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JELENIA GÓRA Za zaległości, wartości dwumiesięcznego czynszu, rzemieślnik stracił lokal

Będą setki
miejsc pracy?

Firma Dr.Schneider zamierza
się rozbudowywać i zwiększyć
zatrudnienie o 600 osób. Czy to
się uda?

Str. 2
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Ocieplą
grzyba…

Dlaczego przed rewitalizacją
nie osuszono wielorodzinnego
budynku w Piechowicach?

Str.4

W czwar tek pod Zakładem
Serwis Elektronika, przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze pojawił
się komornik z asystą policji, żeby
zająć lokal. Przyszli też znajomi
pana Wojciecha i okoliczni mieszkańcy. - Jak można być tak bezdusznym i robić eksmisję zakładu
pod nieobecność właściciela, który
jest w szpitalu! Na dodatek sprzęt
elektroniczny ma być wywożony
w tragicznych warunkach, bez
żadnego zabezpieczenia! - denerwował się Bogusław Michalak,
który przyglądał się komorniczej
akcji. - Ten właściciel to mój znajomy, przez wiele lat prowadził zakład usługowy, naprawiał sprzęt.
Ludzie go tu oddawali z całej
okolicy. A teraz coś takiego! Nie
można było poczekać aż właściciel
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wyjdzie ze szpitala, wyda sprzęt
ludziom i sam wpuści komornika?
– pytał mężczyzna.
- No i te warunki wywozu. Telewizory plazmowe mają trafić na
„pakę” ciężarówki, bez żadnego
zabezpieczenia, im przecież nawet
kurz szkodzi – mówili nam studenci politechniki wrocławskiej, którzy też byli na miejscu zdarzenia.
- Trochę się na tym znamy – mówił
Paweł Osypik, jeden z nich.
Komornik nie chciał z nami
rozmawiać. Odesłał nas do Izby
Komorniczej we Wrocławiu. Skontaktowaliśmy się z jej wiceprezesem Karolem Kułakowskim.
- Wszystkie czynności, które podjął
komornik były zgodne z prawem.
15 czerwca br. został ustalony
termin eksmisji serwisu elektro-

nicznego na czwartek, 19 lipca i
w tym dniu na miejscu zjawił się
komornik w celu wykonania tej
decyzji. Kiedy okazało się, że lokal
jest zamknięty i nie ma właściciela, zapadła decyzja o otwarciu
pomieszczenia. Podczas wykonywania tych czynności komornik
otrzymał informację, że właściciel
eksmitowanego serwisu jest w
szpitalu. Mimo, że miał prawo
kontynuować eksmisję, odstąpił
od niej – wyjaśniał. - Z własnej,
dobrej woli pojechał do szpitala.
Sprawdził, że dłużnik rzeczywiście
jest hospitalizowany i na miejscu
spisane zostało porozumienie, w
którym termin opuszczenia lokalu
został przedłużony do 30 lipca br.
- mówił nam Karol Kułakowski. Do tego czasu dłużnik zobowiązał
się dobrowolnie opuścić lokal.
Przepraszał on komornika, że nie
zgłosił mu swojego pobytu w szpitalu. Tłumaczył, że dostał ataku i
nie zdążył. Przekazał on również
klucze do lokalu swojemu pracownikowi, który ma przewieźć
sprzęt w inne miejsce – podkreślał
wiceprezes.

Więcej na stronie 3.

Wkrótce "trójka" w Maciejowej ma być przejezdna

Montują
most

Fot. Angela

Pan Wojciech od lat naprawia sprzęt elektroniczny, ma
zakład przy ul. Różyckiego. Kiedy jego kontrahenci zaczęli zalegać mu z opłatami, on zaczął zalegać miastu z
czynszem. - Obiecałem, że wszystko spłacę, ale skończyło
się eksmisją, bo nie o pieniądze chodzi, ale o to, że mój
lokal komuś obiecano – mówił nam. Komornik pojawił się
w czwartek (18 lipca). Kiedy dowiedział się, że właściciel
serwisu przebywa w szpitalu, odstąpił od czynności.

Komornik zgodził się w czwartek
odstąpić od eksmisji.
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Trzy osoby zginęły. Przez prędkość?
We wtorek (17.07) po godzinie
8.00 na drodze wojewódzkiej nr 367
Kamienna Góra - Jelenia Góra na odcinku Ogorzelec - Przełęcz Kowarska
doszło do tragicznego wypadku, w
którym śmierć na miejscu poniosło
trzech mężczyzn. Samochód osobowy
marki ford modeno, którym jechali
mieszkańcy Ogorzelca na prostym
odcinku drogi uderzył w drzewo. Siła
uderzenia była tak ogromna, że auto
dosłownie „przykleiło się” do pnia.
Ofiary w wieku 44, 48 i 53 lata nie

Od minionego tygodnia trwa
montaż mostu w Maciejowej
przy ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 3. Przy
składaniu metalowych elementów pracuje 18 żołnierzy
z II Inowrocławskiego Pułku
Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz firma
zewnętrzna. Most umożliwi
ruch dwukierunkowy z obciążeniem do 30 ton. Most ma
być przejezdny do początku
sierpnia. Trwają również prace
przy montażu przeprawy przy
ul. Niećki.
(Angela)

miały szans na przeżycie. Doznały licznych obrażeń. Akcja wyciągania ciał
z zakleszczonego auta trwała niemal
godzinę. Strażakom niezbędny był specjalistyczny sprzęt i wyciągarka. Ciała
ofiar zostały poddane sekcji zwłok,
których wyniki poznamy za kilka
tygodni. Pogrzeby mężczyzn, którzy
zginęli, odbyły się w piątek (20.01).
Od dzisiaj (23.07) kamiennogórska
prokuratura ma rozpocząć przesłuchiwanie członków rodzin ofiar.
(Angela)
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Pójdą siedzieć za lewe papierosy
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze nadzoruje prowadzone przez
Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego we Wrocławiu śledztwo
przeciwko członkom zorganizowanej
grupy przestępczej, trudniącej się procederem związanym z transgranicznym
obrotem i produkcją akcyzowych wyrobów tytoniowych na znaczną skalę.
Do tej pory zarzutami objęto osiem
osób. - W wyniku wspólnych działań
funkcjonariuszy ABW i służb celnych, i
wcześniejszych czynności prokuratury
ustalono i zlikwidowano kolejne miejsca
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Komornik ma serce, miasto - nie?

REKLAMA

Od 21. do 29. lipca Jelenia Góra
gości czołowe polskie szybowniczki, które będą ubiegać się o
tytuł mistrzyni Polski. Która z
pań go zdobędzie?
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produkcji, magazynowania i przeładunku wyrobów tytoniowych - informuje
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Violetta Niziołek.
Łączna ilość zabezpieczonych w
śledztwie papierosów różnych marek
nie posiadających znaków akcyzy
wynosi ponad 9 mln sztuk, a waga
zabezpieczonego tytoniu przekracza
12 ton. Aktualnie trwa szacowanie
wartości uszczupleń podatkowych.
Śledztwo jest w toku i ma rozwojowy
charakter - dodaje.
(red)

AKTUALNOŒCI
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Krzysztof Kuczyński,
miłośnik fotografii,
specjalizuje się w
zdjęciach w podczerwieni

O NIm SIĘ MÓWI

Ma 48 lat, jest absolwentem szkoły
fotograficznej w Warszawie. Choć do
tej pory nie pracował w zawodzie,
robieniem zdjęć – zwłaszcza w podczerwieni – zajmuje się na co dzień. Swoje
prace chętnie udostępnia galeriom
artystycznym w różnych miastach
w Polsce, publikuje w czasopismach,
magazynach fotograficznych itp.
Jest skromny, a zarazem niezwykle
utalentowany. Do tej pory był raczej
mobilny zawodowo – dostrzeżony w
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końcu przez dyrekcję Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej
Górze, od września br. będzie nauczał
tam fotografii.
Pan Krzysztof jest znany i lubiany
wśród jeleniogórzan w różnym wieku.
Wspólny język umie znaleźć z każdym
bez względu na światopogląd czy przekonania polityczne. Jest uniwersalny i
stawia na „uniwersalizm” międzyludzki. Ojciec a przy tym świetny kumpel
dwóch córek. Stały bywalec BWA,
uczestnik Fotoruszenia jak również
innych imprez kulturalnych. Wyrozumiały, sympatyczny, na pewno będzie
świetnym belfrem.
{Petr)

Maja Włoszczowska,
jeleniogórzanka,
nasza złota nadzieja

Obecnie sportsmenka przygotowuje
się do Igrzysk Olimpijskich, kobieca
rywalizacja w kolarstwie górskim zaplanowana jest na 11. sierpnia. Miejmy
nadzieję, że polska nadzieja na złoto
olimpijskie wystartuje w Londynie, po
tym jak w minioną sobotę odniosła
kontuzję stawu skokowego podczas
treningu we włoskim Livigno.
Maja Włoszczowska wielką karierę w
kolarstwie górskim zaczęła w 1997 roku
w klubie Śnieżka Karpacz. Po dwóch
latach stanęła na najwyższym podium

Dr. Schneider zamierza wydać ok. 10 mln euro na rozbudowę

Jest szansa na 600 miejsc pracy!
– Inwestycja zależy od tego, czy samorząd podejmie się
rozbudowy okolicznej infrastruktury. Chodzi o podłączenie
zakładu do sieci kanalizacyjnej, zagwarantowanie stabilnych dostaw wody, budowę zapasowej linii przesyłowej–
energetycznej, poszerzenie drogi krajowej nr 3 i budowę
wjazdu na teren zakładu – mówi Gabriela Stępień, dyrektor
d/s administracyjno – handlowych zakładu Dr. Schneider
Automative Polsa Sp. z o.o w Radomierzu.
– Dołożymy wszelkich starań, by
Dr. Schneider mógł rozwijać się, gdyż
jest to ogromna szansa dla naszego
regionu – twierdzi Jacek Włodyga,
jeleniogórski starosta. - Dyrekcja Dr.
Schneidera rozważała przeniesienie
inwestycji do Czech. Nie chcielibyśmy, żeby tak się stało - dodaje Jacek
Włodyga.
Zakład jest jednym z największych
pracodawców w powiecie jeleniogórskim. Obecnie zatrudnia ok. 800
osób, które produkują elementy
plastikowe, niezbędne do wyposażenia samochodów wielu marek.
- Bezrobocie w powiecie wynosi 19
proc., dlatego jesteśmy bardzo zainteresowani jego rozbudową - podkreśla
starosta.

– Inwestycja to duża szansa nie
tylko na aktywizację osób bezrobotnych, ale także na rozwój gospodarki
w regionie, bo Dr. Schneider gwarantuje współpracę z mniejszymi
firmami, a także rozwój szkolnictwa,
gdyż dyrekcja zakładu oferuje prowadzenie praktycznego przygotowania
zawodowego w szkołach średnich,
zawodowych i na uczelniach wyższych – wyjaśnia Gabriela Stępień.
Żeby jednak inwestycja, która ma
dać do 600 nowych miejsc pracy,
mogła być realizowana potrzebna jest
rozbudowa okolicznej infrastruktury.
Ponadto władze zakładu zabiegają o
zwolnienie z podatku gruntowego dla
nowej inwestycji, przedłużenie pozwolenia na działalność w strefie ekono-

Złodziej kradł metalowe pręty
przestępstw przeciwko mieniu. Jak
ustalili funkcjonariusze, zatrzymany
25-latek ma na koncie kradzież elementów metalowych, głównie prętów
zbrojeniowych. Przestępstw tych
dopuścił się w Jeleniej Górze od marca
do kwietnia br . - Mężczyzna wcześniej
był już notowany za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu kara do pięciu lat
pozbawienia wolności – informuje nadkom. Bogumił Kotowski z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(red)
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Policjanci zatrzymali mężczyznę,
podejrzanego o kradzieże prętów zbrojeniowych. Jak ustalili funkcjonariusze
ma na koncie co najmniej pięć tego
typu przestępstw. Policjanci zatrzymali
mężczyznę, podejrzanego o kradzieże
prętów zbrojeniowych. Jak ustalili
funkcjonariusze ma na koncie co najmniej pięć tego typu przestępstw.
W środę (18 lipca) policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu
I Policji w Jeleniej Górze zatrzymali
25-latka podejrzanego o popełnienie

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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Karkonosze wystąpią w Niemczech
Regionalny zespół Karkonosze z
Mysłakowic wystąpi na Targach Ogrodniczych w Stegaurach w powiecie
Bamberg, z okazji 700–lecia powstania
tego miasta. Targi będą trwały od 27 do
30 lipca. – Przy okazji zaprezentujemy
atrakcje turystyczne naszego regionu –
powiedział Wiesław Dzierzba, dyrektor
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu
Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze.
- Po raz pierwszy zostaliśmy
zaproszenia na te targi, aby zaprezentować nasz region. Głównym
akcentem ma być występ zespołu
Karkonosze, który jest zaprzyjaźniony z zespołem z miejscowości
Stegaurach i występował u nas
podczas Targów Turystycznych TO-

URTEC w tym roku – dodał Wiesław
Dzierzba.
Na targi pojedzie 13 artystów z
zespołu regionalnego Karkonosze
oraz czterech przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze, którzy
zaprezentują m.in. Przewodnik „Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez
cztery pory roku”, katalog bazy noclegowej oraz informator, który mówi o
atrakcjach, jakie są w okolicach
Jeleniej Góry. – Promujemy turystykę
aktywną - mówił Wiesław Dzierzba.
Warto podkreślić, że dzięki podobnym promocjom organizowanym w
Aachen, obecnie przyjeżdża do Kotliny
Jeleniogórskiej wielu turystów właśnie
z tych rejonów.
(Agrafka)

Region na targach będzie promował m.in. zespół
z Mysłakowic
REKLAMA
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micznej do 2020r., a także dostępność
kadry w zawodach: operator maszyn
do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
ślusarz, spawacz, mechanik, elektryk,
konstruktor, mechatronik.
We wtorek (17 lipca) odbyło się
spotkanie prezesa firmy Dr. Schneider Kurta Lamperta z jeleniogórskim
starostą Jackiem Włodygą oraz przewodniczącym Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Jerzym Pokojem.

Omawiano warunki, jakie trzeba
spełnić, aby zakład mógł powstać już
w drugiej połowie 2013 r.
Prowadzone są także rozmowy z
prezydentem Jeleniej Góry Marcinem
Zawiłą, wójtem Janowic Wielkich Kamilem Kowalskim, przedstawicielami
Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” w
Jeleniej Górze, Tauronem oraz zarządem strefy ekonomicznej. Wszyscy
zapewnili, że dołożą wszelkich starań,
jednak najpierw muszą sprawdzić
możliwość realizacji. - Duże zaangażowanie widzimy także ze strony
starostwa – mówi Gabriela Stępień.
Sieć kanalizacyjna od Maciejowej w
kierunku zakładu częściowo już istnieje, brakuje jedynie kilometra. Obecnie
Dr. Schneider ma osobną oczyszczalnię ścieków, jednak do rozbudowy
zakładu potrzebna jest kanalizacja.
Jednym z problemów są wyłączenia
prądu, przez co zakład ponosi straty,
dlatego musi powstać rezerwowe
zasilanie. Potrzebne są też dostawy
wody o odpowiednim ciśnieniu, a
także naprawa odwodnienia.
Agata Galas

w mistrzostwach Polski juniorów
(w barwach CCC Piechowice), a w
2000 roku została wicemistrzynią
świata juniorek. W 2004 roku zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich
w Atenach i zajęła wysoką szóstą lokatę.
Wśród sukcesów mieszkanki Jeleniej
Góry należy wymienić liczne medale:
1 złoty i 4 srebrne mistrzostw Europy; 2
złote, 4 srebrne i 2 brązowe mistrzostw
świata, ale największym osiągnięciem
wydaje się srebro olimpijskie z Pekinu,
po którym (8. października 2008 roku)
W zeszłym roku Maja Włoszczowska
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Oredru Odrodzenia Polski
(Przemo)

Fot. Starostwo Powiatowe

23 lipca 2012 r.
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Miejskie drzewa pod nadzorem
ców o usunięcie drzew na gruntach
miejskich i nierzadko są to – po
weryfikacji – wnioski zasadne, choć
każdego drzewa szkoda.
Życie potwierdza, że decyzje o
wycięciu są słuszne, czego dowiódł
przypadek dwóch brzóz, rosnących
przy kościele św. Anny od strony ul.
Bankowej. Obie były przewidziane
do wycięcia, jednego wycięcia dokonano zgodnie z planem, drugie
zaplanowane było kilka dni później,
a brzoza zwaliła się niespodziewanie
na chodnik, uszkadzając stojący tam
(wprawdzie w miejscu niedozwolonym) samochód.
Przykładem wniosków mieszkańców o wycinkę są m.in.: jesion
rosnący nieopodal kościoła Łaski,
przy wejściu do szaletów (190 cm
obwodu), lipa na tyłach „Atrapy”
(230 cm obwodu) przy ul. Fortecznej, czy topola przy Teatrze im. C.K.
Norwida (220 cm obwodu). Opinie
dendrologiczne są w tych przypadkach jednoznaczne, bo drzewa są
schorowane.
(red)

Fot. UM Jelenia Góra

Służby miejskie wycięły w środę
(18 lipca) kilkudziesięcioletnią lipę,
stojącą przed Ratuszem. – Drzewo
było chore, osłabione i przy silnym wietrze mogło się przewrócić
– powiedział Witold Kalinowski,
zajmujący się zielenią miejską. – Na
zdjęciu widać, że właściwie w pniu
więcej było ubytków, niż drewna, a w
okresie lata tuż pod nim rozlokowane
są ogródki gastronomiczne. Strach
myśleć, co stałoby się, gdyby to drzewo zwaliło się na nie – dodaje.
- Ostatnie wypadki z drzewami, nagłośnione przez ogólnopolskie media
elektroniczne spowodowały, że także
Jeleniogórzanie bardzo licznie wnioskują o wycinanie drzew, które ich
zdaniem zagrażają bezpieczeństwu,
albo nasadzenia są kontrowersyjne
ze względu na miejsce. Za każdym
razem sprawdzamy to szczegółowo
– mówi W. Kalinowski. – Problemy
są tym większe, że dotyczy to różnych
właścicieli gruntów, bo drzewa rosną
na gruntach prywatnych, miejskich
i gruntach osób prawnych. Mamy
kilkadziesiąt wniosków mieszkań-

Spod ratusza zniknęła stara lipa.

