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JELENIA GÓRA Chory mężczyzna przez lata terroryzował mieszkańców. Czy coś się zmieni?

Trwa wojna
o Dwór Czarne

Według byłego prezesa Fundacji Kultury Ekologicznej Jacka
Jakubca zamkowi grozi wrogie
przejęcie.

Str. 3

JELENIA GÓRA

Na sesji było
wiele emocji

Dlaczego posiedzenie wtorkowej Rady Miejskiej byyło gorące i
burzliwe? Co zarzucali opozycyjni radni władzy w ratuszu??

Str. 4

Zdaniem lokatorów budynku na
Placu Ratuszowym 10, gdzie mieszka
Bogusław L., problem jego uciążliwości zaczął się około dwa lata temu,
kiedy 40- latek przestał się leczyć.
- W naszej kamienicy mieszka on od
około 20 lat. To jest człowiek chory na
schizofrenię. Kiedy się leczył, wszystko
było w porządku. Dwa lata temu
przestał się leczyć. Stał się agresywny
i niebezpieczny. Biega z nożem po
okolicy, odgraża się, że nas pozabija – mówi pan Ryszard Marciński,
sąsiad. – Czepia się mojej córki, która
się go boi. Do mieszkania sprowadza
nocami jakieś „menelstwo”, które
wszystko niszczy i dewastuje. We
wtorek usłyszeliśmy jakieś hałasy w
jego mieszkaniu. Myśleliśmy, że ktoś
się do niego włamał, bo w ostatnich
dniach go nie było. Wezwaliśmy po-

licję. W środę rano miałem przeciętą
oponę w busie. Policja przyjechała i
powiedziała, że nie złapałem go za
rękę, więc nic nie mogą mu zrobić –
relacjonuje pan Ryszard.
W poniedziałek (25.06) Ryszard L.
w biały dzień wszedł do pobliskiego salonu fryzjerskiego z bosą, nietrzeźwą
kobietą. Zażądał od obsługi salonu, by
„zrobiła ją na bóstwo”.
- Przyszedł z dużym wilczurem, z
papierosem w buzi. Poprosiłam, żeby
wyprowadził psa i zgasił papierosa.
Powiedział, że pies jest grzeczny, a
papierosa może zgasić mi na brodzie,
albo na języku – opowiada fryzjerka.
– Wychodząc rzucał we mnie kosmetykami. Kiedy w końcu wyszedł,
okazało się, że z salonu zniknęła
maszynka do golenia i inny sprzęt.
Wezwałam policję, złożyłam zawia-

Fot. Angela

Bogusław L. (około 40 lat) mieszkający w kamienicy w
samym centrum Jeleniej Góry na Placu Ratuszowym, codziennie terroryzował współlokatorów budynku oraz okolicznych przedsiębiorców. Chodził nago, z nożem, niszczył,
kradł i dewastował, odgrażał się, przecinał sąsiadom opony.
Po apelu mieszkańców i naszej interwencji, niebezpieczny
człowiek jest już w rękach policji. Został złapany na gorącym uczynku, kiedy kolejny raz groził ludziom nożem.

Co musi się stać, żeby ktoś nam pomógł?
- pytają terroryzowani mieszkańcy.
domienie. Funkcjonariusze zabrali
go na przesłuchanie, a następnego
dnia był już na wolności. Jakiś czas
temu był w pobliskim pubie, gdzie
wyciągnął duży nóż, którym groził
obsłudze. Co musi się stać, by ktoś

JELENIA GÓRA

nam pomógł i zareagował? – pyta
fryzjerka.
Bogusław L. jest dobrze znany
okolicznym mieszkańcom, którzy niejednokrotnie widzieli, jak próbował
on kopniakami otworzyć zamknięte

drzwi wejściowe do kamienicy, zaczepiał na ulicy kobiety proponując
im nocleg w zamian za posprzątanie
mieszkania.

Wiecej na str. 4
Angelika Grzywacz-Dudek
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To ci dopiero drogowa łamigłówka
- Przesyłam fotografię niespotykanej sytuacji drogowej.
Jadąc w środę (27 czerwca)
z kursantem ulicą Okrzei w
Jeleniej Górze natrafiliśmy na
skomplikowaną sytuację ze
znakami drogowymi. Widać tu
bezmyślność naszych jeleniogórskich drogowców. Prowadzę
Ośrodek Szkolenia Kierowców
już ładnych paręnaście lat i
na pytanie kursanta, do którego znaku ma się stosować
NIE umiem mu odpowiedzieć.
Myślę że opublikowanie tego
zdjęcia rozbawi wielu Czytelników Jelonki oraz zmusi nasze
władze do kontroli poczynań
drogowców – napisał do nas
Marcin Baranowski z OSK „U
Rumcajsa”.

Seniorzy i dzieci pojadą taniej
Od 1 lipca do 30 września w pociągach Kolei Dolnośląskich obowiązują
oferty Junior i Senior. Są one skierowane odpowiednio do: dorosłych
podróżujących z osobami, które nie
ukończyły 18 lat oraz dorosłych w wieku powyżej 50 lat. Tańszy w wakacje
jest też przewóz roweru.
W ramach oferty Junior podopieczny odbywa podróż na podstawie
biletu ze zniżką 100 proc. (dziecko
do lat 4) lub 37 proc. na podstawie
właściwych dokumentów. Natomiast
senior odbywa podróż na podstawie

biletu promocyjnego ze zniżką 50
proc. na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.
Oferta obowiązuje tylko w pociągach Kolei Dolnośląskich. Bilet z ofertą
Junior i Senior można nabyć wyłącznie
u konduktora w pociągu. Również
od 1 lipca do 30 września przewóz
roweru na odcinkach: Jelenia GóraLwówek Śląski, Jelenia Góra-Zgorzelec
i Jelenia Góra-Szklarska Poręba będzie
kosztował tylko 50 gr. Ta oferta też jest
dostępna tylko u konduktorów.
(Red)

JELENIA GÓRA

Złodziej i włamywacz w rękach policji
Policjanci zatrzymali 19-letniego
mężczyznę , który ma na koncie co
najmniej 11 kradzieży i kradzieży
z włamaniem, których dopuścił
się na terenie gminy Podgórzyn od
połowy ubiegłym roku do wczesnej
wiosny br. Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany włamał się
co najmniej do trzech budynków,
z których ukradł przewody miedziane, elektryczne, armaturę
sanitarną, pościel i inne przedmioty. Ponadto 19-latek ukradł
przewody miedziane zasilające stok

REKLAMA

JELENIA GÓRA

Przez sąsiada mamy piekło

REKLAMA

Na Tour de Pologne zjawi
się około 200 kolarzy, w tym
mistrzowie świata i medaliści
igrzysk olimpijskich.
Start 10 lipca w Jeleniej Górze.
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narciarski, jak również włamał się
do autokaru, skąd ze zbiornika
spuścił ponad 1000 litrów oleju
napędowego. - 19-latek twierdził,
że przewody i inne przedmioty metalowe sprzedał w punktach skupu
złomu, a inne rzeczy przypadkowo
spotkanym osobom – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy KMP w Jeleniej Górze. Złodziej trafił do policyjnego aresztu.
Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
(Angela)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Andrzej Ślazyk, nowy ukochał region i lokalną społeczność, Magdalena Pruś,
której pragnie służyć ponad własne organizatorka imprez dla
prezydent Rotary
interesy.
Club Jelenia Góra
dzieci i rodzin z dziećmi,
W trakcie swojej kadencji prezyInsygnia prezydenckie Rotary
właścicielka firmy VESNA w
Club Jelenia Góra odebrał tydzień denckiej w Rotary Club Jelenia Góra Jeleniej Górze
zamierza skoncentrować się głównie

O NIM SIĘ MÓWI

temu podczas uroczystości w Pałacu
Staniszów. Do klubu należy 12 lat; z
zawodu marynarz, był m.in. oficerem
na „Darze Pomorza”. Obecnie w stanie
spoczynku, dzięki czemu może w
pełni poświęcić się działalności w
stowarzyszeniu.
Jak sam twierdzi nigdy nie przypuszczał, że będąc ciągle w rejsie
zamieszka kiedyś na Dolnym Śląsku.
Gdy się tu przeprowadził od razu
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na przedsięwzięciach „tutejszych”
mogących przynieść wymierne
korzyści osobom stąd, zarówno
młodszym jak i starszym. – Działając w klubie mogę być społecznie
użyteczny i wraz z innymi klubowiczami propagować dobrą wolę. I to
jest wspaniałe – mówi z uśmiechem
Andrzej Ślazyk. Bo uśmiecha się
zawsze.
(Petr)

Panią Madzię można spotkać chyba na
wszystkich miejskich imprezach organizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach Jeleniej Góry i ich rodzicach.
Kocha pracować z dziećmi, jest niezwykle
pomysłowa i kreatywna szczególnie w
wymyślaniu zabaw i gier, dzięki którym
maluchy mogą wyszaleć się do woli a przy
okazji czegoś nauczyć.
W minioną sobotę szalała z dorosłymi
i ich pociechami na Placu Piastowskim

Dzieci z SP 707 zwracają uwagę na to, co w życiu najważniejsze

Tu wiedzą: warto być dobrym

Akcja „Warto być dobrym” to
największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca
w dzieciach dobre postawy, ucząca
poszanowania dla innych ludzi, a
także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym
elementem I edycji akcji był konkurs,
skierowany do uczniów 1500 szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, który każda
szkoła prowadziła samodzielnie na
podstawie tych samych zasad i z tą
samą nagrodą główną – rowerem
górskim marki KROSS. Od początku
semestru dzieci konkurowały na to
ile zrealizują dobrych uczynków w
trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w
środowisko klasy, szkoły, społeczność
lokalną oraz działania globalne na
rzecz praw człowieka i ochrony
środowiska. Na koniec roku dzieci
pod okiem wychowawcy wybierały w
każdej klasie ucznia, który okazał się
najlepszy, a wśród najlepszych z całej
szkoły został rozlosowany rower.
Akcje, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkołah po raz
pierwszy realizowano w kilkudzie-

sięciu śląskich szkołach
w 2003 roku. W tym roku
stowarzyszenie opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy
zrealizowało go w takiej
skali, w szkołach w całej
Polsce. Każda placówka
dostała w paczce rower,
multimedialny pakiet
edukacyjny „Akademia
Umysłu" do szkolnej biblioteki oraz baner akcji
do powieszenia wraz z
rowerem na szkolnym
korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów
i sponsorów głównych,
posiada 52 miejsca na
naklejki, które może wykupić prawie każda firma
lub osoba prywatna przykładając jednocześnie rękę
do czynienia dobra. Jedna
naklejka to koszt 100 zł,
każdy może wykupić od 1 do 1500
takich cegiełek. Oczywiście szkoła
to miejsce w którym uczą się dzieci,
więc to co może się znaleźć na
takiej naklejce dokładnie określa
regulamin sponsora. Cała akcja jest
koordynowana przez infolinie, gdzie
kilkudziesięciu konsultantów pod
numerem 801 999 333 informuje
o wszelkich szczegółach. 10 najaktywniejszych szkół, otrzyma jesienią
granty po 10 000 zł na cel pożyteczny
dla całej społeczności lokalnej który,
wybiorą dzieci.
„W najśmielszych scenariuszach i
najskrytszych marzeniach nie liczyliśmy na taki sukces akcji. Dzieci czyniące dobro zaskoczyły nas nie tylko
swoją kreatywnością i wytrwałością
ale przede wszystkim odwagą w
promowaniu pozytywnych postaw.
Setki tysięcy osób czyniących dobro,
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Szkoła 707 w Karpaczu bierze udział w I edycji
akcji „Warto być dobrym”
organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła” pod patronatem
Minister Edukacji Narodowej
i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół
w całej Polsce brały udział w
konkursie na dobre uczynki
w ramach akcji, laureaci z
każdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.

w Jeleniej Górze-Cieplicach
podczas II Festynu Integracyjnego zorganizowanego
przez MOPS. Puszczała olbrzymie bańki mydlane, nadzorowała
pracę smerfów i smerfetek. Magdalena
Pruś potrafi rozśmieszyć i włączyć
do wspólnej zabawy wszystkich bez
względu na wiek.
Prócz organizacji „bajecznych imprez” dla dzieci i rodzin z dziećmi, jak
określają to uczestnicy, zajmuje się
również przygotowywaniem ślubów
i wesel na Dolnym Śląsku. Kobieta
orkiestra, zawsze uśmiechnięta i bardzo
życzliwa.
(Petr)

NA TOPIE

POWIAT

Darmowy obóz za dobre wyniki
20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu jeleniogórskiego wyjeżdża dzisiaj (2. lipca)
na darmowy obóz do Wolsztyna,
który organizowany jest co roku
w ramach wymiany młodzieży
między powiatami jeleniogórskim
i wolsztyńskim. – Pobyt uczniów
w Wolszt ynie jest nagrodą za
osiągnięcia szkolne – mówił Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze.
Taka wymiana uczniów trwa
już cztery lata. Powiat jeleniogórski organizuje bezpłatny obóz

zimowy dla uczniów z powiatu wolszt yńskiego, natomiast
Wolsztyn – leżący między dwoma
jeziorami Wolszt yńskim oraz
Berzyńskim - oferuje młodzieży z
naszego regionu wszelkie atrakcje
związane z wodą.
Pobyt potrwa do 11 lipca. W
programie jest zwiedzanie miasta
i poznawanie jego historii, pływanie statkami spacerowymi, łódkami, motorówkami i kajakami.
Będzie kurs nurkowania, zaplanowano też wyprawę rowerową
i dwie wycieczki: do Przemętu i
Poznania.
(Agrafka)
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Dziennym pociągiem do stolicy

miliony godzin ofiarowane innym
ludziom, a wszystko to za darmo –
bez oczekiwania na zapłatę. Teraz
kiedy zadadzą mi pytanie – jakie
mamy dzieci i młodzież – odpowiem,
że wspaniałe. A my dorośli powinniśmy brać z nich przykład. Każdy
z nas może wesprzeć drugą edycję
akcji, by kolejne szkoły mogły wziąć
w niej udział – mówi Aleksander
Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła. - Akcja pozwoliła
dostrzec dzieciom wyjątkowość czynienia dobra i przyczyniła się do tego,
że nasi uczniowie zwracają uwagę
na to co w życiu stanowi największą
wartość – dodaje Beata Toporowska
nauczyciel historii.
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, które ma już 11 lat jest największą organizacja pozarządowa
działająca w sektorze edukacji w
Polsce, swoimi projektami i akcjami

obejmuje cały kraj i prawie 8000
szkół partnerskich. Organizacja,
która przekazała już na rozwój
edukacji 27 mln zł, zbiera także 1%
na rozwój edukacji w polskich szkołach, przekazując im środki, które
dostaje od rodziców ze wskazaniem
na nie. Więcej o stowarzyszeniu
można się dowiedzieć na stronie
www.ps.org.pl a o akcji na stronie
www.wartobycdobrym.pl .
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Karpaczu położona jest w bajecznej
scenerii karkonoskich gór, w otoczeniu wysokich drzew i stromych zboczy, gdzie rozpościera się zapierający
dech w piersiach widok na najwyższy
szczyt Karkonoszy – Śnieżkę. Szkoła
707 w Karpaczu stawia uczniom wysokie wymagania, dając jednocześnie
poczucie bezpieczeństwa, tworząc
przyjazną atmosferę.
(Szkoła 707)

W nowym rozkładzie jazdy PKP
(9 grudnia), będzie dzienny pociąg
TLK relacji Jelenia Góra- Warszawa
Wschodnia. Łatwiejsze będzie również połączenie z Gdynią. O powrót
tych pociągów walczył Komitet
Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych wraz z posłanką Marzenną
Machałek.
- Cieszymy się, że udało nam się wywalczyć ten dzienny przejazd pociągu,
który kursował na tej linii przez ponad
60 lat, a w 2010 roku został skrócony
do Wrocławia – mówi Grzegorz Oleś
z Komitetu Obrony Dolnośląskich
Linii Kolejowych. - 13 lutego br. w tej
sprawie była organizowana przez nas
konferencja w auli Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z udziałem pani
poseł Marzeny Machałek. W tej sprawie
składaliśmy liczne pisma i petycje z podpisami około 10 tysięcy podróżnych.
Powrót tego kursu w dużej mierze
wiąże się z remontem linii kolejowej
i związanym z tym skróceniem czasu
jazdy pociągów na naszej linii kolejowej
- dodaje Grzegorz Oleś.

