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Nowe boiska
przy gimnazjach

Do końca września powstaną
w mieście dwa nowe obiekty
sportowe.

Strona 4

Bartek pójdzie teraz do II klasy, książki kosztowały rodziców około 300 złotych

Droga ta szkoła. Można na nią wydać mniej pieniędzy?
- Już się praktycznie uporaliśmy z zakupami rzeczy, które synowi będą potrzebne w
szkole, kosztowało to około
500 złotych. Najdroższe są
podręczniki - mówią Joanna
i Marcin Paprotni z Jeleniej
Góry. Im dziecko starsze, tym
trzeba więcej płacić za komplet
książek. Czy można je kupić za
mniejsze pieniądze?
Według rozporządzenia resortu
edukacji, wydania szkolnych książek
będą teraz zmieniane nie częściej, niż
co trzy lata. A to oznacza, że część
uczniów będzie mogła korzystać z
podręczników używanych, więc można sporo zaoszczędzić. Rozczarowanie
czeka rodziców uczniów I klasy szkoły
ponadgimnazjalnej oraz IV klasy podstawowej, którzy ze względu na nową
podstawę programową są skazani na
zakupy w księgarni.
Jak wynika z analizy serwisu Tablica.pl używane podręczniki, w
zależności od ich stanu, można kupić
od 30 do nawet 50 proc. taniej. – W
księgarni za jeden egzemplarz trzeba
zapłacić od 20 zł do 40 zł. Tymczasem

ich używane odpowiedniki kosztują
od kilku do maksymalnie kilkunastu
złotych. Najwięcej, bo ok 260 zł można zaoszczędzić na podręcznikach
do liceum, najmniej – 140 zł – na
książkach do klas IV-VI – mówi Przemysław Klemczak z serwisu ogłoszeń
lokalnych Tablica.pl, który uruchomił
specjalną giełdę książek do szkoły.
- Nareszcie, komentuje zarządzenie
resortu edukacji pani Alicja z Jeleniej
Góry (nie chciała nazwiska w gazecie), która ma w podstawówce dwójkę
dzieci i jedno w gimnazjum. - Co roku,
już od wiosny martwię się, za co wyposażę moje pociechy do szkoły. Na
pewno zainteresuję się używanymi
książkami - dodaje.
Kupując podręcznik z drugiego
obiegu trzeba jednak sprawdzić, czy
widnieje on w spisie podręczników
wymaganych przez szkołę. Każdego
roku, jeszcze w czerwcu, każda placówka podaje listę podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym.
Kupując książki, oprócz sprawdzenia
tytułu i autora, należy zwrócić szczególną uwagę na numer MEN. Numer
wydrukowany na podręczniku musi
być taki sam, jak na spisie opublikowanym przez szkołę.
(red, dotpr.pl)

- Wyprawka do szkoły sporo kosztowała, ale daliśmy radę – mówią Joanna
i Marcin Paprotni ( na zdjęciu z Bartkiem i młodszym synkiem Kubą).
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Przybędzie
kanalizacji

Tragedia przy Cieplickiej

– Pod podłogą obecnego ośrodka
kultury w Szklarskiej Porębie znaleziono
rysunki sprzed ponad 30 lat, wykonane tu
podczas lekcji plastyki przez uczniów dawnej Szkoły Podstawowej nr 2. Po remoncie
obiektu, który potrwa do 15 listopada,
będzie można obejrzeć to znalezisko.
(mea)

W piątek, 24 sierpnia, o godz. 20.20
przy ul. Cieplickiej 17–latek bez prawa
jazdy potrącił trzy osoby przechodzące przez pasy. Jedną z nich, starszego
mężczyznę, nie można było wyciągnąć
spod samochodu. Wszyscy w stanie
krytycznym trafili do szpitala i w wyniku
odniesionych obrażeń zmarli.
17-letni jeleniogórzanin jechał toyotą
od Sobieszowa w kierunku Jeleniej Góry
razem z 73-letnia pasażerką, właścicielką
pojazdu oraz 17-letną dziewczyną, kole-

żanką chłopaka. Przy ul. Cieplickiej nieletni najprawdopodobniej nie zauważył pieszych i wjechał w nich z dużą prędkością.
Jedna z ofiar, 80 letni mężczyzna, został
wciągnięty pod koła auta i zaklinował
się. Strażacy wyciągali go za pomocą poduszek pneumatycznych. Dwie kobiety w
wieku 74 i 79 lat oraz 80-letni mężczyzna
w stanie krytycznym trafili do szpitala,
gdzie w wyniku doznanych obrażeń
zmarli. 17-latek był trzeźwy.
(Angela)

Ale znalezisko!

DLA FIRM
i
OSÓB PRYWATNYCH


TRANSPORT MEDYCZNY

(profesjonalnie wyposażona karetka z doświadczonymi
ratownikami i lekarzem)

SZKO£A TAÑCA
Beaty i Tomasza Tabor



SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY



KURSY KPP
tel.: 502 575 443
www.divemed.pl
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Była czołówka na rondzie

wpadła w poślizg i zderzyła się czołowo
z fordem, którym kierował 41-letni
mieszkaniec powiatu lwóweckiego.
Sprawczyni została przewieziona do
szpitala, gdzie okazało się, że nie odniosła poważniejszych obrażeń.
(mea)
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w piątek (24 sierpnia) doszło do
czołowego zderzenia bmw z fordem
na rondzie przy wjeździe do miasta z
kierunku Zgorzelca. Kierująca bmw
55-letnia kobieta chciała wjechać na
rondo. Nie dostosowała prędkości jazdy
do warunków panujących na drodze,

REKLAMA

Jest umowa w sprawie kolejnej rozbudowy miejskiej sieci
kanalizacyjnej. To dwie duże
inwestycje.

Strona 16
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Fot. Angela

- Jestem dużą indywidualnością i mam pomysł na siebie
- mówi bokser. Już 22 września,
skrzyżuje rękawice w walce podczas gali we Wrocławiu.
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Na szczycie wzgórza z widokiem na urokliwe Karkonosze powstaje kameralny zespół budynków mieszkalnych. Osiedle stanowi połączenie perfekcyjnej architektury (projekt realizowała firma FORUM PROJEKT)
z bliskością natury oraz przepięknymi widokami na
Karkonosze, panoramę miasta i Wzgórze Krzywoustego
(Grzybek).
Osiedle zlokalizowane jest w odległości 1,5 km od
Placu Ratuszowego przy wyjeździe z Jeleniej Góry na
Zgorzelec i Jakuszyce. W realizowanym I etapie budynku oferujemy 36 mieszkań od 1 do 4 pokojowych, od 28
do 110 m2.
Zaprojektowane od strony południowej trzy mieszkania (75, 105, 110 m 2) ostatniej kondygnacji
posiadają antresole z tarasami o powierzchni od 31 do 50 m 2.
Ze wszystkich tarasów i balkonów rozpościera się przepiękny widok na całe pasmo Karkonoszy.
Mieszkania usytuowane na parterze posiadają tarasy połączone z ogródkami rekreacyjnymi.





Każde z mieszkań posiada:
balkon lub taras,
przynależną komórkę lokatorską oraz
miejsce parkingowe na parkingu zewnętrznym lub za dodatkową opłatą stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

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 wodnokanalizacyjnej PWiK WODNIK a energię cieplną przeznaczoną na ogrzanie budynku i ciepłej wody
użytkowej dostarcza PEC, co znacznie redukuje koszta.

Idylla Karkonoska

Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
JAKIE POWINNO BYĆ?
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

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

POWIAT

zachęcamy

również

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ

do

odwiedzenia

www.ksjdevelopment.pl

naszej

strony

internetowej

NA OBEJRZENIE SWOJEGO MIESZKANIA

501 123 648

Starostwo w unijnym programie „Europa obywatelek i obywateli”

Razem dla edukacji i rynku pracy
Jeleniogórskie Starostwo Powiatowe przygotowuje się do
projektu w programie „Europa obywatelek i obywateli”,
w którym wezmą udział powiaty z Polski, Niemiec, Czech,
Belgii, Holandii i Francji.
– Już pół roku pracujemy nad
tym wnioskiem - mówił Wiesław
Dzierzba, dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
- Chcemy pokazać, jak efektywna

JELENIA GÓRA

może być współpraca między regionami z różnych państw Unii Europejskiej. We wrześniu zostanie złożony
wniosek, w którym przedstawiciele
jeleniogórskiego Starostwa Powiatowego zadeklarowali cztery zadania

na lata 2013-2014 - powiedział Jarosław Hajndrych z Wydziału Promocji,
Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Jednym z zadań będzie porównanie systemów edukacji pod kontem
różnych problemów np. malejącej
liczby szkół zawodowych, przez co
brakuje fachowców w konkretnych
zawodach. Warto podkreślić, że
pozostałe kraje mają podobny pro-

Trwa budowa placu zabaw przy szkole

Inwestycja jest na półmetku
Do końca września br. przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Grottgera w Jeleniej Górze
zostanie wybudowany plac zabaw. Koszt inwestycji to około 120 tys. zł.
Jak mówi Sławomir Banach, kierownik budowy, termin wykonania
zadania to koniec września, ale prace
zakończą się wcześniej. Na terenie

przy szkole powstanie plac zabaw
z elementami dostosowanymi do
potrzeb niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży. Będą m.in. huśtawki,
karuzela, małpi
gaj, równoważnia oraz stół do
pin ponga. - Jesteśmy w połowie prac, jeśli
pogoda będzie
nam sprzyjała,
skończymy
przed planowanym terminem
– mówi Sławomir Banach.

Jak mówi wicedyrektor Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych Małgorzaty Łasek – Dowiat, nowy plac to
nie tylko urządzenia do zabawy, ale
również do rehabilitacji. - Dotychczas
wynosiliśmy urządzenia przenośne,
ale to nie to samo. Bardzo cieszymy
się z nowego placu, który z pewnością
ułatwi nam pracę, a dzieciom i młodzieży przyniesie wiele radości i pozwoli
na lepszy rozwój – mówi Małgorzata
Łasek – Dowiat. Teren wokół placówki
będzie też utwardzony, powstanie pięć
miejsc parkingowych, nowy dojazd,
udrożniona będzie droga pożarowa i
wymienione zostanie ogrodzenie.
(Angela)

blem z wykształceniem młodzieży.
Kolejnym zadaniem jest porównanie
systemu informacji turystycznych,
czyli sprawdzenie w jaki sposób
prowadzi się marketing regionalny
w poszczególnych krajach.
Koordynatorami projektu będą
powiaty: jeleniogórski oraz Aachen,
które od lat ściśle ze sobą współpracują.
(mea)
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Bidony H&M groźne dla dzieci
Spółka H&M poinformowała Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
że zatyczki butelek bidonów dla dzieci
mogą rozpaść się na mniejsze kawałki,
stwarzając ryzyko zakrztuszenia się
przez dziecko plastikowymi kawałkami.
Na polskim rynku sprzedano niemal tysiąc sztuk takich dziecięcych bidonów na
wodę. - Klienci, którzy kupili taką butelkę
proszeni są o zaprzestanie jej używania
oraz o jej zwrot do najbliższego sklepu
H&M, gdzie otrzymają równowartość
ceny zakupu – informuje Urząd Ochrony

Konkurencji i Konsumentów. Informacja o wycofaniu dziecięcej butelki na
wodę i prośba o jej zwrot została umieszczona we wszystkich sklepach sieci
H&M oraz na stronie www.hm.com
Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez
niego na rynek nie jest bezpieczny
powinien niezwłocznie powiadomić
o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie
tego obowiązku, zagrożone jest karą w
wysokości do 100 tys. zł.
(Angela)
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Zdobądź zawód za darmo

w Centrum Kształcenia Plejada!
Centrum Kształcenia Plejada w Jeleniej Górze
- szkoła o wieloletniej tradycji i doskonałych notowaniach, jeśli brać pod uwagę bazę dydaktyczną i
zdawalność egzaminów zawodowych zaprasza
społeczność Jeleniej Góry i okolic do zapoznania
się z ofertą rekrutacyjną na rok 2012/2013.
Tylko teraz czesne - 0 zł na wszystkich
kierunkach przez cały okres kształcenia!
Matura nie jest wymagana, nie ma też ograniczeń wiekowych. Zajęcia nie kolidują z pracą
i są prowadzone w systemie stacjonarnym wieczorowo lub zaocznym. Szkoła posiada własny
budynek z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami do praktycznej nauki zawodu.
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Polecamy:
- opiekun medyczny 1 rok nauki
- opiekun medyczny 2 lata nauki dla osób po
podstawówce, gimnazjum i zsz.
- technik masażysta 2 lata nauki
- opiekunka dziecięca 2 lata nauki
- technik usług kosmetycznych 2 lata nauki
- technik hotelarstwa 2 lata nauki
- technik obsługi turystycznej 2 lata nauki
- technik bhp 1,5 roku nauki
- technik administracji 2 lata nauki
- terapeuta zajęciowy 2 lata nauki
- asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok nauki
oraz wiele innych.
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Osoby dla których rok lub dwa lata nauki to
za długo mogą skorzystać z oferty szeregu kursów i szkoleń przygotowanych przez CKP.
Krótkoterminowe kursy dają możliwość
szybkiego zdobycia wiedzy i rozpoczęcia pracy. Najbardziej popularne kursy to: kadry
i płace, księgowy początkujący, podstawy
fryzjerstwa, masaż, kosmetyka pielęgnacyjna
i wizaż oraz wiele innych.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się
do sekretariatu Centrum Kształcenia Plejada
przy ul. Waryńskiego 20, tel. 75/648-83-85.
Wszelkie informacje można uzyskać również
na stronie internetowej szkoły
www.plejada.edu.pl oraz pisząc na adres
email: jgora.plejada@op.pl

