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JELENIA GÓRA Nikt nie spodziewał się tak wielkiej wody, ludzie byli bezradni wobec żywiołu

Będą uczyć
ciekawiej?

Starosto zapowiada więcej
atrakcyjnych profili w szkołach
średnich powiatu.

str.2

jelenia góra

To była
zabawa!

Na festynie Straży Miejskiej
było o bezpieczeństwie na wakacjach i nie tylko …

str. 7

- Regulacja Radomierki zakończyła się w ubiegłym roku, jednak fragment przy ul. Trzcińskiej faktycznie
nie został ujęty w planie, bo na ten
czas nie było takiej potrzeby - powiedziała nam na początku minionego
tygodnia Magdalena Łońska, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- RZGW opracował dokument, w którym zawarte zostały wszystkie pilne
roboty naprawcze wraz z kosztorysem i dokumentacją fotograficzną,
które dotyczą również tego odcinka.
Obecnie wnioskujemy o przyznanie
środków finansowych na ten cel. W
ramach ich pozyskiwania będziemy realizować najpilniejsze prace
konserwacyjno-remontowe. Należy

REGION

podkreślić, że zamierzamy naprawić
mur, który jest własnością zarządcy
drogi, dlatego też chcemy by pokrył
część kosztów naprawy - wyjaśniła
rzeczniczka.
Tymczasem już środę (04.07)
Radomierka pokazała, jak może być
groźna. Po godz. 19.00 poziom potoku, właśnie na Trzcińskiej, zaczął
się bardzo podnosić i w niektórych
miejscach woda wydostała się z
koryta zalewając ok. 30 arów przydomowych podwórek. Zagrożone
podtopieniem były domy od numeru
10 do 18, a najbardziej z nich nr 14,
przy którym straż pożarna ułożyła
kilkadziesiąt worków z piaskiem.
Wtedy woda nie wdarła się do domostw i po godz. 20.00 poziom rzeki

zaczął już opadać. Niestety nie na
długo. Już następnego dnia sytuacja
była nie do opanowania.
- Kiedy w czwartek po południu
zaczął padać grad, zerwał się wicher
i spadł ulewny deszcz, patrzyliśmy
jak Radomierka wzbiera, ale byliśmy przekonani, że nie dojdzie do
wystąpienia wody z koryta - mówiła
Aurelia Guza z ul. Wrocławskiej. Jednak przy nawrocie nawałnicy
rzeka zaczęła przybierać dosłownie
w oczach. I nagle woda zaczęła
się wlewać na podjazd i do domu.
W mieszkaniu było jej z 20 cm, w
garażu więcej - pokazywała kobieta.
Woda wlała się także do zaparkowanych pod domem samochodów.
W Maciejowej nie uratował się
ani jeden dom położony przy Radomierce. To ogromna tragedia setek
ludzi. Ale nie tylko mieszkańców
tej dzielnicy Jeleniej Góry. W całym
regionie nawałnica spowodowała
straty szacowane w milionach
złotych.
(Angela, bc, Agrafka)

Więcej na stronie 3.

Fot. Aleksandra Woźniak

- Po większym deszczu sypiące się kamienie z murku do
Radomierki, a także chwasty i drzewa rosnące w jej korycie,
mogą spowodować, że potok wystąpi z brzegów - alarmowali kilka dni przed nawałnicą mieszkańcy Maciejowej.
- Kto wtedy będzie płacił za zniszczenie domów? – pytali. W
czwartek ich czarny scenariusz, stał się rzeczywistością. Po
nawałnicy woda zalała 180 domów i zabrała sześć mostów,
w tym główny na krajowej trójce.

Wielka woda zrobiła spustoszenie

JELENIA GÓRA

Były proboszcz Karpnik zamknął się na plebanii Agresywni wandale zrobili demolkę
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z Jeżowa Sudeckiego w wieku
26 i 29 lat, którzy w środę (4.07)
próbowali zdewastować jeden z
ogródków piwnych w Jeleniej Górze.
O wandalach policję powiadomił
anonimowy mężczyzna. Kiedy policjanci dojechali na miejsce sprawców
już tam nie było. Funkcjonariusze
zauważyli ich na ulicy 1 Maja, gdzie
zaczepiali i wyzywali oni przechodniów. Byli wulgarni i agresywni.
- Mężczyźni nie uspokoili się nawet

- Po taczkę i dawać
go tutaj! - takie epitety
padały we wtorek (3
lipca) pod adresem ks.
Marka Skolimowskiego, byłego proboszcza
parafii w Karpnikach.
Po południu pod plebanią zebrała się blisko
setka mieszkańców,
którzy kategorycznie
domagali się, aby ją
opuścił. Ten się w niej
zabarykadował i nie
otworzył nawet policji, która asystowała
zdarzeniu. Na miejscu
było sześć radiowozów,
żeby nie dopuścić do
aktów agresji.
Więcej na stronie 4

na widok policjantów. Wyzywali
ich i rzucali się do nich do bicia. Po
krótkiej szarpaninie zostali obezwładnieni i zatrzymani w policyjnym
areszcie. Byli pijany, mieli 2,8 i 2
promila – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy KMP
w Jeleniej Górze. Mężczyźni zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie.
Za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza
grozi im do 3 lat więzienia.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Lato z rakietą na korcie za darmo
Na jeleniogórskich kortach tenisowych od początku lipca do 31 sierpnia
organizowane są nieodpłatne półkolonie dla dzieci, na których mogą one
trenować tenisa ziemnego pod okiem
trenerów. - Chcemy pokazać że korty
nie muszą stać odłogiem na mapie
Jeleniej Góry. Kiedy ja zaczynałem
moją przygodę z tenisem, niestety
takie zajęcia nie były organizowane,
a szkoda, bo być może obecnie byłoby
więcej jeleniogórskich graczy - mówi
Mateusz, jeden z opiekunów, który grę

REKLAMA

POWIAT

Potop przyszedł nagle!

REKLAMA

Tomasz Czaplicki wykonał
swój najlepszy przejazd finałowy
zdobywając 523 pkt. i tym samym
zdobył tytuł wicemistrza Europy
w kategorii K1SM (kajaki jedynki
squirt mężczyzn). Zwycięzca wyprzedził go o zaledwie 9 pkt.

str. 5

w tenisa trenuje od 8 roku życia.
Obecnie grupa uczęszczających
dzieci i młodzieży liczy około 30
osób, a minął dopiero pierwszy tydzień półkolonii. Przedział wiekowy
uczęszczających jest bardzo duży
- od 4-letnich dzieci aż po 16-lenią
młodzież. Zajęcia trwają od 9.00 do
11.00. W tych godzinach każdy może
przyjść na kort. Więcej informacji w
Międzyszkolnym Ośrodku Sportu, tel.
75 646 66 80.
(Angela)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIEJ SIĘ MÓWI
Jeleniogórska
artystka
Lucyna Witkowska

O NIej SIĘ MÓWI

Po raz trzeci prowadziła warsztaty
malowania na szkle podczas prestiżowego Festiwalu Art & Glass, który odbył się w miniony weekend na Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze.
Lucyna Witkowska malarstwem
na szkle zajmuje się od piętnastu
lat i jest to jej wielka, życiowa pasja. Ukończyła Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Szczecinie,
a obecnie mieszka w Dziwiszowie.
Współpracuje z Muzeum Karko-

noskim, gdzie maluje obrazy na
podstawie XIX-wiecznych dzieł,
które można tam również kupić.
Obrazy na szkle wykonuje także na
zamówienie. Zainspirowałam się
XIX-wiecznymi obrazkami na szkle
w Muzeum Karkonoskim, zaczynałam od wzornictwa religijnego.
Temperą, czyli techniką malarską,
znana od starożytności, maluję
sceny biblijne, różnych świętych
np. św. Floriana, który chroni
domostwa przed ogniem, chętnie
też umieszczam na szkle widoki
Karkonoszy i Jeleniej Góry oraz
kwiaty – opowiadała nam.
(Agrafka)

POWIAT Szkoły mają kształcić poszukiwanych fachowców

Mechatronik jest na topie
– Niż demograficzny nie wpłynie na stan szkolnictwa w powiecie jeleniogórskim w przyszłym roku szkolnym – twierdzi starosta Jacek Włodyga. – Tworzymy nowe profile, które
przyciągną uczniów tj. policyjny czy ratownictwa medycznego. Przyszłością mogą okazać
się także takie specjalności, jak obróbka plastiku i mechatronika – dodaje starosta.
Podczas spotkania z dyrektorami
szkół w powiecie jeleniogórskim,
ocenialiśmy warunki egzystencji jednostek, dla których jesteśmy organem
nadzorującym. Doszliśmy wspólnie
do wniosku, że nie ma powodu, by w
nowym roku szkolnym likwidować
którąś ze szkół z powodu zbyt małej
liczby uczniów. Zwróciliśmy jednak
uwagę, że dyrektorzy powinni tworzyć klasy profilowane, które by młodzież zainteresowały – mówi starosta
Jacek Włodyga.
Ważny jest rozwój placówek szkolnych w kierunku zapotrzebowania na
stanowiska pracy. Istnieje więc profil
policyjny w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
od nowego roku ruszy tam również
klasa ratownictwa medycznego. Duże
zapotrzebowanie jest na klasy, gdzie
by uczono skomplikowanej obróbki
plastyku, bo na takich fachowców

W piechowickim Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych istnieje już klasa policyjna.
jest w regionie zapotrzebowanie.
Podobnie jak na mechatroników, więc
taki profil też warto stworzyć.
- Absolwentów kierunków z elementami mechatroniki potrzebuje
Zakład Dr. Schneider w Radomierzu.
Chodzi o 300 miejsc pracy, a w perspektywie nawet do 900. Teraz trzeba

Ścięgny czy Ściegny? Oto pytanie!
mają w dowodach mieszkańcy wsi, na
tak pisaną miejscowość wydawane są
wszystkie urzędowe dokumenty.
I wszystko wskazuje, że to Ścięgny
odniosły zwycięstwo. - Zamierzamy
ubiegać się w ministerstwie administracji o zmianę wpisu na Ścięgny. Łatwiej to przeprowadzić, niż wymieniać
wszystkie dokumenty, bo to byłoby
bardzo kosztowne – powiedziała nam
sekretarz gminy Podgórzyn Grażyna
Pawlikowska.
(red)
REKLAMA

Jak byśmy nie napisali nazwy tej
wsi w gminie Podgórzyn, to jesteśmy
łajani za ignorancję. Przecież to Ściegny – strofują nas uważni Czytelnicy,
gdy napiszemy Ścięgny. Poprawcie,
bo wieś nazywa się Ściegny, kiedy
użyjemy literki „ę”. Kto ma rację?
Otóż... każdy.
W wykazach ministerstwa administracji miejscowość funkcjonuje jako
Ściegny. Ale to jest nazwa martwa, bo
od czasów powojnia używana jest nazwa zwyczajowa – Ścięgny. To Ścięgny

Znany w całej Polsce i za granicą
zespół Leniwiec powstał w 1994 r. i
zagrał już 600 koncertów w 9 krajach Europy. Wydał pięć płyt. - Każdy
z koncertów jest mieszanką naszych
utworów. Śiewam kawałki zarówno
z młodości, jak i te które jeszcze nie
zostały wydane i powstały dosłownie
parę dni temu. Bardzo lubimy grać
dla publiczności w Jeleniej Górze, bo
stąd pochodzimy - mówi wokalista.
„Muchę” można było usłyszeć w

sobotę (7 lipca) w cieplickiej muszli koncertowej,
w takich piosenkach, jak:
„Narodowość nieznana”,
„Krzychu”, „Droga”, „Reggae dla
pana prezydenta”, „Piekłoniebo”,
Helena”, a także w utworze Edwarda
Stachury „Pieśń na wejście” , który
pojawi się na następnym krążku.
- Na kolejnej płycie, która zostanie
wydana prawdopodobnie na początku 2013 r., planujemy zostać w
klimatach gatunków muzycznych
takich jak punk, reggae, ska i w tych
stylach chcemy nagrać poetyckie
teksty Edwarda Stachury - mówi
„Mucha”.

JELENIA GÓRA
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Nasi zdają coraz lepiej

NA TOPIE

Sejmik Osób Niepełnosprawnych
zaprasza na spotkania z radnymi

1 088 jeleniogórskich uczniów
zdało maturę, co stanowi 80,5
proc. zdawalności, a średnia na
Dolnym Śląsku wyniosła 77,9
proc. Najlepiej zdali egzamin dojrzałości uczniowie liceów ogólnokształcących - 91,6 proc. (średnia
dolnośląska to 77,9 proc.).- W
gimnazjach wyniki były o wiele
lepsze niż w latach ubiegłych.
Ich średnia zdobytych punktów
wynosi 55,95 pkt., podczas gdy
średnia wojewódzka to 54,60 pkt,
a krajowa - 55,75 pkt.
Gimnazjum przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr I wypadło
w tym roku najlepiej i zdobyło
średnią punktów 79,85, drugie
miejsce wywalczyli uczniowie
Gimnazjum nr 1 uzyskując średnio
63,73 pkt., natomiast trzeci ze
średnią pkt. 60,80 byli uczniowie
ze Społecznego Gimnazjum STO.
Pozostałe gimnazja uzyskały: przy
ZSRzA – 51,80 pkt., Gimnazjum
przy SZP-Ż – 50,63 pkt. Gimnazjum nr 4 – 49,85 pkt. Gimnazjum
nr 3 – 49,70 pkt. Najsłabiej wypadło wygaszane Gimnazjum nr
2 – 41,85 pkt.
(Agrafka)

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Fundacją
im. Stefana Batorego i Szkołą Liderów, w ramach Akcji „Masz Głos
Masz Wybór”, od maja realizuje
program pod nazwą „Dostępni
Radni”. Dyżury radnych odbywają
się w siedzibie Sejmiku przy ul.
Osiedle Robotnicze 47a, a terminy
spotkań można umówić przez kontakt z biurem KSON telefonicznie
pod bezpłatną linią 800 700 025
lub na e–mail: biuro@kson.pl.
Projekt polega na przybliżeniu
radnym różnych szczebli aktualnych problemów mieszkańców,
którymi radni winni żyć przez
cały czas trwania kadencji, a nie
tylko jak to się często zdarza od
kampanii do kampanii wyborczej.
To także dobra okazja do bliższego
poznania swoich radnych. Na
zaproszenie Sejmiku pozytywnie
odpowiedzieli radni Rady Miasta
Jeleniej Góry: Wojciech Chadży
(SLD), Oliwer Kubicki (PiS),
Leszek Wrotniewski (PO) oraz
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Józef Sarzyński (SLD).
REKLAMA
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ściągać ludzi spoza powiatu do pracy
w tej firmie. Dlatego lepiej od razu
uświadamiać młodzież, że warto
wybierać takie profile już na poziomie
szkół średnich, których potrzebuje
miejscowy rynek pracy i gospodarka
– dodaje Jacek Włodyga.
Agata Galas

Zbigniew „Mucha”
Muczyński
wokalista i gitarzysta
zespołu „Leniwiec”

Odbyło się już kilka takich
spotkań. Mieszkańcy przyszli z
problemami, którymi nie mogli
sobie poradzić od lat lub miesięcy.
Dotyczyły one m.in.: obciążeń za
wodę i ścieki przez spółkę Wodnik, problemów z działalnością
ZGKiL, a także bardzo poważnego
problemu, związanego z brakiem
w mieście domu dziennej pomocy
lub świetlicy terapeutycznej dla
dzieci niepełnosprawnych.
Odrębnym tematem była poruszana sprawa braku oferty miasta
i powiatu na wypoczynek letni na
koloniach lub półkoloniach dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
- Z blisko dwumiesięcznej obserwacji funkcjonowania programu
Dostępni Radni wynika, że to
dobra forma dialogu społecznego, której dotychczas w mieście
i powiecie brakowało. Spotkania
organizowane są nie tylko z myślą
o niepełnosprawnych – mówi prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych Stanisław
Schubert.
(red)
REKLAMA

Fot. Agrafka
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Woda zrujnowała domy niemal 200 rodzinom, zniszczyła drogi, zabrała sześć mostów...

Kataklizm w Maciejowej
remont pochłonie milion złotych.
Aurelia Guza z ul. Wrocławskiej
powiadała, że nikt nie spodziewał się
takiego obrotu sprawy. - Kiedy po raz
pierwszy zaczął padać grad, zerwał się
wicher i zaczął padać ulewny deszcz,
patrzyliśmy jak Radomierka wzbiera,
ale byliśmy przekonani, że nie dojdzie

Maciejowa jest zamknięta dla ruchu, będzie kosztować około 3 mln zł. Na
bo woda zniszczyła most na biegnącej środku widnieje ogromna dziura, asfalt
tędy krajowej „trójce”. Odbudowa mostu się zapadł i pofałdował. Ludzie przycho-

Potrzebna pomoc!

