potrzebny pomocnik z
doświadczeniem w budowie
od jutra - 536 317 245

Potrzebuje solidnie wykonany kosztorys prac remontowo-budowlanych (łazienka)
- 505 639 310
Praca biurowa dla osoby
niemieckojęzycznej w Gryfowie. - 886 042 524
Praca dla doświadczonych
murarzy na terenie Niemiec.
Znajomość j. niemieckiego mile
widziana. Oferujemy atrakcyjne
zarobki oraz zakwaterowanie. 501527829, 756422300
Praca dla doświadczonych
operatorów koparki na terenie
Niemiec. Znajomość j.niemieckiego mile widziana. Oferujemy atrakcyjne zarobki oraz
zakwaterowanie. - 501527829,
756422300
Praca dla Kancelarii Praw
dla obecnych lub byłych agentów, przedstawicieli. Ciekawa
praca, bezpłatne szkolenia i
materiały. CV na maila - m.leciej@kancelariapraw.pl
Praca dla kierowcy w pizzerii
w Cieplicach. - 665 163 087
Praca dla kucharza w lokalu
w Cieplicach. - 665 163 087
Praca dla mechanika samochodowego - 513 718 808
Praca dla operatora koparko-ładowarki - 793 240 653
Praca dla opiekunek osób
starszych w Niemczech, od
zaraz, umowa o pracę. Firma
doraMED z Jeleniej Góry - 691
104 999
Praca fast-food, lody wakacje - Poszukuję dziewczyn do
pracy w gastronomii, znajomość przyrządzania posiłków
typu fast-food + nakładanie
lodów gałkowych . Więcej
informacji pod tel 506193150
Prosimy składać CV na e-mail
rtv10@vp.pl
Praca lub dodatkowy dochód
- Pomogę rozpocząć nowy biznes lub dorobić do emerytury.
Zarabiamy pomagając innym
w poprawie zdrowia, energii i
wyglądu. Podpisanie umowy
w naszym biurze po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.
605565758
Praca przy krowach daje
mieszkanie - 665 140 007
Praca ślusarz, spawacz z
praktyką zatrudni Parkan Piechowice - 603 623 347
Praca w biurze w Gryfowie
na cały etat na stanowisku
dysponent. Wymagana bardzo
dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie
- 886 042 524
Praca w Karpaczu - Pilne.
Zatrudnię panią na stanowisko
pokojowej w pensjonacie. Etat
lub umowa zlecenia, szczegóły
do uzgodnienia. - 603914643,
75 76 18 715
Praca w Niemczech dla
monterów mebli kuchennych
.Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Zapewniamy mieszkanie oraz ubezpieczenie. - 886
042 524

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10
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Szkoła Podstawowa nr 13 obchodziła jubileusz 50-lecia

Fot. Jakub Thauer

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze w miniony piątek (22.06) świętowała 50–lecie swojego istnienia. Choć tak naprawdę placówka funkcjonuje już 52 lata,
przez wzgląd na zmiany dyrekcji obchody okrągłej rocznicy zostały przesunięte właśnie na rok 2012. – Dziękuję wszystkim tak licznie przybyłym na naszą uroczystość
– mówiła Iwona Placeta, dyrektor „Trzynastki”.
Gości jubileuszu uczniowie przywitali chlebem i solą. Wśród osób przybyłych na uroczystość nie zabrakło władz miasta, jak i poprzednich dyrektorów szkoły, emerytowanych nauczycieli czy przedstawicieli związków zawodowych.
- Cieszę się, że tylu znamienitych gości przybyło na naszą uroczystość. Wszyscy są dla nas jednakowo ważni. Chciałam serdecznie podziękować zarówno uczniom, jak i
absolwentom naszej szkoły za przygotowanie i uświetnienie dzisiejszej uroczystości swoimi występami - mówiła Iwona Placeta, dyrektor SP nr 13 w Jeleniej Górze.
Absolwentami szkoły są m.in. Omenaa Mensah, Krzysztof Szala, Juliusz Bokiej, Marcin Oliva Soto, Marcin Wyrostek oraz wielu nauczycieli, księży i wybitnych sportowców.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze zbudowali żołnierze w ramach ogromnego ówczesnego przedsięwzięcia „1000 szkół na 1000-lecie Państwa
Polskiego”.
(Petr)

Zniszczył auto w pijanym widzie
W czwartek (21.06) policja zatrzymała 21-letniego mieszkańca
Jeleniej Góry, który kopał i skakał
po aucie oraz wybił w nim szybę,
a kiedy został zatrzymany przez
policję, tłumaczył, że był pijany i
musiał się wyżyć. Około godziny
22.35 na numer alarmowy policji
zadzwoniła kobieta, która zgłosiła, że
nieznany mężczyzna przebywający w
towarzystwie czterech innych osób,
niszczy jej samochód.
- Zgłaszająca widziała także, że
mężczyzna chwilę wcześniej próE

bował wybić szybę w sąsiednim
budynku – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy KMP w
Jeleniej Górze.
Policjanci, którzy pojechali na
miejsce zastali cztery osoby, ale
wśród nich nie było już wandala.
Funkcjonariusze ruszyli na jego poszukiwanie. Zauważyli go kilka ulic
dalej. Mężczyzna został zatrzymany
w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Teraz
grozi mu do 5 lat więzienia.
(Angela)
K

KRZYSZTOF PENDERECKI
& JONNY GREENWOOD
– „K.Penderecki &
J.Greenwood”
wydawnictwo: Nonesuch
Records/ Warner Music
Poland

Dwóch fantastycznych muzyków:
przedstawiciel brazylijskiej Tropicalismo Caetano Veloso oraz charyzmatyczny lider amerykańskiej formacji
Talking Heads, David Byrne firmują
wspólny album. Wystąpili 17 kwietnia
2004 roku na jednej scenie w słynnej
nowojorskiej sali Carnegie Hall, która
już nie jedno widziała. Było to ich
pierwsze spotkanie, z którego powstała interesująca płyta koncertowa.
Veloso jest jednym z czołowych artystów brazylijskich mających na koncie
niezliczoną ilość albumów. Wspólnie
z Gilberto Gil’em wydał swego czasu
album „Tropicalia 2”, który cieszył się
sporym powodzeniem. Z wytwórnią
Nonesuch związany jest już od kilku
lat dla której popełnił przed laty album
„Ce”. Jako gitarzysta i wokalistka
Veloso przedstawił najsłynniejsze
kompozycje ze swego repertuaru wykonując je z wielkim smakiem m.in.
“Desde Que o Samba e Samba”, “Voce
e Linda”, “Sampa”, “O Leaozinho”,
“Coracao Vagabundo”, “Manhata”,
“Um Canto de Afoxe para o Bloco
do Ile”, “Terra” zaś Davida Byrne’a
słychać tylko w partiach wokalnych
„The Revolution”, „Everyone’s In

To niebywałe jak można pogodzić
wybitne dzieła, wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego z inteligentnymi pomysłami muzycznymi
brytyjskiego rockmana z Radiohead,
Jonny Greenwooda. Nie tylko okazało się, że można, ale też każdy z
nich wniósł osobiste spojrzenie w to
wyjątkowe dzieło. Mistrz Penderecki
fascynował Greenwooda od najmłodszych lat. Ten komponując przed laty
własny utwór „Popcorn Superhet
Receiver” nawiązał w pewnym stopniu
do kompozycji „Ofiarom Hiroszimy –
tren” z 1961 roku. Podobne podejście
do muzycznej materii spowodowało,
iż muzycy spotkali, co nie było takie
łatwe dla młodego Greenwooda. Ich
wspólnie wydana płyta z kompozycjami Pendereckiego „Threnody for the
Victims of Hiroszima”, „Polymorphia”
i Greenwooda „Popcorn Superhet
Receiver”, „48 Responses to Polymorphia” nawiązuje w pewien sposób do
projektu “Reich Remixed” z remiksami
utworów Steve’a Reicha w autorskim
wydaniu DJ’a Spooky.
Andrzej Patlewicz
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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

POP ROCK & JAZZ
CAETANO VELOSO & DAVID
BYRNE – “ Live at Carnegie
Hall ”
wydawnictwo: Nonesuch
Records/Warner Music
Poland

REKLAMA

JELENIA GÓRA

Love with You”, „And She Was”, „She
Only Sleeps”, „Life During Wartime”,
„God’s Child”.

POP ROCK & JAZZ

Razem świętowali na całego!
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
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 195 000 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
2 pokoje Zabobrze - Pilnie
dla zdecydowanego klienta z
gotówką, do drugiego piętra
lub w wieżowcu. Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752

Ok.40m2 najchętniej Zabobrze Poszukuję dla klienta z gotówką
ładnego mieszkania 2-pokojowego
z balkonem na wysokim parterze lub I piętrze, jeśli wyżej to
koniecznie winda. Pilny zakup.
Nieruchomości Otti lic.13255 - 603
491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM`

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
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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.