Z powodu zerwanych mostów
w Maciejowej autobus miejski linii
nr 2 nie dojeżdża do wszystkich
przystanków, autobusy do Wrocławia przez Podgórki–Wojcieszów,
a KRY–CHA przez Łomnicę i Wojanów.
Z uwagi na zerwanie mostów na
ul. Wrocławskiej oraz ul. Kaczawskiej i brak możliwości dojazdu do
Komarna oraz pętli końcowej linii
nr 2 „Trzcińska”, wprowadzono
zmiany w kursowaniu autobusów
linii nr 2, które za wyjątkiem
kursów obsługujących Radomierz
i Janowice Wielkie, rozpoczynają
i kończą swój bieg na przystanku
„Maciejowa Kościół” (koło sklepu
Biedronka). Kursy obsługujące
Radomierz i Janowice Wielkie na
odcinku od przystanku „Kozia” do
przystanku „Trzcińska” są kierowane objazdem przez ul. Łomnicką,
Wojanów - Jasiową Dolinę i ul.
Dzierżonia.
Natomiast w Komarnie, na odcinku od przystanku „Komarno
Kościół” do przystanku „Kaczawska” kursuje wahadłowo 1 autobus umożliwiający połączenie
przesiadkowe z autobusami linii
nr 2. Od przystanku „Kaczawska”
należy dojść do przystanku „Maciejowa Kościół” koło Biedronki. Z
przystanków w Komarnie autobus
odjeżdża 10 minut wcześniej niż podano w rozkładzie jazdy, a z przystanku „Kaczawska” do Komarna
autobus odjeżdża 10-15 minut po
przyjeździe autobusu linii nr 2 na
przystanek koło Biedronki.
W związku z tymi utrudnieniami
należy się też spodziewać opóźnień
(w granicach od 15 do 20 minut)
autobusów kursujących z Jeleniej
Góry do Wrocławia i jeżdżącej tam
KRY-CHY.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA Mieszkańcy Trzcińskiej pytają o remont drogi

Strach tędy przejeżdżać
– Cały czas słyszymy o remoncie ulicy Wrocławskiej, a co
z naszą, Trzcińską, z której po ostatniej nawałnicy nie zostało wiele? – pyta Iwona Węgrzyn–Rudowska z Maciejowej.
Przy tej ulicy stoi wiele domów, które woda zniszczyła nie
mniej, niż te przy Wrocławskiej. W niedawno odnowionej
ulicy straszą wyrwy, a podmyte fragmenty asfaltu w każdej
chwili mogą się osunąć do Radomierki. – Strach tędy jeździć
– mówią ludzie.
O tym, że Radomierka może być
groźna, mieszkańcy ulicy Trzcińskiej
w Maciejowej alarmowali kilka dni
przed „potopem”. - Po większym
deszczu sypiące się kamienie z murku do rzeki, a także chwasty i drzewa
rosnące w jej korycie, mogą spowodować, że potok wystąpi z brzegów
– martwili się mieszkańcy.
Już następnego dnia (4 lipca)
Radomierka pokazała, jak może być
groźna. Po deszczu jej poziom, właśnie na Trzcińskiej, zaczął się bardzo
podnosić i w niektórych miejscach


Dokończenie ze strony 1
Udało nam się telefonicznie porozmawiać z panem Wojciechem, który jest
w szpitalu. - Ten lokal, z którego mnie
wyrzucają, miasto mi dało 10 lat temu
w zamian za pomieszczenie przy ul.
Groszowej, bo tamto zostało sprzedane
- opowiadał.
- Przy Różyckiego wyznaczono mi
ogromny czynsz – 2,5 tys. zł miesięcznie. Pisałem do prezydenta o obniżenie
wysokości opłat, wielokrotnie z nim roz-

mawiałem, ale bezskutecznie – twierdził
rzemieślnik.
- Prowadzimy serwis urządzeń dla
48. producentów sprzętu. Kiedy oni
mają problemy, my również. Ostatnią
rozmowę z prezydentem odbyłem kilka
miesięcy temu. Prosiłem o obniżenie
czynszu i podatku, rozłożenie długu
na raty. Mówiłem, że kiedy zamknę
działalność, pięć rodzin zostanie bez
środków do życia. Prezydent powiedział, że jego to nie obchodzi – opo-
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Amerykański kapitał w KCM
O tym rozmawiano w minionym
tygodniu na spotkaniu w pałacu Wojanów. Na współpracę z KCM zdecydował
się Sanford Health, największy w USA
zintegrowany system opieki zdrowotnej. Udziałowcami zostało małżeństwo
lekarzy: Maria i Adam Stysiowie, którzy
pracują w Sanford Health.
Współpraca pomiędzy KCM i Sanford Healtha ma na początku polegać
przede wszystkim na wymianie
specjalistów. Nie wyklucza się również
wspólnych inwestycji.

Czym jest Sanford Zdrowie? Organizacja obejmuje 34 szpitali, 116 klinik,
zatrudnia i prawie 1000 lekarzy w 70
specjalnościach (w sumie ponad 20
tys. pracowników). Zyski inwestuje
w rozwój i budowę kolejnych klinik
i ośrodków medycznych, także poza
Ameryką, m.in. w Meksyku, Irlandii
czy Izraelu. Uczestniczy też w programach badawczych nad nowymi
lekami, m.in. na cukrzycę typu 1 i
raka piersi.
(red)

wiada pan Wojciech. - Zatrudniamy
trzy osoby niepełnosprawne, jedna z
nich pracuje u nas od ponad 30. lat.
Od 40. lat bezpłatnie szkolimy uczniów
ZST Mechanik, których na stażach
przygotowujemy do egzaminu zawodowego. Mam mnóstwo dyplomów
i podziękowań z ministerstwa, ze
szkół. Od miasta nigdy nie dostałem
żadnej pomocy – mówił właściciel
serwisu. - Pięć miesięcy temu mój
dług, po interwencji przewodniczącego

zostaniemy praktycznie odcięci od
świata – mówili nam.
- Ulica Trzcińska będzie oczywiście
odbudowywana. Harmonogram tej
odbudowy wyniknie z koniecznych
działań poprzedzających, to znaczy szczegółowej inwentaryzacji szkód,
zlecenia projektu technicznego,
ustalenia kosztorysu i skutecznego
zabiegania o środki w źródłach
zewnętrznych, wspieranych środkami z budżetu – informuje rzecznik
Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze
Cezary Wiklik.
- Zgodnie z prawem samorząd
może wyłonić wykonawcę i zlecać
roboty dopiero po zagwarantowaniu
środków zapewniających wykonanie
zleconych prac. Wszystkie niezbędne
działania, o których powyżej, zmierzające do podjęcia odbudowy są już
w toku – zapewnia.
Bożena Bryl-Chrząszcz

Podmyta przez wodę droga
to groźna pułapka.

Za zaległości, wartości dwumiesięcznego czynszu, stracił lokal

Komornik ma serce, miasto - nie?

woda wydostała się z koryta zalewając ok. 30 arów przydomowych
podwórek. Wtedy nie wdarła się do
domostw. Niestety nie na długo. Już
następnego dnia sytuacja była nie do
opanowania...
- Liczymy na to, że rzeka zostanie
wreszcie oczyszczona z zarośli,
bo przy wielkiej ulewie sytuacja
może się powtórzyć – martwią się
mieszkańcy Trzcińskiej. Obawiamy
się też, że w obliczu zniszczeń na
Wrocławskiej, na remont naszej
drogi może zabraknąć pieniędzy i
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rady miasta, został rozłożony na raty.
Spłacałem go aż do czasu, kiedy dwa
miesiące temu przyszedł kolejny krach.
Nie o zadłużenie tu jednak chodzi, bo
ono wynosi około 5,8 tys. zł. Ten lokal
jest po prostu już komuś obiecany. Ja
już nie mam siły walczyć. Poddałem
się – twierdził rozgoryczony.
Chcieliśmy o ten lokal zapytać w
piątek Lucynę Januszewską, zastępcę dyrektora ZGKiM w Jeleniej Górze. Jednak
mimo wielu prób nie udało nam się z nią
skontaktować Do sprawy wrócimy.
Bożena Bryl-Chrząszcz
Angelika Grzywacz-Dudek

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

Wyłudziły od miasta 360 tys. zł
Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze skierował do sądu akt
oskarżenia przeciwko pracownicom
jeleniogórskiego oddziału Spółki AP
Edukacja w Łodzi: Marioli R., Justynie
J., Magdalenie W., Annie P. Zarzuca
im podrabianie podań o przyjęcie do
szkół prowadzonych przez tę firmę,
żeby wyłudzić subwencje oświatowe.
Jak ustalono, spółka ta w lutym 2007
roku zgłosiła do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej
przez Urząd Miasta Jeleniej Góry

swoje placówki. Pierwsze dotacje,
według prawdziwych danych, AP
Edukacja otrzymała w 2008 roku.
Podczas kolejnych naborów liczba
osób była mniejsza, niż oczekiwano.
W związku z tym oskarżone wykorzystując dokumenty złożone osobiście przez słuchaczy sporządzały
kolejne dokumenty rekrutacyjne, na
których podrabiały podpisy słuchaczy. Wartość wyrządzonej szkody to
około 360.000 zł.
(red)
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Przez zerwane mosty
zmiany w komunikacji

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

WYKONUJEMY:

www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

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

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

REKLAMA
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Grzyb przykryją styropianem … w ramach rewitalizacji budynku

REGION

Partactwo zamiast remontu

Składowisko przestanie straszyć
W minionym tygodniu przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej
Górze podpisali umowę o dofinansowanie na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w
Siedlęcinie, gmina Jeżów Sudecki”.
- Składowisko odpadów w Siedlęcinie przestało przyjmować
śmieci 30 kwietnia 2007 roku. W
2010 roku otrzymaliśmy decyzję
i pozwolenie na zamknięcie go i
rekultywację. W pierwotnej wersji
miało to kosztować ponad 11 mln
zł. Nie zdobylibyśmy takich pieniędzy, więc zmieniliśmy sposób
zrekultywowania tego terenu i
zmniejszyliśmy jego koszty do kwoty około 7 mln zł brutto. Mamy więc
ponad trzymilionowe oszczędności.
W ramach rekultywacji zabezpieczone zostaną skarpy, teren będzie

- Cały budynek jest zagrzybiony i nasączony wodą do
tego stopnia, że wychodzą
na nim czarne plamy, a w
niektórych miejscach rośnie
mech. Tydzień temu rozpoczęła się rewitalizacja, a
wykonawca zamiast osuszyć
i zdezynfekować ściany przykrywa grzyba styropianem
– skarżą się mieszkańcy ul.
Kamiennej w Piechowicach.
Zarządca budynku tłumaczy
natomiast, że rewitalizacja
nie obejmuje odgrzybiania
budynku. Co więcej, jego
zdaniem grzyba na budynku
w ogóle nie ma.

cji grzyba, który zjada mury budynku. Podczas powodzi piwnica była
zalana po sufit. Nawet fundamenty
nie były osuszane, nie okopano też
budynku – skarżą się lokatorzy. Wystarczy wejść na klatkę schodową,
z której widać na całej ścianie czarne
wykwity. Sami próbowaliśmy je
zmywać odpowiednimi środkami,
ale to siedzi głęboko w ścianach i
cały czas wychodzi, mimo, że wciąż
wietrzymy nasze mieszkania i cały
budynek. Przez to wszystko pękają
ściany z każdej strony. Teraz pracownicy kładą na to wszystko styropian z
zewnątrz, przez co ten grzyb jedynie
będzie bardziej narastał i wedrze się
do naszych mieszkań – mówi pani
Julita Świątek, lokatorka.
Inni mieszkańcy dodają, że grzyb
jest widoczny na całej wysokości
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listycznej po zaopatrzenie dzieci w
najlepszej jakości okulary – mówi
Bogumiła Zbyszyńska, specjalista
ds. polityki informacyjnej Jeleniogórskich Zakładach Optycznych,
organizatora akcji.
Mirosława Dzika, zastępca prezydenta Jeleniej Góry podkreśla,
że badania potwierdzają rosnącą
liczbę dzieci z wadami wzroku (w
ub. roku szkolnym stwierdzono
wady wzroku u prawie 22% dzieci,
wystawiono 164 recepty). Niestety
tylko połowa z nich zgłasza się po
odbiór okularów korekcyjnych.
Problem jest często bagatelizowany przez rodziców, którzy mimo
wielu apeli i próśb nie potrafią
dopilnować odbioru okularów czy
wyegzekwować ich noszenie przez
swoje pociechy.
(Angela)

AUTO - CAMPING PARK

www.camping.karkonosz.pl

budynku, a przy sufitach rośnie
mech.
- Mam go zarówno w pokoju, jak
i w kuchni. Musiałam nawet poodsuwać meble od ścian. Widać, że ten
grzyb idzie ze strychu – mówi inna
lokatorka. Z administracji mówią
tylko, że to ja nie wietrzę mieszkania
i w nim nie grzeję, że ściany są wyziębione. Tak jest najłatwiej powiedzieć,
a to nie prawda – rozkłada ręce jeden
z lokatorów. Swoje mieszkanie
wietrze systematycznie, bo w tym
smrodzie wilgoci nie dałoby się
wytrzymać. Administrator nigdy
nie miał pieniędzy na osuszenie
i odgrzybienie budynku – dodaje
oburzona lokatorka.
Sprawa została zgłoszona do
nadzoru budowlanego. Mieszkańcy
czekają na odpowiedź. Tymczasem

REGION

Zadbają o wzrok dzieci kolejny raz
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego już po raz dziesiąty w Jeleniej
Górze realizowany będzie program
„Ratujmy dzieciom wzrok”, dzięki
któremu jeleniogórscy uczniowie
skorzystają z bezpłatnego badania
okulistycznego, które sfinansuje
miasto. Spółka JZO funduje soczewki, a dzieciom z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej Rotary Club
refunduje koszty opraw okularowych. Program profilaktyki i
korekcji wzroku „Ratujmy dzieciom
wzrok” realizowany jest w Jeleniej
Górze od 2003 roku. Największy
nacisk kładzie on na profilaktykę w
zakresie widzenia, badania przesiewowego uczniów oraz zapewnienia
dzieciom prawidłowej korekcji
wzroku. - Program jest niepowtarzalny ponieważ gwarantuje kompleksową pomoc, od diagnozy oku-
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Grzyb jest w całym budynku –
mówi jeden z lokatorów kamienicy
przy ul. Kamiennej 1.