– Obecnie apelujemy do mieszkańców Jeleniej Góry o pomoc na rzecz poszkodowanych
z Maciejowej. Na portiernię naszego ośrodka, mieszczącego się przy al. Jana Pawła
II od 8.00 do 20.00 można przynosić sprzęt do sprzątania: wiadra, miotły, szufelki,
mopy itp. Niezbędne są również wszelkiego rodzaju środki czystości: proszki, płyny do
mycia, środki odkażające itp., a my przekażemy je potrzebującym – mówi Wojciech
Łabun, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
REGION

Fot. Ela

Sztab kryzysowy o nawałnicy

W całym regionie trwa szacowanie strat oraz kontrolowanie sieci
wodnych, gazowych i energetycznych. Całość monitorują pracownicy
sztabu kryzysowego, którzy w piątek
próbowali podsumować najgroźniejszą nawałnicę, która przeszła nad
regionem.
Reprezentanci Rejonu Dystrybucji
Gazu w Jeleniej Górze nie znaleźli
rozszczelnień sieci, ale na skutek
osunięcia się warstw asfaltu oraz
ziemi istniało pewne niebezpieczeństwo, awarii na magistrali. Policja
oraz straż miejska nie odnotowały
żadnych kradzieży czy zaborów
mienia.
Służby ochrony środowiska i sanitarne nie ujawniły żadnych emisji
cieczy, ani z zalanych zakładów firmy
„Dr Schneider” w Radomierzu, ani z
tamtejszych stacji benzynowych.
– Jesteśmy przygotowani do wydawania potrzebującym środków
dezynfekcyjnych – powiedziała Ewa
Czyżewska, dyrektor Powiatowej
Stacji San.-Epid. Problemem były
przejazdy autobusów MZK.
– Dojeżdżamy niemal do kościoła
w Maciejowej wozami linii nr „2” –
powiedział w piątek Marek Woźniak,

prezes zarządu MZK – a potem, na
dalszym tradycyjnym odcinku tej
linii zorganizowaliśmy wahadło do
Komarna. Natomiast pracownicy
firmy „Dr Schneider” oraz mieszkańcy Radomierza będą dojeżdżać
inną drogą, okrężną. Poza mostem
na drodze krajowej w Maciejowej
woda zniszczyła 5 innych mostów.
Bez przerwy przy udrażnianiu dróg
i usuwaniu wody pracowali strażacy
z PSP i OSP, m.in. dlatego, że były
potrzebne w każdej ilości generatory,
w sytuacji, kiedy na skutek odcięcia
zasilania energetycznego nie było
prądu w zalanych gospodarstwach.
Na szczęście większość awarii zostało
szybko usunięte. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
podstawiło kontenery niezbędne
do usuwania ton odpadków, które
naniosła woda. Prawie wszyscy
mieszkańcy Maciejowej albo wrócili
do swoich domów, albo pracują przy
nich, choć mieszkają u sąsiadów czy
rodzin. Tylko jedna pięcioosobowa
rodzina została przeniesiona do
bursy szkolnej i tam będzie mieszkać
do czasu, kiedy nie rozwiążą się ich
problemy mieszkaniowe.
(Angela)

REGION

Którędy objazdami?
Przez zerwany most przy ul. Wrocławskiej w Maciejowej kierowcy muszą poruszać się objazdami. Od strony
Jeleniej Góry trzeba kierować się na
Dziwiszów – Podgórki – WojcieszówKaczorów. Z Wrocławia natomiast
możliwy jest również dojazd przez
Kamienną Górę i Przełęcz Kowarską.
Karkonoski Informator Samorządowy natomiast informuje turystów
przyjeżdżających do Karpacza, by
kierowali się objazdami przez Karpacz
–Kowary - Kamienną Górę - Bolków
lub Karpacz – Mysłakowice – Łomnicę – Wojanów – Maciejową.
W piątek miasto wystąpiło (6.07)
do agencji rezerw materiałowych
Ministerstwa Gospodarki o użyczenie
trzech mostów, w tym jednego 50metrowego, który będzie stanowił
przeprawę przez zniszczoną ul. Wrocławską biegnącą krajową trójką w
Maciejowej. Most ma być dostarczony
na początku przyszłego tygodnia.
Szacuje się, że na odbudowę mostu na
krajowej trójce potrzebne będzie około
trzech milionów złotych.
Miasto nie ma takich pieniędzy w
budżecie, dlatego będą czynione starania o ich pozyskanie z województwa i
budżetu państwa
(Angela)

Po ulewie i gradobiciu w powiecie są poważne straty

Region też ucierpiał

Nawałnica nie oszczędziła również mieszkańców z całego
regionu jeleniogórskiego. Trzy drogi powiatowe zostały
zamknięte: w Trzcińsku, Komarnie i między Czernicą a
Strzyżowcem. Podtopiło wiele domów i mieszkań.
- Od piątku (5 lipca) od godz. 21.00,
w niektórych rejonach powiatu jeleniogórskiego w skutek nawałnicy
i silnego wiatru, cieki dotychczas
zupełnie spokojne zaczęły przybierać i
wylewać – informował Jacek Włodyga,
jeleniogórski starosta.
Nieprzejezdne były trasy: między
Strzyżowcem a Czernicą, w Komarnie
i w Trzcińsku.
W Komarnie zerwana została
droga na odcinku od posesji nr 109
do Kościoła, na wysokości budynku

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

nr 85 woda „zabrała” konstrukcję
mostku przydrożnego i naniosła go
na następny mostek. Przepust ten był
niedrożny, woda płynęła ulicą i częściowo przez budynek Kościoła (obiekt ten
był zalany). Zerwany został mostek
na początku Komarna od wjazdu z
Jeleniej Góry.
W Janowicach Wielkich przy ul.
Partyzantów woda wdarła się do
kotłowni w budynku szkoły. Przy ul.
Leśnej podtopione zostały budynki od
5 do 8, przy ul. Chłopskiej 2 obsunął się
mur oporowy w odległości
3 m od budynku, przy ul.
Robotniczej zalanych zostało kilka posesji, a przy
ul. Kopernika - podtopione
były budynki od 1 do 4.
W Kowarach uszkodzone
zostały: most ul. Gierniaka,
droga przy ul. Św. Anny
oraz ul. Kasztanowa.
W Mysłakowicach w
związku z silnymi opadami

deszczu oraz przekroczeniem stanów
ostrzegawczych na rzekach Bóbr w Wojanowie i rzece Łomnica w m. Łomnica
wójt Gminy Mysłakowice wprowadził
pogotowie przeciwpowodziowe dla
terenu całej gminy.
W Karpaczu uszkodzone zostały
drogi gminne. Odnotowano rozmyte
pobocza, naniesiony rumosz skalny,
połamane drzewa, uszkodzone przepusty, zapchane studzienki kanalizacyjne,
w części Karpacza uszkodzone linie
telefoniczne i energetyczne.
W Podgórzynie na wielu drogach
gminnych zostały wypłukane pobocza
oraz zamulone przepusty. Na chwilę
obecną są informacje o lokalnych
podtopieniach dwóch budynków
(Staniszów i Głębock). Na zbiorniku
Sosnówka z uwagi na brak prądu
nastąpiła konieczność zasilania awaryjnego (agregat + pompy).
W miejscowości Radomierz jest
kilka drobnych podtopień budynków
i piwnic. Częściowo zalane są obiekty
Zakładu Dr Schneider.
Poważniejszych strat nie odnotowano natomiast w gminach: Jeżów
Sudecki, Piechowice, Stara Kamienica i Szklarska Poręba. Cały czas
trwa jednak szacowanie szkód.
(Angela/Agrafka)

WARSZTATY ZAJEZDNI
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do wystąpienia wody z koryta – mówiła.
- Jednak przy nawrocie nawałnicy rzeka
zaczęła przybierać dosłownie w oczach.
I nagle woda zaczęła się wlewać na
podjazd i do domu. W mieszkaniu
było jej z 20 cm, w garażu więcej –
pokazywała kobieta. Woda wlała się
także do zaparkowanych pod domem
samochodów.
Strażacy przez trzy doby wypompowywali wodę z zalanych domostw.
W czasie kiedy w Maciejowej nie było
wady miasto zorganizowało punkt
poboru wody pitnej. Zadbało też o

ustawienie kontenerów,
gdzie można wyrzucać
zniszczone przedmioty.
Od piątku rano do osób
poszkodowanych próbowało dotrzeć około 20
pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
Spisywali straty oraz rzeczy, które są tym ludziom
obecnie niezbędne.
Bez przerwy przy zabezpieczaniu
domów i mieszkań oraz usuwaniu
skutków nawałnicy pracowali policjanci, strażacy i strażnicy miejscy.
Ile potrzeba będzie pieniędzy na
odbudowę zniszczeń w Maciejowej,
dokładnie jeszcze nie wyliczono, bo
trwa szacowanie strat. Wiadomo jednak, że będzie to kilkanaście milionów
złotych, a mieszkańcy będą odczuwać
skutki tej tragedii jeszcze przez wiele
miesięcy.
Bożena Bryl-Chrząszcz

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
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dzą tutaj i patrzą. - Nie do uwierzenia,
co zrobi wczoraj żywioł. Wskazują też
na równoległą, do głównej, ulicę Wrocławską, gdzie ucierpiały praktycznie
wszystkie domy, a nawierzchnia ulicy
jest co trochę zarwana. Takich ulic jest
w dzielnicy więcej. Zniszczonych jest
też sześć mniejszych mostków, których

Fot. Angela

Mieszkam tu od ponad 60. lat i takiego kataklizmu, jak
w czwartek (5.07) nigdy nie było. Woda w Radomierce
wzbierała w oczach. To było straszne – opowiadał nam
następnego dnia Józef Janikowski. – Ja mieszkam wyżej i
nawałnica nie narobiła mi szkód, ale od znajomych wiem, że
woda wdzierała się im do domów, a oni nic nie mogli zrobić
– mówił. Dzisiaj w 180 zalanych domach trwa sprzątanie i
oglądanie strat. – Wszystko mi „poszło” z tą wodą – mówiła
ze łzami jedna z mieszkanek.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Były proboszcz musi opuścić plebanię i Karpniki. Ale nie chce! Tymczasem mieszkańcy kategorycznie tego się domagają

Pieniądze miały być dla dzieci z Ruandy, ale...

Zamieszanie wokół daru serca
Podczas Dni Afryki w w SP nr 8 były zbierane pieniądze na
pomoc dla dzieci z Ruandy. Miała je otrzymać misjonarka,
autorka prelekcji. Podobno udało się zebrać około 360 zł,
ale te pieniądze do misjonarki nie dotarły – zadzwoniła do
nas Czytelniczka.
zł i 60 gr. przekazaliśmy na konto
PAH - opowiada zastępca dyrektora
SP 8.
- Natomiast pani misjonarka, która
miała u nas prelekcję myślała, że
weźmie te pieniądze i zawiezie na
misję, na którą niedługo jedzie. My
woleliśmy przelać te pieniądze na
konto fundacji. (Szkoła nadesłała
nam dowód wpłaty tych pieniędzy
- przyp. red.)
Misjonarka Iza Godyń twierdzi
natomiast, że ustalenia były takie, że
zebrane w szkole pieniądze trafią na

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Zapytaliśmy o to zastępcę dyrektora SP 8 Barbarę Wołoszyn. Dowiedzieliśmy się, że zbiórka pieniędzy
w szkole miała miejsce pod koniec
maja (27.05) br. podczas Dni Afryki. Dzieci wtedy robiły totemy, było wiele
konkursów, odbywały się prelekcje,
spotkania, koncerty, a także gościliśmy Elżbietę Wardzałę, wolontariuszkę Polskiej Akcji Humanitarnej oraz
misjonarkę z Ruandy. - Zbieraliśmy
pieniądze ze sprzedaży wykonanych
przez uczniów korali, masek i innych
przedmiotów. Uzbieraną sumę, 386

misję, w której pracuje. - Mamy pod
opieką ponad 60 dzieci, które głodują
i każdy grosz się liczy, który możemy
wdać na chleb czy ryż dla nich - opowiada. Dlatego, kiedy jestem w kraju,
prowadzę m.in. prelekcje zbierając
pieniądze na pomoc dzieciom w tym
kraju po ludobójstwie, w którym
panuje głód - podkreśla. Twierdzi, że
wiedząc o tym, że szkoła nie może
przekazywać pieniędzy „do ręki”,
zapytała, czy podać konto jej Kościoła
(Zielonoświątkowego – przyp. red.).
- Usłyszałam, że to niepotrzebne, że
zebrana suma zostanie mi przekazana. Tak się jednak nie stało. Trudno,
ale jest mi bardzo przykro, bo za te
pieniądze można w Ruandzie kupić
dużo jedzenia – dodała.
(red)

- Jak były proboszcz ma nakaz opuszczenia parafii, to co tu
jeszcze robi. Nie chcemy go – mówią ludzie w Karpnikach
jak już wspomniałam na początku
wszystkie kwestie związane z prawem kanonicznym są zawarte w
Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Odnośnie Ksiąg Parafialnych
- Skoro procedura kościelna dotycząca ks. Marka Skolimowskiego
nie została zakończona, której nota
bene finału na dzień dzisiejszy nie
znamy, to Ksiądz ma kapłański
obowiązek je przechowywać. W tym
miejscu mogłabym zadać pytanie - a
co by było gdyby duchowny Marek
Skolimowski otrzymał ze Stolicy
Apostolskiej decyzję uchylającą

Dekret Biskupa i nie posiadał przy
sobie owych Ksiąg? Znowu wrócilibyśmy do czasów wspomnianego
dominikanina.
Ks. Marek Skolimowski nie utrudnia ks. Erwinowi Jaworskiemu pracy. Powszechnie wiadomo, że księży
również obowiązuje savoir-vivre.
Działając jako pełnomocnik
Księdza, podjęłam przedsądowe
czynności dotyczące zaniechania
naruszeń dóbr osobistych ks. Marka
Skolimowskiego, ponadto w dniu
25.06.2012r. złożyłam do Prokuratury w Jeleniej Górze zawiadomienie o
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Jechał za szybko
i auto dachowało

popełnieniu przestępstwa ściganego
z urzędu wraz z wnioskiem o ściganie ściśle określonych osób.
Z racji wykonywanego zawodu, w
związku z art. 6 ust. Prawo o Adwokaturze obowiązuje mnie tajemnica
zawodowa, dlatego też odmawiam
dalszej odpowiedzi.
Na zakończenie dodaję - o ile tylko
będę w stanie i pozwoli mi na to czas
służę informacjami, które umożliwią rzetelne i staranne zbieranie
materiałów prasowych dotyczących
mojego mandanta.
Agata Galas, (red)

Chciał łapówką wymigać się od kary
został zatrzymany i stanie przed sądem

Groźnie wyglądało zdarzenie, do
którego doszło w środę (4 lipca)
około godziny 20.00 na krajowej
„trójce” w okolicy Piechowic. Kierujący sportowym fiatem 22–letni
mężczyzna w pewnym momencie
nie zapanował nad autem, co skończyło się dachowaniem.
- Kierowca jechał w stronę Jeleniej Góry, za szybko. Na śliskiej
jezdni wpadł w poślizg i samochód
dachował. 22-letniemu kierowcy
nic się nie stało – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. - Mężczyzna został
ukarany mandatem karnym w
wysokości 300 złotych i sześcioma
punktami karnymi – dodaje Edyta
Bagrowska.
(red)

Policjanci zatrzymali 4 lipca
36-letniego mężczyznę, który w
zamian za odstąpienie od czynności służbowych zaproponował
im po 500 zł łapówki.
Kierujący był pod wpływem
alkoholu, w trakcie jazdy rozmawiał przez komórkę i miał porcji
amfetaminy. Teraz grozi mu do 10.
lat więzienia.
Tego dnia około godziny 20.15
policjanci jadąc ulicą Konstytucji
3-go Maja w Jeleniej Górze zauważyli jadącego forda mondeo,
którego kier ujący rozmawiał
przez telefon komórkowy, a na
widok radiowozu gwałtownie
przyspieszył. Dlatego postanowili
go zatrzymać. W trakcie kontroli
okazało się, że oprócz tego, że

kierujący w tracie jazy rozmawiał
przez telefon komórkowy, to był w
stanie po użyciu alkoholu. Kierujący w zamian za odstąpienie od
czynności służbowych zaproponował funkcjonariuszom po 500
zł łapówki.
Mężczyzna posiadał również
kilka porcji narkotyków – informuje podinsp. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy KMP w Jeleniej
Górze. - Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia
i dalszych czynności.
Odpowie za usiłowanie wręczenie policjantom łapówki, za
posiadanie narkotyków oraz za
dwa wykroczenia w ruchu drogowym – dodaje.
(red)
REKLAMA
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Marek Skolimowski
miał opuścić Parafię w Karpnikach –
twierdzi jego adwokat Ewa Jaśkiewicz.
Zadaliśmy pani mecenas kilka pytań i
otrzymaliśmy taką
odpowiedź: W całej
tej sprawie, zapomniano zdaję się, że
mamy do czynienia
z prawem Kościoła Katolickiego i
obowiązującym go
Kodeksem Prawa
Kanonicznego. Czasy „Świętej Inkwizycji” dawno minęły
więc nie traktujmy
Księdza Marka
Skolimowskiego
jak dominikanina
Giordano Br una
w wydaniu XXI
wieku. Ks. Marek
Skolimowski jest
zameldowany na
pobyt czasowy w
Parafii RzymskoKatolickiej im. Św.
Jadwigi w Karpnikach. Co najmniej
do czasu zakończenia procedury
kościelnej posiada prawo kościelne
do przebywania w ww miejscu.
Natomiast wg orzecznictwa Sądów
Administracyjnych zameldowanie,
jak i wymeldowanie, jest tylko i
wyłącznie aktem rejestracji danych
dotyczących pobytu określonej
osoby w dotychczasowym miejscu.
To prawo własności decyduje o tym,
kto i gdzie chce przebywać. Parafia
należy do jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego, zatem

REKLAMA

Dokończenie ze str. 1 bo ks. Skolimowski nie opuszcza
plebanii.
- Do 18 maja były proboszcz miał
ostateczny termin opuszczenia
plebanii, a dalej siedzi jak ten pan
na włościach, sprowadził koleżanki i
się cieszy. Obce kobiety mają klucze
do plebanii, a nowy proboszcz nie
ma jak tu wejść, choć ma do tego
prawo - podkreśla Urszula Lendzion,
mieszkanka Karpnik.
- Jestem proboszczem od 1 marca
i wtedy powinno odbyć się przekazanie kluczy do parafii. Ksiądz Marek
Skolimowski odwoływał się od tej
decyzji. Nie została ona uwzględniona, a mimo to były proboszcz
- To jest diabeł, nie ksiądz, w innej nie poddaje się woli biskupa - mówi
miejscowości, gdzie był wcześniej nam ks. Erwin Jaworski.
Wczoraj ks. Erwin nie chciał
proboszczem, miał zakaz kontaktu
z dziećmi, bo jedno z nich uderzył wchodzić na plebanię z pomocą
– mówi mieszkaniec wsi Adam policji. Pukał do drzwi, prosił swego
Surma. - Piekło nam tu stworzył. poprzednika, żeby go wpuścił lub
Na mszę nie wolno się było spóźnić, chociaż wydał księgi parafialne,
bo przed rozpoczęciem zamykał bo ich brak uniemożliwia sprawne
drzwi kościoła na klucz. Odmawiał funkcjonowanie parafii. Ks. Marek
ludziom chrztu dzieci, komunii, Skolimowski odpowiedział przez
pochówków. Jak już ma nakaz drzwi, żeby kontaktować się z jego
przeniesienia od biskupa, to po co adwokatem.
- Z tą anarchią, która trwa już z
tu dalej siedzi, nie chcemy go tutaj
– mówią ludzie. - Spłonął mi dom, dwa lata, trzeba wreszcie skończyć.
miałem ciężką sytuację materialną, Parafianie domagają się swoich
a proboszcz chciał ode mnie 1300 praw kościelnych i nie mogą ich wyzł za pochówek żony. Musiałem egzekwować – mówi sołtys Karpnik
prosić księdza z Jeleniej Góry, żeby ją Augustyn Wilczyński.
Wczorajszy protest skończył się
pochował. Zrobił to za 300 złotych –
niczym. Co teraz? W takich przydodaje mieszkaniec Karpnik.
Po protestach parafian, biskup padkach zostaje jedynie sądowe
legnicki Stefan Cichy pozbawił ks. postanowienie o eksmisji i wyMarka Skolimowskiego funkcji daniu rzeczy oraz dokumentów
proboszcza w Karpnikach i nakazał należących do parafii. Czy do tego
mu przenieść się do Domu Księży dojdzie?
- Procedura kościelna dotycząca
Emerytów w Legnicy. W marcu
ks.
Marka Skolimowskiego trwa, zapojawił się nowy proboszcz, który
do dzisiaj dojeżdża tu z Mysłakowic, tem nie ma podstaw do tego, by ks.