100 m2 za 260 000 zł - Mieszkanie
3 pokojowe po remoncie w kamienicy z werandą, od strony ulicy (
możliwość bezpośredniego wejścia
) blisko centrum. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2 pokoje 92 000 zł - Mieszkanie 52
m2, na pierwszym piętrze z ogródkiem w Podgórzynie. N. Rychlewski
lic: 9549 - 501 736 644
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie na
pierwszym piętrze 42 m2 145 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2 pokojowe 99 000 zł - Mieszkanie 40 m2 na pierwszym piętrze
w kamienicy w okolicach Małej
Poczty. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752

2-pokojowe centrum od 109tyś
- 44m2 cena 109tys zł, 34m2 bardzo tanie w utrzymaniu-130tys zł,
47m2 z balkonem 149tys zł, 49m2
blisko parku 148tyś zł,67m2 z
łąkami i ciszą za oknem-175tyś zł.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
3 pokoje 147 000 zł - mieszkanie
53 m2, z balkonem na VI piętrze w
wieżowcu. Zabobrze II. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
36m2 Zabobrze 110tyś zł 2-pokojowe mieszkanie z zabudowaną loggą na niskim parterze w
4-piętrowym bloku na Zabobrzu I,
idealne dla osób mających problem
z przemieszczaniem się po schodach. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
47m2 2 pokoje po remoncie - /
komfortowe, po remoncie w 2012,
centrum, 2 pokoje, piwnica, czynsz
140zl, kamienica po remoncie
elewacji w 2011r. Cena109tys 504-512-249

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

4-pok.w bloku w Dziwiszowie
- Pow.83,6m2 , I piętro , dwupoziomowe, dwa balkony , garaż blaszak.
Ogrzewanie centralne z lokalnej
kotłowni. Cena 195tys.zł.Ciekawa
lokalizacja. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135

1. TYLKO 99 TYŚ. Dwupokojowe mieszkanie do remontu przy
ul.Wyczółkowskiego. Usytuowane na pierwszym piętrze w kilkurodzinnej kamienicy, o powierzchni 40 m kw. i obejmuje: przedpokój,
łazienkę, kuchnię i dwa pokoje. W pokojach okna nowe PCV, w
kuchni drewniane. Ogrzewanie dwoma piecami kaflowymi. Do
mieszkania przynależy piwnica 12 m2. Doskonała lokalizacja dla
ludzi ceniących spokój w otoczeniu zieleni. Polecam tel.726290939
2. Mieszkanie przy ulSwiętojańskiej o powierzchni 80,2m2 na drugim
pietrze składa się z salonu , sypialni , pokoju , kuchni , łazienki ,
p.pokoju oraz piwnicy. Mieszkanie po remoncie , ładnie utrzymane.
Ogrzewanie piecem dwufunkcujnym . Nowe okna z PCV. ładny
parkiet i płytki ceramiczne, tapety strukturalne i gładzie , w łazience
glazura a w kuchni i p.pokoju panele ścienne laminowane. W
cenie mieszkania murowany garaż w zabudowie szeregowej na pobliskiej posesji ok.
150m. Budynek to trzypiętrowy blok w dobrym stanie technicznym ( grube mury nie
wymagają ocieplenia), nowa dachówka , przemurowane kominy. Polecam Remigiusz
Rychlewski tel.501 73 66 44.
3. TYLKO 92 TYŚ. Mieszkanie z ogródkiem w Podgórzynie.
Wymagające remontu ale do zamieszkania, okna pcv, 2 pokoje,
ogrzewane co gazowe nowe. Minimalne koszty utrzymania. Lokalizacja blisko przystanku ( 4 minuty do Cieplic) , sklepu , urzedu
czy kościoła. 501736644

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
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51 m2 Cieplice - Mam do sprzedania mieszkanie dwupokojowe +
kuchnia + łazienka + pomieszczenie
gospodarcze w bardzo atrakcyjnej
lokalizacji w Cieplicach. Cena 170
tyś. - 668 978 764

4. Dom w Podgórzynie . Sprawdzony, zamieszkany przez rodzinę od sześciu lat. Ogrzewany gazem i kominkiem
, wysoki standard. Ładne, bezpieczne miejsce, optymalny układ
pomieszczeń i wiele innych zalet.Szereg środkowy pow. użytkowa
160 m kw. garaż, żywotna dachówka. Parter to salon z bezpośrednim
dostępem do ładnej kuchni /zabudowa wraz z wyposażeniem/ z
kominkiem i wyjściem do ogrodu oraz łazienka. Na piętrze przytulne cztery sypialnie (w
dwóch antresole) oraz duża łazienka.Wszystkie media. Gwarantowany wysoki standard
i wygoda. DOSKONAŁA CENA 440TYŚ. tel726 290 939
5. DOM TYLKO 139000 . Niewielki domek na peryferiach Jeleniej
Góry. Na piętrze przygotowane , przytulne mieszkanie z łazienką,
kuchnią, częścią jadalną, dwiema małymi poddaszowymi sypialniami. Okna wymienione pcv, nowe instalacje, na podłodze panele
oraz deska Parter domu przygotowany do remontu Ogrzewanie
centralne, miedziane z nowym kotłem/piecem na węgiel lub
drewno. Niewielka , ogrodzona, łatwa do zagospodarowania
działka Wszystkie media: woda, kanalizacja, prąd, gaz. Rychlewski Remigiusz tel:
501 73 66 44
6. Duży budynek w Sobieszowie z pięknym widokiem na Chojnik.
Piętrowy , z użytkowym (dwupoziomowym ) poddaszem , o
pow. całkowitej ok.480m.kw Dach kryty nową blachodachówką. Nowe okna PCV , podłogi z desek , wymieniane instalacje.
Woda z sieci. Gaz miejski. Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe.
Budynek w trakcie remontu - modernizacji. Duża działka o pow.
5793m2 Ponadto drewniano-murowana stodoła i zabudowania
gospodarcze z dużym garażem. Działka ogrodzona , zagospodarowana , z drzewami
i krzewami. Nieruchomość o wielkim potencjale Możliwe zaadaptowanie na różne
cele; niewielki hotel , pensjonat , agroturystykę itp. Atrakcyjna lokalizacja obok centrum
Sobieszowa ( tylko 10km. od centrum Jeleniej Góry). W pobliżu pełna infrastruktura ,
kominikacyjna , handlowo-usługowa itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan
Sondej tel.602 732 135.
7. TYLKO 180000 Lokal użytkowy w ścisłym centrum Jeleniej Góry, doskonała lokalizacja na usługi bądź handel. Obecny stan: duża sala, dobrze doświetlona przez okna
wystawowe, posadzka wyłożona płytkami gresowymi, niewielkie zaplecze (socjalne lub
magazynowe). Więcej informacji tel.726 290 939
8. Jedyne 120000 zł za 75 m2. Centrum Jeleniej Góry. Pierwsze piętro. 3 pokoje, kuchnia
,łazienka. Nowe okna pcv, ściany gładzie. Ogrzewanie piecami kaflowymi,. W mieszkaniu
wszystkie media, możliwość zainstalowania ogrzewania gazowego. Dobra lokalizacja, w
pobliżu komunikacji i pełnej infrastruktury. Polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752
9. 147 000 TRZY POKOJE ZABOBRZE. Mieszkanie o pow.
53,49m2 na VI pietrze w wieżowcu. Trzeci pokój powstał w wyniku przedzielenia salonu na dwa mniejsze. Balkon od południa.
Łazienka i kuchnia po remoncie. Nowe okna PCV. Pomieszczenie
gospodarcze na półpiętrze oraz piwnica. Jasne, słoneczne, ciepłe i
tanie w utrzymaniu. Polecam Remigiusz Rychlewski 501736644
10. Duże 2 pokojowe mieszkanie z ogródkiem i garażem w kamienicy przy ul.Słowackiego. Mieszkanie
o powierzchni użytkowej 59,8m2 Do mieszkania przynależy
również piwnica ok.10m2 , niewielki murowany garaż a także
prawo do współużytkowania dużego ogrodu.Ogrzewanie z
miejskiej sieci.Okna drewniane skrzynkowe w dobrym stanie.
Zarządza Wspólnota Dwupiętrowa kamienica z dachem krytym
dachówką w dobrym stanie technicznym (7 lokali) . Klatka schodowa po remoncie.
Mieszkanie wymaga remontu lecz nadaję się do zamieszkania. Wspaniały duży ogród
we wspólnym użytkowaniu. Atrakcyjna lokalizacja w zielonej ,willowej części miasta
obok centrum. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
11. 132000 Ładne trzypokojowe z ogródkiem w Jagniątkowie.
Powierzchnia całkowita wynosi 56 m2, mieszkalna 45 m2 i
obejmuje przedpokój, kuchnię z jadalnią i wyjściem na taras
z którego można zejść do niewielkiego ogródka, łazienkę,
sypialnię i piwnicę 10 m2, dodatkowym atutem mieszkania są
dwa niewielkie pokoje na poddaszu, czyli łącznie 3 pokoje plus
kuchnia z jadalnią. Usytuowane na pierwszym piętrze w niewielkiej kamienicy. Okna nowe pcv, nowe instalacje, na podłogach
panele i deski.Ogrzewanie CO piecem na paliwo stałe w piwnicy. Całośc w dobrym
stanie technicznym. Po remoncie dach i klatka schodowa, ocieplona cześć budynku
od strony mieszkania. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu sklepów, przystanku, a zarazem
wśród zieleni. Oferta godna uwagi polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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Og£oszenia / Reklama
Praca w Niemczech na niemieckich warunkach. wymagane wykształcenie mechanik
maszyn, ślusarz, nie wymagana znajomość języka. 9
euro na godzinę w okresie
próbnym. Praca na teraz. 00491741639587
Praca w Szwajcarii dla
pomocy domowych / opiekunek na rok. Wiek do 35 lat,
dobry niemiecki. Własny pokój
w mieszkaniu firmowym. 15002000 brutto. - 691 497 110
Pracownik produkcyjny.
Polcolorit S.A. zatrudni operatora maszyn i urządzeń ceramicznych. CV prosimy składać
na adres kadry@polcolorit.
pl - 075-75-473-30
Pracownik remontowobudowlany - Potrzebuje osoby
do gładzi. Mile widziane inne
umiejętności remontowo-budowlane. Proszę nie dzwonić,
nie odbieram tel. - Tylko smsy.
Ogłoszenie ważne do 21.06.
Uwaga-pierwszy dzień próbny
- bezpłatny około 5h - 608
026 379
Pracuj w reklamie - Poszukuje dyspozycyjnych i uczciwych osób do roznoszenia
ulotek na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Praca stała lub dorywcza. Więcej informacji pod
nr.tel. 784-694-647
Przyjmę bez nałogów
solidnego pracownika lub
pomocnika do warsztatu samochodowego znającego się na
fachu (mechanik, blacharz,
lakiernik) od zaraz warunki do
uzgodnienia - 511 024 074
Przyjmę do pracy brukarzy
tel. kontaktowy 516 052 375
(Jelenia Góra, Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa, Wałbrzych)
- 512 248 717
Przyjmę do pracy kelnerkęwiadomość tel 510124270
Przyjmę do pracy w solarium młodą dziewczynę. - 697
232 114
Przyjmę do sklepu żabka
Karpacz biały jar praca dwuzmianowa od 6 do 14, od 15 do
23 więcej wiadomości tel - 519
109 671
Przyjmę osobę do
pracy w solarium na pół
etatu tel. 607.10.11.16 lub
697.69.09.14
Przyjmę piekarza do piekarni
w Podgórzynie więcej wiadomości pod nr tel: 757621469
- 512 125 992
Przyjmę pracownika do elewacji i remontów, mile widziany
z autem - 724 609 453