Uzbierali osiem ton nakrętek
Zakończono konkurs „Festyn za
nakrętki” zorganizowany przez firmę Vesna na rzecz chorej 10-letniej
Klaudii. Łącznie zebrano osiem ton
nakrętek. Zwycięskie przedszkole
w Mysłakowicach uzbierało 339,8
kg nakrętek. Placówka wygrała
festyn rodzinny, który zostanie
zorganizowany we wrześniu br. Na
drugim miejscu znalazła się Szkoła
w Kostrzycy – 270 kg, a na trzecim
miejscu jest Szkoła Podstawowa nr 3
w Kowarach, która uzbierała 656,5
kg czyli 2,98 kg na jednego ucznia.
- Za udział dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, także tym,
którzy zbierali poza konkursem, a
było ich całkiem sporo. Ponieważ
akcja odniosła sukces, chcemy ją
kontynuować. Od września 2012
ruszamy z konkursem „Bal za nakrętki”, w którym nagrodą będzie

zarządca nieruchomości zapewnia,
że prace prowadzone są zgodnie ze
sztuką budowlaną i nie ma sobie nic
do zarzucenia.
- Tam nie ma żadnego grzyba –
mówi Stanisław Gwizda . To nie jest
gruntowny remont, ale rewitalizacja,
która nie obejmuje odgrzybiania
budynku, bo nie ma takiej potrzeby.
Lokatorzy sami sobie oklejają ściany
w mieszkaniu styropianem, nie
wietrzą ich, a później się dziwią, że
mają grzyba. Jedna z lokatorek robi
wszystko by dostać mieszkanie w
bloku, stąd ta nagonka. Prace będą
prowadzone tak, jak dotychczas, bo
przebiegają zgodnie z planem i zgodnie ze sztuką budowlaną – twierdzi
prezes firmy Zarządca Nieruchomości Wspólny Dom.
Angelika Grzywacz-Dudek

W Sobieszowie powstanie trasa nartorolkowa

Będzie nowa atrakcja pod Chojnikiem
Do końca czerwca 2013 roku w Sobieszowie powstanie nowa
dwukilometrowa trasa nartorolkowa, na którą obecnie
ogłoszono konkurs. Inwestycja była niełatwa do zaplanowania, bowiem planiści musieli uwzględnić, że trasa przebiega
po terenie KPN oraz obszarze „Natura 2000”.
- Ta inwestycji jest kontynuacją
współpracy Jeleniej Góry i niemieckiego miasta Boxberg, z którym już
od kilku lat współpracujemy. Zgodnie z zapowiedziami, że będziemy
starać się możliwie równomiernie
rozwijać wszystkie osiedla Jeleniej
Góry – powiedział Marcin Zawiła,
Prezydent Miasta – tym razem lokujemy inwestycję w Sobieszowie.
Będzie to ok. dwukilometrowa trasa,
o szerokości ok. 3 m, przeznaczona
głównie dla rolkarzy, nartorolkarzy,
ale też innych miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu.

miasta - dodał.
Tę tezę potwierdza czwartkowa
(12.07) wizyta w Jeleniej Górze
wiceministra środowiska, Janusza
Zalewskiego, Głównego Konserwatora Przyrody, który podpisał przy
udziale Andrzeja Raja, dyrektora KPN
i Huberta Papaja, zastępcy prezydenta miasta list intencyjny w sprawie
przejęcia przez Park b. pałacu Schaffgotschów w Sobieszowie. Ma tam
powstać centrum edukacyjne podobne, jak w Szklarskiej Porębie. Do
niedawna pałac służył jako siedziba
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych. Ministrowi towarzyszyła
dyrektor departamentu leśnictwa,
Nina Dobrzyńska, bowiem rozmawiano także o szerokim spectrum
problematyki lasów.
(Angela)

Przy trasie wydzielone są miejsca
parkingowe dla ludzi dojeżdżających
samochodami, powstaną obiekty
tzw. małej architektury, ale najbardziej okazałym będzie budynek
Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, nowocześnie wyposażony, z instalacją solarną, itp.
- Chcemy przełamać stereotyp,
że Sobieszów to wyłącznie Chojnik
i nic poza tym – powiedział Marcin
Zawiła. - Sobieszów, położony między Cieplicami i Jagniątkowem jest
bardzo ważnym elementem całości
oferty turystyczno-rekreacyjnej

bal karnawałowy. Nakrętki nadal
zbieramy dla Klaudii. Do opłacenia
kosztów
związanych z operacją brakuje
jeszcze ok. 60 tys. zł. Dziewczynka
ma już wyznaczony termin operacji
na styczeń 2013 r. – informują organizatorzy konkursu.
Z organizatorami można się
kontaktować pod nr tel. 665 045678
lub 501 768 185 oraz pod adresem
e-mail: biuro@vesna.pl.
Przypominamy, że 10 –letnia
Klaudia jest prawie niewidoma,
a mimo tego uczy się SP nr 11 w
Jeleniej Górze. Jej mama nawiązała
kontakt z kliniką w Chinach, która
daje nadzieję na poprawę widzenia
Klaudii poprzez zabiegi iniekcji komórek macierzystych. Koszt takiego
wyjazdu to około 100 000 zł.
(Angela)
REGION

Nowa książka
o tramwajach
Opisy, historie, wiele zdjęć, rysunki
taboru, mapy historyczne i współczesne z wrysowanymi byłymi liniami
i tramwajowymi w Jeleniej Górze,
w Zgorzelcu i Goerlitz – wszystko
to można znaleźć w nowej książce
„Tramwaje dolnośląskie” autorstwa
Henryka Magonia i Jerzego Podobińskiego, która w ostatnim czasie
ukazała się na rynku. Henryk Magoń
z Podgórzyna, pogodnie jak Jerzy
Podobiński z Lublina, to pasjonaci
i hobbyści tramwajów. Swoje materiały gromadzili przez ponad 50
lat. Do książki wydanej w nakładzie
800 sztuk dołączona została również
płyta DVD. Książkę można znaleźć w
punkcie sprzedaży przy ul. Kiepury
60 w Jeleniej Górze, a w najbliższym
miesiącu trafi ona do księgarni i
marketów.
(Angela)
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Chodzi o budynek przy ul. Kamiennej 1 w Piechowicach, w którym
mieszka pięć rodzin. Obiektem
zarządza firma „Zarząd Nieruchomościami Wspólny Dom” który
zlecił wykonanie prac i określił ich
zakres.
- Obecnie rewitalizujemy sześć budynków w Piechowicach za około 1
mln zł, a budynek przy ul. Kamiennej
jest największy i koszt prac na nim
pochłonie około 200 tys. zł. Jest to
rewitalizacja, w ramach której robimy termoizolację, pozbywamy się
azbestu z dachu i robimy odwodnienie – mówi Stanisław Gwizda, prezes
firmy Zarząd Nieruchomościami
Wspólny Dom.
Zdaniem lokatorów wykonywane
prace, które trwają od tygodnia, to
prawdziwa fuszerka. Robotnicy nie
odgrzybili bowiem murów budynku
, ani ich nie osuszyli.
- Po dwóch powodziach budynek
nie został osuszony. Nie było likwida-

wyrównany, wykonane zostanie
również odwodnienie. Cały teren
obsiejemy trawą, posadzone będą
drzewka – mówi Michał Kasztelan,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej
Górze.
Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana
w Warszawie. Pieniądze zostaną
przyznane w ramach przedsięwzięcia „Ochrona ziemi” z programu
priorytetowy 3.2 „Zamykanie i
rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych”. Całkowity koszt
zadania wynosi 6.443.364 zł. Kwota
dofinansowania z NFOŚiGW wynosi
2.490.000 zł i stanowi 45,25%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
(Angela)

REKLAMA
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

kultura / sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Teatry Uliczne po raz trzydziesty
- Już dojrzały, doświadczony wzlotami
i wieczną troską o własną tożsamość, formułę i byt. Teraz już z subtelną zmarszczką na ścianach i bruku „swej twarzy”,
ciągle jednak pełen młodzieńczego
wigoru i szaleństwa – pisze o jubilacie
dyrektor Teatru im. Norwida w Jeleniej
Górze Bogdan Koca. Program imprezy
zapowiada się bardzo atrakcyjnie.
4 sierpnia (sobota) Plac Ratuszowy
16:00 - Teatr PINEZKA (Gdańsk) – „ Stary
Clown i morze”
17:00 - Teatr KLINIKA LALEK (Wolimierz) – „13 ekscentryków i słoooń”
18:00 - Teatr NA BRUKU (Wrocław) –
„Piastowie”
19:15 - Teatr PRAWDZIWY (Bielawa) –
„Wędrowcy”
20:00 - Teatr NIKOLI (Polska/Ukraina)
– „Maruczella”
21:30 - uroczyste otwarcie festiwalu
21:45 - Teatr Sztuki Ruchu OCELOT
(Złotoryja)
5 sierpnia (niedziela) Plac Ratuszowy

15:00 – 18:00 - GLINOLUDY (Bolesławiec) – „Parada z miłości do gliny”
– charakteryzacja, happeningi, parada
* – Plac Ratuszowy i uliczki starego
miasta
16:00 – Clown Feliks (Kraków) – „Ale
cyrki!”
18:00 - Teatr PINEZKA (Gdańsk) – „Zielona Kraina”
19:00 - Teatr KLINIKA LALEK (Wolimierz) – „Księga Gór”
20:30 - JANUSZ GRZYWACZ (Kraków)
– „Muzyka osobista”
– recital na instrumentach klawiszowych
21:30 - Teatr WOSKRESINNIA (Ukraina)
– „Spotkać Prospera”
Chętnych do wzięcia aktywnego udziału
w paradzie organizatorzy zapraszają
na Plac Ratuszowy o godzinie 15:00 do
charakteryzacji.
Szczegółowe informacje: www.teatrnorwida.pl
(red)

JELENIA GÓRA

Zagraj w filmie o Jeleniej Górze
Chcesz zostać gwiazdą filmową?
Zagrać w filmie fabularnym o Jeleniej
Górze? Jesteś w wieku 8 – 18 lat? – w
najbliższy poniedziałek (23.07) o
godz. 18.00 przyjdź do Młodzieżowego
Domu Kultury, wystartuj w castingu i
wygraj udział w warsztatach teatralno– filmowych.
Spotkanie dzieci w wieku 8 – 18
lat odbędzie się w sali nr 12 w MDK
„Jelonek” przy ul. Marii SkłodowskiejCurie w Jeleniej Górze. Osoby wybrane

JELENIA GÓRA

w castingu spotkają się z reżyserem i
autorem scenariusza filmu, Andrzejem Skowrońskim. Efektem warsztatów będzie film oparty na legendach
Jeleniej Góry.
- Życzymy powodzenia i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń w
czasie kręcenia filmu – mówi Danuta
Sitewk, dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury w Jeleniej Górze.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Nasze dziewczyny znowu wygrały

Będzie się działo

JELENIA GÓRA

Wędrowny Przegląd
Piosenki Polana

Paka Buziaka najlepsza!

27 lipca wieczorem przy schronisku „Szwajcarka” u podnóża Sokolików rozpocznie się Wędrowny
Przegląd Piosenki „Polana”, który
potrwa do 28 lipca. Wystąpią m.in.
wykonawcy z „Krainy Łagodności”:
Zbyszek Stefański, Leszek Kopeć, Wojtek Gęsicki i zespoły Myśli Rozczesane
Wiatrem Zapisane, Calcjumfolii itp.
W drugim dniu przeglądu odbędzie
się konkurs piosenki otwarty dla
wszystkich. Wstęp jest wolny.

Ratuszowe Lato

Koncert Otwartej Grupy Swingującej odbędzie się 28 lipca o godz.
16.00 na Placu Ratuszowym ( w razie
deszczu w Klubie „Kwadrat”).

Nuty na promenadzie

Koncert promenadowy w wykonaniu Młodych Jeleniogórskich
Wykonawców odbędzie się 28 lipca
o godz. 16.00 w muszli koncertowej
Parku Zdrojowego. Zaprezentują się
laureaci dwóch edycji Kutra Artystycznego (Festiwalu Młodych Talentów)
organizowanego przez Przystań
Twórczą - Cieplickie Centrum Kultury.
Wystąpią nie tylko wokaliści, ale także
grupy taneczne.

Dla kolekcjonerów

Karkonoska Giełda Kolekcjonerska odbędzie się 29 lipca na Placu
Ratuszowym o godz. 8.00 i potrwa
do godz. 13.00.
(Agrafka)

I nagrodę w Międzynarodowym Przeglądzie „Folklor Świata” (International Festiwal „The
Folklore Of the Word”) w Zduńskiej Woli zdobyły jeleniogórzanki z zespołu Paka Buziaka
z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”. Tydzień wcześniej dziewczyny odebrały II nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu „Piosenki naszego sąsiada”. Tym razem sięgnęły
po nagrodę główną!
Była to już trzecia edycja imprezy,
w której dzięki zasięgowi międzynarodowemu prezentowały się zespoły
z różnych regionów Polski oraz
Ukrainy, Słowacji, a nawet Turcji. Nie
zabrakło również muzyki latynoamerykańskiej i greckiej. Paka Buziaka
reprezentowała region dolnośląski
oraz promowała miasto
Jelenia Góra. W repertuarze festiwalowym poza
sztandarowymi utworami
Paki Buziaka pojawiła się
piosenka „Jelenia Góra to
piękne słowa dwa” autorstwa Wiesława Kowalewskiego ukazująca piękno
stolicy Karkonoszy. Poza festiwalem zespół wraz z kierownikiem artystycznym,
Wiesławem Kowalewskim
uczestniczył w warsztatach
folkloru. To były nowe doświadczenia, nawiązaliśmy
nowe znajomości – słowem
niezwykła wakacyjna przygoda! – mówią dziewczyny z
zespołu Paka Buziaka.
Dwie nagrody w festiwalach o randze międzynarodowej to najlepsze

Najlepsze polskie szybowniczki przyjechały do nas na mistrzostwa

Jelenią Górę będą reprezentować
cztery zawodniczki: Irena Cabaj najbardziej doświadczona, która
wystartuje w klasie 15-metrowej
oraz trzy młode zawodniczki: Kamila
Szostkowska, Wiktoria Dwojak i
Natalia Jarkiewicz, które startują w
klasie „Klub B”.
Przy sprzyjającej pogodzie loty
będą odbywać się codziennie od godz.
12:00 - 13:00 do godz. 16:00 - 18:00.
W razie kłopotów z aurą organizatorzy przygotowali dla uczestników
MP liczne atrakcje promujące nasz
region.
- Zawody polegają na tym, że Panie
otrzymują zadanie polegające na tym
kto przeleci więcej kilometrów w
określonym czasie, albo kto przeleci
trasę najkrócej z największą prędkością. Do soboty będą odbywać się
konkurencje przelotowe, będziemy
latać w rejonie Jeleniej Góry. Zawody
odbywają się w dwóch klasach: 15metrowej (to jest klasa na lepszych
szybowcach) i klasa „Klub B” - to
są szybowce trochę wolniejsze, nie
tankuje się ich wodą, ale koncepcja
zawodów jest taka sama. W niedzielę
(29. lipca) będzie bardziej radosna

konkurencja - celność lądowania,
gdzie osoby zaproszone (Panie,
które pomagały nam zorganizować
mistrzostwa) zasiądą wspólnie z
zawodniczkami i będziemy się bawić
kto zatrzyma się bliżej określonego
punktu - mówił dyrektor Aeroklubu
jeleniogórskiego, Jacek Musiał.
- Szybowce to jest nasz kapitał
historyczny: najstarsze szybowce w
Europie, wielki dorobek powojennego szybownictwa jeleniogórskiego.
Bardzo się cieszę, że Aeroklub ciężko
pracuje, żeby to odrobić, odpracować
i stworzyć z powrotem jakość lotniczą
w Jeleniej Górze. W zeszłym tygodniu
była u nas czołówka akrobatów latających z Japończykami, wszystko idzie
w dobrym kierunku. Bardzo się cieszę,
że aeroklub szkoli młodych ludzi w
klasie lotniczej w „Mechaniku” - to tak
naprawdę szkoła młodych szybowników i już osoby z tej klasy zaczynają
startować - powiedział Prezydent
Jeleniej Góry, Marcin Zawiła.
XX Międzynarodowe Szybowcowe
Mistrzostwa Polski Kobiet odbędą się
Pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy RP Anny Komorowskiej.
(Przemo)

Fot. Raczyński

Która z pań sięgnie po tytuł?
Od 21. do 29. lipca Jelenia Góra gości czołowe polskie szybowniczki, które będą ubiegać się o tytuł mistrzyni Polski.
Jedną z uczestniczek spotkania otwierającego Mistrzostwa
Polski, które odbyło się w sobotę 21 lipca była niekwestionowana gwiazda polskiego szybownictwa - Adela Dankowska,
wielokrotna rekordzistka świata.
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podsumowanie pracy zespołu „Paka
Buziaka”.
To podziękowanie dla dyrektor
MDK Danuty Sitek i wspaniały prezent dla placówki patronującej na
jubileusz jej 60-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”.
- To również ogromna satysfakcja

dla mnie jako opiekuna zespołu na
30-lecie mojej pracy dydaktycznej,
a także piękna promocja Jeleniej
Góry – mówi Wiesław Kowalewski,
kierownik artystyczny zespołu Paka
Buziaka.
(Angela)
Fot. Archiwum zespołu
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Ruszamy z piłkarskim
Pucharem Polski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w
Jeleniej Górze zestawił pary I rundy
okręgowego Pucharu Polski OZPN Jelenia Góra. Mecze zostaną rozegrane
w niedzielę 12 sierpnia. W wypadku
remisu zarządzony zostanie konkurs
rzutów karnych. Nie będzie dogrywek. Udział w zbliżającej się edycji
weźmie 46 zespołów.
I runda Pucharu Polski OZPN Jelenia Góra: LZS Zaręba - Bazalt Sulików
(11:00), Wydział Sędziowski OZPN
JG - Jaśnica Opolno Zdrój (15:00
mecz w Zarębie), Cosmos Radzimów
- Piast Zawidów (17:00), Hutnik
Pieńsk - Nysa Zgorzelec (17:00), LZS
Pisarzowice - Łużyce Lubań (17:00),
Halniak Miłków - Olimpia Kowary
(17:00), Czarni Strzyżowiec - Karkonosze Jelenia Góra (17:00), Hottur
Borowice - KS Łomnica (17:00), Kolonia Bolesławiec - BKS Bolesławiec
(17:00), Kwisa Świeradów Zdrój
- Woskar Szklarska Poręba (17:00),
Nysa Wolbromek - Lotnik II Jeżów

Sudecki (17:00), Orzeł Mysłakowice
- Piast Dziwiszów (17:00), Orliki Węgliniec - Victoria Ruszów (17:00 mecz
w Czerwonej Wodzie), Dragon Miszkowice - Pogoń Świerzawa (17:00),
Pagaz Krzeszów - Olimpia Kamienna
Góra (17:00), LZS Łaziska - GKS
Warta Bolesławiecka (17:00), LKS
Dobra - Leśnik Osiecznica (17:00),
Olsza II Olszyna - Włókniarz Mirsk
(17:00 mecz w Biedrzychowicach),
Jawa Otok - Twardy Świętoszów
(17:00), Orzeł Wojcieszów - Lotnik
Jeżów Sudecki (17:00), Endico Mitex
Podgórzyn - Czarni Lwówek Śląskie
(17:00), LZS Brzeźnik - Piast Wykroty
(17:00), Lechia Piechowice - Granica
Bogatynia (17:00).
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Zontek ponownie w klatce
Marcin Zontek, jeden z najbardziej
doświadczonych zawodników na
Polskiej scenie MMA w sobotę 28 lipca
w Barlinku powróci do najostrzejszej
klatki w Polsce. Przeciwnikiem Zontka będzie Malik Merad.
Na zawodowych ringach Marcin