Ludzie rozeszli się dopiero
po kilku godzinach. Były
proboszcz został na plebanii, mimo nakazu jej opuszczenia i mimo że już nie
tylko nie jest proboszczem,
ale od czerwca także oficjalnie księdzem. Wtorkowe
zdarzenie to kolejna odsłona trwającego od września
zeszłego roku konfliktu
między ks. Markiem Skolimowskim i parafianami. O
co poszło?

Fot. Agata Galas

Parafianie: ksiądz nam stworzył piekło

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

kultura / sport
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Będzie się działo

Teatr Nasz – wakacyjne spotkania

Country w Rynku

Fot. Teatr Nasz

Ponad 4000 zagranych spektakli i 38 premier teatralnych – Teatr
Nasz w Michałowicach w tym
roku świętuje 21 rocznicę. Podczas
wakacyjnych spotkań będzie można zobaczyć świetne spektakle.
Bilet kosztuje 39,99 zł.
Scenę tworzą profesjonalni,
wielokrotnie nagradzani aktorzy:
Jadwiga Kuta – aktorka Teatru
Naszego, laureatka XIII Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,
Tadeusz Kuta - aktor i autor tekstów satyrycznych oraz książki
„To jest nasza Amer yka, czyli
krótka historia Teatru Naszego”
oraz Jacek Szreniawa - muzyk,
kompozytor, multiinstrumentalista i wokalista.

JELENIA GÓRA
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REGION Festiwal sztuki i szkła przyciągnął w weekend tłumy

O pięknie zaklętym w szkle

Koncert zespołu country „HONKY
TONK BROTHERS” odbędzie się 14 lipca
W Teatrze Naszym w lipcu:
o godz. 13.00 na Placu Ratuszowym w
12.07.2012 (czwartek) Wakacyjna
Jeleniej Górze, w ramach cyklu „Ratu- Biżuterię, obrazy, ozdoby i rzeczy codziennego użytku, szkło unikatowe, moje autorskie. W
Loteria Kabaretowa
szowe Lato 2012”.
a wszystko ze szkła, można było w weekend nie tylko szkle rzeźbię m.in. widoki Karkono13.07.2012 (piątek) „Tak lubię was
podziwiać, ale także kupić na Placu Ratuszowym, gdzie szy i okolicy np. na szklanicach do
rozśmieszać” (kabaret)
Zlot
Zabytkowych
w sobotę i niedzielę trwał Art & Glass Festival. Były targi wody mineralnej - Marcin Zieliński,
14.07.2012 (sobota) Wakacyjna
Rolls Royce & Bentley
sztuki i rękodzieła artystycznego, a także wiele warsztatów grawer szkła ze Szklanej ManofakLoteria Kabaretowa
tury.
IV
Międzynarodowy
Zlot
Zabytko19.07.2012 (czwartek) NASZA KLASA
artystycznych m.in. rzeźbiarskie, malarskie, graficzne, ro- Kolorowe szkło, ptaszki, jabłuszwych Samochodów Rolls Royce & bienia witraży, sitodruków, czy też grawerowania szkła.
(spektakl kabaretowy)
ka to wszystko bardzo rzuca się w
Bentley
z
udziałem
ok.
40
aut
z
Polski,
20.07.2012 (piątek) „Tak lubię was
Festiwal Sztuki i Szkła to impreza doświadczeniami - powiedział An- oczy, ale najpiękniejsze moim zdaNiemiec, Austrii, Belgii i Anglii odbędzie
rozśmieszać” (kabaret)
oparta
na regionalnych tradycjach drzej Marchowski, konferansjer niem są szklane kwiaty o różnych
się
13
lipca
o
godz.
10.00
na
Placu
21.07.2012 (sobota) Wakacyjna
oryginalnych barwach. Festiwal
sztuki
szklarskiej. Zwiedzający festiwalu.
Ratuszowym w Jeleniej górze i potrwa
Loteria Kabaretowa
jest bardzo ciekawy ze względu na
Marcin
Zieliński
grawerowaniem
poznawali
tajniki
wyrobu
szkła
i
do
12.30.
26.07.2012 (czwartek) Wakacyjna
warsztaty, osobiście lubię brać udział
szkła
zajmuje
się
od
24
lat,
a
fach
ceramiki
oraz
oglądali
plenerowe
Loteria Kabaretowa
w zajęciach, gdzie mogę nauczyć się
przejął
po
ojcu.
Graweruję
w
szkle
wystawy
artystów
plastyków
two27.06.2012 (piątek) Wakacyjna Lote- Będzie Parada Świateł
ciekawych umiejętności np. rzeźbierożne
wzory,
poczynając
od
replik
rzących
w
Karkonoszach.
Gośćmi
ria Kabaretowa
XVI Międzynarodowy Zlot Hondy
nia w szkle – mówiła nam Joanna z
XVIII
i
XIX-wiecznych
szkieł
karkonofestiwalu
są
artyści,
rzemieślnicy
i
28.07.2012 (sobota) NASZA KLASA GoldWing Jelenia Góra ‘2012 odbędzie
Jeleniej Góry.
skich,
poprzez
szkło
użytkowe
typu
producenci
szkła
z
całej
Polski
oraz
(spektakl kabaretowy)
się 13 i 14 lipca na jeleniogórskim Placu
Agata Galas
kubeczki
dla
dzieci,
po
nowoczesne
Republiki
Czeskiej.
Ratuszowym. Podczas zlotu odbędzie
Już
po
raz
trzeci
się Nocna Parada Świateł, a w sobotę
zagra grupa Honky Tonk Brothers. Nie spotykamy się na Festiwalu Sztuki i Szkła
zabraknie pokazów i konkursów.
na jeleniogórskim
Placu Ratuszowym
Zagra dęta orkiestra
i co ważne można
14 lipca o godz. 16.00 w muszli kon- tu nie tylko obejrzeć
certowej w Parku Zdrojowym odbędzie pokazy, ale samemu
się koncert w wykonaniu Kowarskiej nauczyć się wykoOrkiestry Dętej.
nywania te wspaniałe dzieła podczas
Koncerty Organowe
warsztatów. Można
Koncert w wykonaniu Adama Kla- więc poznać tajniki
reckiego w ramach X Cieplickich Kon- malowania bombek,
certów Organowych odbędzie się 15 robienia witraży, czy
lipca o godz. 19.15 w kościele przy Placu malowania na szkle.
Piastowskim 18. W repertuarze utwory Dzięki takim inicjatyBacha, Mendelssohna, Surzyńskiego wom podtrzymujemy
Na festiwalu Art&Glas można było
oraz Liszta. Wstęp jest wolny.
regionalną tradycję
(Agrafka) i wymieniamy się
zobaczyć wiele pięknych przedmiotów

Tomasz Czaplicki wicemistrzem Europy w jedynkach mężczyzn

Popłynął na srebrny medal
W ostatnim dniu czerwca Tomasz Czaplicki wykonał swój
najlepszy przejazd finałowy zdobywając 523 pkt. i tym
samym zdobył tytuł wicemistrza Europy w kategorii K1SM
(kajaki jedynki squirt mężczyzn). Zwycięzcą zawodów i
nowym mistrzem Europy we Freestyle’u Kajakowym został
Ben Aldred z Wielkiej Brytanii, który w najlepszym przejeździe wyprzedził Tomka o zaledwie 9 pkt.
zawodnikowi łączącemu obroty kajaka
z jednoczesnymi trikami wiosłem. Nasz
zawodnik jako jedyny wykonał również
figurę super clean splitwheel, która
najogólniej mówiąc polega na wykonywaniu pionowych obrotów kajaka
z rotacją 180 stopni jedynie przy użyciu
balansu ciałem bez dotykania wiosłem
Fot. użyczone

Trzecie miejsce i brązowy medal
zdobył kolega Tomka z reprezentacji
Bartosz Czauderna. Czwarty był Michał
Wrzal (Karkonoski Klub Kajakowy).
Tomek poza medalem zdobył również
uznanie w kategorii OC-1 (Kanadyjki
jedynki otwarte), do której to zgłosił
się, aby ratować rangę mistrzowską tej
konkurencji. Student wrocławskiego
AWF zgłosił się do tej konkurencji,
gdyż brakowało jednego zawodnika
do spełnienia kryterium minimum 5
reprezentacji narodowych. Dzięki temu
nowym mistrzem Europy w kategorii
OC-1 mógł zostać reprezentant Niemiec
Philipp Hitzigrath. Nasz reprezentant
ostatecznie zajął szóste miejsce w tej
konkurencji.
Czaplicki przystępował do finału z
pozycji lidera, gdyż po półfinale sklasyfikowano go na pierwszej pozycji,
co już wróżyło sensację i pierwszy w
historii polskiego kajakarstwa medal
we Freestyle’u na Mistrzostwach Europy.
W finale Tomek zaprezentował bardzo
dobre sekwencje figur obrotowych i
powietrznych wzbogaconych o tzw. Artistic Bonus’y, które sędziowie przyznają
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o wodę, co stanowi o najwyższym stopniu jej trudności. Bardzo widowiskowy
przejazd nasz zawodnik zakończył
serią figur powietrznych tj. HUGE Loop
i Space Godzilla, które najogólniej możemy nazwać sekwencją salt do przodu.
Błyskotliwy przejazd dał Tomkowi notę
523 pkt, co pozwoliło mu ostatecznie na
zajęcie drugiej lokaty z różnicą zaledwie
9 pkt. do zwycięzcy.
Tomasz Czaplicki na co dzień jest
studentem wydziału Wychowania
Fizycznego o specjalności trenerskiej
AWF we Wrocławiu. Freestyle Kajakowy trenuje od 2005 roku i obecnie
związany jest z Karkonoskim Klubem
Kajakowym z Jeleniej Góry. Bardzo

dobrze spisał się Michał Wrzal również
z Karkonoskiego Klubu Kajakowego,
który po dobrych równych przejazdach finałowych ostatecznie został
sklasyfikowany na czwartym miejscu
wyprzedzając reprezentanta Niemiec
Helmuta Wolfa. Był to pierwszy tak udany finał tak ważnej imprezy sportowej
we Freestyle’u Kajakowym nie tylko
z powodu dwóch medali: srebrnego
Tomka i brązowego Bartosza. W stawce
finałowej na 5 zawodników mięliśmy
aż trzech Polaków, co dawało nam
pewny jeden medal a nawet szansę na
trzy. Jest to niewątpliwie wielki sukces
naszych kajakarzy.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Orliczki powołane na konsultację kadry
Trzy zawodniczki
kobiecej drużyny piłkarskiej Orlik Jelenia
Góra zostały powołane na konsultację
kadry Dolnego Śląska, która odbędzie
się 14. lipca. Do Żarowa pojadą Kamila
Brommer, Kamila
Cybulska oraz Angelika Smagur.
Powołania dla podopiecznych
trenera Stachowskiego to ogromne
wyróżnienia dla klubu, który istnieje
na piłkarskiej mapie zaledwie od
roku. Jak widać, efekty pracy sztabu
szkoleniowego jeleniogórskiej druży-

ny, która w najbliższym sezonie zadebiutuje w III lidze piłkarskiej, szybko
dostrzegli trenerzy kadry Dolnego
Śląska. Dziewczynom gratulujemy
oraz życzymy dalszego rozwoju i
sukcesów na boiskach piłkarskich.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Badmintonistka Chojnika
z medalem OOM
Badmintoniści na przełomie
czerwca i lipca rozgrywali w Krakowie swoje zawody w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Po raz pierwszy Olimpiada rozegrana
została tak późno przez co sezon
2011/2012 został dla badmintonistów bardzo wydłużony.
Pomimo wyczerpującego i długiego sezonu jeleniogórski badminton
znów w tym sezonie może poszczycić
się medalem. Brąz w grze mieszanej
zdobyła nasza zawodniczka Klaudia
Socha wraz z Marcinem Nowakiem z

UKS Smecz Bogatynia. Jest to ogromny sukces naszej młodej zawodniczki
tym bardziej, że to pierwszy sezon
gry pary Socha/Nowak. Swojego
zadowolenia nie krył Adam Słomka
trener Klaudii: - Jestem ogromnie
zadowolony z medalu, tym bardziej,
że Marcin z Klaudią już w II rundzie
trafili na „dwójkę” turniejową, którą
pokonali. Jeleniogórski klub KS Chojnik reprezentowali: Oliwia Socha,
Klaudia Socha, Jędrzej Nowak oraz
Kamil Słupek.
(Przemo)
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-06-29 godz. 18.30 - 2012-07-06 godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ

3000 PLN, sprzedaż ubezpieczeń - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w
obsłudze klienta, wykształcenie średnie, dyspozycyjność,
samodzielność, wysoka energia życiowa. Zgłoszenia z CV
- met.rekrutacja@gmail.com
Asystent dyrektora szkół
- Szkoła niepubliczna w Karpaczu zatrudni osobę z wykształceniem wyższym zawodowym
o profilu administracyjno-informatycznym. Oferty do 13.07.
br.na e-mail kadry@poczta.
cpia.pl - 883 358 159
Barmanka 1/2 etatu - Zatrudnię odpowiedzialną osobę na
bar w ośrodku wczasowym w
Karpaczu. - 693 458 689
Biuro Nieruchomości poszukuje pracownika, wymagania;
bardzo dobra znajomość pracy
z komputerem, posiadanie
samochodu, wynagrodzenie
prowizyjne, CV biuro.sudety@
wp.pl - 609 043 414
Brygadzistę - Zatrudnimy
osobę do nadzoru i zarządzania brygadami montujących
wykładziny obiektowe. Wymagamy doświadczenia w branży
budowlanej, zaangażowania,
charyzmy. Niezbędne prawo
jazdy. Wiek 30-45 lat. - 607
292 400
Centrum AiB w związku z
dużą ilością zleceń (7 dziennie)
pilnie nawiąże współpracę z
opiekunkami osób starszych.
Praca na terenie Niemiec.
Wymag. podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Umowa o pracę - 717 281 416
Dam pracę - pilnie poszukuje
osób na podbitkę. Kontakt 884881970
Do biura rachunkowego z
doświadczeniem, CV na mail:
biuroad@op.pl
Do hurtowni chemicznej w
JG - do obsługi klienta, fakturowania, wykładania towaru.
Wymagamy doświadczenia w
handlu i bardzo dobrej znajomości komputera. Umowa
o pracę, wynagrodzenie po
okresie próbnym 2000zł. CV
z foto na maila - chemiczny.
hurt@gmail.com
Doradca Klienta - oczekujemy: komunikatywności,
umiejętności współpracy z
ludźmi, otwartości, Obsługi
komputera, Gotowości do pracy
w terenie Oferujemy: Możliwość
awansu, atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z efektami
- 725 036 246
Doradca klienta banku Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne
za sprzedaż produktów i usług,
aktywne pozyskiwanie oraz
współpracę z klientami. - 500
086 705
Duży Ośrodek w Szklarskiej
Porębie zatrudni animatora z
doświadczeniem. CV prosimy
wysyłać na adres praca. szklarskaporeba@onet.eu skontaktujemy się z wybranymi osobami
- 757 172 225
Firma Iwo-Bau poszukuje
doświadczonych murarzy, język
niemieckim mile widziany. Praca
od zaraz. Umowa, zakwaterowanie, dobre warunki. 501418553; 699952962