Rok szkolny czas zacząć
60 jeleniogórskich szkół podlegających urzędowi miasta w Jeleniej
Górze było sprawdzanych pod kontem przygotowania do nowego roku
szkolnego. Placówki wizytowała Mirosława Dzika, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry, która ocenia standardy
bazy i przygotowanie.
Celem wizytacji było sprawdzenie czy i w jakim stopni szkoły są
przygotowane do przyjęcia uczniów
oraz, w których szkołach potrzebne
są większe remonty, które trzeba
ująć w planach budżetowych na
przyszłe lata.
Mirosława Dzika podkreślała, że
najchętniej miasto będzie pomagało
tym placówkom, które starają się
pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych: z unii europejskiej, od
sponsorów czy rodziców pracujących
w czynie społecznym.
(red)

Do końca września powstaną dwa nowe boiska. Jedno z nich będzie z lekkim opóźnieniem

Od początku września br. uczniowie Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze mieli już korzystać z
nowego szkolnego boiska do piłki nożnej, jednak jak na razie wykonano tylko 30 procent
tego zadania. Termin zakończenia prac zostanie więc przesunięty do połowy września br.
Dlaczego? Przed czasem natomiast zakończy się budowa boisk przy ul. Grunwaldzkiej.
Jak tłumaczy szef warszawskiej firmy Robtenis, która wygrała przetarg
na to zadanie, przyczyną opóźnienia
prac była twarda ziemia oraz zbyt
krótki termin wykonania robót.
- Bardzo dużo czasu zabrało nam
korytowanie gruntu. Obecnie już to
zakończyliśmy, położyliśmy gruby
tłuczeń. Na to pójdzie drobniejsza
warstwa tłucznia i nawierzchnia
boiska z trawy syntetyczne. Mieliśmy
tylko miesięczny okres wykonania
prac, a na etapie projektowania
nikt nie przewidział, że tłuczeń
będzie można dowozić do szkoły
tylko małymi autami. Ponadto jeszcze naszemu dostawcy kamienia
zepsuła się kruszarka. Opóźnienie
nie wynikają więc z naszej winy.
Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z
założeniami projektowymi, zawsze
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kończymy swoje prace przed czasem,
tak jak w przypadku budowanego
na terenie Jeleniej Góry drugiego
boiska przy Gimnazjum nr 3 przy
ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze,
gdzie termin wykonania jest do
końca września, a prace zakończą
się w połowie miesiąca – dodaje szef
firmy Robtenis.
Cały teren przy Gimnazjum nr 4
został odwodniony, a koszt budowy
boiska to około 293 tys. zł.
Przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej
Górze przy ul. Grunwaldzkiej powstaną dwa pełnowymiarowe boiska
do piłki siatkowej i jedno boisko do
koszykówki. Dodatkowo ma być wybudowany rozbieg do skoku wzwyż
i rzutnia do pchnięcia kulą. W ten
sposób połączone szkoły będą miały

pełną bazę sportową.
Ta inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.
– Będą to dwa pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, jedno
boisko do koszykówki. Dodatkowo
ma być wybudowany rozbieg do
skoku wzwyż. Mam nadzieję, że
przy tej inwestycji otrzymamy też
elementy do zeskoku. Obecna rzutnia
do pchnięcia kulą, którą posiada- Pierwszy mecz na boisku przy Gimnazjum nr 4 przy ul. Karłowicza
my, z racji budowy boisk, zostanie w Jeleniej Górze uczniowie rozegrają w połowie września.
usytuowana w innym miejscu. Po
realizacji tej inwestycji będziemy ze sztuczną nawierzchnią, cztero- szczęścia uzyskamy, kiedy będziemy Przeorski, były dyrektor Gimnazjum
mieli naprawdę pełną bazę sportową. torową bieżnię do biegu na 60 m i mogli korzystać ze stadionu przy nr 3 w Jelenie Górze.
Mamy już boisko do piłki nożnej profesjonalną skocznię w dal. Pełnię ulicy Grunwaldzkiej – mówił Marek
(Angela)

Nauka w ogólniakach teraz ze zmianami

Do liceum po nowemu
Od pierwszego września br.
w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące nauki w liceach. Uczniowie będą mogli
wybrać rozszerzony zakres
nauczania z matematyki,
języka polskiego i obcego
już od pierwszej klasy, a
pozostałe przedmioty od
drugiej. Co to oznacza?
Chodzi o nowe rozporządzenie
w sprawie ramowych planów nauczania. W tym temacie absolwenci
jeleniogórskich gimnazjów byli już
informowani z końcem minionego
roku podczas specjalnych spotkań.
– Są to zmiany, o których od dłuższego czasu myślały już licea ogólnokształcące, w tym nasze – mówi Eu-

lalia Kłodawska–Szwajcer, dyrektor
Zespołu Szkół ogólnokształcących
nr 1 w Jeleniej Górze. – Licealiści w
pierwszym roku nauki będą uczyli
się wszystkich przedmiotów na
poziomie podstawowym. Wyjątkiem
będą przedmioty obowiązkowe
na maturze, czyli język polski,
matematyka i język obcy. One będą
mogły być realizowane od pierwszej
klasy na poziomie rozszerzonym,
ponieważ zakres rozszerzony będzie
obejmował również tematy z poziomu podstawowego. Dotychczas
poziom podstawowy i rozszerzony
miał różny zakres tematyczny. O
tym, czy te przedmioty będą od
pierwszej klasy realizowane na poziomie rozszerzonym będzie jednak
decydował nauczyciel, który sprawdzi czy dana klasa ma odpowiedni

poziom wiedzy, by poradzić sobie z
zakresem rozszerzonym.
Jeżeli natomiast nauczyciel nie
zdecyduje się na wprowadzenie
poziomu rozszerzonego w klasie
pierwszej, to licealiści będą uczyli się
tych przedmiotów jako rozszerzonych dopiero od drugiej klasy.
- Uczniowie ponownie będą wybierać rozszerzone przedmioty
w okresie marca i kwietnia, po
kilku miesiącach nauki. Wówczas
zadecydują, w którym kierunku
kształcenia chcą iść. Od drugiej
klasy pozostałych przedmiotów
będą się bowiem uczyli w zakresie
ograniczonym – mówi Eulalia Kłodawska–Szwajcer.
Dodatkowo do tej pory uczeń
mógł wybrać dany profil, teraz w
klasie drugiej będzie miał prawo
wybrać od dwóch do czterech przedmiotów rozszerzonych.
(Angela)

Fot. Angela

Nowa baza sportowa przy gimnazjach
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bezpłatne Szkoły „AMICUS” życzliwi, otwarci, gotowi poposiadają uprawnienia szko- móc w każdej sytuacji, potrały publicznej od 1998 roku.
fią dostrzec Wasze trudności
i docenić Wasze starania.
Realizujemy programy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych
Nasi nauczyciele mają dużą salach wykładowych z wywiedzę i doświadczenie, są korzystaniem najnowszych

technologii multimedial- W Naszych Szkołach przywiązunych.
jemy dużą uwagę do panującego
klimatu, pomagamy słuchaczom
Naszym słuchaczom zapewnia- uwierzyć w siebie, uczymy twórmy wszelkie pomoce naukowe czego i krytycznego myślenia oraz
jak również materiały z
przygotowujemy do przyszłości.
przeprowadzonych zajęć w for- Kadra pedagogiczna to grono
mie elektronicznej.
przyjaznych, doświadczonych
i kreatywnych nauczycieli o wyNie pobieramy opłat za naukę sokich kompetencjach pedagoi wydawane zaświadczenia.
gicznych z wieloletnią praktyką
zawodową. Zespół pedagogiczny
Uczestniczymy i organizujemy czuwa nad naszymi Słuchaczami,
różne formy dokształcania po- pomaga w dokonywaniu wyborów
zaszkolnego (kursy zawodowe), edukacyjnych i zawodowych oraz
również w ramach projektów rozwija społecznie. Ukończenie
finansowanych ze środków UE. nauki w „AMICUS-ie” jest przepustką na studia wyższe bądź daje
możliwość kontynuowania nauki
Nasza oferta edukacyjna:
Gimnazjum dla Dorosłych w Policealnej Szkole CERTUS i zdo„AMICUS” to szkoła zajmująca się bycie zawodu technika ochrony
kształceniem i edukacją dorosłych osób i mienia lub technika BHP.
i młodzieży. Placówka koncentruje
się również wokół rozwijania umie- W Liceum Ogólnokształcącym
jętności i zainteresowań swoich mogą uczyć się osoby, które:
uczniów, kursantów lub słuchaczy. • ukończyły 16 lat lub ukończą
w roku kalendarzowym, w któDzięki uczestnictwu w zajęciach orgarym rozpoczynają naukę
nizowanych w szkole można zdobyć
wiedzę oraz nowe sprawności, co • legitymują się świadectwem
ukończenia gimnazjum lub
sprawi, że uczący się będą lepiej
8-letniej szkoły podstawowej
przygotowani do wyzwań, jakie staną
przed nimi podczas kolejnych etapów • chcą kontynuować naukę na
semestrach programowo wyżedukacji. Szkoła współpracuję z Dolszych, ponieważ wcześniej
nośląską Wojewódzką Komendą
z różnych przyczyn były zmuszoOHP oraz pracodawcami w zakresie
ne przerwać edukację w innym
organizacji przyuczenia do wybraLiceum Ogólnokształcącym
nego zawodu osób niepełnoletnich
• z uwagi na obowiązki rodzinne
w trakcie edukacji gimnazjalnej.
lub pracę nie mają możliwość
Gimnazjum dla Dorosłych (od 16
kształcenia w szkole dziennej
roku życia), którzy chcą kontynuować
naukę po 6 letniej szkole podsta- • nie mają środków na finansowanie nauki
wowej. W przypadku uczestników
OHP ukończone 15 lat, najpóźniej Forma zajęć; system zaoczny,
dwa razy w miesiącu (sobota
w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczi niedziela).
nych. Po ukończeniu Gimnazjum
absolwenci mogą bezpłatnie uczyć • Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.
się w Liceum Ogólnokształcącym
„AMICUS”, a następnie kontynuować • Dokument po zakończeniu
nauki: świadectwo ukończenia
naukę w Policealnej Szkole CERTUS
Liceum Ogólnokształcącego
zdobywając zawód technika ochrony
/ Świadectwo Dojrzałości na
osób i mienia lub technika BHP.
druku MEN
Forma zajęć; system zaoczny, dwa • Wszelkie zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.
razy w tygodniu.
• Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.
• Dokument po zakończeniu nauki:
świadectwo ukończenia Gimnazjum na druku MEN
• Wszelkie zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.
• Zapisy na wszystkie semestry.
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AMICUS” to szkoła o trzyletnim okresie nauczania. Oferta edukacyjna
adresowana jest do absolwentów
gimnazjum lub 8-letniej szkoły
podstawowej. Absolwenci Liceum
Ogólnokształcącego otrzymują
świadectwo ukończenia szkoły
oraz świadectwo dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego.
Nauka prowadzona jest w systemie
zaocznym (sobota i niedziela) co 2
tygodnie. Nauka języków obcych
odbywa się w grupach ćwiczeniowych.
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tel. (75) 75 22 305
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„AMICUS” to szkoła o dwuletnim
okresie nauczania skierowana do
absolwentów, którzy ukończyli
zasadniczą szkołę zawodową.
Absolwenci Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego otrzymują
świadectwo ukończenia szkoły oraz
świadectwo dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym
(sobota i niedziela) co 2 tygodnie.

• Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.
• Dokument po zakończeniu nauki:
świadectwo ukończenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego / Świadectwo Dojrzałości
na druku MEN
• Wszelkie zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.

Rekrutacja: bez egzaminów
wstępnych - decyduje kolejność
składania zgłoszeń!
Legitymacja szkolna uprawnia
do zniżek na przejazdy i bilety
W Uzupełniającym Liceum Ogólno- wstępu.
kształcącym mogą uczyć się osoby,
Bezpłatne Szkoły Dla Dorosłych
które:
• ukończyły 16 lat lub ukończą „AMICUS” znajdują się przy ul.
w roku kalendarzowym, w któ- Cieplickiej 16 w Jeleniej Górze
(róg ul. Cieplickiej i Tabaki)
rym rozpoczynają naukę
• legitymują się świadectwem przystanek Cervi
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
• chcą kontynuować naukę na Sekretariat przyjmuje interesansemestrach programowo wyż- tów w dniach od poniedziałku do
szych, ponieważ wcześniej z róż- piątku w godz. 10.00-14.00 oraz
nych przyczyn były zmuszone dodatkowo wtorki i czwartki
przerwać edukację w innym od 15.00 do 18.00 tel. (75) 75Uzupełniającym Liceum Ogólno- 22-305
kształcącym
• z uwagi na obowiązki rodzinne Z a c h ę c a m y d o o d w i e d z e lub pracę nie mają możliwość n i a s t r o n y i n t e r n e t o w e j
www.amicus.jelenia.pl, gdzie
kształcenia w szkole dziennej
• nie mają środków na finansowa- mogą Państwo znaleźć wszelkie
bardziej szczegółowe informacje
nie nauki
Forma zajęć; system zaoczny, dwa o placówce oraz skorzystać z zapisów
razy w miesiącu (sobota i niedziela). online.