Zontek jest od 7 lat, stoczył ponad
20 zawodowych pojedynków, trenuje w akademii sztuk walki Pawła
Krażewskiego w Jeleniej Górze. Trzymamy kciuki i liczymy na zwycięstwo
Marcina.
(MDvR)
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2012-07-13 godz. 14.00 - 2012-07-20 godz. 17.00
PRACA
DAM PRACĘ
Adecco Poland poszukuje
frezerów do pracy w Kowarach. Umowa o pracę 1600 zł
brutto + premie. CV na adres
legnica@adecco.com - 767
223 231
Adecco Poland poszukuje
spawaczy TIG do pracy w
Starej Kamienicy. Umowa o
pracę, wynagrodzenie ok.
1800 zł netto. Praca od zaraz.
Zainteresowani koniecznie CV
na adres legnica@adecco.
com - 767 223 231
Adecco Poland zatrudni
ślusarza-frezera w Kowarach.
Umowa o pracę 1600 zł brutto/m-c + premie. Praca na II
zmiany. CV na adres legnica@
adecco.com - 767 223 231
Agencja ochrony "Konsalnet" zatrudni pracowników
ochrony na obiekt handlowy
w Jeleniej Górze. Nr telefonu
kontaktowego 607454112
Agencja ochrony JokerSecurity zatrudni osoby z
terenu: Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby w
charakterze przedstawiciela
handlowego. CV prosimy składać na adres: jeleniagora@
joker-security.pl
Asystent/tka kierowca
- Szukam osoby po 30tce.,
wykszt. min średnie z miłą
aparycją i prezencją. Wysoka
kultura osobista. Praca przy
sprzedaży bezpośredniej 3 lub
4 dni w tygodniu, w delegacji.
Teren cała Polska. - 690 932
027
Asystentka - Szukam pani
do pracy przy sprzedaży bezpośredniej. Praca na terenie
całej Polski-4dni w tyg. Gwarantuję noclegi, wyżywienie i
stałe wynagrodzenie. Cv i list
moty. na pocztę sylwana19@
onet.eu, dzwonić po 19t - 505
903 408
Avon - Zostań klientką albo
konsultantka Avon. Wiele możliwości, gdyż możesz kupować
kosmetyki u kogoś albo zająć
się tym sama i jeszcze zyskać
kosmetyki taniej. Zadzwoń,
sama dokonasz wyboru:) - 692
494 164
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
Cukiernia / lodziarnia w
Szklarskiej Porębie zatrudni
osobę do pracy przy gofrach
i lodach. Praca na stałe lub
na sezon letni, mile widziane
doświadczenie. - 508 673
701
Dam prace młodej dziewczynie w okresie lipiec-wrzesień
jako pomoc domowa i opiekunka. Luźne godziny pracy,
atrakcyjne wynagrodzenie
Jelenia Góra i okolica oferty
sms - 513 147 494
Do kuchni w małym pensjonacie - Samodzielna osoba
do przygotowywania posiłków
(obiady i śniadania) w małym
pensjonacie w Karpaczu. - 502
251 756

Dodatkowa sprzątanie Cieplice - Pan/Pani do całorocznej
opieki (sprzątanie, odśnieżanie) nad małą kamienicą
Plac Piastowski. Od 30 do 80
zł/miesięcznie za 4-8 godz/
miesięcznie. Umowa zlecenie.
Mile widziani emeryci renciści.
- 693 373 443
Dodatkowe pieniądze
– Avon. Produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych
cenach. Dodatkowe zarobki,
prezenty. Oferty, nowości co
3 tyg. Wygodny sposób składania zamówień, dostawa do
domu. Bez zobowiązań. Tel.
692494164
Dodatkowe zarobki dla
pań do 30lat. Jesteś zainteresowana napisz wiek i skąd
jesteś. Tylko sms. - 508 929
155
Dolfamex Sp.z.o.w Jeleniej
Górze zatrudni osobę na stanowisko operatora obrabiarek
CNC-z doświadczeniem w
obsłudze. – 757522811 do
15
Doradca klienta biznesowego - Obecnie Bank
BPH poszukuje do swojego
oddziału w Jeleniej Górze
osób posiadających doświadczenie w obsłudze klientów z
segmentu MŚP. Aktualne CV
prosimy przysyłać na adres
rekrutacjaBPH@alexmann.
com - 122 907 866
Duża firma budowlana
zatrudni 6 dodatkowych osób
na umowę zlecenie w zawodach: dekarz i cieśla bud.
Praca będzie wykonywana na
Dolnym Śląsku. Zapewniamy
zakwaterowanie i zarobki ok.
3,5-4 tys. zł - 502-104-555
Elektromonter – brygadzista. Zatrudnimy na umowę
o pracę elektromontera - brygadzistę. Wymagane doświadczenie oraz umiejętność pracy
w zespole. CV prosimy wysyłać na: g.dziurzycki@elektroinstal.jgora.pl. - 500 534 944
Firma budowlana poszukuje Pani do fakturowania
oraz prowadzenia biura w
Jeleniej Górze. Znajomość j.
niemieckiego obowiązkowa.
Wymagane doświadczenie w
pracy. Gwarantujemy dobre
zarobki, miłą atmosferę. - 501
418 553
Firma budowlana poszukuje Pani do fakturowania
oraz prowadzenia biura w
Jeleniej Górze. Znajomość
j.niemieckiego obowiązkowa.
Wymagane doświadczenie w
pracy. Gwarantujemy dobre
zarobki, miłą atmosferę. - 501
418 553
Firma budowlana zatrudni
samodzielnych pracowników
do ocieplenia budynków. Bardzo wysokie wynagrodzenie.
Szczegóły pod numerem telefonu. - 609 881 838
Firma Efectus zatrudni panie
z 2 gr niepełnosprawności na
1/2 etatu do sprzątania na
terenie Jeleniej Góry (Książnica) zainteresowanych proszę o kontakt - 537 393 890

Firma Iwo-Bau poszukuje
doświadczonego kierowcy
TIR-a, wymagana komunikatywna znajomość języka
niemieckiego. Praca od zaraz,
umowa, zakwaterowanie i
wyżywienie od firmy, bardzo
dobre warunki. - 501418553;
699952962
Firma Iwo-Bau poszukuje
fachowców na stanowisko
murarz, dekarz. Praca na
terenie Belgii i Niemiec. Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie + dobre warunki.
Kontakt 9-18 - 501418553,
699952962
Firma Iwo-Bau poszukuje
kierowcy kat.C,E do pracy
w Niemczech. Znajomość j.
niemieckiego komunikatywnie. Gwarantujemy umowę
+ zakwaterowanie + dobre
warunki. - 501 418 553
Firma Kitsune Sp. z o.o. pilnie poszukuje pani z prawem
jazdy i dobrą znajomością
języka niemieckiego chętnej
do pracy przy opiece nad
osobą starszą w Niemczech.
- 535 473 221
Firma OPEK mieszcząca
się przy ul. Spółdzielczej 35
w Jeleniej Górze poszukuje
kierownika magazynu. rafal.
poddebniak@opek.com.pl
Firma OPEK mieszcząca
się przy ul. Spółdzielczej 35
w Jeleniej Górze poszukuje
magazyniera na umowę zlecenie rafal.poddebniak@opek.
com.pl
Firma pośrednicząca Sepona
Personal poszukuje osób do
pracy w Niemczech: ślusarzy,
dekarzy, elektryków, mechaników, spawaczy. Atrakcyjne
wynagrodzenia. CV proszę
przesyłać na sepona.personal@web.de
Firma sprzątająca - Przyjmę
do pracy panie z 2 lub 3 grupą
inwalidztwa. - 600 399 833
Firma sprzątająca zatrudni
samodzielnych pracowników/
pracownice. Więcej pod numerem telefonu. - 783 262 556
Firma Work Service poszukuje kandydatów na stanowisko doradca klienta - praca w
Jeleniej Górze. CV prosimy
przesyłać na adres e mail:
justyna.ralek@workservice.pl
Handlowiec - Wysokie
wynagrodzenie, wsparcie elitarnych trenerów - pr.j. kat.
B, wysoka kultura osobista,
umiejętność nawiązywania
kontaktów i autoprezentacji - doświadczenie. Praca
związana z wystąpieniami i
delegacjami. - biuro@panaceumzdrowia.com
Hotel Dziki Potok w Karpaczu zatrudni na stanowisko:
pomoc kuchenna. CV prosimy
przesyłać pod adres: marketing@dzikipoyok.pl - 605
154 020
Hotel i restauracja w Karpaczu poszukują kelnera/kelnerki
z doświadczeniem, wymagana
znajomość programu GaH. CV
oraz list motywacyjny proszę
przesyłać na adres restauracja@hotel-relaks.pl - 601
764 754

Hotel w Karpaczu zatrudni
pracownika sezonowego
do zmywalni naczyń. Oferty
mailowo na adres: hotel.konradow@pro.onet.pl - 075 76
18 173
Hotel w Karpaczu zatrudni
recepcjonistkę nocki + dniówki.
- 510 078 263
Hotel w Świeradowie
zatrudni konserwatora/elektryka. Mile widziane dośw.
na podobnym stanowisku +
uprawnienia elektryczne. CV
wysyłać na adres: w.piotrowski@bialykamien.com - 607
735 935
Hotel w Świeradowie Zdroju.
Zatrudnimy na stanowisku
kucharz. CV proszę wysyłać
na adres: narcyz@narcyz.pl 500 101 648
Hurtownia zatrudni magazyniera-kierowcę. Telefony
od godziny 14 do 20. - 607
800 511
Iwo-Bau firma budowlana
poszukuje dekarza oraz do
tynku agregatem ze znajomością j.niemieckiego, do pracy
w Niemczech. Gwarantujemy
umowę + zakwaterowanie+dobre warunki. Kontakt 9-18
- 501418553,699952962
Iwo-Bau poszukuje pracowników do prac ogólnobudowlanych, na terenie Niemiec.
Gwarantujemy umowę +
zakwaterowanie + dobre
stawki. Obowiązkowo j. niemiecki - podstawowy oraz
prawo jazdy kat. B. Kontakt
9-18 - 501 418 553
Jedna z największych firm
ubezp. w związku z rozwojem
poszukuje przedst. Oferujemy profesjonalne szkolenia,
atrakcyjny system wynagrodzeń oraz pracę w nowym
zespole. Termin do 24 lipca
wł. 605151583
KCM Clinic zatrudni doświadczone higienistki stomatologiczne z biegłą znajomością
języka angielskiego i/lub niemieckiego. CV ze zdjęciem
oraz list motywacyjny przesłać na adres rekrutacja@
kcmed.pl
Kelner-ka barman Szklarska Poręba - Praca na stałe
lub dorywcza .W restauracji
w centrum Szklarskiej P. CV
proszę wysyłać na restauracjaszklarska@op.pl - 693
429 971
Kierowca 7,5 t. - Firma
Iwo-Bau poszukuje kierowcy
kat. C do pracy w Niemczech.
Znajomość j.niemieckiego
komunikatywnie. Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie + dobre warunki.
- 501418553,699952962
Kierowca do pizzerii z
własnym samochodem na
dogodnych warunkach - 887
110 120
Kierowców kategorii C +
E zatrudnię - przewóz rzeczy,
psychotesty, KRK, karta kierowcy, doświadczenie najlepiej
wywrotka kontakt 8.00 do
16.00 dni robocze firma Parys
umowa, praca na miejscu i
okolice Jelenia Góra tel: 605
418 974

Konserwator-budowlaniec - praca na stałe w
Pensjonacie Szklarskiej P.
Szukamy tzw. złotej rączki CV
wysyłać na onsk@op.pl lub
info tel. - 693 429 971
Konsultant ds. sprzedaży
- Play, najszybciej rozwijająca
się sieć 4G w Polsce poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy konsultant
ds. sprzedaży Wymagania:
doświadczenie w sprzedaży,
nastawienie na cel, dyspozycyjność - rekrutacja.sprzedaz@play.pl
Legalna praca od zaraz dla
Pań przy opiece w Niemczech.
Wysokie zarobki do 1200e
plus zwrot za dojazd 150 e.
Wymagana naprawdę komunikatywna znajomość języka.
Informacje szczegółowe pod
nr tel - 511 844 939
Lektor angielskiego - Międzynarodowa szkoła języka
Angielskiego dla dzieci Helen
Doron poszukuje nauczycieli
niezależnych, osób chcących
otworzyć placówkę Helen
Doron na terenie Jeleniej Góry
i okolic. - 608 846 126
Lektor j. angielskiego, niemieckiego i włoskiego - zatrudnimy w szkole W&W ul. Solna
3. CV proszę wysyłać na adres
mail: edyta.wawrzyniak@
centrumnaukiww.pl - 501 555
355
Mini Telecom zatrudni przedstawicieli handlowych D2D w
Jeleniej Górze. Praca stała od
zaraz. Dla najlepszych wynagrodzenie stałe + prowizja.
- 669 200 730
Młodą sympatyczną osobę
do ulotek, restauracja Karpacz
- 601 322 379
Na wakacje i nie tylko - Szukasz dodatkowego zajęcia?
Chcesz zarobić i przy okazji
mieć korzyści dla siebie?
Zostań konsultantką Avon i
zarabiaj do 40% ze sprzedaży
i odbieraj dodatkowe prezenty
- 781 143 996
Niemcy - Firma DoraMED
z Jeleniej Góry zatrudni na
umowę o pracę opiekunki osób
starszych. Sprawdzone oferty,
elastyczne terminy wyjazdów,
zwrot kosztów podróży. Zapraszamy do naszego biura, ul.
Podwale 27 - 691104999/75
769 29 11
Niemiecka firma zatrudni
legalnie doświadczonego
glazurnika i pomocnika
posiadającego znajomość
niemieckiego na poziomie
swobodnej konwersacji CV
wraz ze zdjęciem przesyłać
na adres bautechnik35@gmail
- +4915145413857
Oferujemy legalną pracę
na terenie połud. Niemiec
w charakterze opiekunki
osób starszych. Oczekujemy
komunikatywnej znajomości j. niem., doświadczenia,
mile widziane prawo jazdy.
Kontakt pn-pt, 9-16. 601611963/601750153

Pałac Brunów pilnie zatrudni
kucharzy z doświadczeniem,
do pracy w restauracji oraz
przygotowania imprez, CV
prosimy przesyłać na adres
praca@brunow.pl - 510 194
480
Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni kelnerkę z doświadczeniem. Wymagana dyspozycyjność. Aplikacje prosimy
przesyłać na adres marketing@palacmargot.pl - 609
179 679
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie poszukuje
kucharza. Zainteresowane
osoby prosimy o wysłanie CV
na adres: praca@dinopark.
com.pl
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie poszukuje osób
do roznoszenia ulotek na terenie Karpacza. Zainteresowane
osoby prosimy o wysłanie cv
na adres: praca@dinopark.
com.pl w tytule wpisując ,,Karpacz".
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie zatrudni młode
osoby do roznoszenia ulotek
na terenie Świeradowa Zdroju,
osoby zainteresowane prosimy o wysłanie cv na: praca@
dinopark.com.pl
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
Partner Orange Polska
zatrudni osoby energiczne,
dyspozycyjne, łatwo nawiązujące kontakty na stanowisko
doradca klienta/ reprezentant
handlowy. Praca w młodym
zespole, bezpłatny pakiet
szkoleń. - praca@linco.pl
Pensjonat *** w Szklarskiej
Porębie Dolnej poszukuje
Pani z doświadczeniem na
stanowisko pomoc kuchenna.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub
e-mail orlaskala@szklarska.
pl - 798 726 307
Pilne poszukuje osoby do
opieki nad dziadkiem. Od
następnego tygodnia. Wymagania: prawo jazdy i język
niemiecki. - 0049 76636637
Pomoc kuchenna - zatrudnimy do lunch baru Euforia, Al.
Jana Pawła II 20a. Prosimy o
dostarczenie CV. Wymagania:
energiczność, duża odporność
na stres. - 502 022 212
Pomoc kuchenna Szklarska Poręba - Do restauracji
z doświadczeniem wstępnej
obróbki produktów. Praca na
stałe lub sezonowo. Dzwonić
po 17. - 505 035 885
Poszukuje do współpracy
struktury oparte o MLM lub
osoby pracujące w tym systemie, bądź chętnych do przeszkolenia. Wysokie prowizje.
Żadnych kosztów wstępnych
czy pakietów startowych. - 725
036 246

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 10
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Dzieci na warsztatach plastycznych w salach BWA i w Rynku

23 lipca 2012 r.

