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JELENIA GÓRA Dlaczego nie mogę być w parku z psem? - pyta niepełnosprawny ciepliczanin

Wakacje
w nagrodę

Dwudziestu uczniów z powiatowych szkół w nagrodę za dobre
wyniki w nauce i działanie na
rzecz szkoły wyjechało na bezpłatny obóz do Wolsztyna.

Strona 2

JELENIA GÓRA

Co z tymi
światłami?

Gdzie w Jeleniej Górze sygnalizacja zamiast pomagać, przeszkadza kierowcom i pieszym?
Piszą o tym nasi Czytelnicy.

Strona 3

- Kiedy dowiedziałem się o
tym regulaminie, wybrałem się
do Urzędu Miejskiego. Zapytałem, czy psy asystujące oraz inne
zwierzęta pomagające niepełnosprawnym mogą wejścia do
parku. Dowiedziałem się wtedy,
że nawet psy niewidomych mają
zakaz – opowiada mężczyzna. Urzędnicy tłumaczą to dbałością
o nowo zasadzoną roślinność, o
bezpieczeństwo mieszkańców i
kuracjuszy, o czystość oraz mówią
że jest to rozporządzenie Unii
Europejskiej, która dofinansowała
rewitalizację – relacjonuje. - Tyle
się mówi, że świat stoi
otworem dla niepełnosprawnych, a wychodząc tuż za swoje
podwórko napotykamy kolejne

bariery – wytyka pan Marian. I
dodaje: Jest wiele innych rozwiązań o dbałość, bezpieczeństwo i
czystość w parkach, niż zabranianie wstępu tam ze zwierzętami, w
szczególności z psami pomagającymi niepełnosprawnym – mówi z
goryczą. - Jestem zbulwersowany
decyzją rady miejskiej i pomimo
zakazów, dalej będziemy z moim
psem odwiedzać park – zapowiada.
- Określenie "pies asystujący
niepełnosprawnemu" jest w sensie prawnym nieprecyzyjne. Nie
wskazuje, czy ten pies jest niezbędny do poruszania się osoby niepełnosprawnej, stąd trudno jest się
ustosunkować do tej konkretnej
sytuacji. A wątpliwości na temat

Fot. Czytelnik

Tak uważa Marian Kuźmiński po tym, jak miejscy radni
uchwalili regulamin korzystania z Parku Zdrojowego, w
którym teraz nie wolno tam przebywać zwierzętom. - Jestem
osobą niepełnosprawną, jeżdżącą na wózku, zawsze towarzyszy mi mój pies. Taki zakaz jest krzywdzący – podkreśla.
Z oburzeniem mówi, że w magistracie mu powiedziano, że
nawet psy pełniące funkcję przewodników, nie mają wstępu
do parku...

Marian Kuźmiński, mimo zakazu, zamierza
się z nim pojawiać w Parku Zdrojowym.
zwierząt, będących przewodnikami osób niepełnosprawnych
rozwiewa ustawa o rehabilitacji
społecznej i zawodowej, z któ-

JELENIA GÓRA Będzie nowy most w Maciejowej z końcem lipca
We wtorek (17.07) z
Nowej Soli przywiezione zostaną elementy
mostu składanego, a w
poniedziałek (16.07)
miasto podpisze umowę notarialną na jego
użyczenie. Przy montażu przeprawy będą
pracowali żołnierze z
Inowrocławia. Ulica
Wrocławska ma być
przejezdna z końcem
lipca br. Z elementów
konstrukcji mostowych
saperzy złożą zarówno
przeprawę w ciągu ulicy Wrocławskiej, która
będzie umożliwiała
przejazd pojazdów o
nośności ok. 40 ton,
ale także dwa mniejsze
mostki w Maciejowej.
(Angela)

rej wynika, że pies-przewodnik jakichkolwiek zwierząt – wyjama prawo wejścia do pomiesz- śnia rzecznik Urzędu Miejskiego
czeń publicznych, w któr ych Cezary Wiklik.

Więcej na stronie 3
obowiązuje zakaz wprowadzania

JELENIA GÓRA

Nawałnica zabrała miliony złotych
Według pierwszych szacunków lipcowa nawałnica, która przeszła przez
region wyrządziła straty sięgające
ponad 30 mln zł. Zniszczonych lub
uszkodzonych zostało około 24 km
dróg, głównie w Maciejowej (9 ulic),
ale nie tylko. Ucierpiała Goduszyńska
niemal na całej długości (naprawa
będzie kosztować blisko 900 tys. zł) i
kilka ulic w Jagniątkowie (m.in. Karkonoska, czy Michałowicka). W ciągu
ulicy Wolności został uszkodzony
fragment chodnika, przy ul. Junaków
deszcze spowodowały osuwanie się

skarp. Zniszczonych lub uszkodzonych w znacznej części zostało 15
mostów i kładek, na czele z mostem
w ciągu drogi krajowej nr 3. Ponadto
woda podmyła przyczółki mostku
na potoku Bełkotka, zniszczone
zostały urządzenia wodne na potoku
Komar, i in. Do tego dochodzą straty
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej i Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, które
są autonomicznymi instytucjami i
zarządzają ciekami.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Powodzianie otrzymali pomoc
Woda zniszczyła przeprawę w Maciejowej.

Miasto otrzymało i w większości
– wypłaciło zasiłki dla mieszkańców
Maciejowej, z kwoty ponad 700 tys.
złotych, otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego. – Pieniądze nadchodziły
w trzech transzach – powiedziała Mirosława Dzika, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry – ale były wypłacane
płynnie. Z pewnością ta kwota nie
wystarczy na odbudowanie domu
zrujnowanego powodzią, ale to jest
tylko jedna z form pomocy, udzielana
indywidualnie. – Miasto poniosło

REKLAMA

POWIAT

To park dla ludzi bez ludzi!

REKLAMA

Po pierwszym etapie Tour de
Pologne. Kto dojechał do mety
tuż za Moserem i jak wyglądała
walka na trasie Karpacz-Jelenia
Góra.

Strona 7

straty w wysokości ok. 32 mln zł i
trwają obecnie „montaże finansowe”,
które umożliwią odbudowę zniszczonych urządzeń – dróg, przepustów,
mostów, instytucji użyteczności
publicznej. Część środków pochodzić
będzie m.in. od ubezpieczycieli, a
z tego źródła korzysta także wielu
mieszkańców Maciejowej. Część pieniędzy miasto będzie czerpać także z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
(UM)

AKTUALNOŒCI
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Marcin Kaźmieruk,
nauczyciel języka
angielskiego,
pracownik ODK „Zabobrze”

O NIm SIĘ MÓWI

Na co dzień pracuje w Osiedlowym
Domu Kultury „Zabobrze” w Jeleniej
Górze i uczy języka angielskiego w
szkołach językowych i miejskich
przedszkolach. Bardzo lubiany przez
dzieci i rodziców; od niedawna znany
w mieście również jako kinooperator
w Orient Expressie, gdzie w każdą
środę „puszcza filmy” zarówno komercyjne, jak i niszowe. – Wszystko
w zależności od gustów tych, którzy
nie chcą siedzieć w domach, uczest-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

niczą w projekcjach i podsuwają
mi coraz to nowe pomysły – mówi
Kaźmieruk.
Jego pasją jest możliwie najaktywniejsze uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta. Sam też animuje
kulturę w ODK, poprzez działalność
kinową i będąc członkiem stowarzyszenia Karkonoski Salon Sztuki
wspierającego lokalnych artystów.
W tym roku, dodatkowo obronił tytuł
magistra dziennikarstwa, komunikacji społecznej i public relations. Po
co? – Bo to pomoże współpracować
mi z jeszcze większą ilością osób –
tłumaczy.
(Petr)

Jeleniogórzanka, finalistka wchodząc na stronę www.
missopenhair.eu, gdzie
Miss Open Hair 2012
znajduje się regulamin
Amanda Al Madani
Amanda ma 20 lat, jest absolwentką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. C.K. Norwida w
Jeleniej Górze. Lubi dalekie podróże,
zwłaszcza do krajów Wschodu.
Grała w piłkę ręczną. Uwielbia tańczyć i znakomicie wykonuje taniec
brzucha. Wielokrotnie startowała
w konkursach piękności. Wyróżnia
się niezwykłą egzotyczną urodą. Do
21 lipca br. można oddawać na nią
głosy w internetowym głosowaniu
w konkursie Miss Open Hair 2012

POWIAT Prymusi szkół powiatowych odpoczywali nad wodą w Wolsztynie

Darmowe wakacje za wyniki
– Młodzież była wspaniała, świetnie się bawiła, no i pogoda dopisała,
więc wszystkie zaplanowane atrakcje udały się – powiedziała Monika
Pozauć, opiekunka na obozie z Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych
Amicus w Jeleniej Górze.
W obozie uczestniczyło sześciu
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie,
sześciu uczniów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kowarach
oraz ośmiu uczniów z Zespołu

Szkół Technicznych i Licealnych w
Piechowicach.
Podczas wyjazdu najbardziej
młodzieży podobał się spływ kajakowy, gdzie trzeba było pokonywać
zwężenia na rzece i przenosić kajak.
Wycieczka ta przyniosła najwięcej
emocji – dodała Monika Pozauć.
Ponadto uczniowie pływali łódkami po Jeziorze Wolsztyńskim,
przeszli kurs nurkowania, wspinali
się na ściance wspinaczkowej,
zwiedzali na rowerach Wolsztyn i
okolice, grali w kręgle, sporo czasu

spędzali na „orliku” - mówiła Monika Pozauć.
W ramach wymiany młodzieży
między powiatami jeleniogórskim
i wolsztyńskim
już od czterech
lat organizowane są bezpłatne
obozy. - Powiat
jeleniogórski
Młodzież chwaliła obóz w Wolsztynie.
organizuje wyjazd zimowy dla
związane z wodą – powiedział
uczniów z powiatu wolsztyńskiego, Wiesław Dzierzba, dyrektor Wynatomiast Wolsztyn – leżący między działu Promocji, Turystyki i Sportu
dwoma jeziorami Wolsztyńskim Starostwa Powiatowego w Jeleniej
oraz Berzyńskim - oferuje młodzieży Górze.
z naszego regionu wszelkie atrakcje
(Agrafka)
Fot. Starostwo Powiatowego

Dwudziestu uczniów z powiatowych szkół w nagrodę za
dobre wyniki w nauce i działanie na rzecz szkoły wyjechało na obóz do Wolsztyna. Wyjazd sponsorowany był przez
powiat wolsztyński w ramach współpracy z powiatem
jeleniogórskim.

NA TOPIE

z zasadami głosowania.
To publiczność w sieci zdecyduje bowiem, która z kandydatek konkursu
piękności zdobędzie jeden z trzech
głównych tytułów – Miss Internautów 2012.
Wśród uczestniczek Miss Open
Hair 2012 są reprezentantki z: Wałbrzycha, Kruszwicy, Łodzi, Turku,
Zgierza, Kielc, Strzegomia, Polkowic,
Jeleniej Góry, Bydgoszczy czy Zawiercia. W tym roku Sieradz będzie gościł
również dwie kandydatki z Łotwy.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Kto na prezesa Cieplickich Term?
Rada Nadzorcza Term Cieplickich
ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu.
Kandydat musi mieć między innymi
wyższe wykształcenie, co najmniej
pięcioletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym, pełne prawa publiczne
i nie może być karany.
Kandydaci muszą złożyć list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ze
zdjęciem, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa
pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia,

potwierdzające wymagany staż pracy
oraz szereg oświadczeń.
Pisemne zgłoszenia kandydaci
mogą składać osobiście w Wydziale
Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Jelenia Góra, pokój
25, od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 15.00 lub listownie
na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra,
Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Plac Ratuszowy 58, (58 – 500)
Jelenia Góra w terminie do dnia 31
lipca 2012 roku, do godziny 15.00.
(Angela)
REKLAMA
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Rozpoczęła się wymiana pojemników na śmieci przy głównych
ulicznych Jeleniej Góry. Plastikowe
kosze zostaną zastąpione betonowymi – wandaloodpornymi.
Łącznie zamontowanych zostanie ich 575 sztuk. Użytkowane
dotychczas pojemniki z tworzyw
sztucznych – powiedział Hubert
Papaj, zastępca prezydenta miasta
– były szczególnie latem dewastowane niemal co tydzień, zwłaszcza
w głównych ciągach ulicznych.
Niekiedy sprawcy posuwali się do
podpaleń, co stanowiło dodatkową
uciążliwość dla mieszkańców i
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Postanowiliśmy wymienić pojemniki na zdecydowanie bardziej
trwałe, betonowe, podobne do
rozstawionych już na niektórych
odcinkach ścieżek rowerowych.
Na głównych ulicach miasta,
w tym – ciągach turystycznych
stanęło już w ostatnich dniach
100 takich pojemników. Docelowo
sprowadzimy ich 575 – informuje
H. Papaj. Włodzimierz Stasiak,
z-ca dyrektora MPGK Jelenia Góra,
który zajmuje się eksploatacją
urządzeń w tej sferze poinformował nas, że pojemniki w centrum
miasta (ale także w centrum Cieplic) opróżniane są z odpadków
codziennie, natomiast stojące
przy ścieżkach rowerowych i przy
mniej uczęszczanych trasach, 2 – 3
razy tygodniowo.
(Angela)

Nie samym chlebem żyje człowiek?
Chleb jest podstawowym elementem piramidy żywienia i nieodzownym składnikiem codziennego menu większości z nas - statystyczny Polak zjada go około 55 kg rocznie
Zgodnie z zaleceniami piramidy żywienia (która została przyjęta także przez polski Instytut Żywności i
Żywienia), największy udział w codziennym jadłospisie przeciętnego człowieka (tzn. niebędącego na
diecie, zdrowego itp.) powinny mieć produkty zbożowe - w tym chleb. Jednak nie chodzi tu o chleb
biały, pszenny czy też podobnie wypiekane bułeczki,
po które z taką lubością sięgamy, przygotowując śniadanie. Te produkty piramida umieszcza na samym
szczycie, wraz ze słodyczami, czerwonym mięsem
czy tłuszczem zwierzęcym, czyli w grupie artykułów,
które powinny gościć w naszym menu najwyżej kilka
razy w miesiącu. Mowa o chlebie pełnowartościowym,
którego spożywanie wpływa korzystnie na nasze codzienne funkcjonowanie, poprawia pamięć, trawienie i ogólną kondycję organizmu. Dobry chleb
to taki, który zawiera dużo błonnika, pełnowartościowego ziarna i – uwaga – mało soli. Należy
bowiem pamiętać, że zbyt duża ilość soli (a także zła podaż kwasów tłuszczowych) przyczynia
się do powstawania chorób układu krążenia sercowo-naczyniowych, z powodu których już teraz
umiera prawie połowa Polaków (45% wszystkich zgonów)!
Takim dobrym chlebem jest nowy na rynku piekarniczym Chleb od Serca. Pozytywne właściwości Chleba od Serca oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizmu potwierdzone zostały
w opinii wydanej przez Katedrę Technologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauko Żywności i
Żywieniu Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Chleb od Serca ze względu na swój unikatowy skład i właściwości otrzymał także wyróżnienie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof.
Zbigniewa Religi w Zabrzu, stając się tym samym częścią programu profilaktyki prozdrowotnej
Siła Serca, prowadzonego przez Fundację. Chleb od Serca to pieczywo o obniżonej zawartości
sodu i zwiększonej ilości naturalnych przeciwutleniaczy oraz kwasów tłuszczowych (NNKT).
Dzięki zawartości soli niskosodowej, poziom tego pierwiastka w pieczywie Chleb od Serca obniżony został o 25 % w stosunku do zwykłego pieczywa. Dodatkowo Chleb od Serca, z powodu
odpowiednio dobranych składników, takich jak ziarna słonecznika, siemię lnianie, otręby owsiane oraz wiesiołek, wyróżnia się wysoką zawartością błonnika oraz zwiększoną ilością nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dodatek aronii, bogatego źródła przeciwutleniaczy, wywiera
korzystny wpływ na metabolizm osób o zwiększonym ryzyku zapadalności na choroby krążenia,
a zawarte w Chlebie od Serca grys i błonnik owsiany mają właściwości obniżające poziom cholesterolu.
Chleb od Serca znaleźć można m.in. w piekarniach FURTAK w naszym rejonie a więcej o nowej
piramidzie żywienia na stronie www.polskieserce.pl w dziale Żyj Zdrowo.
Do wygrania 2 książki pt.: „Zbigniew Religa człowiek z sercem w dłoni" wydane przez Prószyński i S-ka: wytnij kupon i przyjdź 17.07.2012 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com,
mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2 w Jeleniej Górze.
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Fot. UG Mysłakowice
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Czytelnicy wskazują miejsca, gdzie sygnalizatory przeszkadzają

JELENIA GÓRA

Park wkrótce wypięknieje
z pomocą Unii Europejskiej

16 lipca 2012 r.