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przyjmę uczniów na praktykę w zawodzie stolarz.
Zakład Stolarski Stanisław
Szewczyk 58-562 Podgórzyn
ul. Żołnierska 71 tel 603 783
607, 75 76 211 63
Renomowane Towarzystwo Ubezpieczeń poszukuje kandydatów na doradcę
ds. ubezpieczeń i inwestycji.
Oferujemy profesjonalny system szkoleń i wdrażania do
zawodu, atrakcyjne zarobki i
rozwój osobisty. - aleksandra.
drobnik@aviva.pl
Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kelnerkę
- dobre warunki pracy - 515
579 322
Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kucharza
oraz pomoc doświadczenie
mile widziane, gwarantujemy
prace na stałe oraz dobre
zarobki CV na adres: astoria.karpacz@o2.pl lub tel
509683666
Restauracja w Szklarskiej
Porębie poszukuje kucharza
info pod numerem telefonu
516577227 proszę dzwonić od
10gdz do 20gdz
Salon meblowy BRW szuka
sprzedawcy. Wymagania: miła
aparycja, znajomość komputera, znajomość branży ,
wysoka kultura osobista. CV
proszę przysyłać na - s05a.
salon@m-brw.com.pl
Sklep Panteon w C.H.
TESCO zatrudni sprzedawcę
(mile widziani studenci, panowie). Dobre warunki pracy. Cv
prosimy przesyłać na adres:
sport_is_challenge@o2.pl lub
składać osobiście w sklepie
do 25.06
Sprzedawca w sklepie
numizmatycznym więcej informacji osobiście w sklepie Plac
Ratuszowy 37 w Jeleniej Górze
- 075-75-254-03
Success 2012 (real estate)
- Zum Aufbau eines lokalen
Immobilienbüros suche ich
einen fähigen Mitarbeiter mit
guten Deutschkenntnissen.
+49 172 – 250 250 6. Es erwartet Sie ein nettes Team sowie
erstklassige und leistungsgerechte Verdienstmöglichkeiten.
- +49 172 – 250 250 6
Szklarska Poręba - hotel
zatrudni pomoc kuchenną.
info@villaromantica.pl - 501
700 433
Szukam pomocnika na
budowę Miłków i okolice. Tel
792 048 009

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa SA - Filia
Jelenia Góra prowadzi rekrutacje na stanowisko - Wsparcia
Sprzedaży - umowa na pełen
etat. Aplikacje prosimy wysyłać: Filia.JeleniaGora@Compensa.pl - 0075 7534032
Wydzierżawię lub sprzedam wózek do hot dogów,
tostów, gotowanej kukurydzy.
W idealnym stanie, elektryczny.
Cena za dzierżawe-1.2tys zl/
mies, cena kupna-6tys zl. Więcej info na maila - inz.riczi@
interia.pl - 516-657-216
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią pracownika
biurowego nocnej zmiany.
Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie - możliwość awansu
zawodowego - 757 813 733
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawcę
i kierownika sklepu w Kowarach. Oferujemy : -atrakcyjne
wynagrodzenie -miłą atmosferę pracy Aplikacje prosimy
składać na narewska@niebieszczanscy.pl - 667 668
448
Zatrudnię barmankę w
klubie studenckim w centrum
Jeleniej Góry. Wiek do 26
lat. CV ze zdjęciem. Kontakt:
503169412
Zatrudnię dekarzy z umiejętnością obróbek blacharskich
ze znajomością języka niemieckiego do pracy w Niemczech na umowę o prace, wiek
do 42 lat. - 724 600 872
Zatrudnię fryzjerkę z
doświadczeniem - 509 683
505
Zatrudnię kierowcę kat B w
Jeleniej Górze mail kadrymazur@op.pl - 606 991 160
Zat r u d n i ę k i e r o w n i k a
restauracji. Kucharzy. Szefa
Kuchni w Restauracji w Jeleniej Górze - 606 991 160
Zatrudnię konserwatora
" złotą rączkę" - dorywczo
w hotelu na terenie Cieplic.
Oferty ze zdjęciem : kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię konserwatora
znającego się na naprawie starych zegarów. - 782 863 233
Zatrudnię kucharza do
pracy w restauracji kuchni
włoskiej i polskiej. CV proszę
przesłać na adres topollinorestauracja@gmail.com więcej
informacji 505436109
Zatrudnię na umowę o
pracę - osobę do sprzątania
na terenie "Jelenia Góra" 3/4
etatu, z orzeczeniem niepełnosprawności umiarkowanym
(II gr) - 601 770 743
Zatrudnię od lipca kierowcę
międzynarodowego kat. B
koniecznie z doświadczeniem
i językiem obcym. CV proszę
wysyłać na adres t-logistyka@
wp.pl
Zatrudnię pielęgniarki z
j. niemieckim do Pensjonatu
***AS . Umowa o pracę . Rozmowy między 20.06-30.06.12r
Pensjonat@as.karpacz.pl 692-466-125
Zatrudnię pokojową do
pensjonatu w Szklarskiej Porębie na sezon letni. Więcej informacji pod numerem telefonu
608 753 047
Zatrudnię pomoc do kuchni
w restauracji w Jeleniej Górze
- 606 991 160

Zat r u d n i ę p o m o c n i k a
mechanika samochodowego
w Piechowicach. Wymagane
podstawowe umiejętności. Cv
nwgienek@poczta.onet.pl,
tel697708105
Zatrudnię pracownika i
pomocnika do remontu od
zaraz tel. 782 807 582
Zatrudnię rzetelnych mężczyzn do obsługi zorganizowanych imprez (wyjazdy piątek,
sobota, niedziela powrót w
nocy). CV proszę wysyłać na
maila:awramienko13@op.pl
Możliwe zatrudnienie na 5 dni
w tygodniu - 609 495 046
Zatrudnię samodzielnego
kucharza do restauracji w
Gryfowie która jest świeżo po
Kuchennych Rewolucjach 693 993 043
Zatrudnię spedytora w
transporcie międzynarodowym. Wymagana znajomość
programów TimoCom , Trans
itp. Dobra znajomość języka
niemieckiego i angielskiego lub
niemieckiego - 603 643 228
Zatrudnię sprzedawcę do
księgarni . CV proszę przesyłać na pracaksiegarnia60@
tlen.pl
Zatrudnimy do zakładu
produkcyjnego księgową na
1/4 etatu, aplikacje prosimy
kierować na biuro@kation.
com.pl - 512 450 081
Zatrudnimy doświadczonego kucharza lub pomocnika kucharza w Restauracji
Sorrento w JG. Wymagane
doświadczenie w pracy w
kuchni, kreatywność, cechy
kierownicze. CV prosimy wysyłać na: kontakt@sorrento.pl
Zgrabna, tylko blondynka.
Praca dla tancerki w grupie
tanecznej nie wymagamy bdb
umiejętności tanecznej. Dobre
zarobki praca dorywcza. Zgłoszenie 3 zdjęcia, 1 twarzy, 2
całej sylwetki justynacy1989@
wp.pl - 668 066 145
Zlecę pokrycie dachu gontem papowym - domek jednorodzinny w Cieplicach tel. 603
139 918
Zlecę wykonanie prac
budowlanych, hydraulicznych
i elektrycznych na ter. Kamiennej Góry, w tym 1 osoba z
uprawnieniami budowlanymi,
na umowę o dzieło w okresie 2
miesięcy tel. 602 800 291

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kobieta w wieku średnim,
trzeci stopień niepełnosprawności z Jeleniej Góry, szuka
pracy dozorcy lub w ochronie,
nie karana tel. 605 347 410

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 skup dobre ceny - Znudziło ci się auto, my je odkupimy, gotówka od ręki, własny
transport - 511 209 408

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Auto-Złom, mobilna
stacja demontażu
pojazdów na Jelenią
Górę, kupię każde
auto. Gotówka,
dokument kasacyjny
przy odbiorze auta,
darmowy transport
tel. 601 224 206
Japoński samochód kupię
Mazda, Toyota, Suzuki w cenie
od 1000zl do 4000zl odpowiadam na sms tel. 603182814
Kupię dobry samochód w
okazyjnej cenie tel. 695 605
069
Kupię każde auto dobre ceny
- wszystkie auta gotówka od
ręki - 888 696 309
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
Kupujemy wszystkie samochody gotówka od ręki - 882
222 133
Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód
kupie w cenie od 1000 do
4000zł odpowiadam na sms
tel 603182814
Skupujemy wszystkie marki
aut gotówka od ręki - 882 222
219
Urzędowa kasacja
pojazdów "CARBO"
Jeżów Sudecki ul.
Długa17 ( na terenie
składu opału)
Zaświadczenie do
wyrejestrowania.
Transport auta
bezpłatny tel. 75 71
374 12
Zadzwoń, my kupimy twoje
auto - kupujemy wszystkie
marki aut gotówka od ręki własny transport - 787 009 777