JELENIA GÓRA Kolejny oskarżony o zmuszanie do nierządu

Werbował kobiety, kręcił filmy
Przed sądem niebawem stanie 45–letni Krzysztof M., któremu
prokuratura zarzuciła ułatwianie osobom prowadzącym bar
„Zapiecek” w Jeleniej Górze czerpanie korzyści z prostytucji
uprawianej przez trzy kobiety, w tym dwie małoletnie.
Krzysztof M. jest oskarżony o werbowanie kobiet do świadczenia odpłatnych usług seksualnych w trakcie
spotkań towarzyskich organizowanych
w barze i poza nim.
Odpowie również za przewożenie
kobiet do tego lokalu oraz robienie

filmów i zdjęć pornograficznych z
udziałem małoletnich w celu ich rozpowszechniania. Grozi mu do trzech
lat więzienia.
- Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze od września prowadziła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie

– informuje Violetta Niziołek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze. – W stosunku do osób
prowadzących ten lokal (Markowi
P. i Marii Rz.), którzy udzielili wyżej
wymienionym noclegu, wyżywienia,
udostępnili telefon komórkowy oraz
komputer z podłączonym Internetem
w celu zapewnienia kontaktu z klientami, i z tego tytułu pobierali od nich
część uzyskiwanej zapłaty, skierowano
akt oskarżenia już w grudniu – dodaje
prokurator V. Niziołek.
Więcej na:www.jelonka.com
(Angela)

To kolejny sukces Komitetu
Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. W 2009 roku jego przedstawiciele wywalczyli ponowne
wydłużenie k ursu nocnego z
Jeleniej Góry do Warszawy. Pociągi
do stolicy będą jednak jeździły
dwoma trasami. Nocny pociąg
jeździ bowiem przez Opole, Częstochowę i Piotrków Trybunalski, a
dzienny przez Łódź, Kalisz, Ostrów
Wielkopolski.
Kolejną sprawą, o która walczył
Komitet było dzienne połączenie
Jeleniej Góry z Gdynią. Obecnie
na tej trasie kursuje tylko nocny
pociąg i to tylko w ferie, wakacje,
święta i długie weekendy.
- Od grudnia br. pociąg ten ma
powrócić do relacji codziennej.
Dzięki temu będzie można dojechać do Gdańska, Bydgoszczy, Poznania i Leszna, przy czym będzie
on przyłączany we Wrocławiu do
pociągu jadącego z Warszawy –
mówi Grzegorz Oleś.
(Angela)
JELENIA GÓRA

Pijany w kradzionym aucie

W nocy z 27 na 28 czerwca policjanci na ulicy Ptasiej zauważyli
poloneza, który jechał tak, jakby
kierowała nim osoba nietrzeźwa. Dlatego postanowili go skontrolować.
Okazało się, że mieli rację, a auto
było kradzione. Kierującym okazał
się 31-letni mieszkaniec Mysłakowic.
Badanie na zawartość alkoholu
wykazało 1,4 promila. Na dodatek
nie miał uprawnień do kierowania
pojazdami, a wcześniej zatankował
samochód na jednej ze stacji i nie
zapłacił rachunku.
(red)

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Według byłego prezesa Fundacji Kultury Ekologicznej zamkowi grozi wrogie przejęcie

Trwa wojna o Dwór Czarne
- Dysponuję jednoznacznymi dowodami, że celem działania osób, które od 27 czerwca zeszłego roku są w składzie
kierowniczych organów Fundacji Kultury Ekologicznej jest
wrogie przejęcie fundacji wraz z jej majątkiem. Dotyczy to
głównie XVI-wiecznego Dworu Czarne oraz pieniędzy fundacji
– twierdzi Jacek Jakubiec, do niedawna prezes FKE i kustosz
Dworu Czarne w Jeleniej Górze. Wierzy, że w uratowaniu od,
jak twierdzi, zagłady zabytku pomoże mu grupa osób, która
zawiązuje Stowarzyszenie Przyjaciół Dworu Czarne.
O co chodzi? - Rok temu, w czerwcu,
w Fundacji Kultury Ekologicznej pojawili się ludzie, którzy deklarowali wesprzeć
finansowo FKE przez udzielenie pomocy
finansowej (tzw. donacji) pod warunkiem ustąpienia dotychczasowej rady
fundacji i powołanie nowych członków
rady i zarządu z ich grona. W umowie
był najpierw zapis o wkładzie pieniężnym, który miał być zwrócony w 2014
r., jednak zapis ten został usunięty, gdyż
byłoby to sprzeczne z zasadą donacji. Po
przystąpieniu do rady, nowi członkowie
ustalili, że jednak musi być aneks do
umowy, o tym zwrocie pieniędzy –
opowiada Jacek Jakubiec. Dziś ocenia, że
była to z ich strony manipulacja wobec
poprzedniej rady. - Nowi członkowie
mieli zasilić fundację kwotą ok. 200 tys.
zł, a wpłacili jedynie 25 proc. tej sumy
- informuje.
- Nie wiadomo, co dzieje się z pieniędzmi w wysokości 315 tys. złotych,
które pochodzą ze zwrotu nadpłaty
podatku VAT. Odkąd nie jestem prezesem fundacji, księgowa ma zakaz
informowania mnie o funduszach, a
od trzech pozostałych członków rady
otrzymałem nakaz opuszczenia zamku,
którym się opiekuję i w którym mieszkam z rodziną od lat – mówi były prezes
Fundacji Kultury Ekologicznej.
- Ponadto bez odpowiednich pozwoleń postanowili zrobić z Dworu Czarne
noclegownię, czyli pokoje do wynajęcia,

dla turystów. Opieki nad obiektem ze
strony nowych członków było coraz
mniej. Nie byłem powiadamiany o
posiedzeniach rady. Nie chciałem dłużej
w tym uczestniczyć. Konflikt tak się
nasilił, że zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu. Teraz chcą mnie usunąć
z pozostałych funkcji, łącznie z funkcją
kustosza dworu, którą pełnię od ponad
30 lat. Otrzymałem wypowiedzenie z
mieszkania znajdującego się na dworze,
w którym jestem zameldowany wraz
z całą rodziną. W marcu tego roku
pozbyto się także dyrektora fundacji,
gdyż stawiał niewygodne pytania pozostałym członkom rady – opowiada
Jacek Jakubiec.
Do prokuratury rejonowej wpłynęło
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, gdyż wciąż nie
wiadomo co dzieje się z pieniędzmi
należącymi do fundacji, które miały być
wykorzystane na rozwój Dworu Czarne.
Jacek Jakubiec zgłosił także sprawę na
policję, do prezydenta Jeleniej Góry oraz
do Ministerstwa Środowiska.
- Wydarzeniem o kluczowym znaczeniu było wspólne posiedzenie Rady i
Zarządu FKE w dniu 27 czerwca.2011 r.,
kiedy to przyjęta została oferta tzw. umowy donacyjnej, na mocy której nastąpiła
zmiana składu Rady FKE. Równocześnie
zapowiedziano szybkie oddłużenie
fundacji i oparcie jej funkcjonowania na
profesjonalnym menedżmencie – twier-

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła
uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania – w
czwartek (28.06) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
potwierdził decyzję prezesa UOKiK. Utrzymana została
również kara finansowa nałożona na ubezpieczyciela w
wysokości blisko 4 mln zł.
Wyrok sądu dotyczy decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z grudnia 2010 r. Przeprowadzone postępowanie wykazało
wówczas, że umowy ubezpieczenia

na życie stosowane przez PZU Życie
do czerwca 2010 r. zawierały definicję,
która nie odpowiada obowiązującej
wiedzy medycznej.
Ubezpieczyciel uzależniał wypłatę
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Weź niemowlaka na zajęcia w wodzie
Takie bezpłatne zajęcia, w ramach
Otwartych Drzwi, organizuje 2 lipca
w Uzdrowiskowym SPA Marysieńka w
Cieplicach, Wodne Predszkole „Kubuś”.
Są one przeznaczone dla niemowląt i
małych dzieci. Zajęcia odbędą się w
trzech grupach wiekowych: niemowlęta, od roku do 2,5 lat, oraz od 2,5
do 4 lat.
Wodne Przedszkole KUBUŚ organizuje też zajęcia na basenie w Karpaczu,
Osiecznicy, Świebodzicach i Jaworze i
Chojnowie. Spotkania są prowadzone
przez instruktorkę, która nauczy rodzi-

ców jak miło, bezpiecznie a zarazem
zdrowo można spędzić czas ze swoją
pociechą na basenie.
Podczas zajęć każdemu dziecku w
wodzie towarzyszy rodzic. To ćwiczenia
oswajające ze środowiskiem wodnym,
gimnastyka,wyrabianie nawyków
służących podniesieniu bezpieczeństwa
dziecka w wodzie.
Aby wziąć udział w zajęciach należy
zarezerwować miejsce telefonicznie:
530 997 553 lub mailowo wodneprzedszkole@gmail.com
(red)

odszkodowania w przypadku zawału
serca od przesłanek, które nie muszą
wystąpić w przypadku takiego zdarzenia czyli o załamki Q w EKG – wyjaśnia
UOKiK.
Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na PZU Życie
została nałożona kara w wysokości 3
967 296 zł.
Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji do
sądu . 28 czerwca 2012 r. Sąd Ochrony
konkurencji i Konsumentów oddalił
odwołanie PZU Życie.
(Angela)

Uderzył w autobus
W środę (27 czerwca) policjanci
z drogówki zatrzymali 45-letniego
Szwajcara, który kierując subaru
nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic: Staszica i Cervi, doprowadzając do zderzenia z autobusem
MZK. Na szczęście nikomu nic się nie
stało. Badanie na zawartość alkoholu
wykazało u niego blisko 2 promile.
Kierowcy „osobówki” grozi teraz do
dwóch lat pozbawienia wolności,
a także wysoka grzywna i zakaz
kierowania pojazdami.
(red)

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

- Otrzymałem nakaz opuszczenia zamku, którym
opiekuję się od lat – mówi Jacek Jakubiec.
wania w demokratycznym państwie
prawa. Należy przy tym zaznaczyć,
że nie pełnimy funkcji publicznych w
odniesieniu do których obowiązują
bardziej liberalne standardy traktowania
w mediach – podkreślała.
Jacek Jakubiec wiele nadziei pokłada
w grupie ludzi, którzy zamierzają
wspierać działania na rzecz Dworu
Czarne poprzez stowarzyszenie, które
zakładają. - Z dużą nadzieją powitałem nowe propozycje, pochodzące od
młodych ludzi. Ich inicjatywa polega
na tym, że Dwór Czarne, uratowany
kiedyś od zagłady dzięki aktywności
obywatelskiej, powinien znów być obroniony przez obywateli. Obroniony przed
niegodziwymi zamysłami - twierdzi
Jacek Jakubiec.
Jednym z animatorów tego przedsięwzięcia jest Sławomir Meredyk. - Cel jak
i główna idea powołania Stowarzyszenia
Przyjaciół Dworu Czarne bardzo się
pokrywają. To po prostu chęć działania
grupy ludzi związanych z jakże pięknym

miejscem, jakim jest dwór – tłumaczy. Co chcemy robić? Chcemy go ratować,
najprościej mówiąc. Przez ostatnie pół
roku w dworze nie działo się nic, co poprawiałoby jego wizerunek i pomagało
płacić rachunki. Dwór potrzebuje ludzi
(nas) do organizacji imprez, które zachęcą do zwiedzania przyjezdnych oraz
miejscowych. - dodaje. - Wszyscy wiemy
że w dworze dobrze się nie dzieje i pierwszymi krokami, które podejmiemy,
będzie walka o byt dworu. Tutaj walka
toczy się już na bardzo szeroką skalę, ale
to odrębny temat – wyjaśnia Sławomir
Meredyk. I dodaje: Stowarzyszenie jest w
tej chwili na etapie „sklejania” . Budujemy statut, jesteśmy po kilku spotkaniach
w mniejszym,czy większym gronie. Znaleźliśmy sojuszników, pomoc prawną i
jesteśmy prawie gotowi. Na razie ma
to być zrzeszenie osób, które już coś o
Dworze Czarne wiedzą, są zorientowani
w jego problemach oraz mają konkretne
pomysły i plany działania – podkreśla.
Bożena Bryl-Chrząszcz
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REGION Ubezpieczyciel musi zapłacić 4 mln zł kary

Naciągali swoich klientów

dzi Jacek Jakubiec. - Teraz mam dowody
na to, że celem działania osób, które od
27 czerwca są w składzie kierowniczych
organów FKE jest wrogie przejęcie
fundacji wraz z jej majątkiem.
Kiedy poprosiliśmy przewodniczącą
FKE Grażynę Szczepaniak o ustosunkowanie się do zarzutów Jacka Jakubca,
zareagowała emocjonalnie: - To co
słyszę, burzy mi krew w żyłach, to
zniesławienie. Wszystkie te rzeczy są
kłamstwem – stwierdziła w rozmowie
telefonicznej.
- Zgodnie z ustawą o fundacjach
każda posiada organ nadzoru, którym
jest minister właściwy ze względu na jej
cele statutowe. Organem nadzoru dla
Fundacji Kultury Ekologicznej jest Minister Ochrony Środowiska. Zatem każdy,
kto poweźmie informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu fundacji
ma społeczny obowiązek zawiadomić o
tym właśnie tego ministra – wyjaśniała
kilka dni później w e-mailu do nas. - To
on jedynie może legalnie rozstrzygać o
zasadności stawianych przez p. Jacka
Jakubca zarzutów. Zarząd fundacji może
jedynie wyrazić swój pogląd, zgodnie z
którym stawiane zarzuty nie mają najmniejszego pokrycia w rzeczywistości
– napisała Grażyna Szczepaniak.
- Uważamy, że publiczne mówienie
złych rzeczy o innych osobach jest
powszechnie uznawane za postępowanie niemoralne i za szkodliwe do tego
stopnia, że jest zabronione pod groźbą
kary. Wszyscy wiemy, że złym słowem
można ranić jak nożem – twierdziła
Grażyna Szczepaniak. - My również
mamy różnego rodzaju zastrzeżenia
pod adresem p. Jacka Jakubca, ale
zawsze formułujemy je pod jego jedynie
adresem, względnie kierujemy je do
właściwych organów władzy publicznej.
Jest to jedyny właściwy sposób postępo-

Fot. Agrafka

Ruszył już polsko–czeski projekt
„Królestwo Ducha Gór”, który jest
kontynuacją wspólnych działań ze
Svazek Obcí Východní Krkonoše
(SOVK). Bierze w nim udział udział
dziesięć miast i gmin Karkonoszy
wschodnich, które tworzą razem
„Królestwo Ducha Gór”. Po stronie
polskiej są to jedynie Kowary, natomiast w Czechach: Pec pod Sněžkou,
Janské Lázně, Trutnov, Svoboda
nad Úpou, Žacléř, Černý Důl, Mladé
Buky, Horní Maršov, Malá Úpa. W
każdej informacji turystycznej tych
miejscowości za darmo można wziąć
Karkonoski Paszport i tym samym
włączyć się do zabawy.
- Po polskiej stronie gór Karkonoski Paszport Turystyczny odbierać można tylko w Informacji
Turystycznej w Kowarach, przy ul.
1 Maja 1a. Następnie w 14 punktach
po stronie polskiej i czeskiej należy
zbierać pieczątki, a kto uzbiera ich
10, może w dowolnym punkcie
informacji dziesięciu miast, które
biorą udział w projekcie, wymienić
je na plecaki. Zabawa potrwa do
końca roku – powiedział Andrzej
Weinke - główny specjalista promocji i komunikacji społecznej Biura
Promocji i Rozwoju z Urzędu Miasta
Kowary.
Odciski unikalnych stempli do
paszportów można zbierać w pięciu
miejscach w Kowarach: w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska przy
ul. Zamkowej 9, w Mineralogicznym
Muzeum Ziemi przy ul. Zamkowej 9,
w Pałacu Miejskim „Smyrna” przy
ul. Ogrodowej 21, w Domu Tradycji
Miasta Kowary przy ul. Górniczej
1, a także w kowarskiej Informacji
Turystycznej przy ul. 1 Maja. Ponadto
pieczątki można zdobyć w dziewięciu
Informacjach Turystycznych (Infocentrach) po stronie czeskiej.
(Agrafka)
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Będzie drożej w przedszkolach
Miejscy radni przyjęli też projekt
uchwały w sprawie określenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania
oraz opieki w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez miasto
i wysokości opłat za świadczenia
tych placówek w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ
prowadzący.
Ile będą musieli zapłacić rodzice
za „nadgodziny” w przedszkolu? O 4
proc. więcej, niż to było dotychczas.
Za podwyżką zagłosowało jedena-

stu radnych, sześciu było przeciw,
jeden radny wstrzymał się od głosu.
Czteroprocentowa podwyżka opłat
za świadczenia w miejskich przedszkolach w czasie przekraczającym
czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki jest
zaprzeczeniem słów prezydenta,
który twierdzi, że trzeba wychodzić
naprzeciw młodym rodzicom - mówi
Oliwer Kubicki z PiS.
(Petr)

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

WYKONUJEMY:

www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

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

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
KLIMATYZACJA - napełnianie, przeglądy, dezynfekcja, naprawa elektryki
REKLAMA - średnioformatowa i wielkoformatowa
KOLPORTAŻ - czasopism, ulotek, folderów i innych (w autobusach i kasach)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.mzk.jgora.pl i 75-76-48-736

REKLAMA

Z paszportem
do Ducha Gór

REKLAMA

REGION

2 lipca 2012 r.

AKTUALNOŒCI

2 lipca 2012 r.

Mimo przeciętnie wykonanego budżetu, prezydent dostał absolutorium

JELENIA GÓRA

Na sesji było gorąco

- W 2011 roku do końca zrealizowano tylko jedną inwestycję. Fontannę przy
skrzyżowaniu ulic Wolności i Wojska Polskiego.
Z reszty nici. Zabrakło dyscypliny budżetowej. Głosujemy przeciw udzieleniu
absolutorium - mówił radny Sajnog.
tutaj prowadzenie polityki sukcesów.
Były sukcesy i były porażki – i z tego
winniśmy wyciągnąć wnioski – mówił
radny SLD Józef Sarzyński.
Negatywnie na temat realizacji
budżetu w 2011 roku wypowiedzieli
się radny PiS Krzysztof Mróz i Miłosz
Sajnog z Razem dla Jeleniej Góry. –
W swoim sprawozdaniu prezydent
Marcin Zawiła nakreślił obraz szczęśliwości, która panuje w mieście mimo
porażek rządzących. A tak wcale nie
jest; wydatki wzrosły, inwestycje nie
szły, niekonsekwentnie realizowano
założenia budżetowe w 2011 roku. Doceniam to, że prezydent się stara, ale
jakoś mu to nie wychodzi. W mieście
panuje ubóstwo, nie ma dochodów
bo nie ma pracy. Niedługo minie
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Wandala zgubił zegarek
23-latek z Kowar koszem na śmieci
wybił szybę w drzwiach jednego z
kowarskich budynków. Do zdarzenia
doszło w piątek (22 czerwca br.)
około godziny 22.24 na jednej z ulic
w Kowarch.
- Mieszkańcy budynku widząc co
się dzieje, o zdarzeniu natychmiast
powiadomili policję. Podali również
rysopisy mężczyzn. Okazało się, że
wandal na miejscu zgubił zegarek,
bo uszkodził pasek rzucając koszem – relacjonuje podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy Komendy

Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Policjanci ruszyli na poszukiwanie
sprawców. Nieopodal miejsca zdarzenia funkcjonariusze, zauważyli
dwóch mężczyzn, których rysopis
odpowiadał poszukiwanym. Zostali
oni zatrzymani - dodaje podinsp.
Edyta Bagrowska.
Wandal twierdził on, że zegarek
ktoś mu ukradł. Wandal trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia
i dalszych czynności. W więzieniu
może spędzić nawet pięć lat.
(Angela)
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dokończone. Zabrakło dyscypliny
budżetowej, i tyle.
Tak czy inaczej, oba projekty uchwał
zostały przyjęte. W przypadku finansów
za głosowało w sumie 15 radnych,
przeciw 4 a 2 wstrzymało się od głosu.
W przypadku absolutorium 13 było za,
6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
- Dziękuję tym, którzy głosowali na
TAK. Tym, którzy głosowali na NIE też
dziękuję. Nigdy nie będzie jednogłośnie,
to pewne. Pewnym jest również to, że w
Jeleniej Górze nie jest tak źle jak mówił
Krzysztof Mróz. Mam prośbę, budując
opinie o mieście nie popadajmy w
przesadę, bo sami przestaniemy wierzyć
w rzeczy, które jednak idą do przodu –
podsumował prezydent Marcin Zawiła.
Piotr Iwaniec