Coś nie tak ze światłami

– Chciałbym poruszyć temat świateł ulicznych, które w wielu miejscach Jeleniej Góry zamiast zapewnić bezpieczeństwo,
utrudniają życie przez to, że są zbędne – napisał do nas Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). – Przykładem jest
przejście dla pieszych koło dworca PKP, między tunelem a hotelem Fenix - wskazuje.

JELENIA GÓRA

z programu „Ochrona przyrody”.
W drugim etapie planuje się odtworzyć i wykonać elementy małej
architektury nawiązującej do czasów pruskich. – Na wzór starych
elementów parku, zaczerpniętego
ze zdjęć, szkiców i dokumentów
sprzed II wojny światowej, zostaną
wykonane m.in. kamienne ławy,
podest, schody, trzy mostki oraz
replika bramy ze szczęk wieloryba, które niegdyś znajdowały się
w tym parku. Ponadto ustawione
zostaną zdobione ławki i kosze –
poinformował Ryszard Kempa.
Na realizację drugiego etapu
złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków Unii
Europejskiej, z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Przewidywany termin jego realizacji to 2013 rok.
(Agrafka)

Wrócił z koncertu z cudzym zwierzakiem

Ukradł psa, bo się podobał
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł psa rasy husky.
Zwierzę zostało zabrane z terenu jednego z jeleniogórskich
hoteli. Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Komisariatu II Policji w
Jeleniej Górze wspólnie z policjantami
z Kowar zatrzymali 25-letniego mieszkańca jednej z miejscowości powiatu
kamiennogórskiego podejrzanego o
kradzież psa. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w nocy z 7 na
8 lipca br w Jeleniej Górze. 25-latek tej

nocy wracał z koncertu, który obywał
się w mieście. Przechodząc obok
jednego z hoteli zauważył przywiązanego psa rasy husky. Zwierzę było
łagodne i machało ogonem na jego
widok, w związku z tym postanowił
go zabrać do domu. Kiedy właścicielka
zorientowała się, że zwierzę zniknęło

JELENIA GÓRA

Złodziej telefonów w rękach policji
Przed sądem stanie 19-latek z Jeleniej Góry, który dwukrotnie ukradł
telefony komórkowe przechodniom. - Jak ustalili funkcjonariusze,
mężczyzna 5 lipca br. około godziny
22.00 na jednej z ulic, pod pretekstem
przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, poprosił pokrzywdzonego
o pożyczenie „komórki”. Gdy ten
chciał go odzyskać, dostał pięścią
w twarz - informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Powiadomieni o zdarzeniu policjanci
rozpoczęli poszukiwanie sprawcy. W
oparciu o uzyskany rysopis wytypowali 19-latka i zatrzymali go kilka
dni później. - W trakcie czynności
okazało się, że mężczyzna ma na
koncie jeszcze jedną kradzież telefonu komórkowego. 16 czerwca br.
w Jeleniej Górze 19-latek na jednej z
jeleniogórskich ulic wyrwał telefon
komórkowy 16-latkowi, a następnie
sprzedał go w lombardzie.
(Angela)

powiadomiła o tym policję. W wyniku
prowadzonych czynności ustalili
rysopis mężczyzny podejrzewanego
o ten czyn.
- Policjanci spotkali mężczyznę z
psem na spacerze. Twierdził on, że jest
to jego zwierzę. Jednak policjanci nie
dali wiary jego zapewnieniom, gdyż
pies w ogóle nie reagował na imię, które mu nadał nowy właściciel. Wkrótce
okazało się, że kłamie i w efekcie
przyznał się do kradzieży - informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy KMP w Jeleniej Górze.
(red)

Lonbom: Ja mam pytanie dlaczego nie można zmienić sygnalizacji na Placu Wyszyńskiego-Grodzka? Żeby z zielonego w lewo skręcić
bez problemu, nie przepuszczając tych z naprzeciwka?
Zdzich: Światła są idiotycznie po ustawiane i to ciężko kwestionować. Chociażby przykład świateł na Pl. Wyszyńskiego. Skręcanie
stamtąd w lewo w godzinach szczytu bardzo często odbywa się na czerwonym świetle, bo ludzie podjeżdżają, aby widzieć czy droga
wolna. W efekcie czego znajdują się za sygnalizatorem i nie wiedzą, kiedy światło się zmienia.
Kierowca 1: Ja mam tylko dwa pytania - dla kogo są światła na Wojska Polskiego przy teatrze ? Chyba dla sprinterów. Ja daję rady
przejść, i już jest czerwone, ale ludzie starsi i schorowani powinni zostać na środku drogi?! Dlaczego na skrzyżowaniu Sobieskiego i
Wyszyńskiego, i przy wlocie w Grodzką nie ma świateł do skrętu w lewo? Moim zdaniem usprawniłoby to ruch, bo w tej chwili część
kierowców wymusza pierwszeństwo na tych, co jadą do Wolności albo w stronę Osiedla Robotniczego.

Na drodze do dworca kolejowego nie ma ruchu, a światła stoją.
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Młodzi adepci służby policyjnej

– Mieszkańcy zalanych wodą
gospodarstw niekiedy potrzebują
zaświadczeń z Urzędu Miejskiego
o tym, że ich dom został zalany.
Takich zaświadczeń wymagają niekiedy ubezpieczyciele. Po
zaświadczenia mieszkańcy powinni zgłaszać się do Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego, przy ul. Armii Krajowej
(dawny budynek Biura Paszportowego) – informuje rzecznik Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze Cezary
Wiklik.
(red)

W środę (9 lipca ) Komendant
Miejski Policji w Jeleniej Górze, insp.
Zbigniew Ciosmak spotkał się z sześcioma młodymi funkcjonariuszami,
którzy w minionym roku zostali
przyjęci do służby w policji. Nowi
funkcjonariusze to mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic. Podczas spotkania
Komendant Miejski zapoznał ich z
realiami trudnej służby policyjnej.
Policjanci odbyli sześciomiesięczne przeszkolenie resortowe w
Pile, a teraz czeka ich 2 miesięczna

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

Tu zaświadczenia

służba w oddziałach prewencji
w ramach adaptacji zawodowej.
Po ukończeniu wszyscy trafią do
służb prewencyjnych – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. Ich pracy bacznie
będzie przyglądać się kierownictwo
Komendy, bowiem później najlepsi
z nich znajdą pracę w służbie dochodzeniowo-śledczej i kryminalnej
– dodaje rzecznik.
(Angela)

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

WYKONUJEMY:

www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

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

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

REKLAMA

Brama ze szczęk wieloryba to
tylko jeden z elementów dawnej architektury, który wróci do
przypałacowego parku w Mysłakowicach, w ramach jego rewaloryzacji. – Odtworzona zostanie także
kaskada i Staw Kościelny – mówił
Ryszard Kempa, kierownik Referatu Inwestycji i Przedsiębiorczości
Gminy Mysłakowice.
W parku przy pałacu w Mysłakowicach prowadzone są prace w
ramach I etapu jego rewaloryzacji,
których celem jest odtworzenie
kaskady oraz Stawu Kościelnego,
a także nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Zakończenie tej
inwestycji, planowane jest na 30
czerwca 2013 r., a jej koszt wyniesie 1 mln zł, z czego 90 proc.
To dofinansowanie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Internauci komentują

REKLAMA

Prace w parku mają się skończyć za rok.

W tym miejscu nie ma prawie żadnego ruchu nawet w godzinach szczytu
(co najwyżej raz na jakiś czas autobus z
dworca przejedzie), a piesi i tak muszą
czekać na zielone światło. Kolejnym
takim miejscem, zdaniem naszego
Czytelnika, jest odnoga skrzyżowania
za mostem na ul. Ogińskiego, a właściwie jest to wyjazd z jakieś większej
posesji koło budynku przy ul. Flisaków
12. - Takich miejsc z pewnością jest
więcej w Jeleniej Górze i dobrze by
było, gdyby władze usunęły te światła,
a stawiając następne zastanowiła się
kilka razy – twierdzi.
A ogólnie o światłach ulicznych w naszym mieście: Po pierwsze - czerwone
światło świeci się za długo zarówno dla
pieszych, jak i zmotoryzowanych. Drugi problem to wieloczęściowe przejścia
dla pieszych (w niektórych miejscach
2-częściowe stały się 3-częściowymi) i
nie wiem, po co są umieszczone przyciski na wysepkach między pasmami
dróg. Pieszy, po przedostaniu się przez
pierwszą część przejścia, musi znowu
długo czekać podczas gdy w innych
miastach (nawet większych i bardziej
zatłoczonych) np: Wrocławiu lub
Gdańsku, światła na wieloczęściowych
przejściach albo zapalają się wszystkie
jednocześnie, albo w taki sposób, że z
którejkolwiek strony by się szło, nie jest
to taką katorgą jak w Jeleniej Górze (na
przykład skrzyżowanie Castorama BP i
Statoil) – dzieli się swoimi spostrzeżeniami jeleniogórzanin. - Dwukrotnie
pisałem o tym do władz naszego
miasta, niestety bez żadnej odpowiedzi
– dodaje. Do sprawy wrócimy.
(red)

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Były strażnik leśny kradł drewno
W ręce strażników leśnych wpadł
mieszkaniec Janowic Wielkich,
emerytowany strażnik leśny, który
wraz ze swoją żoną wielokrotnie
kradł drewno w lesie w okolicy
Karpnik. W nocy z 11 na 12 lipca br.
chciał wywieźć osobowym autem 0,5
kubika dębu. Złodziei pół godziny po
północy w rejonie Karpnik zatrzymał
dwuosobowy patrol strażników
leśnych z Nadleśnictwa Śnieżka w
Kowarach.
- 66-letni mężczyzna i 55-letnia
kobieta wjechali do lasu fordem modeno, do którego załadowali drewno
przygotowane do sprzedaży. Zostali
oni zatrzymani kiedy wyjeżdżali z

lasu – mówi Mateusz Grębowicz,
Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. – W aucie
znaleźliśmy około pół kubika dębu.
Nie była to jednak pierwsza kradzież
drewna tych ludzi. W ciągu ostatnich
trzech miesięcy odnotowaliśmy
jeszcze kilka innych kradzieży, a ten
samochód został zarejestrowany
przez zamontowany w tym miejscu
mobilny monitoring – dodaje komendant straży leśnej.
Po przeszukaniu miejsca zamieszkania zatrzymanych w garażu znaleziono sporą ilość pociętego i porąbanego drewna. Sprawcom grozi pięć
lat więzienia.

JELENIA GÓRA

To park dla ludzi bez ludzi?
 Dokończenie ze strony 1
- Pies-przewodnik może wejść
z osobą niedowidzącą lub niewidomą do każdego urzędu i
w granice każdego obszaru, na
którym obowiązuje zakaz przebywania zwierząt. Oznacza to,
że nie ma potrzeby zmiany regulaminu Parku Zdrojowego w tym
punkcie, bowiem ustawa - jako
akt wyższego rzędu - reguluje
tę sprawę niezależnie od treści
uchwał władz lokalnych – dodaje
Cezary Wiklik.
- Uważamy, że bezwzględny
zakaz wprowadzania psów do

REGION

parków miejskich powinien być
zniesiony, choćby dlatego, że są
psy, nawet jeśli nie pełnia oficjalnie roli przewodnika, to pomagają osobom niepełnosprawnym,
choć zapewniając poczucie bezpieczeństwa – mówi tymczasem
prezes Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert. - Dlatego liczymy
na szybka zmianę regulaminu
korzystania z miejskich parków.
Jeśli tak się nie stanie, będziemy o
to występować do Rady Miejskiej
– zapowiada.
Bożena Bryl-Chrząszcz

Nikt nie wie, czy byłe kopalnie uranu są zagrożeniem dla mieszkańców

Tajne kontrole byłych kopalni uranu
Przez trzy dni w Jeleniej Górze
wizytowała komisja europejska badająca byłe kopalnie
uranu w regionie. Czwórka
naukowców: Niemiec, Bułgar,
Polak i Irlandczyk, kontrolowała Miedziankę i Mniszków,
Radoniów, Wleń oraz Kowary. Stowarzyszenie „Nie dla
kopalni uranu w Sudetach”
pyta dlaczego nie sprawdzono
Wojcieszyc czy Kopańca, gdzie
niezabezpieczone pozostałości po kopalniach są realnym
zagrożeniem oraz jakie są
wyniki kontroli.
Jak mówi Jerzy Wróblewski, główny
specjalista zajmujący się badaniami
środowiska z jeleniogórskiego oddziału
Państwowej Agencji Atomistyki w
Warszawie, była to komisja z Luksemburga, która w Polsce wizytowała już
trzeci raz, a w Jeleniej Górze była po raz
pierwszy. Badała ona miejsca byłych
złóż rud uranu.
- Była to trzydniowa wizyta. Na
początku wizytowali oni były staw
osadowy Politechniki Wrocławskiej,
który został zrekultywowany, a w
kolejnych dniach podzieleni po dwie
osoby kontrolowali z nami Miedziankę i Mniszków, a także Radoniów i
Wleń. Ja zaprowadziłem ich m.in.
do Mniszkowa, gdzie są najbardziej
niebezpieczne szyby pozostawione

W centrum Karpacza będzie bezpieczniej

Powstaje tunel pod Kolorową
Tunel pod stokiem Kolorowa umożliwi wyłączenie z ruchu centrum miasta. – Podjęliśmy
decyzję o jego budowie po to, aby uchronić Kolorową, ale przede wszystkim po to, by zwiększyć bezpieczeństwo – mówi burmistrz Karpacza Bogdan Malinowski. – Tej zimy będzie
można zjechać na nartach, praktycznie aż na deptak Karpacza – dodaje burmistrz.
- Nie wiem, skąd wzięły się te
wozów rzeczywiście mają podstawy
by się tego tunelu obawiać? Oceńcie żarty. Tunel przecież projektowali
Państwo sami na zamieszczonych fachowcy – komentuje burmistrz.
(red)
zdjęciach – dodaje.

Prace mają się skończyć w październiku.

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

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

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Inwestycja kosztuje około 20 mln
zł, połowę z tego pokrywa Regionalny Program Operacyjny. Prace mają
się skończyć do października. - Wykonawca, firma Skanska, realizuje
zadanie zgodnie z harmonogram
– podkreśla Bogdan Malinowski.
- Pierwsze 10 metrów tunelu już
stoi. Na razie jest to tylko konstrukcja
obudowy skręcona z płyt falistych,
jednak już po nich widać jego kształt
i wymiary – napisał do nas czytelnik
Dominik Górski i na dowód przysłał
zdjęcia. - Ten tunel dawno stał się tematem przeróżnych żartów, opowiadanych pasażerom przez kierowców
autobusów, zarówno kursowych jak
i turystycznych. Królują anegdoty o
tym, że przewoźnicy będą musieli kupić autobusy-kabriolety oraz że ostatni przystanek będzie poniżej tunelu,
a dalej już tylko piechotą (będzie za
niski -przyp.red.) – opowiada nam
Czytelnik. - Czy kierowcy wielkich

Mieszkańcy nie chcą w swojej okolicy
kopalni uranu i protestują.
bez zabezpieczenia. Jakie wnioski wypłynęły z tych kontroli, tego nie wiemy.
Raport za jakiś czas zostanie bowiem
dostarczony do Państwowej Agencji
Atomistyki w Warszawie – mówi Jerzy
Wróblewski.
Katarzyna Andrzejewska ze Stowarzyszenia „Nie dla kopalni uranu w
Sudetach” pyta dlaczego na te kontrole
nie zostali zaproszeni mieszkańcy
regionu, a komisja europejska nie
dotarła do niebezpiecznych szybów

oraz niezabezpieczonych sztolni w
Wojcieszycach czy Kopańcu.
- Dlaczego dla ważne społecznie
sprawy omawiane są bez udziału
mieszkańców tych rejonów, a kontrole
odbywają się w wielkiej tajemnicy?
– pyta pani Katarzyna. – Komisja nie
dotarła m.in. do byłej kopalni uranu w
Wojcieszycach. Wielka szkoda. Jak widać
do niezabezpieczonych szybów i sztolni
można wpaść albo wejść, a ruda woda
wycieka spod niejednej ze sztolni płynąc
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Vobis nabierało klientów

w dół do ludzi – dodaje przedstawicielka
stowarzyszenia, która przesłała nam
obrazujące tą sytuację zdjęcia.
Jerzy Wróblewski tłumaczy, że spotkanie organizował Wydział Atomistyki
w Warszawie, który otrzyma raport z
przeprowadzonych kontroli. Stowarzyszenia natomiast mogą kontaktować się z jeleniogórskim oddziałem
atomistyki, gdzie mogą umówić się
na spotkanie.
(Angela)

Co z S-3 w naszym regionie?