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Astra Sport 2.0 DTi 2000r. Kubełki, białe zegary, centralny
z pilotem, klimatyzacja, komplet kluczy, pełna elektryka,
alu-opel, serwisowany, bezwypadkowy. Cena 10900 do
negocjacji - 661 666 332
Daewoo Tico 98r - auto po
stłuczce, uszkodzenia: maska
silnika, pas przedni, lewy
reflektor, zderzak, lewy błotnik
i nadkole. Do wypadku auto
sprawowało się dobrze. Mało
eksploatowane, tylko 109 tys.
km. Zarejestrowane. - 784526
883 / 756460181
Do sprzedania Renault
Megane classic 1.6 benzyna,
rok 1998, klimatyzacja, centralny zamek + opony zimowe.
Ważne oc i przegląd, cena
4200zl - 504 206 197

Nissan Almera 2000r zielony
- N16 Hatchback, 4/5drzwi,
pojemność 1769, moc silnika
84, benzyna, s.biegów manualna, przebieg-154000km,
przegląd/ubezpieczenie ważne
do 07.2012, abs, wsp. kierownicy, radio, el. szyby, alufelgi, cent. zam, cena 9000
- +48795233664
Opel Vivaro 1,9DTI dostawczy - 2002r, ABS, centralny
zamek, drzwi odsuwane, hak,
elektr. szyby i lusterka, wspomaganie, przebieg 150000 km,
biały, "paka" wyłożona włóknem szklanym, aktualne OC i
przegląd, w ciągłej eksploatacji
16500 zł - 602 220 726
Peugeot 107, 1.0, 2006 rok
- przebieg 6700km, kupiony
w kraju, pełna dokumentacja
komplet opon zimowych i inne.
Informacje na telefon - 600
785 740
Przyczepa
gastronomiczna
- sprzedam.
Zarejestrowana,
ubezpieczona, odbiór
sanepidu, gotowa
do handlu, w pełni
wyposażona tel. 604
094 312
Sprzedam Audii80 rok produkcji 1991 pojemność 1,6
benzyna. Więcej wiadomości
pod telefonem 888530355,
cena 2.300zł do negocjacji.
Auto do obejrzenia w Jeleniej
Górze. - 888 530 355
Sprzedam Citroena XM
1995 rok srebrny w automacie
2,1 dizel elektryczne szyby
zadbany – 1700zł - 798754672,
531360474
Sprzedam Opla Astrę Carawan 1.6 benzyna. 94r opłacony
na chodzie. Cena 1300 - 669
892 627
Sprzedam Peugeot 407sw
2007 ABS ESP tempomat,
panorama dach, serwisowany,
bezwypadkowy, stan idealny
tel. 606 253 685
Volkswagen New Beetle
Turbo - 2000r., 1800cm3
Turbo,110 tys. km, benzyna,
200KM, nawi, elektryczne
szyby i szyberdach, fabryczny
tuning, wysuwany spojler przy
150km/h, obniżony, koła 18",
zmieniarka CD, BBS, ESP,
skóra. Cena do negocjacji 884 910 999
VW Golf IV 1.9 TDI 115KM 2000 rok. 20tys przebieg po
wymianie rozrządu (183tyś)
olejów filtrów 2 właściciel, silnik na pompowtryskiawczach,
od roku w kraju, przegląd
do 06.2013, ubezp.12.2012,
stan bdb, godny uwagi - 501
240 716

ANONSE
MATRYMONIALNE
Dyskretny 33 do stałego
układu - Szukam jednej szczuplej i dyskretnej dziewczyny
do stałego układu. najchętniej
25-30. bez wnikania w sferę
prywatną. Tylko sms. - 781
121 676
Marta z dużym biustem
prywatnie lub na dojazd. tel
795 811 914

Młody kogut - Dojadę do
domu prywatnego lub hotelu
tylko wyjazdy - 697 888 383
Niebieskooki 38 lat młody,
wygląd zadbany, poznam
puszystą kobietę do miłych
spotkań we dwoje z Jeleniej
Góry i okolic. - 511 427 995
Pani 47 lat pozna panów od
45 do 50 z samochodami godz.
100zł. Nie mam lokum, proszę
tylko dzwonić telefonicznie 665 942 767
Piękna 20latka zaprasza 782 008 168
Poznam kobietę 20-36l
puszystą - Chętnie poznam
kobietkę do miłego spędzania
czasu, poznania okolicy i nie
tylko. Miły, kulturalny 28l bardzo lubię u kobiet rubensowskie kształty. Zainteresowaną
proszę o sms - 785 589 254
Przystojny niebieskooki
dla pani - 726 052 427
Puszysta 35 latka z bardzo
dużym jędrnym biustem 100 za
godzinkę - 661 771 698
Relaks w formie masażu,
kawka, pogawędka, bez podtekstu ero - 795 389 104
Słodkie i niewinne lub drapieżne kocice zapraszają na
najlepszy full serwisik w mieście wszystkich napalonych
panów - 785 156 727
Starszy facet pozna geja
od 30 do 44 lat tylko z Jeleniej
Góry z lokum, odpowiem tylko
na smsy. - 726 511 677
Super francuz - 782 008
168
Szukam konkretnej kochanki
która lubi porozmawiać,
pośmiać się przy kawie, piwie
bezkompromisowo i dyskretnie
- 721 357 984

USŁUGI
BUDOWLANE
Bezpłatne wyceny, bezpłatne dojazdy, bezpłatne
porady budowlane. Nie ma
robót za małych. Kompleksowe
remonty i serwis budowlany,
wycen już dziś!! 782 807 589
Brukarstwo itp. - Wykonujemy: mury oporowe, ogrodzenia, kostka granitowa- różne
wzory, kostka betonowa,
schody z kamienia, tarasy,
elewacje z granitu i łupka itp.
Tanio i solidnie-gwarancja. 603-072-574
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
Dachy, pokrycia blacha,
dachówka, papa. Montaż okien
dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie
kominów. - 607 258 732
Domy kompleksowo profesjonalnie, w rozsądnej cenie - 605
209 140
Instalacje C.O. wod-kan,
gazowe, montaż kotłów, projekty, pozwolenia, kompleksowa usługa - 691 759 463

Junkersy naprawy 24h
- Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra i okolice Junkersy, termy,
kotły, kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny
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
Malowanie i gładzie z agregatu - 603 319 337
Montaż kuchenek gazowych 24h - Tel.500-50-50-02
Jel. Góra, Karpacz, Szklarska. Bezpieczne odłączenie i
przyłączenie naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze pewni
jakości i ceny
Oferujemy tarasy z deski
kompozytowej oraz naturalnej.
Sprzedajemy również parkiety i
różnego rodzaju podłogi drewniane. Prowadzimy również
usługi w postaci: cyklinowania lakierowania i instalacji –
667658311
Pogotowie kanalizacyjne
24h - Tel.500-50-50-02 J.Góra,
Kowary, Karpacz, Szkl. Poręba
i okolice. Szybkie usuwanie
awarii 1-3 godz od zgłoszenia.
Udrażniamy zapchane rury (fi
30-200 mm) odpływy w domu
i za budynkiem.
Remonty kompleksowe 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 516-048-225
- 516 048 225
Remonty kompleksowo.
Szybko, tanio i solidnie tel. 721
647 789
Remonty od A do Z. Układanie glazury. Szpachlowanie, malowanie itd. fachowe
i dokładne wykonanie. Przystępne ceny - 661 813 056
Remonty: małe i duże,
szybko i solidnie zadzwoń, po
bezpłatną wycenę, 12 lat na
rynku - 782 807 589
Remonty-kuchnie,
łazienki, płytki,
gładzie, malowanie.
Solidnie, 12 lat
doświadczenia tel.
782 807 589
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
Technika grzewcza- hydraulik - montaże, modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz,
wodno-kan., centralne, podłogówki, solary, pompy ciepła,
przyłącza. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy
projekty - 793 511 444

Termet naprawy 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.
Układanie płytek 25-30zł za
metr, gładzie, regipsy, malowanie ceny do uzgodnienia. - 609
965 559
Usługi ogólnobudowlane Kompleksowe remonty domów
i mieszkań. Elewacje - 792
801 861
Usługi remontowo-budowlane *** - Kompleksowo-kuchnie, łazienki itp. glazura, panele,
regipsy, gładzie gipsowe,
malowanie, montaż drzwi,
okien, elektryka, instalacje CO,
wodno-kanaliz. Szeroki zakres
prac, ceny konkurencyjne,
faktura. - 608 463 910

USŁUGI
EDUKACYJNE
Kurs pracownika ochrony
- Szkoła Służb Ochrony
"KOBRA" prowadzi nabór na
kursy w zakresie Licencji I i II
Stopnia Pracownika Ochrony
Fizycznej - 75 75 268 39

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryka - awarie - usługi
- Awarie-24h instalacje nowe
i modernizacja, oświetlenie,
ogrzewanie, podłączenie
płyty grzewczej-podbicie gwarancji-szeroka gama usług
elektrycznych-szybko, tanio,
profesjonalnie i solidnie-faktura
Vat - 608 463 910
Instalacje elektryczne,
antenowe, alarmy, kamery,
sieci komputerowe i telefoniczne, domofony i wideodomofony. Nowoczesne i
skalowalne rozwiązania. Darmowa wycena i konkurencyjne
ceny. - 603 117 054

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Tahata fotografia ślubna Profesjonalne zdjęcia ślubne
(ślub, wesele, sesja plenerowa, sesja studyjna). Dwóch
fotografów, zezwolenie Kurii,
doświadczeni, kreatywni.
Posiadamy wolne terminy
na 2012-13r. - 506 772 883 /
tahata@tahata.pl