BOBBY WOMACK – „The
Bravest Man In the
Universe”
wydawnictwo: XL
Recordings/ Sonic Records

POP ROCK & JAZZ

Rysowały i lepiły... świat
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Fot. Petr

DE PHAZZ – “ Audio
Elastique”
wydawnictwo: Phazz-adelic/ Sonic Records

REGION

Wkrótce Castle Party

Władcę Karkonoszy można zobaczyć przy muzeum

Duch Gór stanął pod Śnieżką

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

Karpacz wzbogacił się o nową atrakcję turystyczną. Przed frontową ścianą Muzeum Karkonoskich
Tajemnic przy ul. Mickiewicza stanęła monumentalna rzeźba przedstawiająca Ducha Gór.
- To siedmiometrowe dzieło sztuki
zostało wykonane według projektu
światowej sławy grafika Igora Morskiego przez metaloplastyka Grzegorza
Pawłowskiego - mówi Jakub Paczyński,
pomysłodawca inwestycji.
Pomysł wybudowania Muzeum
Karkonoskich Tajemnic zrodził się
w marcu br., kiedy podczas prac
ziemnych wykopano tajemnicze

znalezisko. Okazało się, że jest to ponad 100 – letni, pięknie wyrzeźbiony
kostur Ducha Gór.
- To był znak, że w tym miejscu powinno powstać muzeum poświęcone
karkonoskim tajemnicom i skarbom.
Postanowiłem więc zmienić początkowe przeznaczenie budowanego obiektu. Zamiast kolejnego pensjonatu i
restauracji, powstanie nowoczesnego

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

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

REKLAMA

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

muzeum o Karpaczu - mówił w maju
minionego roku Jakub Paczyński.
Ekspozycja muzealna zostanie
udostępniona w połowie sierpnia.
Zwiedzający będą mieli okazję przenieść się do świata karkonoskich
legend i podań. Nad artystyczną
częścią projektu pieczę objął znany
artysta Dariusz Miliński.
(Angela)
REKLAMA

Tegoroczne Castle Party w Bolkowie będzie trwało od 26 do 29 lipca.
Tym razem wystąpią 32 zespoły.
Zagrają m.in.: Alien Sex Fiend, Combichrist, Hocico, Closterkeller, Blutengel, a także Ordo Rosarius Equilibrio.
Główne koncerty odbędą się na
Zamku Bolków, jednak wydarzenia
kulturalne odbywać się będą także
w byłym kościele ewangelickim, w
Hacjendzie, w Sorento, a także w
Rynku, gdzie wystąpi Teatr Terminus
a Quo. Więcej o imprezie oraz program na: www.jelonka.com
(red)

REGION

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

REKLAMA

Letnie warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży przygotowane w ramach I Karkonoskiego Festiwalu „Lepimy Świat” autorstwa Biura Wystaw
Artystycznych w Jeleniej Górze odbyły się 21 lipca na Placu Ratuszowym i w salach galerii BWA. – Razem malowaliśmy i lepiliśmy różne figurki z gliny.
Było naprawdę świetnie – mówiła nam Marta, uczestniczka zajęć. Istotnie bowiem, podczas wczorajszych warsztatów „Lepimy Świat” mali uczestnicy
wspólnie tworzyli rysunki, obrazy malowane farbami oraz rzeźby z gliny – które następnie wypalano w specjalnym, ceglanym piecu ustawionym na Placu
Ratuszowym. Nie zabrakło uśmiechów na twarzach dzieci i rodziców, którzy chętnie brali udział w zajęciach autorstwa BWA w Jeleniej Górze. Imprezę
uroczyście zainaugurował Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przybył z wizytą do naszego miasta.
– Było naprawdę świetnie. Mama i tato pomagali mi lepić figurki z gliny, a koledzy i koleżanki malować obrazy. Bawiłam się bardzo dobrze i sporo
nauczyłam. Myślę, że zapiszę się kiedyś na zajęcia z ceramiki albo coś podobnego. Takie zajęcia rozwijają umysł oraz kreatywność – mówiła nam Marta,
jedna z uczestniczek warsztatów.
Petr

Należy do najbardziej znanych i
cenionych niemieckich zespołów uprawiających z wielkim powodzeniem
downtempo, lounge, nu-jazz i acid
jazz. Swoją muzykę wzbogacają także
o inne style. Zaskakują różnorodnością
dźwięków w których można odnaleźć
niezwykle zmysłowy soul i funk.
Już na pierwszej płycie „Deunized
Gravity” pojawiła się paleta różnych
barw nasączona lounge jazz’em oraz
fantastycznymi breakbeatami pełnymi
wokalnego wyrazu. Duża w tym zasługa lidera tej formacji i producenta Pita
Baumgartena jak również pozostałych
muzyków. Połączyli swoje umiejętności, doświadczenie i wizję muzyki.
Właśnie ta niezwykłość i niecodzienność brzmienia De Phazz przyciągnęła
nowych słuchaczy i nowych odbiorców
ich brzmienia. Podobnie dzieje się,
kiedy słuchamy ich najnowszego
9-tego w dyskografii albumu.„Audio
Elastique”- to 16 nowych utworów,
którego twórcami są sami twórcy:
Pat Appleton, Karl Frierson, Barbara
Lahr, Sandie Wollasch oraz spiritus
movens całego przedsięwzięcia Pit
Baumgarten. Spore poruszenie w obszarze „elektro – organic” jak nazywają
swoją muzykę członkowie z De Phazz
spowodowała piosenka „The Ball Is My
Friend” promująca album.

Był ważną postacią muzyki soulowej w latach 60 i 70. Już wtedy pod
szyldem The Womack Brothers zarażał
publiczność niesamowitą pulsacją soulu
i funky. Konkurując wówczas z Sam’em
Cook’iem (gwiazdą rhythm and bluesa)
zdobywał publiczność z koncertu na
koncert. Po ich utwory sięgali też inni wykonawcy. Zresztą nie tylko czarni muzycy
przerabiali jego utwory. Pierwszy wielki
przebój The Rolling Stones „It’s All Over
Now” to właśnie kompozycja Wormacka.
Zdobył olbrzymią popularność dzięki
doskonałym warunkom głosowym
oraz świetnymi przebojami osadzonymi
w nurcie bluesa i soulu. Jego czarny
,głęboki a momentami pełny napięcia
wokal idealnie współgrał z repertuarem
jaki wykonywał. Dawny potencjał już
zapomnianego i schorowanego Bobby
Womacka wykorzystał Damon Albarn,
który zaprosił słynnego soulmana wcześniej do projektu jaki realizował z Gorillaz
a teraz stał się wraz z Richard’em Russell’em pełno prawnym producentem jego
solowego albumu „The Bravest Man In
the Universe” na którym znalazło się 11
utworów. Soulowe pieśni wykonywane
z lekko zdradzającą chrypką ocierają
się o modne trip hopowe brzmienia. Na
podkładzie tych modnych dźwięków
Bobby Womack skwapliwie rozpoczyna
a właściwie opowiada pewne historie i to
już w tytułowym utworze.
Andrzej Patlewicz
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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 3096 Atrakcyjna kawalerka na
Zabobrzu o powierzchni 27 m 2, mieszkanie na IV piętrze. Mieszkanie wymaga
remontu, częściowo zostały wymienione
instalacje oraz są wstawione nowe okna
PCV.
Okazyjna cena 79000 zł do negocjacji.
Osoba do kontaktu Michał Grzywiński
797994991
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

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

www.jelbud.pl

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

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

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 - 40 m2 na pierwszym piętrze w okolicy małej poczty. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe mieszkanie o pow. 52m2 na
11 piętrze na Zabobrzu II. Mieszkanie
w bardzo dobrym stanie, ustawne,
osobna kuchnia, niesamowity widok na
góry i panoramę miasta. Tylko 134000
zł,lic.16361 - 600 227 515
2-pokojowe, Wyczółkowskiego 39,49 m kw. I piętro, do remontu (wymieniona okna na PCV), tylko 99000,- do
negocjacji. lic.9549 - 726 290 939
35,2 m2 bez pośredników - Zabobrze
(ul. Noskowskiego), 2-pokojowe, I piętro,
po częściowym remoncie (łazienka,
gładzie we wszystkich pomieszczeniach,
wymieniony junkers). Cena 125.000 (do
negocjacji) - 501 438 658

36000 kawalerka - do dużego remontu w
Sosnówce. Parter. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
37m - pilnie - wysoki parter, 2 pokoje,
stan do wprowadzenia, cena 110.000.
N. City. Lic.5908 - 509 949 961
37m2 w cichej lokalizacji - 2-pokojowe
mieszkanie w ocieplonym bloku, rozkładowe, na wysokim parterze, z niskim
czynszem i w dobrym stanie, cena
128tyś zł. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
3-pok. mieszkanie w kamienicy w
Dobromierzu 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.N.Rychlewski.Lic.954 - 602 732 135
3-pok. w ok. M. Poczty - rozkładowe
pow.111m2, zadbane na trzecim (ostatnim) piętrze kamienicy. Salon ok.32m2.
Ogrzewanie gazowe. Czynsz ok.150zł.
Nowa cena 209tyś.zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549 - 501 736 644
41m2 na ul. Bankowej 85.000zł - Nieruchomość do remontu, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Sudety Nieruchomości. Lic. 1749 - 535 630 414

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.

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
47 m2 za 106 000 zł - mieszkanie 2
pokojowe na drugim piętrze w kamienicy,
w okolicy Małej Poczty. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
47,5m2, J. Góra - Karłowicza - Bez
pośredników. IVp., 2 pok. nieprzechodne,
bardzo ładne i funkcjonalne, jasna, duża
kuchnia, balkon. Nie wymaga remontu.
Docieplony, cena 157 tys. zł do uzgodnienia. - 500 208 807

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
SPRZEDAM

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

3. TYLKO 92 TYŚ. Mieszkanie z ogródkiem w Podgórzynie.Wymagające remontu ale do zamieszkania, okna pcv,
2 pokoje, ogrzewane co gazowe nowe. Minimalne koszty
utrzymania. Lokalizacja blisko przystanku ( 4 minuty do
Cieplic) , sklepu , urzędu czy kościoła. 501736644

Każde z mieszkań posiada:

502 123 648

9

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

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA
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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
Poszukuje kobiet do pracy
przy opiece osób starszych.
Jedna oferta do opieki przy
dzieciach (pilne) Wymagane:
komunikatywny j. niemiecki.
Tel. kontaktowy: 666242432.
Stacjonarny: 756462890
Poszukuje stolarzy renowacji mebli. Wymagania
doświadczenie w zawodzie.
Dobre warunki oraz wysokie
zarobki. Tel.693792117
Poszukuje stolarzy renowacji mebli. Wymagania
doświadczenie w zawodzie.
Dobre warunki oraz wysokie
zarobki. Tel.693792117
Poszukujemy młodej i miłej
osoby do opieki nad dziećmi w
firmie Condizione. CV wraz ze
zdjęciem prosimy przesyłać na
e-maila: patrycja.jablonska@
condizione.eu - 668 505 457
Poszukujemy opiekunki do
klubu malucha. Wiek powyżej 25lat, kurs opiekunki lub
wykształcenie pedagogiczne.
Cv na maila info@kotki-psotki.
pl
Poszukujemy osoby z
doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego na
stanowisko recepcjonisty/
tki w Hotelu *** w Szklarskiej
Porębie. CV proszę przesyłać
na adres marketing@hotelszrenica.pl - 757 173 599
Poszukuję operatora
koparko- ładowarki. Umowa o
pracę. - 501 234 403
Pośrednictwo Pracy
poszukuje kobiet ze znajomością j. niemieckiego do pracy
w charakterze opiekunek osób
starszych na terenie Niemiec.
Praca legalna. - 756 472 242
Potrzebny konserwator
na niepełny wymiar godzin
do pracy w pensjonacie. Mile
widziane zmotoryzowane,
dyspozycyjne osoby z okolic
Skalnego Osiedla w Karpaczu
lub z najbliższych okolic. - 781
331 441
Potrzebny pan w wieku
30-50 do prac różnych przy
dużym domu w Maciejowej.
Praca może być dorywcza lub
na stałe. Mile widziane CV ze
zdjęciem na maila sholda64@
wp.pl lub tel. w godz 15-18 609 490 066
Potrzebny pomocnik do
remontu mieszkania stawka
8zl/godz. od zaraz - 513 194
392
Potrzebuję klawiszowca
dyspozycyjnego na okres
dwóch lat przez każdy weekend. Dobrze płatna praca,
pieniądze do ręki co tydzień.
Więcej informacji pod podanym
numerem telefonu. Zachęcam
gorąco - 606 879 699

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca dla pani z umiarkowanym st. niepełnosprawności (II
gr). Sprzątanie pomieszczeń
biurowych w godzinach popołudniowych. - 692 414 704
Praca dla panów do obsługi
na imprezach plenerowych
w wieku 19-35 mile widziane
prawo jazdy ,B' więcej informacji na umówionym spotkaniu.
Proszę o CV ze zdjęciem na
sholda64@wp.pl lub tel. w
godz 12-16 - 609 490 066
Praca dorywcza 2-3 dni
w tygodniu dla uczciwego i
pracowitego z okolic Janowic, Marciszów. Zakres prac
to prace w ogrodzie i przy
meblach - 600 963 296
Praca ślusarz stal nierdzewna - Firma Inferno
zatrudni osoby chcące rozwijać się w nowoczesnej firmie.
Doświadczenie mile widziane.
Praca przy produkcji i montażu
konstrukcji ze stali nierdzewnej. CV i list mot. na infernopp@o2.pl - 603 646 899
Praca w JZO sp. z o.o. - Stanowisko: Application Expert.
Wymagania: język C, C++,
znajomość systemów Linux
najlepiej RedHat, bazy Informix, doświadczenie w budowie
aplikacji bazodanowych, jęz.
ang. Oferty: kontakt@jzo.
com.pl
Praca w kwiaciarni - wymagane doświadczenie - 607
836 842
Praca w Niemczech Firma pośrednicząca Sepona
Personal poszukuje osób
wykonujących instalacje
wodno- kanalizacyjne, ogrzewanie centralne, wentylacje
oraz hydraulików. Atrakcyjne
zarobki. Załatwiamy wszystkie
formalności - sepona.personal@web.de
Praca w Niemczech dla
monterów mebli kuchennych,
wymagamy komunikatywnego
j. niemieckiego oraz prawo
jazdy. - 886 042 524
Praca w Norwegii - Szukam
dziewczyny skromnej, miłej
bez zobowiązań w wieku do 35
lat, posiadającej prawo jazdy,
mile widziane podstawy języka
angielskiego z praktyką w
sprzątaniu. Praca od sierpnia
na czas nieokreślony - 607
260 000
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

Praca w ogrodzie w
Kostrzycy (praca dorywcza)
może być osoba, która chce
dorobić. Stawka 6zł/h - 506
307 557
Praca w Żabce - Zatrudnię
na stanowisku kasjer-sprzedawca. Wymagane doświadczenie w handlu, książeczka
san-epid. Praca dwuzmianowa. Sklep-Jelenia Góra ul.
Kiepury 49 - 601 678 617
Praca z zakwaterowaniem
- Poszukuję gospodyni domowej do samodzielnego prowadzenia kuchni w pensjonacie
w Karpaczu. Oferuję zakwaterowanie i wyżywienie. - 601
779 796
Producent kosmetyków
zatrudni sprzedawcę lub wizażystę na terenie Jeleniej Góry.
Mile widziane doświadczenie handlowe lub branżowe
(umowa o pracę). CV + list
motywacyjny proszę przesyłać
na adres mailowy - cosmetics2@op.pl
Przedstawiciel - handlowiec - Wysokie wynagrodzenie, wsparcie elitarnych
trenerów - pr.j. kat.B, wysoka
kultura osobista, umiejętność
nawiązywania kontaktów i
autoprezentacji - doświadczenie. Praca związana z wystąpieniami i delegacjami. biuro@
panaceumzdrowia.com
Przy papryce stowarzyszenie
pegaz pilnie poszukuje kobiet
w wieku 18-26 lat na staż do
Holandii przy papryce kont w
godz 9-16 wyjazd na 3 miesiące - 515 946 961
Przyjmę do pracy - najlepiej
kamieniarza z doświadczeniem. - 669 409 214
Przyjmę do pracy młodą
dziewczynę do pracy w pizzerii
w Cieplicach na barze - 887
110 120
Przyjmę do pracy w
gastronomii (pieczenie kurc z a k a , k e b a b a ) . Wy m a gana książeczka zdrowia.
Tel.509042111
Przyjmę do pracy w
ogrodzie. Budowa murków,
prace ogrodowe. Przesieka
501182696
Przyjmę kierowcę do pizzerii z własnym samochodem.
- 509 768 934
Punkt skupu jagód - 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
Remont w hucie Niemcy
ślusarze, spawacze - 664
960 886
Restauracja w centrum
Karpacza zatrudni pracowników na stanowisko pomoc
kuchenna oraz do zmywania
naczyń. Telefon kontaktowy
515579322 - 784 109 270
Salon odzieżowy Ravel
zatrudni na stanowisko sprzedawca. CV + list motywacyjny
proszę składać w sklepie w
Centrum Handlowym Echo. 797 014 451

Sieć klubów Cocomo zatrudni
tancerki. Możliwość zarobku
nawet 10 tys miesięcznie.
Praca legalna, oparta na umowie, na cały etat (gwarantujemy mieszkanie). 536911412
kinga1cocomo@gmail.com
Sklep Go Sport w Jeleniej
Górze w C.H Echo poszukuje
osób na stanowisko sprzedawcy – 1/2 etatu. Prosimy
o wysłanie CV na adres
gosport.210@mail.go-sport.
pl ul. Jana Pawła II 51, 58-506
Jelenia Góra - 757 541 140
Sklep odzieżowy firma Mega
zatrudni pracownika na stanowisko sprzedawca w Jeleniej
Górze, CV ze zdjęciem i list
motywacyjny proszę wysyłać
na adres: e.mega.eu@gmail.
com tel 728922000
Skupuję jagody w Karpaczu
Górnym, przyjmę każdą ilość.
- 535 717 585
Sorrento - zatrudnimy
szefa kuchni lub kucharza na
umowę o pracę. Bezwzględnie
wymagane doświadczenie w
kuchni włoskiej lub polskiej.
CV prosimy przesyłać na
adres: kontakt@sorrento.pl
lub osobiście w restauracji
Sprzątanie biur 3h dziennie
- Dla solidnej pani z orzeczonym 2 stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym)
umowa o pracę. Sprzątanie w
godz. popołudniowych w Jel.
Górze. - 693 310 849
Sprzątanie: mycie podłóg, odkurzanie, prasowanie,
ścieranie kurzy, zmywanie,
podlewanie, układanie, rozwieszanie, zamiatanie i inne
prace domowe + czyszczenie
samochodu. Jeżów Sudecki.
110zl/9h pracy. - 512 078 544
Sprzedam działającą firmę.
Organizacja imprez dla dzieci
i wypożyczalnia strojów karnawałowych. Tel: 512 766 004
Sprzedawca - prezenter
handlowy - Osoba zatrudniona
na tym stanowisku będzie
odpowiedzialna za kompleksową obsługę klienta według
standardów Firmy TERG
MediaExpert, realizację celów
sprzedażowych oraz wystawianie towarów. - rekrutacja@
mediaexpert.pl
Stowarzyszenie pegaz
pilnie poszukuje kobiet w
wieku 18-26 lat na staż do
Holandii przy papryce, wym.
prawo jazdy kat. B kont w
godz. 9-16 wyjazd na 3 miesiące - 515 946 961
Szukam osoby do wykonania
tzw. szprycu cementowego
i innych prac budowlanych 692 712 710
Szukam pracownika do prostych prac budowlanych na
okres wakacji J.Góra. Wymagania: chęć do pracy. Proszę
o info na maila z krótkim opisem swoich umiejętności i
propozycją stawki za godzinę
pracy. - ewelina_gaworska@
interia.pl
Wiodący dystrybutor z
branży FMCG zatrudni przedstawiciela handlowego. CV+
zdjęcie i list motywacyjny przesłać na: praca_dolnyslask@
wp.pl. Oferujemy: 1.atrakcyjne
wynagrodzenie 2.samochód,
telefon itd - 514 050 098