Dokończenie ze strony1
Do kamienicy, w której mieszka
Bogusław L., policja była wzywana już
wielokrotnie. Mieszkańcy pytają, kiedy
skończy się ich koszmar.
- Boję się tego człowieka, sama mieszkam, a on co rusz tu demoluje coś,
chodzi z jakimiś zbirami. W nocy znowu ukradł kwiaty z korytarza, często
je wywraca do góry nogami – mówi
inna lokatorka. - Straż miejska i policja
powiedzieli nam, że musimy dzwonić i
prosić o interwencje, wówczas będzie
podstawa do jego usunięcia. Ale to może
trwać latami, a w międzyczasie może tu
dojść do tragedii. Ten człowiek musi być
przymusowo leczony lub eksmitowany.
Jest on jedynym lokatorem, który ma
mieszkanie komunalne, więc jego
sprawą powinna zająć się „Lokalówka”.
Wygląda jednak na to, że taki wariat ma
większe prawa niż ludzie zdrowi. On
może nas zastraszać, grozić nam, przecinać opony, demolować wszystko, my nie
możemy nic – mówią sąsiedzi.
Z Bogusławem L. próbowała rozmawiać nasza dziennikarka. Co zastała
na miejscu? Dziury w drewnianych
drzwiach pozbijanych gwoździami i
mężczyznę owiniętego w ręcznik, który
podczas słownych przepychanek z sąsiadami obnażył się i krzyczał „Możecie mi
zrobić loda”.
W połowie czerwca br. o sprawie
został powiadomiony Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, którego pracownicy
wielokrotnie próbowali skontaktować

się z Bogusławem L., ale nigdy nie udało
im się go zastać w domu lub po prostu
nie otwierał drzwi.
- Rozpoczęliśmy sprawdzanie jego stanu zdrowia psychicznego, wielokrotnie
próbowaliśmy się z nim skontaktować,
poszukiwaliśmy też jego rodziny. W
piątek dowiedzieliśmy się, ze został
już zatrzymany przez policję – mówi
Wojciech Łabun, dyrektor MOPS w
Jeleniej Górze.
Te informację potwierdziła nam
jeleniogórska policja.
- W piątek Bogusław L. został zatrzymany na gorącym uczynku ponieważ
groził mieszkańcom nożem. Poszkodowani złożyli zawiadomienie w tej
sprawie. Złożyliśmy wniosek do prokuratury, by ona wystąpiła z wnioskiem o
tymczasowe aresztowanie Bogusława
L. – mówi podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Jakie możliwości ma prokuratura?
– W minionym tygodniu biegli psychiatrzy badali Bogusława L. Wyniki
poznamy za tydzień. Jeśli okaże się,
że jest on niepoczytalny, możemy
wystąpić z wnioskiem do sądu o
zastosowanie wobec niego środka w
postaci przymusowego leczenia z zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Jeśli jest zdrowy będzie odpowiadał
przed sądem jak każdy – mówi Andrzej
Kurzydło, Prokurator Rejonowy w
Jeleniej Górze.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Ukradła torebkę, wpadła po miesiącu
W ostatnich dniach w ręce policji
wpadła złodziejka, która w maju br.
ukradła torebkę sprzedawczyni jednego
ze stoisk na jeleniogórskim targowisku.
Po miesiącu pojawiła się z nią w tym
samym miejscu i została rozpoznana.
Do kradzieży doszło 25 maja br. - 33latka będąc na zakupach wykorzystała
chwilową nieobecność sprzedawczyni
w pawilonie i ukradła jej torebkę –

Żerowali na naiwności internautów

Internetowi oszuści przed sądem
Podawali się za kobiety na portalu INTERIA.PL i proponowali striptiz przez Internet, który
użytkownicy sieci mogli oglądać o opłaceniu usługi smsem. W rzeczywistości oszukiwali Internautów i to na duże pieniądze – mowa o Rafale W., Pawle W., Sylwii S. i Łukaszu C., mieszkańcach
Piły, przeciwko którym Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze w ostatnich dniach skierował akt
oskarżenia do Sądu Rejonowego.
- Oskarżeni proponowali rozebra- Violetta Niziołek rzecznik prasowy SMS-a to 25 groszy, 30 groszy itd. W
nie się przed kamerą internetową. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej rzeczywistość koszt SMS-a wynosił
Oskarżeni zostali już
W zamian użytkownicy mieli uiścić Górze. - Już na etapie informowania 30,5 zł.
zapłatę poprzez wysłanie jednej lub o treści SMS, który należało przesłać, przesłuchani i przyznali się do winy.
paru wiadomości SMS na wskazane dochodziło do wprowadzania w Całej czwórce grozi od 6 miesięcy do
przez nich numery o treści „20gr”, błąd osób wysyłających wiadomość. 8 lat więzienia.
(Angela)
„25gr”, „30gr” lub „40gr” – informuje Treść prefiksu sugerowała, że koszt

mówi podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy KMP w Jeleniej Górze. - Miesiąc
później kobieta ze skradzioną torebką
ponownie pojawiła się na targowisku.
Miała pecha, bo pokrzywdzona rozpoznała swoje mienie i powiadomiła
policję. Chwilę później 33-latka została
zatrzymana. Przyznała się do kradzieży.
Grozi jej do 5 lat więzienia.
(Angela)
PIECHOWICE

Auto w ogniu
Zwarcie instalacji elektrycznej było
prawdopodobnie przyczyną pożaru
auta, do którego doszło we wtorek
(26.06) około godz. 8.00 w Piechowicach przy ul. Tysiąclecia. Podczas jazdy
zapalił się vw golf II. Kierowca zatrzymał
auto i sam próbował ugasić płomienie
gaśnicą samochodową, co częściowo
mu się udało. Ostatecznie ogień dogasili
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piechowicach i z Państwowej Straży
Pożarnej z JRG 1 z Jeleniej Góry. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.
(Angela)

REGION

Uciążliwi motocykliści
Mieszkańcy coraz dotkliwiej
odczuwają szaleństwa motocyklistów, których w ostatnim czasie nie
sposób było nie zauważyć na ulicach
Jeleniej Góry. W miniony weekend
młodzi motocykliści szaleli w centrum miasta, przy ul. Bankowej,
Marii Skłodowskiej –Curie, Muzealnej i al. Wojska Polskiego. Jak piszą
nasi czytelnicy, spokoju nie mieli
również mieszkańcy Zabobrza,
którym pseudokierowcy umilali życie przy ul. Kiepury, Sygietyńskiego

półmetek tej prezydentury, miało
być lepiej a lepiej nie jest. Zamiast
„lepiej” zafundowano nam podwyżki
wody, ścieków i biletów MZK – mówił
Krzysztof Mróz.
I dodał: – Jelenia Góra zwija się,
a nie rozwija. Będziemy głosowali
przeciw projektom uchwał w sprawie
finansów i absolutorium. Niestety
– podkreślam, bo naprawdę chcielibyśmy móc głosować za.
– My również zagłosujemy na nie –
mówił Miłosz Sajnog. – W 2011 roku
mieliśmy problemy z wchłanianiem
środków z Unii Europejskiej, prócz
jednej zrealizowanej do końca przez
miasto inwestycji - fontanny przy
skrzyżowaniu ulic Wolności i Wojska
Polskiego, przedsięwzięcia nie zostały

oraz w pobliskich lasach jeżdżąc po
drogach spacerowych.
Tymczasem jeleniogórska policja twierdzi, że nie otrzymała w
ostatnim czasie żadnych zgłoszeń
o uciążliwych motocyklistach, ale
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy KMP w Jeleniej Górze
zapewnia, że przez cały sezon motocyklowy policjanci będą zwracali
szczególną uwagę na kierowców
tych pojazdów.
(Angela)

Chciał zabić sąsiada
Starszy mężczyzna z Ciechanowic stanie przed sądem za próbę zabójstwa. W
poniedziałek (23 czerwca br.) po kłótni
z sąsiadem 80–latek wyciągnął scyzoryk
i zadał nim kilka ciosów Jerzemu Z.
powodując obrażenia ciała stanowiące

bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.
W poniedziałek (25 czerwca br.) prokuratura skierowała sprawę do sądu
o tymczasowe aresztowanie 80-latka.
Grozi mu kara do 25 lat wiezienia.
(Angela)
REKLAMA

Zarówno projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i wykonania budżetu
Miasta Jeleniej Góry za 2011 rok,
jak i projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla prezydenta miasta
Marcina Zawiły doczekały się „TAK”
od miejskich radnych. Rzecz jasna, nie
od wszystkich – po bardzo burzliwej
dyskusji, siłowaniu się na argumenty
czasami niecałkiem związane z tematem i wzajemnym przekomarzaniu
się, za jednym i drugim zagłosowali
radni z ramienia PO RP, SLD wstrzymało się od głosu natomiast przeciw
zagłosowali PiS i Razem dla Jeleniej
Góry.
– W 2011 roku budżet był obcięty. Postawione zadania zostały
wykonane w sposób relatywnie
przeciętny. Prezydent mówi, że mamy
dostateczne wpływy; wystarczające
czy zadowalające. Moim zdaniem
trzeba zachować umiar zarówno
w chwaleniu, jak i krytyce bo w
Jeleniej Górze mamy do czynienia ze
stagnacją gospodarczą. Budżet został
zrealizowany tak, że niepotrzebne jest

Fot. Petr

W bardzo gorącej atmosferze
przebiegła wtorkowa (26.06)
sesja XXVII Sesja Rady Miejskiej w ratuszu, której punktami kulminacyjnymi były
projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta
Jeleniej Góry za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem finansowym i projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi
Marcinowi Zawile.

Mieszkańcy mają dość piekła

REKLAMA
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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„Robili hałas” dla Jacka Maliszewskiego

Będzie się działo
„Karkonosze w fotografii

JELENIA GÓRA

2 lipca 2012 r.

5

Wzruszający koncert "Lato, ejże ty" w JCK

Śpiew i muzyka z serca

Wystawa fotografii Karela Hnik
,,Karkonosze 1980-2010” odbędzie się
3 lipca o godz. 15.00 w Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu. Wstęp jest
bezpłatny.
Melancholijny i pełen wzruszeń koncert sprawozdawczo–odbiorczy pt. „Lato, ejże ty”

odbył się w Sali Widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. Bankowej. – Ten
koncert to podsumowanie muzycznej działalności artystów–amatorów w naszym centrum
3 lipca o godz. 18.00 w MDK „Muflon”
w Sobieszowie odbędzie się koncert mu- kultury. Oni sprawozdawali, my odbieraliśmy ich piękną twórczość – mówi Maria Szubart,
zyki hinduskiej Terah Taali, w ramach animatorka kultury, kierownik ds. edukacji artystycznej w JCK.

Koncert Terah Taali

Podczas koncertu w JCK przy ul.
Bankowej mogliśmy wysłuchać m.in.
aranżacji i bardzo osobistych interpretacji utworów kultowych Pink Floydów,
Abby, Led Zeppelinów, U2 czy polskiego
Lombardu. Zarówno starsi, jak i młodsi
uczestnicy zajęć muzycznych w centrum
kultury w Jeleniej Górze pokazali się
Smerfne Party w ODK
z jak najlepszej strony dając uczestni„Bajeczna impreza – Smerfne Party” kom wieczoru coś o czym nie da się
odbędzie się 4 lipca o godz.12.00 w Osie- zapomnieć – solidną dawkę wzruszeń
dlowym Domu Kultury na Zabobrzu.
W programie animacyjnym dla dzieci
m.in. wielkie bańki i małe banieczki
mydlane, wielkoformatowe plansze,
chusty animacyjne.
Barwny spektakl w „Muflonie”
4 lipca o godz. 18.00 w MDK „Muflon”
będzie można obejrzeć premierę wyjątkowego spektaklu teatralno-tanecznego
„PASO DOBLE, czy pamiętasz…”, w
reżyserii Agaty Szmigrodzkiej. Wstęp
jest wolny.

Koncert charytatywny dla Jacka
Maliszewskiego chorującego na Mięsaka Ewinga, złośliwy nowotwór kości
odbył się w minioną sobotę w klubie
Kwadrat przy ul. Bankowej w Jeleniej
Górze. – W sumie nazbieraliśmy około
10 tys. zł. Dziękuję wszystkim, którzy
robili z nami hałas w Kwadracie z myślą o Jacku – mówi nam Aleksander
Gołaszewski, organizator.
W styczniu br. Jacek Maliszewski
udał się do lekarza z powodu uporczywego bólu kręgosłupa. Po wykonaniu
rezonansu magnetycznego - w szpitalu rozpoznano u niego nowotwór
złośliwy Mięsak Ewinga. W Centrum
Onkologii w Warszawie specjaliści
stwierdzili, że chłopak nie ma żadnych
szans na przeżycie. Mimo to Jacek nie
zamierza się poddawać - obecnie leczy
się w klinice w Chinach i by móc kontynuować terapię potrzebuje 180 tys.
zł. W sobotę w Kwadracie przyjaciele
z KPSW w Jeleniej Górze nazbierali dla
swojego „ziomka” około 10 tys. zł.

- Dla Jacka robiliśmy hałas w Kwadracie. Dziękuję wszystkim, którzy
byli tutaj razem z nami. Zabawa była
przednia, uzbieraliśmy sporo pieniędzy w tym 5 tys. zł. od anonimowego
darczyńcy – człowieka z wielkim
sercem. Dziękuję również wszystkim
sponsorom, którzy dali nam nagrody
rozlosowane wśród uczestników
– mówi Aleksander Gołaszewski,
organizator.
Podczas koncertu w Kwadracie
zaprezentowali się artyści z lokalnej
sceny hip-hopowej. Jako gwiazda
wieczoru wystąpił TE-TRIS. Datki
dla Jacka Maliszewskiego w dalszym
ciągu można wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Dla Ludzi Sukcesu
(DLS), ul. Wiejska 21/5, 58-400 Kamienna Góra, BZWBK, nr rachunku:
81 1090 1708 0000 0001 1916 4761.
Tytułem: „Jacek Maliszewski, Datek”
(albo podobnie).
Piotr Iwaniec

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA Prezentacja startujących ekip 9 lipca w Rynku

MOS najlepszy w turnieju
tenisa ziemnego
Zwycięstwem
ekipy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
zakończył się ostatni turniej w ramach
Ligi MOS Pracowników Oświaty. Triumfatorzy tenisowych zmagań uplasowali
się ponadto na najwyższym stopniu
podium w klasyfikacji generalnej.

i melancholii powodowanej śpiewem
i muzyką prosto z serca; czarującymi
i wykonywanymi z chęci wyrażenia
ukrytego „ja” artysty.
– „Lato, ejże ty” organizowaliśmy już
po raz czwarty. Koncert ten jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla uczestników warsztatów w JCK odbywających
się w sezonie edukacyjnym; często
jedyną okazją do wyrażenia talentu szlifowanego na co dzień w salach naszego

Zagra Leniwiec

Znana punckrockowa grupa Leniwiec pochodząca z Jeleniej Góry wystąpi 7 czerwca o godz. 16.00 w Muszli
Koncertowej w Parku Zdrojowym, w
ramach cieplickich Koncertów Promenadowych. Wstęp jest bezpłatny.
(Agrafka)

Tour de Pologne coraz bliżej

Już za tydzień ruszy największy kolarski wyścig w
naszym kraju. Na starcie
69. Tour de Pologne zjawi
się około 200 kolarzy, w
tym mistrzowie świata i
medaliści Igrzysk OlimWyniki
Grupa „A”: GZS Janowice Wielkie – pijskich.
Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra 1:2,
Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra – ZSLiZ
nr 2 Jelenia Góra 1:2, ZSLiZ nr 2 Jelenia
Góra - GZS Janowice Wielkie 2:0
Grupa „B”: ZSE-T Jelenia Góra (PK) MOS Jelenia Góra 2:0, MOS Jelenia Góra
- SP 11 Jelenia Góra 2:0, SP 11 Jelenia
Góra - ZSE-T Jelenia Góra (PK) 1:2
Finały: MOS Jelenia Góra - ZSLiZ nr 2
Jelenia Góra 2:0, SP 11 Jelenia Góra Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra 2:0

Klasyfikacja końcowa

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze
2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej
Górze
4. Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze
5. Gminny Zespół Szkół Janowice Wielkie
PK. Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze Skład zwycięskiego zespołu: Ireneusz
Taraszkiewicz, Zbigniew Rasiewicz
(MDvR)

W ekipie BMC Racing Team
zobaczymy m.in. Norwega Thora
Hushovda (mistrz świata z 2010 r.)
oraz Włocha Alessandro Ballana
(zwycięzca TdP z 2009 r., a także
mistrz świata z 2008). Z kolei w
barwach Omega Pharma-Quick
Step wystartują: Tom Bonnen
(mistrz świata z 2005 r.) oraz
reprezentant Czech Zdenek Stybar
- światowy czempion w kolarstwie
przełajowym z 2010 i 2011 roku.
Skoro mowa o mistrzach nieszosowych to warto wspomnieć o
zawodniku zespołu Rabobank
- Theo Bosie, który wielokrotnie
zdobywał mistrzostwo świata i
medale olimpijskie w kolarstwie
torowym.
W peletonie nie zabraknie też
reprezentantów Polski z Michałem
Gołasiem na czele, a także jego
imiennikiem „Kwiatkiem” Kwiatkowskim, którzy podobnie jak
wielu innych kolarzy start w Tour
de Pologne traktują jako przetarcie
przed Igrzyskami Olimpijskimi w

centrum. Nie da się ukryć, że imprezie
towarzyszy wielkie wzruszenie. Artyści
prezentują się przed swoimi rodzicami,
przyjaciółmi, towarzyszami życia, którzy
w nich wierzą i ich wspierają. I którym
w największym stopniu chcą pokazać,
że uczestnictwo w warsztatach w JCK
nie idzie na marne - mówi Maria Szubart, animatorka kultury, kierownik ds.
edukacji artystycznej w JCK.
(Petr)
Fot. Petr

Brave Festiwal, przeciw wypędzeniom
z kultury „Wtajemniczenia kobiet”,
który we Wrocławiu rozpoczyna się
2 lipca i potrwa do 7 lipca. Wstęp jest
wolny, jednak organizatorzy proszą o
dokonanie rezerwacji pod numerem
tel. 75 75 53 770.