Firma Iwo-Bau poszukuje
fachowców do pracy w Niemczech i Belgii. Znajomość j.
niemieckiego komunikatywnie. Firma gwarantuje umowę
+ zakwaterowanie + wysokie stawki. Kontakt 9-18 699952962,501418553
Firma J.G.Expres zatrudni
kierowcę z kat.B na trasy krajowe. Wymagania wiek pow. 21
lat, prawo jazdy pow. 5 lat. CV
na jgexpres.biuro@wp.pl lub w
siedzibie firmy w J. Górze ul.
Długa 4/5 DH "Dom Dziecka"
- 518 036 161
Firma z branży metalowej
zatrudni spawacza - metoda
TIG CV na adres thompl@
jg.onet.pl - 757618965/
Firma zatrudni ambitne, przebojowe i pewne siebie osoby do
pracy w dziale obsługi klienta.
Umowa o pracę, stałe godziny,
wolne weekendy. CV + list
motywacyjny : rekrutacja@
opalmedical.eu - 756 453 928
Firma zatrudni na okres wakacji ambitne, przebojowe i pewne
siebie osoby do pracy w dziale
obsługi klienta. Umowa o pracę,
stałe godziny, wolne weekendy. CV + list motywacyjny :
rekrutacja@opalmedical - 756
453 928
Gastronomia - Przyjmę
kobietę na stanowisko produkcyjne Jeżów Sudecki - 691
250 149
Hotel Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kelnerkę-pokojową biuro@restauracjakarkonosze.
pl tel 601598769
Hotel Szrenica w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza z
doświadczeniem. - 757 173
599
Hotel w Karpaczu zatrudni
na stałe kelnerkę z doświadczeniem. - 510 078 263
Kelner-ka barman Szklarska Poręba - Praca w restauracji w centrum na stałe lub
dorywczo CV wraz ze zdjęciem
wysyłać na restauracjaszklarska@op.pl więcej info pod nr
tel. - 693 429 971
Konstruktor/projektant - PMPoland S.A.
Wymagania:wykszt. wyższe
mechaniczne-Politechnika,
znajomość rys.technicznego-b.
dobra, SolidWorks i analizy
metodą elementów skończonych. Oferty:praca@pmpgroup.
com - 075-64-59-528
Koszenie trawy raz na 2
tygodnie w Mysłakowicach.
Wynagrodzenie 50 zł / ok 5-6
godzin koszenia. Kosiarka na
miejscu. - 509 202 060
Kucharz Karpacz - poszukujemy do współpracy ludzi
z pasją, kochających swój
zawód. Wymagamy: wysokich
umiejętności w przygotowaniu
dań głównie kuchni staropolskiej i europejskiej, otwartości
na kreatywność w tworzeniu
- 515 579 322
Kucharza zatrudnię do lunch
baru Euforia-Zabobrze. Wymagania dodatkowe: robienie pierogów i ciast. Proszę dzwonić
pn-pt wyłącznie w godz. 9:0016:00. - 501 555 355
Kucharzy, pomoc do kuchni
zatrudni Restauracja w Jeleniej
Górze. - 606 991 160

Mam do wykoszenia trawę
koło domu w Karpaczu - 609
299 457
Manager sali bankietowej
zatrudnię w clubie EuforiaZabobrze. Wymagania: duża
dyspozycyjność, energiczność,
dobra aparycja, komunikatywność. Proszę dzwonić pn-pt
wyłącznie w godz. 9:00-16:00.
- 501 555 355
Metafora Pub&Restaurant
zatrudni kelnerkę. Mile widziane
doświadczenie, znajomość j.
niem dodatkowym atutem. CV
ze zdjęciem składać osobiście
lub słać na jjacak@wp.pl - 504
995 338
Młodego do łopaty z prawem
jazdy - 793 240 653
MOPS Piechowice ogłasza
nabór na asystenta rodziny.
Szczegóły pod numerem tel. 601 482 197
Niania - Poszukuje dziewczyny wyjazd do Francji do
opieki do dwójki dzieci. Kontakt
tel.885303717
Nowo powstałe SPA w Karpaczu poszukuje do pracy
kosmetyczki, terapeutów. Zainteresowane osoby proszę o
przesłanie CV na e-maila - fortel@onet.pl
Oferujemy legalną pracę
w Niemczech w charakterze
opiekunki, wyjazdy na 6 tygodni
lub 2 miesiące. Oczekujemy
swobodnej znajomości j. niem.,
doświadczenia. Kontakt telefoniczny pn-pt w godzinach 9-16.
- 601611963/601750153
Oferujemy wyjazdy do Niemiec jako opiekunka osób starszych: proponujemy: - legalną
pracę, - wyjazdy na okres 6
tygodni lub 2 miesięcy, - wspólne
dobranie oferty i okresu pracy w
biurze, - materiały - 756410614,
660 700 825
Opieka - osoby praca dla pani
z komunikatywnym niemieckim
- 663 226 009
Pałac Łomnica Sp. z o.o.
przyjmie solidną osobę na stanowisko ogrodnika. Wymagana
znajomość tematyki ogrodniczej. - 757 130 460
Park Dinozaurów Szklarska
Poręba zatrudni osobę do
roznoszenia ulotek na terenie
Świeradowa-Zdroju. Osoby
zainteresowane prosimy o
wysłanie CV na adres: praca@
dinopark.com.pl
Partner Orange Polska
zatrudni osoby dyspozycyjne,
komunikatywne, z doświadczeniem na stanowisko telemarketera. - 500 287 547
Partner Orange Polska
zatrudni osoby dyspozycyjne,
komunikatywne, z doświadczeniem na stanowisko telemarketera. Wymagane doświadczenie
oraz dyspozycyjność - Alicjaa_D@poczta.fm
Pensjonat w Karpaczu
zatrudni pokojową. CV proszę przesyłać na adres: karol.
czoch@onet.pl - 757 619 309
Pilnie poszukiwany pomocnik murarza. Legalna praca w
Niemczech. Oczekiwana dobra
znajomość j. niemieckiego. 501527829, 756422300
Pilnie zatrudnię dekarzy
murarzy - 696 328 445

PMPoland S.A. poszukuje
automatyka-elektryka. Wymagania: znajomość maszyn i
programów maszyn CNC,
uprawnienia elektryczne SEP.
Oferty:praca@pmpgroup.com
- 075-64-59-528
Polcolorit S.A. zatrudni
admin. strony internetowej: znajomość technik Internet (html,
bazy danych), sumienność i
dokładność w obowiązkach,
narzędzia graficzne. CV prosimy składać:rekr_it@polcolorit.pl - 695 604 925
Poszukuje ekipę dekarzy odstąpię prace dekarskie - 696
328 445
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna praca
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość j. niemieckiego
mile widziana - 501527829,
756422300
Poszukujemy sprzedawcy
do sklepu z odzieżą i obuwiem
sportowym. Cv prosimy składać
na adres e-mail: sport_is_challenge@o2.pl lub osobiście w
sklepie Panteon w Centrum
Tesco.
Poszukuję opiekunki do
starszej kobiety w zamian za
możliwość mieszkania w Jeleniej Górze ok. Małej Poczty
- 791 747 790
Poszukuję osób młodych do
pracy przy roznoszeniu ulotek i
noszeniu reklamy plecakowej z
plakatem na plecach. W dniach
10,11,12 lipca w Jeleniej Górze.
Ilość miejsc ograniczona. Praca
w godz.9-17 10zł/h - 602 391
274
Poszukuję osób na stanowisko sprzedawca w sklepie "Szachownica" w Jeleniej
Górze w Tesco. CV proszę
wysyłać na adres mailowy:
e.lechtanska@szachownica.
com.pl - 515 193 522
Potrzebny pomocnik do
remontu mieszkania prace
wykończeniowe - 513 194 392
Praca dodatkowa dla mieszkańca Jeleniej Góry do pracy
na zlecenie w dziale technicznym. Prawo jazdy kat. B,
samochód, dyspozycyjność,
najchętniej emeryt/rencista
lub małżeństwo. Dzwonić w
dni robocze 09.00 - 16.00 - tel.
68/3280962
Praca Fast-Food, lody
wakacje - 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
Praca na stoisku z biżuterią - Praca w Carrefour dla
dziewczyny uczącej się zaocznie. Wymagana miła aparycja,
uczciwość, odpowiedzialność,
poważne podejście do pracy,
umiejętności sprzedażowe,
komunikatywność. CV na:just_
crystal@wp.pl - 519 722 630
Praca na terenie Niemiec dla
pielęgniarek i pielęgniarzy z
dyplomami. Agencja zatrudnienia Akmir – Anjapflege ul. Przemysłowa 4 A, 59-800 Lubań
Tel. 75 641 0 614 kom. 660
700 825

Praca na wysokości - przyjmę
do pracy w zakładzie kominiarskim praca przy montażu wkładów kominowych i drobnych
pracach ogólnobudowlanych.
wymagania : samodzielność,
wysoka motywacja do pracy,
prawo jazdy "B" - 602 674 639
Praca przy sprzątaniu. Oferta
dla osób z orzeczona grupą
niepełnosprawności (II- umiarkowaną). Zakład pracy chronionej. Kontakt tel. 501164349
512346915
Praca w Niemczech w charakterze opiekunki osób starszych. Wyjazdy na 6 tygodni
lub 2 miesiące, praca legalna.
Oczekujemy swobodnej znajomości języka niemieckiego,
doświadczenia. Kontakt: pn-pt,
9-16. - 601611963/601750153
Przedstawiciel / manager - Europejskie Centrum
Odszkodowań S.A. poszukuje
do pracy osób z doświadczeniem w sprzedaży i wysokim
poziomem etyki zawodowej.
Więcej informacji po przesłaniu
CV na adres jedrzej.gorny@
euco.pl - 666 891 758
Przedstawiciel handlowy
- Podstawa 1500-2000 netto
+ premie motywacyjne, p. kat.
B, miła aparycja oraz wysoka
kultura osobista, praca związana z częstymi delegacjami
i wystąpieniami publicznymi
CV praca@benedica.pl Zapraszamy - 756 451 999
Przyjmę do pracy brukarzy
(grupy) 516 052 375 - 512
248 717
Przyjmę do pracy murarzy
do stawiania kominów - 696
328 445
Przyjmę osobę do politurowania mebli. Wymagane doświadczenie. Tel. 600385810
Przyjmę osobę do rozdawania ulotek w Karpaczu. Codziennie, od 12.00 do 18.00. 1500 zł./
miesięcznie - 600 244 281
Przyjmę piekarza do piekarni
w Podgórzynie więcej wiadomości pod nr tel: 757621469
- 512 125 992
Przyjmę pomoc kuchenną z
prawem jazdy kat B do pizzerii,
tel 669 241 409
Recepcjonistka barmanka
- Camping Cieplice poszukuje
od zaraz do pracy na wakacje
lub do 30.09,dobra znajomość
niemieckiego i angielskiego,
bardzo dobre zarobki, umowa
o pracę, możliwe zakwaterowanie, CV na: info@campingpolen.pl - 607 353 069
Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kucharza z
doświadczeniem gwarantujemy
stała pracę oraz dobre zarobki
kontakt astoria.karpacz@o2.pl
lub 502583999
Sklep odzieżowy (odzież
damska) w Jeleniej Górze
zatrudni sprzedawcę. Solidna,
międzynarodowa firma. Umowa
o prace, pół etatu. - 665 607
866

Sprzątanie i opiekunka poszukujemy pani do pomocy
oraz dziewczyny lubiącej
dzieci (2-3 razy w tygodniu,
do dogadania). W Cieplicach,
raz w tygodniu 2-3 godziny. Od
zaraz. Kontakt 17-21 lub mail
hexa19@op.pl - 662275111,
668113141
Sprzedawca - supermarket
NOMI na dział budowlany.
Oferujemy umowę o pracę na
cały etat, wynagrodzenie 1500
zł brutto w okresie próbnym. CV
prosimy składać osobiście w
biurze marketu. - 661-390-034
Studentkę/ta od VIII na
stałe - jako sprzedawcę w salonie prasowym w Jeleniej Górze.
Wymagana uczciwość i miła
aparycja. Ok. 1oo godzin miesięcznie, możliwość awansu.
Cv ze zdjęciem na maila. aw2108@gmail.com
Szkoła Językowa Genius
w Cieplicach zatrudni lektora
języka niemieckiego. CV prosimy wysyłać na adres: szkolagenius@onet.eu - 725726277 /
725726288
Szukam kucharkę, kucharza
na umowę o pracę w Janowicach Wielkich. - 662 261 380
Towarzystwo Ubezpieczeń poszukuje kandydatów
na doradcę ds. ubezpieczeń i
inwestycji. Oferujemy system
szkoleń i wdrażania do zawodu,
atrakcyjne zarobki i rozwój
osobisty. Wykształcenie min.
średnie. - aleksandra.drobnik@
aviva.pl
W związku z intensywnym rozwojem KCM Clinic poszukuje
osób do pracy na Recepcji
(Dział Obsługi Pacjenta). CV ze
zdjęciem prosimy przesyłać na
adres rekrutacja@kcmed.pl
W związku z intensywnym rozwojem KCM Clinic poszukuje
osób do pracy w Marketingu.
CV ze zdjęciem + list motywacyjny prosimy przesyłać na
adres rekrutacja@kcmed.pl
Wiodąca firma z branży
finansowej poszukuje osób
na stanowisko przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego. Atrakcyjne
wynagrodzenie (stała + prowizja + premia), min. średnie
wykształcenie. CV na adres:
- jozef.pradela@axa-polska.
com.pl
Współpraca - Firma Zdrowotna szuka chętnych do:
- działu zdrowie i uroda - dla
sportowców – internautów.
Dochód 1500-2500 Zapewniamy szkolenia, awans i wzrost
dochodu. CV proszę przysłać
na mail: zdrowybiznesusa@
gmail.com - 605 565 758
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawców w sklepach firmowych W
Kowarach i Karpaczu. Oferujemy : - atrakcyjne wynagrodzenie Informacje Tel.503 179 545
bednarz.a@niebieszczanscy.
pl
Zatrudnię do biura rachunkowego na stanowisko specjalista ds. płac i ZUS. Wymagana
dobra znajomość programu
Płatnik - as@telvinet.pl

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10

RozmaitoŒci / reklama

JELENIA GÓRA

Ruszyła kolejna edycja „Bezpiecznych Wakacji”

JOE BONAMASSA – „Driving
Towards The Daylight”
GLENN FREY – “ After Hours ” wydawnictwo: J& R
wydawnictwo: Universal
Adventures/Mystic
Music Polska
Production

Miasteczko ruchu drogowego, konkursy z nagrodami koncert ukraińskiego zespołu „Zabawka z Ługańska, zabawa ze sprzętem straży pożarnej,
zwiedzanie autobusu MZK oraz malowanie twarzy – to tylko kilka z atrakcji, które pojawiły się podczas kolejnej edycji „Bezpiecznych Wakacji” w miniony
wtorek (3.07) na Placu Ratuszowym oraz w piątek na Placu Piastowskim w Jeleniej Górze.
„Bezpieczne Wakacje” jeleniogórska straż miejska organizuje od 10 lat. Do akcji co roku włączają się m.in. straż pożarna i graniczna, policja oraz
przedstawicielami Miejskiego Zakładu Komunikacji. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Grzegorz Rybarczyk.
W imprezie udział wzięły m.in. podopieczni półkolonii zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu
w Jeleniej Górze. – Dowiedziałem się dzisiaj od strażaka, jak zachować się podczas pożaru. Fajna jest taka zabawa, bo można dowiedzieć się ciekawych
informacji, które mogą być przydatne podczas wakacji– opowiadał Mikołaj, 8-letni uczestnik półkolonii w ODK.
(red)
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POP ROCK & JAZZ

Dzieciaki: Jest super!

Ten kalifornijski wokalista,
kompozytor i autor tekstów przez
10 lat (1971 -81) był jednym z
głosów The Eagles
Po odejściu od słynnych Orłów
zaczął nagrywać pod własnym
nazwiskiem. W 1982 roku pojawił
się z płytą „No Fun Aloud” a dwa
lata później z „The Allnighter”
(84). Rok później stał się wykonawcą dwóch fantast ycznych
przebojów „”Smuggler’s Blues” i
„You Belong To The City”, które
stały się muzyczną czołówką
serialu „Policjanci z Miami”, w
którym też zagrał jako szmugler
narkotyków. Jednak śpiewanie i
nagrywanie nowych piosenek w
jego przypadku było silniejsze.
Na nowe nagrania Glenna Frey
czekaliśmy dwa lata i warto było
czekać na ten „After Hours”, który
jest 6-tym krążkiem w jego solowej
karierze. Frey nie byłby sobą gdyby
nie zaskoczył swoich słuchaczy
proponując na krążku 11 niezwykle udanych klasycznych piosenek
traktujących o miłości.

Z niebywałą lekkością gra współczesnego bluesa i z jeszcze większą wyśpiewuje rokowo/bluesowe nutki, które
miesza z autorskimi kompozycjami. Tak
też się dzieje na najnowszym studyjnym
krążku na którym pomieścił 11 kompozycji. Bonamassa rozpoczyna album
utworem „Dislocated Boy” nawiązując
jak niegdyś Clapton do twórczości legendarnego bluesmana Roberta Johnsona..W „Stones In My Passway” interpretuje
niczym biały bluesman z Delty . W autorskiej tytułowej kompozycji „Driving
Towards The Daylight” słychać świetny
kołyszący rytm, genialne brzmiące
organy i psychodeliczne wstawki z lat
60 i 70. Oryginalny gitarowy riff Howlin’
Wolfa słychać na samym wstępie utworu
„Who’s Bern Talking” zaś w „I Got All You
Need” brzmi chicagowski blues Willie
Nixona w którym organy Hammonda
dają świetny groove a sekcja na dodatek
lekko swinguje .Bluesowa rockowa ballada „A Place In My Heart” grana przez
Bonamassę z sekcją dęciaków przykuwa
uwagę od pierwszej chwili.
Andrzej Patlewicz
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

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

REKLAMA
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 69zł za m2. Działka budowlana
w Jeżowie Sudeckim o pow. 2300m2 idealna pod
zabudowę szeregową. Działka płaska, nasłoneczniona malowniczo położona z widokami na góry. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Polecamy i zapraszamy.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Anna Roziel- Grzywińska 509 156 552.
ZEB 2642

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

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

NA WYŁĄCZNOŚĆ

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
ZEB 2638 Mieszkanie trzypokojowe, o dużym potencjale położone
w Cieplicach w budynku trzyrodzinnym. Mieszkanie o pow. 67 m2 usytuowane na pierwszym piętrze
z dużym ogrodem. Mieszkanie bezczynszowe
z ogrzewaniem miejskim. Cena tylko 135 000 zł.
Anna Roziel – Grzywińska 509 156 552
NA WYŁĄCZNOŚĆ

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
1. LOKALE - CENTRUM (główny deptak Jeleniej Góry)
Nowo wybudowany budynek róg ul. 1 Maja/Klonowica
W budynku:
- winda osobowa,
- podziemny garaż samochodowy
z windą samochodową,
- automatyczne otwierane drzwi wejściowe,
- wentylacja mechaniczna z rekuperacją
(odzysk ciepła),
- własna kotłownia gazowa,
- system p.poż budynku.

Sprzedam – cena od 2.700 zł netto/1m2
Wynajmę – cena od 30 zł netto/1m2

2. LOKAL DO WYNAJĘCIA
JELENIA GÓRA, UL. SZKOLNA 5/10

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 !