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Współpraca - Czy życie
na wysokim poziomie to tylko
Twoje marzenia? Możesz to
zmienić. Szukam atrakcyjnych
dziewczyn 18-45 lat w charakterze Escort Serwice. Zarobki
5-30 tys. miesięcznie. To nie
żart - 668/798-988
Współpraca - F. Zdrowotna
4 osoby, działy: zdrowotny,
odżywczy i kosmetyczny.
Dochód od 1500- do 2500.
Zapewniamy system szkoleń,
awans i wyższe zarobki. CV na
zdrowybiznesusa@gmail.com
Zadzwonimy do wybranych
osób. - 605 565 758
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią przedstawiciela handlowego na teren
Jeleniej Góry i okolic. Oferujemy : - atrakcyjne wynagrodzenie Aplikacje proszę
przesyłać na : praca@niebieszczanscy.pl - 757 813
733
Zatrudnię fryzjerkę, mile
widziane doświadczenie w
zawodzie. Praca na terenie
Cieplic (centrum) - 693 714
747
Zatrudnię kelnerkę/ kelnera
z doświadczeniem w restauracji w Szklarskiej Porębie.
Praca na stałe lub na sezon
letni. - 508 673 701
Zat r u d n i ę l e g a l n i e w
Niemczech glazurnika z
podstawowym niemieckim
tel.+4915145413857
Zatrudnię na umowę o
pracę 3/4 etatu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II gr.) do sprzątania na
terenie Jeleniej Góry - 601
770 743
Zatrudnię osobę do pracy w
Biurze Podróży. Mile widziane
doświadczenie w branży turystycznej. CV + list motywacyjny proszę przesyłać na
adres mailowy: karolina_ni@
wp.pl
Zatrudnię osobę na stanowisko głównego księgowego,
miejsce pracy Leśna, powiat
Lubań. Proszę o CV na adres
m.przylecka@fk3.pl - 604
481 788
Zat r u d n i ę p a n i ą d o
wyrobu pierogów oraz pomoc
kuchenna. Restauracja w Jeleniej Górze - 606 991 160
Zatrudnię pomoc kuchenną
na dobrych warunkach w
Karczmie Skalnej w Miłkowie 692 495 233, 606 214 909
Zatrudnię pracownika do
wykończeń budowlanych
(płytki ceramiczne oraz regipsy
itp) w Karczmie Skalnej w Miłkowie - 606 214 909
Zatrudnię pracowników
fizycznych, miejsce pracy
Radzimów, powiat zgorzelecki,
mile widziane wykształcenie
zawodowe - ślusarz. Kontakt
nr tel. 604481788 lub cv na
email m.przylecka@fk3.pl
Zatrudnię solidną osobę
z własnym samochodem do
doręczania paczek z Poczty
Polskiej na terenie Karpacza.
Mile widziana osoba z Karpacza lub bliskiego sąsiedztwa.
- 609194370 E-mail: adwexpress@wp.pl
Zatrudnię spawaczy - ślusarzy. Miejsce pracy - teren
Jeleniej Góry. Kontakt tel
604481788 lub cv na email
m.przylecka@fk3.pl

Zatrudnię sprzedawcę
na stoisko owoce-warzywa.
Miejsce pracy - Targowisko
Flora. - 604 458 127
Zatrudnimy elektromontera na umowę o pracę. CV
prosimy wysyłać na: g.dziurzycki@elektro-instal.jgora.
pl - 500 534 944
Zatrudnimy w biurze Nieruchomości Grzywińscy
operatywne osoby z samochodem. Prosimy przysyłać
CV wyłącznie na adres email:
biuro@grzywinscy.pl - 505
074 854
Zlecę dorywczo drobne
prace ślusarskie, spawalnicze
dla rencisty/emeryta. - 605
210 533
Zlecę pokrycie dachu papą
pow. około 100m2. Tylko dla
rzetelnych wykonawców. Tel.
726785879
Zlecę zaprojektowanie
mieszkania 100 m2 - 668
426 885

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Pielęgniarka poszukuje
pracy tel. 531 696 566
Podejmę pracę operator
ładowarki jednonaczyniowej
uprawnienia kat 3 . - 607 619
304
Podejmę pracę operator
koparko-ładowarki uprawnienia wszystkie typy. - 607
619 304

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Do sprzedania silnik od
widlaka Perkins Diesel 4cylindrowy, stan bardzo dobry,
możliwość odpalenia. W zestawie rozrusznik, za dodatkowa
oplata skrzynia biegów plus
pompa hydr. Cena podlega
negocjacji - 601 841 896
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
Wyprzedaż części - likwidacja sklepu motoryzacyjnego.
Ceny hurtowe. - 696 342 574

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Japoński samochód kupię
Mazda, Toyota, Suzuki w cenie
od 1000zl do 4000zl odpowiadam na sms tel. 603182814
Kupię każde auto dobre
ceny - gotówka od ręki - 511
209 408
Kupię każdy pojazd do 1500zł
stan tech. obojętny odbiór
swoim transportem gotówka
od ręki. - 736 777 437
Kupię uszkodzone, rozbite, całe, mogą być bez oc
i przeglądu - stan techniczny
i wizualny obojętny - szybki
odbiór – konkretnie - legalne
dokumenty. Zwrot z ubezpieczenia. Zadzwoń albo wyślij
sms 604211979
Kupię wszystkie auta także
angliki gotówka od ręki, dysponuje własnym transportem
- 787 009 777

Masz auto, my je odkupimy
- skupujemy wszystkie auta
stan nie jest istotny gotówka
od ręki własny transport - 882
222 133
Punto, Fiesta, Polo lub inny
zarejestrowany samochód
kupię w cenie od 1000 do
4000zl odpowiadam na sms
tel 603182814
Skup aut dobre ceny - Kupujemy wszystkie marki aut także
uszkodzone lub do drobnych
napraw gotówka od ręki - 882
222 219
Urzędowa kasacja
pojazdów "CARBO"
Jeżów Sudecki ul.
Długa 17 (na terenie
składu opału).
Zaświadczenie do
wyrejestrowania.
Transport auta
bezpłatny. tel. 75 713
74 12

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Fiat Brava 1,6 16V 1997 r
biały czterodrzwiowy sprawny
zarejestrowany, benzyna.
Cena 2000 zł Jelenia Góra
tel. 693 539 963
Fiat Cinquecento 900 rok
produkcji 1993. Stan bardzo
dobry. Cena 1700 - 884 607
950
Fiat Marea Weekend sx
(kombi) - autko na chodzie,
stan oceniam jako dobry.
Silnik 1,6.16v rok produkcji 2000, cena 3500 do
negocjacji. Zapraszam do
obejrzenia i jazdy próbnej.
Ubez/przeg, 20.10/09.08 669932853/783275025
Mam do sprzedania samochód
Fiat Marea Weekend sx kombi
1.6 16v, rok produkcji 2000,
liczba drzwi 4-5 kolor biały. 669932853/534215584
Nissan Almera 1.6 GLX benzyna, 1996, ABS, poduszka
pow, wspomaganie kier. elektryka, cena 3200zł. - 504 097
845
Okazyjnie Mercedes W126,
poj.2,6, 122 KM, rok prod.
1985, sedan ,benzyna, szary
metalic (wyposażenie standardowe do tego modelu).
Wymaga drobnych napraw. Na
chodzie. Cena do negocjacji. 533 253 135
Opel Omega C 2,5 DTI,
150KM, rocznik 2002, wersja
"Design edition", automat,
przebieg: 258 480, Skórzana
tapicerka, reflektory xenonowe... - 662 755 485
Skoda Felicia 1.9 diesel
z niezawodnym silnikiem
VW 1.9d, 2000r. 2 właściciel
przebieg 311000km w ciągłej
eksploatacji + kpl. opon zimowych, do poprawek blacharsko
lakierniczych. Więcej informacji pod tel 888370666 - 888
370 666
Sprzedam Fiata Cinquecento 900, rok prod. 1993,
pojemność 900cm, kolor bordowy, przebieg 150 tys tel. 884
607 950
Sprzedam Fiata Seicento,
rok prod. 1999, przegląd do
maja 2013, cena 2800 zł tel.
507 486 450

Sprzedam Focusa TDDI
1999r. auto cały czas używane
wersja Ghia. Wymienione
dużo nowych części. Sprzedaje ponieważ chcę kupić
busa. - 783 999 097
Sprzedam ładne BMW e36
opłaty i przegląd na rok lub
zamienię na coś innego. Czekam na propozycje. Odpowiadam też na smsy nr 693234395
cena to 2200 do negocjacji
Sprzedam Mercedes 168
klasa A z gazem nie całym
trzyletnim. Od 3 lat w kraju.
Pierwszy właściciel. Najbogatsze wyposażenie. 1998 rok
(klimatyzacja do napełnienia).
Stan bdb. Tel. 792 357082
Sprzedam Opla Corsę B
rocznik 98' silnik 1.0. Kolor
biały, 5-drzwiowa, alarm. Cena
4200zł - 500 700 929
Toyota Avensis Verso 2003r
2-gi właściciel, nie palący, w
ciągłej ekspoloat. stan bdb. 509 282 553
Volkswagen T-4 10500
negocjacji, rok produkcji 1995
stan techniczny i wizualny
dobry - 501 280 733
VW Passat rok 1998 , auto w
dobrym stanie , garażowane ,
bogato wyposażony , cena :
13500 pln , do negocjacji - 603
622 861

ANONSE
MATRYMONIALNE
26 chłopak szuka sponsorek
kobiet od 18 do 60, mam lokum
Cieplice. - 722 227 372
27 pan dla pań i panów Zaspokoję panią, pana lub
pary - 697 888 383
Analik u dojrzałej z dużym
biustem - 794 524 987
Fajny, ale zapracowany,
34 lata, facet, pozna kobietę
od 30 do 45 lat. Materialistki i imprezowiczki nie. Tel
661029741
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
Jeśli sobie cenisz naturalne
piękno kobiety a nie wytapetowane zmanierowane laleczki
zapraszam cię do swojego
prywatnego mieszkanka lub
dojadę do ciebie misu. Roxana
lat 26 - 883 579 073
Młody facet przed 30 -stką
,atrakcyjny, inteligentny, pozna
kobietę i umówi się na sex bez
zobowiązań. Nie oczekuje
sponsoringu, ani nie udzielam.
Chcę spełniać swoje i twoje
fantazje - 663 903 235
Pan lat 50 samotny wysoki
z Jeleniej Góry pozna panią
nie szukam jednorazowych
przygód lecz stałego związku
- 500 350 198
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
Poznam kobietę, dziewczynę
w celu sex spotkań ja chłopak
dyskrecja zapewniona mogę
dojechać sponsoring - 536
173 341

Poznam kochankę lubiącą
sex - kobietę w zbliżonym do
mnie wieku lubiąca ostry sex;
otwarta na bezinteresowna
miłość; mam 30 lat jestem
szczupły, dobrze zbudowany
bez problemów finansowych
i emocjonalnych. - 796 359
030
Przyjmę dziewczynę
do współpracy możliwość
zamieszkania - 726 071 029
Puszysta 35 latka z bardzo dużym biustem 100 za
godzinkę - 661 771 698
Seksowna młoda blondyneczka 100 za godzinę - 782
008 168
Tomek 175cm, 95kg, 22lata,
charakter fajny. Szukam jej
na stałe. Twój wygląd bez
większego znaczenia. Nie
wykluczam też jednorazowych
przygód - 725 009 179
W e sp r ę , w s p o m o g ę i
zasponsoruję. Dziewczynę,
kobietę, panią. Wiek wygląd
bez znaczenia. - 787 075
754

USŁUGI
BUDOWLANE

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 - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka,
obróbki. 502 953 366
Dachy - remonty - najtaniej
zniżki dla wspólnot do 30% 696 328 445
Dachy pokrycia blacha,
dachówka, papa. Montaż okien
dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie
kominów. - 607 258 732
Hydraulik od A do Z Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Przepychanie, udrażnianie rur kanalizacyjnych,
Zawsze solidnie pewni jakości
i dobrej ceny
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. 696-484-516
Kolektory słoneczne Profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych do
ciepłej wody- szybko, tanio
i solidnie. Nowość. Ruszyły
dotacje można uzyskać 45%
dotacji na inwestycje. Załatwiamy - 696-484-516
Kompleksowe usługi
remontowe: panele, regipsy,
malowanie, płytki, gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana
rur wod-kan,itp.. - 509 666
342
Kostka brukowa, klinkier –
podjazdy, tarasy, kostka beton
i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, klinkier, drenaże,
suche zabudowy, malowanie
itp. oraz profesjonalne doradztwo. Faktura VAT, szybko,
tanio i solidnie - 787210943,
511545064
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Montaż kuchenek, junkersów, kotłów c.o. oraz instalacje
gazowe drobne usługi hydrauliczne - 508 647 464
Piece c.o. - 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
Remonty od A do Z - Wykonam wszelkie usługi z zakresu
remontowania oraz wykańczania wnętrz, m.in. tapetowanie,
malowanie, kładzenie kafli
oraz paneli, ścianki działowe,
sufity podwieszane, konkurencyjne ceny - 603 675 622
Remonty stan zerowy - tanio
szybko solidnie (malowanie,
regipsy) - 665 944 840
Remonty. Wysoka jakość
usług. Kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy, itp.)
biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne.
- 512 018 350
Szukam wykonawcy muru
oporowego wokół działki 3500
m2, o zróżnicowanej wysokości do 10 m wysokości oraz
kostki na parkingu ok.3500
m2 oraz pawilonu ok.200 m2.
Lokalizacja Karpacz - 60155-29-64
Technika grzewcza- hydraulik - Montaże, modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz,
wodno-kan., centralne, podłogówki, solary, pompy ciepła,
przyłącza. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy
projekty - 793 511 444
Usługi brukarskie - Wykonujemy nawierzchnie z kostki
betonowej oraz granitowej.
Udzielamy gwarancji. Atrakcyjne stawki. - 506 274 343
Usługi remontowo - budowlane. Minimalne ceny. Tanio
i solidnie na każdą kieszeń 884881970
Usługi remontowo-budowlane - Gładzie na mokro, malowanie, tapetowanie, regipsy,
montaż drzwi i okien, panele,
itp - 533 478 750
Us ł u g i r e m o n t o w o - b u dowlane *** - Kompleksowokuchnie, łazienki itp. glazura,
panele, regipsy, gładzie gipsowe, malowanie, montaż
drzwi, okien, elektryka, instalacje CO, wodno-kanaliz.
Szeroki zakres prac, ceny
konkurencyjne, faktura. - 608
463 910
Usługi zduńskie - budowa i
przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych - 789 312 781
Wykonamy kompleksowo
usługi remontowo - budowlane, stany surowe i wykończenia. Duże doświadczenie.
Faktury vat. Najwyższa jakość
i bliskie terminy - 601 266
284
Wykonamy remonty kompleksowe inst. elektrycznych
hydraulicznych oraz prace
wykończeniowe płytki, regipsy,
podłogi, tynki i inne z zakresu
budownictwa - 505 415 977
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Wykonujemy: gruntowe
i kompleksowe remonty,
łazienki, kuchnie, tynki, gładzie, wylewki, malowanie,
podłogi: kafle, panele. Ponad
12 lat na rynku, rok gwarancji
na nasza prace, zadzwoń po
bezpłatną wycenę - 782807589
lub 782807582

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski od podstaw indywidualnie bądź grupowo
tel. 75 647 44 02 email: almavar@interia.pl
Matematyka, chemia tel.
783 746 977 email: almavar@
interia.pl
Native speaker - udzielę
korepetycji/nauczę podstaw
języka hiszpańskiego na terenie Jeleniej Góry i okolic (Sz.
Poręba, Piechowice, Cieplice,
Sobieszów, etc.) - 669 498
238

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - solidnie i tanio.
Montaż instalacji w domu,
mieszkaniu. Drobne naprawy,
pomiary. Podłączenie płyty
grzewczej - podbicie gwarancji. - 601 717 759
Elektryka - awarie - usługi
- Awarie-24h instalacje nowe
i modernizacja, oświetlenie,
ogrzewanie, podłączenie
płyty grzewczej-podbicie gwarancji-szeroka gama usług
elektrycznych-szybko, tanio,
profesjonalnie i solidnie-faktura Vat - 608 463 910

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

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Pogotowie komputerowe
- serwis komputerowy z dojazdem do klienta. Zepsuty komputer bądź laptop, problem
z konfiguracją, instalacją?
Dzwoń pomożemy. Instalacja i konfiguracja sieci LAN i
WLAN. Konfiguracja Rutera.
– 602799300