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Czyszczenie laptopa | Artemor - Czy Twój laptop grzeje
się podczas pracy? Wentylator
chodzi częściej i głośniej? Oferujemy jego czyszczenie oraz
wymianę pasty termoprzewodzącej. Zadbaj o swojego
laptopa lub komputer Faktura
VAT. - 663 600 888
Serwis komputerowy | Cieplice - Oferujemy naprawę,
modernizację komputerów,
laptopów w serwisie lub w
domu klienta. Tworzymy sieci
LAN i WiFi. Artemor, Cieplice,
Jagiellońska 26. - 663 600
888

USŁUGI
MUZYCZNE
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Wesela, spotkania - kawiarnia "Sonata" Cieplice. Miła
atmosfera, smaczne dania,
czynna 11.00-22.00 tel. 75 75
572 17, 692 046 727

USŁUGI
RÓŻNE
2 tygodnie Egipt, Hurgada,
odsprzedam pilnie! 2 dorosłych, 2 dzieci, wylot 30.06.12 z
Lipska, hotel 4 gwiazdki, cena
5600zł - 510 243 264
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
Junkersy Serwis 24h tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice. Junkersy, termy,
kotły, kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny
Kanalizacja - odróżnianie, oczyszczanie odpływów,
hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Koszenie trawników
profesjonalnym
sprzętem tel. 535 753
877
Księgowość dla spółek
z o.o. Przygotowanie dokumentacji dla ZUS i US pokontrolny Kontakt tel 756438224 i
606940585
Mam do zaoferowania państwu
usługi rolnicze, takie jak presowanie, koszenie, mulczowanie,
grabienie i wiele innych usług
w dobrych cenach, wszystkie
maszyny są nowe, w razie info
email, arek226@vp.pl - 721
636 340
Montaż kuchenek gazowych
24h - tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra i okolice Bezpieczne
odłączenie i przyłączenie
Próby szczelności instalacji
profesjonalnie Podbijamy książeczki gwarancyjne Zawsze
pewni jakości i ceny
Obniżamy raty kredytowe
- Raty kredytu coraz bardziej
ciążą, chcesz złapać oddech
i nie martwić się czy podołasz
spłacić, zgłoś się zaproponujemy rozwiązanie Karkonoskie
Biuro Kapitałowe ul Mickiewicza 2A 15 lat doświadczenia
- 75 752-27-72
Podatki i księgowość Reprezentacja w czasie kontroli i postępowań (długoletnie
doświadczenie), księgowość,
kadry, płace, BHP, Profesjonalnie: Kancelaria Podatkowa
TAX - 510 243 264
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
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Pogotowie krawieckie usługi z dojazdem do klienta.
Wszystko co związane z szyciem. Teren Jelenia Góra.
Wszelkie przeróbki i naprawy
odzieży. Czas oczekiwania na
wykonanie - do 48 godz. - 536
856 164
Pożyczki bez BiK już od
800zł dochodu do 75 lat - 510
043 494
Prowadzisz firmę? - U nas
dostaniesz gotówkę bez Zus
i US nawet do 300 000zł bez
zabezpieczeń majątkowych.
Szybka decyzja kredytowa,
minimum formalności, atrakcyjne oprocentowanie, długi
okres kredytowania. - 509
375 412
Przytnę żywopłot, skoszę
trawnik /małe i duże powierzchnie/potnę drewno oraz inna
pomoc. Szybko i tanio. Proszę
sprawdzić. - 887 970 774
Raty kredytu są za wysokie,
obniżymy je poprzez połączenie kilku kredytów w jeden lub
znajdziemy refinansowanie na
korzystniejszych warunkach
to nic nie kosztuje - sprawdź
Karkonoskie Biuro Kapitałowe
- 75 752-27-72
Roboty ziemne + transport.
Koparko-ładowarka z młotem
wywrotka 15t. Tel. 607 377
280
Stajnia Awista - jazda
konna - Zapraszamy na naukę
jazdy konnej początkujących i
zaawansowanych jeźdźców.
Lekcje są prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów na profesjonalnie przygotowanych koniach. Zapraszamy
serdecznie. - 665-742-146, 75
76 45 604
Super współpraca dla biur
rachunkowych, nieruchomości, deweloperów, sprzedających, kupujących samochody,
mieszkanie - polecasz klienta
potrzebującego kredytowania,
my wypłacimy prowizje - 787706-315
Tapicerstwo od A do Z.
Transport, wycena i dojazd
gratis tel. 880 044 951
Us ł u g o w e p o p r a w k i
zapadniętych nagrobków
(podnoszenie, prostowanie).
Organizujemy rozbiórkę i
ponowne składanie pomnika.
Jeżeli chodzi o cennik, ten
ustalany jest indywidualnie. 726 094 122
Wodomierze i legalizacja
- Jel.Góra tel.500-50-50-02
wymiana, montaż, przeróbki.
Plombujemy, legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny.
Wuco udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w Jeleniej Górze,
profesjonalni, przystępne ceny,
przyjazd na telefon, poradnictwo gratis, wykonujemy:
udrażnianie kanalizy wodą
pod ciśnieniem i spiralą elektr.,
inspekcja wideo przykanalików
- 601 841 896
Wuko Udrażnianie kanalizacji
- 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.

USŁUGI
SPRZĄTANIE

og£oszenia
Pięknie wyczyszczę dywany,
tapicerkę domową i samochodową. Karcher - zapraszam
- 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin i
tapicerek. Usługi również w firmie, odbieramy - przywozimy,
wysoka jakość usług. Zapraszamy tel. 609 172 300

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Profesjonalne pranie
dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej i samochodowej.
Pracuję na sprzęcie oraz środ- Transport towarowy/przekach firmy Karcher 4-letnie prowadzki. Tanio/solidnie, fakdoświadczenie. Profesjonalnie tura VAT tel. 535 044 951
- szybko-bezproblemowo tel.
USŁUGI
511-608-092
Sprzątanie piwnic. Mogę
zabrać wszystko co niepotrzebne i zajmuje tylko miejsce. Szybko i solidnie. - 607
258 732

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto do ślubu - Posiadamy
zabytkową Warszawę 224 oraz
czarnego Lincolna Town Car,
wolne terminy, Zapraszamy,
biuro@dreamcars-jg.pl - 695
435 020
Auto transport - auto laweta
tel. 880 044 951
Licencjonowany przewóz
osób do Niemiec i Holandii.
Odbiór i dowóz pod wskazany
adres. Nowe busy z nawigacją. Atrakcyjne ceny! Wyjazdy
z Polski: środa, czwartek,
sobota, niedziela. - 696-914103
Lotniska - przewozy: Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door
to door - 607 763 204
Najtańsze,
profesjonalne
przeprowadzki.
Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797

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

Przeprowadzki
kompleksowo, 3
samochody - różne
gabaryty tel. 880 044
951
Przewozy osobowe "Dario"
do Niemiec i Austrii tel. 75 78
127 46, 787 808 243
Transport bus, przeprowadzki - kompleksowo, dyspozycyjność tel. 782 021 371

ZDROWIE/URODA

Doczepianie włosów tak jak
w salonach. Tyle, że w niższej
o połowę cenie. Serdecznie
zapraszam, więcej pod numerem telefonu. - 609-968-504
Masaż klasyczny, rehabilitacja, kinesiotaping w domu u
pacjenta. - 605 448 574
Paznokcie, tipsy w twoim
domu - Tel 500-50-50-12
Wykonuje paznokcie żelowe
na formie lub tipsie, przyjadę
i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
Poszukuje pielęgniarki, do
zrobienia przepisanych przez
lekarza zastrzyków. Jelenia
Góra lub okolice - 669 491
010
Promocja - okazja - zamiast
100PLN - tylko 30 PLN za analizę składu ciała. Poznasz swój
wiek metaboliczny. Porada
dietetyczna-gratis . Ponieważ
jest duże zainteresowanie
proszę rejestrować się pod
nr.605565758
Rzęsy, 1:1, quicklook - Do
końca lipca, Przedłużanie
rzęs 1:1 45zł (w ciągu dwóch
tygodni uzupełnianie gratis),
quicklook 30 zł. Na terenie
Jeleniej Góry dojazd do klienta
gratis. aknappe@wp.pl - 792
248 371
Stylizacja rzęs w twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość, dobra cena.
Tipsy żelowe od 40-50zł,
manicure-pedicure. Możliwy
dojazd do klientki Jelenia Góra
i okolice. Tel.: 601874720

KUPIĘ

Kupie każde zboże pasz,
kons. gorzelniane oraz eko,
również łubin, rzepak, groch.
Min 23t. Zapewniam transport,
płacę w dniu odbioru. Tel: 509942-079

SPRZEDAM

Mam do sprzedania śrutownik
bijakowy z silnikiem 10KW
oraz wóz konny, cena do negocjacji. - 665 550 721
Sprzedam agregat prądotwórczy EXPO moc 1,5-6,5KW,
nowy z gwarancją. Dobry na
budowę lub ogrodu. Cena 650
zł tel. 691 442 994
Sprzedam farbę metalowąokretową, szarą i niebieską tel.
75 61 614 48, 513 328 557