Lokal na I piętrze,
46m2,
klimatyzacja

3. LUKSUSOWY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednocześnie blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80 m2 powierzchni składają się: 3 pokoje (w tym duży
salon), kuchnia, łazienka
i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica. Przed budynkiem
znajdują się miejsca postojowe.
Apartament po generalnym remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje).
Apartament z kompletnym
wyposażeniem i umeblowaniem kuchni oraz dużą
szafą Komandor w korytarzu. Opłaty dla wspólnoty
tylko 200 PLN miesięcznie.
Cena 265.000 PLN brutto.

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.
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.
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.
9. ATRAKCYJNE CENTRUM!
MAR-MS-12608. Mieszkanie trzy pokojowe rozkładowe w centrum miasta o pow. 105,8 m2. Mieszkanie do
kapitalnego remontu. Serdecznie polecam i zapraszam
na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
10. OKAZJA CIEPLICE
ŚL. - 155.000!!!
MAR-MS-12593. Mieszkanie o pow. 70m2, I piętro dwupiętrowej kamienicy.
Wg ksiąg wieczystych na pow. mieszkania składają
się dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie po
remoncie i modernizacji uzyskano 3 pokoje wraz z
aneksami kuchennymi i trzy łazienki. Modernizacja
mieszkania pozwoliła wygospodarować jedno niezależne mieszkanie, które
można wynająć generować dochód z wynajmu na poziomie 600zł za m-c.
Marcin Środecki 883 797 878

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

www.jelbud.pl

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

tel. 75 64 69 659, kom. 509 939 934
www.ksjdevelopment.pl
Na szczycie wzgórza z widokiem na urokliwe Karkonosze
powstaje kameralny zespół budynków mieszkalnych. Osiedle
stanowi połączenie perfekcyjnej architektury (projekt realizowała
firma FORUM PROJEKT ) z bliskością natury oraz przepięknymi
widokami na Karkonosze, panoramę miasta i Wzgórze Krzywoustego (Grzybek).
Osiedle zlokalizowane jest w odległości
1,5 km od Placu Ratuszowego przy wyjeździe z Jeleniej Góry
na Zgorzelec i Jakuszyce. W realizowanym I etapie budynku
oferujemy 36 mieszkań
od 1 do 4 pokojowych,
od 28 do 110 m2.

3 pokoje Cieplice - Mieszkanie w
bloku lub kamienicy, w rozsądnej
cenie, zdecydowany klient, Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Kupię mieszkanie ok 40 m Zabobrze 2 lub 3 1 piętro lub wieżowiec
koniecznie balkon słoneczne, może
być do remontu gotówka - 509 266
386

2 pok Cieplice - nowy budynek 51m2, przestronne 2 pokoje, duża
kuchnia z miejscem na stół, zadbane,
słoneczne, balkon, zadbany budynek
oraz klatka schodowa cena 170.000
zł do negocjacji lic10728 GoldHouse
- 501 181 875
2 pok. z balkonem Cieplice - 51m2 z
dużym balkonem, w kilkuletnim bloku,
przestronna kuchnia z miejscem na
stół, zadbany teren wokół posesji, blisko parku. cena 170tys do negocjacji,
lic10728 GoldHouse - 501 181 875
2 pokoje 47m2 centrum 2 piętro - ul.

MIESZKANIA
SPRZEDAM
"Perła Cieplic" ostatnie 2 - Nowe
słoneczne apartamenty dla wymagających przy Termach Cieplickich.
Parki, internet, TV-SAT, cisza...
Ostatnie mieszkania. Przyjdź, obejrzyj i wynegocjuj cenę za swoje
mieszkanie. Info@dom-pol.com - 782
566 823
2 piętro 47m2 2 pokoje po remoncie - ul. Złotnicza 109000zł - 504512-249

Złotnicza, w kamienicy po remoncie
w 2011r, mieszkanie remontowane w
2012, niskie koszta utrzymania, piwnica, cena 109000zł - 504-512-249

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.

2 pokoje w Jeleniej Górze - mieszkanie 46 m2 po remoncie, umeblowane
na parterze w kamienicy okolice ul.
Wojska Polskiego. 850 zł plus media.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

Do każdego lokalu mieszkalnego doprowadzona zostanie
oprócz tradycyjnej sieci, internetowa sieć światłowodowa
(umożliwiająca najszybszy dostęp do internetu i TV) oraz sygnał
telewizji satelitarnej. W budynku zaprojektowano windę dla osób
niepełnosprawnych ( wym. 1400x1400 mm), która łączy wszystkie kondygnacje z garażem podziemnym. Budynek podłączony
jest do sieci wodno-kanalizacyjnej PWiK WODNIK a energię
cieplną przeznaczoną na ogrzanie budynku i ciepłej wody użytkowej dostarcza PEC, co znacznie redukuje koszta.
Termin realizacji inwestycji: 30.07.2012r.
Codziennie zapraszamy na prezentację mieszkań, gwarantujemy zachwyt wywołany pięknym widokiem, niewygórowane
ceny, oraz świetną jakość używanych przez nas materiałów!
Wszelkie pytania odnośnie mieszkań, oraz ogółu inwestycji
prosimy kierować:
kom. 509-939-934
tel. 75 64 69 659
fax. 75 75 26 816
mail. d.jura@ksjdevelopment.pl
Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.ksjdevelopment.pl
2-pokoje, I - piętro, 51 m2 - ładne
mieszkanie w bloku IV-p. na Zabobrzu
III. Środkowe z dużym balkonem.
Osobna kuchnia. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Dobra lokalizacja. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
2-pokojowe mieszkanko 37,4m2104 tys parter Zabobrze Różyckiego
- 502 670 845

2. Mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Swiętojańskiej o
powierzchni 80,2 m2 na drugim pietrze . Mieszkanie
po remoncie , ładnie utrzymane. Ogrzewanie piecem
dwufunkcujnym . Nowe okna z PCV. ładny parkiet i płytki
ceramiczne, tapety strukturalne i gładzie. W cenie mieszkania murowany garaż w zabudowie szeregowej na pobliskiej posesji ok.
150m. Polecam Remigiusz Rychlewski tel. 501 73 66 44.

4. Dom w Podgórzynie. Ogrzewany gazem i kominkiem ,
wysoki standard. Ładne, bezpieczne miejsce, optymalny
układ pomieszczeń i wiele innych zalet.Szereg środkowy
pow. użytkowa 160 m kw. garaż. Wszystkie media.
Gwarantowany wysoki standard i wygoda. DOSKONAŁA CENA 440TYŚ. tel726 290 939

kową opłatą stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

MIESZKANIA
KUPIĘ

1. TYLKO 99 TYŚ. Dwupokojowe mieszkanie o
powierzchni 40 m kw. do remontu przy ul.Wyczółkowskiego. Usytuowane na pierwszym piętrze w kamienicy:
przedpokój, łazienkę, kuchnię i dwa pokoje. W pokojach
okna nowe PCV, w kuchni drewniane. Ogrzewanie
piecami kaflowymi. Doskonała lokalizacja dla ludzi
ceniących spokój w otoczeniu zieleni. Polecam tel. 726 290 939

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 , urzędu czy kościoła. 501736644

Każde z mieszkań posiada:

502 123 648

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

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

9 lipca 2012 r.

5. DOM TYLKO 139000 . Niewielki domek na peryferiach Jeleniej Góry. Na piętrze przygotowane ,
przytulne mieszkanie. Okna wymienione pcv, nowe instalacje, na podłodze panele oraz deska. Parter domu
przygotowany do remontu Ogrzewanie centralne,
miedziane z nowym kotłem. Niewielka , ogrodzona,
łatwa do zagospodarowania działka Wszystkie media. Rychlewski
Remigiusz tel: 501 73 66 44
6. Duży budynek o pow. całkowitej ok.480m.kw w
Sobieszowie z pięknym widokiem na Chojnik. Duża
działka o pow. 5793m2 Ponadto stodoła i zabudowania gospodarcze z dużym garażem. Nieruchomość
o wielkim potencjale Możliwe zaadaptowanie na różne
cele; niewielki hotel , pensjonat , agroturystykę 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
przy ul.Słowackiego. Mieszkanie o powierzchni użytkowej
59,8m2 , garaż. Ogrzewanie z miejskiej sieci. Okna drewniane w dobrym stanie. Dwupiętrowa kamienica , dachówka w dobrym stanie technicznym. Klatka schodowa po
remoncie. Mieszkanie wymaga remontu ale nadaje się
do zamieszkania. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
11. 132000 Ładne trzypokojowe z ogródkiem w
Jagniątkowie. Powierzchnia całkowita wynosi 56
m2, mieszkalna 45 m2. Usytuowane na pierwszym
piętrze w niewielkiej kamienicy. Okna nowe pcv,
nowe instalacje, na podłogach panele i deski.
Ogrzewanie CO piecem na paliwo stałe. Całośc
w dobrym stanie technicznym. Po remoncie dach
i klatka schodowa, mieszkanie ocieplone. Atrakcyjna lokalizacja w
pobliżu sklepów, przystanku, a zarazem wśród zieleni. Oferta godna
uwagi polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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Og£oszenia / Reklama
Zatrudnię dyspozycyjnego
mężczyznę do pracy fizycznej.
Umowa o dzieło. - 692 138
831
Zatrudnię ekipy tynkarskie,
mile widziane doświadczenie i
własna maszyna tynkarska, od
zaraz. Dodatkowo zatrudnię
ekipy budowlane. - 605766878,
694463342
Zatrudnię kelnera/ kelnerkę
w restauracji w Cieplicach.
Znajomość języków obcych. Z
doświadczeniem. CV + zdjęcie
kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię kierowcę C+E
transport krajowy praca od
poniedziałku do piątku baza
w Nowym Kościele - 662 198
791
Zatrudnię konserwatora
znającego się na naprawie starych zegarów. - 782 863 233
Zatrudnię lakiernika samochodowego. Dobre warunki
pracy i płacy. - 504 199 077
Zatrudnię od zaraz kierowcę
wywrotki z doświadczeniem
na terenie Jeleniej Góry. - 663
140 625
Zatrudnię osobę pełnoletnią
do roznoszenia ulotek - 517
172 540
Zatrudnię osobę z Karpacza
lub okolic do sprzedaży lodów.
Zainteresowanych proszę o
kontakt pod numer telefonu
782-967-321
Zatrudnię osoby (leniwym
dziękuję) w branży owocowowarzywnej za dobrym wynagrodzeniem na stanowisku
sprzedawcy lub magazyniera,
też praca dla studentów. Odp.
sms pod hasłem "zainteresowany/a" oddzwonię - 604 528
592
Zatrudnię osoby do obierania warzyw. Praca stała - 757
130 078
Zatrudnię Panią na zastępstwo urlopowe do pracy na
recepcji. Mile widziane doświadczenie w handlu. Podania z CV
proszę przynosić do Groty
Solnej Solana w Karpaczu, ul.
Mickiewicza 2. - 757 619 021
Zatrudnię pomoc na pasiece
- 603 686 034
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 solidną osobę
z własnym samochodem do
doręczania paczek z Poczty
Polskiej do adresatów na terenie Karpacza. - 609194370
E-mail: adwexpress@wp.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię ślusarz/spawacz
- 603 686 034
Zat r u d n i m y n a s t a ł e
kucharza i pomoc kuchenną
z doświadczeniem i prawem
jazdy kat. B. CV prosimy wysyłać na adres: kontakt@sorrento.pl lub osobiście zostawić
w Restauracji Sorrento, pl.
Ratuszowy 15.
Zatrudnimy na stanowisku
doradcy klienta osobę z minimum 3-letnim doświadczeniem
w branży kredytowej, potrafiącą
aktywnie pozyskiwać klientów dyrektor@kbknet.pl
Zatrudnimy osobę na stanowisko kierownika sklepu "Szachownica" w Jeleniej Górze w
Tesco. CV proszę kierować na
adres mailowy: e.lechtanska@
szachownica.com.pl - 515 193
522
Zatrudnimy w JZO sp. z
o.o. - osobę do działu systemu zarządzania jakością.
Wymagania: wyksz. wyższe,
j. ang., Excel, Access, ogólna
wiedza dot. zarządz. jakością,
TQM, Lean Manufacturing, Six
Sigma. Oferty na e-mail - kontakt@jzo.com.pl
Zlecę brygadzie elewacje na
terenie Jeleniej Góry. Więcej
informacji pod telefonem - 793
112 626
Zlecę obróbki blacharskie - na
elewacji - 793 112 626
Zlecę wykonanie schodów
betonowych na klatce schodowej , więcej informacji pod
numerem telefonu 506808951
Zlecę wymianę sprzęgła
Toyota Avensis 2000r 2000cm2
- 515 502 061
Zlecimy wykonanie tynków
maszynowych gipsowych i
cementowo-wapiennych w
budynkach wielorodzinnych,
użytkowych i jednorodzinnych.
Stałe zlecenia dla firm podwykonawczych lub samodzielnych
brygad. - 602 755 799

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

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części Honda Civic 93 benzyna - różne części z demontażu. Tanio - 888 916 697
Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje
napełnianie, odgrzybianie i
naprawa tel. 75 78 936 51

Sprzedam felgi 4x100 + Opel Astra I 92 gaz 1100zł opony 205/45 16" w średnim Mam do zaoferowania fajny i
ekonomiczny Opel Astra, auto
stanie...420zł - 515 972 368
posiada instalację gazową
ważną do 2015 oraz ubezMOTORYZACJA
pieczenie do grudnia 2012,
KUPIĘ
auto jeździ na gazie jaki i na
Auto skup dobre ceny - benzynie, brak przeglądu - 793
gotówka od ręki własny trans- 698 810
port - 787 009 777
Passat 1,9 et, gaz stan dobry
Auto skup dobre ceny - nasza na chodzie biały combi rok 93
firma zajmuje się skupem aut - 669 284 792
kupujemy tylko auta jeżdżące Sprzedam Citroena C2
umowa od ręki i masz auto 14VTR 2007 rok przebieg 106
sprzedane gotówka od ręki wła- tys km, dwa komplety kół, jedne
aluminiowe, OC i przegląd do
sny transport - 882 222 219
maja 2013 r, cena 15900 tys do
Japoński samochód kupię negocjacji tel. 518 644 561
Mazda, Toyota, Suzuki w cenie
Sprzedam Daewoo Nexia
od 1000zl do 4000zl odpowia- sedan - wspo. kier, 4*el.szyby,
dam na sms tel. 603182814
c.zamek, radio cd. Nowe tłuKupię auto - stan jest obojętny miki, sprzęgło, t.opony, elem.
gotówka od ręki - 882 222 133 zapłonu wszystko sprawne, 1.5
Kupię każde auto od 1000zł do 8v 147tys.km, metalic - sedan
cena 950zł zarejestrowany
8000zł najlepsze ceny. Legal- ważne OC - 791 241 261
nie, umowa lub faktura własny
transport gotówka od ręki 7 dni Sprzedam Opel Astra II 1.6
16V+LPG,167 tyś.km.,2000
w tygodniu. - 697 104 455
rok, autoalarm, blokada skrzyni
Masz auto, które chcesz biegów, światła dzienne, cb
wymienić na nowsze dzwoń radio, klimatyzacja, przegląd
do nas, kupujemy każdą markę do czerwca 2013 roku. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodauta. - 511 209 408
nienia. - 504 289 740
Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód Sprzedam Renault Laguna
kupię w cenie od 1000 do hatchback. Rok 1997, 5
4000zl odpowiadam na sms tel drzwiowy, zadbany, garażowany, kierowca niepalący, prze603182814
gląd do grudnia - 661 240 987
Urzędowa kasacja
pojazdów "CARBO"
Jeżów Sudecki ul.
Długa17 ( na terenie
składu opału)
Zaświadczenie do
wyrejestrowania.
Transport auta
bezpłatny tel. 75 71
374 12

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Ford Escort 1.8 TD kombi
- bordowy metalik stan dobry
ważne oc i przegląd cenna
3450 zł do negocjacji więcej
informacji telefonicznie - 601
159 153
Do sprzedania Golf 3 1.6 benzyna srebrny. Więcej informacji
pod numerem 608-020-795
Mam do sprzedania Renault
Laguna I (1994) z silnikiem 2.0
na benzynę. Uszkodzona po
stłuczce- przód + chłodnica. Do
remontu lub na części. Cena do
negocjacji. - 509 023 853
Mitsubishi Galant 97 r 2.0
16V benzyna, 136 KM. Sedan
skrzynia biegów manualna
(uszkodzony mechanizm różnicowy ). Pełna elektryka-elektryczne szyby, podgrzewane
szyby i lusterka, składana tylna
kanapa - 663 044 162
Mitsubishi Galant 98 poj. 2.0
- wersja sportowa, 190tys.km.,
alufelgi, komplet opon zimowych(po 1 sezonie), centralny
zamek, klimatyzacja, elektryczne szyby, nowa chłodnica
i rozrząd, radio cd-mp3, cena
8000zł do negocjacji. - 669
409 176

VW Golf IV, 1,9 TDI, 110 KM,
2000 rok, hatchback, hak, el.
szyby, alarm, cent.zamek, RO
CD, klimatronic, nowa maglownica, głowica, rozrząd, drążki,
końcówki, 13999 zl. - 607 487
364
W dobrym stanie sprzedam
Renault Megane Coupe rok
1997 benzyna 1,6 czarny
metalic trzydrzwiowy. Resztę
informacji udzielam tel. - 696
446 233

ANONSE
MATRYMONIALNE

26 chłopak szuka sponsorek
kobiet od 30 do 60 i mam
lokum, lubię dawać kobietom
rozkosz Cieplice, mogą być
kobiety bi, mam dużego 19cm
jest gruby - 722 227 372
Analik u dojrzalej z bardzo
dużym biustem - 661 771 698
Bardzo ładna, kobieca figura,
blondynka 35l. biust 4, 164cm
wzr. 60kg wagi zaproszę pana
na pieszczoty - 724 828 099
Blondynka, kobieca,
zadbana, ładny biust 35l.
Zaprosi do Cieplic dojrzałego
pana na dyskretne spotkanie
we dwoje. - 722 266 420
Edyta-biuścik 7 - zapraszam koneserów kobiecego
ciała, lubiących piękne i duże
piersi. - 537-066-908
Jestem przystojnym facetem
28 lat i poszukuje dziewczyny /
kobiety lubiącej rozmowy, przytulanki i inne zabawy we dwoje
w moim przytulnym autku. Sms.
- 537 086 075
Kobieca 30 latka 100 za
godzinę - 794 524 987
Nowa Kasia 25 lat - wydepilowana zaprasza do siebie
na niezapomniane chwile lub
dojedzie do twojego domku
albo hoteliku całuski - 667 501
735
Pan 50 L bi pozna pana - 505
504 716