- Spółka Vobis reklamowała usługę
mobilnego Internetu, dostępnego wraz
z komputerem przenośnym za 1 zł. Na
podstawie powtarzanego w mediach
przekazu konsumenci mogli odnieść
wrażenie, że kupią komputer wraz z
modemem w bardzo atrakcyjnej cenie.
W rzeczywistości modem kosztował
1 zł, wtedy gdy konsument zakupił
komputer w sklepie Vobis po cenie
rynkowej – informuje UOKiK.
W ocenie urzędu ochrony konsumentów i konkurencji, zarówno hasła
stosowane przez spółkę w kampanii
reklamowej – „Notebook z modemem
iPlus za 1 zł”, jak i elementy graficzne
wykorzystane w kampanii mogły
wprowadzać konsumentów w błąd.
UOKiK uznał to za nieuczciwe
praktyki rynkowe i ukarał przedsiębiorcę karą w wysokości 177 tys. zł. W
czwartek (12 lipca br.) tę decyzję podtrzymał Sąd Apelacyjny. Przedsiębiorca
skorzystał z przysługującego prawa i
odwołał się. Sądy kolejnych instancji
przyznawały rację UOKiK. W listopadzie 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a 12 lipca 2012 r. Sąd
Apelacyjny oddalił w całości odwołanie
spółki Vobis utrzymując przy tym
wysokość nałożonej kary.
(Angela)

Kilka tygodni temu grupa burmistrzów i wójtów regionu jeleniogórskiego, a także przedstawiciele
czeskich samorządów wystąpili z
apelem do władz swoich krajów o
wyjaśnienie sprawy budowy drogi
S-3 i przyspieszenie procedur przy
tej inwestycji. Dla odcinka Legnica
- Lubawka rozstrzygnięty został
przetarg na opracowanie projektu
budowlanego, który ma powstać
do 16 czerwca przyszłego roku.
- Mamy już odpowiedź na nasze
postulaty – powiedział Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry,
jeden z sygnatariuszy tego apelu,
który podejmował także inne w tej
sprawie interwencje, przy pomocy
parlamentarzystów regionu. – Minister Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej napisał, że:
„Inwestycja ta (…) została ujęta w
załączniku do Programu Budowy
Dróg Krajowych. Oznacza to, że
jej realizacja może rozpocząć się
po roku 2013 pod warunkiem
otrzymania środków finansowych. Umieszczenie zapisu o S-3
dowodzi, iż rząd nadaje sprawie
realizacji całej drogi ekspresowej

S-3 (od Szczecina i Świnoujścia
do południowej granicy Polski)
wysoki priorytet w tzw. następnej
perspektywie czasowej”.
Dodatkowo Minister informuje,
że dla drogi ekspresowej S-3 na
odcinku Legnica – Lubawka jest
już decyzja o uwarunkowaniach
środowiskowych. Rozstrzygnięty
został też przetarg na opracowanie projektu budowlanego. Firmą,
która będzie projektowała tę drogę
zostały „Mosty Katowice”, spółka z
o.o.. Umowa w tej sprawie jest już
podpisana. Zgodnie z nią projekt
ma powstać w terminie do 16
czerwca 2013 r.
- Dolnośląski odcinek S-3 - powiedział Marcin Zawiła, Nowa
Sól – Legnica – Lubawka został
zgłoszony do współfinansowania
w ramach nowego instrumentu
finansowego CEF – „Łącząc Europę”, którego ideą jest wdrożenie
najnowocześniejszych rozwiązań
w dziedzinie komunikacji. CEF będzie zarządzany centralnie przez
Komisję Europejską w okresie
2014 – 2020.
(UM)
REKLAMA

16 lipca 2012 r.
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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Mali aktorzy o przygodach Tools

Jedną z atrakcji półkolonii było przedstawienie.
Dzieci z półkolonii w MDK przygotowały spektakl „Przygody Tools”
i zaprezentowały go w czwartek
swoim koleżankom i kolegom z
dwóch pozostałych kolonijnych grup.
Przedstawienie opowiadało o perypetiach skrzynki na narzędzia. – To było
bardzo fajne, bo mogliśmy przeobrazić się w przedmioty codziennego
użytku i ożywić je – powiedziała
Oliwia, jedna z małych aktorek.
- Opowiadanie napisała dwa lata
temu, wówczas uczennica szkoły
podstawowej, Antonina Olszewska,
jedna z uczestniczek zajęć teatralnych, które w trakcie roku szkolnego
prowadzimy w naszym domu kultury. Podobała mi się ta historia, dlatego postanowiliśmy ją wykorzystać
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podczas półkolonii i zaprezentować
dzieciom – powiedział Krzysztof
Zwoliński, nauczyciel zajęć teatralnych w MDK
To opowieść o rzeczach codziennego użytku, które ożywają wtedy,
gdy nikt nie patrzy. Kiedy do domu,
w którym „mieszkają”, włamują
się złodzieje, ożywione przedmioty
udaremniają im kradzież...
Główną rolę, czyli skrzynkę na
narzędzia, zagrała Natalka – Nie miałam tremy, było świetnie – mówiła
nam dziewczynka. - Bardzo dobrze
czuję się na scenie i jak dorosnę
chciałabym zostać aktorką – dodała
jej koleżanka Oliwia, która też wystąpiła w „Przygodach Tools”.
(Agrafka)

Będzie się działo
„Portret Damy” w Muflonie

JELENIA GÓRA

Honky Tonk Brothers rozgrzali publikę

Piknik country w rynku

Spektakl taneczno-teatralno-muzyczny „Portret Damy” w reżyserii
Agaty Szmigrodzkiej odbędzie się
18 lipca o godz. 18.00 w Miejskim
Domu Kultury „Muflon” w Sobie- Kultowa formacja Honky Tonk Brothers grająca muzykę country wystąpiła w minioną sobotę
szowie. Wstęp jest wolny.
w rynku w Jeleniej Górze w ramach cyklu koncertów Ratuszowe Lato 2012. Jak było?
Z pozytywnymi wibracjami, tanecz- tańców i mnóstwa gromkiego śmie- które na mnie zawsze robią wielkie
Wycieczka sakralna
nie i przy akompaniamencie warkotu chu. Oprócz słuchania „kowbojskiej wrażenie. Chciałbym mieć kiedyś
Zwiedzanie kościołów Jeleniej silników maszyn motocyklistów, muzyki” jeleniogórzanie mogli rów- podobny motor. Myślę, że jadąc czymś
Góry, które prowadzi Antoni Wit- którzy tłumnie przybyli do centrum nież podziwiać najróżniejsze dwu- i takim człowiek czuje się naprawdę
czak w ramach Jeleniogórskich stolicy Karkonoszy.
trójkołowe maszyny motocyklistów, wolny. Cieszę się, że w mieście odWycieczek Sakralnych odbędzie się
Keep it country! To hasło przyświe- którzy zebrali się w centrum miasta bywają się latem plenery tego typu;
21 lipca. Zbiórka o godz. 10.00 przy cało w sobotę uczestnikom imprezy w i, od czasu do czasu, akompaniowali można przyjść, posłuchać, pooglądać
fontannie Neptuna.
a nie siedzieć w domu – ocenia Henryk
rynku w Jeleniej Górze, których roz- kapeli warkotem silników.
– Wspaniała, pozytywna muzyka, Walicki, jeden z uczestników.
grzała formacja Honky Tonk Brothers.
Koncert Ajagore
(Petr)
Nie zabrakło pozytywnych wibracji, radość, no i te wszystkie motocykle,
21 lipca o godz. 16.00 w muszli
koncertowej Parku Zdrojowego
wystąpi zespół Ajagore w ramach
Koncertów Promenadowych organizowanych przez Przystań
Twórczą. Wstęp jest wolny.

„Odyseja” w Rynku

Film, który jest efektem pracy
uczestników Międzynarodowych
Warsztatów Teatralnych „Odyseja”
zorganizowanych w Jeleniej Górze,
będzie zaprezentowany 21 lipca
o godz. 21.00 na jeleniogórskim
Placu Ratuszowym.

Koncerty Organowe

Koncert w wykonaniu Yulii Dragindy (Rosja) odbędzie się 22 lipca
o godz. 19.15 w kościele przy Placu
Piastowskim. W programie kompozycje: Bacha, Mendelssohna oraz
Schumanna. Wstęp jest wolny.
(Agrafka)

Honky Tonk Brothers podobali się
jeleniogórskiej publiczności.

Pierwszy etap 69. Tour de Pologne prowadził z Karpacza do Jeleniej Góry

Około pół godziny po ostrym starcie na atak zdecydowało się pięciu
kolarzy - w tym dwóch Polaków: Jarosław Marycz i Bartłomiej Matysiak,
którzy byli bardzo aktywni podczas
premii górskich. Po opadach deszczu
doszło do kraksy na setnym kilometrze, w którym ucierpiało trzech
zawodników. Wśród nich był jeden
z wielkich faworytów wyścigu Tom
Bonnen, na szczęście (oprócz straty
czasowej) nie nabawił się poważnego
urazu, jedynie Włoch Fabio Sabatini
(Liquigas) został odwieziony do
jeleniogórskiego szpitala. Najlepiej
na Orlinku punktował Erytrejczyk
Daniel Teklehaimanot z grupy Orica
Greenedge, który po pierwszym etapie był liderem klasyfikacji górskiej.
Przed ostatnim okrążeniem peleton
tracił do czołowej grupki 3 minuty,
a więc mocno przyspieszył, gdyż w
kulminacyjnym momencie różnica

Fot. Raczyński

U nas zwyciężył Moreno Moser
Moreno Moser (Liquigas
– Cannondale) okazał się
najlepszym kolarzem na
pierwszym etapie 69. Tour
de Polotne prowadzącym z
Karpacza do Jeleniej Góry.
Tuż za nim uplasował się
Polak – Michał Kwiatkowski
(Omega Pharma – QiuckStep), a na najniższym
stopniu podium stanął Lars
Boom (Rabobank).
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Chojnik zagra w DLM i DLT
11 lipca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej. Pozytywnie rozpatrzona
została prośba Chojnika Jelenia
Góra o przyjęcie do grona zespołów
występujących w najwyższej lidze
rozgrywkowej – Dolnośląskiej Lidze
Młodzików i Dolnośląskiej Lidze
Trampkarzy.
– Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju młodych zawodników,
który pozytywnie wpłynie na ich

rozwój. To dodatkowe bodźce
do działania dla
nas wszystkich,
mam nadzieję,
że to pozytywnie wpłynie za jakiś czas
na piłkę seniorską w naszym mieście.
To jedna z lepszych wiadomości w
moim życiu bo sprawa dotyczy młodych zawodników, którym trzeba
pozwalać być w gronie najlepszych
– powiedział trener Michałek.
(MDvR)

KRAJ

Rajd Bohemia przerwany
na trasie zginął czeski pilot

wynosiła nawet przeszło 8 minut. Na
ostatnim kilometrze wydawało się, że
po pewne zwycięstwo jedzie Rosjanin
z Katjuszy - Aleksander Kołobniew,
ale osłabł na ostatnich metrach, a w
finiszującej grupie najszybszy na podjeździe ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze
okazał się Włoch Moreno Moser.
- Finisz był bardzo rozciągnięty. Moser pokazał, że miał dzisiaj swój dzień.
Rozmawiałem z Michałem (Kwiatkowskim) mówił, że czuł ten wyścig i
drugie miejsce w tak trudnym etapie
i tak mocnej obsadzie świadczy, że jest
w dobrej formie. Po opadach deszczu

było niebezpiecznie na zjeździe, ale to
są zawodowcy - oni potrafią zjeżdżać,
wiedzą jak ten rower się zachowuje
po śliskim - podsumował dyrektor
wyścigu, Czesław Lang.

Wyniki I etapu („Gołębiewski” Karpacz - Jelenia Góra
- 179,5 km):

1. Moser Moreno - LIQUIGAS - CANNONDALE - 4:32:53
2. Kwiatkowski Michał - OMEGA
PHARMA - QUICKSTEP
3. Boom Lars - RABOBANK CYCLING

TEAM
4. Wegmann Fabian - GARMIN SHARP
5. Mori Manuele - LAMPRE
6. Bakelants Jan - RADIOSHACK NISSAN
7. Visconti Giovanni - MOVISTAR
TEAM
8. Breschel Matti - RABOBANK CYCLING TEAM
9. Gołaś Michał - OMEGA PHARMA QUICKSTEP
10. Elmiger Martin - AG2R LA MONDIALE
(Przemo)

Tragicznie zakończył się Rajd
Bohemia zaliczany do Rajdowych
Mistrzostw Europy, Czech i Niemiec.
Na trzecim odcinku specjalnym
fatalny w skutkach wypadek miała
załoga Martin Semerad i Bohuslav
Cepleha. Życia czeskiego pilota
pomimo reanimacji nie udało się
uratować. W rajdzie udział brał również jeleniogórzanin Łukasz Włoch
pilotujący Dawida Dobrodzieja.
Bohuslav Ceplecha w maju obchodził 35. urodziny. Do Swedish Rally
2008 tworzył załogę z Josefem Semeradem. W 2006 obydwaj sięgnęli po
mistrzostwo Czech w rallysprintach.
W sezonie 2007 Bohouš rozpoczął
starty z synem Josefa, Martinem.
Zaliczył dwanaście występów w
Mistrzostwach Świata. Ponieważ
nie przejechano wymaganych 25

procent trasy, końcowe wyniki rajdu
nie zostały ogłoszone.
– Przejechaliśmy dwa odcinki i
rajd został przerwany, zresztą w
takiej smutnej atmosferze i tak to
nie byłby rajd. To wielka tragedia,
nie pierwsza w tym roku. Całe
nasze środowisko jest głęboko
poruszone. Samochód rajdowy
wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, fotele, sześciopunktowe
pasy, o wiele bardziej bezpieczny
od zwykłych aut, w spotkaniu z
drzewem zawsze przegrywa. Tak
się zastanawiam, ile jeszcze ludzi
musi zginąć zanim rząd, władze lokalne podejmą decyzje o usuwaniu
przydrożnych drzew, które czyhają
na życie każdego z nas – wyznał
smutny Łukasz Włoch.
(MDvR)

Fot. Petr
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-07-06 godz. 16.00 - 2012-07-13 godz. 14.00
PRACA
DAM PRACĘ
Adecco Poland poszukuje
osób do pracy w Starej Kamienicy
na produkcję przy obróbce blach
i metalu. Umowa o pracę 9,80
zł brutto/h +premie, II zmiany.
CV na legnica@adecco.com
tel.767223231
Adecco Poland poszukuje
spawaczy metodą TIG do pracy
w Starej Kamienicy. Umowa o
pracę. Wymagane doświadczenie i uprawnienia na metodę TIG.
CV na legnica@adecco.com tel
767223231
Artystyczna praca - Poszukujemy osoby ze zdolnościami
manualnymi i plastycznymi do
składania biżuterii. Praca w Kowarach. Prosimy CV ze zdjęciem na
meila: aleksgladala@o2.pl
Atrakcyjna praca w finansach - Międzynarodowy Koncern Finansowy poszukujemy
kandydatów na stanowiska do
Regionalnych Biur Sprzedaży na
terenie Dolnego Śląska: Wrocław,
Jelenia Góra. Wyślij cv na adres:
kariera.wroc@gmail.com - 602
170 184
Auto-Myjnia i Kosmetyka
zatrudni osobę z doświadczeniem w kosmetyce samochodowej od zaraz. Jel-Góra ul Fałata
1 Oś Orle Cieplice Salon Kia
609950849
Budownictwo - wykończenie
wnętrz. Elewacje. Tylko fachowca
- 884 311 346
Do biura rachunkowego z
doświadczeniem, CV na mail:
biuroad@op.pl
Do pomocy w pensjonacie Poszukiwana osoba dyspozycyjna do sprzątania pokoi. Mile
widziana rencistka lub emerytka.
- 782 918 138
Dobra praca kucharz/ka ,kelner
- Karpacz praca dla młodych,
solidnych, kreatywnych z możliwością przyuczenia do zawodu
.Karpacz - hotel. Kelnerki też
mile widziane praca na wakacje.
Umowa. - 757 618 951
Doradca Klienta - Wymagamy:
doświadczenia w sprzedaży
produktów finansowych, ukierunkowanie na realizację zadań
i osiąganie założonych celów,
aktywne pozyskiwanie klientów.
Oferujemy umowę zlecenia oraz
system prowizyjny - doradcabankowy05@gmail.com
Dynamicznie rozwijająca się
firma poszukuje doświadczonych
przedstawicieli do współpracy na
terenie Jeleniej Góry i okolic - 784
042 000
Dyspozytorka - Zatrudnimy
do pracy na centrali Radio-Taxi
dyspozycyjna panią z umiejętnością telefoniczno-radiowej obsługi
klienta. - 697 889 222
Firma budowlana zatrudni
doświadczonych fachowców od
dociepleń, lub całe brygady. Stała
praca, dobre stawki. Kontakt w
godz. 9-18. - 501 700 499