Sprzedam Humus Transport Atrakcyjne 3 pokojowe
20 ton tel. 663 382 661
- Mieszkanie 84 m2 na pierwszym piętrze po remoncie, 2
PRZYJMĘ
łazienki przedmieścia Jeleniej
Przyjmę gruz tel. 663 382 Góry. N. Rychlewski lic: 9549
661
- 667 219 752
Atrakcyjne dwupozioZGUBIONO
mowe blisko centrum duże
Zgubiono legitymacje stu- 85-metrowe mieszkanie. CO
dencką o numerze 5683, gazowe, mieszkanie wykońwłaściciel Sylwia Słomińska, czone pod klucz. Roksanes
proszę o kontakt tel. 693 263 Ż 7867 Abn Stępień - 508
137
240 831 Bez pośredników
sprzedam mieszkanie - 606
MIESZKANIA
493 620
SPRZEDAM
Centrum Kowary - 52 m2,
56 m2 w Cieplicach - Miesz- 2 pokoje, kuchnia w zabudokanie 2 pokojowe z balkonem wie ze sprzętem AGD, bezna drugim piętrze w kilkuro- czynszowe, ładne, ciepłe i
dzinnym bloku z garażem do słoneczne, wolne od zaraz,
odstąpienia. 145 000 zł. N. nie wymaga remontów - 602
Rychlewski lic: 9549 - 667 328 604
219 752
Cieplice 105tyś - 38m2, 2
62 m2 na Kiepury - Mieszkanie pokoje, balkon, mieszkanie do
3 pokojowe po remoncie na remontu, cena do negocjacji.
pierwszym piętrze z balkonem Lic.5877 - 500 122 445
tylko 190 000 zł . N. Rychlewski
Deweloperskie 65m2 lic: 9549 - 667 219 752
62 m2 w Janowicach Wielkich Tylko w cenie 160.000 zł za
- Mieszkanie na pierwszym 65 m, okolice centrum, IIp/IIIp.
piętrze 2 pokoje plus pokój na 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
poddaszu z działką 760 m2, przedpokój. Najniższa cena
175 000 zł. N. Rychlewski lic: na rynku. Zapraszam lic. 4566
- 695 999 963
9549 - 667 219 752
63m2 Kiepury I piętro - Do negocjacji 2 pokoje Zabobrz
3-pokojowe mieszkanie, - widna kuchnia, łazienka,
oddzielna łazienka i toaleta, przedpokój, balkon.1 piętro,
rozkładowe, środkowe, 2 szafy, duża piwnica, wymienione
słoneczny balkon. Nierucho- okna i piecyk gazowy. Budynek
mości Otti lic.13225 - 603 4piętrowy, ocieplony, wymie491 335
nione piony. Obok szkoła,
65 m2 w Cieplicach - Miesz- przedszkole. Cena do negokanie w większości po remon- cjacji. - 793 205 898
cie, 3 pokoje plus kuchnia z Do sprzedaży ładne mieszkajadalną, drugie piętro w bloku. nie 2 pokojowe o pow.56m2, I
230 000 zł do negocjacji. N. piętro w 3-rodzinnej kamienicy.
Rychlewski lic: 9549 - 667 Lokal po generalnym remoncie
219 752
w ciekawej aranżacji. Blisko
66m2 w cenie 130tyś zł - Pilna centrum, spokojna okolica, w
sprzedaż z powodu wyjazdu. pobliżu parki. Lic.4566 - 601
Ładnie wykończone mieszka- 540 292
nie poddaszowe na II piętrze
wyremontowanego budynku, Duże i ładne w kamienicy ogrodzona posesja z trawni- Pilna sprzedaż i atrakcyjna
kiem do grillowania, w cenie cena ale oferta tylko dla klienta
garaż. Nieruchomości Otti gotówkowego. 4-pokojowe
mieszkanie na II piętrze w
lic.132 - 603 491 335
66m2 z ogródkiem 130tys centrum 107m2.Możliwość
zł - Ładne mieszkanie ze sko- zamiany na 3-pokojowe na
sami wykończone kilka lat Szymanowskiego lub Padetemu z wyposażoną kuchnią rewskiego. N.Ott - 603 491
w wyremontowanym bloku na 335
ogrodzonej posesji w Jeleniej Karłowicza; 3 pokojowe Górze tylko 4km od Zabobrza, 55m2, 148 tys. I piętro, pokoje
w cenie garaż. N.Otti lic.13225 nie przechodnie, budynek
- 603 491 335
po termoizolacji, okna PCV;
67m2 w cenie 175tys zł - podłogi do wycyklinowania,
2-pokojowe mieszkanie z kuchnia i łazienka do remontu.
32-metrowym salonem, z 2 Loggia. "NK" lic.nr 6327 balkonami, z drzewami i łąkami 502045638; 756436051
za oknem, ogrzewanie miejskie, budynek w idealnym
stanie, mieszkanie do odświeKarpacz - nowe
żenia. N.Otti lic.13225 - 603
mieszkania na
491 335
sprzedaż
o pow. od 39
75 m2 za 130 000 zł - Mieszdo 87 m2-3500 zł/m2,
kanie 3 pokojowe na pierwszym piętrze w kamienicy,
stan deweloperski,
nowe okna, ogrzewanie piece
Techpol tel. 603 861
kaflowe, blisko centrum. N.
351
Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Atrakcyjne 3 pokojowe Bardzo ładne, dwupoziomowe, Karpacz cena 126tys zł
gustownie urządzone miesz- - Mieszkanie o powierzchni
kanie o pow.95m2 w cichej, 40,88m2 z niezależnym wejzielonej okolicy. Po remoncie, ściem od strony zadbanego
do wprowadzenia od zaraz, podwórka, istnieje możliwość
wykończone standardowo. zrobienia przy salonie tarasu,
Super cena. Polecamy. BN za oknem ładny skalniak. Cena
Posesja lic.3198 - 531 680 do rozmów. N.Otti lic.13225 603 491 335
865

Kawalerka - 27m. w ścisłym centrum Jeleniej Góry
do remontu zarówno dla studenta kawalera jak i baza
wypadowa w góry dla kogoś
z poza terenu. Cena 67 tys do
negocjacji - 607-363-310
Kawa l e r k a 3 0 0 0 0 Sosnówka do remontu. lic
9549 - 501 736 644
Kawalerkę na Zabobrzu
I – sprzedam, 24 m2 IIp/IV,
ogrzewanie z sieci. Nieruchomości Eurodom. lic 4566 - 601
540 292
Kawalerkę z balkonem o
pow. 34m2, I p. na Zabobrzu
sprzedam. Nieruchomości
Euro-Dom lic. 4566 - 695 999
963
Kiepury - 2 pokoje z balkonem 53m2 "NK"lic 6327 602749567, 756436051
Kiepury 3-pokojowe 61mk
- rozkładowe, łazienka i wc
osobno, kuchnia widna, piwnica. Parter/10, mieszkanie
b. ciepłe. Blisko sklep, przystanek, plac zabaw,itp. Bez
pośredników. Tel 663-382549
Komfortowe 3 pokojowe
- mieszkanie po kapitalnym
remoncie 84 m2, 2 łazienki,
kuchnia w zabudowie, pierwsze piętro, przedmieścia
Jeleniej Góry. 260 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Ładne 3 pokojowe mieszkanie 110m w centrum Kowar.
Na 2 piętrze, nie wymaga
remontu, tanie w utrzymaniu.
502849773
Ładne 34m2 - 2-pokojowe
mieszkanie z wyposażoną
kuchnią i częściowym umeblowaniem, nowe wykończenie,
ogrzewanie gazowe, niskie
piętro, mieszkanie w ścisłym
centrum Jeleniej Góry ale
zacisznie położone. N.Otti
l.13225 - 603 491 335
M3 215 000 zł po remoncie Sprzedamy komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow. 58,40
mkw położone na pierwszym
piętrze na Zabobrzu w miejscowości Jelenia Góra. lic 96
Nieruchomości Pindyk 1566/S/
M3 - 757523505; 607270989
M3 w centrum za 169tys. 63m2, piętro 3. Rozkładowe, z
balkonem i kominkiem, ogrzewanie z sieci, czynsz 220zł.
Cena do lekkiej negocjacji.
Lic.7453 - 601 869 663
M3 w okolicy centrum 111m2
- Mieszkanie 3 pokojowe,
położone na 3 piętrze kamienicy przy Wyczółkowskiego.
111m2, 2 balkony, ogrzewanie
gazowe. Okna, podłogi i drzwi
drewniane. Cena 240tys do
negocjacji. Lic.7453 - 601
869 663
M3 Zabobrze 189000zł - Sprzedamy rozkładowe mieszkanie
3 – pokojowe o pow. 62,10
mkw. położone na piątym
piętrze w dzielnicy Zabobrze
miasta Jelenia Góra. lic 96
Nieruchomości Pindyk 1631/S/
M3 - 757523505; 607270989
M4 na Kiepury 80m2 i 92m2 - 4
pokojowe na 4 piętrze 80m2
za 220tys. do negocjacji oraz
4 pokojowe bezczynszowe na
1 piętrze 92m2 za 350tys plus
garaż. Oba mieszkania na Kiepury w okolicy Zusu. Polecam.
lic.7453 - 601 869 663

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie - 2-pokojowe
po kapitalnym remoncie w
kamienicy o powierzchni 44m2
+ piwnica 3m2, położone na
II piętrze w atrakcyjnej cenie
lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie - 2-pokojowe
w Cieplicach o powierzchni
55,65m2 na II piętrze z balkonem słoneczne, w cenie garaż
lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2 pokoje - 48m2,
110.000 zł. N.,,City,, l.5908 695 034 321
Mieszkanie 2-pok.
2-kondygnacyjne w stanie
deweloperskim, pow. 84,46m2.
Balkon, parking, pom. gospodarcze gratis. Dodatkowo
bonus w postaci 4000zł na
wyposażenie. Więcej informacji na telefon. - 693 400 805

Mieszkanie 2-pokojowe,
50,7 m2 - Na Zabobrzu III w
bloku IV-p, środkowe. Dobry
standard. Ciepłe i funkcjonalne
z balkonem. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Podłogi panele. Tanie.
Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokoje - 63m2,
170.000 zł.N.,,City,,l.5908 695 034 321
Mieszkanie 3 pokojowe w
bloku z lat 90 z balkonem,
63m2, czynsz 390zł, Kowary,
bardzo dobra cena 135 000zł.
Kodex10721 - 513 060 568
Mieszkanie 3-pok.
2-kondygnacyjne w stanie
deweloperskim, pow. 97.47m2.
Balkon, parking, pom. gospodarcze gratis. Dodatkowo
bonus w postaci 4000zł na
wyposażenie. Więcej informacji na telefon. - 693 400 805