Pierwszy etap 69. Tour de Pologne ruszy już 10 lipca. Ulice Jeleniej Góry zaroją
się od cyklistów, wśród których nie zabraknie największych gwiazd światowego
kolarstwa.
Londynie. Lista gwiazd światowego kolarstwa, które staną na
starcie 69. TdP jest długa, wielu z
nich wybrało Polskę odpuszczając
Tour de France, gdyż mogłoby to
być zbyt duże obciążenie przed
najważniejszą imprezą w sezonie.
Zatem zapowiada nam się mistrzowska rywalizacja, której start
już 10 lipca w Jeleniej Górze!
Dzień przed startem rywalizacji, 9. lipca od godz. 19:00, na

jeleniogórskim Rynku (Plac Ratuszowy) odbędzie się prezentacja
ekip startujących w 69. Tour de
Pologne UCI World Tour. Wśród
imprez towarzyszących odbędzie
się również Nutella Mini Tour
de Pologne oraz Tour de Pologne Amatorów, na które równie
serdecznie zapraszamy. Jelonka.
com jest Regionalnym Partnerem
Medialnym wyścigu.
(Przemo)

RICCIONE

Udany start
na włoskiej ziemi
Riccione we Włoszech było gospodarzem 14. Letnich Otwartych
Mistrzostwa Świata w Pływaniu w
kategorii Masters, które rozegrane
zostały w dniach 3-17 czerwca.
W imprezie tej Jelenią Górę
godnie reprezentował Andrzej
Waszkewicz zawodnik MUKP Just
Swim Jelenia Góra uzyskując 7.
rezultat w konkurencji 50m stylem
motylkowym (0:26’09) wśród startujących 157 zawodników z całego
świata. Nasz zawodnik uzyskał
też 8. wynik w konkurencji 50m
stylem dowolnym (0:24’07) wśród
189 startujących. Warto zauważyć, że w przypadku tego startu
Andrzejowi zabrakły tylko cztery
setne sekundy do rekordu Polski
na tym dystansie w kategorii Masters. Jednak nie tylko w sprintach
zawodnik Just Swim potwierdził
swoją wysoką formę. Nasz sprinter wziął udział w zawodach na
dystansie 3 km Open Water po
morzu uzyskując czas: 42 minuty
i 46 sekund plasując się na 39.
miejscu wśród 82 pływaków.
Andrzej Waszkewicz to aktualny
wicemistrz Europy Masters z 2011
roku na co dzień mieszkający i
trenujący na Białorusi. Pływak
realizujący cele treningowe założone przez trenera Marcina
Binasiewicza coraz częściej składa
wizyty w Jeleniej Górze, by tutaj
konsultować treningi pod bacznym okiem trenera.
(MDvR)
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2012-06-22 godz. 18.00 - 2012-06-29 godz. 18.30
PRACA
DAM PRACĘ

Adecco Poland poszukuje operatorów wtryskarek
do Kowar. Nie zapewniamy
dojazdu. Umowa o pracę 1500
zł brutto +premie. CV wysłać na
adres legnica@adecco.com 767 223 231
Asystent-kierowca/
asystentka - wyksz. min.
średnie do sprzedaży bezpośredniej, który ma wspaniały
kontakt z klientem. Praca od
poniedziałku do środy lub od
czwartku do soboty na terenie
całej Polski. Dzwonić po 19 535 400 081
Auto Myjnia i Kosmetyka
przyjmie do pracy osobę z z
doświadczeniem w kosmetyce
samochodowej. Jel-Góra Oś
Orle ul.Fałata 1 salon K I A tel609950849
Biuro kredytowe - Zatrudnię na stanowisku doradca
klienta, wymóg doświadczenie
w sprzedaży kredytów, zadania
aktywne pozyskiwanie klienta i
sprzedaż produktów finansowych, pierwsze trzy miesiące
umowa zlecenie - dyrektor@
kbknet.pl
Dam prace porządkowe i
drobne murarskie Karpacz 512 004 476
Dam pracę dwóm brukarzom z
doświadczeniem...w okolicach
Jeleniej Góry - 512 814 117
Dam pracę osobom potrafiącym układać kafelki. - 603
121 659
Dam pracę w Karpaczu w
barze letnim barmanka/kelnerka - 512 004 476
Do elewacji fachowcow - Praca
na terenie Jeleniej Góry płatność od metra. - 793 112 626
Do pizzerii w Szklarskiej na
stanowisko kucharz pizzer tel:
727642870
Dom wczasowy w Szklarskiej
Porębie Dolnej zatrudni kelnerkę-pokojową (jako 1 stanowisko) - 655 365 510
Dystrybutor art. spożywczych Oaza Sp.z o.o. zatrudni
osobę z doświadczeniem na
stanowisko kupiec. Cv proszę
wysyłać na adres: rekrutacja_
oazajg@o2.pl - 75-646-60-62
Firma "Kitsune" Sp. z o.o.
pilnie poszukuje opiekunki
osób starszych z prawem jazdy.
Praca na terenie Niemiec. Tel.
535473221
Firma "Kitsune" Sp. z o.o.
poszukuje pani ze znajomością języka angielskiego do
opieki nad osobą starszą. Mile
widziane doświadczenie. Prosimy o kontakt w godz. 9.0017.00. - 535 473 221
Firma budowlana pilnie
zatrudni na umowę o pracę
doświadczonych tynkarzy
maszynowych. Stała praca,
dobre stawki. Kontakt w godz.
9-18 - 501 700 499
Firma finansowa zatrudni
konsultantów na terenie Jeleniej Góry. Wynagrodzenie
prowizyjne, umowa zlecenie.
Praca dodatkowa. Kontakt:
509670398
Firma produkcyjna z siedzibą
w Barcinku zatrudni lakiernika
przemysłowego do malowania
konstrukcji stalowych metodą
natryskową. - 757 528 232

Firma sprzątająca zatrudni
Pana. Grupa inwalidzka mile
widziana. - 661 991 555
Firma z branży energetycznej
pilnie poszukuje przedstawicieli
handlowych. nie wymagane
doświadczenie, cv proszę składać na adres: grzegorz.energia@onet.pl - 508 518 865
Firma z wieloletnim doświadczeniem zatrudni wykwalifikowanych montażystów stolarki
drewnianej (Porta, Polskone)
oraz stolarki aluminiowej.
Prosimy dzwonić po godzinie
19:00. - 605 101 430
Fliziarze - Firma Iwo-Bau
poszukuje fachowców do pracy
w Niemczech. Gwarantujemy
umowę + zakwaterowanie +
dobre stawki. Kontakt 9-18 501418553,699952962
Hotel Dziki Potok w Karpaczu
zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisko: kucharz/
ka. CV prosimy przesyłać na
adres: marketing@dzikipotok.
pl - 605 154 020
Hotel Halny w Karpaczu,
ul Mickiewicza 10 zatrudni na
stale barmankę - recepcjonistkę z Karpacza lub okolic od
polowy lipca. CV nadsyłać na
adres info@hotelhalny.com.pl.
lub bezpośrednio do hotelu. 75-75-7619-363
Hotel Jan zatrudni ratownika
WOPR, umowa o pracę. CV
proszę przesłać na adres dh@
hotel-jan.pl - 757 693 021
Hotel Villa Romantica zatrudni
pokojową. - 501 700 433
Hotel Villa Romantica
zatrudni pracownika recepcji.
Praca zmianowa pełny etat.
Wymagane doświadczenie
lub wykształcenie kierunkowe.
info@villaromantica.pl - 501
700 433
Hotel w Karpaczu zatrudni
na stałe kelnerkę z doświadczeniem. - 510 078 263
Hotel w Karpaczu zatrudni
na stałe pokojową z doświadczeniem. - 510 078 263
Hotel w Karpaczu zatrudni
osobę rzetelną i odpowiedzialną
na stanowisko recepcjonistki,
dogodne warunki pracy tel.
kontaktowy 515 579 322 - 607
728 957
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych brukarzy, pracowników
drogowych, język niemiecki.
Praca w Niemczech. Umowa,
zakwaterowanie, bardzo
dobre warunki. - 699952962;
501418553
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych murarzy do pracy
w Niemczech. Praca od
zaraz. Umowa, zakwaterowanie, bardzo dobre warunki! 501418553; 699952962
Iwo-Bau poszukuje pracownika drogowego (asfalt)
z komunikatywnym językiem
niemieckim- obowiązkowo.
Praca w Niemczech od zaraz.
bardzo dobre warunki+ umowa
- 501418553, 699952962
Kasjer-sprzedawca
Pepco - cały etat, umowa o
pracę. Osoba dyspozycyjna.
CV składać w sklepie przy ul.
Elsnera. - 664-747-305
Kierowca kat B do hurtowni - wymagana niekaralność
dyspozycyjność, cv i list ze
zdjęciem proszę kierować na
hurt@op.pl

Koncern finansowy nawiąże
na bardzo dogodnych warunkach współpracę z pośrednikami finansowymi, agentami
ubezpieczeniowymi. Zapewniamy szkolenia i ponadprzeciętne prowizje. cv: szansa.
zawodowa@gmail.com - 607
911 403
Kucharz "Mamma Mia" Karpacz - Potrzebny kucharz od
zaraz CV proszę kierować na
maila lesnydwor.karpacz@
gmail.com - 757 619 309
Kucharz z doświadczeniem
- Hotel w Karpaczu zatrudni
od zaraz. Oferujemy pracę w
miłym zespole i dobre warunki
pracy. CV proszę wysyłać na
adres hotel_karpacz@wp.pl
Lodziarnia w centrum Jeleniej Góry zatrudni osobę do
dekorowania deserów lodowych. tel.792 927 600 mail:
restauracja@czteryporyroku.
biz.pl
Magazynier - kierowca Poszukujemy pana do hurtowni
warzyw, z kat "B" do 45 lat. Mile
widziana praktyka w podobnej
branży. CV składać w hurtowni
"JELFRUT" Sobieskiego 56/58
w Jeleniej Górze - cały etat
695588475 Ewa Zwolak.
Malachit Medical Spa
zatrudni kelnerkę - 693 425
258
Monter klimatyzacji/serwisant z doświadczeniem, prawo
jazdy.commel@op.pl - 691
113 545
Multiagencja ubezpieczeniowa zaprasza do współpracy
doświadczonych agentów oraz
agencje ubezpieczeniowe.
Gwarantujemy interesujące
możliwości rozszerzenia
dotychczasowego zakresu
usług. - 519 321 210
Na stragan - Przyjmę osobę
do sprzedaży bezpośredniej, z
praktyką. Wiek do 45 lat, praca
w pełnym wymiarze czasu
pracy. Kontakt telefoniczny
508137507 Ewa.
Nowo powstałe SPA w Karpaczu poszukuje pracowników.
Kosmetyczki, terapeutów. Zainteresowane osoby proszone
są o przesłanie CV na adres
mailowy. - fortel@.onet.pl
Open Finance - Doradca
Finansowy. Wymagania:
wykształcenie wyższe lub 4-5
rok studiów, zainteresowanie
tematyką finansową, zdolność
analitycznego myślenia, cv
należy wysłać na adres: dominik.sniezek@open.pl - 667
940 256
Opieka Niemcy 07.07. i
16.07. - 1.Opieka nad kobietą,
samodzielną, z demencją,
podopieczna ma kota, zarobek
1050 e na m/c netto - umowa
zlecenie, 2.Opieka nad kobietą,
na wózku inwalidzkim, Agencja Akmir-Anjapflege Lubań 756410614, 660 700 825
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech zatrudni od
zaraz na umowę o pracę firma
DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999
Perła Karkonoszy w Karpaczu zatrudni osobę na stanowisko kucharza. Wymagane
doświadczenie i dyspozycyjność. Cv prosimy wysyłać na
adres perlakarkonoszy@wp.pl
lub kontakt tel. 75 76 160 98. 601 665 290

Perła Karkonoszy w Karpaczu zatrudni osobę na stanowisko pokojowej. Wymagane
doświadczenie i dyspozycyjność. Cv prosimy wysyłać na
adres perlakarkonoszy@wp.pl
lub kontakt tel. 75 76 160 98. 601 665 290
Pilnie poszukuję pracownika
do wykładania towaru w markecie spożywczym. Praca od
zaraz stawka 7,00zł brutto. Cały
etat. - 725-900-866
Poszukujemy do pracy na
budowie elektromonterów i
pomocników. Informacje pod
nr telefonu 502276044
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie. Znajomość j.
niemieckiego mile widziana.
Kontakt pn-pt 8.00-15.00 501527829, 756422300
Poszukujemy kandydata
na stanowisko handlowiec
Wymagania: - Wykształcenie
min. średnie ( branża motoryzacyjna) - Dyspozycyjność, komunikatywność - Prawo jazdy kat.
B Oferujemy: - Pracę na pełny
etat - praca@opoltrans.com.pl
Poszukujemy kierowcy
z własnym samochodem do
rozwożenia pizzy, kebabów i
innego asortymentu. Więcej
informacji w restauracji Euro
Doner przy ulicy Szkolnej 3
codziennie od godziny 12 do
22 - 0
Poszukujemy osoby samodzielnej na st. menagera oraz
przedstawiciela d/s odszkodowań. Wiek min.28 lat. Wykształcenie min. średnie. CV + LM
proszę przesyłać na adres
rekrutacja@centim.pl - 501
039 202
Poszukuję chłopaka do rozwożenia od kilku do kilkunastu
umów na tydzień. Wysokie
wynagrodzenie + zwrot za
dojazd do miejsc. Wymagania:
własne auto, prawo jazdy, rzetelność - 691 259 477
Poszukuję energicznych
pracowników z doświadczeniem przy pracach wykończeniowych. tel w godzinach
8:00-16:00 - 537 111 407
Poszukuję kobiety do pracy
w gastronomii wiek 22-40, znajomość przyrządzania posiłków
typu fast-food + nakładanie
lodów gałkowych . Więcej info:
tel.506193150. Prosimy składać CV na e-mail rtv10@vp.pl
Poszukuję miłej absolwentki
lub studentki po pedagogice do
opieki nad 2-letnią dziewczynką
na 4h dziennie od 9.00 do 13.00
tel. 506 566 799
Potrzebna pomoc kuchenna
do restauracji "Mamma Mia" w
Karpaczu. więcej informacji pod
numerem telefonu 757619309
Praca dla kelnerki na zlecenie. Wymagana książeczka
sanepidowska, miłe usposobienie, punktualność i odpowiedzialność. Cv proszę przesyłać
na adres: praca-bar@wp.pl
z dopiskiem "Jelenia Góra
kelnerka"
Praca na stanowisku kasjer
sprzedawca, sklep Żabka dwie
zmiany w Jeleniej Górze 603158555, 601898258

Praca stała - roznoszenie
listów w Mirsku, Gryfowie i
Olszynie, dwa razy w tygodniu.
Godziny pracy do uzgodnienia
umowa zlecenie. Wskazana
znajomość terenu - 660 542
006
Praca w JZO sp. z o.o. - Stanowisko: Application Expert.
Wymagania: język C, C++,
znajomość systemów Linux
najlepiej RedHat, bazy Informix, doświadczenie w budowie
aplikacji bazodanowych, jęz.
ang. Oferty: kontakt@jzo.com.
pl - 757 539 127
Praca w Multiagencji - Multiagencja ubezpieczeniowa
zatrudni kandydata na stanowisko doradcza ubezpieczeniowy.
Gwarantujemy profesjonalne
szkolenie. CV proszę kierować
na adres email a.gasiorkiewicz@jelcar.pl - 519 321 210
Praca w Niemczech dla
monterów rusztowań. Wymagane prawo jazdy C+E; także
praca przy montażu instalacji
stalowych i aluminiowych wymagana znajomość języka
niemieckiego. Dobre zarobki,
zakwaterowanie - 601 741
483
Praca w Niemczech dla stolarzy i monterów schodów z
doświadczeniem. Wymagane
prawo jazdy kategorii B lub C,
niemiecki-podstawowy. Bardzo
dobre zarobki, zakwaterowanie.
Tel. 601741483, cv wysłać
mailem - pracawniemczech@
interia.eu
Praca w Niemczech do opieki
przy osobach starszych wymagany kontaktowy język niemiecki
nr kontaktowy 756462890 lub
kom.666242432
Praca w Niemczech od zaraz
dla monterów rusztowań, monterów konstrukcji stalowych i
aluminiowych. Ubezpieczenie,
zakwaterowanie. Dzwonić po
17.00. - 602 422 376
Praca w ochronie - Na umowę
o pracę II gr. Obsługa komputera w stopniu podstawowym +
niekaralność - 757 534 222
Praca z mieszkaniem Poszukuję do pracy sprawnego mężczyzny-może być bez
wykształcenia- chętnego do
pracy. Bez nałogów. Wszelkie
prace przy domowe - konserwatorskie. Może z okolicznych
wiosek. Na miejscu nocleg i
wyżywienie. - 601 429 662
Przedstawiciel handlowy
- do pracy w hurtowni instalacyjnej, w Jel. Górze. Wymagana
znajomość branży sanitarnej,
techniki grzewczej, itp. CV
proszę kierować na adres:
r.iberszer@aqua.net.pl - 696
038 557
Przyjmę do pracy na stanowisko kucharza od zaraz Karpacz
pensjonat - 505-366-090
Przyjmę do pracy osoby nie
karane z grupą niepełnosprawności do ochrony parkingu z
Karpacza lub najbliższej okolicy. Nie mogą być emerytami.
- 510258264;
Przyjmę do pracy w pensjonacie w Karpaczu recepcjonistkę. - 792 827 477

Przyjmę kierowcę kat. C
kursy zależne od zleceń, mogą
być nie codziennie. Wymagane
doświadczenie i niezbędne
dokumenty CV proszę składać
w sklepie spożywczym Panorama ul. Malczewskiego Jelenia
Góra - 662 198 791
Przyjmę kucharza do pizzerii
w Cieplicach - 887 110 120
Przyjmiemy operatora wytaczarki - praca dodatkowa w
zakładzie produkcyjnym w
Cieplicach - 512 450 081
Renomowana restauracja
w centrum Karpacza zatrudni
rzetelnego i odpowiedzialnego
pracownika na stanowisko
kelner/ka. Dobre warunki pracy
- 515 579 322
Restauracja poszukuje
kucharza oraz kelnerki z
doświadczeniem okolice Jeleniej Góry chętnych proszę o
kontakt tel.534534456
Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni pracownika na stanowisku pomoc
kuchenna do zmywania naczyń
i nie tylko. Dobre warunki pracy.
- 515 579 322
Restauracja w Karpaczu
zatrudni na umowę o pracę
osobę zainteresowaną ciężką
pracą za konkretne wynagrodzenie. Napisz maila dołączając swoje CV. - restkarpacz@
gmail.com
Restauracja w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza na
stałe lub na sezon letni. - 516
577 227
Sklep odzieżowy firma Mega
zatrudni pracownika na stanowisko sprzedawca w Jeleniej
Górze, CV ze zdjęciem i list
motywacyjny proszę wysyłać
na adres: e.mega.eu@gmail.
com tel 728922000
Spółka z o.o. poszukuje
osoby do prowadzenia księgowości. Mile widziane umiejętności w zakresie prowadzenia
spraw kadrowych. Umowa o
prace. - 795 520 256
Sprzątanie - Zatrudnimy
osoby niepełnosprawne z orzeczeniem umiarkowanym(2)
praca na umowę o pracę na
terenie Jeleniej góry oraz Karpacza. Kontakt w godz. 7 do
16 - 601 255 895
Sprzątanie dla pani - Na
umowę o pracę stopień umiarkowany - sprzątanie biur Piechowice popołudnia - 609 844
079
Sprzątanie, Pensjonat, Karpacz - Szukam obowiązkowej i
sumiennej pani do sprzątania
na wakacje 5 dni w tyg po ok
3 godziny (pt-sb-ndz pracujące), pokoje gościnne oraz
podwórko. Najlepiej z okolicy
Karpacza. Od zaraz. Karpacz
- ISMA - 608 813 425
Sprzedawca - Salon Dekora
zatrudni panią na stoisko z
firanami, wiadomość osobiście
z CV ul. Sygietyńskiego 14 w
godz. 12-14. - 606 611 559

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10
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JELENIA GÓRA

W piątek uczniowie miejskich szkół odebrali świadectwa

2 lipca 2012 r.