27 sierpnia 2012 r.
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JELENIA GÓRA

Okradali klientów w marketach
Do policyjnego aresztu trafiła kobieta
i mężczyzna z Kamiennej Góry, którzy
na terenie jeleniogórskich marketów
okradli co najmniej trzech klientów.
Ich łupem padły portfele wraz z całą
zwartością. Kobieta kradła w warunkach, tzw. „recydywy”. W maju br.
wyszła z więzienia, gdzie odbywała
karę za podobne przestępstwa. Teraz
złodziejom grozi do 5 lat wiezienia.
- W miniony piątek (17 sierpnia
br.) około godziny 12.20 w jednym z
jeleniogórskich marketów, 29-letnia
mieszkanka Kamiennej Góry wykorzystując chwilową nieuwagę dwóch
klientek, ukradła im z torebek portfele
wraz z zawartością dokumentów i
pieniędzy o łącznej wartości około 600
zł – informuje podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
W czasie, kiedy kobieta kradła, mężczyzna tworzył „sztuczny tłok”. Jedna

REGION

z okradzionych kobiet, kiedy zorientowała się , że padła ofiarą przestępstwa
powiadomiła o tym pracowników
ochrony sklepu, którzy uniemożliwili parze ucieczkę , a następnie
powiadomili policję. Okazało się, że
mieszkańcom Kamiennej Góry udało
się ukryć łup. Policjanci w oparciu o
monitoring wspólnie z pracownikami
sklepu odnaleźli w jednym z kartonów
ukryte portfele i dokumenty, które
oddano właścicielkom. Sprawcy trafili
do policyjnego aresztu.
- Po wykonaniu czynności para
została zwolniona. Jednak jeszcze
tego samego dnia ponownie wrócili
do policyjnego aresztu. Tym razem
zostali zatrzymani w innym jeleniogórskim markecie, gdzie dopuścili się w ten sam sposób podobnej
kradzieży – dodaje podinsp. Edyta
Bagrowska.
(red)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA 21-latek zabił 52-latkę przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze i uciekł

Zakatował konkubinę
Kiedy Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zgłaszali policji, że ich podopieczna, 52-letnia kobieta z
ul. Wyczółkowskiego nie odbiera telefonu, nikt nawet nie
podejrzewał, że w jej mieszkaniu doszło do tragedii. 10
sierpnia po otwarciu lokalu znaleziono zwłoki kobiety.
Sekcja wykazała, że została ona pobita i zmarła w wyniku
odniesionych obrażeń. Oprawcą okazał się 21-latek, który
przez dłuższy czas mieszkał ze swoją ofiarą.
Mariusz S. z Kożuchowa, bo tak
nazywa się mężczyzna podejrzany o pobicie 52-latki ze skutkiem
śmiertelnym, został zatrzymany
przez jeleniogórskich policjantów
w poniedziałek (20.08) przed jednym z banków w Zielonej Górze.
To prowadzone czynności, w tym
rozpytanie świadków, doprowadziło

jeleniogórskich funkcjonariuszy do
zabójcy.
- Jak ustalili funkcjonariusze, do
zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5
sierpnia br. w jednym z jeleniogórskich mieszkań. Mężczyzna od pewnego czasu przebywał w mieszkaniu
pokrzywdzonej. Tej nocy dotkliwie ją
pobił. Kobieta wyniku odniesionych

Mieszkaniec Kowar miał marihuanę, amfetaminę, konopie indyjskie...

Awanturnik z narkotykami
Osiem lat więzienia grozi 31-latkowi, u którego w mieszkaniu policja znalazła ponad 300 porcji marihuany i amfetaminy, a także cztery krzewy konopi indyjskich. Policja
została wezwana do mieszkania mężczyzny, bo ten zakłócał
ciszę nocną. Był pijany i awanturował się ze swoją równie
pijaną konkubiną w obecności 3 –letniego dziecka.
Całe zdarzenie miało miejsce w środę
(22 sierpnia br.) około godziny 23.30.
- Drzwi do wskazanego mieszkania otworzyła 26-letnia właścicielka,
oprócz niej w mieszkaniu był jej 31-letni
konkubent oraz 3-letnia córeczka- infor-

muje podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. - W trakcie rozmowy z
kobietą i mężczyzną policjanci wyczuli
od nich zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,5 promila w

organizmie mężczyzny oraz 0,7 promila
w organizmie kobiety. W związku z
tym, że oboje opiekunowie znajdowali
się pod wpływem alkoholu, opiekę nad
dzieckiem powierzono babci – dodaje
Edyta Bagrowska.
W mieszkaniu na stole policjanci
zauważyli resztki marihuany oraz fajkę
do palenia tego narkotyku. Podjęto
decyzję o przeszukaniu mieszkania.
- Takie zachowanie mężczyzny
jeszcze bardziej wzbudziło podejrzenie
funkcjonariuszy. Został on umieszczony w policyjnym radiowozie. W
mieszkaniu w jednej z szaf z ubraniami

Czy dzieci powinny uczyć się
języka obcego?
Dzieci uczące się języka
obcego w bardzo młodym
wieku będą lepiej władać
językiem ojczystym i osiągać lepsze wyniki w nauce
innych przedmiotów.
Według Komisji Europejskiej kontakt z językami
obcymi już w bardzo młodym wieku może sprawić, że
dzieci będą się szybciej
uczyć języków obcych, lepiej
władać językiem ojczystym
i osiągać lepsze wyniki
w nauce innych przedmiotów. Uczenie się języków
obcych od wczesnego dzieciństwa nie tylko daje solidne
podstawy do nauki w przyszłości, lecz również wpływa
na stosunek do innych języków i kultur1.
Nauka języka nie powinna
być nudnym i męczącym
zadaniem gdyż będzie wtedy
nieefektywna. Istnieje mnóstwo sposobów na urozmaicenie i uatrakcyjnienie procesu nauki. My wykorzystujemy do tego klocki Lego.

Jak wygląda kurs językowy z Lego?
Bez względu na wiek trudno
oprzeć się przyjemności budowania z klocków Lego. Coraz
częściej stosuje się klocki do
nauki kreatywnego myślenia
i pracy zespołowej wykorzystując je podczas nauki podstaw matematyki, techniki,
mechaniki i języków obcych.
W Centrum Językowym
PCKK przygotowaliśmy kurs
językowy oparty na klockach
Lego. Każde słówko ilustruje
klocek Lego, który można
dotknąć. Każdą czynność
można „zagrać” przy pomocy
zbudowanej scenerii i przygotowanych akcesoriów. Jeśli
dziecko mówi „I’m walking”(idę) to wykonuje ruch
ludzikiem wędrując ulicami
miasteczka. To pozwala łatwiej zapamiętać obce słowa
i zwroty, skojarzyć je z konkretnymi przedmiotami, sytuacjami i miłym doświadczeniem zabawy.
Kurs rozpoczynamy od zbudowania awatara – ludzika,
którym będziemy się posługiwać w czasie całego roku. Do
dyspozycji mamy ponad 5
tysięcy nóżek, korpusów,
główek i akcesoriów. W ciągu
roku ludzika można modyfikować zmieniając mu części
ciała, dokładać akcesoria.

Zajęcia,
prowadzone
w blokach 2x40 min, podzielone są na trzy części w ramach, których uczestnicy
powtarzają poznany materiał,
następnie bawią się budując,
odgrywając scenki i w ten
sposób przechodzą płynnie do
trzeciej części, w której wprowadzany jest nowy materiał.
W trakcie zajęć nie piszemy
- mówimy, budujemy, odgrywamy role. Celem zajęć jest
przełamanie bariery mówienia
przez dzieci, sprowokowanie
ich do budowania wypowiedzi w języku obcym.
Po zajęciach uczestnicy
otrzymują karty z poznanym
słownictwem, zadaniem domowym itd.. Materiały zostały przygotowane w taki sposób, by rodzice bez problemu
mogli powtórzyć z dziećmi
poznane słowa i zwroty, zweryfikować poznawany materiał i skontrolować zadanie
domowe.
Na koniec kursu, każdy
uczestnik dostaje na własność
swojego awatara i zgromadzone w ciągu roku przedmioty.
P. Janic
_______________________________________________

1

http://ec.europa.eu/languages/
languages-of-europe/early-languagelearning_pl.htm

policjanci znaleźli woreczki strunowe
z zwartością marihuany i amfetaminy. W sumie zabezpieczono ponad
300 porcji narkotyków. Dodatkowo
okazało się, że mężczyzna również
uprawiał ziele konopi indyjskich w
swoim ogrodzie, rosły one pomiędzy
grządkami z pomidorami – informuje
Edyta Bagrowska.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu. Obecnie policjanci sprawdzają
źródło pochodzenia zabezpieczonych
narkotyków oraz sprawdzają czy
mężczyzna ich nie sprzedawał.
(Angela)

obrażeń zmarła. W trakcie prowadzo- okoliczności tej sprawy i nie zdradzanych czynności policjanci ustalili, że ją żadnych szczegółów.
(Angela)
21-latek udzielał również nieodpłatnie
narkotyki małoletnim
– informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Na
wniosek prokuratury
rejonowej w Jeleniej
Górze sąd zastosował
wobec 21-latka tymczasowy areszt na
trzy miesiące. Obecnie Mieszkaniec Kożuchowa został
policjanci wyjaśniają zatrzymany w Zielonej Górze.
szczegółowo wszystkie Teraz czeka na proces w areszcie.

JELENIA GÓRA

Tyran szalał u teściów
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wbrew woli swoich
teściów wtargnął na ich posesję i
nie chciał jej opuścić. Okazało się,
że mężczyzna również znęcał się
nad swoją żoną, a teściowej groził,
że ją zabije. Ponadto bez wiedzy
właścicieli zabrał samochód,
którym kierował wbrew zakazowi
sądowemu. Teraz grozi mu do 5
lat więzienia. Do zdarzenia doszło
w środę (22 sierpnia br.) około
godziny 17.30 w Jeleniej Górze.

- Policjanci, którzy pojechali na
interwencję zatrzymali 24-latka,
który trafił do policyjnego aresztu.
W trakcie czynności okazało się, że
w domu teściów przebywała również jego żona, która wcześniej
powiadomiła policję o tym, że
mąż znęca się nad nią psychicznie
i fizycznie – informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)

Fot. KMP Jelenia Góra
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JELENIA GÓRA

„Jedenastka”dostanie mnóstwo sprzętu elektronicznego

„Jedenastka” została wybrana jako
jedna z 12 jeleniogórskich szkół zgłoszonych do rządowego programu
„Cyfrowa Szkoła”. Obecnie ogłoszono
przetarg na to zadanie.
Idea programu „Cyfrowa Szkoła”
polega na rozwijaniu kompetencji i
umiejętności uczniów oraz nauczycieli
w stosowaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej – mówi Mirosława Dzika, zastępca prezydenta Jeleniej
Góry. Dofinansowane jest wyposażenie
w sprzęt komputerowy konkretnych
szkół w miejscowości, a precyzyjnie – w
sprzęt, który będzie służył uczniom klas
IV – VI. Powinniśmy zakupić komputery mobilne i sprzęt towarzyszący, przy
czym otrzymujemy dofinansowanie z

REGION

Co naukowcom zdradzi poryblin?
Zespół naukowców z Katedry Ekologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi obecnie
obserwacje poryblinu jeziornego w
wodach Wielkiego i Małego Stawu
w Karkonoskim Parku Narodowym.
Roślina w czasie epoki lodowcowej
została w te okolice zepchnięta przez
napierający lodowiec.
Uzbrojeni w sprzęt do nurkowania
naukowcy dokonają oceny stanu
populacji tej niezwykle rzadkiej rośliny. Poryblin jeziorny potrzebuje
do swego rozwoju szczególnie czystej
wody oraz dna niezanieczyszczonego
mułem. Rośnie w strefie przybrzeżnej

jezior lobeliowych w północnej części
kraju. A na południu jest obecny
właśnie w Karkonoszach, będąc
świadkiem dawnej epoki lodowcowej, w czasie której został w te
okolice zepchnięty przez napierający
lodowiec – wyjaśniają pracownicy
KPN -u. Wyniki badań tegorocznych
będą porównane z wynikami badań
z przyszłych lat. Na tej podstawie
zostanie określony przyszły kierunek
rozwoju populacji tej ciekawej rośliny. Obecnie, jak twierdzą naukowcy,
przyszłość gatunku w wodach Wielkiego Stawu nie jest zagrożona.
(Angela)

ME w wysokości od 50 do 80%, w zależności od rodzaju naszych wydatków
– dodaje wiceszefowa miasta.
Miasto złożyło wniosek obejmujący
wszystkie 12 jeleniogórskich szkół
podstawowych, a całkowity koszt

urządzeń, planowanych do zakupu
sięgał ponad 1,8 mln zł. Kuratorium
Oświaty przyznało dofinansowanie
tylko jednej placówce.
Ze względu na liczbę uczniów,
którzy mogą korzystać z tego sprzę-

tu, wybrano Szkołę Podstawową
nr 11. Kwota dofinansowania zakupionego sprzętu sięgnie niemal
200 tys. zł. Miasto dołoży około
50 tys. zł.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Wielka integracja
przed dzwonkiem
Gry i zabawy integracyjne z
wychowawcami klas, spotkania,
konkursy, wycieczka krajoznawczo–turystyczna, ognisko i pieczenie kiełbasek czy dyskoteka
– to tylko kilka z atrakcji, które
czekają na uczniów pierwszych
klas Liceum Ogólnokształcących
nr 1 w Jeleniej Górze podczas
tegorocznych warsztatów integracyjnych. Odbędą się one 30
– 31 sierpnia br. w Rezydencji
„Markus” w Przesiece.
Warsztat y Integracy jne dla
uczniów pierwszych klas I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Jeleniej Górze
to w tej szkole tradycja. Po raz
pierwszy zostały zorganizowane
w roku szkolnym 2005/2006. W
opinii uczniów, na podstawie przeprowadzonych ankiet, okazały
się strzałem w dziesiątkę – mówi
Eulalia Kłodawska – Szwajcer,
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej
Górze. - Podobną ocenę wystawili
warsztatom nauczyciele, pełniący
funkcję wychowawców klas.
Jak wyjaśnia dyrekcja szkoły,
najważniejszym celem wy jazdowego spotkania wszystkich
„pier wszaków” jest wzajemne
poznanie uczniów i nauczycieli, a
przede wszystkim uczniów z wychowawcą klasy. Warsztaty są też
okazją do zaprezentowania przez
młodzież posiadanych umiejętności i talentów, podjęcia rywalizacji
między zespołami klasowymi
w zaplanowanych konkursach,
uczestniczenia w krótkiej wycieczce prezentującej walory turystyczne regionu jeleniogórskiego,
zapoznania się z podstawowymi
zasadami funkcjonowania szkoły
oraz do dobrej zabawy.
(Angela)
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Fot. KPN

Do 10 września br. do jeleniogórskiej Szkoły Podstawowej
nr 11 trafi sprzęt komputerowy o wartości blisko ćwierć
miliona złotych. Będzie to 56
komputerów z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne i
projektory.

Fot. Angela

Dla uczniów 56 komputerów

27 sierpnia 2012 r.