Mieszkanie 3-pokojowe,
62,84 m - Ładne na II piętrze
z balkonem w bloku VI-p.,
ocieplonym na Zabobrzu II.
Rozkładowe, środkowe po
częściowym remoncie. Do
wprowadzenia od zaraz. Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669620-071

Mieszkanie 4-pokojowe, 86
m2 - Bardzo ładne na V-p.,
w zadbanym wieżowcu na
Zabobrzu III. Funkcjonalne,
słoneczne z balkonem. Kuchnia osobna. Do zamieszkania
od zaraz. Atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie Bankowa - Położone na 3 piętrze 65 m2. Lokal
składa się z kuchni z aneksem
35m2, sypialni 25m2 oraz
Łazienki z wc. Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693
056 760
Mieszkanie Drzymały - Lokal
położony na pierwszym piętrze
do kapitalnego remontu 52
m2, składający się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki i przedpokoju.
Do mieszkania przynależy piwnica. Lic.5354 Nieruchomości
Jeleniogórskie - 693 056 760

Mieszkanie Szklarska
Poręba - 65 m2, 2 pokojowe
po remoncie na wysokim parterze z ogródkiem tylko 170 000
zł. Szklarska Poręba Średnia.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
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Mieszkanie w stanie deweloperskim w Cieplicach o
powierzchni 73m2 na II piętrze
z balkonem, cena 215.000zł
lic.5877 - 500 122 447

Mieszkanie wraz z ogródkiem - domek za 130 tys bez
Mieszkanie w centrum - pośredników lub zamienię na
lokal 60 m2 na parterze 3 auto i dopłata lub małe mieszpokoje kuchnia łazienka z w. kanie - 690 014 923
Jeden pokój ma osobne wej- N o w a s z e r e g ó w k a ście z korytarza. Ogrzewanie Oś.Czarne. - Segment środgazowe. Lic. 5354 Nierucho- kowy , parterowy z poddaszem
mości Jeleniogórskie - 693 użytkowym. Pow.128m2,
056 760
działka 277m2. Ogrzewanie
Mieszkanie w Piechowicach gazowe i kominek. Markowe
- 2-pokojowe 50m2 w bloku materiały, efektowny wystrój.
wysoki parter z dużym balko- Cena 580tys.zł. Rychlewski
nem od Płd strony do odświe- nieruchomości.Lic.9549 - 602
żenia lub niewielkiego remontu 732 135
i aranżacji wg własnego uzna- Nową kawalerkę o pow. 33
nia tylko 129tys i małej nego- m2 sprzedam w cenie 120
cjacji. Marles lic.13045 - 790 tysięcy (rynek pierwotny). Lic.
418 318
4566 - 695 999 963
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Nowe M1, M2 – Konopnickiej
- Mieszkania w stanie deweloperskim w ścisłym centrum
miasta. Powierzchnie od 30
– 56m2. Ogrzewanie miejskie.
Doskonała lokalizacja pod
biura. Sprawdź! Kodex 10721
- 513 060 568
Nowe M1, M2, M3 – 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

Nowe M1, M2, M3 - Ostatnie
mieszkania w stanie deweloperskim w budynku przy ul.
Kopernika 3. Ogrzewanie miejskie. Okna drewniane. Winda.
Wynagrodzenie pośrednika
pokrywa sprzedający. Kodex
10721 - 513 060 568
Nowe mieszkania 3000zł/m2
- Do sprzedania nowe mieszkania w świeżym budynku
w Cieplicach. Tylko 3 lokale.
Powierzchnie od 73m2 do
94m2. Bezczynszowe. Ogrzewanie gazowe. Budynek
oddany w 2011 roku. Kodex
10721 - 513 060 568

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowe mieszkanie 4 pok. 2
kond. w stanie deweloperskim
o powierzchni 98.97m2. Balkon, parking, pom. gospodarcze gratis. Dodatkowo bonus
4000zł na wyposażenie mieszkania. Więcej informacji na
telefon. - 693 400 805
Nowe mieszkanie w pobliżu
centrum o powierzchni 65 m2,
w cenie 160 i 170 tysięcy złotych. Lic.4566 - 601 540 292
Odsprzedam tanio za
wpłacone udziały komfortowe
mieszkanie 50m2, 2pokojowe
z balkonem na Zabobrzu na
ul. Kiepury. Stan bardzo dobry.
Nie wymaga remontu. - 698
585 470
Okolice centrum 93m2 235tyś. – II piętro w kamienicy,
3 pokoje, piękna kuchnia z
jadalnia, przestronna łazienka.
Całość po kap. remoncie,
wykonane z najwyższej klasy
materiałów. Doskonałe wykończenie, piękna aranżacja.
N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Pa d e r e w s k i e g o I I I p .
44m2,2pok. - II piętro, 2 pokoje
z balkonem, wymaga średniego remontu. Okna PCV, na
podłogach parkiet. Zielona i
spokojna okolica, blisko szkoły
i przedszkola. Cena do negocjacji. N. Fankulewscy lic.8236
- 692 094 962
Pilne. Trzypokojowe Zabobrze - III przy Kiepury 63m2 z
dobrą lokalizacją, atrakcyjna
cena. N. Grzywińscy - 505
074 854
Pilnie piękne mieszkanie do sprzedania mieszkanie:
2 pokoje + aneks kuchenny.
Mieszkanie po gruntownym
remoncie, w ładnej okolicy, 10
min od samego centrum miasta. Bardzo ciekawy rozkład i
okazyjna cena. - 600 796 420
Pilnie sprzedam mieszkanie
z ogródkiem w Cieplicach. 2
pokoje, kuchnia, przedpokój.
Cena 73.000zł. Pośrednikom
dziękujemy. - 883 356 472
Pilnie-Kiepury - I piętro,
52m2, 2 ustawne pokoje
(23,12m2) z balkonem. Kuchnia i łazienka po kap. remoncie w 2011r, okna PCV. W
cenie zab. kuchenna ze sprzętem. Wymaga niewielkiego
wykończenia. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie z ogrodem w Łomnicy
teren niezalewowy do zamieszkania od zaraz nie wymaga
wkładu finansowego 180tys do
negocjacji - 535 491 240
Sprzedam kawalerkę Sobieszów - 26 m2 na parterze.
Cena 52 tyś. Bez pośredników.
Kontakt mile widziany po 19
godz. - 535-966-355
Sprzedam mieszkanie kawalerka o pow. 27 m2. na I
piętrze czteropiętrowego bloku
na ulicy Mickiewicza (Lwówek
Śląski). Mieszkanie składa
się z dużego, słonecznego
pokoju, przedpokoju, łazienki
i przejściowej kuchni. - 880
461 138

Sprzedam
mieszkanie 2
pokojowe, Zabobrze,
parter, atrakcyjna
lokalizacja, cena 125
tys. do negocjacji bez
pośredników tel. 511
089 968
Sprzedam mieszkanie 30m2
Piechowice tel. 75 61 614 48,
513 328 557
Sprzedam mieszkanie bez
czynszowe w Cieplicach,
blisko przedszkole, Tesco.
Mieszkanie z ogródkiem, bez
nakładów finansowych, 50m2.
Ogrzewanie gazowe bardzo
ekonomiczne, bez pośredników... Zapraszam - 669 289
800
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 50,7 m2, Iv piętro,
Zabobrze III. Dobra lokalizacja.
ABN Stępień Nieruchomości
Nr lic10171 - 508 240 822
Sprzedam mieszkanie willowe w Cieplicach 110m2, 4
pokoje i pomieszczenie na
działalność w garażu. Wysokie skanalizowane piwnice,
z wyjściem na ogród tel. 601
540 292
Sprzedam tanio mieszkanie
po remoncie w centrum Wrocławia, trzy pokoje, 88 m2 - 717
298 081
Super apartament w najbardziej prestiżowej lokalizacji w
Szklarskiej: ApartHotel Lolobrygida. Licytacja: 05 lipca
2012 o godz: 14:15 w Sądzie
Rejonowym w Jeleniej Górze .
Prowadzący Komornik Bijowski - 756 421 000
Super cena 4-pok. Zabobrze III - Nowa super cena.
4-pok w wieżowcu na V piętrze ul. Sygietyńskiego. Pow.
86m2, zadbane, duży balkon.
Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Parkiety. Cena 229tys.
zł.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Szklarska Poręba -mieszkanie - Mam do sprzedania
mieszkanie 2 pokojowe kuchnia łazienka, toaleta osobno
(łazienka i toaleta w trakcie
remontu) w bloku na parterze.
Koło bloku plac zabaw, bardzo
blisko szkoła(50m), i sklep(20m), - 605 693 572
Trzypokojowe 60 tys.
zł., 70 m2, 10 km od JG lub
zamienię na jednopokojowe
we Wrocławiu lub JG. Pokojeosobne wejścia, częściowo z
widokiem na Śnieżkę tel. 510
172 730
W centrum słoneczne
3-pokojowe - 56,4 m2 z dużym
balkonem w dobrej lokalizacji
(okolice sądu),nie przy ulicy;
IV piętro, widok na Karkonosze; w pobliżu przedszkole,
przychodnia. Zadbane. - 660
910 171
Wyczółkowskiego
99000 - Mieszkanie 2 pokojowe , pierwsze piętro, piwnica. Wymaga remontu ale
do zamieszkania. Nowe okna.
Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644