EMELI SANDE – „Our
Version Of Events”
wydawnictwo: Virgin/ EMI
Music Poland

POP ROCK & JAZZ

Hura! Wreszcie wakacje!

7

Fot. Jakub Thauer

NORAH JONES – “ …Little
Broken Hearts” ”
wydawnictwo: Blue Note/
EMI Music Poland

REKLAMA

JELENIA GÓRA

Odzyskali łupy schowane przy ul. Cervi
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY
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•

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
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z pomieszczeń gospodarczych w
budynku zarządu działek i stamtąd ukradli cztery kosiarki, kosę
spalinową, paliwo, oleje i części
zamienne. Sprawę przekazaliśmy
policji, która teraz prowadzi stosowne czynności mające na celu
ujęcie złodziei – informuje Artur
Wilimek, oficer prasowy Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze.
(Angela)

REKLAMA

W miniony czwartek, 28 czerwca jeleniogórscy strażnicy miejscy
znaleźli cztery kosiarki schowane
w krzakach przy ulicy Cervi w
Jeleniej Górze. Złodzieje, których
najprawdopodobniej ktoś spłoszył,
mieli je zabrać w nocy. Straż Miejska zabezpieczyła odnaleziony
sprzęt, a potem ustaliła komu został skradziony. - Jak się okazało,
złodzieje włamali się do jednego

REKLAMA

Uroczyste wręczenia świadectw z czerwonym paskiem, dyplomów za wzorową uczniowską postawę, nagród i wyróżnień sportowych, oto co odbywało
się piątek (29.06) w szkołach w całej Polsce w związku z zakończeniem roku szkolnego. – Żegnaj szkoło, cześć wam wakacje! Teraz już tylko błoga laba
przez całe dwa miesiące – rozbrzmiało wśród młodych z Jeleniej Góry. Imprezy zakończeniowe odbyły się dzisiaj w podstawówkach, gimnazjach i szkołach
średnich. My towarzyszyliśmy uczniom podczas uroczystości w Szkołach Podstawowych nr 2 i 8.
W „Dwójce” żegnano nie tylko wychowanków, ale też panią dyrektor Elżbietę Rzemińską, która przechodzi na emeryturę po 45 latach pracy w szkolnictwie. Stanowisko to zajmie Beata Kozyra, która wczoraj (28 czerwca) otrzymała nominację na dyrektora SP nr 2. Dzisiaj rok szkolny zakończyło tu
477 uczniów, a ponad 90. z nich (z klas 4-6) otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem.
- Mam nowe pomysły na unowocześnienie szkoły i wierzę, że dzięki wsparciu grona pedagogicznego i rodziców uda się od nowego roku szkolnego
powoli je wdrażać. Najważniejsze jest, by dzieci czuły się w szkole dobrze – powiedziała nam Beata Kozyra.
W „Ósemce” naukę zakończyło dziś ponad 500 uczniów. Ponad stu absolwentów SP8, czyli klas szóstych zakończenie roku miało wczoraj. Świadectw
z wyróżnieniem było ok. 50.
– Jestem dumna z naszych uczniów, gdyż oprócz dobrych wyników w nauce, mieliśmy też wiele sukcesów w różnych konkursach zarówno, szkolnych,
rejonowych, jak i wojewódzkich. Od tego roku zaczęliśmy również pracę z dziennikiem elektronicznym, pozyskaliśmy także nowoczesny sprzęt elektroniczny do nauki dla uczniów – powiedziała Elżbieta Harapin, pełniąca obowiązki dyrektora SP nr 8.
(Jakub Thauer/Agrafka)

Zaskakujące zmiany jakie zaszły w
jej prywatnym życiu spowodowały iż
Norah Jones mając pomysł na nowy
album postanowiła podejść do muzycznej zawartości z pewnym dystansem. Rozstanie z Lee Alaxandrem (
basistą i kompozytorem większości
jej wcześniejszych piosenek) było
impulsem do pewnych zmian. Sama
spróbowała swoich sił kompozytorskich. Zaczęła pisać też bardziej osobiste i dojrzałe teksty. W międzyczasie
zamieniła fortepian na czerwonego
gitarowego Fendera i przystąpiła do
nagrywania płyty „…Little Broken Hearts”, która brzmi znacznie bardziej
poważnie. Wokalistka zmieniła swój
sposób interpretacji śpiewając tym
razem z większą rockową ekspresją.
Specyficznego charakteru jej utworom nadał producent Brian Burton
znany bardziej jako Danger Mouse
( współtwórca brzmienia Gorillaz i
duetu Gnarls Barkley). Przyczynił się
on do rewolucji w brzmieniu Norah
Jones zastosowując w jej piosenkach
wielobarwnej elektroniki. Obydwoje
znali się wcześniej, pracowali przy
projekcie „Rome” będącym hołdem
złożonym muzyce filmowej z europejskich produkcji lat 60.. Norah
zaśpiewała tam trzy piosenki. Na
swojej autorskiej płycie umieściła 12
kompozycji.

Jeszcze do niedawna nikt nie
kojarzył ciemnoskórej wokalistki
Emeli Sande, gdyby nie przebój
„Next To Me” do którego nakręcono
interesujący teledysk.To właśnie
on w ostatnim czasie utorował
jej drogę na sam szczyt list przebojów. Wcześniej bo w 2009 roku
współpracowała z raperem Chipmunkiem przy utworze „Diamond
Rings”. Rok później zagościła w
utworze „Never Be Your Woman”
niejakiego Wiley’a. Zabierając się
za swój solowy album udowodniła
iż jest rasową wokalistką r’n’b.
Zresztą sama odwołuje się do
swoich ulubionych wokalistek
od których uczyła się wokalnego
rzemiosła takich jak: Lauryn Hill,
Nina Simone,Tracy Chapman czy
Alicia Keys. Z tą ostatnią napisała
przepiękną balladę „Hope”(Wiara),
Keys nie tylko była współtwórczynią tej piosenki ale również
producentką zagrała również w
tym utworze na instrumentach
klawiszowych i perkusji. Krążek
uhonorowany nagrodą brytyjskiego przemysłu fonograficznego
Brit Award otwiera przebojowy i
świetnie wpadający w ucho utwór
„Heaven” (Niebo), w którym Emeli
Sande śpiewa o miłości i jej braku
(„My Kind of Love”).
Andrzej Patlewicz

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

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

MIESZKANIA
KUPIĘ

Kupię w rozsądnej cenie
bez pośredników mieszkanie rozkładowe, z balkonem,
słoneczne, 40-50m2, może
być do remontu, ogrzewanie
miejskie PEC, najlepiej od
pierwszego piętra. - 530 821
586

MIESZKANIA
SPRZEDAM

1-pokojowe w Piechowicach - W bloku na I piętrze,
pow.38,3m2. Pokój dzienny
pomysłowo podzielony lekką,
przesuwną ścianką, osobna
kuchnia. Ogrzewanie gazowe
, okna z PCV. Cena 99tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135

10. OKAZJA CIEPLICE
ŚL. - 155.000!!!
MAR-MS-12593. Mieszkanie o pow. 70m2, I piętro dwupiętrowej kamienicy.
Wg ksiąg wieczystych na pow. mieszkania składają
się dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie po
remoncie i modernizacji uzyskano 3 pokoje wraz z
aneksami kuchennymi i trzy łazienki. Modernizacja
mieszkania pozwoliła wygospodarować jedno niezależne mieszkanie, które
można wynająć generować dochód z wynajmu na poziomie 600zł za m-c.
Marcin Środecki 883 797 878
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www.jelbud.pl

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.

Każde z mieszkań posiada:

kową opłatą stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

502 123 648

2- pok. Klonowica - pow.44,6m2
środkowe b. ciepłe na IV piętrze w kamienicy. Zadbane do
zamieszkania, czynsz 120zł.
Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne. Cena 137tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135

2-pokojowe Zabobrze
103tyś zł - Mieszkanie na parterze na Zabobrzu I w spokojnej
a zarazem wygodnej lokalizacji,
drewniane podłogi, nowe okna,
wykafelkowana łazienka. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
2 - p o k o j o w e Szymanowskiego - mieszkanie po remoncie o pow.
2 pokoje Zabobrze, parter - pow. 33,2m2, środkowe , słoneczne
47 mkw, Karłowicza, rozkła- i b.ciepłe na IV (ostatnim) piętrze w bloku. Czynsz 180zł.
dowe, blok IV piętrowy ocieCena 110tys.zł. Rychlewski
plony, kuchnia oddzielna, okna Nieruchomości.Lic.9549. - 602
PCV, balkon, ogrzewanie miej- 732 135
3-pokojowe - Świętojańska skie, od zaraz. - 602 501 955
pow.80m2 w bloku na II piętrze.
2-pokojowe mieszkanko Ładnie utrzymane po remoncie.
37,4m2 - 100 tys, parter Zabo- Parkiety, ogrzewanie gazowe.
Czynsz 170zł. Cena 220tys.
brze Różyckiego - 502 670 zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
845

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 pokoje - Zabobrze III
86m2, wyremontowane 229
tys."NK" lic.6327 - 602749567;
756436051

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

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

9

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

Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki standard?

2 lipca 2012 r.

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

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
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Og£oszenia / Reklama
Stacja Paliw Orlen w Jeleniej
Górze przy ul.Cieplickiej 106
zatrudni sprzedawcę. Osoby
zainteresowane podjęciem
pracy proszone są o kontakt
osobisty z CV ze zdjęciem w
godzinach 12.00 - 15.00. - 695
355 342
Stała praca na terenie Saksonii ( Lipsk i okolice). Poszukiwani sumienni fachowcy z
każdych dziedzin min: -budownictwo -mechanika i inne Bardzo dobre zarobki CV na adres:
praca.niemcy@vp.p
Szukamy ludzi związanych
ze sportem i miłośników sportu
do dystrybucji linii naturalnych
i bardzo zaawansowanych
technologicznie produktów dla
sportowców. Dochód w PLN i
EURO. - 605 565 758
TianDe niebiańska doskonałość - Nowa na polskim rynku,
firma kosmetyczna zaprasza
do współpracy konsultantów.
Tego jeszcze nie było. Atrakcyjne warunki, wysoka prowizja
zadzwoń przekonaj się sam(a).
- 602 590 388
Tokarz - ślusarz Podgórzyn - do firmy produkcyjnej
(branża metalowa), wymagane
doświadczenie. kontakt 668506-017 (do godziny 15,00) lub
biuro@ko-mak.pl
Współpraca - Dodatkowy
dochód dla emerytowanych
pielęgniarek, pracowników
służby zdrowia, nauczycieli i
wszystkich którzy chcą promować zdrowe odżywianie i
zdrowy styl życia. - 605 565
758
Współpraca - Firma przeszkoli do działów - odżywczozdrowotnego - kosmetycznego
- dla sportowców - internetowego Zarobki od 1500-2500.
Rozmawiamy w biurze z wybranymi osobami. Cv na zdrowybiznesusa@gmail.com - 605
565 758
Współpraca - Szukam
byłych akwizytorów do dystrybucji naturalnych odżywek dla
sportowców. Dochód w PLN
i EURO. Rozmowa w biurze i
podpisanie umowy po wcześniejszej rozmowie telefonicznej. - 605 565 758
Zakłady Mięsne Niebieszczanscy zatrudnią osoby na
stanowiska sprzedawców w
sklepie mięsno-wędliniarskim
w Cieplicach. Wymagana książeczka zdrowia. - 607 620
889
Zatrudnię do pracy sezonowej nad morzem w Międzyzdrojach na kiermaszu z
firanami i odzieżą, możliwość
noclegu. Telefon kontaktowy:
508-126-357

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię do sklepu, studenta na okres od 16.07.2012
do końca września na umowę
zlecenie. Wymagania uczciwość, pracowitość, bez nałogów, bez sesji poprawkowej,
dyspozycyjność. CV wysyłać
nutkaag@o2.pl
Zatrudnię do wykonywania
remontów mieszkań z doświadczeniem, bez nałogów kontakt
w godz.10-12 - 668 321 943
Zatrudnię dyspozycyjnego
i uczciwego kierowcę, przedstawiciela do piekarni w Podgórzynie, mile widziane osoby
z okolic więcej wiadomości pod
nr telefonu 512-125-992 tylko
poważne oferty
Zatrudnię elektryka ze św.E,
pożądana znajomość montażu sieci kablowych i napowietrznych. Atrakcyjne zarobki.
Możliwość dalszego szkolenia
zawodowego - 601 751 877
Zatr u d n ię florystkę z
doświadczeniem. CV proszę
przesłać na maila : karolcia85-19@o2.pl - 664 925 200
Zatrudnię fryzjerkę od zaraz
mile widziane doświadczenie w
zawodzie - 509 683 505
Zatrudnię kierowcę do pizzerii w Jeleniej Górze z własnym samochodem. Praca
od zaraz. 602735219 w godz.
11-18 - 502 667 208
Zatrudnię kierownika Domu
Seniora. Umowa o pracę. Pensjonat@As.karpacz.pl - 692466-125
Zatrudnię konserwatora
znającego się na naprawie starych zegarów. - 782 863 233
Zatrudnię kucharza do
pracy w małej restauracji w
centrum Jeleniej Góry. Wymagana znajomość kuchni polskiej. Cv proszę przesyłać na
adres: praca-bar@wp.pl z dopiskiem "Jelenia Góra kucharz"
w tytule.
Zatrudnię kucharzy. Restauracja w Jeleniej Górze - 606
991 160
Zatrudnię legalnie w Niemczech doświadczonych glazurników - +4915145413857
Zatrudnię masażystę i
kosmetologa na umowę. Praca
w centrum Karpacza. - 504288-151
Zatrudnię młodą osobę do
24 lat, do pracy w magazynie.
Wymagane prawo jazdy kat
"B" - 0607 878 496
Zatrudnię murarzy - 601
550 454

Zatrudnię na stanowisko
kucharza w Pałacu Wojanów
lub w Pałacu Paulinum. Swoje
cv proszę wysyłać na gastro@
palac-wojanow.pl. Więcej info
pod nr 691977775
Zatrudnię najlepiej studentkę
lub dziewczynę z doświadczeniem jako kelnerka/barmanka
do restauracji w Jeleniej Górze.
Stawka 8zł/h + cały etat. CV +
zdjęcie i list motywacyjny na
restauracja@autograf.pl
Zatrudnię pomoc kucharza
do restauracji w Jeleniej Górze.
Tylko mężczyźni z doświadczeniem lub po szkole gastronomicznej. Inf. Tel. 602735219 w
godz. 11-20. Stawka 6zl/godz.
- 502 667 208
Zatrudnię pracownika do
sklepu z biżuterią srebrną.
Wymagane doświadczenie
zawodowe oraz dobra znajomość języka niemieckiego w
mowie. CV sklepjg@vp.pl - 669
906 096
Zatrudnię recepcjonistkę w
gabinecie stomatologicznym.
CV proszę przesłać na adres
e-mail: whitespa@wp.pl. - 504
311 274
Zatrudnię sprzedawcę do
sklepu z warzywami i na targowisku. - 604 458 127
Zatrudnię stolarza ogólnobudowlanego - wymagane
doświadczenie zawodowe. Tel.
603 783 607
Zatrudnię złotą rączkę do
pracy w pensjonacie w Szklarskiej Porębie. Więcej informacji
udzielę telefonicznie. - 604600-992
Zatrudnimy kucharza do
pracy w hotelowej restauracji
w Karpaczu. Praca na pełny
etat. Dobre warunki pracy. CV
proszę wysyłać na adres rekrutacja_123@wp.pl
Zatrudnimy na pełen etat
makijażystkę - sprzedawcę do
nowo otwartej drogerii VICA.
Interesują nas wyłącznie osoby,
które ukończyły edukację warunek konieczny. Proszę o
wysyłanie CV na adres e-mail.
- vica.jeleniagora2@vica.pl
Zatrudnimy osobę do pracy
na stanowisku magazyniera z
utrzymaniem czystości i innymi
drobnymi pracami - w Mysłakowicach. Wymag: orzecz. II
grupa, dośw. w pracy na magazynie. CV na mail, umowa o
pracę. - rekrutacja@regess.eu
Zatrudnimy osobę na stanowisko kucharz w hotelu w centrum miasta-może być to osoba
prosto po ukończeniu szkoły
gastronomicznej. Przeprowadzimy szkolenie i przygotujemy
do pracy. - 508 344 508
Zatrudnimy osobę uczącą
się na stanowisko sprzedawca,
mile widziana studentka. CV
proszę wysyłać na maila z
tytułem "Szachownica JGT" e.lechtanska@szachownica.
com.pl
Zatrudnimy płytkarzy na
etat. Stawka godzinowa, zapewniamy prace do końca roku.
Praca we Wrocławiu. Telefon
kontaktowy 662324830
Zatrudnimy pracowników
fizycznych do prac budowlanych na budowie obwodnicy
południowej Jeleniej Góry. - 722
220 997