Kierunek EKONOMIA specjalnoœci
Ekonomia mened¿erska (studia I stopnia)

Analiza ekonomiczna (studia II stopnia)

Gospodarka i administracja publiczna (studia I i II stopnia)

Rachunkowoœæ i doradztwo finansowe (studia I i II stopnia)
Kierunek ZARZ¥DZANIE specjalnoœci

Logistyka mened¿erska (studia I stopnia)

Zarz¹dzanie gospodark¹ turystyczn¹ i hotelarstwem (studia I i II stopnia)

Zarz¹dzanie jakoœci¹ i œrodowiskiem (studia I stopnia)

Zarz¹dzanie jakoœci¹, œrodowiskiem i ryzykiem (studia II stopnia)

Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem (studia II stopnia)


8

27 sierpnia 2012 r.

og£oszenia
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2012-07-27 godz. 15.00 - 2012-08-24 godz. 15.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja niemiecka o dobrych
referencjach poszukuje opiekunek
do osób starszych na warunkach
legalnych. Nie pobieramy prowizji.
Wymagany jęz. niem. kontaktowy Tel.
004923079937848
Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony z terenu
Jeleniej Góry. Praca na stałe. Mile
widziane młode osoby. Nie wymagamy
grupy inwalidzkiej - 605 097 861
Agencja Ochrony zatrudni pracownika ochrony / monitoringu CCTV.
Praca w Jeleniej Górze, atrakcyjne
wynagrodzenie. - 609 486 000
Avon dodatkowe pieniądze - Produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki,
prezenty. Oferty, nowości co 3 tyg.
Wygodny sposób składania zamówień,
dostawa do domu. Bez zobowiązań.
Tel 692494164
Biuro nieruchomości zatrudni Rychlewski Nieruchomości poszukuje
ambitnej , operatywnej osoby do pracy.
Kontakt: remigiuszrych@wp.pl - 501
736 644
Centrum AiB zatrudni na umowę
o pracę opiekunki osób starszych
do pracy w Niemczech. Osoby bez
znajomości języka zapraszamy na
bezpłatny kurs językowy od września
- 882 122 666
Dam pracę - praca kebab, pizza, mała
gastronomia, doświadczoną osobę,
chętnie zarejestrowaną w Urzędzie
Pracy tel. 601 822 396
Dam pracę dobrze płatną. Prześlij
CV na adres mailowy. - jeleniagora.
dekra@gmail.com
Dam pracę na stanowisku dekarz.
Dobre wynagrodzenie, normowane
godziny pracy. - 793 676 758
Dekarz obróbki Świeradów Zdrój
- Zlecę kopuły wieżyczki z blachy
tytan -cynk oraz wykonanie obróbek
blacharskich w Świeradowie Zdrój. 514 249 879
Dom Wczasowy w Karpaczu przyjmie
osoby na stanowisko kelnera, kucharza, recepcjonisty - 665 556 042
Doradca ds. Nieruchomości - Praca
w ogólnopolskiej firmie Home Broker.
Od kandydatów oczekujemy: zainteresowania tematyką nieruchomości,
determinacji w realizacji celów, samodzielności, cv - dominik.sniezek@
open.pl - 667 940 256
Dziewiarz - Praca w Holandii w
fabryce włókienniczej. Wymagane
dosw. na okrągłych maszynach dziewiarskich. Mile widziana znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego.
Kontakt tel. pn.-pt. 9.00 - 17.00. - 697
519 777
Firma " Multiservice " zatrudni specjalistę d/s kadr i płac. Praca w domu.
Wymagamy min. 5 lat stażu i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
, umiarkowany i znaczny stopień ( I i II
grupa inwalidztwa - 795 520 288
Firma budowlana poszukuje dwóch
pracowników do prac wykończeniowych-gładzie, malowanie, tapetowanie
itp. - 509 102 292
Firma budowlana przyjmie do pracy
dekarza. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Premie. Praca w zgranej ekipie, przez
cały rok - 793 676 758
Firma IT poszukuje osoby do aktualizacji stron www. Praca pn-pt godz
8-16 w Mysłakowicach. Wymagane:
biegła obsługa komputera, znajomość
podstaw html, css. Wynagrodzenie ok:
1300zł "na rękę". - 509 202 060
Firma Iwo-Bau poszukuje fachowców
od płytek do pracy w Niemczech.
Wymagany komunikatywny Niemiecki.
Umowa, zakwaterowanie, wysokie
stawki godzinowe, bdb warunki. 699952962, 501418553
Firma 'Joker' o/Jelenia Góra - Zatrudnimy pracowników Grupy Interwencyjnej i Przedstawicieli. Kontakt z CV
jeleniagora.dzialhandlowy@joker-security.pl - 696 444 329
Firma Joker Security zatrudni do
grupy interwencyjnej osoby z terenu
Jeleniej Góry i okolic. Kontakt jeleniagora@joker-security.pl

Firma Lakfam w Kowarach - producent konstrukcji stalowych zatrudni:
spawaczy, ślusarzy, kontrolera jakości,
operatora programistę maszyn CNC,
handlowca z językiem angielskim. CV
prosimy wysyłać na adres lakfam@
lakfam.pl - (75) 718-22-42
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
- zatrudni: - ślusarzy/spawaczy konstrukcyjnych - operatora wózka widłowego z uprawnieniami (mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności) tel.
603 583 039 lub 75 64 35 416/400
Firma OPEK przy ul. Spółdzielczej 35
w Jeleniej Górze poszukuje kierownika
magazynu – doświadczonego w pracy
na magazynie i kierowaniu pracownikami. Kontakt osobisty lub rafal.
poddebniak@opek.com.pl
Firma zatrudni brukarzy. Więcej
informacji pod numerem tel. 502
-238 -662
Firma zatrudni na umowę o pracę
grafika komputerowego. Wymagana
Dobra znajomość Języka angielskiego,
programów Adobe Illustrator i/lub Corel
Draw. CV wraz z listem na adres:
s.lamch@fx-sport.com - 756 450 830
Firma Zdrowotna szuka do działu
zdrowotno-odżywczego najchętniej
absolwentów ukierunkowanych szkół.
1500-2500. Gwarantujemy szkolenia
ułatwiające awans i wyższe zarobki.
CV na zdrowybiznesusa@gmail.com
- 605 565 758
Hotel Villa Romantica zatrudni kierownika recepcji. info@villaromantica.
pl - 501 700 433
Hotel Villa Romantica zatrudni
pracownika recepcji. Wymagane
doświadczenie. info@villaromantica.
pl - 501 700 433
Hotel w Karpaczu zatrudni pokojową. CV proszę wysyłać na e-mail.
- dworliczyrzepy@dworliczyrzepy.pl
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
kucharza hotel2000@wp.pl - 501
700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
pokojową. hotel2000@wp.pl - 501
700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
pomoc kuchenną. info@villaromantica.
pl - 501 700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
pracownika recepcji. Wymagane min
2 letnie doświadczenie hotel2000@
wp.pl - 501 700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
szefa kuchni, kucharza oraz pomoce
kuchenne. - 75 757173599
Inżynier (mistrz) montażu - PMPoland S.A. Wymagania: znaj. b.dobra
rys. technicznego i j.angielskiego (inne
mile widziane); wykszt. wyższe mechaniczne, doświadczenie na podobnym
stanowisku.Oferta:praca@pmpgroup.
com - 075-64-59-528
Iwo-Bau poszukuje do pracy w Niemczech dekarzy i brukarzy. Praca na
terenie Niemiec i Belgii. Gwarantujemy
umowę + zakwaterowanie + bardzo
dobre warunki. Praca od zaraz. Kontakt
9-19 - 699 952 962
Iwo-Bau poszukuje do pracy w Niemczech dekarzy z doświadczeniem.
Gwarantujemy zakwaterowanie +
umowę + dobre stawki. - 501418553,
699952962
Iwo-Bau poszukuje fliziarzy do pracy
w Niemczech. Wymagany komunikatywny niemiecki. Umowa, zakwaterowanie, wysokie stawki godzinowe, bdb
warunki. Kontakt 9-18 - 501 418 553
Iwo-Bau zatrudni na czas nieokreślony panią ,do pracy w biurze ze
b.d. znajomością j.niemieckiego.
Wymagane doświadczenie. 501418553,507703283
Iwo-Bau zatrudni Panią do prowadzenia biura. Wymagamy doświadczenie
w pracy oraz znajomość j.niemieckiego
w st. bardzo dobrym. Atmosfera bardzo
miła. Kontakt 9-17 - 501 418 553

Jesteś młodą i atrakcyjną dziewczyną? Szukasz pracy, która prócz
pieniędzy da Ci satysfakcję? Trafiłaś
w idealne miejsce. Szukamy dziewczyn od 18- 30 roku życia, które chcą
przeżyć ekscytującą przygodę wraz z
nami. Oferujemy pracę w roli tancerki
w jedynej, największej i ekskluzywnej
w Polsce agencji marketingowo- reklamowej, która jest właścicielem ekskluzywnych klubów Cocomo. Dlaczego
to z Tobą nie mielibyśmy się spotkać
na rozmowę? Wyślij nam swoje CV i
dołącz do naszej sieci Przyjmujemy
aplikację tylko z aktualnym zdjęciem
oraz numerem telefonu. kinga1cocomo@gmail.com 536911412
KCM Clinic zatrudni asystentki stomatologiczne z biegłą znajomością
języka angielskiego i/lub niemieckiego.
CV ze zdjęciem proszę przesyłać na
rekrutacja@kcmed.pl z dopiskiem
stomatologia - 536 269 002
Kelnera / barmana - Hotel Tango w
Jeleniej Górze pilnie zatrudni mężczyznę z doświadczeniem na w/w stanowisko. CV e-mail kontakt@hoteltango.
pl - 661 689 790
Kierownik budowy. Praca w Niemczech. Wymagana komunikatywna
znajomość j.niemieckiego. Oferuje:
zakwaterowanie oraz wysokie wynagrodzenie. - 501 527 818
Kosmetyki Mariza dodat. praca Dołącz do naszego zespołu i zostań
konsultantką/tem Marizy już teraz! 30%
marża, świetne i tanie kosmetyki. Dla
Ciebie i znajomych. Napisz i dowiedz
się więcej. - magdamr7@gmail.com
Lakfam Producent konstrukcji stalowych zatrudni: spawaczy, ślusarzy,
kontrolera jakości, operatora programistę maszyn CNC, mistrza produkcji,
handlowca z językiem angielskim.
Wymagane doświadczenie. - 75 71822-42 / lakfam@lakfam.pl
Legalna praca od zaraz dla Pań
przy opiece w Niemczech. Zarobki od
1000 do 1400 euro netto plus zwrot za
dojazd 150 euro. Wymagany komunikatywna znajomość języka, informacje
pod nr tel. - 511 844 939
Magazynier-prac.transp.
wew. - PMPoland S.A. Wymagania:
obsługa suwnicy z poz. roboczego,
obsługa wózka widłowego i platf.,
podstawowa obsługa komputera.
Oferty:praca@pmpgroup.com - 07564-59-528
Market Dino w Jeleniej Górze szuka
Kasjerów-Sprzedawców (obsługa kasy
fiskalnej, obsługa stoiska mięsnego,
wykładanie towaru). Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na maila
wpisując w temacie KSJEL - praca@
marketdino.pl
Metafora Pub & Restaurant zatrudni
na stałe barmana. Mile widziane
doświadczenie, znajomość j. niem
dodatkowym atutem. CV ze zdjęciem
składać osobiście lub słać na jjacak@
wp.pl - 504 995 338
Metafora Pub&Restaurant zatrudni
na stałe kelnerkę. Mile widziane
doświadczenie, znajomość j. niem
dodatkowym atutem. Szukamy też
kreatywnego barmana. CV ze zdjęciem
składać osobiście lub słać na jjacak@
wp.pl, tel. 504 995 338
Mieszko Karpacz zatrudni - kucharza
i recepcjonistę z doświadczeniem 665-556-042
Nowo otwarty lokal poszukuje barmanów i kucharzy kontakt pod nr.
tel.504859140
Ochrona - Agencja Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Gryfowa i okolic. Prac a na stałe. - 605
097 861
Ochrona Jelenia Góra - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu Jeleniej
Góry. Mile widziana licencja i doświadczenie w branży. Ciekawe zarobki.
Praca na stałe. - 605 097 861
Ochrona Szklarska Poręba - Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Szklarskiej Poręby, Piechowic lub Świeradowa. - 605 097 861
Od zaraz przyjmę do pracy dekarza.
Bardzo dobre wynagrodzenie! - 696
328 445
Od zaraz przyjmę do pracy murarzy na
kominy. Bardzo dobre wynagrodzenie
- 696 328 445