Firma Iwo-Bau poszukuje
fachowców do pracy w Niemczech i Belgii. Gwarantujemy
umowę + zakwaterowanie +
dobre stawki. Znajomość j.niemieckiego - komunikatywnie.
Kontakt 9-18 - 501418553,
699952962
Firma Iwo-Bau poszukuje montażystów rusztowań do pracy w
Niemczech. Wymagany język
niemiecki. Umowa, zakwaterowanie, bardzo dobre warunki.
- 699952962, 501418553
Firma Iwo-Bau poszukuje Pani
do pracy w biurze. Znajomość j.
niemieckiego komunikatywnie.
Gwarantujemy umowę i bardzo
miłą atmosferę w pracy. CV ze
zdjęciem proszę przesyłać na
iwobau1@tlen.pl - 501 418 553
Firma OPEK mieszcząca
się przy ul. Spółdzielczej 35
w Jeleniej Górze poszukuje
magazyniera. Oferujemy umowę
zlecenie. Kontakt osobisty lub
mailowy rafal.poddebniak@
opek.com.pl
Firma OPEK zatrudni kuriera
z działalnością gospodarczą i
samochodem typu bus z okolic
Zgorzelca Oferujemy stałe zlecenie przewozowe, gwarancję
terminowych płatności. rafal.
poddebniak@opek.com.pl
Firma zatrudni ambitne, przebojowe i pewne siebie osoby do
pracy w dziale obsługi klienta.
Umowa o pracę, stałe godziny,
wolne weekendy. CV + list motywacyjny : rekrutacja@opalmedical.eu - 606-129-006
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni ratowników na wakacje.
Wymagane pełne uprawnienia
WOPR. Kontakt telefoniczny
503011955. CV na mail: a_lara@
wp.pl
Grafik/webmaster - Ze
znajomością Adobe Photoshop,
HTML5, CSS3. W mailu proszę
podać linki do przykładowych
realizacji. - dshw5523@yahoo.
pl
Hotel Dziki Potok w Karpaczu
zatrudni na stanowisko pomoc
kuchenna. CV prosimy wysyłać
na adres: marketing@dzikipotok.
pl - 605 154 020
Hotel Dziki Potok w Karpaczu zatrudni pracownika SPA,
doświadczenie mile widziane.
CV prosimy przesyłać na adres:
marketing@dzikipotok.pl - 605
154 020
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni samodzielnego kucharza. Informacja tel. 697 580 519
Hydraulika do pracy w Belgii
- Zatrudnimy wykwalifikowanego
hydraulika z umiejętnością wykonania pełnej instalacji sanitarnej
i CO. Wymagamy: doświadczenia, systematyczności, znajomości jęz. obcego (ang. lub
niem.), mobilności. - rekrutacja@
regess.eu
Kasjer-sprzedawca 1/2
etatu - W sklepie Pepco na ul.
Elsnera. Wymagana dyspozycyjność, CV prosimy składać w
sklepie. - 664 747 305
Kierowca do pizzerii - Kierowcę do pizzerii na Zabobrzu z
własnym autem - 509 768 934

Konserwator-budowlaniec - Praca w Szklarskiej
Porębie tzw złota rączka praca
na stałe. - 693 429 971
Kurier z własnym busem - i
działalnością gospodarczą. Trasa
Bogatynia. Bardzo dobre wynagrodzenie i warunki pracy. - 510
717 177
LBF Stara Kamienica poszukuje
osób do pracy na stanowisku
pracownika produkcyjnego oraz
osób do drobnych prac remontowo-budowlanych. Atrakcyjne
warunki zatrudnienia. - 075 75
283 17
Legalna praca w Niemczech
przy opiece nad starszymi osobami. Zarobki od 1000 do 1200
euro plus zwrot za dojazd w
wys.150 e. Wymagana komunikatywna znajomość języka.
Szczegółowe informacje pod
wskazanym tel. - 511 844 939
Mam do wymalowania 2 pokoje
- 601 573 522
Mieszko Karpacz zatrudni
recepcjonistkę w systemie pracy
24/48 umowa zlecenie. Na stałe
- 665-556-042
M-Serwis APT zatrudni osoby
na stanowisko kasjer/sprzedawca
na terenie Jeleniej Góry tel. 669
996 401; 61 846 07 23
Na umowę o pracę, sprzątanie
biur oraz pomieszczeń socjalnych. Wymagane orzeczenie o
lekkim stopniu niesprawności.
Praca od zaraz-Jelenia Góra.
Kontakt w godz.:8-16, tel.516125-238
Nowo otwarty lokal poszukuje
barmanów kontakt pod nr tel.
504 859 140
Od zaraz przyjmiemy kelnerkę-pokojową (1 stanowisko)
Szklarska Poręba Dolna, dom
wczasowy - 655 365 510
Opiekunka Niemcy - Zatrudnimy na umowę o pracę opiekunki osób starszych. Pełny ZUS,
na rękę 900-1200 euro. Min. podstawowy jęz. niemiecki. Wyjazd
od zaraz. - 717 281 416
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech zatrudni od
zaraz na umowę o pracę firma
DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999
Optima S.A.– pożyczki do domu
– poszukuje przedstawicieli w
Jeleniej Górze, Jeleniej Górze
- Cieplicach, Karpaczu. Praca
dodatkowa, atrakcyjna prowizja,
również dla emerytów. 58 554 80
80/801 800 200
Ośrodek Wypoczynkowy Karpacz - Zatrudnię do sprzątania
i obsługi sali młodą niepalącą.
kontakt w godzinach 8-17 - 604200-744
Otworzę punkty skupu jagód
w miejscowościach: Piechowice,
Podgórzyn, Zachełmie, Przesieka, Borowice, Kowary, Karpacz. Lipiec, sierpień, wrzesień.
Wynagrodzenie prowizyjne. Daję
zaliczkę na skup - 691 572 982
Park Dinozaurów w Szklarskiej
Porębie zatrudni pracownika do
pracy w gastronomii. Wymagane
doświadczenie. CV prosimy przesyłać na adres: praca@dinopark.
com.pl - 795 577 155

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach zatrudni
młode osoby posługujące się
językiem niemieckim wyłącznie
w stopniu zaawansowanym na
stanowisko przewodnika. Kontakt: 661699699. CV na poczta@
park-miniatur.com
Piekarnia - Przyjmę do pracy
piecowego z doświadczeniem w
Kowarach - 607 265 081
Pilnie na docieplenia, elewacje brygada pilnie poszukuje osób do
pracy przy dociepleniach, praca
na terenie województwa przy
dociepleniach bloków, praca na
akord na umowę o dzieło. - 791
622 321
Płace i ZUS - Zatrudnię do
biura rachunkowego na stanowisko specjalista ds.płac i ZUS.
Wymagana znajomość programu
Płatnik - as@telvinet.pl
Pokojowa do hotelu ***
- Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni pokojową. Wymagane
doświadczenie i dyspozycyjność.
Cv prosimy przesyłać na adres
marketing@palacmargot.pl lub
o kontakt tel. 609179679
Polcolorit S.A. zatrudni
operatora wózka widłowego. CV
prosimy składać : kadry@polcolorit.pl - 075-75-473-30
Polcolorit S.A. zatrudni
pracownika z wykształceniem
minimum średnim do działu
sprzedaży ( obsługa klienta).
CV prosimy kierować na adres
: kadry@polcolorit.pl - 075-75473-30
Poszukuje kierowcy autobusu do pracy w Niemczech na
niemieckich warunkach pracy na
umowę o prace bez pośredników
- 0724600872
Poszukuje osoby do pomocy
kuchennej oraz osoby do sprzątania w ośrodku wczasowym
- Przesieka - 509 421 217
Poszukujemy ambitnej,
kreatywnej osoby do pracy w
centrum sprzedaży miejsc noclegowych w Jeleniej Górze. CV
proszę wysyłać na mail: pawelmadela@uphotel.pl
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna praca
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, wysokie zarobki 14 euro/
godz. Oczekujemy: znajomości
j. niemieckiego, własnego auta,
wiek do 40lat. - 501527829,
756422300
Poszukujemy kandydatów
na stanowisko elektryka elektromontera. Oferty (CV oraz list
motywacyjny) z dopiskiem praca
prosimy kierować na adres:
biuro@voltasc.pl - 604 556 104
Poszukujemy mechanika z
uprawnieniami spawacza, tokarza, mającego doświadczenie
w naprawie maszyn stolarskich.
- 75/76 10 975
Poszukujemy osoby na stanowisko architekta wnętrz. Oferujemy stabilną prace w młodym
dużym, zespole. Oczekujemy
pomysłowości, skrupulatności,
profesjonalizmu oraz pełnego
zaangażowań - 668 014 737

Poszukuję chętnych dziewczyn do bezpłatnego wzięcia
udziału w pokazie mody, który
odbędzie się 11.08 w Jeleniej
Górze(duża impreza), wymagany
wzrost min.175cm i rozmiar ubrania 34 (XS). - 661 129 174
Poszukuję kelnera/barmana
w restauracji w Cieplicach - praca
na stałe. CV ze zdjęciem na
kadryplace@vip.onet.pl
Poszukuję majstrowej z
doświadczeniem (Szwalnia).
Wszelkie oferty kierować na
michal.w@questsport.pl
697916806
Poszukuję montera instalacji
sanitarnych ze stażem pracy
minimum 6 lat. Instalacje: kanalizacji, wodne i grzewcze - Alupex,
Mapres, ocynk, PP. Umiejętność
czytania rysunków technicznych.
Wiek do 45 lat - 602 461 297
Poszukuję opiekunki do 9
-miesięcznego dziecka , praca od
pon. do pt. osoba bez nałogów 508 616 681
Poszukuję osoby do pracy
w firmie produkcyjno-usługowej(praca ze szkłem-duże formaty)
posiadającej zdolności manualne,
podstawy rysunku technicznego.
Oferty: htiszklo@gmail.com,
H.T.I."Szkło" ul. Wiejska 93 - 757
525 359
Poszukuję osób do pracy w
gastronomii wiek 22-40, znajomość przyrządzania posiłków
typu fast-food tj. zapiekanki, hotdog, hamburgery, frytki, gofry +
nakładanie lodów gałkowych
CV wysyłać - rtv10@vp.pl - 506
193 150
Potrzebna kobieta do sprzątania klatek schodowych i terenów - grabienie, odśnieżanie itp...
na terenie Jeleniej Góry - praca
dorywcza - 512 016 271
Potrzebna kulturalna pani
do prowadzenia domu z referencjami. - 600 323 643
Potrzebna osoba do malowania, białkowania, szpachlowania
tel 793211039
Praca dla hostess i tancerek
- Jesteś dziewczyną z zawsze
uśmiechniętą buźką i o ciekawej
osobistości? U nas praca czeka
na Ciebie. Sieć klubów Cocomo
zatrudni hostessy i tancerki.
Praca na umowę w pełni legalna.
Przyjdź i spróbuj - 513523009/
kinga1cocomo@gmail.com
Praca dorywcza (prace ogrodowe oraz pomoc przy składaniu
mebli) dla solidnego i uczciwego
z okolic Kaczorowa. Dzwonić najpóźniej do 20 -tej - 515 298 712
Praca na terenie Niemiec - ślusarz-spawacz - 664 960 886
Praca stała - roznoszenie listów
w Mirsku, dwa razy w tygodniu.
Może być emeryt lub rencista.
Godziny pracy do uzgodnienia.
Umowa zlecenie. Wskazana znajomość terenu. - 660 542 006

Praca stała - roznoszenie listów
w Szklarskiej Porębie, dwa razy
w tygodniu. Może być emeryta
lub rencista. Godziny pracy do
uzgodnienia. Umowa zlecenie.
Wskazana znajomość terenu. 660 542 006
Praca w "Żabce" - Zatrudnię na
stanowisku kasjer-sprzedawca.
Praca dwuzmianowa. Aktualna
książeczka san-epid. - 601 678
617
Praca w Grecji Sport Animator
- Wymagany j. rosyjski, opłacone
zakwaterowanie i wyżywienie.
Zainteresowani proszeni o kontakt na rekrutacja@prostaff.pl
Szkolenie animatorów Wrocław
21-22.07 kontakt szkolenia@
prostaff.pl - 668 183 362
Praca w kwiaciarni - wymagane
doświadczenie. - 500 059 016
Praca w małej gastronomii Zatrudnię do pracy na 1/2 etatu
osobę na stanowisko sprzedawcy kebaba, kurczaka z grilla
itp.(mała gastronomia). Miejsce
pracy Cieplice. Wymagana książeczka zdrowia. - 509 042 111
Praca w Niemczech dla
monterów mebli kuchennych.
Wymagany komunikatywny język
niemiecki oraz prawo jazdy Kat
B ( co najmniej). Zapewniamy
ubezpieczenie i mieszkanie. - 886
042 524
Praca w ochronie w Jeleniej Górze dla osób z licencją
I stopnia pracownika ochrony
fizycznej.(warunek konieczny).
Mile widziani emeryci i osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 609-903-752
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
Przyjmę dekarzy - 793 676
758
Przyjmę do pracy brukarzy
z doświadczeniem kontakt po
godzinie 20 - 512 814 117
Przyjmę do pracy dekarzy,
pomocników nie - 793 676 758
Przyjmę do pracy kobietę do
obsługi magla w Sobieszowie
wymagany wiek do 45 lat oraz
wzrost powyżej 165 cm. - 604
791 974
Przyjmę do pracy w pensjonacie w Karpaczu recepcjonistkę.
- 792 827 477
Przyjmę do pracy w Zakładzie Kominiarskim. wymagania:
prawo jazdy "B", samodzielność,
wysoka motywacja do pracy - 602
674 639
Przyjmę pana do prac pielęgnacyjnych w ogrodzie i budowania murków. Przesieka 501
182 696
Przyjmę piekarza - Piekarnia
w Mysłakowicach koło Orła. Tel:
504018415

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10
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Po Zlocie Rolls-Royce & Bentley. Kultowe maszyny w Wojanowie

Fot. Petr

FIONA APPLE – „The Idler
Wheel Is Wiser Than…”
wydawnictwo: Sony Music
Polska

W Pałacu Wojanów odbył się IV Międzynarodowy Zlot Samochodów Rolls-Royce & Bentley. Z uśmiechami na twarzach, w nastroju wzajemnej serdeczności, choć w powietrzu dało się wyczuć ducha rywalizacji, uczestnicy imprezy z całej Europy prezentowali „kultowe bryki” i zdobywali nagrody. - Było
na co popatrzeć. Razem z rodziną przyjechaliśmy tu podziwiać te wszystkie Rolls-Royce i Bentleye, które wprost zachwycają swym szykiem i elegancją.
Najbardziej podobały nam się auta z lat 30-tych ubiegłego wieku, z felgami szprychowymi, charakterystycznymi lusterkami i innymi gadżetami dawnej
motoryzacji. Jedno auto piękniejsze od drugiego - entuzjazmowali się Paweł i Joanna Rozen z Jeleniej Góry.
Istotnie bowiem IV Międzynarodowy Zlot Samochodów Rolls-Royce & Bentley był doskonałą okazją do podziwiania „kultowych bryk”, które choć są
wiekowe w niczym nie ustępują swym młodszym kolegom na drogach w całej Europie. Piękne, z może nie najszybszymi, aczkolwiek bezawaryjnymi
silnikami, obite w skóry i całe w chromie - takie Royce i Bentleye zjechały się do Pałacu Wojanów.
- Ci, którzy uczestniczyli w zlocie wychodzili stąd bardzo zadowoleni. Cieszę się, że w tym roku zlot samochodów tu u nas przebiegł w tak wspaniałej
atmosferze. Pogoda dopisała, nastroje też, czego chcieć więcej - mówił nam Wacław Markowski dyrektor Pałacu Wojanów.
(Petr)
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JOHN MAYER – „Born And
Raised”
wydawnictwo: Sony Music
Polska

POP ROCK & JAZZ

Bryki z szykiem i elegancją

Fiona Apple lubi zaskakiwać zarówno
od strony muzycznej jak i tekstowej.
Zresztą już sam tytuł jej najnowszej płyty
spowodował pewien problem . Pełny tytuł brzmi „The Idler Wheel Is Wiser Than
The Driver Of The Screw, And Whipping
Cords Will Serve You More Than Ropes
Will Ever Do” na którym umieściła 10
interesujących kompozycji. Jej niski
głos znakomicie współgra z pięknymi
melodiami. Tytuł albumu to również
mini – poemat w którym Fiona Apple
pokazuje się jako wokalistka obdarzona
niezwykłym, nieprzeciętnym talentem.
Zdolności artystyczne odziedziczyła
w genach ( matka piosenkarka Diana
McAfee, ojciec aktor Brandon Maggart)
już jako 12 – latka zaczęła komponować
pierwsze utwory. Na krążku odnaleźć
można poza naiwnymi i przestarzałymi
formami znanymi z jej poprzednich
płyt – muzyczne odniesienia do jazzu
z lat 40.