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pani 47 lat pozna panów od
45 do 50 z samochodami godz.
100zł. Nie mam lokum. - 665
942 767
Pieszczoszka nowa Chcesz odejść od codzienności
przyjdź do pieszczoszki. - 534
840 597
Piękna i szczupła 20 latka 100
za godzinę - 782 008 168
Pomogę finansowo młodej
dziewczynie w zamian za miłe
spotkania. - 725 066 454
Poznam kobiety lubiące dobry,
długi sex i długie lizanko. Dyskrecja i kultura. - 791 892 980
Puszysta 35 latka z bardzo
dużym biustem 100 za godzinę
- 661 771 698
Stary wielce zboczony podglądacz zaprosi aktywnych do
40 Cieplice 601167505
Szukam koleżanki do współpracy. Wiek 18-50 lat. Ważne,
żebyś była zadbana. Dla mnie
ważne jest byś w ustalonych
wspólnie godzinach była na
miejscu. Gwarantuje wielu
klientów = duże zarobki. - 698
110 474
Wypieszczę, zadowolę każdą
kobietę do lat 40 zadzwoń a się
przekonasz, uwielbiam miłość
francuską w każdą stronę Z
Jeleniej Góry - 697 888 383

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - najtaniej - 696 328
445
Dachy - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka,
obróbki. 502 953 366
Dachy - remonty - najtaniej
zniżki dla wspólnot do 30% 696 328 445
Dachy pokrycia blacha,
dachówka, papa. Montaż okien
dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie
kominów. - 607 258 732
Dach y p r o f e s j o n a l n e Dachówka, blachodachówka
- 696 328 445
Dachy-naprawa, konserwacja, docieplanie, wentylacja,
obróbki 602 884 480
Dachy-remonty - kosztorys
i dojazd gratis dachówka blachodachówka gonty bitumiczne
- 696 328 445
Dekarstwo - ciesielstwo Pokrycia dachowe nowe jak i
remonty dachów rynny okna
połaciowe murowanie kominów
obróbki solidnie i fachowo - 609
654 791
Domy kompleksowo profesjonalnie w rozsądnej cenie - 605
209 140
Firma budowlana podejmie
zlecenia wszystkich prac remontowo-budowlanych. Oferujemy
wykonawstwo maszynowych
tynków, prac murarskich, dociepleń budynków oraz innych
prac wykończeniowych. - 602
755 799
Kompleksowe usługi
remontowe: panele, regipsy,
malowanie, płytki, gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana rur
wod-kan,itp.. - 509 666 342
Koparko-ładowarka
Caterpillar - usługi, wynajmę,
zagęszczarka Wacker 390kg 502 333 952

Kostka brukowa, klinkier Podjazdy, tarasy, kostka beton
i granit, ogrodzenia, mury oporowe, klinkier, drenaże, suche
zabudowy, malowanie itp. oraz
profesjonalne doradztwo. Faktura VAT, szybko, tanio i solidnie
- 787210943 lub 511545064
Malowanie, tapetowanie Usługi wykończeniowe i dekoratorskie: malowanie ścian i
sufitów, efekty dekoracyjne
na ścianach m.in. bejcowanie,
laserunki, werniksy, malowanie
odręczne motywów i ornamentów, tynki strukturalne - 603
509 513
Odstąpię prace dekarskie 696 328 445
Posadzki z mixokreta - Oferujemy wykonanie posadzek
betonowych pod dowolne
wykończenie podłóg. Zlecenia
realizujemy rzetelnie i terminowo. Zapraszam do współpracy. - 505 120 088
Profesjonalnie zajmujemy się kładzeniem wykładzin dywanowych oraz paneli.
Dajemy rok gwarancji na nasza
prace. Bezpłatnie pomagamy
przy wyborze materiałów.
Zadzwoń do nas już dziś
po wycenę - 782807589 lub
782807582
Remonty. Wysoka jakość
usług. Kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy, itp.) biały
montaż, instalacje centralnego
ogrzewania - 512 018 350
Remonty-szybko i solidnie
- Remonty ogólnobudowlane:
malowanie, panele, kafelki,
tynki, gładzie, dajemy rok gwarancji na nasza prace, pomagamy przy wyborze materiałów
budowlanych. Zadzwoń po bezpłatną wycenę. 12lat na rynku
- 782807589 lub 782807582
Szybko i solidnie - wykonujemy prace remontowe w
domu i ogrodzie, mamy duże
doświadczenie na polskim oraz
zagranicznym rynku. Prace
wykonujemy solidnie i dokładnie, zadzwoń już dziś bo bezpłatną wycenę - 782807589 lub
782807582
Technika grzewcza- hydraulik - montaże, modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz,
wodno-kan., centralne, podłogówki, solary, pompy ciepła,
przyłącza. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy
projekty - 793 511 444
Udrażnianie kanalizy 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
Usługi brukarskie, bruki.
Układanie kostki brukowej, granitowej, betonowej, stawianie
murków oporowych, wyklejanie
granitem, łupkiem, równanie
kostki wyspecjalizowanymi
maszynami, porządkowanie
posesji - 667 701 333
Usługi dekarskie. Wykonujemy: remonty starych dachów,
nowe pokrycia dachowe, więźby
dachowe, elewacje i docieplenia. - 500 062 371
Usługi zduńskie - budowa i
przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych - 789 312 781

Wszelkie prace ziemne i nie
tylko koparko ładowarką caterpillar - 881 623 371
Wykonujemy remonty ogólnobudowlane: tynki, gładzie,
kafle, malowanie, podłogi, elektryka, hydraulika, wszystkie
prace wykonujemy solidnie,
dajemy rok gwarancji. Pomagamy przy wyborze materiałów
budowlanych. - 782807589
782807582
Wywóz gruzu, wszelkich
odpadów (gruz, ziemia, żwir),
wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane do wynajęcia,
najlepsze ceny - 667 701 333
Zajmujemy się układaniem kostki granitowej i brukowej. Wykonujemy również
rekonstrukcje kostki (w zamkach, pałacach). Czyścimy i
konserwujemy zabrudzone
murki i starą kostkę brukową.
Zapraszamy. - 506274343,
514859464
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
EDUKACYJNE
Centrum kształcenia
"Adept" organizuje
kursy spawania ,
szkolenia na wózki
widłowe. Tel. 600 360
934
Korepetycje z matematyki, pomoc w przygotowaniu
do poprawki - na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej. - 796
557 408
Prace lic./mgr/zaliczeniowe profesjonalnie, terminowo, cena
do uzgodnienia. Wieloletnie
doświadczenie, kompetencja,
gwarantowana anonimowość.
- 663 359 461
Przygotuję do sierpniowych poprawek z matematyki.
Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. 60 minut 25-30
zł - 669 895 624
Szkoła Służb Ochrony
„Kobra” prowadzi nabór do
policealnej szkoły kształcącej
w zawodzie Technik Ochrony
Fizycznej. Rozpoczęcie nauki:
wrzesień 2012 r. - 75 75 268
39

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk z uprawnieniami
- instalacje elektryczne, odgromowe, systemy zabezpieczeń.
Awarie, przyłącza, pomiary.
Konkurencyjne ceny - 519
135 536

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Karmimy jak u mamy - zapraszamy Klub Cumulus na jeleniogórskim lotnisku zaprasza
na domowe obiady (również na
wynos) oraz okolicznościowe
imprezy (także przy ognisku).
Zapewniamy dobrą, naturalną
kuchnię i że będzie wesoło. 603 585 568

Szukam pracownika - w Karp- Kredyty, pożyczki - zapewczu - sprzątaczka - kelner/ka niamy szeroki wachlarz pożyczek i kredytów dla każdego w
- kucharz - 0-604 917 404
zależności od potrzeb i możliwości, od 100 zł do 15 mln
USŁUGI
Nam możesz zaufać 15 lat na
INFORMATYCZNE
rynku Karkonoskie Biuro KapiObsługa techniczna Call tałowe ul. Mickiewicza 2A - 75
Center. Zdalny nadzór nad 752-27-72
agentami, ograniczenie kosztów połączeń telefonicznych, Montaż kuchenek gazozwiększenie skuteczność tele- wych 24h - Tel.500-50-50-02
marketerów. Automatyczna Jel. Góra, Karpacz, Szklarska
konfiguracja stanowisk agen- Profesjonalnie odłączenie i
przyłączenie. Próby szczelnotów. - 605 965 852
ści instalacji gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni
USŁUGI
jakości i dobrej ceny
MUZYCZNE
Ogniska, wesela, podwie- Naprawa elektronarzędzi
czorki taneczne. Repertuar - zapraszam do serwisu elekpolski, zagraniczny, muzyka tronarzędzi do domu, ogrodu,
akordeonowa, cena do uzgod- pracy i warsztatu. Szybko,
nienia tel. 75 75 339 21, 692 tanio i solidnie, naprawimy Twój
uszkodzony sprzęt. Serwis i
046 727
sprzedaż elektronarzędzi mieWesela, spotkania - kawiar- ści się w Cieplicach. Polecam.
nia "Sonata" Cieplice. Miła - 691 065 261
atmosfera, smaczne dania. Naprawa pralek i sprzętu
Wesela umownie i spotkania, AGD Dariusz Simoniuk, Jelenia
czynne 11.00-22.00 tel. 75 75 Góra ul. Karłowicza 25, zakład
579 17, 692 046 727
czynny: pn-pt 10.00-17.00, sob.
Wesela marzeń - Zespół 10.00-13.00 tel. 603 835 489
Prestiż - Profesjonalny 3-5 Naprawy zmywarek, pralek,
osobowy zespół na wesela, kuchenek 608812320
eventy, imprezy karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy Of e r u j e m y k r e d y t y i
weselne. Bardzo dobre nagło- pożyczki na każdą okoliczność
śnienie i oświetlenie. Demo na w potrzebnej wysokości na
naszej stronie e-mail:kontakt@ dogodnych warunkach, nasz
zespolprestiz.pl - 517 900 425 profesjonalizm potwierdza 15
letnie doświadczenie na rynku
finansowym Karkonoskie Biuro
USŁUGI
Kapitałowe - 75 752-27-72
RÓŻNE
Pełen zakres usług księgoBiuro Rachunkowe Koala wych i finansowych: rozlicze- Oferuje pełen zakres usług nia z ZUS, US, płace, księgi
księgowych i finansowych: handlowe, książka przychodów
rozliczenia z ZUS, US, płace, i rozchodów i wiele innych
księgi handlowe, książka przy- - znajdź nas w sieci Biuro
chodów i rozchodów i wiele Rachunkowe Koala - W. Polinnych - W.Polskiego 54 - 782 skiego 54 - 782 020 635, 601
837 677
020 635, 601 837 677
Biznes pożyczka dla firm - na Podatki i księgowość - repredowolny cel do 300 000 zł, bez zentacja w czasie kontroli i
zaświadczeń z Zus i US. Atrak- postępowań podatkowych
cyjne oprocentowanie, nawet (długoletnie doświadczenie)
na 10 lat, bez zabezpieczeń Księgowość, kadry, płace, BHP.
majątkowych. Środki w 1 dzień. Kancelaria Podatkowa TAX. Zapraszamy ul. Armii Krajowej 510 243 264
Pogotowie gazowe 24h
13 - 509 375 412
Doradztwo finansowe - - Tel.500-50-50-02 Jelenia
od 15 lat pomagamy naszym Góra i okolice Junkersy, kotły,
klientom nie tylko w uzyskaniu kuchenki gazowe. Naprawa,
kredytu ale również doradzamy konserwacja, montaż urządzeń
w znalezieniu najlepszej oferty gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze
czy rozwiązaniu problemów
bezpiecznie pewni jakości i
nam możesz zaufać, sprawdź, ceny
Karkonoskie Biuro Kapitałowe
Pogotowie kanaliza Wuko
- 75 752-27-72
24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Junkersy serwis 24h - Góra i okolice Szybkie usuwaTel.500-50-50-02 Jelenia Góra nie awarii 1-3 godz od zgłoszei okolice. Junkersy, termy, kotły, nia Udrażniamy zapchane rury
kuchenki gazowe. Serwis, kon- (fi 30-200 mm) odpływy w domu
serwacja i montaż urządzeń i za budynkiem.
gazowych. Zawsze bezpiecznie
Przytnę żywopłot, skoszę
pewni jakości i dobrej ceny
trawnik /małe i duże powierzchKontenerowy wywóz gruzu nie/potnę drewno oraz inna
i śmieci. Wynajem kontenerów. pomoc. Szybko i tanio. Proszę
Najniższe ceny w mieście. - 500 sprawdzić. - 887 970 774
766 817
Sztachety drewniane,
Koszenie trawy zarośli, altanki, drewutnie, szybka
wycinki krzaków, ścinka drzew realizacja. Różne wymiary.
itp. - 502 980 015
Gwarancja jakości towaru. Tel.
Kredyt konsolidacyjny - kom. 600 586 419
Połącz wszystkie raty i płać Szybka gotówka na wakacje mniej. Atrakcyjne oprocento- nawet do 200 000 zł, okres krewanie, szybka decyzja kredy- dytowania do 10 lat, atrakcyjne
towa, dodatkowa gotówka na oprocentowanie, szybka decydowolny cel, do 200 000 bez zja kredytowa, środki nawet
zabezpieczeń majątkowych. w 1 dzień. Niskie raty łatwe
Niskie raty łatwe do spłaty. - 756 do spłaty. Zapraszamy - 756
451 993
496 010
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Tapicerstwo od A do Z.
Transport, wycena i dojazd
gratis tel. 880 044 951
Udrażnianie kanalizacji
- Wuco - Przyjazd na telef.,
porady gratis. Usługi: udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i spiralą elektr., inspekcja
wideo przykanalików, najwyższa jakość usług w regionie,
udrażniamy kanaliz. skutecznie
- 601-841-896
Wymiana grzejników zamrażanie - Tel. 500 50 50 02 Jelenia Góra i okolice wymiana,
demontaż grzejników, zaworów
bez spuszczania wody z C.O.
W blokach wieżowcach tanio
Wywóz szamb. Wywóz nieczystości płynnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem typu
Wuko. - 500 766 817

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Najniższe ceny w mieście. - 500
766 817
Myjnia z dojazdem do klienta
- "EcoMyjnia" Chcesz umyć,
posprzątać samochód, nie stój
w kolejkach zadzwoń i zamów
myjnie a przyjedzie do Ciebie.
Tel. 795-410-243 - 691-488757
Odgrzybianie - ozonowanie
- Zakład Specjalistyczny OZON
proponuje Państwu: usuwanie
bakterii, wirusów, roztoczy,
alergenów, pleśni i grzybów po
zalaniach i powodziach, usuwanie wszelkich zapachów i stęchlizny i inne. - 792-949-325
Sprzątanie piwnic. Mogę
zabrać wszystko co niepotrzebne i zajmuje tylko miejsce.
Szybko i solidnie. - 607 258
732

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto transport - auto laweta
tel. 880 044 951
Autobus do wynajęcia autokar Setra 55 miejsc + pilot
.email wycieczki-albatros@
wp.pl - 604 229 350
Lotniska - przewozy: Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door
to door - 607 763 204
Najtańsze,
profesjonalne
przeprowadzki.
Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797

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

Przeprowadzki
kompleksowo, 3
samochody - różne
gabaryty tel. 880 044
951
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Przeprowadzki rabaty,
transport mebli - Jelenia Góra
i okolice - tanio. Duży pojazd
- mała cena. Szybko, solidnie,
tanio - 511 160 252
Przewozy osobowe "Dario"
do Niemiec i Austrii tel. 75 78
127 46, 787 808 243
Transport
Jelenia Góra Wrocław za grosze
– okazja. Transport
do Wrocławia i
z Wrocławia do
Jeleniej Góry w
każdą niedzielę
za symboliczne
pieniądze. (Jeżdżę do
Wrocławia po towar
pustym busem i
wracając mam sporo
wolnego miejsca). Tel.
691 262 797
Transport towarowy/przeprowadzki. Tanio/solidnie, faktura VAT tel. 535 044 951

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Paznokcie, tipsy w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Jelenia Góra i okolice. Wykonuje
paznokcie żelowe na formie
lub tipsie, szeroki wybór ozdób
oraz żeli kolorowych. Przyjadę
i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie.
Stylizacja rzęs w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Jelenia Góra i okolice. Certyfikat,
doświadczenie, szeroki wybór
rzęs, produkty profesjonalne i
antyalergiczne 100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i
solidnie. Gwarancja jakości.