Opieka w Niemczech - Legalna praca
przy opiece w Niemczech od zaraz dla
pań i panów. Wynagrodzenie 1200
euro plus zwrot za dojazd 150 euro.
Informacje szczegółowe pod nr tel.
wymagana komunik. znajomość języka
niemieckiego - 77/4354075
Opiekunki 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
Ośrodek w Świeradowie poszukuje
Pani na stanowisko pokojowa/pomoc
kuchenna. Praca na stałe, umowa
zlecenie, bez zakwaterowania. Wynagrodzenie 1300 zł netto. Prosimy Cv
mailem. - 757 816 300
Pałac Margot w Karpaczu zatrudni
wykwalifikowany personel: kucharza, kosmetyczkę, kelnerkę, pomoc
kuchenną. CV przesyłać na adres
recepcja@palacmargot.pl
Pałac Pakoszów zatrudni kelnera/
kelnerkę ze znajomością j. niemieckiego, info@palac-pakoszow.pl tel. 75
64 970 75
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach zatrudni na okres
września i października młode osoby
posługujące się językiem niemieckim
wyłącznie w stopniu zaawansowanym
na stanowisko przewodnika. Kontakt:
661699699. CV na poczta@parkminiatur.com - poczta@park-miniatur.
com
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu
przyjmie kelnerkę ze znajomością
podstaw j.niemieckiego na umowę
zlecenie. - 502 333 379
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie na stanowisko pomoc
kuchenną + pokojowa na umowę
zlecenie. - 502 333 379
Poszukiwany sprzedawca/kasjer
do pracy na terenie Jeleniej Góry.
Wymagania: aktualna książeczka
Sanepid oraz umiejętność pracy z
Klientem. Zgłoszenia: rekrutacja@mserwis.com.pl, tel.: 61 846 07 23
Poszukuje kierownika budowy.
Praca na terenie Niemiec. Wymagana
znajomość j. niemieckiego. Wynagrodzenie 15euro/godzina, zakwaterowanie. - 501 527 829
Poszukuje niani do 6 miesięcznego
chłopczyka od września w jeleniej
górze na Zabobrzu 1. Proszę o kontakt
pod nr 665317755
Poszukujemy doświadczonych
murarzy. Legalna praca na terenie
Niemiec. Zakwaterowanie, wysokie
zarobki 13 euro/godz. Tel. 501 527 829
/ 75 64 22 300
Poszukujemy doświadczonych
murarzy. Legalna praca na terenie
Niemiec. Zakwaterowanie, wysokie zarobki. Znajomość j. niemieckiego mile widziana. - 501527829,
756422300
Poszukujemy doświadczonych
operatorów koparki. Legalna praca
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
wysokie zarobki 15euro/godz. Wymagana znajomość j. niemieckiego w
stopniu komunikatywnym. - 767 223
231
Poszukujemy kobiet do pracy
przy opiece nad osobami starszymi
w Niemczech - legalna praca -sprawdzone miejsca pracy -wynagrodzenie
adekwatne do wykonanej pracy -zwrot
kosztów przejazdu Zapraszamy - 757
210 431
Poszukujemy pracownika na stanowisko spawacz(spawanie gazowe
i elektr). Aktualne uprawnienia spawacza gazowego i elektrycznego;
doświadczenie w pracy jako spawacz.
CV na adres: a.cwiek@fabryka-papieru.pl - 722 373 555
Poszukuję dystrybutorów - Zapraszam do współpracy z polską firmą ,
która rozwija się bardzo dynamicznie.
Sprzedaż produktów zużywalnych wysoka marża oraz premie obrotowe,
zapraszam do współpracy osoby z
żyłką do handlu. - jola-m9@wp.pl
Poszukuję osoby do obsługi
maszyny drukarskiej. Oferowane przeszkolenie oraz Praca pełen etat. Oferty
proszę przesyłać na adres michal.w@
questsport.pl - 697 916 806

Poszukuję osoby do prowadzenia
pensjonatu w Karpaczu. Zatrudnienie
w oparciu o umowę o pracę. - 509
475 640
Poszukuję pracownika na stanowisko tajemniczego klienta. CV proszę
składać na adres: twojpartner44@
gmail.com
Potrzebna zmotoryzowana ekipa
2 lub 3 panów do pracy w lesie rejon
pracy Borowice - 513 393 777
Potrzebne dwie osoby do roznoszenia ulotek doświadczenie - 796
400 021
Potrzebny lakiernik samochodowy,
praca w Niemczech na niemieckich
warunkach. - +4915163513050
Praca dla młodej energicznej kobiety
najlepiej uczącej się na stałe lub na
dodatkowo przy sprzedaży perfum i
kosmetyków. Okres próbny-umowa
zlecenie, stawka godzinowa, cv- paramaxkp@wp.pl - 669 911 200
Praca dla tokarza z doświadczeniem
tel.600 224 216
Praca dla zdolnego, może być
początkującego, fryzjera. Studio
Trendy. 501330511
Praca legalna dla doświadczonego
murarza na terenie Niemiec. - 699
989 093
Praca na stacji paliw Peron - Praca
na SP 377 ul. Spółdzielcza, Jelenia
Góra (obok salonu Fiata). Praca na
stanowisku pracownik podjazdu. Bez
limitu wieku, chętnych zapraszamy od
9.30 do 13.00. W czwartek na stację
paliw. - 695 355 390
Praca w agencji reklamowej, wymagana perfekcyjna znajomość środowiska graficznego Corel Draw i
znajomość obsługi urządzeń branży
reklamowej. Cv ze zdjęciem biuro@
reklamy24.com - 888 262 643
Praca w Cottonina - W związku z planowanym otwarciem obiektu w grudniu
tego roku, poszukujemy doświadczonych, ambitnych i zmotywowanych
kandydatów, zainteresowanych kontynuowaniem rozwoju zawodowego w
naszym obiekcie. - +48 607 950 560
Praca w lodziarni w Niemczech
od zaraz do połowy października.
wymagania: młoda osoba, znajomość
języka niemieckiego. CV po niemiecku
i polsku na mail: kasa.inska@gmail.
com - 510 243 264
Praca w opiece Niemcy. Komunikatywny niemiecki. - 663 226 009
Praca. Przyjmę do uzupełniania tynków, malowania. Tel 608-658-351
Przedstawiciel / Manager - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.Lider Rynku Odszkodowań - Oficjalny
tytuł 2012r. Wymagane doświadczenie
w sprzedaży. Więcej informacji po
przesłaniu CV. Jędrzej Górny jedrzej.
gorny@euco.pl - 666 891 758
Przyjmę dekarzy - 793 676 758
Przyjmę do pracy dekarza od zaraz
- 793 676 758
Przyjmę do pracy dekarza. Dobre
zarobki, zgrana ekipa. Praca od zaraz
- 793 676 758
Przyjmę do pracy dekarzy bardzo
dobre wynagrodzenie praca od zaraz
- 696 328 445
Przyjmę do pracy fizycznej w firmie
brukarskiej więcej informacji pod
numerem telefonu 607321995
Przyjmę do sklepu w Karpaczu na
Białym Jarze do wykładania i dokładania towaru na półki od 20 sierpnia do
końca września więcej informacji pod
telefonem - 509 776 089
Przyjmę do sklepu w Karpaczu
na okres wakacyjny wykładanie
towaru na pułki więcej informacji pod
tel519109671
Przyjmę na umowę o prace kucharza/kę i pomoc kuchenna do restauracji
kontakt tel 605999351 lub osobiście
Przyjmę panią (praca w kuchni) i
pana do prac w gospodarstwie wiek
40-57lat. Istnieje możliwość zamieszkania. - 798 153 317
Recepcja, kucharka, kelnerka
- praca dla ambitnych, solidnych.
Karpacz, umowa, dobre zarobki. CV
zdjęcie rekrutacjabialyjar@onet.pl 757 618 951

Recepcjonista dział sprzedaży Umowa o pracę, wykształcenie min.
średnie, biegła znajomość j. niemieckiego lub angielskiego, miła aparycja,
łatwość nawiązywania kontaktów,
dyspozycyjność. JOLLY MED Klinika
Rehabilitacji w Popielówku - popielowek1@jollymed.pl
Recepcjonistka - zatrudnię do
pensjonatu w Przesiece. Wymagany
język niemiecki oraz znajomość komputera. Tel. 519-525-935
Restauracja Mazurkowa Chata
w Jeleniej Górze zatrudni kucharzy z
doświadczeniem - 606 991 160
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni gospodynię domową do pracy
w kuchni - 606 991 160
Restauracja w centrum Jeleniej
Góry zatrudni kucharza z doświadczeniem. Informacje pod nr tel. 504
995 338
Restauracja w centrum Karpacza zatrudni kucharza oraz pomoce
gwarantujemy stała pracę oraz dobre
zarobki cv na astoria.karpacz@o2.pl
lub telefonicznie - 502 583 999
Restauracja w Szklarskiej zatrudni
od zaraz osobę z doświadczeniem w
kuchni na wydawkę. Wiek do 40 lat 502 529 732
Roboty ziemne w Niemczech Firma Iwo-Bau poszukuje robotników
ziemnych do pracy w Niemczech,
wymagany język niemiecki w stopniu
komunikatywnym. Praca od zaraz.
Umowa, zakwaterowanie, wysokie
stawki godzinowe, bardzo dobre
warunki. - 6999529262, 756464557
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
Specj.zakupów systemowych PMPoland S.A. Wymagania: wykszt.
wyższe techniczne, b. dobra znaj.
języka. angielskiego(mile widziana też
niemieckiego), znaj. rysunku techn.
Oferty:praca@pmpgroup.com - 07564-59-528
Specjalista B2B - Nomi - Specjalistę ds Kluczowego Klienta - umowa
o pracę, wynagrodzenie 2200 brutto
+ prowizja wymagania - znajomość
branży budowlanej, prawo jazdy,
samochód, doświadczenie w pracy
jako PH - 661 390 034
Specjalista B2B - Nomi - umowa
o pracę, stawka 2200 brutto + prowizja - wymagana znajomość branży
budowlanej, prawo jazdy CV prosimy
wysyłać na adres kier@jelgor.nomi.
pl - skontaktujemy się z wybranymi
osobami - 661-390-034
Specjalista d/s kadr i płac - Firma
"Multiservice" zatrudni panią do prowadzenia biura w domu z terenu Cieplice
- Sobieszów.Wymagamy min. 5 lat
stażu oraz orzeczenie umiarkowanego
lub znacznego st. niepełnosprawności.
- 795 520 288
Specjalista d/s przetargów - Firma
" Multiservice " zatrudni handlowca
specjalizującego się w przetargach z
wolnej ręki, w pozyskiwaniu obiektów
do ochrony osób i mienia. Praca na
terenie Dolnego Śląska. Wymagamy
min. 5 lat stażu. - jkr@multis.pl / tel:
795520288
Specjalista ds. Lean - Wykszt.
wyższe, znajomość narzędzi Lean
Management oraz doświad. w ich
wdrażaniu, umiejętność przekazywania wiedzy i analitycznego myślenia.
Kontakt: Zorka Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze; kadry@zorka.pl - 756 466 323
Stomatologia KCM Clinic zatrudni
higienistkę stomatologiczną z dyplomem. Mile widziana znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego CV ze
zdjęciem prosimy przesyłać na adres
rekrutacja@kcmed.pl - 536 269 002
Szklarska Poręba - zatrudnimy
od zaraz młodą energiczną osobę
najlepiej z praktyką na kuchnię - 502
529 732
Szklarska Poręba G. - Poszukuje
pilnie kelnerki na prace wakacyjna
w pięknej restauracji z tarasem(do
końca sierpnia) 9zl.godzine, chętnie
z doświadczeniem, mila, pozytywnie
nastawiona do świata osobę, bez
nałogów. - 601 558 884

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szukamy pani, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie czystości i
gotowanie. Zakwaterowanie w obiekcie. Ma być to osoba dyspozycyjna,
pracowita, dokładna, systematyczna i
zorganizowana. - 609 421 818
Wydzierżawię stanowisko fryzjerskie na Zabobrzu. Więcej informacji
pod nr telefonu, proszę dzwonić między 12.00-18.00. - 792 019 292
Zabiorę osobę ze znajomością j.angielskiego na m-c do Jordanii, pomoc
przy leczeniu chorego, wynagrodzenie
1500 zł, wylot 01.09, powrót 28.o9.
Wszelkie pytania pod podanym numerem od 11-17 - 604 460 570
Zatrudnię 2 chłopaków na stanowisko kelner. Szukamy osób miłych
i pracowitych :) Praca typowo na
weekendy (piątek, sobota, niedziela)
Zainteresowanych proszę o kontakt
i CV: mdusinska@gmail.com - 668
629 920
Zatrudnię do pracy w pensjonacie
w Szklarskiej Porębie. Zakres obowiązków: praca w kuchni, sprzątanie pokoi.
Wymagane doświadczenie. Wiek do
45 lat. Zapewniam zakwaterowanie.
- 604 600 992
Zatrudnię kelnera na stałe ze
znajomością języków obcych. CV ze
zdjęciem na: kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię kelnerkę i kucharza
pizzer-mena do restauracji w Jeleniej
Górze CV ze zdjęciem proszę wysyłać
na maile - kris.jelonka@op.pl
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pieczywa najlepiej z doświadczeniem,
mieszkającego w Mysłakowicach - 504
018 415
Zatrudnię kierowcę kat. C - 502
662 364
Zatrudnię konserwatora znającego
się na naprawie starych zegarów. - 782
863 233
Zatrudnię kucharzy z doświadczeniem oraz do klejenia pierogów.
Restauracja w Jeleniej Górze - 606
991 160
Zatrudnię malarzy, regipsiarzy,
szpachlarzy. Mile widziane osoby
młode z doświadczeniem. Wymagane
zaangażowanie, chęć pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę. - 882 270 150
Zatrudnię na pełny etat samodzielnego kucharza/kucharkę. Umowa
o pracę. Możliwość zamieszkania.
miejsce pracy - Szklarska Poręba. 604 941 789
Zatrudnię pana do pielęgnacji
ogrodu również jako konserwatora. 782 863 233
Zatrudnię panią do prowadzenia
domu - 782 863 233
Zatrudnię panią ze stażem w sklepie spożywczym. Jel.Góra-Zabobrze.
kontakt w godz.10-15. - 662 880 419
Zatrudnię Panie na pomoc do
kuchni i sprzątanie w Restauracji w
Jeleniej Górze - 606 991 160
Zatrudnię pokojową w Karpaczu 757 618 511
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego Chata Polska w Jeleniej
Górze ul 1-go Maja 40 - 606 991 160
Zatrudnię stolarza do renowacji
mebli. Kontakt sms. - 600 323 643
Zatrudnię stolarza lakiernika. Okolice JG. Kontakt sms. - 600 323 643
Zatrudnię stolarzy i budowlańców
do prac wykończeniowych. Bardzo
dobrze płatna praca dla pracowników
samodzielnych - 602 513 328
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu pomoc kuchenną z doświadczeniem. - 696 504 506
Zatrudnimy do produkcji i montażu
elementów wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej, mile widziane doświadczenie w branży metalowej, instalacyjnej lub ogólnobudowlanej i prawo jazdy
kat.B - 501 092 469
Zatrudnimy szlifierza-polerzystę
powierzchni form wtryskowych (DJE).
Możliwość pracy w Niemczech (znaj.
języka niemieckiego). Umowa o pracę.
CV na: polerzysta@wp.pl .Wymagane
doświadczenie, zaangażowanie.
Zespół muzyczny zatrudni dziewczynę, która dobrze tańczy, chce
pracować na scenie, kocha muzykę.
Info 880 277 613 , 792 796 991
Zespół muzyczny zatrudni wokalistkę tel. 691 590 576
Zlecimy wykonanie firmie - elewacji-docieplenie w nowym budynku w
Karpaczu tel. 603 861 351