Ten amerykański wokalista, autor
tekstów i gitarzysta już od 13 roku życia
nie rozstaje się z gitarą. Jego bogata
biografia przypomina scenariusz pewnego filmu o młodym chłopaku, który
zapragnął zostać gwiazdą rocka. Muzyk
ma na koncie nie tylko uznanie ze strony
krytyki, fanów ale też kilka udanych
albumów ( 17 mln sprzedanych płyt)
za które otrzymał nagrody Grammy.
W ostatnim okresie John Mayer musiał
zaniechać koncertowania ze względu
na poważną chorobę z której powoli
powraca do zdrowia a tym samym
wraca też z nowym albumem „Born
And Raised” na którym znalazło się
12 autorskich kompozycji nagranych
z udziałem wyśmienitych muzyków:
(Aaron Sterling, Chuck Leavell, Greg
Leisz, Jim Kelner,Chris Botti etc.).
Album otwiera pełen kalifornijskiego
słońca „Queen of California” podobny
klimat utrzymany jest w „The Age of
Wory”, „Shadow Days”, „Sapek For Me”,
„Something Like Olivia”.
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
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 2877 ATRAKCYJNA CENA TYLKO 69zł za m2. Działka budowlana
w Jeżowie Sudeckim o pow. 2300m2 idealna pod zabudowę szeregową.
Działka płaska, nasłoneczniona
NA WYŁĄCZNOŚĆ
malowniczo położona z widokami na góry. Bardzo atrakcyjna
lokalizacja.
Polecamy i zapraszamy.
Anna Roziel- Grzywińska
509 156 552.
ZEB 2913 Atrakcyjna kawalerka o powierzchni 26,35 m 2
na Zabobrzu II. Mieszkanie usytuowane na drugim
piętrze w bloku czteropiętrowym. Kawalerka umeblowana po remoncie. W cenę mieszkania wliczone są meble
kuchenne wraz z wyposażeniem. Koszty miesięczne
to125 zł w tym jest ogrzewanie.
Polecam Michał Grzywiński 797 994 991
ZEB 2975 Oferujemy Państwu bardzo ładne
mieszkanie trzypokojowe o pow. 60,25 z pięknym NA WYŁĄCZNOŚĆ
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. Bardzo dogodna
lokalizacja. Oferta dla klienta szukającego mieszkania z klimatem i pięknym dużym ogrodem.
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB – 2612 Polecamy Państwu mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 86,31m2, położone w malowniczej miejscowości Dziwiszów.
Mieszkanie usytuowane jest na pierwszym piętrze. Mieszkanie bardzo ciepłe
i słoneczne. 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. Do mieszkania przynależą dwie piwnice. W cenę wliczony jest również garaż jednostanowiskowy. Cena TYLKO 195 000.
Polecam 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.
Polecam Anna Roziel 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 3079 Bardzo ładnie położony dom wolnostojący z 1993 roku,
w okolicy Jeleniej Góry. Działka 1800m2. Pow. całkowita—190m2 a użytkowa 130m2. Dom w całości podpiwniczony w przyziemiu znajduje się garaż
dwustanowiskowy. Na pierwszej kondygnacji znajduje się ganek, holl, WC,
duża kuchnia z częścią jadalną, sypialnia, przestronny słoneczny salon
wyjściem na duży taras. Na drugą kondygnację prowadzą nas schody
drewniane i tu znajdują się cztery sypialnie, holl,
oraz duża łazienka z oknem. Ostatnia kondygnacja
to poddasze użytkowe. Na podłogach -- deski
drewniane. Stolarka okienna drewniana, dodatkowo zainstalowane zostały żaluzje antywłamaniowe.
Ogrzewanie centralne na opał stały.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Anna Grzywińska Roziel 509 156 552

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
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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.

2-pokojowe na Zabobrzu II Poszukuję dla klienta gotówkowego
mieszkanie najchętniej na ulicy
Elsnera lub Noskowskiego, dwustronne, z balkonem, chętnie do
remontu. Pośrednikom dziękuję.
Nieruchomości Otti lic.13255 - 603
491 335
Kupię mieszkanie od 75 do 90m2 w
Jeleniej Górze w okolicach ulic: Urocza, Wzgórze Partyzantów, Wzgórze
Wandy, Bogusławskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Staffa. Tel. 698
453 298
Mieszkanie do 80tyś zł - Poszukuję
dla klienta gotówkowego mieszkanie
najchętniej Karpacz lub okolice, mile
widziane tanie w utrzymaniu z własnym ogrzewaniem. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Piechowice.. - Dla klienta naszego
biura poszukujemy mieszkania:
2-pokojowe /wysoki parter lub 1
piętro/ z ogródkiem i miejscem postojowym. lic.9549 - 726 290 939

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2- pok. Klonowica - pow. 44,6m2
środkowe b. ciepłe na IV piętrze w
kamienicy. Zadbane do zamieszkania
,czynsz 120zł. Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne. Cena 137tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
2 pokojowe 99 000 zł - mieszkanie 40
m2 na pierwszym piętrze w okolicy
Małej Poczty N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
2-pokojowe - ul. Słowackiego Mieszkanie z ogródkiem i garażem
w kamienicy na wysokim parterze
ok.60m2. Ogrzewanie z miejskiej sieci.
Mieszkanie nadaję się do zamieszkanie
niemniej wymaga nakładów remontowych. Cena 150tys.zł. Nieruch - 602
732 135

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-pokojowe mieszkanko 37,4m2 102 tys parter Zabobrze Różyckiego
- 502 670 845

Do każdego lokalu mieszkalnego doprowadzona zostanie
oprócz tradycyjnej sieci, internetowa sieć światłowodowa
(umożliwiająca najszybszy dostęp do internetu i TV) oraz sygnał
telewizji satelitarnej. W budynku zaprojektowano windę dla osób
niepełnosprawnych ( wym. 1400x1400 mm), która łączy wszystkie kondygnacje z garażem podziemnym. Budynek podłączony
jest do sieci wodno-kanalizacyjnej PWiK WODNIK a energię
cieplną przeznaczoną na ogrzanie budynku i ciepłej wody użytkowej dostarcza PEC, co znacznie redukuje koszta.
Termin realizacji inwestycji: 30.07.2012r.
Codziennie zapraszamy na prezentację mieszkań, gwarantujemy zachwyt wywołany pięknym widokiem, niewygórowane
ceny, oraz świetną jakość używanych przez nas materiałów!
Wszelkie pytania odnośnie mieszkań, oraz ogółu inwestycji
prosimy kierować:
kom. 509-939-934
tel. 75 64 69 659
fax. 75 75 26 816
mail. d.jura@ksjdevelopment.pl
Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.ksjdevelopment.pl
2-pokojowe od 103tyś zł - 36m2
niski parter Zabobrze I;44m2 po remoncie w centrum 108tyś,39m2 IV piętro
Zabobrze I i parter ok. Małej Poczty
113tyś, 34m2 w centrum i 66m2 na
obrzeżach miasta 125tyś, 51m2 Zabobrze II 130tyś.Otti - 603 491 335
2-pokojowe w Cieplicach - 39,40
m kw., 3 piętro, czynsz ok. 200 zł - do
modernizacji. lic.9549 - 726 290 939

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
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Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA
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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
Reklama mobilna - Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie
poszukuje osoby z własnym
samochodem do ciągnięcia przyczepy mobilnej z reklamą na terenie Jeleniej Góry i okolic. Prosimy
o wysłanie CV: praca@dinopark.
com.pl - 795 577 755
Renomowana firma finansowa zatrudni przedstawiciela
ubezpieczeniowo-finansowego.
Min. średnie wykształcenie.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Prześlij CV na adres: - jozef.pradela@
axa-polska.com.pl
Renomowana Restauracja
w centrum Karpacza poszukuje
muzyka, grającego klasykę, jazz,
nie muzykę taneczną.. - 501
307 602
Robisz pierogi, kopytka, ciasta?
Pracuj u nas w Euforii jako pomoc
kuchenna. Proszę o telefony
wyłącznie pn - pt w godz. 9:00 16:00. - 501 555 355
Salonik z prasą i art. tytoniowymi w Karpaczu i Jeleniej
Górze zatrudni sprzedawcę. CV
na adres izula7@vp.pl. - 693
330 358
Sprzedawca biżuterii - Praca
na stoisku z biżuterią Swarovski
w pasażu Carrefour. CV w formacie doc lub pdf na just_crystal@
wp.pl
Szukam odpowiedzialnej osoby
do opieki nad 16 miesięcznym
chłopcem. Opieka dorywczo,
kilka godzin w tygodniu. Zgłoszenia + kilka słów o sobie proszę
kierować na : NatiJG@interia.
pl. - 501 693 006
Technologów żywienia z
doświadczeniem i pasją- Karpacz. CV proszę wysyłać na
e-maila: biuro@ardea.org.pl
Twój Dom sp. z o.o. zatrudni
na budowę z udokumentowanym doświadczeniem - min. 3
lata. Oferty proszę przesyłać na
adres mailowy: biuro@twojdom.
jgora.pl
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy doradców finansowych (udzielanie
pożyczek) do nowo otwartego
oddziału w Jeleniej Górze, oferujemy: umowę zlecenie, wysokie
zarobki - 505 088 456
Współpraca - Firma Zdrowotna - 4 osoby do działu zdrowie, odżywianie i kosmetycznego.
Od 1500 do 2500. Gwarantujemy
system szkoleń, który ułatwi
awans i wyższe zarobki. Minimum średnie. CV proszę na
maila. Zadzwonimy - 605 565
758

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zakład produkcyjny w Cieplicach zatrudni osobę do biura
do koordynowania sprzedaży i
produkcji. Aplikacje proszę kierować na adres biuro@kation.com.
pl - 512 450 081
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawców
w sklepach firmowych w Kowarach oraz Karpaczu . Oferujmy
: - atrakcyjne wynagrodzenie
Aplikacje proszę przesyłać na
bednarz.a@niebieszczanscy.
pl - 503 179 545
Zatrudnię asystentkę stomatologiczną do gabinetu stomatologicznego mieszczącego się przy
ul. Kiepury 77 w Jeleniej Górze
- 757 542 356
Zatrudnię brukarzy od zaraz
tel 502238662
Zatrudnię dwie osoby do
podbitki nr tel. 793211039
Zatrudnię hydraulika 601
302 071
Zatrudnię instruktorów nauki
jazdy kat. A,B,C,CE,D. CV należy
złożyć w biurze obsługi klienta.
Jelenia Góra ul. Obrońców
Pokoju 26A O.S.K."Radar" - 601
910 595
Zatrudnię kelnerkę do domu
wypoczynkowego w Karpaczu 510 124 270
Zatrudnię kobiety w wieku od
20 do 40 lat jako kelnerki do tańczenia pełna dyskrecja, umowa
o pracę, bardzo wysokie wynagrodzenie zdjęcie całej sylwetki
na maila + parę słów od siebie
i kontakt. Legalnie - nightclub@
vip.onet.pl
Zatrudnię kucharza / pizzer
mena w Karpaczu. Kontakt 504
32 30 32, restauracja.habibi@
onet.pl
Zatrudnię kucharzy do restauracji w Jeleniej Górze - 606 991
160
Zatrudnię kuriera na umowę
zlecenie ze Świebodzic i okolic,
wiek 25-40 lat, mile widziane
doświadczenie w kurierce - 782
455 080
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem.
Wymagana samodzielność i
umiejętność pracy z komputerem. - 756 444 007
Zatrudnię osoby na stację
paliw Lukoil w Jeleniej Górze,
osoby chętne proszę o przesłanie
CV na maila PL071@eu.lukoil.
com lub osobiście na stacji. - 602
624 907

Zatrudnię pielęgniarki z znajomością j, niemieckiego do Pensjonatu AS w Karpaczu .Umowa
o pracę . Cv proszę przesyłać na
adres pensjonat @as.karpacz.
pl - 692-466-125
Zatrudnię pomoc do kuchni w
restauracji w Jeleniej Górze - 606
991 160
Zatrudnię przy politurowaniu
mebli osobę z doświadczeniem.
- 795 419 055
Zatrudnię
recepcjonistkę
do pensjonatu
trzygwiazdkowego w
Przesiece tel. 519 525
935
Zatrudnię spawacza z uprawnieniami (doświadczeniem w
spawaniu konstrukcji) oraz znajomością rysunku technicznego
- 602 377 991
Zatrudnię sprzedawcę
do kwiaciarni w Cieplicach 603080796/607836842
Zatrudnimy kasjerkę do
restauracji, CV składać ul:
Szkolna 3, Jelenia Góra - 003
076 804
Zatrudnimy konstruktora do
renomowanej firmy produkcyjnej.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Doświadczenie w konstrukcji
elementów z tworzyw sztucznych. CV na adres: wroclaw@
intemporis.eu. - 717 927 931
Zatrudnimy studiujących lub
osoby szukające dodatkowej
pracy za znajomością j. angielskiego. Niepełny wymiar godzin
bez weekendów. CV + list motywacyjny : rekrutacja@opalmedical.eu - 606-129-006
Zatrudnimy stylistkę paznokci
z doświadczeniem i uprawnieniami. CV + list motywacyjny :
rekrutacja@opalmedical.eu 606-129-006
Zatrudnimy w JZO sp. z o.o.
- Pracownik serwisu maszyn
produkcyjnych. Wykształcenie
średnie lub wyższe o profilu
elektromechanicznym, mechatronicznym, robotyki lub pokrewnym. Minimum podstawowy
jęz. angielski. Oferty na e-mail.
- kontakt@jzo.com.pl
Zatrudnimy wykwalifikowanego hydraulika z umiejętnością
wykonania pełnej instalacji sanitarnej i CO. Wymagamy: doświadczenia, systematyczności,
znajomości jęz. obcego (ang.
lub niem.), mobilności - 075 612
60 69
Zatrudnimy wykwalifikowanego hydraulika z umiejętnością
wykonania pełnej instalacji sanitarnej i CO. Wymagamy: doświadczenia, systematyczności,
znajomości jęz. obcego (ang.
lub niem.), mobilności - 534 888
057 solary@regess.eu
Zlecę drobne remonty w domu
okolice Karpacza tylko dokładni i
solidni - 665 809 829
Zlecę prace w ogrodzie, plewienie, hakanie w Mysłakowicach
więcej informacji pod nr telefonu
- 669 491 010

Zyskowna praca - Prestiżowa
branża zatrudni handlowców
z Jeleniej Góry i okolic. - 500
086 614

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
Podejmę pracę na stanowisku
głównej księgowej w Jeleniej
Górze lub w okolicy - 514 593
242

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje napełnianie, odgrzybianie i
naprawa tel. 75 78 936 51
Sprzedam 4 koła -felgi + opony
155/70R13 letnie do Volkswagena. Tel. 513 423 889
Sprzedam silnik trójfazowy
1,5 KW 1450 obr/min, 4 koła do
Hondy – felga + opona zimowa
R13/155 i 2 opony letnie R13/155
tel. 513 423 889

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto za rozsądną cenę - kupujemy auta każdej marki, własny
transport, dobre ceny - 882 222
219
Japoński samochód kupię
Mazda, Toyota, Suzuki w cenie
od 1000zl do 4000zl odpowiadam
na sms tel: 603182814
Kupię każde auto do 500 zl - 724
859 743
Kupię każde auto dobre ceny gotówka od ręki własny transport
- 787 009 777
Kupię każde auto, całe lub
uszkodzone. Rok i stan auta
obojętne. - 695 614 193
Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód kupię
w cenie od 1000 do 4000zl odpowiadam na sms tel 603182814
Skup aut do 10 tys - Kupię auto
uszkodzone, niesprawne, powypadkowe, osobowe, dostawcze
również wersje angielskie w
całości lub na części odbieram
własnym transportem, gotówka
od ręki Jelenia Góra i okolice 881 479 957
Skup aut dobre ceny - kupujemy
wszystkie auta gotówka od ręki
własny transport - 511 209 408

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Czarne Volvo V40 1.9 TD
97r. - wyjątkowa cena -5200 zł
-97 rok, przebieg 240000, półskórzana tapicerka, elektryczne
szyby i lusterka, tempomat, ABS,
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, podgrzewane
fotele, radio CD, hak. - 601 575
612
Fiat Brava 1.6 16v gaz 98r. auto po przeglądzie technicznym,
gaz ważny do 2018r. Autko jeździ
na tablicach próbnych gotowe
do rejestracji więcej informacji
pod nr 661 059 963 auto z okolic
Jeleniej Góry. Cena 4500zl - 661
059 963