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj Pieszczoch - wodzirej,
prezenter - wesela, poprawiny,
urodziny, eventy, dyskoteki,
osiemnastki, imprezy okolicznościowe. Nowoczesne
nagłośnienie i oświetlenie.
Demo na mojej stronie. - 604
186 987
Super zespół na WeselaPrestiż - profesjonalny 3-5
osobowy zespół na wesela,
eventy, imprezy karaoke.
Promocyjne ceny. Ciekawe
zabawy weselne. Bardzo
dobre nagłośnienie i oświetlenie. Demo na naszej stronie
e-mail:kontakt@zespolprestiz.
pl - 517 900 425

og£oszenia
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

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Absolwentka pedagogiki
zaopiekuje się dzieckiem.
Doświadczenie w opiece
nad dziećmi, znajomość
j.ang, prawo jazdy, własny
samochód. Pogodna, odpowiedzialna, kulturalna, bez
nałogów. - 663 399 768

USŁUGI
RÓŻNE

Bezpłatne porady prawne
we wtorek od 11-15.00, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej, tel. 602 467 812 ul.
Teatralna 1 pok. 311
Czyszczenie kanalizacji
- Wuco - Szybki przyjazd na
telefon. Usługi: udrażnianie
kanalizy pod ciśnieniem i
spiralą, inspekcja wideo przykanalików, najwyższa jakość
usług w regionie - udrażniamy
kanaliz. skutecznie Doradzamy gratis - 601-841-896
Hydraulik awarie 24/h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice Przepychanie, udrażnianie rur, instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Junkersy serwis 24/h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra
i okolice Junkersy, termy,
kotły, kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny
Kanalizacja - udrożnianie
i oczyszczanie odpływów.
Hydraulika kompleksowa. Tel.
609 172 300
Kontenerowy wywóz
gruzu i śmieci. Wynajem kontenerów. Najniższe ceny w
mieście. - 500 766 817
Kredyty pożyczki bogata
oferta - Oferujemy pożyczki i
kredyty na każdy cel, inni nie
mogli my pomogliśmy, posiadamy 15-letnie doświadczenie
od tylu lat jesteśmy na rynku
usług finansowych, Karkonoskie Biuro Kapitałowe Mickiewicza 2A - 75 752-27-72
Kredyty Skok Twoja Kasa Oferujemy tanie chwilówki do
2000zł,pożyczki gotówkowe
opr.9,99%,obniżymy oprocentowanie Twojego obecnego
kredytu o 5%. Pożyczki dla
osób bez historii w BIK, dla
osób od 18 r.ż. do -bez ograniczeń. - 75/752 31 80
Montaż anten sat. Profesjonalny montaż i ustawianie
anten sat. Wszystkie platformy
- 691 385 830
Okna PCV pod każdy wymiar,
klasa jakości A, 6-komorowe,
do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul.
Wolności 179B Jelenia Góra
- 696 222 263

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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.
Prace związane z ogrodami
takie jak: ogrodzenia, altanki,
mury z kamienia, kostka brukowa, oczka wodne, usługi
koparkowe i inne. - 696 275
666
Przytnę żywopłot, skoszę trawnik /małe i duże
powierzchnie/potnę drewno
oraz inna pomoc. Szybko i
tanio. Proszę sprawdzić. - 887
970 774
Rowerowy mobilny serwis,
odbierzemy - naprawimy odwieziemy, profesjonalnie
i niedrogo. Nie wychodź z
domu, zadzwoń - 692890195
Salon fryzjerski dla psów i
kotów "Zadbany pupil" zaprasza - 668-44-12-00
Tap i c e r s t w o - N o w o
otwarty zakład krawiecko-tapicerski oferuje swoje usługi
w zakresie naprawy, wymiany
tapicerki meblowej, samochodowej i innych. Zapraszam.
Możliwy transport Jelenia
Góra i okolice. - 514 656 993
Tapicerstwo od A do Z.
Transport, wycena i dojazd
gratis tel. 880 044 951
Termet serwis 24/h - Tel.
500-50-50-02 Jelenia Góra i
okolice. Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.
Tłumacz i lektor języka
czeskiego. Doświadczenie
w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz w
projektach unijnych. tumaczczeski@wp.pl, cestina@wp.pl
+48502208954
Usługi RTV i GPS - Oferuje
wieszanie tv na ścianie, podłączenia sprzętu RTV (kina
domowe, tv sat i inne) Zajmuję
się też odblokowywaniem
nawigacji gps oraz aktualizacjami map. - 792 846 133
Usługowe przecieranie
drewna tel. 600 499 446
WUKO udrażnianie kanalizacji - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra i okolice Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia Udrażniamy zapchane
rury (fi 30-200 mm) odpływy w
domu i za budynkiem.
Zamrażanie rur, wym. grzejników - Tel. 500 50 50 02 Jelenia Góra i okolice wymiana,
demontaż grzejników, zaworów bez spuszczania wody z
C.O. W blokach wieżowcach
tanio
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych.
Licencja zawodowa 22817.
Zapraszam do współpracy. 513-134-403

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Całoroczna opieka nad
grobami. Sprzątanie grobów
Jelenia Góra i okolice. Ramy
drewniane, krzyże, ławeczki,
podnoszenie zapadniętych
pomników, układanie kostki 784 154 174
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi również w firmie. Odbieramy-przywozimy.
Wysoka jakość usług. Zapraszamy. Tel. 609 172 300

Stylizacja rzęs w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Gwarancja
najwyższej jakości.

KUPIĘ

Drewno okrągłe kupię tel.
600 499 446
Kupię knury i maciory
dobra cena szybki odbiór tel
507592454
USŁUGI
Kupię zboże: pszenica,
TRANSPORTOWE
owies, jęczmień, żyto, pszenAuto transport - auto laweta żyto, kukurydzę, łubin, rzepak
tel. 880 044 951
itp. Min 24t. Zapewniam transAutolaweta transport, port, płacę w dniu odbioru. Tel:
wynajem -tanio - 505 397 509942079
464
SPRZEDAM
Licencjonowane przewozy osób do Niemiec - Sprzedam aparat słuchowy
Frankfurt, Stuttgart, Munchen, nowy ACVO DVO Audio
jezioro Bodeńskie, Dortmund, Service. Tel. 603 384 314
Kolonia, Kassel. Nowe busy. Tania chemia z Niemiec:
tel-75 75 22 940 kom. 663 226 płyny i proszki do prania, płyny
009 - 75 75 22 940
do płukania, płyny do mycia
Lotniska - przewozy: Praga, naczyń, żele i wiele innych
Berlin, Drezno, Wrocław, Kato- produktów. - 501 578 868
wice, Poznań. F-ra VAT. Door
ZWIERZĘTA
to door - 607 763 204

ODDAM

Przeprowadzki
kompleksowo, 3
samochody - różne
gabaryty tel. 880 044
951
Przeprowadzki rabaty.
Transport mebli - Jelenia Góra
i okolice - tanio. Duży pojazd
- mała cena. Szybko, solidnie,
tanio - 511 160 252
Przewozy osobowe "Dario"
do Niemiec i Austrii tel. 75 78
127 46, 787 808 243
Transport towarowy/przeprowadzki. Tanio/solidnie, faktura VAT tel. 535 044 951

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Makijaż permanentny Wyraziste oko, regularna brew
i ponętne usta - to efekt makijażu permanentnego. Wielka
wygoda, oszczędność czasu i
pieniędzy oraz wspaniały efekt
na lata. - 506 174 252
Masaż - dojazd do pacjenta
po godz. 16.00 tel. 725 890
664
Masaż relaksacyjny u blondynki miła atmosfera, bez
seksu 30min 50zł - 795 389
104
Paznokcie tipsy w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12
Wykonuje paznokcie żelowe
na formie lub tipsie, szeroki
wybór ozdób oraz żeli kolorowych. Przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i
solidnie.
Profesjonalny makijaż i
dojazd - Zajmuje się wizażem
i stylizacją od 10 lat. Wykonuję
zlecenia na terenie Jeleniej
Góry i okolic z dojazdem do
klienta. Wizaż, stylizacja, kreowanie wizerunku. Posiadam
szkolenia i certyfikaty Kryolan.
- 693 757 997

Do oddania pies roczny,
wygląd ma owczarka, znajda,
dobry na stróża, zaszczepiony
tel. 513 060 995

MIESZKANIA
SPRZEDAM
49m mieszkanie w Cieplicach
- Mieszkanie składa się z:
przedpokoju, łazienki, kuchni,
toalety, salonu, sypialni/biura
oraz pomieszczenia gospodarczego więcej na maila biuro@
rsmjg.pl - 505 083 027
51m2 Noskowskiego I piętro
- 2-pokojowe z dużym słonecznym balkonem, środkowe, z
niskim czynszem, z widokiem
na zieleń, blok ocieplony,
wymaga remontu, cena do
rozmów. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
63m2 z garażem 140.000zł
- Mieszkanie zlokalizowane
w okolicy centrum, parter 2
pokoje, kuchnia, łazienka,
istnieje możliwość wydzielenia 3 pokoi. Do mieszkania
przynależy ogródek i garaż.
Sudety Nieruchomości. Lic.
1749 - 535 630 414
65m2 na Zabobrzu II 3-pokojowe mieszkanie z 2
słonecznymi balkonami, w
ocieplonym bloku z windą.
Atrakcyjna cena ze względu
na pilną sprzedaż. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
84 m.kw. za 85tyś zł. - Lokal,
parter do adaptacji na cele
mieszkaniowe. Możliwy taras
z wejściem do ogrodu. Sobieszów. Pod Chojnikiem. Nieruchomości Rychlewski Lic
9549. - 501 736 644
85.000 zł, 60m2 - Mieszkanie
do remontu, 2 pokoje, okolice
centrum. Sudety Nieruchomości. Lic. 1749 - 535 630 414
98 tyś 2 pokojowe - Wyczółkowskiego. I piętro, do remontu,
piec, nowe okna pcv. Rozkładowe, wygodne. Polecam
Rychlewski Nieruchomości lic
9549. - 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
Atrakcyjne 3 pokojowe - 66
m2, po kapitalnym remoncie,
na czwartym piętrze w bloku,
Zabobrze II. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Cieplice 3 pok. - Dwupoziomowe, kominek, blisko Pl.
Piastowskiego. Lic.5877 - 500
122 445
Cieplice pilnie - 2 pokoje,
38m2, do remontu, niska cena.
Lic.5877 - 500 122 445
Cieplice, dwa pokoje 42m2,
wysoki parter, okazja 83000zl,
ogródek, willowe polecam
(licencja nr. 12181) - 662 009
700
Drogo sprzedam 3 pokoje
na Kadetów, drugie piętro,
balkon. Pośrednicy proszę nie
dzwońcie. - 604 470 102
Duże 2-pokojowe z 2 balkonami - 67-metrowe mieszkanie
na II piętrze odnowionego
bloku, duży ponad 30-metrowy
salon, widok z okien na park,
ogrzewanie i ciepła woda z
sieci, piękne tereny spacerowe. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
I piętro, Kiepury, 52m2, 2
pokoje (23,12m2) z balkonem, łazienką i kuchnią
po kap. remoncie z całym
wyposażeniem. Drobnego
remontu wymaga przedpokój
i duży salon. Czynsz 300zł,
słoneczne. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Kawalerka na Zabobrzu
3 - mieszkanie o pow. 30m2
na 3 piętrze. Blok z 2000 r. c.o.
i ciepła woda z sieci, ciepłe,
słoneczne, w bardzo dobrym
stanie. Cena tylko 83000 zł
do negocjacji. lic.16361 - 600
227 515
Kawalerka na Zabobrzu o
pow. 26m2, II piętro po generalnym remoncie. N.Grzywińscy lic. 998 - 797 994 991
Kawalerka ul. Karłowicza
- 26 m2, czwarte piętro tylko
69000 zł, lic. 5524 N.City - 662
112 344
Kawalerka, Zabobrze
II - 27m2, na 2 piętrze, w
dobrej lokalizacji, niskie koszty
utrzymania, po remoncie,
umeblowana, gotowa do wprowadzenia. 95tys - 791 292
898
Kiepury, parter, 70mkw,
0%prowizji - Mieszkanie 3pok,
parter, balkon. Kupujący nie
płaci prowizji. Metrohouse. Lic.
nr 14694 - 883 356 474
Kiepury, wys. parter 63m2
– niska cena - 3pokoje z
balkonem. Mieszkanie po
remoncie w doskonałej lokalizacji, gustownie wykończone,
ustawne i słoneczne. Czynsz
400zł. Dobra cena. Polecam
N.Fankulewscy lic.8236 - 692
094 962
Klimatyczne Piechowice
- 66m 3 pokoje w stanie do
wykończenia w dobrej cenie
Lic5877 - 500 122 446

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kowary, 46m2, 2pokoje
- 85tyś. Parter - całość po
kap. remoncie. W cenie zab.
kuchenna, murowany garaż,
2 komórki, duży strych. Możliwość dzierżawy ogródka.
Spokojna i zielona okolica. N.
Fankulewscy lic. 8236 - 692
094 962
M2 43m2 Mała Poczta na II
piętrze w kamienicy. Po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
piec dwu-funkcyjny gazowy.
Nowe okna PCV, nowe instalacje. Kuchnia w cenie mieszkania. Jeldom lic.14557 - 668
667 637
M2 47m2 Mała Poczta - Mieszkanie położone na II piętrze
w kamienicy. Do remontu
łazienka. Ogrzewanie piec
węglowy. Zadbana klatka
schodowa. Spokojna okolica.
Atrakcyjna cena 95 000zł. Jeldom lic. 14557 - 668 667 637

M2 na parterze – 104000zł - z
wyposażeniem, 37m2, parter,
czynsz 222zł, ogrzewanie
miejskie, okna PCV, nowy
junkers, piwnica. Nie przegap
okazji – 104 000zł Kodex
10721 - 513 060 568
M2, 48m2, Karłowicza 23 okna drewniane, czynsz 440zł,
ogrzewanie miejskie. Prowizję
biura pokrywa sprzedający.
Atrakcyjna cena. Kodex 10721
- 513 060 568
M3 98m2 okolice Mickiewicza
– śliczne w zielonej okolicy o
powierzchni 98m2 położone
na I piętrze w kamienicy. Przynależy duża piwnica 18m2
oraz ogródek. Po kapitalnym
remoncie. Okazja Jeldom lic.
14557 - 668 667 637
M3 na Kochanowskiego 66m2
- wysoki parter. Kamienica
zadbana, nowy dach, ocieplenie na jesień. Kuchnia i
łazienka po remoncie, nowe
okna, nowe instalacje. Rozkładowe, tylko do odmalowania.
Lic.7453 - 601 869 663

M3 na Solnej 58m2 - 2
poziomowe na 3 piętrze. Po
remoncie, z balkonem, bardzo słoneczne. Niskie koszty
utrzymania czynsz 90zl z
ogrzewaniem i wodą. Cena
245tys. do negocjacji. Lic.7453
- 601 869 663

M3 ul. Bartka Zwycięzcy Śliczne mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje
64m2 położone na II piętrze
w kamienicy. Nowe instalacje,
okna, drzwi, podłogi. Ogrzewanie piec gazowy dwu-funkcyjny. Jeldom lic.14557 - 668
667 637
M3 w centrum 169tys. kominek - mieszkanie 3 pokojowe
63m2, na 3 piętrze w zadbanej
kamienicy, po wymianie dachu.
Mieszkanie rozkładowe z balkonem, dwustronne. Ogrzewanie z sieci i kominek. Polecam.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601
869 663
M4 80m2 210tys - położone
na 4 piętrze przy ul. Kiepury. Do wprowadzenia od
zaraz. Wymaga odświeżenia i
wymiany okien, cena do negocjacji na remont. Zapraszam.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601
869 663

Małcużyńkiego-2 poziomowe - 76 m2 (po podłodze),
ogródek, 3 pokoje, do wprowadzenia, piękna zabudowa
kuchenna, w szeregówce,
widoki na góry, miejsce postojowe cena - 298 tys zł 666 222
031 Madom Nieruch., Ewelina
Jarząbek - 666 222 031
Mieszkania 3100zł/mkw - 5
mieszkań o powierzchni od 34
do 80mkw w podwyższonym
stanie deweloperskim. Ogrzewanie podłogowe, balkony.
Cicha okolica centrum JG.
Kupujący nie płaci prowizji.
Metrohouse Lic. nr 14694 883 356 474
Mieszkanie 2 pokojowe na
Kiepury 52m2, na 2 piętrze.
Słoneczne, środkowe, ciekawy układ. Mieszkanie po
remoncie. Do wprowadzenia
od zaraz. Cena 169tys. do
negocjacji. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663

23 lipca 2012 r.
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Mieszkanie 2-poziomowe 74m2 rozkładowe 3 pokojowe
2 łazienki w nowym budownictwie I piętro w cenie działka
zagospodarowana 100m2
oraz garaż, mieszkanie do
zamieszkania tylko 210tys do
negocjacji. Marles lic.13045 790 418 318
Mieszkanie 3 pokoje,60m2,
położone na I piętrze w bloku
na Zabobrzu, po kapitalnym
remoncie, wymienione okna,
drzwi, podłogi, instalacje.
Przynależy balkon i piwnica.
Ogrzewanie i woda z sieci.
Lic.14557 - 668 667 637
Mieszkanie 48 m - 3 pokoje
- Sprzedam bez pośredników mieszkanie po remoncie,
1 piętro w Jeleniej Górze,
139tys. (nie Zabobrze) - 722
015 956
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og£oszenia