Zostań konsultantką lub bezpośrednią klientką Avon.Zarabiaj do 40% z
własnej sprzedaży.Przez 6 pierwszych
katalogów super prezenty. Szkolenia
kosmetyczne. - 667 268 964
ZPCHR - firma czystościowa zatrudni
osoby z II stopniem orzeczenia o
niepełnosprawności osoby nie pobierające emerytury (renta może być)
Tel 508 263 100, prosimy o kontakt
wyłącznie sms, z podaniem miasta

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupujemy felgi aluminiowe cena 5zl
za 1 kg kontakt tez mailowy vw2000@
op.pl - 787 009 777
Skupujemy części do aut gotówka
od ręki własny transport - 787 009
777

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Belka z Peugeot 206, 3-drzwiowy, z
ABS. Belka jest uszkodzona, nadaje
się do rekonstrukcji. Cena 300zł - 663
399 768
Mam do sprzedania alufelgi oryginalne
do Alfy 156 w bardzo dobrym stanie
16cali wraz z oponami,2 opony w
dobrym stanie 2 do wymiany ,posiadam również 2szt drzwi lewa strona
nr 724313596
Mercedes C-Klasa W202 - różne
części do C-Klasy (1993 - 2001) - 511
823 646
Opona + felga balon kraz na pojedynkach 2008 rok prod nowe nieużywane
tanio cena do uzgodnienia - 695 061
065
Sprzedam części Ford Ka 1.3
Endura. Wszystkie części z demontażu
tel.533529206
Sprzedam części: Renault
Laguna 1.8-97r. Części z demontażu
tel.533529206
Sprzedam opony Dayton 185/70
R13. 4szt.na felgach Poloneza. Bieżnik
6-7mm. Cena 100zl - 530 167 286
Sprzedam opony letnie z felgami
stalowymi 185x70R14 4-otworowe,
rowek 6-7 mm, cena do uzgodnienia
- 75 76 783 08
Sprzedam opony zimowe Bridgestone Blizzak LM80 4x4 rozm.
225x65x17 do aut typu SUV. Opony
kupione nowe w 2011r. Cena
1500,00pln - 606 426 922
Sprzedam oryginalne zderzaki przód
i tył do BMWE60, zderzaki sa w stanie
bardzo dobrym wszystkie mocowania,
nie uszkodzone Zderzak posiada
miejsce na czujniki PDC cena za szt
250zl - 795 883 705

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup - Masz chęć kupić nowe
auto, a nie wiesz co zrobić ze starym,
zadzwoń do nas, kupujemy każdą
markę aut - 882 222 219
Auto za rozsądną cenę - Kupujemy
wszystkie auta za rozsądną cenę
dysponujemy własnym transportem.
- 787 009 777
Japoński samochód kupię Mazda,
Toyota, Suzuki w cenie od 1000zl
do 4000zl odpowiadam na sms tel:
603182814
Każdy samochód, stary, zniszczony,
rozbity legalnie płacimy dzwoń, odpowiadam na SMS-y - 513 718 808
Kupię anglika - gotówka od ręki własny transport - 882 222 133
Kupię auto dowolnej marki w dobrym
stanie. - 882 222 133
Kupię samochody dostawcze i osobowe - płatność gotówką - 533 699
999
Kupię stary samochód Golf 1, syrena,
warszawa lub inny odpowiadam na
sms tel 603183814
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
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie od
1000 do 4000zl odpowiadam na sms
tel 603182814

Skup aut całych i uszkodzonych Kupię samochody cale uszkodzone
powypadkowe osobowe dostawcze w
całości na części odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice 881 479 957
Skup aut dobre ceny - Skupujemy
wszystkie marki aut gotówka od ręki
własny transport - 882 222 219
Skup samochodów za gotówkę - Zajmujemy się odkupem samochodów
osobowych, dostawczych, terenowych
całe uszkodzone od prywatnych klientów jak i od firm (floty). Dojeżdżamy
na miejsce 10min formalności 785667-375
Skupujemy wszystkie auta, dobre
ceny - 888 696 309
Zadzwoń my kupimy twoje auto
- Skupujemy wszystkie marki aut
gotówka od ręki - 511 209 408
Zamień wraka na gotówkę - Kupię
uszkodzone, rozbite, całe, mogą być
bez oc i przeglądu - stan techniczny
i wizualny obojętny-szybki odbiórkonkretnie-legalne dokumenty. Zwrot
z ubezpieczenia. Zadzwoń albo wyślij
sms 792182217

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1996r po
wymianie sprzęgła i rozrządu dodaje
opony zimowe radio CB i CD Sony
stan dobry cena 2200 do negocjacji 601 722 049
Audi 80 1.8 1990zł - b.ładne oraz
dobrze utrzymane auto rodzinne.
Jeżdżone przez osobę niepalącą.
Przegląd do 06.2013, ubezpieczenie
do końca roku. Wsiadać i jechać.
Delikatna poprawka niedaleko wlewu.
jaworrek@gmail.com - 792 311 593
BMW 320 diesel - okazja: 2004 rok, 1.9
diesel ekonomiczny-pali 4.5l/100km,
skrzynia-automat, kolor: grafitowy-metalik. Gratis: komplet opon zimowych.
Cena: 26.000 ZŁ - 607 839 690
BMW 320d E90 kombi czarny podgrzewane siedzenia klimatyzacja
ksenony czujnik deszczu i parkowania
prawdziwy przebieg możliwa zamiana
na Peugeot Partner 2007r + dopłata 609 692 095
Do sprzedania piękna czerwona
Mazda 323 F - bardzo dobry stan - klimatyzacja -5 drzwi -do opłat cena 3900
numer telefonu 603 925 908
Fiat Cinquecento - 700 benzyna +
gaz ważne oc i przegląd 1000zł do
negocjacji - 669 409 662
Ford Mondeo kombi, zadbany - 2.0
TDCI, 2002r, 130 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, cena 10.500 - 512
167 776
Honda Civic 1.4 iS +LPG - Silver
1999r welurowa tapicerka alusy radio
CD 2x poduszki ABS Wspomaganie kierownicy Elektrycznie szyby i
lusterka. Regulacja kierownicy aktualne ubezpieczenie i przegląd - 691
925 781
Jaguar XJ 40 super stan 1994
r - 8000zł.tempomat, klimatyzacja,
elektryczne szyby, Skórzana tapicerka,
lakier metalic, alufelgi, elektryczne
lusterka, komputer pokładowy, 152
tys km, automat. mail: net.eu@onet.
eu - 693 090 187
Kia Sportage1999r 2.0L benzyna ABS, klimatyzacja, 2H, 4HL, blokada
mostów, centr. zamek, elektr. szyby
do rejestracji, 138tyś. przejechane 697 393 818
Kymco stryker 125 silnik wymieniony,
przebieg ok 120000km stan bardzo
dobry, plastiki trochę porysowane,
szybka pęknięta przy transporcie,
więcej info pod nr 785-972-106 Wojcieszyce - 785-972-106
Lexus IS200 skóra piękny - rok
1999/2000, skórzana tapicerka, elektryka, klima, oryginalne felgi 17',
156KM. Piękny kolor! Sprawny 100%,
ubezpieczony, zarejestrowany. Cena:
17tys. do neg. - 539 636 159
Mam do sprzedania Audi A4 rok
200 pojemność 2.5 tdi po wymianie
zawieszenia i oleju cena 8tys - 601
258 992
Mam do sprzedania Golfa 97r o poj 1,8
75 km, benzyna, silnik chodzi b.dobrze
bez żadnych problemów niedawno
wymieniony olej i filtr ubezp. do 09-112012 przegląd do 02-11-2012 cena
4500zł - 603 053 975
Mam do sprzedania kopaczkę dwurzędową , używaną po remoncie . Cena
3100 zł - 607 837 938

Mam do sprzedania samochód marki
Volkswagen Passat rocznik 1998/1999r
Kombi 1.9 TDI. Auto jest w dobrym
stanie, bezwypadkowe, zadbane.
Ubezpieczone, zarejestrowane, w pełni
opłacone. Cena 8000zł - 697 161 122
Mam do sprzedania skuter marki Sym.
Model Sym Symply 50.Zarejestrowany
, ubezpieczony do 11.07.2013Jest on
w bardzo dobrym stanie. Kupiłem go
w salonie w Maciejowej, przejechane
3200km. Tel.605 155 368
Mam do sprzedania zadbanego VW
Golf' a 3 1994rok Pojemność 1.6
benzyna. 187512Km przebiegu. Olej
wymieniony przy 187000Km. Ubezpieczenie i przegląd ważny. Zapraszam do
oglądania w Karpacz. - 608 020 795
Mam do zaoferowania bardzo zadbany
samochód marki Opel Astra kombi z
silnikiem o pojemności 1.6 wyposażonym w instalację gazową.Po wymianie
klocków hamulcowych , oleju . Cena
4000zł. - 501 773 310
Mercedes 230-Eklase 1998 bd
kondycji cena 8500 zł lub zamiana na
dostawczy tel. 726 317 956
Opel Corsa B 1.0 Ecotec 99r. Posiada:
4x air-bag, klimatyzacje, wsp. kier.,
ABS, auto alarm, radio-cd, sportowe
zawieszenie, sportowy wydech. Pięknie prezentuje się pośród innych cors
- Polecam/4200zł - 888 339 373
Peugeot 407 sw sport. diesel 2.0
16v .100 kw rok prodm 2005 .przebieg
232000 km. czarny. wyposażenie;
skóra xenony audio jbl kola 17" aluminiowe czujniki park. klimatronic kola
zim, cena 17500 pln - 608 661 415
Przyczepka z plandeką 900zł Mam do sprzedania przyczepkę lekką
SAM, rok produkcji 2004. Mało używana, garażowana, światła sprawne,
ładowność 400kg. Sprawna w 100%,
na dobrych oponach. Cena 1100zł.
Więcej info pod nr 790790193. - 790
790 193
Renault Clio - el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy. Samochód ,bardzo
zadbany w super stanie technicznym
Silnik bezawaryjny i ekonomiczny.
spalanie ok 5l/100km polecam 794697413 / 794697415
Renault Clio 2004 rok 1,5 DCI 3
drzwiowe szyby el. klimatyzacja cena
7500zl. bdb stan idealny do miasta 794 697 413
Renault Megane II kombi DCI - 1.5
turbo diesel bordowy met. klimatyzacja
el. szyby zarejestrowany w kraju więcej
inf na tel. Cena 9500 zl - 881 479 957
Renault Thalia LPG - 2003r. 1,4
Instalacja gazowa sekwencyjna. Elektryczne szyby, lusterka, wsp. kier.
centralny zamek na pilota poduszki
pow. dodatkowy komplet opon na zimę.
II właściciel [kobieta] bardzo zadbany
7900pln. - 511 699 191
Seat Ibiza II Sport Hatchback - polecam 1.4 benzyna 98r. 145tyś zielona
bardzo dobrze utrzymana cena 4400
sportowa, zdrowy silnik, klima, przegląd 31.07.2013 OC 26.08.2012 - 691
851 116
Skuter Gateway Spider 50 - zarejestrowany, ubezpieczony na rok, rok
produkcji 2007 rok, kolor niebieski,
3000tys km przebiegu, stan bdb,
bagażnik tylni, skrzynka nowych części
gratis nr 607445544, Jelenia Góra,
cena 1400zł
Skuter Peugeot sc 80 l - rok 1989
80 zarejestrowana na 50 cena 2500zł
do negocjacji - 669 409 662
Sprzedam Audii 80 1991 rok 1,6
benz. Więcej informacji pod telefonem
888530355. Ubezpieczenie ważne do
września. Jelenia Góra. Użytkowany
przez kobietę. Cena 1.800 zl do
negocjacji.
Sprzedam Fiat Palio Weekend 1,2
75KM, 2000 124100km + komplet
opon zimowych, pierwszy właściciel
tel. 609 443 247
Sprzedam Forda Transit ciężarowy
+ 6 osób - diesel rok pr 1993 - 693
261 761
Sprzedam Jeep Grand Cherokee
z roku 2000 w pełnym możliwym
wyposażeniu. Stan techniczny bardzo
dobry, bardzo niska cena. Więcej info
660 856 947
Sprzedam Megane 2 2003 rok
1.5 dci ekonomiczny 4.5L/on 100 km
klimatyzacja el szyby, do niewielkich
poprawek tech. cena 9500 zl - 881
479 957