Zatrudnimy przedstawiciela
handlowego z doświadczeniem
w branży FMCG. Wymagana
własna działalność gospodarcza, CV prosimy wysłać na
adres: rekrutacja_oazajg@
o2.pl - 75-646-60-62
Zatrudnimy sprzedawcę
do sklepu mięsnego. CV oraz
oferty proszę składać w sekretariacie "Społem" PSS w Jeleniej Górze, ul. Matejki 1a - pn-pt
w godzinach 7.00-15.00. - 75
75-22-112/ 75 75-261-46
Zatrudnimy telemarketerów
do firmy Swiss Group International, zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV wraz z
listem motywacyjnym na adres:
praca@swissgroup.pl
Zatrudnimy uczennicę na
praktykę Sklep z bielizną ul.
Druciana 2 tel:756423068 między księgarnią "MR Book" a
biurem podróży, na przeciwko
baru TAXI)
Zmiany nocne - Do hotelu w
Karpaczu zatrudnimy młodą
osobę od zaraz. Praca w godzinach 21.00-8.00 4-5 razy w
tygodniu. - 757 619 005
Zostań konsultantką Mariza kupuj dla siebie taniej, zarabiaj,
twórz własny dochodowy biznes. e-mail mariza17@o2.pl
Zostań konsultantką wchodzącej na rynek kosmetyczny
firmy TianDe. Do pracy zachęca
świetny plan marketingowy i
fantastyczne kosmetyki. Informacje i zapisy: magdamr7@
gmail.com Zacznij przygodę
- 603 879 144

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
Ś l u sa r z , m e c h a n i k z
doświadczeniem szuka pracy
- 781 416 591

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię tylny most do Mercedesa 124 o przełożeniu 3,46
mała główka do silnika 2,0
benzyna 1992 rok z ABS tel.
603 139 918

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje
napełnianie, odgrzybianie i
naprawa tel. 75 78 936 51
Sprzedam felgi aluminiowe
do Opla Astry rozmiar 15. Cena
400 zł. - 500 285 784

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny - Kupujemy wszystkie auta gotówka
od ręki własny transport - 888
696 309
Kupię każde auto od 1000zł do
8000zł najlepsze ceny. Legalnie, umowa lub faktura własny
transport gotówka od ręki - 697
104 455
Problem z autem, my kupimy
- Kupujemy każdą markę auta,
gotówka od ręki. - 787 009
777

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód
kupię w cenie od 1000 do
4000zl odpowiadam na sms tel
603182814
Skup aut dobre ceny - Gotówka
od ręki własny transport - 511
209 408
Skup aut dobre ceny - Kupujemy wszystkie modele aut
sprawne lub nie gotówka od
ręki, własny transport - 882
222 219
Skupujemy wszystkie marki
aut gotówka od ręki własny
transport - 882 222 133
Urzędowa kasacja
pojazdów "CARBO"
Jeżów Sudecki ul.
Długa17 ( na terenie
składu opału)
Zaświadczenie do
wyrejestrowania.
Transport auta
bezpłatny tel. 75 71
374 12
Zezłomuje każde auto formalności i gotówka od ręki.
- 533 188 754

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi a4 1.8 turbo + sekwencja
- rocznik 96,150KM, przebieg
205tyś, po wymianie ojeju,
filtrów, klocków hamulcowych,
zrobiony ręczny, wydech, Climatronic, akumulator na gwarancji (9mies), przegląd do
września - 609 325 082
Do sprzedania Audi A4 kombi
model 2000, 1.9 TDI 110KM.
Climatronic, tempomat, elek.
szyby, garażowany, stan bardzo dobry- użytkowany przez
kobietę. Cena do negocjacji (13
000) - 509 208 823
Ford Escort kombi - 1997,
benzyna, bordowy, poj,1600,
klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy elektryczne szyby,
- 781 902 661
Mam do sprzedania auto VW
Passat B5 kombi Rok 1999.
Cena 10500zł (do negocjacji).
Stan bardzo dobry. Więcej
informacji pod numerem 515557-520.
Mercedes A 160, 102 KM,
benzyna, 130tyś. 1998r. niebieski, stan bdb, ABS, ASR,
c. zamek, el. lust., el.szyby,
klima., 2 x pod. pow., półautomat, wspom. kier., immobiliser,
radio cd, 2 kpl. kół, 8000zł - 504
043 826
Opel Corsa B w Jeleniej
Górze - rok 1996, pojemność
1,4; przebieg 177tyś., 2800zł 793 666 646
Sprzedam auto Mercedes
307 D 1.5 t. Blaszak. Tel. 500
168 910
Sprzedam Citroena C2
14VTR 2007 rok przebieg 106
tys km, dwa komplety kół, jedne
aluminiowe, OC i przegląd do
maja 2013 r, cena 15900 tys do
negocjacji tel. 518 644 561
Sprzedam Daewoo Matiz
Life 2000r. 0,8 benz. + LPG.
Zielony metalik. - 600 465 340
Sprzedam Fiata Brave 1.6
rok prod.1996, cena 2200 do
negocjacji. - 517 403 978

Sprzedam Fiata Cinquecento
900. Autko jest ubezpieczone
do października 2012 oraz ma
ważny przegląd do września
2012. Posiada hak, szyberdach, kolor wiśniowy metalic.
Cena 1500zl. Tel. 888276880
Sprzedam Mazdę 323c 1.3
16.v 73km mazda posiada alufelgi centralny zamek wspomaganie kierownicy filtr stożkowy
radio usb/karta pamięci do
poprawek lakierniczych 3000zł
do negocjacji - 609 853 335
Sprzedam motocykl Enduro
KTM 450cm3 stan dobry w ciągłej eksploatacji. Rok produkcji
2002. Cena do negocjacji. Tel.
536-701-011 - 603-852-213
Sprzedam Motor Enduro.
Suzuki Dr 650 SE (1995/96).
Przebieg 37tys. Benzyna.
Napęd: łańcuch. Moc maksymalna: 32 KM (25.0 kW). Skrzynia 5-cio biegowa. Elektryczny
starter. - 514934630
Sprzedam Opel Astra II 1.6
16V+LPG,167 tyś.km.,2000
rok, autoalarm, blokada skrzyni
biegów, światła dzienne, cb
radio, klimatyzacja, przegląd
do czerwca 2013 roku. Cena do
uzgodnienia. - 504 289 740
Sprzedam Renault Twingo
1996 rok pojemność 1.2,
zadbany po remoncie zawieszenia, ekonomiczny, przegląd
do czerwca 2013, cena 1999 do
negocjacji. - 692 890 195
Sprzedam samochód
Renault Twingo rok 1995, stan
bardzo dobry - garażowany tel.
884 607 950
Sprzedam sprowadzone
Renault Espace rocznik 2000,
3L, benzyna, alufelgi, srebrny
matalic, automatyczna skrzynia
biegów, cena 8500 pln. - 513
139 244
Sprzedam Toyota Avensis
Verso 2.0L diesel w ciągłej
eksploatacji - 509 282 553
Sprzedam Volvo v40 97' z
gazem. Instalacja LPI Vialle.
Gaz jest wstrzykiwany w postaci
ciekłej i pali ok 8litrów. Do przeczyszczenia wtryski, OC do
lipca. - 691 177 789
VW Golf IV, 1,9 TDI, 110 KM,
2000 rok, hatchback, hak, el.
szyby, alarm, centralny zamek,
RO CD, klimatronic, nowa
maglownica, głowica, rozrząd,
drążki z końcówkami,13999
zl. - 607 487 364

ANONSE
MATRYMONIALNE
26 bi chłopak szuka kobiet
sponsorek od 36 do 60 mogą
być kobiety bi i sponsorów.
Tylko dzwonić mam lokum w
Cieplicach mam dużego 19cm
jest gruby - 792 671 802
33latek pozna kobietę stały
układ - szczupły brunet o ciemnych oczach 177cm pozna
kobietę stały układ bez sponsoringu - 513 394 125
40-latka z bardzo dużym
biustem zaprasza starszych
panów 100 za godzinkę. - 794
524 987
Geja przyjmę na pokój Cieplice 601167505
Gorąca nimfomanka. Zapraszam zarówno młodych jak i
starszych na chwile relaksu.
Blondynka, 40 lat, 170cm, 75
kg, biuścik 4. Tel: 536/220-730

Jesteś spragniona pieszczot
zadzwoń dojadę do ciebie
maleńka - 697 888 383
Majka - nowa - Zapraszam
do swojego prywatnego mieszkanka wszystkich kulturalnych
Panów. Nie odpowiadam na
sms-y. Buziaczki. Majka. 536/235-832
Młody chłopak, szukam
nowych fajnych znajomości.
Tylko dziewczyny, kobiety - 726
243 381
Piękna seksowna młoda pupcia 100zł za godzinkę - 782
008 168
Poznam ładną, fajną dziewczynę w wieku około 35 lat chętnie brunetkę. Ja sympatyczny
zadbany chłopak. JG i bliskie
okolice - 781 608 633
Poznam miłą, zadbaną panią,
ja 48 lat wolny. - 796 717 763
Poznam młodą kobietę w
celu spotkań na miejscu lub
wakacyjnych wyjazdów na mój
koszt. Paniom wyrafinowanym
lub prostytutkom dziękuję. - 665
167 453
Starszy uległy pasywny
przyjmie aktywnych przed 40.
Cieplice 601167505 - 792 652
217
Właścicielka ładnego i
zgrabnego ciałka z apetytem na
cudowną rozkosz jest proszona
o kontakt. Kamienna G. Lubań,
J. Góra, Bolesławiec. Pozdrawiam Panie. - 607 495 461
Żonaty dyskretnie pozna
zaniedbywaną mężatkę lub
zasponsoruję zgrabną kobietę
do 40lat. Propozycje ze zdjęciem na szybkikowalski@
wp.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - remonty - najtaniej
zniżki dla wspólnot do 30% 696 328 445
Dachy kompleksowe, usługi w
rozsądnej cenie - 605 209 140
Dachy, papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka,
obróbki. 502 953 366
Domy kompleksowo profesjonalnie w rozsądnej cenie - 605
209 140
Firma Trockenbau JG Spółka
Cywilna poszukuje zleceń na
wykonywanie prac ogólnobudowlanych na terenie Jeleniej
Góry i okolic. - 784 879 942
Hydraulik - tanio i solidnie.
Usuwanie awarii, wymiana
rur, modernizacje, naprawa
wod.-kan. i inne usługi. Tanio i
solidnie. Tel. 791-001-236
Hydraulika-kompleksowo - Montaż centralnego
ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka, kominki, załatwiamy
uzgodnienia i odbiory-tanio
szybko i solidnie. Prowadzimy
także sprzedaż wszelkich
kotłów grzewczych, grzejników i
całej armatury. - 696-484-516
Klimatyzacja stacjonarna
sprzedaż, montaż, serwis - 534
014 995
Kolektory słoneczne Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka,
kominki, załatwiamy uzgodnienia i odbiory-tanio szybko
i solidnie. Prowadzimy także
sprzedaż wszelkich kotłów
grzewczych, grzejników i całej
armatury. - 696-484-516

Kompleksowe usługi
budowlane. Malowanie, gładzie, kafelkowanie, panele oraz
inne prace według zlecenia.
Tanio, szybko oraz solidnie. 794 793 566
Montaż, sprzedaż pieców c.o.
Węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden telefon a przyjadę i
wycenie. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696484-516
Nowoczesne pompy ciepła
do ciepłej wody użytkowej,
szybka instalacja, niski koszt
zakupu, montaż na elewacji lub
w kotłowni. Szybki zwrot inwestycji. Zadzwoń i dowiedz się
szczegółów. - 696-484-516
Oferuje kompleksowe usługi
remontowo-budowlane (kładzenie podłóg, kafelki, elektryka, hydraulika, gładzie).
Zapewniamy solidne wykonanie, wysoka jakość, bezpłatna
wycenę i pomoc przy wyborze
materiałów bud - 782807589,
782807582
Okna PCV pod każdy wymiar,
klasa jakości A, 6-komorowe,
do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul. Wolności 179B Jelenia Góra - 696
222 263
Płytki, łazienki od A do Z
- Układanie płytek, glazury,
terakoty. Kompleksowe oraz
profesjonalne wykonawstwo
łazienek. 15-letnie doświadczenie. Inne usługi wykończeniowe. - 794 738 413
Profesjonalny montaż,
sprzedaż i serwis kolektorów
słonecznych do ciepłej wodytanio i solidnie. Ruszyły dotacje
można uzyskać 44% dotacji na
inwestycje. Załatwiamy formalności. - 696-484-516
Remonty kompleksowo,
fachowo - Malowanie i szpachlowanie (gładzie), panele i
płytki, hydraulika i C.O., ścianki
i sufity z płyt G/K (regipsy),
murowanie i wylewki betonowe,
adaptacje poddaszy itp. wycena
gratis tel: 516-048-225
Remonty kompleksowo.
Szybko, tanio i solidnie tel. 721
647 789
Remonty: duże, małe,
szybko i solidnie na terenie
Jeleniej Góry i okolic, 12 lat
na rynku zadzwoń do nas po
bezpłatną wycenę 782807589
lub 782807582
Usługi remontowo - budowlane - Wykonam wszelkie usługi
z zakresu remontowania oraz
wykańczania wnętrz, m.in.
tapetowanie, malowanie, kładzenie kafli oraz paneli, ścianki
działowe, sufity podwieszane,
konkurencyjne ceny - 603 675
622
Usługi zduńskie - budowa i
przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych - 666 738 298
Wkłady kominowe, rozwiercanie kominów (frezowanie
kominów) - Najtaniej w regionie
- Promocyjne ceny. Opinie kominiarskie, czyszczenie kominów
i pieców. - 602-528-380
Wykonam prace w ogrodzie,
mini budowlano- remontowe itp.
Dojeżdżam w okolice Jeleniej
Góry - 518 815 444

Wykonamy kompleksowo
usługi remontowo - budowlane,
stany surowe i wykończenia.
Duże doświadczenie. Faktury
vat. Najwyższa jakość i bliskie
terminy - 722 187 868

USŁUGI
EDUKACYJNE
Centrum kształcenia
"Adept" organizuje
kursy spawania ,
szkolenia na wózki
widłowe. Tel. 600 360
934
Język angielski wszystkie
poziomy zaawansowania profesjonalnie i rzetelnie wieloletnie
doświadczenie w nauczaniu,
możliwy dojazd - 668 227 370

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

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

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Videofilmowanie, zdjęcia
- imprezy okolicznościowe:
wesela, festyny, rocznice,
pokazy, zawody sportowe i
inne uroczystości. Uwiecznij
to co ma dla ciebie wartość.
Wspominaj i baw się przy tym z
najbliższymi - 534 052 385

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Bar gastronomiczny obwoźny
- Obsługa wszelkiego rodzaju
imprez plenerowych, festynów,
pikników. Proponujemy potrawy
w grilla i ciepłe przekąski typu
kebab, hot-dog, frytki i wiele
innych. - 666 313 658

USŁUGI
MUZYCZNE

Gra na skrzypcach podczas
ceremonii ślubnych i innych
uroczystości. Absolwentka
szkoły muzycznej. - 661 125
226
Skrzypce - ślub, zaręczyny,
inne - Chcesz, aby Twój ślub,
zaręczyny lub inny ważny
dzień były jeszcze piękniejsze?
Pozwól wspaniałym i delikatnym dźwiękom płynącym ze
skrzypiec nadać wyjątkowości
i czaru tym niezapomnianym
chwilom... - 512 380 293
Wesela, imprezy. Muzyka
instrumentalno wokalna akordeonowa, repertuar polski,
zagraniczny. Na żywo muzyk
orkiestra tel. 75 75 339 21, 692
046 727
Zespół dla oszczędnych wesela, bankiety - ceny łagodne
- tel.609851863

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA

Hotel i szkolenia Bestfriend
- Pozytywne szkolenie psów
Jelenia Góra i domowy hotelik
dla zwierząt. Profesjonalna
opieka i szkolenia - 781 829
902

USŁUGI
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RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne
we wtorek od 11-15.00, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej, tel. 602 467 812 ul.
Teatralna 1 pok. 311
Hydraulik od A do Z - Tel.
500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje
itp. Przepychanie, udrażnianie
rur kanalizacyjnych. Zawsze
solidnie pewni jakości i dobrej
ceny.
Junkersy serwis 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice. Junkersy, termy, kotły,
kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny
Kanalizacja-oczyszczanie. Udrażnianie odpływów . Hydraulika kompleksowa.
Tel. 609 172 300
Kredyty, pożyczki od A-Z Karkonoskie Biuro Kapitałowe
to gwarancja rzetelności i uczciwości, od 15 lat pomagamy
naszym klientom w uzyskaniu
kredytu, obniżeniu raty, rozwiązaniu trudnej sytuacji finansowej J G Mickiewicza 2A - 75
752-27-72
Montaż kuchenek gazowych 24h - Tel.500-50-50-02
Jel. Góra, Karpacz, Szklarska
Profesjonalnie odłączenie i
przyłączenie. Próby szczelności instalacji gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny
Oferujemy pełen zakres
pożyczek i kredytów, od gotówkowych poprzez hipoteczne,
samochodowe, dla firm, konsolidacyje, także pozabankowe,
nasz atut 15-letnie doświadczenie Karkonoskie Biuro Kapitałowe - 75 752-27-72
Pasy na aucie - Masz starszy samochód? chcesz go
trochę odmienić? ta usługa
jest dla Ciebie! Robię 2 pasy
(dowolne kolory) przechodzące
przez samochód. Auto nabiera
nowego fajnego wyglądu. Cena
do uzgodnienia. wyś.zdj - 600
208 386
Podatki i rachunkowość.
Reprezentacja w czasie kontroli i postępowań (długoletnie
doświadczenie). Księgowość,
kadry , płace, BHP. 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
Pogotowie kanaliza Wuko
24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra i okolice Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia Udrażniamy zapchane rury
(fi 30-200 mm) odpływy w domu
i za budynkiem.
Przepychanie kanalizy
Wuko 24h - Tel.500-50-50-02
Jel.Góra, Karpacz, Szklarska
Usuwanie awarii w czasie 1-3
godz od zgłoszenia Przepychamy zapchane rury (fi 30-200
mm) odpływy w domu i za
budynkiem.
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Rolnicze usługi - Koszenie,
presowanie, mulczowanie,
grabienie, przetrzepywanie
itp. Wszystkie maszyny nowe,
usługi tanie i solidne. Info pod
nr 721636340
Stajnia Awista Łysa Góra - w
górach Kaczawskich zaprasza
na jazdy konne. Dobrze przygotowane konie, miła rodzinna
atmosfera, wykwalifikowani
instruktorzy, konkurencyjne
ceny. Zapraszamy serdecznie
do nas. - 665-742-146 75-7645-604
Szukasz pracy w Niemczech,
a pracodawca wymaga CV i LM
w języku niemieckim? Zleć ich
napisanie doświadczonej rekruterce i zwiększ swoje szanse na
pracę. - 691 497 110
Tapicerstwo od A do Z.
Transport, wycena i dojazd
gratis tel. 880 044 951
Termet naprawy 24h - Tel.50050-50-02 Jel. Góra, Karpacz,
Szklarska. Termy gazowe, junkersy, kotły, kuchenki. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
Zamrażanie rur wym. grzejników - Tel. 500 50 50 02 Jelenia Góra i okolice wymiana,
demontaż grzejników, zaworów
bez spuszczania wody z C.O.
W blokach wieżowcach tanio