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jeep Grand Cherokee - super
auto w super cenie. W pełni
sprawne bez mankamentów
biegi wchodzą płynnie silnik pracuje cicho i równo nic nie kopci,
2 lata temu przywiezione z Niemiec. Zadbane auto z zewnątrz i
wewnątrz. - 662 061 915
Mam do sprzedania Clio II 1,2
benzyna 1999r. Auto posiada
klimę, elektr. szyby, kier. wielofunk. centralny zamek, po wym.
rozrządu, 115000km. 3 miesiące
w kraju, zarejestrowana, ubezpieczona do 03-2013r. - 601
858 667
Mercedes A 160, 102 KM,
benzyna, 130tyś. 1998r. niebieski, stan bdb, ABS, ASR, c.
zamek, el. lust., el. szyby, klima., 2
x pod. pow., półautomat, wspom.
kier., immobiliser, radio cd, 2 kpl.
kół, 7000zł - 504 043 826
Nubira 1.6 benzyna, sedan rok produkcji 1999 1598 cm³ 106
KM. Cena 3.5 tysiąca (możliwość
negocjacji) 143 tyś przebieg. 691 816 053
Opel Astra - 3300zł - 1994r
1.6+gaz na gwarancji auto
posiada centralny zamek z
alarmem, szyber dach, opony
zimowe cena 3300zł do negocjacji - 606 702 260
R enau l t K a n g o o R.p.2003,stan dobry, w ciągłej
eksploatacji, ABS, klima, el.szyby,
air bag, hak itd. Bezwypadkowy,
nowe sprzęgło i akumulator,
faktura VAT, cena 9300zl 511545064 lub 787210943
Rozsiewacz wapna i nawozów RCW2000, rok produkcji
2006,producent FMR "Agromet"
Brzeg. Cena 6800zl - 75/7612165,
605769247
Sprzedam Citroena C2 14VTR
2007 rok przebieg 106 tys km,
dwa komplety kół, jedne aluminiowe, OC i przegląd do maja
2013 r, cena 15900 tys do negocjacji tel. 518 644 561
Sprzedam Fiata Cinquecento
900 Rok produkcji 1993 Stan
bardzo dobry. Cena 1700 - 884
607 950
Sprzedam Forda Mondeo
1996r. Benzyna, pojemność
1988, 88cm, zarejestrowany, na
chodzie, klimatyzacja, cena 2000
zł. - 509 121 879
Sprzedam Opla Vectrę rocznik
1996 przebieg 290000 cena 2000
zl do uzgodnienia - 668 409 970
Sprzedam VW Polo 1,4 r.1997
ciemna zieleń 2 lata w kraju komplet opon zimowych cena 4000
tys pln do negocjacji tel 505 111
196, 756431504
VW Golf 3 1.9 TD - ekonomiczny
ważne ubezpieczenie do 4.1.2013
przegląd do 21.6.2013 centralny
zamek granatowy technicznie
sprawny niewybity. wizualnie
ładnie się prezentuje cena 3,700
do negocjacji - 665 775 268
Wywrotka Mercedes Benz
1922 AK – cena: 55.200zł.rok
prod.-1992,poj.-11309cm3, moc160kW, 4x4, ładownosc-8800 kg.
Dodatkowo do sprzedania pług
odśnieżny (PD 03-2700-cena
pługu 6300 zł). Do samochodu
zamontowana jest czołownica. 605 769 247

ANONSE
MATRYMONIALNE

Analna Marta - Zapraszam do
mojego prywatnego mieszkania 510 636 739
Ania nowa - 668/798-988 Zapraszam na super sex analny
i nie tylko. Jestem 22 letnią dziewczyną o kobiecych kształtach,
biuścik 5, 164cm.
Dojrzała pani z dużym biustem tylko dla starszych panów
100 za godzinkę - 661 771 698
Jesteś niewysoką kobietą po
60-ce i pragniesz partnera do niesponsor. spotkań, bez zobowiązań? Jestem miłym mężczyzną
w stosownym wieku, sms tak tel.
781 429 777
Marcin 27 lat poznam dziewczyny od 18 do 32 spełnię twoje
każde marzenie związane z
seksem z mojej strony higiena
i dyskrecja za darmo - 723 740
919
Martynka Vip - Zapraszam do
mojego prywatnego mieszkanka
w centrum, zadzwoń a ustalimy
szczegóły spotkania, całuję tam
gdzie lubisz - 537 088 094
Miła seksowna 19-letnia brunetka o kobiecych kształtach
zaprosi zadbanych panów na
upojne relaksujące i niezapomniane chwile. - 726 212 547
Młody 27 latek - pan dla pań
od 18 do 60 i panów od 18 do 45
może być u mnie lub dojadę - 697
888 383
Młodziutka i śliczna dla dojrzałych panów 100 godzinka
- 724 900 839
Pani 47 lat pozna panów od 45
do 50 z samochodami godz. 50
do 70zł nie mam lokum, proszę
tylko dzwonić telefonicznie, tylko
słowni panowie. - 665 942 767
Paulina - 698/110-477 - Nowa,
szczuplutka, biuścik 3, 25 lat,
172cm - zaprasza na spotkania
przepełnione erotyzmem.
Pomogę finansowo wraz z
zamieszkaniem młodej, szczupłej
dziewczynie, w zamian za sex 605 972 864
Poznam Pana Jesieni w porozumieniu intelektualnym, może
być mała niepełnosprawność.
Wykształcenie mam medyczne,
zetknęłam się ze światem
muzycznym. Jola tel. 75 76
461 53
Poznam wakacyjną kochankę
Zbyszek 35lat - 665 683 775
Poznam zgrabną, zadbaną i
dyskretną Panią lub małżeństwo
które przebywa na wakacjach w
okolicach Jeleniej Góry. Miły 49
latek z poczuciem humoru. - 607
495 461
Przystojny 22 letni brunet Panie oczekujące dobrej zabawy
i relaksu proszone o kontakt - 516
087 320
Puszysta pani 47lat pozna
panów w samochodzie godz
50zl dzwonić tylko telefonicznie
i panowie słowni nie oszuści
603900911
Seksowna blondyneczka 30 lat zaprasza do prywatnego
mieszkanka w centrum - 790
341 550
Super francuz u dojrzałej z
bardzo dużym biustem - 603
444 978

Śliczna i szczupła 20latka - 100
godzinka - 724 900 839
Zamożny 26 lat poznam fajną
dziewczynę i dam jej w zamian
za miłe chwile duże pieniądze
chętne proszę o kontakt telefoniczny. Pełna dyskrecja z mojej
strony i liczę na nią z drugiej
strony - 516 087 320
Zapraszam do współpracy w
centrum Jeleniej Góry. Zapewniam ładne mieszkanie, warunki
do uzgodnienia. - 508 533 758

USŁUGI
BUDOWLANE
Adaptacja pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych,
łazienki, kuchnie, podłogi, podjazdy. Pomoc przy uzyskaniu
środków finansowych z dotacji PFRON - 782807589 lub
782807582
Brukarstwo - układanie
kostki betonowej i granitowej.
Podjazdy, place, tarasy, ścieżki i
inne. Tel 608-658-351
Budowa domów, docieplenia,
remonty. Tel. 695 112 363
Dachy - naprawa, konserwacja,
docieplanie, wentylacja, obróbki
602 884 480
Dachy - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502
953 366
Dachy - remonty - najtaniej
zniżki dla wspólnot do 30% - 696
328 445
Firma km.projekt chętnie podejmie się zlecenia zaprojektowania
i budowy ogrodu, zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony
internetowej i zapoznania się z
naszą ofertą - 724 464 044
Hydraulika - technika grzewcza - Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka,
kominki, załatwiamy uzgodnienia
i odbiory-tanio szybko i solidnie.
Prowadzimy także sprzedaż
wszelkich kotłów grzewczych,
grzejników i całej armatury. - 696484-516
Kompleksowe usługi remontowe: panele, regipsy, malowanie,
płytki, gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana rur wod-kan,itp..
- 509 666 342
Malowanie, tapetowanie,
gładzie, montaż paneli, wykończeniówka solidnie, rozsądne
ceny - 509 061 763
Montaż kuchenek, junkersów,
kotłów c.o. oraz instalacje gazowe
drobne usługi hydrauliczne - 508
647 464
Multi-Finish, gładź bez szlifowania i bez pylenia, profesjonalne
usługi malarskie, remonty mieszkań, prace naprawcze, regipsy,
panele, tel. 513 451 927
Oferujemy wycinkę drzew w
trudnych warunkach metodą alpinistyczna, przycinanie. Usuwanie
wiatrołomów i wywrotów drzew.
Krótkie terminy, niskie ceny,
szybka, rzetelna i profesjonalna
obsługa. - 784 334 327
Piece C.O.T - Montaż, sprzedaż
pieców c.o. Węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon a przyjadę i wycenię. Mam konkurencyjne ceny pieców i usług
- 696-484-516

Pompy ciepła do c.o. i c.w.u
profesjonalny montaż, serwis,
niska cena pomp, bardzo niskie
koszty za ogrzewanie, kompleksowy montaż w budynku tj.
podłogówka, woda, kanalizacja,
rekuperacja - 696-484-516
Pompy ciepła do c.w.u - Nowoczesne pompy ciepła do ciepłej
wody użytkowej, szybka instalacja, niski koszt zakupu, montaż
na elewacji lub w kotłowni .Szybki
zwrot inwestycji. Zadzwoń i
dowiedz się szczegółów. - 696484-516
Profesjonalny montaż,
sprzedaż i serwis kolektorów
słonecznych do ciepłej wodytanio i solidnie. Ruszyły dotacje
można uzyskać 44% dotacji na
inwestycje. Załatwiamy formalności. - 696-484-516
Remonty i wykończenia
mieszkań - instalacje centralnego ogrzewania, hydraulika,
instalacje wodno kanalizacyjne,
wylewki, rigipsy, szpachlowanie,
malowanie, panele, glazura. - 609
352 441
Remonty. Wysoka jakość
usług. Kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie, płytki,
panele, regipsy, itp.) biały montaż,
instalacje centralnego ogrzewania i wodne. - 512 018 350
Sztachety, drewutnie, więźby,
schody i inne prace stolarskie
wykonam solidnie z gwarancją
jakości. Szybka realizacja. Ponad
10 lat praktyki stolarskiej. Tel. 600
586 419
Technika grzewcza- hydraulik
- Montaże, modernizacje, montaż
nowych instalacji gaz, wodnokan., centralne, podłogówki,
solary, pompy ciepła, przyłącza.
Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy projekty - 793
511 444
Usługi remontowe - Wykonam
fachowo remonty domowe: tynki - gładzie - malowania - 605
579 221
Usługi remontowo-budowlane
- Kompleksowo-kuchnie, łazienki
itp. glazura, panele, regipsy,
gładzie gipsowe, malowanie,
montaż drzwi, okien, elektryka,
instalacje CO, wodno-kanaliz.
Szeroki zakres prac, ceny konkurencyjne, faktura. - 608 463 910
Wykonam usługi stolarskie
drzwi, schody, altany, drewutnie,
ogrodzenia. Mail ewel.mar@
op.pl - 507 093 693
Wykonamy kompleksowo
usługi remontowo - budowlane,
stany surowe i wykończenia.
Duże doświadczenie. faktury vat.
Najwyższa jakość i bliskie terminy
- 601 266 284
Wykonujemy kompleksowe
remonty łazienek i kuchni, malujemy, tynkujemy, kładziemy podłogi, kafle, panele, wykładziny
dywanowe. Dajemy rok gwarancji
na nasza zadzwoń już dziś po
bezpłatną wycenę. - 782807589
lub 782807582

USŁUGI
EDUKACYJNE

Samoobrona i szkolenie strzeleckie - Szkoła Służb
Ochrony „Kobra” prowadzi szkolenia: Samoobrona „Obroń się
sam(a)” oraz "Szkolenie strzeleckie" - Teoria i treningi z pistoletów
wiatrówkowych - 75 75 268 39

USŁUGI
MUZYCZNE
Poszukujemy chętnych do
powstającego chóru męskiego
śpiewającego chorał gregoriański. Doświadczenie muzyczne
nie jest wymagane, ale poważne
podejście do wiary - TAK. Info:
kamila_lukasiewicz@vp.pl - 500
185 998
Wesela spotkania kawiarnia
"Sonata" Cieplice. Miła atmosfera. Smaczne dania. Wesela.
Umownie spotkania. Czynne
11.00-24.00. Tel. 757557917,
692046727
Wesela, ogniska, podwieczorki
taneczne. Repertuar polski i
zagraniczny. Muzyka akordeonowa. Cena do uzgodnienia.
Tel. 757533921, 692046727
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, eventy, imprezy
okolicznościowe. Wokal męski i
damski. Bogaty repertuar. Nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Demo na naszej stronie
internetowej. - 604 186 987
Zespół dla oszczędnych wesela, bankiety - ceny łagodne
- tel.609851863
Zespół muzyczny 3-osobowy
lub DJ z wokalistką. Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie
sceniczne, własny transport.
FreshMusic z Jeleniej Góry - 605
305 708
Zespół muzyczny Hot Stuff
na wesela, studniówki, bankiety.
Obsługa grup niemieckojęzycznych. Demo na stronie, bogaty
repertuar miła, profesjonalna
obsługa - 505 906 325
Zespół Muzyczny Wiesiek
Band - wesela, imprezy, dancingi.
Bogaty repertuar, nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie.
Zapraszamy na naszą stronę
internetową - 693 735 247