Sprzedam Mercedes Benz W126
benzyna poj.2600 automat 122kw
wersja USA rok 1985 cena do negocjacji. - 533 253 135
Sprzedam Mercedesa 307D blaszak
1,5T tel. 500 168 910
Sprzedam Nissan Primera kombi,
rok prod.2002 pojemność 2,2 DCI
turbo, moc126PS, biały, stan dobry,
przebieg 210tys,spalanie w trasie
6,7.cena 7000 zl. tel kontaktowy
530208898
Sprzedam samochód ciężarowy
Volkswagen Transporter T5 TDI 2.5,
rok 2003, furgon, kolor biały. Kupiony
w salonie, pierwszy właściciel. Faktura
VAT. Cena 20 000,00. Więcej informacji
pod tel 609880880
Sprzedam samochód Ford Galaxy
1.9 TDI,2004r, 130000km przebiegu,
książka serwisowa, bezwypadkowy,
bogate wyposażenie, sprowadzony
z Niemiec, zarejestrowany w PL,nie
wymaga wkładu finansowego. Cena
27000 - 697 090 395
Sprzedam Seat Leon 1,9 TDI 2000r
klimatyzacja el.szyby X 4,TCS alufelgi,
składane i podgrzewane lusterka, auto
alarm, ABS, podłokietnik przedni, cena
13500zł - 794 697 413
Sprzedam Skodę Felicję z 1999
roku. Silnik 1,3. Ekonomiczny samochód z gazem. Więcej informacji pod
telefonem. Bezwypadkowy. - 502
311 462
Sprzedam skuter Keeway Flash w
idealnym stanie. Po dużym serwisie.
Nie wymaga wkładu finansowego.
Cena 1200zł. - 697 090 395
Sprzedam skuter Sym MIO 50 - Skuter koloru biało-czerwonego, w stanie
bardzo dobrym, nie wymaga żadnych
napraw, ubezpieczenie opłacone do
lipca 2013 r. przegląd techniczny do
2014 roku. Przebieg 2300 km. - 693
771 975
Sprzedam skuter Sym w idealnym
stanie, zakupiony i serwisowany w
salonie srebrny w komplecie 2 kaski
firmowe i bagażnik. Cena 2.700 zl. 601-71-39-06
Sprzedam super motocykl Yamaha
rok. prod 1999, poj 1000cmm,wymieniony olej, opona tył, klocki ham.
Ubezpieczenie opłacone cały rok oraz
przegląd. cena:9600 lub zamienię na
auto, rozważę każdą propozycję - 663
813 461
Sprzedam Toyota Avensis Verso
więcej info pod nr 509282553
Sprzedam Volvo XC 90 w bardzo
dobrym stanie technicznym i wizualnym. Samochód zarejestrowany
w pełnym możliwym wyposażeniu.
Więcej info 660 856 947
Sprzedam VW Transporter 1997rok,
2,4 diesel, składak, silnik w bardzo
dobrym stanie, do poprawek blacharskich. Cena 4500 do negocjacji. Info
pod nr 790790193
VW Caddy 2004 1,9 TDI 105 KM Zarejestrowany, f-ra VAT, 5 osobowy,
kupiony w salonie Skody, w lutym
wymieniony rozrząd i inne części za
2000zł, 2xairbag, el. szyby, lusterka i
inne cena 21.000, kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 693 864 837
VW Golf IV 1.9 TDI 2002r - Full opcja
poszerzony chip ekonomiczny ABS,
ESP, 8 poduszek, climatronic, tempomat, alufelgi 17', car audio, podłokietniki, regulacja wysokości obu foteli
przednich, wszystko za 14600zl - 665
468 239
VW- Golf Kombi TDI - rok 2001 1,9TDI 115 Km Climatronic 4szyby elektryczne, lusterka, szyberdach ESP,
ciemne tylne szyby, kolor ciemny
granat, stan bardzo dobry, nowa turbina - 602 477 624
VW Polo Tuning - niepowtarzalny, rok
produkcji 1996, benzyna, 1.4, kolor
zółty, szerokie opony, mega trzyma
się drogi. Cena 3.500 zł do negocjacji.
- 665 707 021
Z powodu wyjazdu sprzedam okazyjnie
Renault 19 1993 rok ,do wymiany dwa
drążki skrętne -tył. Reszta -wszystko
sprawne. Cena 1000 zł - 606 103 615

ANONSE
MATRYMONIALNE
22- letnia, gorąca nimfomanka - Biuścik
5, zaprasza na gorące spotkania. Tel:
510/636-739
26-letni facet szuka kobiet sponsorek od 18 lat do 65 mam lokum w
Cieplicach koło Jeleniej Góry - 722
227 372
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33-letni miły atrakcyjny lubiący sex
i dobrze spędzić wieczór pozna panią
miłą, zgrabną, zadbaną lubiącą dobry
sex 100 dyskrecji. - 726 666 685
40latka z bardzo dużym biustem
zaprasza dojrzałych panów na wszystkie pieszczotki - 661 771 698
Atrakcyjna 25-latka - elegancka,
atrakcyjna, zadbana, niebywale miła...
mogłabym tak w nieskończoność.
Przyjdź i przekonaj się, że nie są
to jedynie puste słowa. Zapraszam
wszystkich kulturalnych Panów w
każdym wieku - 789-318-432
Dojrzała czuła kochanka z bardzo
dużym biustem 100 za godzinkę - 661
771 698
Dwie atrakcyjne Sabina i Marika nowe
zmysłowe zapraszają do siebie - 722
279 169
Dyskretny chłopak dla pani lubiącej
sex dojadę dyskrecja zapewniona
w zamian wsparcie finansowe - 536
173 341
Ewa i Raj pieszczocha zaprasza Zapraszam do swojego prywatnego
mieszkanka na niezapomniane chwile
relaksu pieszczot ... zadzwoń a sam się
przekonasz misiaczku - 888 960 092
Facet 26 lat szuka kobiet sponsorek od 18 lat do 65 mam lokum w
Cieplicach koło Jeleniej Góry - 792
671 802
Mam 22 lata szukam dziewczyny na
przygodę a potem może stały związek
się okaże. Chętne dziewczyny pisać
wiek bez znaczenia. Jeśli chcesz mogę
ci kupić perfumy itp. - 725 009 179
Masaż relaksacyjny u miłej blondynki
o,5 godz.50zł od 8-mej - 795 389 104
Miły kawaler pomoże miłej dziewczynie - 782 861 304
Miły od 2 tygodni sam 33l szczupły,
wysoki poznam kobietę może być
puszysta 35-55l do stałego dyskretnego związku pełnego sexu bez
zobowi. Sms 692294857
Miły pan zaprosi miłą dziewczynę na
miłe chwile. - 796 342 182
Miły zadbany przystojny Paweł 30lat,
poznam dziewczynę, kobietę, która
zasponsoruje za miłe towarzystwo.
Proszę o sms z poważnymi ofertami
- 515 646 009
Mistrzyni francuza - jestem młodą
dziewczyna kobiecych kształtów,
uwielbiam seks, jestem mistrzynią w
tym co robię, francuz w moim wykonaniu to poezja, Finał tam gdzie tylko
wymarzysz. - 534 812 143
Młody, atrakcyjny, zadbany mężczyzna szuka kobiety do sex spotkań.
Nie oczekuję sponsoringu. Interesują
mnie kobiety od 19 do 50 lat, zadbane,
otwarte na przygodę, może być stały
układ - 663 903 235
Młodziutka Marta - 22 lata - Nie
muszę odejmować sobie lat, naprawdę
mam 22 lata. Jestem dziewczyną o
"rubensowskich" kształtach, biuścik 5,
wiem co potrzeba mężczyźnie i potrafię
to dać. U mnie możliwe jest wszystko510-636-739
Ola z Mazur 35l. zaprasza - 792
301 466
Pani 44lata, niezależna, pozna pana
40-50lat. adres iwona6621@o2.pl
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
Panie, panowie zapraszam do wspólnego poznania od 50-70 lat, sporadycznie może być rozrywka taneczna
w klubie. Wiadomość na telefon do
południa: 10.00-12.00, po południu:
18.00-22.00. Jola Tel. 757646153
Pomogę finansowo młodej dziewczynie w zamian spotkań towarzyskich.
- 531 296 604
Poznam kobietę, przyjaciółkę, wiek
nie ma znaczenia. Jestem wolnym 36
latkiem mieszkającym koło Jeleniej
Góry. Tel 515 184 579
Poznam panią - ja 23 lat dziewczyny
też jednorazowych przygód Jelenia i
okolice dojadę - 726 552 426
Prześliczna seksowna 20latka
zaprasza na igraszki - 724 900 839
Przystojny pan pozna miłą dziewczynę do częstych i ciekawych spotkań. - 796 342 182
Puszysta 35-latka z bardzo dużym
biustem - 794 524 987
Puszysta pani 47 lat pozna panów w
samochodzie godz 50zł dzwonić panowie słowni nie oszuści. 603900911

10

27 sierpnia 2012 r.

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

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra,
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com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelny), Angelika GrzywaczDudek (zastępca redaktora naczelnego), Piotr Iwaniec (dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
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i reklam
Rozkoszna godzinka za 100zl - 798
356 252
Seksi blondi - elegancka, zadbana i
pełna wdzięku, dojrzała kobieta zaprasza na spotkanie pełne namiętności i
seksu. Czekam na Ciebie. . .kochanie
- 519-177-308
Super francuz - 661 771 698
Szukam jej na stale - Mam 22 lata
175cm wzrostu niebieskie oczy włosy
ciemny blond kilka kg za dużo bo ważę
95kg. Szukam dziewczyny do stałego
związku. Twój wiek bez znaczenia.
Jesteś chętna pisz. - 697 803 493
Szukam młodej dziewczyny do spotkań towarzyskich. - 531 286 099
Szukam pań do prywatnego mieszkanka dyskrecja, higiena, bezpieczeństwo zapewnione, pani może
zamieszkać w 2 pokoju. - 728 181
856

Wolny 54/176/82 miły, sympatyczny,
bez nałogów o poważnych zamiarach.
Pozna panią, filigranową, bez nałogów,
stosownym wieku, z Pobiedna, Leśna
i Lubania. Tel.sms, po 16 godz 724
715 906
Zapraszam panów, panie, pary
na sex zabawy, lodzika, minetkę,
pieszczoty oraz dobry sex, dyskrecja
gwarantowana, to jest prywatne mieszkanko lub dojadę. - 728 181 856
Zaprzyjaźnię się z puszystą panią
w średnim wieku. Bardzo bliskie okolice JG. - 726 182 674
Zasponsoruję młodą dziewczynę
chętną na spotkanie towarzyskie. - 794
577 003
Zasponsoruję wysportowanego
obdarzonego młodego pana, jestem
chłopakiem bi uległym sponsonsoruje
- 794 322 008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
BUDOWLANE
Architekt projekty budowlane,
pełnobranżowe - 500 069 181
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Podjazdy,
place, tarasy, ścieżki i inne. Tel 608658-351
Dachy - naprawa, konserwacja,
docieplanie, wentylacja, obróbki 602
884 480
Dachy - remontujemy dachy , wszystkie pokrycia gont, blacho dachówka ,
dachówka , więżba dachowa, profesjonalnie, szybko i solidnie , najtaniej w
jeleniej i okolicy - 696 328 445
Dachy-wykonawstwo, remonty
- 601 872 363
Dekarstwo-papa,gonty bitumiczne, blacha, dachówka, obróbki.
502 953 366
Ekipa remontowa wykona każdy
remont solidnie i w dostępnej cenie.
Zapraszamy - 796 975 963
Firma dekarska z długoletnim
doświadczeniem wykona wszelkiego
rodzaju prace dekarskie. Tanio, szybko
i solidnie. Kosztorys gratis, zniżki dla
wspólnot. Materiały od producenta!
Fachowi dekarze - 793 676 758
Firma Projekt nova oferuje kompleksowe wykończenia wnętrz: kafle,
panele, malowanie, montaż mebli
kuchennych, adaptacje pomieszczeń.
Mamy doświadczenie na Polskim i
Angielskim rynku pracy. Zadzwoń już
dziś - 782807589 782807582
Gaz Serwis 24h - Tel.500-50-50-02
Jel.Góra, Karpacz, Szklarska Instalacje
gazowe, przeglądy, próby szczelności. Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Kotły, junkersy,
kuchenki gazowe.
Grzejniki wymiana + zamrażamy
- Tel. 500 50 50 02 Jelenia Góra i
okolice wymiana demontaż grzejników
zaworów bez spuszczania wody z C.O.
W blokach wieżowcach zasilanych z
ciepłowni.
Hydraulik - Usuwanie awarii,
wymiana rur, modernizacje, naprawy
wod.-kan. i inne usługi. Tanio i solidnie.
Tel.791-001-236
Hydraulik od A do Z - Tel.500-5050-02 Jel.Góra, Karpacz, Szklarska
instalacje gaz woda CO, modernizacje itp. Przepychanie, udrażnianie
rur kanalizacyjnych. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny.
JPBU 18 lat w Jeleniej Górze - Wykonujemy roboty remontowe konstrukcyjne docieplenia malarskie tynkarskie
zabudowy prowadzimy książki obiektów budowlanych doradzamy, doświadczenie 20 lat na terenie Jeleniej Góry
tel 665 349 474
Kompleksowe usługi budowlane.
Malowanie, gładzie, kafelkowanie,
regipsy oraz inne prace według zlecenia. Tanio, szybko oraz solidnie. - 794
793 566
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana
rur wod-kan,itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509 666 342
Kompleksowe wykończenia
wnętrz, łazienki, montaż urządzeń
sanitarnych, podłogi, ściany, tynki,
malowanie, montaż mebli kuchennych.
dajemy rok gwarancji na nasza prace.
- 782807589 lub 782807582
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy,
tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia, mury oporowe, klinkier, drenaże,
suche zabudowy, malowanie itp. oraz
profesjonalne doradztwo. Faktura VAT,
szybko, tanio i solidnie - 787210943
lub 511545064
Kruszywa budowlane - Sprzedam
Humus, Recykling Betonowy, Tłuczeń.
Przyjmę gruz za niewielką opłatą. - 669
711 776
Kruszywa. Taniej niż w hurtowni
- Tłuczeń, kliniec, miał. Posiadamy
własny transport. Ceny do negocjacji.
Zapraszamy - 514 859 464
Malowanie domów, mieszkań Tanio, solidnie malowanie domów,
mieszkań, garaży. Odnowa parkietów.
Wszystkie usługi konserwatorskie,
prace porządkowe, mycie okien.
Wystawiam fakturę. Tel. 607 188 327
- 607 188 327