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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Mieszkanie 60 m z tarasem - 3pokojowe mieszkanie
w 7-letnim budynku, typu
szeregowiec. Do mieszkania
przynależy taras 23 m, dwa
miejsca parkingowe. W cenie
mieszkania meble kuchenne,
nowa zmywarka, trzy szafy.
Niskie opłaty ekspl - 661 433
834
Mieszkanie 84 m2, 3 pokoje,
2 łazienki, kuchnia w zabudowie, pierwsze piętro przedmieścia Jeleniej Góry. 260 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

Mieszkanie do remontu w
Jeleniej Górze, niedaleko do
centrum. Do remontu i własnej aranżacji. Zapraszam na
prezentacje Marles Lic.13045
- 607 797 911
Mieszkanie Jelenia Góra
- 3pok, bezczynszowe 60m,
po gen. remoncie w kamienicy 3rodz. z własnym ogrodem, ogrzewanie kominek +
piec funkc, wymieniona cała
inst, mieszkanie nie wymaga
nakładów finansowych 170tys.
Pośrednikom dziękuję - 781
034 068

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie w Kowarach
- Słoneczne w ocieplonym,
odremontowanym bloku w
spokojnej dzielnicy otoczonej
zielenią z widokiem na pasmo
górskie-Śnieżkę. Mieszkanie
umeblowane, do zamieszkania
od zaraz. Cena do uzgodnienia.
- 603 577 572
Nowe mieszkania - Cieplice
- Trzy mieszkania w stanie
deweloperskim każde na osobnej kondygnacji w nowym niewielkim budynku z ogródkiem
i miejscami parkingowymi.
Ogrzewanie gazowe. B.atrakcyjna lokalizacja. Cena 3tys.zł/
m2.Lic.9549 - 602 732 135
Pilnie 65m2 na Zabobrzu
II - 3-pokojowe mieszkanie z
dwoma słonecznymi balkonami
w ocieplonym bloku z windą w
spokojnej lokalizacji i bardzo
atrakcyjnej cenie. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335
Pilnie sprzedam 3 pokoje na
Zabobrzu na 1 piętrze, rozkładowe 56m2 do częściowego
remontu. Bez pośredników 607 604 627
Powstańców Wlkp. 52m2,
3 pokoje - III piętro, 3 pokoje z
balkonem (19,11,8m2) w bloku,
miejskie CO i ciepła woda.
Mieszkanie wymaga remontu,
cena 2540zł/m2. Doskonała
lokalizacja, słoneczne, ciepłe,
dużo zieleni. N. Fankulewscy
lic.8236 - 692 094 962
Przytulne M2 38m2 128tys.
- Mieszkanie na wysokim parterze w ocieplonym bloku, kilka
minut od centrum. Mieszkanie
po remoncie, zadbane. Do
wprowadzenia od zaraz. Ogrzewanie z sieci. Zielona dzielnica.
Lic.7453 - 601 869 663
Przytulne na Zabobrzu zadbane mieszkanie 53m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon, piwnica. Cena 135000zł
Zapraszam na prezentację.
Licencja 4917 - 508-506-976
Rodzinne mieszkanie Maciejowa - 3 pokoje, 60m2. Nowe
mieszkanie, teren ogrodzony,
parking, duży ogród, taras,
zabudowana, wyposażona
kuchnia, tanie utrzymanie.
Lic.14557 - 602 727 242
Słoneczne w pełni wyposażone mieszkanie dwupokojowe,
ciepłe i słoneczne w Kamiennej
Górze. W pełni umeblowane
i wyposażone w nowoczesnym stylu. Okna pcv, panele.
Wszystkie media. Niski czynsz.
Michał 790890669, msszulc@
gmail.com
Sprzedam (lub wynajmę)
mieszkanie w centrum-50m2,
2-pokoje,ciepłe i słoneczne,
niski czynsz. Ciepła woda i
ogrzewanie z sieci. W cenie
meble kuchenne ze sprzętem
AGD. Bez pośredników. - 604
828 577
Sprzedam 3-pokojowe 1
piętro - 48 m2, po remoncie,
bez czynszowe, zdjęcia na
maila: anunia72@onet.pl, cena
139tyś, do negocjacji - 722
015 956
Sprzedam bez pośredników
2 pokojowe 37,2m2 rozkładowe,
wysoki parter, dobra lokalizacja
na Zabobrzu. Cena do negocjacji. Tel. 724 810 853
Sprzedam bez pośredników
komfortowe mieszkanie 3 pokojowe na kameralnym osiedlu.
- 517-847-809

Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie willowe w Jeleniej
Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 605 934 763
Sprzedam kawalerkę 28m2
po kapitalnym remoncie, umeblowana z całym wyposażeniem, info pod numerem tel.
884 607 950
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 ładne mieszkanie
- pow. 53,7m2, wysoki parter, 2
pok.+ aneks, ciepłe i słoneczne
z balkonem, po remoncie w
bloku ocieplonym. - 509 309
007
Sprzedam mieszkanie - 3
pokojowe koło żeroma 66 m,
w kamienicy (nowy dach) eurokuchnia, ogrzewanie gazowe,
dobrze utrzymane nie wymagające wkładu finansowego,
bez pośredników, cena za metr
kwadratowy 3100, brutto - 884
311 346
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w okolicy Małej
Poczty. 49m2 po remoncie,
słoneczne z dużym balkonem
- 511674670
Sprzedam mieszkanie 2
pokojowe 38m2 Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci po termoizolacji. Cena 105 tys. zł. Tel.
603 509 421
Sprzedam
mieszkanie 2
pokojowe Zabobrze
parter, atrakcyjna
lokalizacja. Cena 125
tys. do negocjacji,
bez pośredników. Tel.
511089968
Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w okolicy Małej
Poczty. 49m2 po remoncie,
słoneczne i z dużym balkonem
- 511 674 670
Sprzedam mieszkanie cena
do negocjacji 2 pokoje 34m2
Zabobrze bez pośredników 661 703 997
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Kowarach 47m2,
słoneczne, działka przydomowa, bez pośredników, cena
78000 zł do negocjacji tel. 513
060 995
Sprzedam nowe mieszkanie
w centrum 66,5m2 170.000 tel.
510 132 271
Strych do adaptacji 105 tys.zł
- Poddasze (strych) do adaptacji
na mieszkania, o pow. 150m2,
położony na III piętrze, w centrum Jeleniej Góry. Do strychu
przynależy 1 pokojowe mieszkanie (z kuchnią i łazienką) o
pow. 29,98 m2. - 513 369 560
Super poddaszowe nowe
mieszkanie 2 pokojowe (2
piętro) w nowym budynku
5-rodzinnym. Bezczynszowe.
Ogrzewanie gazowe. Dodatkowo ogródek, piwnica, własny
parking, ogrodzona posesja.
Lic.7453 Cztery Kąty - 601
869 663

Tanie i atrakcyjne mieszkania i lokale użytkowe blisko
centrum J.G. Mieszkania 1, 2
i 3 pokojowe. Cena od 1999zl/
m2. Sprzedaż bez pośredników.
Pomoc w uzyskaniu kredytu. 510 124 844
Zabobrze, Noskowskiego
- ok. 54 m kw. 4 piętro w wieżowcu - do modernizacji. Cena
tylko 120 tysięcy zł. lic.9549 726 290 939
Zaproponuj cenę - 66m2,
mieszkanie ze skosami, po
podłodze większe, wymagające
jedynie odświeżenia, w wyremontowanym bloku, garaż w
cenie, ogródek do grillowania,
ogrodzona posesja, 5km od
centrum w stronę Wrocławia.
Otti 13225 - 603 491 335

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wynajęcia
umeblowaną kawalerkę lub
nieduże mieszkanie 2 pokojowe. Tylko Kowary, Karpacz lub
bliska okolica. Od zaraz. - 500
184 868

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pok. 44mkw. - do wynajęcia
mieszkanie w starym budownictwie, okolice Zakładów Optycznych z ogródkiem, 700zł. +
media + kaucja, od 20 sierpnia
- 602 388 364
2 pokoje do wynajęcia. Wspólna
kuchnia, łazienka. Domek jednorodzinny. Niezależne wejście,
duży ogród, parking. Jelenia
Góra, Osiedle Czarne. Tel.75
75 215 89, 795 203 490
3 pokojowe i kawalerka super Na ul. Krótkiej kawalerka (40m)
i 3 pokojowe (80m) Umeblowane, kuchnie w zabudowie
w osobnym pomieszczeniu,
pralka, internet. Stan mieszkań
bdb. Więcej informacji pod nr
tel.: 603 139 998
40-90m, 1000-1300 zł centrum
- Prusa 12, 2 lub 4 pokoje,
tanie ogrzewanie, nowoczesna
kuchnia i łazienka, ogród, taras,
ew. garaż, media, również dla
studentów, - 501 424 849
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 - 697 397
297/75 752 29 80
Do wynajęcia 2 kawalerki, niezależny wjazd, parking, ogród.
Jelenia Góra. Osiedle Czarne.
Tel. 757521589, 795203490
Do wynajęcia 2 pokojowe
36m2 Jel. Góra, ul. Kiepury, 4
piętro. Opłata: 550 + czynsz go
JSM + media, kaucja zwrotna
2000 zł tel. 600 217 523
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 komfortowa
kawalerka na Morcinka (dawny
Chemik)ogrzewanie i ciepła
woda z sieci 700zł plus woda
i prąd kaucja 1000zł - 606 952
341
Do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe - Zabobrze 1000zł +
liczniki + kaucja - 697 183 433

Do wynajęcia mieszkanie dla
studentów(-ek) 48 m kw. Dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon od strony południowej.
Blisko Uniwersytetu Ekonomicznego. - 507 681 598
Do wynajęcia pokoje w mieszkaniu studenckim. Trzy sypialnie pokój dzienny z aneksem
kuchennym. Mieszkanie w pełni
wyposażone. Blisko kolegium
ul. Kadetów kontakt tel 691
478 591
Kawalerka 200m od Kolegium - do wynajęcia ładna
umeblowana i wyposażona
kawalerka z balkonem. Wszystkie media z sieci. - 510 410
288
Kawalerka 599 zł w przyziemiu bloku. Piechowice. Mieszkanie jednopokojowe, kuchnia,
łazienka. Wygodna lokalizacja.
lic 9549 - 501 736 644
Kawalerka do wynajęcia.
Sobieszów wysoki standard.
Tel. 601 918 475
Mam do wynajęcia mieszkanie
dwa pokoje, kuchni ,łazienka,
duży balkon, co z sieci miejskiej,
częściowo umeblowane, w
Jeleniej Górze, w bardzo przystępnej cenie. - 609 637 845
Umeblowana kawalerka-pokój podzielony ścianką, aneks
kuchenny z pokojem dziennym
oraz sypialnia. Koszt to ok.
900-950 zł miesięcznie (czynsz,
ogrzewanie, prąd, gaz, woda,
śmieci). - 607 055 918
Willa z pokojami na wynajem
okolice Karpacza sprzedam 516 858 222
Wrocław
Centum. Bardzo
dobra lokalizacja.
Mieszkanie 3
pokojowe, kompletnie
wyposażone, np. dla
studentów. 2100 zł.
tel.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 kawalerkę po
remoncie. W pełni umeblowane
+ AGD. Tel. 512 578 703
Wynajmę mieszkanie 58 m2
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój wyposażone i umeblowane dla czterech osób.
Lokalizacja rejon siedziby Uniwersytetu Ekonomicznego, SM
Polfianka. Kontakt: 507087104
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu, tanie
w utrzymaniu, umeblowane,
wyposażone w sprzęt AGD.
Cena: 900 zł + media / miesięcznie + kaucja. - 884 168
320
Wynajmę mieszkanie w Wojcieszowie 50 m, kuchnia, 2
pokoje, łazienka, przedpokój.
Więcej informacji pod numerem
tel. 691 969 930
Wynajmę pokoje komfortowe, umeblowane, przytulne 3
pokoje telefon 669538053

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kawalerkę zamienię na
większe - Kawalerkę 4 piętro
ul. Paderewskiego do remontu,
ogrzewanie i ciepła woda z sieci
zamienię na większe (z dopłatą)
- 665 733 272
Zamienię na mniejsze mieszkanie 87m2 do remontu, wymienione okna, 2 osobne pokoje,
duży salon z kuchnią, łazienką,
przedpokój, wejście do piwnicy.
Zamiana z dopłatą - 725 031
444

DOMY
KUPIĘ
Poszukujemy dla klienta
domu 120m2-180m2 w Cieplicach, Podgórzynie, Sobieszowie, Przesiece, z działką
min 1000m2. Salon minimum
55m2. EKR Nieruchomości, nr
lic 12382 - 601 610 040

DOMY
SPRZEDAM
Do sprzedaży dom (240m^2)
z warsztatem na 4 stanowiska. Duży ogród z basenem.
Z powodu wyjazdu sprzedam
pilnie. - 696 342 574
Jeżów Sudecki dom 390tyś 116 m.kw. Ogrzewany gazem,
posadzki przygotowane do położenia podłogi, ściany gotowe do
malowania, wszystkie instalacje. Salon, 3 sypialnie, garaż,
1300 m.kw. działka. Rychlewski
Nieruchomości lic 954 - 501
736 644
Ładny dom - 150 m2, 5 pokoi
na działce 995 m2, na trasie
kowary - Karpacz 495 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Sprzedam dom do remontu,
w atrakcyjnym miejscu, 101m2,
działka 505m2, wysoki parter
+ piętro, 5 pokoi, kuchnia, 2
łazienki, cena 150 tys. zł tel.
516 606 242

Sprzedam dom na wsi wyremontowany 300m2 na działce
75ar nowy dach, okna, elewacja, do wprowadzenia 20km od
Jeleniej Góry. - 507 408 229
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
Stylowy, niepowtarzalny Ścięgny k. Karpacza ok. 250
m kw. z piękną werandą nad
potokiem, 7 pokoi, ogrzewanie
gazowe plus kominek w salonie, rok budowy 2005. Tylko
395000,- Możliwość dokupienia
wyposażenia. lic.9549 - 726
290 939
Super szeregówka - Podgórzyn. garaż, salon, taras, zabudowana, wyposażona kuchnia,
4 sypialnie, ogródek. Całość
zadbana w doskonałej kondycji
i w świetnym miejscu. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości 501 736 644

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Dwie działki obok siebie
Komarno (1000+ 1333) budowlane, prąd, kanalizacja, nowy
asfalt. Świetny dojazd, piękny
widok. 130tyś. Polecam Remigiusz Rychlewski lic 9549 - 501
736 644
Jeżów Sudecki rolna-inwestycja - Ziemia rolna o powierzchni
2,14 ha, kilkadziesiąt metrów
od zabudowań. Ładny widok.
Dopłaty. Łąka. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736
644
Komarno widokowa działka
- tylko 125000 zł. Woda, prąd,
kanalizacja, nowy asfalt, piękny
widok. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644

Wynajmę lokal w centrum
70m na sklep (idealny na
spożywczy, cukiernię lub
Apartament blisko cen- inny), koło pksu, 70 m plus
trum, sprzedam na dobrych zaplecze, od zaraz, cena do
warunkach atrakcyjny lokal uzgodnienia - 601 924 778
handlowo-usługowy w ścisłym centrum Jeleniej Góry
NIERUCHOMOŚCI
na rogu 1-go Maja/KlonoPOZOSTAŁE
wica. Idealnie nadający się
SPRZEDAM
pod gabinet lekarski. - 697
Sprzedam
garaż muro397 297/75 752 29 80
wany 24m2 wysoki z siłą. ul.
Centrum, boczna 1 Maja Wincentego Pola. Tel. 75 64
- Lokal 60 m.kw. 180000. 28 953
parter, witryna, zaplecze. Na
wszelką działalność. Możli- Stodoła - duża, murowość negocjacji. Rychlewski wana, w doskonałej konNieruchomości lic 9549 - 501 dycji. Ok 600 m.kw. pow.
zabudowy. Teren widokowy
736 644
- mieszkaniówka i usługi.
Doskonała na agroturystykę,
LOKALE
dom weselny itp. Siedlęcin.
MAM DO WYNAJECIA Lic 9549. - 501 736 644
Do wynajęcia lokal usługowy
NIERUCHOMOŚCI
w centrum Jeleniej Góry 34
m parter witryna tej 607 10
POZOSTAŁE
11 16 lub 697 69 09 14
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia lokal w cen- Garaż do wynajęcia w J.G.
trum 60mkw na każdą dzia- - 22,5m2 przy ul. Nowowiejłalność tel.794 264 274
skiej w Jeleniej Górze. Garaż
Koło sądu na kancelarię, posiada prąd, regały, glazura
biuro - Lokal na wysokim na posadzce, drzwi na pilota..
parterze, rozkładowy, trzy 300zł brutto. - 669 066 266
gabinety/pokoje, poczekal- Wynajmę garaż (z kanania, łazienka. Wojska Pol- łem) przy ul. Podchorążych
skiego 64, róg Mickiewicza. (koło dawnej jednostki wojRychlewski Nieruchomości skowej). - +48503191727
lic 9549 - 501 736 644
Lokal 62m - usługowoużytkowy w centrum miasta
ul. Poznańska - sklepy z
A r k a d a m i , p a r t e r, d u ż a
witryna, rolety, idealny na
biura czy usługi. Atrakcyjna cena najmu. - 888
221 321
Lokal handlowo-usługowy 32m w ścisłym centrum miasta ul. Długa,
p a r t e r, d u ż a w i t r y n a ,
główny deptak miasta,
lokal zadbany, ogrzewanie
w cenie. - 888 221 321
Pomieszczenie do wynajęcia w centrum 17m2, parter. Tel. 606 245 013

LOKALE
SPRZEDAM
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reklama

To miejsce
czeka na

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ciebie!

Biuro podróży
58-506 Jelenia Góra
ul. Jana Pawła II 17 pasaż
tel.kom: 662 755 546
tel./fax.: 75 761 26 36
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