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

SPRZEDAM
Sprzedam książki do 1 klasy
technikum mechanicznego.
Stan nieużywane. Cena niska
- 601 668 740
Sprzedam odkurzacz piorący
polski. - 691 551 626
Sprzedam prasę 100 ton,
giętarkę do rur, wiertarkę.
Sprzedam działkę budowlaną w
Świeradowie 0,46 h, sprzedam
działkę słoneczną w Jeżowie
16,5 a tel. 603 139 918
Sprzedam torbę metalową szarą i niebieską. Tel.
756161448
Sprzedam wyposażenie
sklepu spożywczego: regały,
lady sklepowe, regał chłodniczy, waga, komputer z oprogramowaniem czytnik kodów. Tel.
518 644 561
Tania chemia z Niemiec: płyny
i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń,
żele, itp. Świetna jakość - 501
578 868

MIESZKANIA
SPRZEDAM

og£oszenia
2-pokojowe, Kiepury, 51,3
m2 - Mieszkanie funkcjonalne,
zadbane na II-p. w bloku IV-p.
z balkonem. Kuchnia osobna.
Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Podłogi - klepka parkietowa. Klatka sch. czysta.
Nieruchomości Szymkiewicz l.
2400 - 669-620-071
2-pokojowe, Zabobrze II,
39,4 - Ładne na wysokim parterze w ocieplonym bloku IV-p.
Po kapitalnym remoncie. Nowe
wszystkie instalacje oraz okna
i drzwi. Na ścianach gładzie.
Ładna nowa łazienka. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669-620-071
2-pokojowe, Zabobrze
III, 48 m - B. ładne mieszkanie z balkonem w zadbanym
bloku IV-p. Kuchnia osobna z
meblami na wymiar i sprzętem
AGD. Ogrzewanie i ciepła woda
z sieci. Do wprowadzenia od
zaraz. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
3 pok. z ogródkiem - Cieplice,
IIp, garaż, ogrzew. miejskie,
kamienica, wyposażone.
Lic.5877 - 500 122 445
3 pokoje blisko centrum - w
blokach na Ip , 60m2 mieszkanie po remoncie, rozkładowe,
czynsz zapłacony za cały rok
.Cena 175 tys. Fajna oferta polecam N.Posesja lic 3198
- 693 539 968
34m2 centrum z niskim czynszem - 2-pokojowe mieszkanie wykończone 2 lata temu,
sprzedawane z zabudową
kuchenną, ogrzewanie gazowe,
czynsz ok.55zł,lokalizacja w
centrum ale w bardzo spokojnym miejscu. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
37m2 z niskim czynszem ładne 2-pokojowe mieszkanie
na obrzeżach centrum Jeleniej
Góry, blok ocieplony, ogrzewanie i ciepła woda z sieci, ciche
miejsce, wysoki parter. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
38 m2 ścisłe centrum - mieszkanie dwupokojowe po częściowym remoncie, lic. 5524 N.City
- 662 112 344
39m2 Mała Poczta - 2 pokoje,
aneks kuchenny, łazienka z
wc, II piętro w budynku z cegły,
po remoncie, nowe instalacje,
niskie opłaty 90zł/mies. cena
135tys. zł lic10728 GoldHouse
- 501 181 875
3-pokoje Kiepury - 64m2
rozkładowe do zamieszkania
lub dobra inwestycja pod wynajem atrakcyjna cena 189tys do
negocjacji. Marles lic.13045 790 418 318
3-pokoje Kiepury - 64m2,
I piętro do zamieszkania lub
odświeżenia tylko 180tys. Nieruchomości Marles lic.13045
- 790 418 318
3-pokojowe w centrum 56,4 m2 z dużym balkonem na
IV piętrze w bloku w okolicach
sądu. Dom nie stoi przy ulicy.
Zadbane mieszkanie, bardzo słoneczne z widokiem na
Karkonosze. W pobliżu przedszkole, szkoła, przychodnia.
- 660 910 171

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3-pokojowe, Zabobrze I,
58,4 m - Ładne mieszkanie,
przestronne, ciepłe na I piętrze
wieżowca. Po generalnym
remoncie. Nowe wszystkie
instalacje oraz okna i drzwi.
Kuchnia osobna z meblami na
wymiar. Nieruchomości Szymkiewicz lic.2400 - 669-620-071
3-pokojowe, Zabobrze III,
63 m - Ładne mieszkanie z balkonem w bloku IV-p., środkowe,
ustawne. Kuchnia otwarta z
meblami na wymiar. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Podłogi
- panele i kafle. Czynsz 300 zł.
N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669620-071
47 m2 za 105 000 zł - mieszkanie 2 pokojowe na drugim
piętrze w kamienicy w okolicy
Małej Poczty. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
50 m.kw. 85000 - mieszkanie 2 pokojowe Podgórzyn.
Do remontu, ale z gazowym
nowym ogrzewaniem i ogródkiem. lic 9549. - 501 736 644
51m2 135tys zł do negocjacji
- 2-pokojowe mieszkanie na I
piętrze bloku 4-piętrowego na
Zabobrzu II, środkowe, z dużym
balkonem blok ocieplony, widok
na zieleń, wymaga remontu.
N.Otti lic.13225 - 603 491 335
52 m2 za 129 000 zł - mieszkanie z balkonem na 11 piętrze
w wieżowcu Zabobrze II. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
64 m2 za 170 000 zł - mieszkanie w Szklarskiej Porębie
Średniej, 2 pokojowe po remoncie na wysokim parterze z
ogródkiem. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
66m2 z ogródkiem 130tys zł Cena do negocjacji, mieszkanie
w Jeleniej Górze w wyremontowanym bloku z ogrodzoną
posesją, garażem w cenie,
mieszkanie nie wymagające
remontu a jedynie odświeżenia,
kuchnia umeblowana. N.Otti
lic13225 - 603 491 335
71 m2 za 130 000 zł - mieszkanie 3 pokojowe na pierwszym
piętrze w kamienicy, bliskie centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
98 tyś 2 pokojowe - mieszkanie
przy Wyczółkowskiego. Do
remontu, doskonała lokalizacja. Pierwsze piętro, wspólny
ogródek, piwnica. Polecam
Rychlewski Nieruchomości lic
9549. - 501 736 644
Apartament blisko centrum Jeleniej Góry po generalnym remoncie. Apartament
składa się z 3 pokoi i ma łączną
powierzchnie 80m2. Jego cena
to 265 000zł. - 697 397 297
Atrakcyjna kawalerka przy
ul. Karłowicza, 27 m2 na czwartym piętrze, N.City lic. 5524
- 662 112 344
Atrakcyjne Plac Ratuszowy - mieszkanie dwupokojowe w ścisłym centrum
miasta, 38 m2 po częściowym
remoncie. N.City lic. 5524 - 662
112 344
Atrakcyjne przy Kolegium
- sprzedam mieszkanie w okolicy Kolegium, pow. 43,3m2,
duży pokój, oddzielna kuchnia,
łazienka z wc i przedpokój.
Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Tylko 108 tyś zł. Lic 16361
npremium - 504 820 292

Atrakcyjne za 79000zł kawalerka w Jeleniej Górze
położona na obrzeżu centrum
miasta. Usytuowana na parterze w kamienicy trzyrodzinnej.
Mieszkanie bezczynszowe.
N. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Bez pośredników sprzedam
mieszkanie 50m, 2 pokoje. W
kamienicy, 1 piętro ul. Świętojańska. lub wynajmę - 606
493 620
Centrum Jeleniej Góry sprzedam ciepłe, słoneczne,
rozkładowe 3 pokojowe mieszkanie w centrum. Drugie piętro.
Do zamieszkania. Niski czynsz.
- 602--283-952
Centrum, 4 pokoje, parter,
112m2, czynsz 200zl, cena
165000zl, do remontu. Polecam (licencja nr. 12181) - 662
009 700
Cieplice - mieszkanie 2 pokojowe wykończone i 3 pokojowe
w stanie deweloperskim. 155 i
210 tyś zł. ceny do negocjacji.
Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740 - 503 021 047
Cieplice 105tyś - 2 pok, IIIp,
Os.XX-lecia, balkon, piwnica.
Lic.5877 - 500 122 445
Cieplice 3 pok-52m2 - mieszkanie w bloku, na II piętrze,
budynek po termomodernizacji, lic10728 GoldHouse - 501
181 875
Cieplice Oś Zielone Tarasy Ul. Zielona nowe mieszkania w
doskonałej jakości wykonania.
Winda, wideodomofon, monitoring, okna z roletami, instalacja
TV. Duże balkony i tarasy.
mieszkania od 42m2 Roksanes
Ż 7867 - 508 240 831
Cieplice willowe 4 pokojowe
mieszkanie pilnie sprzedam.
Duża piwnica i garaż Duży
słoneczny ogród. Atrakcyjna
okolica. Tel. 784 701 878
Cieplice-nowe 255tys przestronne 73m2 z balkonem
od strony południowej, budynek 3-rodzinny, teren ogrodzony, ogrzewanie gazowe
piec 2-funkcyjny. W ofercie
również mieszkania 90 oraz
95m2, lic10728 GoldHouse 501 181 875
Do sprzedania mieszkanie
dwupokojowe przy ulicy Chełmońskiego. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie w cichej
spokojnej okolicy położone
przy parku (5 min piechotą do
centrum). Zapraszam do oglądania. - 514 718 745
Do wynajęcia kawalerka
(pokój z aneksem kuchennym
i łazienka) w ścisłym centrum
Cieplic - w pobliżu uzdrowiska.
Do dyspozycji strych, garaż,
miejsce postojowe. 500 zł. plus
liczniki - 602 422 376
Duże mieszkanie z potencjałem - położone w Jeleniej Górze
o pow. 112m2 usytuowane na
trzecim piętrze w kamienicy.
Polecam. N. Grzywińscy Lic
998. - 509 156 552
Dwupokojowe 47m cena
99 tys. - Nieruchomości partner
lic. 4917 - 604-508-308
Dwupokojowe w Cieplicach 41m2 - mieszkanie dwupokojowe z ogródkiem i piwnicą.
Nowe drzwi i okna. Bardzo
słoneczne - wymaga pewnego
remontu. Niski czynsz. Bezpośrednio - cena ok. 100tys zł - do
uzgodnienia. - 697 108 014

Gustowne mieszkanie
Zabobrze o powierzchni 60m2
położone na I piętrze w bloku.
Składa się z salonu + balkon,
2 pokoi, łazienki z WC, kuchni
w zabudowie, przedpokój. Po
remoncie, nowe instalacje,
okna, podłogi, stolarka. Lic.
14557 - 668 667 637
Kadetów duża kawalerka z
balkonem, wyposażony aneks
kuchenny. Gotowa do zamieszkania. Pod mieszkaniem duża
piwnica. Możliwość zrobienia
mieszkania dwupoziomowego.
Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740. - 503 021 047
Karpacz tylko 119000 zł
- mieszkanie o powierzchni
43m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka. Dla klientów ceniących sobie ciszę i spokój. Idealnie nadaje się pod inwestycje.
Polecam 4917 - 508 506 976
Kawalerka - 27m2, 2 piętro, Zabobrze II, czynsz 125
zł, dogodna lokalizacja, nie
wymaga nakładów finansowych. Cena do negocjacji.
Pośrednikom dziękuję. - 791
292 898
Kawalerka 30m2 za 35tys.
w Kowarach, na 1 piętrze w
budynku kilkurodzinnym. Nowe
okna, panele, łazienka w kafelkach. Do kawalerki ogródek,
garaż, komórka i strych. Cena
do lekkiej negocjacji. Lic.7453
Cztery Kąty - 601 869 663
Kawalerka Cieplice - Ip,
taras, cicha okolica, 85tyś.
Lic.5877 - 500 122 445
Kawalerka ul. Paderewskiego - tylko 2700zł/m2, 35m2
na I piętrze w bloku, przestronna
z dużą loggią, oddzielna kuchnia, łazienka z wc, niskie opłaty-180zł/mies. Cena 93.000zl,
lic10728 GoldHouse - 501
181 875
Kawalerka w Karpaczu 23m2 położona na parterze w
kamienicy na Osiedlu Skalnym.
Cena tylko 72500zł. Polecam.
N. Grzywińscy Lic 998. - 509
156 552
Kawalerka Zabobrze III
- przestronna 30m2, pokój z
aneksem kuchennym, łazienka
z wc, ogrzewanie z sieci, III
piętro, okolice ZUS-u, lic10728
GoldHouse - 501 181 875
Komfortowe 42 m2 w
Parku Sudeckim oraz 44m2
"NK" lic.6327 - 602 749 567
M2 na I piętrze ul. Norwida śliczne mieszkanie położone
na I piętrze w kamienicy o
powierzchni 75m2 do częściowego remontu. Składa się z
dwóch pokoi, kuchni i łazienki.
Ogrzewanie piec dwu-funkcyjny
gazowy. Jeldom lic.14557 - 668
667 637
M2, 43m2, II piętro Mała Poczta
- Śliczne mieszkanie po kapitalnym remoncie o powierzchni
43m2, składa się z dwóch
pokoi, łazienki, dużej wyposażonej kuchni. Ogrzewanie piec
dwu-funkcyjny gazowy. Do
wprowadzenia120 000zł. Jeldom lic.14557 - 668 667 637
M2, 66m2 z tarasem w Miłkowie - piękne mieszkanie
położone na parterze z ogródkiem i wielkim tarasem oraz
garażem. Składa się z salonu
z kominkiem i wyjściem na
taras, sypialni, łazienki, kuchni,
przedpokoju. Lic.14557 - 668
667 637

M2, II piętro ul. Kochanowskiego - mieszkanie 38m2
2-pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój położone na II piętrze przy ul.Kochanowskiego.
Po remoncie, do wprowadzenia od zaraz. Pilna sprzedaż.
Ogrzewanie piec gazowy dwufunkcyjny. Lic.14557 - 668 667
637
M3, 60m2, I piętro - Zabobrze
- Śliczne mieszkanie po kapitalnym remoncie, wymienione
wszystkie instalacje, okna,
drzwi, podłogi, na ścianach
gładzie. Bardzo atrakcyjna
cena. Jeldom lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkania bez pośredników
nowe sprzedam. powierzchnie
od 40m2 do 120m2, ceny od
2900zł/m2 - 510 243 264
Mieszkanie - 2 pokoje 48m2
tylko 100.000 zł.N.,,City,, l5908
- 695 034 321
Mieszkanie 48m2 z tarasem
- dwupokojowe z tarasem o
pow.48m2. Atrakcyjna lokalizacja, miejsce postojowe na
terenie działki, komórka lokatorska, rolety antywłamaniowe,
korzystne warunki zakupu.
- 516 082 114
Mieszkanie 53m Jelenia
Góra - 2 pokojowe w Jeleniej
Górze, po remoncie kapitalnym
160tys - 693 828 283
Mieszkanie Kiepury 61m2
- 3 pokojowe na parterze/10.
Mieszkanie w pełni rozkładowe,
bardzo ciepłe zimą (do tej pory
zwroty za ogrzewanie). Bardzo
dobra lokalizacja, wszędzie
blisko. Bez pośredników. - +48
663 382 549
Mieszkanie- Mała Poczta o
powierzchni 47m2 położone na
II piętrze w kamienicy. Składa
się z salonu połączonego
z kuchnią, sypialni, łazienki
oraz korytarza. Do częściowego remontu.105tyś. Jeldom
lic.14557 - 668 667 637
Mysłakowice - 48 m2 parterowe w budynku dwurodzinnym, co i cw gazowe, nowe
okna i drzwi wejściowe, ogród
800 m2, drewniany budynek
gospodarczy. Do przekazania
od zaraz. Ok 180 000. - 517
850 620
Nietypowe dwupoziomowe
mieszkanie (3-4 pokojowe)
o pow. 65 m2. Dobra okolica, miejsce postojowe, blisko
miejsca spacerowe i centrum
miasta. Cena tylko 170 tys. Lic.
4566 Euro-Dom - 695 999 963
Okazja tylko 105 tysięcy sprzedam mieszkanie w kamienicy na Wojska Polskiego (przy
sklepie nocnym). Powierzchnia
38 m2,idealne na działalność
handlowo- biurową. Zapraszamy. Lic. 4566. - 601 540
292
Plac Ratuszowy - 2 pokoje
(w tym jeden z antresolą),
kuchnia, łazienka z wc, nowe
instalacje, opłaty miesięczne
220zł, lic10728, GoldHouse 501 181 875
Plac Ratuszowy 164tyś zł 2-pokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym, słoneczne i
przytulne. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Połowa willi - Cieplice, 3pok,
83m2, ogród, po remoncie, stylowe. Lic.5877 - 500 122 445

og£oszenia / reklama
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SprzSprzedam atrakcyjne
mieszkanie z ogrodem w Łomnicy teren niezalewowy do
zamieszkania od zaraz nie
wymaga wkładu finansowego
- 180tys do negocjacji - 535
491 240
Sprzedam bardzo ładne
2-pok. mieszkanie w Łomnicy,
ogródek. Kupując z nami nie
płacisz prowizji, ubezpieczenie
mieszkania - gratis. Nieruchomości Metrohouse - zapraszam
na naszą stronę. - 883 356
472
Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej
Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 605 934 763
Sprzedam kawalerkę 27 m
kw + taras 20 m kw.z widokiem
na Karkonosze w cichej okolicy
w Cieplicach (1 piętro); czynsz
ok. 250 PLN (w tym woda i
ogrzewanie) - do remontu. 80
tys. PLN 600338007
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Sprzedam kawalerkę w Karpaczu 23m, wysoki parter, starsze budownictwo, mieszkanie
po remoncie, posiada piwnicę,
bardzo atrakcyjna cena, Karpacz piękny turystyczny. - 534
276 472
Sprzedam Kiepury
3-pokojowe - 61mk na parterze/10. Mieszkanie ciepłe,
przestronne, rozkładowe, blisko
sklep, przystanek, plac zabaw.
Blok ocieplony, monolit. Dodatkowo piwnica i schowek na
rower lub wózek.663382549
Sprzedam komfortowe
mieszkanie 3 pokojowe, na Sprzedam mieszkanie 2
kameralnym rodzinnym osie- pokoje, kuchnia, łazienka,
dlu. Atrakcyjna cena - 517- 39m2 na Zabobrzu I, 4p,z
847-809
balkonem i piwnicą, częściowo
Sprzedam lub wynajmę
wyremontowane-okna plastik,
mieszkanie 60m2 nadające
się na lokal usługowy. Okolice panele. EKR Nieruchomości nr
lic 12382 - 665 270 076
Małej Poczty. - 601 880 445

Sprzedam
mieszkanie 2
pokojowe + kuchnia
+ aneks kuchenny,
z ogródkiem
rekreacyjnym, Jelenia

Sprzedam
mieszkanie w
Podgórzynie - 2
pokoje, kuchnia,
łazienka, 46 m2. Cena
80 tys. zł. Tel. 608 461
544

Góra ul. Rodzinna,
cena 170 000 do
negocjacji tel. 601 708
823
Sprzedam mieszkanie 30 m

Sprzedam nowe
mieszkanie 80 m2.
Lokalizacja: Jelenia
Góra Cieplice. Cena
259.000 - tel. 607 128
518

Piechowice. Tel. 756161448
Sprzedam mieszkanie 50 Sprzedam przytulne mieszkanie w cieplicach obok giełdy
m2 + ewentualnie garaż Adres. i stadionu. Bardzo dobra lokaZabobrze II. Jelenia Góra. Do lizacja. Budynek jest ocieplony oraz posiada monitoring.
zamieszkania od zaraz. Tel. 75 Mieszkanie po remoncie. - 691
047 941
64 13 855