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 mieszkanie
dla studentów dwupokojowe
w pełni umeblowane (TV,
internet) w Jeleniej Górze. 600310339, 784479441
Do wynajęcia mieszkanie
studenckie; internet; Zabobrze.
- 512 337 657
Do wynajęcia mieszkanie willowe 3 pok, kuchnia, łazienka,
niezależny wjazd, ogród, parking, Jelenia Góra osiedle
Czarne tel. 795 203 490, 75
75 215 89
Do wynajęcia od 1 lipca bardzo
ładne mieszkanie: 2 pokoje,
45m2, ogrz. gazowe, sprzęt
AGD, umeblowane, wys. parter. Cena: 600 zl. + media (w
cenę wynajmu wliczony jest
czynsz) bez pośredników. –
0691918625
Do wynajęcia od 1 lipca mieszkanie 40 m2 na Zabobrzu,
świetna lokalizacja, słoneczne
- niedrogo - 536 338 626
Do wynajęcia wyremontowane 2 pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze przy Uniwersytecie Ekonomicznym.
Wynajem możliwy od zaraz.
Więcej informacji pod nr telefonu 510260300
Kawalerka 70m² Zabobrze
- Do wynajęcia mieszkanie,
umeblowane, bardzo jasne z
aneksem kuchennym, łazienka
z prysznicem, parking, możliwość wynajęcia garażu.800
+liczniki. - 691 142 843
Kawalerka 35 m2 (kuchnia,
łazienka, duży pokój i przedpokój) w centrum Karpacza.
Ogródek, miejsce parkingowe,
Internet w cenie. Tanio. - 500
183 289
Mam do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe 43m częściowo
umeblowane 700 zł w cenie
woda, czynsz, ogrzewanie.
Piechowice- Piastów - 609
227 177
Mam do wynajęcia mieszkanie
55m łazienka, kuchnia, duży
pokój, po remoncie, od zaraz,
dogodna lokalizacja, 650zł +
opłaty, Sobieszów, więcej info
pod nr 607445544
Mieszkanie 2 pok. do wynajęcia - ładne na Zabobrzu
(40m) do wynajęcia od połowy
lipca. Kaucja 850 zł. Mieszkanie w pełni umeblowane. - 667
657 025
Wynajmę 2 pokojowe z WC
i kuchnią oraz kawalerkę tel.
723 063 449, 75 61 231 93
Wynajmę mieszk. 38 mkw. 2
pokoje (sypialnia, pokój z aneksem, przedpokój, łazienka)
osobom spokojnym, pracującym ze stałym dochodem
(najlepiej niepalącym), nowe
budownictwo, Zabobrze. Cena
850zł (z czynszem) - 513 667
918
Wynajmę mieszkanie dwa
pokoje kuchnia i łazienka w
okolicy Uniwersytetu Wrocławskiego - 692 441 853

Wynajmę umeblowane
mieszkanie, 2 pok + jadalnia
z kuchnia, balkon, ul. Karłowicza, blisko przystanek mzk,
przy dłuższej umowie cena
promocyjna na wakacje - 513
166 295

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

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom na wsi - do
zamieszkania do kwoty 40.000
zł - 602 707 843

DOMY
SPRZEDAM
Bliźniak - Oś. Łomnickie.
- Pow. całkowita ok.150m2
(użytkowa 113m2) na działce
817m2.Budynek piętrowy.
ocieplony, częściowo podpiwniczony z garażem. Cztery
pokoje. Piec c.o. na paliwo
stałe. Wszystkie media. Cena
300tys.zł.Lic.9549. - 602 732
135
Bliźniak w willowej dzielnicy
Cieplic. - 501 066 463
Dom 135 000 zł - 110 m2, 4
pokoje na działce 320 m2, po
częściowym remoncie piętro,
Jelenia Góra. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Dom parterowy - 200 m2
powierzchni, salon, kuchnia,
jadalnia 3 sypialnie, 2 garaże
na działce 1200 m2, w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Komfortowa szeregówka
- 171 m2 powierzchni, salon,
kuchnia w zabudowie, 4 sypialnie, garaż, pięknie położona w
Podgórzynie tylko 440 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Ładny dom - Wolno stojący
135 m2, 5 pokoi, 2 łazienki,
kominek, taras, garaż na
działce 1200 m2 w Łomnicy.
460 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Pensjonat w Karpaczu
- powierzchnia 600 m2, 17
pokoi większość z łazienkami
stołówka, kuchnia, działka 910
m2, 1 890 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Sprzedam 1/3 domu w Cieplicach, bez pośredników tel.
515 455 484
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 w Jeżowie
Sudeckim tel. 505 020 519
Sprzedam dom w Lwówku
Śląskim - dom 120m2 na
działce 419m2 ogrodzony,
obsadzony, zielenią blisko
centrum na spokojnym osiedlu.
Wnętrze o podwyższonym
standardzie okna plastikowe,
piwnica, garaż, 5 pokoi, 2
łazienki, kuchnia, jadalnia,
strych - 603 461 964

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam gospodarstwo rolne: Budynek usługowo-mieszdom, budynki gospodarcze, staw, kalny - Mam do wynajęcia budynek usługowo-mieszkalny o
użytki rolne 8,49ha, las 1,73ha tel. pow.855 m wraz z działką 0,1450
i zapleczem gospodarczym,
662 143 306, 856 551 636
teren ogrodzony, wszystkie
Sprzedam komfortowy dom o media, możliwość wydzierżawienia tylko części budynku.
pow. 150m2 na działce 3000m2 w
Zabobrze III. - 691 142 843
Pilchowicach, 14 km od Jel. Góry
lub zamiennie na mieszkanie tel.
695 605 069

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Do sprzedania działka pensjonatowa w Świeradowie Zdroju,
nasłoneczniona, widok na całe
góry, blisko hotelu Malachit tel.
603 139 918

NAUKA TAŃCA
WAKACYJNY
Kurs�Tańca
godz.19:00

Działka 1581 m2 - Budowlana
w Jeżowie Sudeckim z pięknymi
widokami, gaz, prąd przy działce.
95 000 zł N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło
Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel.
695 725 857
Komarno widokowa działka
- działka z rozpoczęta budową.
2333 m.kw. nowy asfalt, woda,
prąd. Piękny widok, doskonała
lokalizacja. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736
644

Przesieka widokowa działka
- Ok 1800 m.kw. z prądem. Pod
lasem, z widokiem na kotlinę i
góry. 99000zł. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549 - 501
736 644

Odstąpię działającą kawiarnię w Jeleniej Górze. Lokal ma
stałych klientów i prosperuje.
Wszystkie sprzęty na gwarancji
- 784 557 591
Sprzedam lokal handlowy
26m2 w Mysłakowicach tel. 885
Sprzedam 924 199
Dziwiszów działki
Sprzedam lokal w centrum
budowlane, 45 zł/m2
60 m2 - 180 tys. zł z witrynami i
Gold House tel. 693 539
parkingiem tel. 607 055 801
963
Sprzedam lub wynajmę halę
w Kowarach, niedaleko fabryki
dywanów. Idealna na warsztat
Sprzedam działkę 15 ar w samochodowy - 721 026 563
Jeżowie Sudeckim z widokiem na
Górę Szybowcową 781684466 724 333 811
LOKALE
Sprzedam działkę budowlaną
MAM DO WYNAJECIA
Olszyna Biedrzychowice 1100 120m2 - Lokal do wynajęcia w
m2 woda, prąd, asfalt. Nowe
centrum, więcej informacji pod
osiedle - 506 122 702
nr tel. 509480205
Sprzedam działkę budowlaną
pow. 2200 m2 w Jeżowie. Ładne Bezpośrednio wynajmę lub
położenie, przy działce jest gaz sprzedam lokal usługowy, dostoi prąd. Cena 70 zł m2 tel. 601 sowany na mieszkanie dla osoby
614 787
niepełnosprawnej, pow. 40m2 na
Sprzedam działkę budowlaną Zabobrzu III tel. 608 386 599
w Jeżowie Sudeckim 16,5 ara. Do wynajęcia lokal użytkowy 60
Nasłoneczniona, widok na całe
Karkonosze, media przy działce - m.kw. w centrum Jeleniej Góry okazyjna cena tel. 603 139 918 794 264 274
Sprzedam działkę ogrodową Do wynajęcia pomieszczenie
pilnie z altanką na flisaków tel. biurowe z umeblowaniem w
695 133 584
Jeleniej Górze blisko Urzędu
Skarbowego. - 606 940 585
LOKALE
Lokal 17m2 parter do wynajęSPRZEDAM
cia w centrum tel. 606 245 013,
Dobra lokalizacja na lokal - 75 75 265 36
Sprzedam mieszkanie w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Mieszka- Lokal 300m2 - Przy głównej
nie idealne pod lokal usługowy. drodze na Wrocław (Maciejowa),
Pierwsze piętro, trzech lokato- ogrodzony, idealny na magazyn,
rów. Możliwość podziału na dwa warsztat, media, cena do uzgododdzielne lokale. - 517 930 050 nienia - 601 924 778
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Lokal 32m2 w ścisłym centrum, główny deptak miasta ul.
Długa, parter, witryna, ogrzewanie w cenie najmu. - 888
221 321
Lokal 62m2 w centrum miasta
ul. Poznańska, ciąg lokali handlowo-usługowych z arkadami,
parter, duże witryny, rolety, atrakcyjna cena. - 888 221 321
Mam do wynajęcia magazyn o
pow 30m², suchy, ogrzewany, z
dostępem do prądu i wody, cena
300 zł, może on pełnić funkcję
dodatkową w postaci garażu
na jeden bądź dwa samochody.
Zabobrze III. - 691 142 843
Szklarska Poręba - centrum
- do wydzierżawienia ogródek
handlowy 30 m2 tel. 607 055
801
Wynajmę lokal użytkowy na
działalność biurową. Lokal znajduje się na I piętrze w prywatnej
kamienicy. Niezależne wejście
do budynku. Lokal wyremontowany. - 509 105 009
Wynajmę pensjonat w Szklarskiej Porębie z restauracją - 784
482 765

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Pilnie kupię samodzielny garaż
w centrum Jelenie Góry. - 601
525 658

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Garaż Zabobrze III - Mam
do wynajęcia ogrzewany garaż
blisko osiedla Kiepury. Mogą się
w nim zmieścić dwa auta. - 691
142 843
Mam do wynajęcia garaż przy ul.
Kiepury 45B - 500 853 579
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