USŁUGI
RÓŻNE
Junkersy serwis 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice.
Junkersy, termy, kotły, kuchenki
gazowe. Serwis, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kredyty i pożyczki na każdą
kieszeń, wg potrzeb i możliwości,
ponadto skuteczne zmniejszanie
rat i kosztów kredytów, sprawdź
to nic nie kosztuje, Karkonoskie
Biuro Kapitałowe 15 lat doświadczenia - 75 752-27-72
Kuchenki gazowe montaż Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice. Bezpieczne odłączenie i
przyłączenie. Próby szczelności
instalacji profesjonalnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze pewni jakości i ceny
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk, Jelenia Góra
ul. Karłowicza 25, zakład czynny:
pn-pt 10.00-17.00, sob. 10.0013.00 tel. 603 835 489
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Pogotowie gazowe 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja,
montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i ceny
Pomoc w uzyskaniu kredytu Potrzebujesz gotówki? Masz już
jakieś zobowiązania? Twoje raty
Cie przerastają? Zadzwoń lub
wyślij sms oddzwonię i spróbuję
pomóc. Gotówka, konsolidacja.
Możliwy dojazd do klienta. Duże
banki - 883 410 017
Pożyczka Konsolidacyjna - do
200 000 zł, okres kredytowania
do 10 lat, jedna, mniejsza rata
plus dodatkowa gotówka na
dowolny cel. Środki nawet w 1
dzień. Atrakcyjne oprocentowanie. Zapraszamy ul. Armii Krajowej 13 - 756 496 010
Pożyczki bez BIK dla rolników
i mieszkańców terenów wiejskich.
- 791 090 099
Pożyczki bez BIK-u, kredyty Szybka pomoc finansowa, 1000
do 10000, do 75 lat bez poręczyciela, miesięczna rata od 72 zł
zadzwoń - 500 690 407
Problemy finansowe? - Specjalizujemy się w ich rozwiązywaniu od 15 lat, sprawdź to nic
nie kosztuje Karkonoskie Biuro
Kapitałowe J. Góra ul. Mickiewicza 2A Tel. 75 752-27-72 finanse,
kredyty. pożyczki od A do Z
Samodzielna księgowa - 785
890 545
Szybkie kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne do 200 000 zł,
kredyty dla Firm do 300 000
zł bez zabezpieczeń majątkowych, okres kredytowania do
10 lat, środki nawet w 1 dzień.
Zapraszamy: Placówka Meritum
Bank ICB S.A. ul. Krótka 25 - 756
496 010
Tapicerstwo od A do Z.
Transport, wycena i dojazd gratis
tel. 880 044 951
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.
Usługowe przecieranie
drewna tel. 600 499 446
Vital Spa Laola w Pobierowie
zaprasza na wakacje. Informacje
pod nr tel 91 386 41 75 - 784
693 419
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
Wypożyczalnia paintball i
wiatrówki - Sprzęt do zespołowych gier paintballowych oraz
pistolety wiatrówkowe. Czynne:
poniedziałek-piątek, w godz.:
8.00-15.00 tel. 607 75 00 82 - 512
630 529
Wyprzedaż - żaluzje, rolety
okienne tkaninowe. Największy
wybór. Przedstawienie dostępnych produktów, pomiar i wycena
w czasie jednej wizyty. Masz
pytanie kontakt: anicor@vp.pl,
534 144 130
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Zakładanie trawników profe- Sprzedam stare niemiecsjonalnie. Duże i małe powierzch- kie butelki po piwie i inne. Tel.
nie - 724 859 743
531266851
Sprzedam torbę metaUSŁUGI
lową szarą i niebieską. Tel.
SPRZĄTANIE
Utrzymanie zieleni, nasadze- 756161448
nia, koszenie trawy, sprzątanie Sprzedam wózek inwalidzki grobów, prace porządkowe. - 609 607 799 377
352 441
Sprzedam wyposażenie
sklepu spożywczego: regały,
USŁUGI
lady sklepowe, regał chłodniczy,
TRANSPORTOWE
waga, komputer z oprogramoAuto transport - auto laweta tel.
waniem czytnik kodów. Tel. 518
880 044 951
644 561
Licencjonowany przewóz
osób do Niemiec i Holandii. Tania chemia z Niemiec: płyny
Odbiór i dowóz pod wskazany i proszki do prania, płyny do
adres. Klimatyzowane busy. płukania, płyny do mycia naczyń,
Atrakcyjne ceny. Wyjazdy z Pol- żele, itp. Świetna jakość - 501
ski: środa, czwartek, sobota, 578 868
niedziela - 696-914-103
MIESZKANIA
Lotniska - przewozy - Praga,
SPRZEDAM
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door to 2 - po k ojo w e door - 607 763 204
Szymanowskiego - mieszkanie po remoncie o pow. 33,2m2,
środkowe , słoneczne i b. ciepłe
Przeprowadzki
na IV (ostatnim) piętrze w bloku.
kompleksowo, 3
Czynsz 180zł. Cena 110tys.
samochody - różne
zł. Rychlewski Nieruchomości.
gabaryty tel. 880 044
Lic.9549. - 602 732 135
951
3 pokoje Cieplice - mieszkanie
54 m2 z balkonem na trzecim
Przeprowadzki rabaty. piętrze w bloku, Oś. Orle. 155 000
Transport mebli - Jelenia Góra zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
i okolice - tanio. Duży pojazd 219 752
- mała cena. Szybko, solidnie, 3 pokoje Cieplice - Mieszkanie
tanio - 511 160 252
54 m2, z balkonem na trzecim
Przewozy osobowe "Dario" do piętrze w bloku, 155 000 zł. Oś.
Niemiec i Austrii tel. 75 78 127 46, Orle. N. Rychlewski lic: 9549 787 808 243
667 219 752
Transport towarowy/prze- 3 pokoje Cieplice - mieszkaprowadzki. Tanio/solidnie, faktura
nie z garażem i ogródkiem po
VAT tel. 535 044 951
remoncie w centrum. 145 000
zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
USŁUGI
219 752
ZDROWIE/URODA
Masaż - dojazd do pacjenta po 3 pokoje, 62m, Kiepury - Blok
po termomodernizacji i wymiagodz. 16.00 tel. 725 890 664
nie balkonów, winda od parMasaże lecznicze, rehabilitacja
w domu klienta. Elektroterapia teru. Mieszkanie słoneczne, nie
przeciwbólowa i inne. - 509 614 wymaga remontu, niski czynsz.
Kuchnia i łazienka umeblowane,
363
szafy komandor w sypialni i
SPA w Twoim domu - Chcesz
wymodelować sylwetkę, ujędrnić przedpokoju. - 535 875 223
ciało i pozbyć się cellulitu w swoim 3-pokojowe -Noskowskiego
domu? Zadzwoń. Nie musisz - mieszkanie zadbane o pow.
nigdzie jeździć, to ja przyjadę do 53,49m2 na VI piętrze w wieCiebie. Oferuję zabiegi i masaże żowcu. Ogrzewanie sieciowe.
anty-cellulitowe, relaksacyjne. - Ciepła woda z junkersa. Okna
509 614 363
nowe z PCV. Czynsz 320zł.
Wybielanie zębów w 1h (299 Cena 147tys.zł.Nieruchomości
zł) - Nie musisz nawet wychodzić Rychlewski.Lic.9549. - 602 732
z domu. Wykwalifikowany perso- 135
nel medyczny przyjedzie do Ciebie. Zaoszczędź czas i pieniądze. 3-pokojowe Os.Orle CieW gabinecie 800zł u mnie 299zł plice - 60m2 rozkładowe w bloku
Bezpieczne i bezbolesne, efekt po termomodernizacji III piętro
z balkonem od płd strony, do
natychmiastowy - 601 881 759
zamieszkania lub niewielkiego
remontu i aranżacji wg własnego
KUPIĘ
uznania. Nieruchomości Marles
Drewno okrągłe kupię tel. 600 lic.13045 - 790 418 318
499 446
47 m2 za 100 000 zł - mieszkanie
Złom kupię każdego rodzaju. 2 pokojowe na drugim piętrze w
Atrakcyjne ceny . Odbiorę wła- kamienicy w okolicy Małej Poczty.
snym transportem - 724 859
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
743
219 752
SPRZEDAM
51 m2 za 129 000 zł - mieszkaHumus sprzedam . Transport nie 2 pokojowe z balkonem na
7-20 ton - 724 859 743
jedenastym piętrze w wieżowcu
Kruszywa budowlane i ogro- Zabobrze II. N. Rychlewski lic:
dowe sprzedam - 724 859 743
9549 - 667 219 752

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

51m2 Na Zabobrzu II piętro
I - 2-pokojowe mieszkanie z
bardzo dużym salonem i balkonem z widokiem na zieleń i
góry, środkowe, wymagające
remontu. Cena 130tyś zł do drobnej negocjacji. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
5-pokojowe, 2-poziomowe okolice ścisłego centrum Jeleniej
Góry, 88,85 m kw. /zakup z rynku
pierwotnego/, rok budowy 2010.
lic.9549 - 726 290 939
63m2 3 pokoje 175.000 zł mieszkanie po remoncie, 1 piętro,
3 pokoje, kuchnia w zabudowie,
ul. Kiepury. Sudety Nieruchomości. lic. 1749 - 535 630 414
65m2 na Zabobrzu II 165tys zł Okazja. 3-pokojowe mieszkanie z
2 balkonami w ocieplonym bloku
z windą, mieszkanie w dobrym
stanie do częściowego remontu.
Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
66m2 125tyś zł z garażem Mieszkanie w Jeleniej Górze,
wykończone ze stanu developerskiego w 2005r,ładny i zadbany
budynek, ogrodzona posesja,
duży wspólny ogródek, mieszkanie ze skosami. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
67m2 z widokiem na park 2-pokojowe mieszkanie, środkowe, rozkładowe, z dwoma
balkonami i dużym kwadratowym
salonem, w bardzo spokojnym
miejscu, jedynie do odświeżenia.
Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
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
Atrakcyjne 50m2 bez
pośredników - po remoncie, 2
pokoje, blisko przedszkole, duży
Dyskont spożywczy, ogrzewanie
gazowe bardzo ekonomiczne,
strych, piwnica, przynależna
działka, Panele, kafelki. Po
remoncie. Spokojna okolica. 669 289 800
Centrum, 4 pokoje, parter,
112m2, czynsz 200zl, cena
165000zl, do remontu, polecam
(licencja nr. 12181) - 662 009
700
Cieplice - 2 pokojowe 38m
do remontu za atrakcyjną cenę
95 000 w blokach na XX-lecia
Lic.5877 - 500 122 446
Cieplice 2 pok. - 95 tyś, balkon,III piętro, ogrzew. miejskie,
cena do negocjacji.Lic.5877 - 500
122 445
Cieplice 3-pokojowe - 155
000 zł, 54 m2 z balkonem na
trzecim piętrze w bloku, Oś. Orle.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Duże w kamienicy dobra cena klasyczne mieszkanie z dwoma
balkonami, ogrzewanie gazowe,
czysta klatka schodowa. Pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Dwupokojowe w Cieplicach
41m2 - mieszkanie d 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
Dwupoziomowe - ul. Kadetów - 3- pokojowe na III piętrze
o pow. po podłodze ok 95m2.
Mieszkanie b. ciepłe , zadbane
do wprowadzenie. Czynsz 630zł.
z ogrzewaniem , ciepłą wodą i
f. remontowym. Cena 220tys.
Nier.Rychlewski.Lic.9549. - 602
732 135
Kawalerka 27m2 - na obrzeżach centrum miasta. Po kapitalnym remoncie. Bezczynszowa.
Cena tylko 79000zł. N. Grzywińscy Lic 998. - 509 156 552
Kawalerka na Zabobrzu - Po
remoncie, 99000 zł. N.Grzywińścy - 797 994 991
Kawalerka w centrum - blisko
Placu Ratuszowego, 25 m2 z
dużym tarasem na pierwszym
piętrze. 110 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerka za 85tyś zł nowsze budownictwo, spokojna
lokalizacja, przytulne i słoneczne
mieszkanie, centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Kawalerka, I piętro, 30 m2
- tanie mieszkanie w zadbanej
kamienicy blisko centrum. Duży
ustawny pokój, osobna kuchnia.
Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie
ciche i ciepłe. Czynsz 85 zł/m-c.
Polecam. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
Kiepury 51 m,1 piętro,150
tys - Sprzedam 2 pokoje, jednostronne, południowy wschód,
słoneczne. Czynsz 340 zł. Ogrzewanie z sieci. Ciepłe. Może być
bez remontu, może być do
remontu. Oglądaczom dziękuje
- 502 399 088
Kiepury 80mkw, 4pokoje duże mieszkanie, balkon. Widok
na góry. Kupujący nie płaci prowizji. Metrohouse. Zlecenie realizowane pod nadzorem pośrednika
lic. nr 14694 - 883 356 474
Kiepury trzypokojowe - ładne
mieszkanie w bloku na parterze
w bardzo dobrym stanie technicznym, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Kowary 2 pok. - zadbane
65m2, 2 pokoje, łazienka, ogrzewanie centralne-węglowe. opłaty
mies. 130zł, cena tylko 115 tys
zł. - do negocjacji lic10728 GoldHouse - 501 181 875
Luksusowe dwupoziomowe
- bardzo ładne mieszkanie, trzy
sypialnie, salon, kuchnia z jadalnią, łazienka, miejsce postojowe
i ogródek, Zabobrze III, lic. 5524
N.City - 662 112 344
M2 za 99tys. Zabobrze - Mieszkanie 2 pokojowe 34m2, na
parterze przy ul. Różyckiego.
Okna PCV, łazienka po remoncie. Salon z aneksem, sypialnia,
przedpokój, łazienka, logia. Blok
ocieplony. Słoneczne. Negocjacja. Lic.7453 - 601 869 663

M3 Mickiewicza i Słowackiego
- Przestronne mieszkanie o
powierzchni 98m2 składające
się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju
oraz łazienki z WC położone
na I piętrze w najlepszej dzielnicy. Przynależy piwnica 18m2 i
ogródek. Jeldom lic.14557 - 668
667 637
M3, I piętro - 60m2 Zabobrze
- Śliczne mieszkanie po kapitalnym remoncie o powierzchni
60m2 położone na I piętrze w
bloku. Blok po termomodernizacji. Woda i ogrzewanie z sieci. 3
pokoje, łazienka z wc, kuchnia,
balkon. Jeldom lic.14557 - 668
667 637
Mała Poczta 2 pok-96tys zł Pilnie. Nowe instalacje, gładzie,
zadbane, okna pcv. Tylko 1600 zł/
m2. Pilna sprzedaż. Gold House
nr lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie - dobry standard
- I piętro, 53 m3, balkon i piwnica. Kamienica kompleksowo
wyremontowana. Ogrzewanie
sieciowe. Cena: 179 000 zł.
Polecam: Kamil Żur. lic.4917
Partner - 604 906 257
Mieszkanie 2-pokojowe, 50,7
m2 na Kiepury w zadbanym
bloku IV-p., środkowe z balkonem. Bardzo dobry standard.
Kuchnia osobna. Ogrzewanie
i ciepła woda z sieci. Podłogi
- panele. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie 51m2 Mysłakowice - IV piętro w bloku, 50,80m2,
po remoncie, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, balkon z widokiem na
góry. Bez pośredników, 125 tys.,
możliwość kupna z garażem. 503 322 274
Mieszkanie dwupoziomowe 80 m2, 3 pokoje, 2 łazienki, garaż,
ogródek w Jeżowie Sudeckim.
216 000 zł N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie na sprzedaż Karpacz. Mieszkanie dostosowane
do Twoich potrzeb i możliwości
finansowych. Małe, zachowuje
swoją funkcjonalność jest w
nim miejsce na wszystko. tel.
531775599 - 506 034 210
Mysłakowice 48 m2 - dwa
pokoje, parter w budynku dwurodzinnym, co i cwu gazowe, nowe
okna i drzwi wejściowe, ogród
800 m2, drewniany budynek
gospodarczy. Do przekazania
od zaraz. Ok 160 000. - 517
850 620
Nowe 3200zł/m2 blisko parku
- kawalerka 34m2 z oddzielną
kuchnią oraz 2-pokojowe 46m2
również z oddzielną kuchnią
i 47-49m2 3-pokojowe w tym
salon z aneksem kuchennym,
wszystkie z balkonami, stan
developerski. Nier. Otti 13225 603 491 335
Piechowice, dwa pokoje, 4
piętro, 45m2, czynsz 200zl z
ogrzewaniem, cena 115000zl,
Polecam (licencja nr. 12181) 662 009 700
Pilnie 51m2 130tyś zł - Zabobrze II, I piętro, mieszkanie środkowe wymagające remontu, z
dużym balkonem, blok ocieplony,
widok na zieleń. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

Pilnie sprzedam mieszkanie
98000 za 43m.kw plus piwnica.
Mieszkanie nowe, gotowe do
wprowadzenia. nr lic. 10171 - 508
240 826
Słowackiego 2 pokojowe
- 59m2 - Sprzedam mieszkanie
położone na parterze zadbanej
kamienicy, w zielonej części miasta. Do mieszkania należy garaż
obok budynku oraz wspólny
ogródek. Cena 144 tyś zł, lic
16361 npremium - 504 820 292
Sprzedam 2-pokojowe 65m2
Wolności okolice Małej Poczty
zadbane słoneczne 2 piętro Okazja 96 tys zl - 509 266 386
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu, dogodne
I piętro, kompleks wymian, w
pakiecie kuchnia + sprzęt AGD,2
szafy komandor. Właściciel 881326320, 509996394
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie z ogrodem w Łomnicy teren
niezalewowy do zamieszkania
od zaraz nie wymaga wkładu
finansowego 180tys do negocjacji - 535 491 240
Sprzedam bez pośredników
mieszkanie 35m Zabobrze piętro
pierwsze tel. 605823839
Sprzedam lub zamienię
mieszkanie-dwurodzinny dom
(130m2)- 5 pokoi kuchnia,
łazienka, przedpokój, garaż 35
m2, ogródek na mieszkanie w
bloku - 3 pokoje do Ip. Tel. 600
264 115
Sprzedam lub zamienię - 2
pokoje centrum (w tym jeden
z antresolą), kuchnia, łazienka
z wc, nowe instalacje, opłaty
miesięczne 220zł,zamienię na 3
pokojowe na Zabobrzu III. - 607221-339
Sprzedam mieszkanie 1 pokój,
37m, parter, bezczynsz., blisko
centrum, mały teren wypoczynkowy. 114tys. lub zamienię na
podobne metrażem na Zabobrzu.
- 880 029 489
Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe Zabobrze
parter, atrakcyjna
lokalizacja. Cena 125
tys. do negocjacji,
bez pośredników. Tel.
511089968

Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe + kuchnia
+ aneks kuchenny,
z ogródkiem
rekreacyjnym, Jelenia
Góra ul. Rodzinna, cena
170 000 do negocjacji
tel. 601 708 823
Sprzedam mieszkanie 30m
Piechowice. Tel. 756161448
Sprzedam mieszkanie 35m z
ogródkiem do małego remontu
obok giełdy w Cieplicach. Książęca 14. Cena 92tys. - 793 698
861
Sprzedam mieszkanie 46
m2 w centrum Piechowic po
remoncie na 4 piętrze cena 125
tys. - 513 152 714

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam mieszkanie 50
m2 + ewentualnie garaż. Adres.
Zabobrze II. Jelenia Góra. Do
zamieszkania od zaraz. Tel. 75
64 13 855
Sprzedam mieszkanie na
Zabobrzu 3 pokoje, 65m2 cena
190.000 zł. bez pośredników. 695 034 321
Sprzedam mieszkanie nowe,
wyremontowane, bezczynszowe
w centrum Jeleniej Góry 36 m2. 605 831 706
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie w Kowarach.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka
z wc. Pow. 51 m2. Czynsz z
ogrzewaniem 290 zł.139 000 zł.
Gold House nr lic. 10750 - 691
210 677