S p r z e d a m / w y n aj m ę
- Kowary, mieszkanie 3
pokoje+kuchnia z jadalnią i
pomieszczeniem gospodarczym, łazienka z oknem, piwnica i miejsce postojowe, 71m2
(p. całkowita 102m2). Mieszkanie umeblowane i gotowe do
zamieszkania. - 606 209 371
Super apartament w najbardziej prestiżowej lokalizacji w
Szklarskiej: ApartHotel Lolobrygida. Licytacja: 05 lipca
2012 o godz: 14:15 w Sądzie
Rejonowym w Jeleniej Górze .
Prowadzący Komornik Bijowski
- 756 421 000
Śliczne M3 okolice Mickiewicza - mieszkanie o powierzchni
98m2 położone na I piętrze
w kamienicy. Po kapitalnym
remoncie, składające się z 3
pokoi, dużej widnej kuchni,
łazienki, przedpokoju. Wszystkie nowe instalacje. Jeldom
lic.14557 - 668 667 637
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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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Tanie i atrakcyjne mieszkania
i lokale użytkowe blisko centrum J.G. Mieszkania 1, 2 i 3
pokojowe. Cena od 2tys/m2.
Sprzedaż bez pośredników.
Pomoc w uzyskaniu kredytu. 510 124 844
Trzypokojowe 60 tys.
zł., 70 m2, 10 km od JG lub
zamienię na jednopokojowe
we Wrocławiu lub JG. Pokojeosobne wejścia, częściowo z
widokiem na Śnieżkę tel. 510
172 730

W spokojnej dzielnicy apartament przy ul. Kochanowskiego i jednocześnie blisko
centrum Jeleniej Góry. Na
80 m2 powierzchni składają
się: 3 pokoje. Apartament po
generalnym remoncie. Cena to
265.000 PLN brutto. - 697 397
297/75 752 29 80
Zabobrze 51m2 130tyś
zł - mieszkanie na I piętrze,
środkowe, z dużym balkonem,
z widokiem na zieleń, wymaga
remontu, blok docieplony, cena
do drobnej negocjacji. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zabobrze II, 2 pokojowe
- sprzedam bez pośredników mieszkanie na Noskowskiego, 52 m, balkon, duża
kuchnia, środkowe, słoneczne,
zadbane, przestrzenne, piękny
widok z okien. Cena 130 tys.
tel.603785774

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje Zabobrze - mieszkanie
54 m2 umeblowane na parterze
w wieżowcu, ul. Noskowskiego.
850 zł plus media. Kaucja
jednomiesięczny czynsz. Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2-pokojowe, umeblowane,
blisko centrum, w b.db. stanie,
700zl + opłaty - 530 090 754
Apartament blisko 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 to 265.000 PLN brutto. 697 397 297/75 752 29 80
Do wynajęcia 2 kawalerki.
Jelenia Góra osiedle Czarne
Niezależny wjazd. Parking.
Ogród. Tel. 75 75 215 89, 795
203 490
Do wynajęcia 3 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu, umeblowane II piętro. Cena 1100 zł
Tel. 696 990 947 Do wynajęcia bez
pośredników kawalerka oraz 3
pokojowe mieszkanie
w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, box
garażu podziemny,
nowa kamienica, tel.
513 557 756
Do wynajęcia dwie kawalerki,
parter domu jednorodzinnego.
Niezależny wjazd, parking, wejście, ogród. Osiedle Czarne w
Jeleniej Górze tel. 795 203 490,
75 75 215 89
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 mieszkanie 2
pokoje, Karłowicza, 4 piętro.
900 zl, plus liczniki. Kaucja.
Wynajem od sierpnia. - 693
104 412
Do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, słoneczne, umeblowane, TV, pralka, lodówka, ul.
Kiepury 1000 zł + liczniki + 1
m-c kaucja tel. 601 318 439
Do wynajęcia od zaraz 2 pokojowe 50m2 z balkonem okolice
Dino-Biedronka - Mała Poczta
1000zł.+ liczniki (światło, woda,
gaz),CO z sieci miejskiej. Umeblowane. - 509 303 989
Dwu-pokojowe, nowe,
umeblowane do wynajęcia od
zaraz, na okres wakacji lub
na dłużej. Blisko Tesco - 608
619 531
Mam do wynajęcia kawalerkę
na Zabobrzu umeblowaną niedrogo tel kom. 601160113 - 756
429 723

Mam do wynajęcia 2 osobne
pokoje w Karpaczu przy głównej
ulicy, cena jednego z pokoi 500
zł miesięcznie (cena zawiera
media) - 511-443-254
Mam do wynajęcia duży pokój
w mieszkaniu w centrum
kablówka, internet - 663 226
009
Mieszkanie 35m.kw, duży
pokój, kuchnia, na pierwszym
piętrze. Wynajmę na biuro,
kancelarie lub gabinet. Lokal
położony jest przy ul Głowackiego. (dobry dojazd) - 697
926 432
Mieszkanie 37 m2 Cieplice Dwa pokoje kuchnia i łazienka
w bloku. Od 10-08-12. Bardzo
dobra lokalizacja. - 510 075
576
Mieszkanie typu studio salon z kominkiem, jadalnią,
kuchnia, łazienka, antresola
jako sypialnia, taras, z osobnym
wejściem przy domu jednorodzinnym w Cieplicach. 1300
zł plus media. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Pokoje obok Politechniki
w Cieplicach - internet - 603
811 609
Pokój do wynajęcia, miejsca
noclegowe w domu z ogrodem,
blisko centrum w kierunku na
Karpacz, media, dostęp do
kuchni, internet, miejsce na
samochód. - 698 673 047
Wynajmę 2-pokoje z kuchnią,
umeblowane - 781 560 895
W y n aj m ę m i e s z k a n i e
2 pokoje, kuchnia, łazienka
- 55m2 od zaraz. Centrum
miasta w pobliżu akademii
ekonomicznej. W pełni wyposażone z możliwością noclegu
dla 4 osób. - 507 087 104
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej Górze - 608
013 985
Wynajmę przytulne mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu,
tanie w utrzymaniu, umeblowane, z wyposażeniem AGD.
Koszt: 900zł + media / miesięcznie + kaucja. - 884 168
320

DOMY
SPRZEDAM

Karpacz. Mieszkanie własnościowe 2 pokojowe 41 m2
Ip. zamienię na równorzędne
też własnościowe w Jeleniej
Górze. Tel. 663 518 272
Zamienię 40m.włas. 2 pok.,
balkon ul. Karłowicza - blisko sklepy przystanek szkoły
apteka zamienię na większe
ok. 50m (może być zadł.) - 667
657 022
Zamienię kawalerkę komunalną w Miłkowie na Jelenią
Górę lub okolice - 504 163
724
Zamienię mieszkanie własnościowe 50m2, 3pok, kuchnia,
łazienka przedpokój w Kamiennej Górze na podobne może
być mniejsze w J. Górze - 534
962 497

135000 dom - ul. Wiejska. Do
remontu ale z potencjałem.
Wszystkie media, piętro do
zamieszkania po odświeżeniu.
Polecam Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Dom 135 000 zł - 110 m2, 4
pokoje częściowo po remoncie
na działce 320 m2 w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski Lic : 9549
- 667 219 752
Dom 280m, 9-cio letni działka
2300m Podgórzyn, zamienię
na mniejszy (może być szereg)
lub sprzedam 1150000. - 691
800 131
Piękna szeregówka - Podgórzyn. Doskonała cena, przyzwoity standard. Ogródek, garaż,
salon z wyjściem na taras, cztery
sypialnie i antresola. Doskonała
cena . Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Przytulny domek w Gorczycy 90m, cena 175tys, tel
kontaktowy 603078833
Sprzedam bezpośrednio dom
w Wojcieszycach do remontu
z dużą działką 6900 m, cena
160000 zl. - 784 593 081
Sprzedam bliźniaka w Cieplicach, z garażem, widok na góry,
kominek gaz, taras, balkon, może
być dwupokoleniowy, doskonała
lokalizacja tel. 603 139 918
Sprzedam dom 87 tyś - dom
na wsi, poniemiecki do remontu o
powierzchni użytkowej ok 200m2
na działce 16 arów w miejscowości Lipa okolice Bolkowa.
cena 87 tyś do negocjacji. - 607
983 109
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 na wsi - Szyszkowa - poniemiecki do remontu
o pow. użytkowej ok. 120m2 na
działce 52 arów w miejscowości Szyszkowa okolice Leśnej.
Cicha, spokojna i bez zalewowa
okolica. Cena 100 tyś.zł do negocjacji. - 889 248 898
Sprzedam dom w Przecznicy
na działce 60 arów ze stawem i
działką leśną. Dom częściowo
do remontu. Bez pośredników.
Cena do uzgodnienia. Tel. 607
757 367
Sprzedam komfortowy dom o
pow. 150m2 na działce 3000m2
w Pilchowicach, 14 km od Jel.
Góry lub zamiennie na mieszkanie tel. 695 605 069
Sprzedam poniemiecki dom
do remontu na działce o pow.
ponad 3000 m kw. Do kupienia
również sąsiednia działka ponad
0,5 ha. Grunt budowlany. - 603
954 845
Śliczny domek - poniemiecki
po kapitalnym remoncie 130
m2, 3 pokoje na działce 1100
m2 w Miłkowie. 389 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752

DOMY
KUPIĘ

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Dom pilnie - Dla zdecydowanej klientki minimum 5 pokoi,
lokalizacja Jelenia Góra, Cieplice, Sobieszów, Piechowice,
Wojcieszyce, Jeżów Sudecki.
Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

1/2 willi z ogrodem - do wynajęcia
przepiękne duże 2 mieszkania
w willi z ogrodem, parter i Ip,
4 pokoje 140m2, w centrum
Jeleniej Góry, czynsz 2000pln +
liczniki. EKR Nieruchomości nr
lic 12382 - 665 270 076

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

DOMY
ZAMIENIĘ
Pilnie zamienię domek na
wsi na mieszkanie w Jeleniej
Górze lub okolicach. Możliwa
sprzedaż. 100m2, 22ary działki.
- 661950119 lub 607381919

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana Wojcieszyce - Sprzedam pilnie - 1500
m.kw. Media: prąd i telefon.
Powyżej i poniżej działki znajdują się budynki jednorodzinne.
Działka ma zatwierdzony MPZP.
Nr działki 176/61. - 603 110 408
Działka budowlana z warunkami zabudowy i warunkami
prądu, płaska, nasłoneczniona.
Dojazd drogą gminną szutrową.
Miejscowość Wojcieszyce. 16a
za 55tys. do negocjacji. Lic.7453
- 601 869 663
Działki Jeżów Sudecki budowlane od 1338 m2 do 1671
m2 cena 48 zł/m2 i 60 zł/m2,
prąd, gaz przy działkach, piękny
widok na góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Komarno - Prąd, woda, kanalizacja, asfalt, doskonała komunikacja, piękny widok. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Sprzedam atrakcyjną działkę
budowlaną w Jeżowie Sudeckim
z widokami na Góry Karkonosze.
Nasłoneczniona, optymalna
powierzchnia, piękne widoki.
Działka znajduje się od strony
Zabobrza III. - Tel: 511 160 525
Sprzedam działkę budowlaną 1000m kwadratowych w
Ścięgnach przy drodze głównej
do Karpacza, płaska, nasłoneczniona, niezalewowa, na nowo
budowanym osiedlu domków
jednorodzinnych - 603 783 652
Sprzedam działkę budowlaną
okolice Jeleniej Góry. Tel. 601
189 006
Sprzedam pilnie działkę - rolno-budowlna 700m2 położona
w miejscowości Lubiechowa.17
km od Jeleniej Góry , dojazd
drogą asfaltową. cicha, spokojna, słoneczna działka, media
znajdują się w pobliżu. Kontakt
603248804
Szklarska Dolna - działka
3794 m.kw. za jedyne 123000 zł.
Pod usługi turystyki i budownictwo mieszkaniowe . Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501
736 644

LOKALE
SPRZEDAM
84m.kw. 1000 zł /m.kw. Sobieszów. Doskonały do
adaptacji na mieszkanie z
wyjściem do ogrodu. Polecam
Rychlewski Nieruchomości lic
9549. - 501 736 644
Centrum Jeleniej Góry
- lokal , parter, oficyna, nieopodal Empiku. 60 m.kw.
160000zł. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501
736 644
Lokale w centrum okazja - Sprzedam na dobrych
warunkach atrakcyjny 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam lokal handlowy
26m2 w Mysłakowicach tel.
885 924 199
Sprzedam lokal o
powierzchni 109 m2 w centrum Gryfowa Śląskiego, cena
do uzgodnienia - 608 262 579
606 695 504

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Budynek piętrowy 260 m
kw w Cieplicach na cele usługowe, handlowe do wynajęcia
telefon 501377514 - 602 712
990
Cieplice lokale do wynajęcia
na cele usługowo handlowe
o pow. od 25 do 250 m kw.
Telefon 501377514 - 602
712 990
Do wydzierżawienia lokal w
Sandra SPA Karpacz, pow.
35m2 w celach handlowych
tel. 500 086 614
Do wynajęcia lokal - 3
pomieszczenia, parter ul.
Sudecka, powierzchnia
60,67m2, witryna, zaplecze
sanitarne, pełna ochrona 2.000,00zł + VAT - 756 442
073
Do wynajęcia lokal w centrum,
koło PKS-u, 70m2 plus zaplecze, cena do uzgodnienia, od
zaraz, idealny na spożywczy,
cukiernię lub inne - 502 267
361
Do wynajęcia nowy gabinet
stomatologiczny w centrum
JG. Do dyspozycji poczekalnia, zaplecze socjalne,
recepcja, 2 toalety. Wszystkie
pomieszczenia klimatyzowane. Cena 3500 zł. Tel. kontaktowy 501-298-788.

Lokal 32m ścisłe centrum ul.
Długa deptak, parter, witryna,
ogrzewanie w cenie najmu. 888 221 321
Lokal 62m2 w centrum
miasta ul. Poznańska sklepy
z Arkadami, parter, duże
witryny, atrakcyjna cena. 888 221 321
Magazyn, hala - 112 m2,
4.30 wysokości, pomieszczenie sanitarne, siła, w bliskim centrum Jeleniej Góry.
2000 zł brutto Nieruchomości
Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Mam do wynajęcia lokal handlowo - usługowy z całym
sprzętem gastronomicznym
na ul. Różyckiego 19 (pod
Arkadami) w Jeleniej Górze
cena 1400zł brutto okazja. 796 742 387
Pilnie wynajmę lokal (budynek) o pow.300m2 z biurem,
w Maciejowej (wylot na Wrocław), przy drodze, duży plac
1000m2. Ogrodzony, cena do
uzgodnienia - 601 924 778
Pilnie, do wynajęcia lokal o
pow. 70m2 + plus zaplecze,
bardzo dobra lokalizacja, koło
PKS-u, cena do uzgodnienia,
idealny na spożywczy lub
inny - 601 924 778
Tanio wynajmę halę magazynową ok. 500m2 w tym
ogrzewanie, pomieszczenia
socjalne ok. 100m2, ogrodzone, monitorowane ul.
Karola Miarki 18 (dawny teren
Pebex) - 601 057 718
Wynajmę lokal przystosowany do prowadzenia małej
gastronomi, fast food, kebab
w atrakcyjnej lokalizacji. Tel
503144087
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SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Romana Ziemiana - Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „MEGA”
zs. w Siedlęcinie, ul. Lwówecka 4, gm. Jeżów Sudecki

ogłasza  przetarg  na  sprzedaż:
1/ nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 16.466 m2 zabudowanej
halami przemysłowymi o łącznej powierzchni 1.232,5 m2, położonej w
Siedlęcinie  przy ul. Lwóweckiej 4, Gm. Jeżów Sudecki, tj.:
prawa wieczystego użytkowania zabudowanych gruntów o łącznej
powierzchni 15.690 m2 , działki gruntu nr: 452/71 i 465/15 (  KW
Nr JG1J/00074762/6 ),
prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu o powierzchni  
776 m2, działka gruntu nr 980/6, ( KW Nr JG1J/00074763/3 ),
prawo własności   budynków   posadowionych na ww. działkach
gruntu, tj.
- budynku hali o powierzchni 714,5 m2 ,
- budynku hali o powierzchni 518 m2,
( obie połączone ze sobą hale są konstrukcji stalowej – słupy
stalowe          ze ścianami z płyt  
warstwowych z blachy  trapezowej ocieplanych  poliuretanem ),
-     prawo własności  budowli  posadowionych na  ww. działkach gruntu,
tj. zbiornika i ujęć
      wody  przemysłowej głębinowej, utwardzenia i ogrodzenia terenu,
za cenę nie niższą niż 902.000 złotych ( słownie: dziewięćset dwa tysiące
złotych ); sprzedaż zwolniona z VAT.
2/ nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 38.629 m2, położonej
w Janowicach Wielkich,  pow. jeleniogórski, ( KW Nr JG1 / 00060558 /
2 ), tj.
–   prawa własności niezabudowanych działek gruntu o numerach: 278,
277/1, 679/7, 292/5, 276/15
-    prawa własności zabudowanej działki gruntu o numerze   276/16 (
działka zabudowana wiatą betonową ),
za cenę nie niższą niż 358.300 złotych  ( słownie: trzysta pięćdziesiąt
osiem tysięcy trzysta złotych ); sprzedaż działek niezabudowanych jest
opodatkowana VAT.
1.  Termin składania ofert: 26 lipiec 2012 r. do godziny 1500
2. Miejsce składania ofert: sekretariat Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze, ul. Wzgórze Kościuszki 2.
3. Warunki  przetargu,  które powinny być spełnione przez oferenta i którym powinna odpowiadać
oferta, dostępne są w Sądzie ( w miejscu składania ofert ) oraz u syndyka - tel. 502 391 050,  e-mail:
zw.syndyk@wp.pl
4. Rozpatrzenie złożonych ofert i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z   nich   nastąpi na  
posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2012 r.  o godzinie 1300 w  Sądzie
Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy, ul. Wzgórze Kościuszki 2, sala nr  21.
5. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
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