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Czyszczenie tarasów, parkietów, twardych powierzchni,
kamieni, kafli, fug. Tel. 609
172 300
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi również w
firmie. Odbieramy-przywozimy.
Wysoka jakość usług. Zapraszamy. Tel. 609 172 300
Sprzątanie mieszkań, lokali,
kompleksowo, własny sprzęt,
środki i dojazd. Dyspozycyjna,
dokładna i szybka ekipa. Zapraszamy Karpacz, Jelenią Górę i
okolice. tel. 535 800 030

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Auto transport - auto laweta
tel. 880 044 951
Licencjonowany przewóz
osób do Niemiec i Holandii.
Odbiór i dowóz pod wskazany
adres. Klimatyzowane busy.
Atrakcyjne ceny. Wyjazdy z
Polski: środa, czwartek, sobota,
niedziela - 664-302-706
Lotniska - przewozy-Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door
to door - 607 763 204
Przeprowadzka? - Oferuje tanie oraz profesjonalne
przeprowadzki na terenie polski oraz EU. Duży samochód
- mała cena 3.5t. Kierowca
pomaga - Gratis. Szybko, solidnie, profesjonalnie. Gwarancja
100% satysfakcji. - Tel: 511
160 525

og£oszenia
Tanie przeprowadzki Jelenia
Góra oraz transport mebli.
Posiadamy specjalny samochód, piankę, koce, pasy, itd.
Duży samochód, lecz mała
cena. Promocje, rabaty - kierowca pomaga przy załadunku/
rozładunku - Tel: 511 160 525
Transport towarowy/przeprowadzki. Tanio/solidnie, faktura VAT tel. 535 044 951

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Paznokcie żelowe, manicure
od 20zł. Przyjmuje u mnie lub
dojadę do Ciebie. Zapraszam
Karpacz, Jelenią Góre i okolice. Dżesika/Karpacz. tel. 533
208 699
Paznokcie, tipsy w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Wykonuje paznokcie żelowe na
formie lub tipsie, szeroki wybór
ozdób oraz żeli kolorowych.
Przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie.
Gwarancja jakości. Najwyższa
jakość za rozsądną cenę.
Stylizacja rzęs w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za rozsądną cenę.

KUPIĘ
Kupię kombajn kosmetyczny
wielofunkcyjny w dobrym stanie
tel 607 10 11 16
SPRZEDAM
Antyki. Sprzedam szafę, stół
do renowacji. Tel. 609 443 247
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 wyposażenie
sklepu spożywczego: regały,
lady sklepowe, regał chłodniczy, waga, komputer z oprogramowaniem czytnik kodów. Tel.
518 644 561

MIESZKANIA
SPRZEDAM

66m2 130tys zł do negocjacji
- ładne mieszkanie z garażem i wspólnym ogródkiem,
przytulne i widne, ze skosami,
w wyremontowanym bloku,
Jelenia Góra ok. 4km od Zabobrza. Pilna sprzedaż z powodu
wyjazdu. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
73 tyś okazja - 2pok. Cieplice
IIp, wyremontowana kamienica,
nowy dach. Lic.5877 - 500 122
445
73m2 okolice L. Żeromskiego
- 3-pokojowe mieszkanie na
II piętrze kamienicy w bardzo zacisznej uliczce, piękna
duża sypialnia, mieszkanie
słoneczne i przytulne w bardzo
dobrym stanie. Nieruchomości
Przeprowadzki
Otti lic.13225 - 603 491 335
kompleksowo, 3
Apartament blisko centrum
samochody - różne
- W spokojnej dzielnicy przy ul.
gabaryty tel. 880 044
Kochanowskiego i jednocze951
śnie blisko centrum Jeleniej
Góry. Na 80 m2 powierzchni
składają się: 3 pokoje. ApartaPrzewozy osobowe "Dario" ment po generalnym remoncie.
do Niemiec i Austrii tel. 75 78 Cena to 265.000 PLN brutto. 697 397 297/75 752 29 80
127 46, 787 808 243

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Apartament w centrum
w spokojnej dzielnicy przy ul.
Kochanowskiego i jednocześnie blisko centrum Jeleniej
Góry. Na 80 m2 powierzchni
składają się: 3 pokoje. Apartament po generalnym remoncie.
Cena 265.000 PLN brutto. - 697
397 297/75 752 29 80
Atrakcyjne 3 pokojowe
mieszkanie, 64 m2 po kapitalnym remoncie, kuchnia z
jadalnią, łazienka, wc, czwarte
piętro Kiepury 219 000 zł N.
Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Atrakcyjne dwupoziomowe
- Świetne mieszkanie w dobrej
lokalizacji jak również cenie.
85m2 zrobione pod klucz tylko
umeblować kuchnie i możemy
mieszkać. Roksanes Ż 7867
Abn Stępień - 508 240 831
Bardzo ładne 34m2 2-pokojowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie, na obrzeżach ścisłego centrum Jeleniej
Góry, bardzo tanie w utrzymaniu czynsz ok.55zł, ogrzewanie
gazowe, zabudowa kuchenna
w cenie. N.Otti lic.13225 - 603
491 335
Bezczynszowe, ścisłe centrum Kowar, 52m2 - 2 pokoje,
kuchnia w zabudowie, łazienka,
przedpokój. Ogrzewanie
gazowe. kont. 602 328 604
Bezpośrednio - Jelenia
Góra, ul. Kiepury, 80 m2, 4
pokoje, IV piętro, 2 szafy zabudowane, okna do wymiany, ok.
210 000,00 zł. Opróżnione. 605 221 058
Centrum, 4 pokoje, parter,112m2, czynsz 200zl, cena
165000zl, do remontu, polecam
(licencja nr. 12181) - 662 009
700
Cieplice 2 pokojowe - 37m
1 piętro w kamienicy. Lic 5877
Małgorzata - 500 122 446
Cieplice kawalerka - 96tyś - II
piętro, 37m2, kawalerka, pokój
25m2, ustawny kwadratowy,
kuchnia, łazienka. Całość po
remoncie, okna PCV, panele na
podłogach. Ogrzewanie gazowe,czynsz 85zł. Nowy dach,
ładna klatka, N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Cieplice willowe 4 pokojowe
mieszkanie pilnie sprzedam.
Duża piwnica i garaż Duży
słoneczny ogród. Atrakcyjna
okolica. Tel. 784 701 878
Do sprzedania kawalerka umeblowana. Na wysoki standard
tel. 884 607 950
Dom na Małej Poczcie za
219000 o pow. 124m2, działka
420m2, 2 garaże. Blisko centrum, jednocześnie na uboczu, cicho, spokojnie. Dom
był remontowany 10 lat temu.
Okazja 219000 zł do negocjacji.
lic.16361 - 600 227 515
Drzymały i Świętojańska 2
pok. - wysoki parter, I piętro,
2pokoje 47m2 i 50m2. Do kap.
remontu i po kap. remoncie, ciekawy rozkład, zadbane klatki,
nowe dachy na kamienicach.
Warte zobaczenia. Ceny do
negocjacji. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Duże 2-pokojowe na Zabobrzu
3 - 52 m.kw., 4. piętro, balkon,
ustawne, słoneczne, dobry
punkt blisko Biedronki, przystanku i ogródków działkowych,
139.000,- zł, właściciel. - 502
377 461

Duże mieszkania w kamienicy
- 3-lub 4-pokojowe w okolicach
centrum od parteru do 3 piętra
w cenach od 208tyś zł . Wszystkie ceny do negocjacji. Warto
zapoznać się z ofertą i zaproponować swoją cenę. N.Otti
lic.13225 - 603 491 335
Dwa pokoje w dobrym miejscu
- 47 m2. I piętro, balkon, ogródek, piwnica i strych. Ogrzewanie gazowe. Okna PCV.
Czynsz: 160 zł. Cena 174 000
zł. Kamil Żur - lic.4917 - 604
906 257
Dwupokojowe, 56m2,
ok centrum - Do sprzedania
mieszkanie przy ulicy Chełmońskiego. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie w cichej
spokojnej okolicy położone
przy parku (5 min piechota do
centrum). Zapraszam do oglądania. - 514 718 745
Dwupoziomowe - ul. Kadetów - 3- pokojowe na III piętrze o pow. po podłodze ok
95m2. Mieszkanie b.ciepłe ,
zadbane do wprowadzenie.
Czynsz 630zł. z ogrzewaniem
, ciepłą wodą i f. remontowym.
Cena 220tys. Nier.Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
Jedno i dwupokojowe - Do
sprzedania w atrakcyjnej cenie.
Kup taniej i wyremontuj wg
własnego gustu. Zapraszam na
prezentacje Roksanes Ż 7867
Abn Stępień - 508 240 831
Karpacz 126tyś zł do negocjacji - mieszkanie z niezależnym wejściem ok. 41m2 z
możliwością zrobienia tarasu
z wyjściem do ogródka. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Karpacz, 3-pokojowe, 62,9
m2 - Eleganckie mieszkanie
z balkonem na I piętrze w
budynku IV-p., blisko centrum.
Ładna osobna kuchnia. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z junkersa. Okna nowe drewniane.
Nieruchomości Szymkiewicz
lic.2400 - 669-620-071
Kawalerka - Zabobrze II,
27m2 (pokój, osobna kuchnia
z oknem, WC), 2 piętro w bloku
4-piętrowym, słoneczne. Nie
wymaga nakładów finansowych. Niski czynsz, spokojna
okolica. Pośrednikom dziękuję.
- 791 292 898
Kawalerka 32m pokój, pp.
zdbudowany szafa. Kuchnia
oraz łazienka. Ogrzewanie
gazowe, gładź z siatką na ścianach. Pokój panele klasy C5 5
cena 95tys. tel.604620100
Kawalerka 85tyś zł - mieszkanie w nowszym budownictwie w bardzo zacisznej i
dobrej lokalizacji, pokój z aneksem kuchennym, dość duża
łazienka i przedpokój z miejscem na szafę. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Kawalerka mieszkanie
okazja - Mam do sprzedania
ładną kawalerkę po remoncie
na Zabobrzu ul. Bacewicz. 6
piętro środkowe mieszkanie
bardzo ciepłe, z dużym balkonem. Kuchnia i łazienka w pełni
wyposażona. Mały czynsz.
Okazja - 600 801 247
Kawa l e r k a n a P l a c u
Ratuszowym - 31mkw na
Pl. Ratuszowym z widokiem
na Tramwaj, Ip, do remontu,
czynsz z ogrz. miejskim i f. rem.
250pln, podłogi parkiet i pcv,
cena 80tys; proszę dzwonić od
02.07. - 509 156 610

Kawalerka na Zabobrzu,
24 m2 - Ciepła i słoneczna po
częściowym remoncie. Nowe
okna i panele na podłogach. Na
ścianach gładzie. Ogrzewanie
z sieci. Blok ocieplony IV-p.,
klatka schodowa zadbana.
Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka po remoncie
- mieszkanie o pow. 20m2
na wygodnym 1 piętrze przy
ul. Kiepury w okolicy pętli. Po
kapitalnym remoncie. Czynsz
z c.o. i ciepłą wodą wynosi 150
zł, cena 85000 zł, lic.16361
npremium - 600 227 515
Kawalerka po remoncie
- mieszkanie z balkonem w
wieżowcu na VI piętrze, do
wprowadzenia. Atrakcyjna
lokalizacja, blisko sklepy, przychodnia, szkoła. Super cena,
tylko 103000zł. Niski czynsz.
Wyposażenie kuchni w cenie.
BN lic.3198 - 531 680 865
Kawalerka tylko 69000 mieszkanie Zabobrze I, czwarte
piętro, nowe okna, budynek po
termomodernizacji, lic. 5524
N.City - 662 112 344
Kawalerka w Sosnówce
- pow.23,1m2 na parterze
w kamienicy do kapitalnego
remontu. Okna PCV, instalacja gazowa w mieszkaniu.
Czynsz 24zł.mies. Cena 36 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135
Kawalerka Zabobrze Parter 27m po remoncie tania
w utrzymaniu Lic. 5877 Małgorzata - 500 122 446
Kawalerka, I piętro, 26,5
m2 - Mieszkanie na Zabobrzu
I, po remoncie, środkowe,
b. ciepłe. Kuchnia osobna z
wyposażeniem w cenie. Do
zamieszkania od zaraz. Budynek IV-p. po termomodernizacji.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka, I piętro, 33,7 m2
- Mieszkanie ładne, środkowe,
funkcjonalne na Zabobrzu III
z balkonem zabudowanym.
Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Kuchnia osobna. Dobra
lokalizacja. Atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz
l.2400 - 669-620-071
Kawalerka, VI piętro, 30
m2 - Ładne mieszkanie po
remoncie, ciepłe, z dużym słonecznym balkonem. Kuchnia
osobna z meblami na wymiar.
Ogrzewanie z sieci, ciepła woda
- junkers. Czynsz 133 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
Kiepury 3 pokoje - sprzedam
tanio mieszkanie 61mk na parterze. Mieszkanie b. ciepłe, rozkładowe (osobno wc i łazienka),
blisko sklep, przystanek itp. Bez
pośredników. tel. 663 382 549
Kiepury 51 m,1-sze piętro
- Pilnie sprzedam mieszkanie
na 1-szym piętrze na Kiepury
2 pokoje. Ciepłe i tanie w utrzymaniu. Do zamieszkania. Cena
bardzo atrakcyjna. Właściciel
- 502 399 088
Kiepury 51m2 155tys zł 2-pokojowe mieszkanie na I
piętrze, środkowe z balkonem.
Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335

Kiepury III i IVp. - 52m2 2pokoje - IIIp.52m2, 2 pokoje
(23,12m2) z balkonem-po
remoncie - w cenie zab.
kuchenna i cała sypialnia oraz
IVp. 52m2, 2pokoje - po kap.
remoncie, pięknie wykończone.
W cenie zab. kuchenna ze
sprzętem. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Kiepury M3 po remoncie
175000 - Mieszkanie o pow.
63m2 na wygodnym 1 piętrze
w okolicy ZUSU. Słoneczne,
ciepłe, nowocześnie urządzone, czynsz z c.o. i ciepłą
wodą wynosi 365zł, cena tylko
175000 zł lic.16361 - 600 227
515
Kiepury trzy pokoje sprzedam dobra cena po remoncie
nr lic .10171 508240826
Kiepury, wieżowiec 64m2
- 165tyś. - VI piętro,64m2,2pokoje(20,12m2)oraz kuchnia
połączona z pokojem (17m2)
balkon, piwnica, pom. gosp
na korytarzu. Dobry stan techniczny, okna PCV, glazura,
panele. Możliwość przebudowy.
N. Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Komfortowe w centrum
Jeleniej - po modernizacji , 4
pokoje. pow.130m2 na parterze w kamienicy. Ogrzewanie
gazowe + kominek. Na mieszkanie lub lokal. Cena 370tys.
zł. Nieruchomości. Rychlewski
Lic.9549. - 602 732 135
Komfortowe, wyjątkowe
52m2 przy Kiepury, z częściowym umeblowaniem i wyposażeniem na IIIp. z balkonem
, wolne od już N. Grzywińscy
lic.998 - 505 074 854
Ładna kawalerka z balkonem
- 30-metrowe mieszkanie na
Zabobrzu II, słoneczne, z wyposażoną kuchnią i bardzo dużym
balkonem, czynsz tylko 165 zł.
Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
Ładne 2-pokojowe 129tys
zł - Mieszkanie na wysokim
parterze w bloku w zacisznej
lokalizacji, całkowicie rozkładowe, bardzo tanie w utrzymaniu czynsz z ogrzewaniem
i cw 153zł,c.o i cw. z sieci.
Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
M-2 i M-3 - Atrakcyjne mieszkania na ul. Moniuszki 4, wieżowiec 4 i 5 piętro 35 m2 i 53,60
m2 sprzedam pilnie lic. 10171
- 514 600 106
M2 z wyposażeniem, 37m2,
parter, czynsz 222zł, ogrzewanie miejskie, okna PCV, nowy
junkers, piwnica. Nie przegap
okazji – 104 000zł Kodex 10721
- 513 060 568
M3 Kiepury 175tys, prowizja
1,2 - Mieszkanie 3 pokojowe,
63m2, na 1 piętrze w bloku
4-piętrowym. Nowe okna,
panele, płytki w łazience, miejsce parkingowe. Wymaga
odmalowania. Niska prowizja 1,2%. Polecam. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
M3 Morcinka 175000 zł - Mieszkanie na wysokim parterze w
okolicy Morcinka. Pow. 66,5m2
c.o. z sieci, słoneczne, ciepłe.
Atrakcyjna lokalizacja. Tylko
175000 zł lic.16361 - 600 227
515