Sprzedam mieszkanie w
centrum - trzy pokoje kuchnia
łazienka 70m Co gazowe + piec
uniwersalny 3-piętro naprzeciw
Pasażu Grodzkiego 5 lat po
remoncie wymienione instalacje
polecam cena do uzgodnienia 696071903:504491505
Sprzedam mieszkanie w centrum J.G trzy pokoje, kuchnia,
łazienka,70m +przyległe. co
gazowe +piec na wszystko, trzecie piętro 5lat temu remontowane,
nowe instalacje gazowa, wodna
elek. tel.696071903 :504491505
Sprzedam mieszkanie w Miłkowie. Osobne wejście, ogródek,
2x komórki (można przerobić
na garaż), 4 pokoje, łazienka,
kuchnia i strych. Spokojna okolica
niedaleko szkoła i kościół. - 517
411 357
Sprzedam mieszkanie własnościowe 91m2 3pok w centrum
JG lub zamienię na mniejsze do
50m2 - 696 704 882

Sprzedam mieszkanie własność - 70m, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, osobno WC + bidet. Na I
piętrze. Nie wymaga remontu. W
cenie mieszkania garaż + dwie
działki ogrodowe zagospodarowane. Lokalizacja Wojcieszów
Osiedle.185tys. - 603 495 299

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

Tanie M2 na Małej Poczcie o
powierzchni 47m2 położone na
II piętrze w kamienicy. Do częściowego remontu. Okna nowe
PCV. Składa się z pokoju + aneks
kuchenny, sypialni, łazienki.
Ogrzewanie piec węglowy. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637

Trzypokojowe mieszkanie
w kamienicy w trakcie kapitalnego remontu na II piętrze o
pow. ok.70m2 (ze skosami).
Planowane ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym.
Czynsz ok.50zł. Cena 64tys.zł.
Tanie i atrakcyjne mieszkania i N.Rychlewski. Lic.9549. - 602
lokale użytkowe blisko centrum 732 135
J.G. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. Trzypokojowe z balkonem
Cena od 1999zl/m2. Sprzedaż na drugim piętrze w Cieplicach.
bez pośredników. Pomoc w uzy- Cena 240tys. Lic.4917 - 505
skaniu kredytu. - 510 124 844
718 934
Sprzedam, zamienię mieszkanie bliźniaka w Cieplicach.
Doskonała lokalizacja Taras, balkon może być dwupokoleniowy.
Sprzedam działkę w Jeżowie
niedrogo. Tel. 603 139 918
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Willowe - 3pok. ogród, garaż
- Sprzedam piękne 3-pokojowe
mieszkanie z ogrodem na Paderewskiego -250tys.Kupujący nie
płaci prowizji. Ubezpieczenie
- gratis. BN Metrohouse. - 883
356 472
Z powodu wyjazdu za granice
sprzedam mieszkanie bez
pośredników 2 pokojowe 47m2
w okolicach Małej Poczty w
kamienicy z wyremontowanym
dachem klatka schodowa i elewacją. Bezczynszowe jedynie
70zl dla wspólnoty. W pokojach
nowe gładzie, panele i okna PCV.
Cena 106tys.zl. - 603 642 329
Zabobrze Różyckiego - 2
pokojowe 2 piętro z zabudową
kuchenną i sprzętem AGD.
Lic5877 - 500 122 446
Zabobrze, dwa pokoje, 3
piętro, 37m2, czynsz 200zl z
ogrzewaniem, cena 107000zl,
Polecam (licencja nr. 12181) 662 009 700
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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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Zabobrze, dwa pokoje, bal- 2 pokoje bez mebli, kuchnia
kon, okazja. Polecam (licencja segment, przedpokój zabudowa,
nr. 12181) - 662 009 700

łazienka kafelki, od zaraz za

Zabobrze, Karłowicza 350zł/miesięcznie + opłaty, płatne
za rok z góry. Atrakcyjna lokali- 3-pokojowe 55,65 m kw., I
zacja, możliwość kupna po roku
piętro, czynsz 343 - do niewiel- 502 619 635
kiego remontu i modernizacji.
Rozsądna cena. lic.9549 - 726 2 pokojowe za 850 zł – ładne,
290 939

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

I piętro, nowe budownictwo, z

dużym balkonem. Umeblowane i
wyposażone. Miejsca postojowe.
- 781 162 511

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2-pokojowe, dla 2/3 studentów obok Uniwersytetu ekonomicznego, ciepłe, po remoncie,
zadbane, umeblowane. 900zł
(w tym czynsz) plus rachunki.
ogrzewanie w cenie czynszu. 510 260 300
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, niezależny wjazd, parking, ogród.
Jelenia Góra. Osiedle Czarne.
Tel. 757521589, 795203490
Do wynajęcia 3 pokojowe z
balkonem w centrum (oś.Robotnicze) umeblowane. 1000zł +
liczniki + kaucja +48533086608
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 do zaraz, 2 pokoje
53 m2 Zabobrze. Cena do negocjacji - 665 709 256
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 kawalerka z ogrzewaniem tylko dla emeryta lub
rencisty bez nałogów. Tel. 695653-260 lub 783-049-360
Do wynajęcia nowe, kompletnie
wyposażone mieszkanie - sypialnia, pokój z aneksem kuchennym, miejsce parkingowe przy
budynku, ul. Złotnicza 950+liczniki tel. 511 779 711
Duże 2 pokojowe 1000zł - nowe
budownictwo, mieszkanie nasłonecznione. Duża kuchnia, całość
umeblowana, mieszkanie w pełni
wyposażone. Idealne nawet dla
4 osób. Miejsca postojowe przy
budynku. - 781 162 511
Duże mieszkanie w Jagniątkowie tanio wynajmę. W tygodniu
proszę dzwonić po 16.00 75 56
316 oraz 510 685 275
Kawalerka do wynajęcia w
centrum Jeleniej Góry. Blisko
akademii ekonomicznej, po kapitalnym remoncie, umeblowana,
niskie opłaty eksploatacyjne - 692
373 217
Kawalerka do wynajęcia.
Sobieszów wysoki standard. Tel.
601 918 475
Kawalerka w centrum J.Góry
do wynajęcia, Koszt najmu
600,-zł + opłaty ~300,-zł. Tel.
695-867-546

Komfortowe 3 pokojowe
1200zł - I piętro, nowe budownictwo. Kompleksowo wyposażone
i w pełni umeblowane, TV + sat
+ internet. Miejsca postojowe,
blisko centrum, spokojna dzielnica. - 781 162 511
Mam do wynajęcia mieszkanie
(częściowo umeblowane) w
Piechowicach na parterze 60
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, duży balkon, piwnica e-mail
woskar@post.pl lub 601 582
601
Od sierpnia mam do wynajęcia
kawalerkę na Zabobrzu III - Jelenia Góra. Proszę dzwonić po
godz. 15-tej - 500 853 579
Pokój z osobnym wejściem
- 20m² z własną łazienką, umeblowany, pralka, lodówka, telewizor, internet, własny parking,
Zabobrze III, cena 500 zł bez
żadnych dodatkowych opłat. 691-142-843
Wrocław Centum.
3 pokoje, np. dla
studentów. 2100 +
czynsz. 696 403 751
Wynajmę dla dwóch osób 3
pokojowe mieszkanie, częściowo
umeblowane, z parkingiem, blisko centrum, w Jeleniej Górze
ul. Kraszewskiego 8 tel. 726
582 492
Wynajmę duży pokój z kuchnią
i łazienką umeblowane - 781
560 895
Wynajmę pokój z kuchnią w
domu jednorodzinnym, z osobnym wejściem, w pełni umeblowany, komfortowy, w spokojnej
dzielnicy willowej, koło MPK,
bezproblemowy parking, możliwy
Internet, duży ogród, dobra komunikacja z centrum. - 794964456,
757678968

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Karpacz. Mieszkanie własnościowe 2 pokojowe 41 m2 Ip.
zamienię na równorzędne też
własnościowe w Jeleniej Górze.
Tel. 663 518 272
Komunalne zamienię na
mniejsze - Mieszkanie w Cieplicach. 49m, 2 pok, parter, piwnica,
c.o. łazienka do remontu, zamienię na mieszkanie z ogrzewaniem miejskim w J.G./Cieplicach.
Do 1 piętra, jeśli bez windy. Mogę
spłacić niewielkie zadłużenie. 888 855 655
Osoba niepełnosprawna
zamieni mieszkanie 3 pokojowe
własnościowe z ogrodem na
mniejsze w bloku z windą lub na
parterze (niski parter). Dopłata do
negocjacji - 783 908 342
Zamienię 2-pok.odremontowane mieszkanie (37m) w centrum Piechowic na większe z
dopłatą w Jeleniej G. (centrum,
okolice Akademi Ek). Może być
do remontu albo zadłużone w
zadbanym budynku. - e-mail:
jaroszt@hotmail.com
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe (50m2) z dużym balkonem
na kawalerkę. Tel: 601 347 644

Zamienię mieszkanie włas. 3
pok. kuchnia, łazienka, przedpokój w centrum miasta w Kamiennej Górze na podobne w Jeleniej
G/Cieplicach. - 534 962 497

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjna szeregówka w
Cieplicach, 210 m2 powierzchni,
6 pokoi, 2 łazienki garaż na dwa
samochody, na działce 295 m2,
520 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Cieplice, skrajny szereg.. pow. całkowita 270 m kw., 3
kondygnacja, 6 pokoi, ogrodzona
i zagospodarowana działka 656
m kw., garaż na dwa samochody,
rok budowy 2002. lic.9549 - 726
290 939
Dom w Międzyrzeczu - wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym, w MiedzyrzeczuBobowicko o pow. całkowitej
218,80m². Calkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym.
Pow. działki 680m².Blisko las
widok na jezioro. - 885 342 947
Dom w Piechowicach - 230 m2
powierzchni, 6 pokoi, 2 kuchnie, 3
łazienki 650 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Dom z pokojami gościnnymi Szklarska Poręba-Średnia 160
m kw., 5 pokoi (w tym dwa niezależne apartamenty), działka 982
m kw.lic.9549 - 726 290 939
Pensjonat na 30 miejsc
- Szklarska Poręba z piękną
panoramą, ogrodzona i zagospodarowana działka 10070 m
kw. (budowlana), stali goście,
niepowtarzalny klimat. lic.9549 726 290 939
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 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
Szeregówka w Cieplicach
- bardzo ładny dom, 210 m2
powierzchni, 6 pokoi, 2 łazienki
garaż na 2 samochody, działka
295 m2 spokojne osiedle 520 000
zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Świeradów Zdrój-Czerniawa
- Budynek w stanie surowym
zamkniętym /realizowany projekt
jako niewielki pensjonat/ na pięknej działce 2684 m kw. lic.9549
- 726 290 939
Za rozsądna cenę... - Cieplice
ul. Pułaskiego, 8 pokoi, rok
budowy 1987, duży przeszklony
taras, dwa niezależne wejścia
do budynku, zagospodarowana
działka, garaż. lic.9549 - 726
290 939

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Atrakcyjne i tanie działki Sprzedam 3 działki z aktualna
decyzją o warunkach zabudowy
na budownictwo jednorodzinne.
Atrakcyjna okolica, ciekawe
położenie, przemiłe sąsiedztwo.
Dojazd z utwardzonej drogi gminnej, media w granicach . - 601
941 459
Cieplice, Krośnieńska.. - 937 m
kw, prąd na działce /gaz, woda i
kanalizacja w drodze/, lic.9549 726 290 939
Do sprzedania działka pod zabudowę bliźniaczą o powierzchni
362 m2 (pół bliźniaka z ogrodem)
w Cieplicach. Wszystkie media.
Zaciszne, urocze osiedle. cena
90.000 zł (250 zl m2) tel. 605
458 892
Grunty rolne - ok. 17 ha w
Komarnie z panoramą na Kotlinę
Jeleniogórską, dopłaty. lic.9549 726 290 939
Sprzedam działkę 15 ar w
Jeżowie Sudeckim z widokiem na Górę Szybowcową.
781684466 - 724 333 811
Szklarska Poręba-Średnia..
- działka mieszkaniowo-pensjonatowa 4265 m kw. z pięknym
widokiem na góry. lic.9549 - 726
290 939
Ścięgny k. Karpacza - 1700 m
kw. cena 119000,- i 3600 m kw.
252000,-, bez uzbrojenia, dojazd
drogą utwardzoną - widok na
Karkonosze. lic.9549 - 726 290
939
W Komarnie - 2 działki budowlane pow. łączna 2333 m kw.
tylko 130 tysięcy, piękny widok.
lic.9549 - 726 290 939

LOKALE
SPRZEDAM
84m.kw. parter - Sobieszów.
Lokal idealny do adaptacji na
mieszkanie z wejściem do
ogrodu. 85000. - 501 736 644
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
Mam do sprzedania dwa lokale
na Zabobrzu. Pawilony na ul.
Karłowicza, przy gimnazjum
nr 4.Pow pawilonów to 34 i
17m2, większy jest po odbiorach
sanepidu. Usługi, handel, biuro,
gastronomia. Parking - 883 777
075
Odstąpię gabinet kosmetyczny. Po remoncie. Z pełnym
wyposażeniem, kosmetykami,
klientami... Centrum jeleniej góry.
15 tys. do uzgodnienia. - 665
688 991
Odstąpię PUB - Jeśli chcesz
się sprawdzić jako menedżer prosperującego już baru zadzwoń.
Pub mieści się w centrum Jeleniej Góry. - 607 841 236
Restauracja wraz z działką
- Do sprzedania działka o
powierzchni 2860 m kw. wraz z
dobrze prosperującą restauracją
(139 m kw.) w Świeradowie
Zdroju przy drodze wojewódzkiej Gryfów Śląski - Szklarska
Poręba obok stacji paliw Orlen
- 502 574 416

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam lokal handlowy Sprzedam na dobrych warunkach atrakcyjny lokal handlowo26m2 w Mysłakowicach tel. 885 usługowy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry na rogu 1-go Maja/
924 199
Klonowica. Idealnie nadający się
Sprzedam lub wynajmę pod gabinet lekarski. - 697 397
297/75 752 29 80
lokal użytkowy na Zabobrzu 3, Ścisłe centrum - Parter, pow.
24m2.W lokalu są dwa pomiesz- 60 m kw., opłaty m-czne ok. 300
zł. lic.9549 - 726 290 939
czenia w tym WC. Jest woda, W Sobieszowie - Parter 63,50
prąd (220/380V), ogrzewanie. m kw. 130000,- i 65,10 m kw. za
142000,- lokale użytkowe /sklep,
Bardzo dobra lokalizacja, niski niewielki bar, drobne usługi/.
lic.9549 - 726 290 939
czynsz, duża witryna. - 507
163 762

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Do wynajęcia lokal, bardzo
dobra lokalizacja, koło pks, 70m
plus zaplecze, od zaraz, cena do
uzgodnienia - 601 924 778
Do wynajęcia tanie lokale użytkowe, na cele biurowe bądź
magazynowe, różne powierzchnie. Zabobrze III. - 691 142 843

Koło sądu na kancelarię, biuro
- Doskonały lokal, wysoki parter,
widoczne miejsce, róg Wojska
Polskiego 64, Mickiewicza. Polecam Rychlewski Remigiusz lic
9549. - 501 736 644

Wynajmę biuro o pow.190m2
w atrakcyjnej lokalizacji wraz z
pełnym wyposażeniem do prowadzenia firmy call centerowej.
Więcej informacji udzielę na
spotkaniu lub telefonicznie. - 508
538 722

Lokal 32m2 deptak ul. Długa w
NIERUCHOMOŚCI
ścisłym centrum miasta, deptak,
POZOSTAŁE
parter, duża witryna, ogrzewanie
SPRZEDAM
w cenie najmu. - 888 221 321
Zdecydowanie sprzedam
Lokal w centrum miasta 62m2 - Nieruchomość oraz dobrze
ul. Poznańska ciąg handlowo- prosperującą firmę sprzedam,
usługowy, parter, duże witryny, lokalizacja przy drodze krajowej
rolety, atrakcyjna cena, do wyna- w Cieplicach, teren ok. 3500m2,
nieruchomość 1000m2, duży
jęcia. - 888 221 321
parking - 757 559 100
Lokal w dobrej lokalizacji
NIERUCHOMOŚCI
(ścisłe centrum Piechowic) do
POZOSTAŁE
wynajęcia od zaraz - 601 550
MAM DO WYNAJĘCIA
915

Hala 400m + Plac 1000m Do wynajęcia ogrzewana hala
400m z częścią sklepową +
1000m ogrodzonego placu na
Zabobrzu III. - 691 142 843
Posiadam pomieszczenie
70m2 w Jeleniej Górze, ul.
Mickiewicza do wynajęcia - na
magazyn, hurtownie. Dogodny
dojazd, parking. Bliższe informacje pod nr. tel 513141515
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