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

M3, 47m, wzg. Roweckiego
- Sprzedam słoneczne,
zadbane, wsch-pd, mieszkanie 3-pokojowe w bloku, 3
piętro, blok ocieplony, klatka po
remoncie, ładna okolica, cena:
160tys - bez pośredników - 515
348 705
Malczewskiego 115.000
- Mieszkanie dwu pokojowe
rozkładowe z balkonem na
parterze o powierzchni 39 m2.
Lic. 5354 Nieruchomości Jeleniogórskie - 693 056 760
Mieszkania nowe bez pośredników sprzedam. Powierzchnie
od 48m2 do 120m2. Ceny od
2,9tys zł do 3,4tys zł za m2 510 243 264
Mieszkanie 3 pokojowe
63m2, na 1 piętrze w bloku
4-piętrowym. Czynsz 360zł.
Balkon od zieleni, miejsce
parkingowe. Okna pcv, panele,
płytki w łazience, zabudowa
w kuchni. Okazja cenowa.
Lic.7453 - 601 869 663
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Mieszkanie po remoncie Sprzedam bardzo ładne mieszkanie, w centrum Jeleniej Góry,
dwa pokoje 64m, ogrzewanie
co, trzecie piętro. Pośrednikom
dziękuję - 661 813 081
Mieszkanie w bloku (3
pokoje, kuchnia, osobna
łazienka i toaleta), 68m2, II piętro. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Ładna okolica, pod lasem
(Gałczyńskiego). 210 tys. do
negocjacji. Bez pośredników. +48 662-201-485
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

Nowe mieszkanie 2 pokojowe
53m2, na parterze lub piętrze, w
budynku 5 rodzinnym, posesja
ogrodzona, wydzielony parking
oraz ogrody. Stan deweloperski. Ogrzewanie gazowe.
Polecam! Lic.7453 Cztery Kąty
- 601 869 663

Okazja 105 000 zł - mieszkanie 47 m2, 2 pokojowe na
drugim piętrze w kamienicy
w okolicy Małej Poczty. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Okazja 3 pokojowe - mieszkanie 62 m2 po remoncie z
balkonem na pierwszym piętrze
ul. Kiepury tylko 175 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Pilnie sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie w bloku 4 piętrowym na 2 piętrze w małej zielonej okolicy Lwówka Śląskiego.
Mieszkanie jest jasne, ciepłe i
do zamieszkania bez ponoszenia dodatkowych kosztów - 693
501 189
Sprzedam 2-pokojowe nowocześnie wykończone, ładne,
słoneczne mieszkanie w Parku
Sudeckim, 44 m2, parter, salon,
aneks kuchenny, sypialnia,
łazienka, przedpokój, balkon.
Stan idealny. Do zamieszkania.
Cena 220 tys. - 606 381 483

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie po remoncie z balkonem
w okolicy Małej Poczty. Sprzedam pilnie - 511674670
Sprzedam 61mk na parterze/10. Mieszkanie rozkładowe
3-pokojowe na Kiepury, w b.
dobrej lokalizacji. Mieszkanie
da się łatwo zaadaptować na
lokal użytkowy. Tel. 663 382
549. - +48 663 382 549
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie z ogrodem w Łomnicy
teren niezalewowy do zamieszkania od zaraz nie wymaga
wkładu finansowego 180tys do
negocjacji - 535 491 240
Sprzedam bez pośredników
atrakcyjne mieszkanie 3 pokojowe - 517-847-809
Sprzedam bez pośredników
atrakcyjne mieszkanie 3 pokojowe na kameralnym rodzinnym
osiedlu. - 517-847-809

Sprzedam do kapitalnego
remontu mieszkanie o pow.
uzytk. 58m2 na pierwszym
piętrze na Wojska Polskiego
koło sądu atrakcyjna cena - 603
799 963
Sprzedam do remontu mieszkanie na Wojska Polskiego koło
sądu 57m2 dobra lokalizacja
pod kancelarię, ale niekoniecznie - 603 799 963
Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej
Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 605 934 763
Sprzedam kawalerkę
(ok.37m) po kapitalnym remoncie. Do dyspozycji piękny ogród.
Mieszkanie spełnia kryteria do
kredytu Rodzina na swoim.
Cena - 79000 zł, rozważę
każdą poważną propozycję.
Lic.10171 - 797-596-109
Sprzedam kawalerkę w centrum Piechowic - 6078887510
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Sprzedam kawalerkę, metraż
31.10, box w piwnicy, 2 piętro,
ul. Morcinka. Cena 140.000 pln.
Bez pośredników. Pilne. - 663
641 363
Sprzedam
mieszkanie 2
pokojowe + kuchnia
+ aneks kuchenny,
z ogródkiem
rekreacyjnym, Jelenia
Góra ul. Rodzinna,
cena 170 000 do
negocjacji tel. 601 708
823

Sprzedam mieszkanie 2
pokojowe 45m2 na Zabobrzu,
po remoncie, rozkładowe,
budynek ocieplony, dogodna
lokalizacja, cena 139tys.zl tel.515790925
Sprzedam
mieszkanie 2
pokojowe, Zabobrze,
parter, atrakcyjna
lokalizacja, cena 125
tys. do negocjacji bez
pośredników tel. 511
089 968

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam mieszkanie 3
pokojowe w Cieplicach własnościowe z wyposażeniem +
garaż i ogródek cena 250000
zł - 535 810 126
Sprzedam mieszkanie 52m2,
bezczynszowe w Pilchowicach,
1,5km od jeziora i tamy, 12km
od Jeleniej Góry, oraz działkę
rolną 42 ary (łąka przy drodze). Całość 75.000zł. - 756
478 696
Sprzedam mieszkanie 64m
na Zabobrzu. Budynek docieplony mieszkanie słoneczne
2balkony, wymieniona instalacja wod-kan, po częściowym
remoncie lub zamienię na inne
najlepiej z ogrodem - 600 274
107
Sprzedam mieszkanie cena
do negocjacji 2 pokoje 34m2
Zabobrze - 661 703 997
Sprzedam mieszkanie na
Kiepury 63m, 2 piętro, 210tyś.
- 665 073 322
Sprzedam
mieszkanie w
Podgórzynie - 2
pokoje, kuchnia,
łazienka, 46 m2. Cena
80 tys. zł. Tel. 608 461
544
Sprzedam nowe 2 pok. Złotnicza i nowe pięknie wykończone
2 pok. Kiepury bezpośrednio od
właściciela.504-786-104
Super oferta - 2 pokoje, kuchnia, I piętro, loggia, ogród,
budynek z nowym dachem i po
remoncie wewnątrz 149tys."NK"
lic 6327 - 502045638;
756436051
Szklarska centrum 160 tys
- Sprzedam własnościowe 46m
parter, dwa pokoje, kuchnia
łazienka, kotłownia, po remoncie. Bez pośredników. - 507
107 350
Śródmieście - centrum
205 tys.zł 67m2 "NK"lic.6327 602749567;756436051
Trzypokojowe - ul.
Noskowskiego - Dawne dwupokojowe o pow.53,49m2 na
VI piętrze w wieżowcu. Okna
PCV , ogrzewanie sieciowe. Do
niewielkiego remontu. Czynsz
320tys.zł. Cena 147tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
Trzypokojowe 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
Trzypokojowe mieszkanie
- 64 m2 180.000 zł. N.,,City,,
l.5908 - 695 034 321
Tylko 105 000 zł - mieszkanie
2 pokojowe 47 m2 na drugim
piętrze w kamienicy w okolicy
Małej Poczty. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Z powodu wyjazdu za granice
pilnie sprzedam mieszkanie w
okolicy malej poczty 2 pokojowe 47m, w zadbanej kamienicy. Niski czynsz, wymienione
instalacje, okna PCV. Cena
105tys.zl do negocjacji. - 603
642 329
Zabobrze Różyckiego - 2
pokojowe, 2 piętro atrakcyjna
cena. Lic5877 Małgorzata - 500
122 446

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokojowe mieszkanie umeblowane, kuchnia w pełni
wyposażona, łazienka. Ulica
Malczewskiego, parter. Info pod
nr tel. +48 513050206
3-pokojowe, parter, na O.
Orlim, częściowo umeblowane.
- 600 397 529
Do wynajęcia 2 kawalerki.
Jelenia Góra osiedle Czarne
Niezależny wjazd. Parking.
Ogród. Tel. 75 75 215 89, 795
203 490
Do wynajęcia bardzo słoneczna, w cichej dzielnicy,
umeblowana, 40m kawalerka
na Kiepury. Cena najmu 550zł
+ opłaty. - 695 348 928
Do wynajęcia bez pośredników
- kawalerka oraz 3 pokojowe
mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, box garażu podziemny, nowa kamienica tel.
513 557
Do wynajęcia mieszkanie 2
pok., łazienka, kuchnia, przedpokój, z pełnym wyposażeniem,
umeblowane, Ip., Zabobrze
Jelenia Góra, cena 850+media
tel. 691 576 479
Do wynajęcia pokoje jednoosobowe - 500 278 875
Do wynajęcia pokój i kawalerka
na osiedlu Czarne z wyjściem
na ogród, blisko pętla autobusowa. - 695 605 043
Kawalerka lub dwupokojowe - mieszkania w b. dobrym
stanie, na ul. Krótkiej, umeblowane, pralka, internet,
brak pokojów przechodnich i
aneksów-wszystko osobno.
Możliwość korzystania z ogólnodostępnego tarasu. Tel.:
603 139 998
Mieszkanie 2 pokojowe –
słoneczne w ścisłym centrum
ul. Druciana. Ogrzewanie
miejskie. Blok ocieplony. 3
piętro. Pokoje 16 i 8 m osobna
kuchnia. 880+liczniki dla pary
lub 3 studentów 509305575
Mieszkanie do wynajęcia
dla spokojnej pary , nie dla
usług tow. 2 pokojowe umeblowane. 850 zl w tym jest
wliczony czynsz plus liczniki i
kaucja . - 667 657 025
Uwaga Zabobrze 300/mies 2pok. kuch. łaź. przed. 300 zł
miesięcznie + rachunki. Bez
kaucji. Atrakcyjna lokalizacja,
umowa na rok płatna z góry.
Mieszkanie bez mebli. Od
zaraz - 502 464 959
Wynajmę 2 pokojowe z WC
i kuchnią oraz kawalerkę tel.
723 063 449, 75 61 231 93
Wynajmę kawalerkę
ul. P. Skargi - nowy
dom - II piętro, pokój,
kuchnia, łazienka,
36m2, meble,
ogrzewanie gazowe,
700 zł/mies.+ media
tel. 727 660 667
Wynajmę kawalerkę w Jeleniej Górze, umeblowana z
wyposażeniem tel. 884 607
950

Wynajmę mieszkanie,2
pokojowe, na parterze, po
remoncie, w pełni wyposażone
i umeblowane. W centrum JG,
obok Urzędu Miasta oraz
100m od UE, 800zł plus media
Od 06-20.07.2012 pod tel 783
294 143 - 693 842 093
Wynajmę mieszkanie,2
pokojowe, na parterze, po
remoncie, w pełni wyposażone i umeblowane. W centrum JG, obok Urzędu Miasta
oraz 100m od UE, 800zł plus
media Od 06-20.07.2012 pod
tel 783 294 143 - Mieszkanie
2 Pokoje centrum JG 800zł
od zaraz
Wynajmę od zaraz kawalerkę - zadbana, wyposażona,
okna pcv, budynek ocieplony,
dobra lokalizacja - Różyckiego
700 + media + 700kaucja - 604
750 162
Wynajm ę umeblowaną
kawalerkę 32 m przy ul. Gałczyńskiego - 662 41 53 11

Podgórzyn sprzedam
uzbrojoną w wodę, kan.
prąd, gaz ładną, słoneczną
działkę 11,44 ar. Widok na
zalew i góry. Cena 75tys. tel.
604620100
Sprzedam działkę budowlaną okolice Jeleniej Góry. Tel.
601 189 006

DOMY
SPRZEDAM

Apartament w centrum - w
spokojnej dzielnicy przy ul.
Kochanowskiego i jednocześnie blisko centrum Jeleniej
Góry. Na 80 m2 powierzchni
składają się 3 pokoje. Apartament po generalnym remoncie. Cena 265.000 PLN brutto
- 697 397 297/75 752 29 80
Lokal handlowo- usługowy
w ścisłym centrum Jeleniej
Góry na rogu 1-go Maja/Klonowica. Idealnie nadający się
pod gabinet lekarski. - 697 397
297/75 752 29 80
Myjnia bez pośredników
Orlen - bez pośrednika lokal
usługowo mieszkalny Parter
- Salon Kosmetyki Samochodowej. Piętro- 7 pokoi
+- 9 m2. Łazienka z prysznicem osobno toaleta. Aneks
kuchenny. Teren PKN Orlen
Cieplice obok Tesco - 696
800 785
Pilnie sprzedam kawiarnię z
ciastkarnią w Kowarach 280
m2 lub inne propozycje - 600
815 008
Sprzedam lokal handlowy
26m2 w Mysłakowicach tel.
885 924 199
Sprzedam lokal w centrum
60 m2 - 180 tys. zł z witrynami
i parkingiem tel. 607 055 801
Sprzedam na dobrych
warunkach lokale handlowousługowe w ścisłym centrum
Jeleniej Góry na rogu 1-go
Maja/Klonowica. Ceny lokali
zaczynają się od 2700zł za
1m2. - 697 397 297/75 752
29 80

Jeżów Sudecki 390 00 zł stan deweloperski, 4pokoje,
120m, piec 2 funkcyjny
,ogrzany styropianem, ogród,
garaż - 517 338 056
Ładny dom - budowany
w 2004 r, 135 m2, 5 pokoi,
2 łazienki, garaż, taras na
działce 1200 m2 w Łomnicy.
Tylko 425 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Okazja - sprzedam dom
w Łomnicy 130m, 5 pokoi, 2
łazienki, kuchnia, taras, ogród,
420tyś. - 665 073 322
Okolice Karpacza piękny
dom - 2km od centrum Karpacza, nowy dom, całkowicie
wykończony, 5 sypialni, 2
łazienki, garaż, ogrodzona
działka 1200m2, piękny widok
na Śnieżkę, w ciszy i spokoju,
atrakcyjna cena, sprzeda właściciel - 608 254 483
Sprzedam 1/3 domu w Cieplicach, bez pośredników tel.
515 455 484
Sprzedam dom do remontu,
w atrakcyjnym miejscu, 101m2,
działka 505m2, wysoki parter
+ piętro, 5 pokoi, kuchnia, 2
łazienki, cena 150 tys. zł tel.
516 606 242
Sprzedam dom jednorodzinny 100 m2 z garażem.
Działka 550 m2. Okolice Jeleniej Góry do zamieszkania.
Tel. 607 778 884
Sprzedam dom w Cieplicach o pow 210m kw w tym
dwa duże garaże. Możliwość
prowadzenia cichej działalności, działka 800m kw, blisko
parku i Aquapark'u - 509 282
553
Sprzedam dom w Jeżowie
Sudeckim tel. 505 020 519
Sprzedam komfortowy dom
o pow. 150m2 na działce
3000m2 w Pilchowicach, 14
km od Jel. Góry lub zamiennie na mieszkanie tel. 695
605 069

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło
Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel.
695 725 857

Sprzedam Dziwiszów działki
budowlane, 45 zł/m2
Gold House tel. 693
539 963
Sprzedam malowniczo
położone działki budowlane
w Dziwiszowie o powierzchni
od 1250m2. Kontakt 516 082
114

LOKALE
SPRZEDAM

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Bezpośrednio wynajmę
lub sprzedam lokal usługowy,
dostosowany na mieszkanie
dla osoby niepełnosprawnej,
pow. 40m2 na Zabobrzu III
tel. 608 386 599
Cieplice lokale do wynajęcia na cele usługowo handlowe o pow. od 25 do 250 m
kw. Telefon 501377514
Do wydzierżawienia lokal w
Sandra SPA Karpacz, pow.
35m2 w celach handlowych
tel. 500 086 614

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do wynajęcia lokal (budynek) o pow. 300m2 (w tym
biuro, łazienka), media, przy
głównej drodze na Wrocław
(Maciejowa), idealny na
warsztat, hurtownię lub inne,
plac 1000m2, teren ogrodzony - 601 924 778

Do wynajęcia lokal o pow. Do wynajęcia lokal o pow.
70m2, plus zaplecze (biuro,
300m2, przy głównej drodze magazynek, wc i łazienka),
na Wrocław, plac 1000m2, przy pks-ie, idealny na spożywczy, cukiernię lub inne,
ogrodzony, media, cena do cena do uzgodnienia - 601
uzgodnienia, bez pośredni- 924 778
Do wynajęcia lokal usłuków - 691 426 188
gowy w centrum Jeleniej
Góry 34 m parter witryna
tej 607 10 11 16 lub 697
69 09 14
Do wynajęcia lokal-dyskoteka w centrum Jeleniej
Góry przy ul. Konopnickiej.
Tel. 881228844
Mamy do wynajęcia, bez
pośredników, powierzchnie
magazynowe, hale, biura.
Wielkość powierzchni od
20 m2 do 1300 m2. Ceny
od 5 zł/ m2. - 607 328
088
Odstąpię lokal po remoncie pod gastronomie w
uzdrowiskowej części Cieplic. - 665 163 087
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Pokoje 1-2 - 3 osobowe
dla studentów, firm, turystów,
grup sportowych. Internet, TV.
Lokalizacja Jelenia Góra ul.
Nowowiejska 43 "Gwardia"
tel. 606360 443, 606 356
064
Szklarska Poręba - centrum - do wydzierżawienia
ogródek handlowy 30 m2 tel.
607 055 801
Wydzierżawię w pełni
wyposażony ogródek gastronomiczny w centrum Szklarskiej Poręby - 880 044 951
Wynajmę lokal na działalność handlowo-usługową o
pow.56m w centrum Świeradowa Zdroju. - 724 770 425

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 425
m2 z biurem. Tel. 500 168
910
Sala gimnastyczna do gier
zespołowych, sala sportów
walki, siłownia, sauna, gabinet odnowy biologicznej.
Lokalizacja: Jelenia Góra, ul.
Nowowiejska 43 "Gwardia"
tel.kom. 606 360 443, 606
356 064
W y d z i e r żaw i ę p l a c z
zamykaną wiatą w centrum
Szklarskiej Poręby - wszystkie media - 880 044 951
W y n aj m ę p e n s j o n a t w
Szklarskiej Porębie z restauracją przy głównej trasie.
Wysoki standard, w pełni
wyposażony. - 784 482 765
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