Malowanie, tapetowanie, gładzie
- Malowanie, tapetowanie, gładzie,
regipsy, montaż paneli, wykończeniówka solidnie, rozsądne ceny - 509
061 763
Oddam humus z działki o pow. 2800m
w zamian za utwardzenie placu. - 504
010 975
Oferuję wykonanie posadzek
betonowych, pod każdy rodzaj wykończenia podłóg, na ogrzewanie podłogowe, tarasy, układanie termoizolacji.
Doświadczona brygada, konkurencyjne ceny. Zapraszam do współpracy.
- 505 120 088
Pogotowie budowlane oraz tanie
malowanie pracujemy nawet w niedziele faktury VAtT - 601 266 284
Przyjmę do pracy dekarzy, bardzo
dobre wynagrodzenie - 696 328 445
Przyjmę do pracy na wykończenie
wnętrz, kafelki, regipsy, malowanie 696 328 445
Remontujemy dachy bardzo
szybko i solidnie , wszystkie pokrycia
dachowe , doradzamy ,wycena gratis
, zniżki dla wspólnot , okazje cenowe
na materiały - 793 676 758
Remonty Niemcy - 5-osobowa
brygada z doświadczeniem, gewerbą,
znajomością jęz.niemieckiego i własnym transportem przyjmie zlecenia na
pracę na terenie Niemiec. Zapraszamy
- 796 975 963
Remonty wykończenia oraz renowacja - Remonty, wykończenia oraz
renowacja starych drzwi i okien duże
doświadczenie. Faktury VAT dodatkowy nr tel 693 119 569 - 601 266
284
Remonty wysoka jakość usług
- Remonty. Wysoka jakość usług.
Kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele, regipsy, itp.)
biały montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne. - 512 018 350
Remonty, gładzie, malowanie, płytki
- Remonty, gładzie, malowanie, płytki,
regipsy tel. 783 203 200
Stolarstwo schody balkony
meble. Remonty 501762958
Tapetowanie, malowanie, układanie, glazury, wykończenia wnętrz,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej
hydraulika konkurencyjne ceny szybkie
terminy realizacji - 602 176 147
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
Tynki maszynowe, ocieplenia - Firma
budowlana oferuje: Tynki maszynowe: gipsowe, cementowo-wapienne,
regipsy, ocieplenia, wykończenia. - 723
614 587
Układanie kostki brukowej w każdej
postaci możliwe faktury VAT - 601
266 284
Usługi brukarskie, bruki. Układanie
kostki brukowej, granitowej, betonowej,
stawianie murków oporowych, wyklejanie granitem, łupkiem,równanie kostki
wyspecjalizowanymi maszynami,
porządkowanie posesji - 667 701 333
Usługi ogólnobudowlane AGABUD Układanie glazury, panele podłogowe,
tynkowanie, malowanie, tapetowanie,
podwieszane sufity, zabudowy z płyt
GKB, montaż drzwi, przebudowy i
wyburzenia, prace murarskie itp... 502 606 370
Usługi remontowo budowlane najtaniej w Jeleniej Górze wystawiamy
faktury VAT - 601 266 284
Usługi remontowo-budowlane - kompleksowo-kuchnie, łazienki itp. glazura,
panele, regipsy, gładzie gipsowe, malowanie, montaż drzwi, okien, elektryka,
instalacje CO, wodno-kanaliz. Szeroki
zakres prac, ceny konkurencyjne,
faktura. - 608 463 910
Wykonam prace związane z wentylacja mechaniczną, grawitacyjna
,oddymianie i napowietrzanie klatek
schodowych, projekty. Telefon kontaktowy 668822911
Wykonuje na zamówienie sztachety
ogrodzeniowe balkonowe oraz inne
wyroby z drewna wzory własne lub
powierzone tel. 693-502-103
Wywóz gruzu, kontenery, zsypy Wywóz gruzu, wszelkich odpadów
(gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia, najlepsze ceny - 667 701 333

Zlecę ocieplenie budynku 80m2 - 608
514 627
Zlecimy wykonanie firmie - elewacji-docieplenie w nowym budynku w
Karpaczu tel. 603 861 351

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - podstawówka, gimnazjum, liceum, dorośli. Stawki do
negocjacji tel. 888 152 841
Hiszpański. Native Speaker Nauczyciel z Barcelony na stale mieszkający w Karpaczu udziela korepetycji
na wszystkich poziomach z Karpacz
i okolice. Ángel Vega tel: 797371608
angelgua@hotmail.com
Język angielski wszystkie poziomy
zaawansowania wieloletnie doświadczenie profesjonalnie rzetelnie możliwy
dojazd - 668 227 370
Korepetycje z matematyki do
poprawkowej matury lub sierpniowych
poprawek. Pomoc także dla studentów
w sesji poprawkowej. - 608 600 115
Prace lic./imgr/zaliczeniowe - Profesjonalne pisanie prac, pism, artykułów
oraz korekta. Terminowo, kompleksowo, uczciwie. Gwarancja wieloletniego doświadczenia, kompetencji i
anonimowości. Indywidualne podejście
do klienta. - 663 359 461
Udzielam korepetycji z j.angielskiego
dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym klas 1-3.Cena 30 zł- 60
min. Lekcje odbywają się u ucznia w
domu. Posiadam dyplom University
Of Cambridge ESOL Examin. - 515
527 017

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk elektronik - Naprawa
różnego rodzaju sprzętu RTV i AGD
Wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych Montaż radioodbiorników
samochodowych Składanie komputerów u klienta od podstaw - 600602911
/ 75 7543709
Elektryk firma instalacje elektryczne, odbiory (uprawnienia),
pomiary, awarie, serwis. Pełen zakres
usług elektrycznych oraz szkolenia
bhp. Szybko, tanio i profesjonalnie.
Jelenia Góra i okolice: 515 053 181
Elektryk profesjonalnie - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
usuwanie awarii, naprawa maszyn i
urządzeń. Pomiary i odbiory do ZE.
Tanio, szybko i solidnie. Negocjacja
cen. - 664 475 323
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
Oferuję Państwu kompleksowe
usługi elektryczne na terenie powiatów
Dolnego Śląska takich jak: - Kamiennogórski - Jeleniogórski - Jaworski Oferuję atrakcyjne ceny na swoje usługi.
Zapraszam - 723 833 241

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia - korepetycje - Jestem
profesjonalny fotografem. Udzielę
korepetycji z fotografii na terenie Jeleniej Góry i okolic. Gwarantuje wiedzę
z zakresu fot. cyfrowej, analogowej,
obróbka zdjęć itp. - 663 180 233
Fotografia reklamowa, przyrody,
krajobrazu, wnętrz, portrety i inna,
oraz projekty plakatów, ulotek, logo,
wirtualne wycieczki, banery internetowe i drukowane. Zapraszam na
stronę firmy ffenix tanio - 607 365 859
/ kontakt@ffenix.pl
Fotografia ślubna, sesje prywatne,
okolicznościowe, moda, zdjęcia do
portfolio, a także korepetycje z fotografii
Jelenia Góra i okolice. - 663 180 233
IdiART videofilmowanie i fotografowanie, dzięki indywidualnemu podejściu
do każdego zlecenia, mamy setki
zadowolonych klientów. Promocje na
2013r. - 883 724 228

USŁUGI
INFORMATYCZNE
PAM Jelenia Góra uruchomił Help Desk
informatyczny dla firm. Masz problem
z komputerem wejdź na naszą stronę
i zgłoś w Help Desk problem informatyczny. Dla stałych klientów atrakcyjne
ceny i rabaty. - 605 965 852

Strona internetowa za grosze.
Witryna w systemie CMS, Osiem podstron, galeria, formularz kontaktowy,
integracja z Facebookiem, szablon
graficzny zgodny z działalnością strony
+ serwer i domena gratis - 200 zł. - 724
844 894

USŁUGI
MUZYCZNE
D.J dla dojrzałych - Muzyka -imprezy
okolicznościowe dla 30+ email victoriaimprezy@wp.pl - 604 229 350
Dj Pieszczoch - wodzirej, prezenter wesela, poprawiny, urodziny, eventy,
dyskoteki, osiemnastki, imprezy okolicznościowe. Nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Demo na mojej
stronie. - 604 186 987
Dj Wodzirej Hubert - wesela od 750
zl. Gram również poprawiny, dancingi,
bankiety, urodziny i inne. Nagłośnienie i
oświetlenie. Tanio - 500 610 034
DJ, wokalistka, wokalista instrumentalista- akordeon, saxofon. Dodatkowo:
Oprawa muzyczna w kościele, wyprowadzenie z akordeonem. "FreshMusic"
z Jeleniej Góry - 605 305 708
Profesjonalna gra na skrzypcach
podczas ceremonii ślubnej oraz innych
uroczystości. - 661 125 226
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
Ślub i wyprowadzenie z akordeonem
- Usługi "FreshMusic": Pełna oprawa
muzyczna w kościele: wokal damskomęski, organy kościelne, saksofon,
piękny repertuar. Wyprowadzenie z
akordeonem- wokal damsko-męski.
biuro@freshmusic.com.pl - 605 305
708
Wesela, imprezy, przyjęcia. Repertuar polski, zagraniczny. Muzyka
akordeonowa Muzyk Orkiestra, cena
do uzgodnienia tel. 75 75 339 21, 692
046 727
Wesela, karaoke - super zespół, Dj Profesjonalny 3-5 osobowy zespół Prestiż lub Super Dj na Wesela przyjęcia
eventy, imprezy karaoke. Promocyjne
ceny ciekawe zabawy weselne. Bardzo
dobre nagłośnienie i oświetlenie. Demo
na naszej stron - 517 900 425
Zespół FreshMusic z DJ'em 3-osobowy zespół muzyczny z DJ'emNajwyższej jakości nagłośnienie i
oświetlenie. Repertuar dla każdego!:)
Dodatkowo saksofon i akordeon - 605
305 708
Zespół muzyczny - Duet damskomęski na wesela i nie tylko. Naprawdę
tanio i profesjonalnie. - 509 374 298
Zespół Muzyczny Wiesiek Band
- wesela, bankiety, dancingi. Różnorodny repertuar. Profesjonalne
nagłośnienie. Demo na naszej stronie
internetowej. - 693 735 247
Zespół Pieszczochy + niesamowity
DJ. Nowością na wesela jest zespół
muzyczny połączony z DJ-em. Już
nie trzeba się martwić czy wybrać
zespół czy Dj. Każdy znajdzie coś dla
siebie. zespolpieszczochy@wp.pl 604 186 987

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka dzienna nad osobami starszymi + usługi fryzjerskie. Fachowo i
profesjonalnie. Dojazd na miejsce na
terenie Jeleniej Góry i okolic. - 609205-582
Opiekunka z referencjami - Jestem
młodą, odpowiedzialną osobą, bez
nałogów, dyspozycyjną. Posiadam
doświadczenie w opiece nad dzieckiem oraz referencje. Gryfów Śl. i
okolice - 723 355 161
Pomogę w opiece nad starszą osobą
- 504 020 195
Praca w opiece Niemcy. Komunikatywny niemiecki. - 663 226 009
Prywatny dom Jesienny Liść, całodobowe usługi dla osób starszych w
Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej
oraz w domu klienta. Tel. 75 76 123 93,
516 067 924
Zaopiekuję się dzieckiem. Jestem
osobą odpowiedzialną. Posiadam
duże doświadczenie. Mieszkam na
Zabobrzu. Czekam na oferty. tel.781
644 677

USŁUGI

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

RÓŻNE
Anteny-poprawiamy po innych.
Zapłaciłeś za usługę rzekomego
fachowca od anten? Nadal masz problem? Spokojnie my go rozwiążemy
w mig,takie poprawki robimy od 16 lat.
Mont-Sat 756428588, 602810896
Aranżacja wnętrz - Projektowanie,
aranżacja i dekoracja wnętrz. Projekty
zabudowy kuchni, łazienek, pokoi i nie
tylko, dobór materiałów wykończeniowych, wyposażenia, kolorów. - 603
509 513
Biuro Rachunkowe - Jelenia Góra
- Pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - W. Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Biuro Rachunkowe - Pełna księgowość za rozsądną cenę - 605 248
272
Biznes pożyczka do 300 000 pln - bez
zbędnych formalności, bez zaświadczeń z Zus i US , bez biznesplanu i
prognoz finansowych, na dowolny
cel, nawet do 120 m-cy. Środki w 48
h. Zapraszamy Placówka Meritum
Banku ICB ul. Armii Krajowej 13 - 756
496 010
B l a c ha r s t w o m e c h a n i k a .
Naprawy powypadkowe, konserwacja
spawanie plastyku. - 504 582 111
Copywriting, pisanie tekstów Pisanie tekstów pod pozycjonowanie,
artykułów tematycznych, treści stron
www itp. oraz obsługa Allegro. Zapraszam do współpracy: trojakowa@wp.pl
- 691 738 512
Cyfrowa telewizja - Wykonujemy
pomiary cyfrowej telewizji naziemnej
i satelitarnej, instalacje antenowe,
indywidualne i zbiorcze, sprzedajemy
anteny i dekodery cyfrowe i osprzęt
antenowy Mont-Sat mała poczta
602810896 - 756 428 588
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
Jestem dj z doświadczeniem chętnie nawiążę współpracę z klubem
,pubem z Jeleniej Góry lub okolic.
Posiadam swój mixer wraz z całym
osprzętem potrzebnym do mixowania
jeżeli Potrzebujesz Dja dzwoń - 725
510 686
Junkersy Serwis 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra i okolice Junkersy
termy Kotły kuchenki gazowe. Serwis
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny
Junkersy-piece gazowe -inne naprawy, montaże, przeglądy, obiory,
orzeczenia, próby szczelności. Bezpłatne doradztwo. - 604 569 785
Kanalizacja-hydraulika,
udrożnianie, oczyszczanie odpływów.
Hydraulika kompleksowo tel. 609
172 300
Kompleksowe usługi z zakresu
doradztwa finansowego - oszczędzanie, kredyty, inwestycje. Analiza
pod kątem najkorzystniejszych rozwiązań, porównanie ofert 28 banków.
Możliwość dojazd do klienta. - 667
894 907
Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci. Wynajem kontenerów. Najniższe ceny w mieście. - 500 766 817
Koszenie trawy zarośli wycinki krzaków ścinka drzew itp. - 502 980 015
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł
- Na dowolny cel, decyzja kredytowa
w ciągu 1 minuty, środki nawet w 1
dzień, minimum formalności, ,okres
kredytowania do 10 lat. Zapraszamy
Placówka Meritum Banku ICB S.A.
ul.Armii Krajowej 13 - 756 496 010
Księgowość 50% taniej - Prowadzenie usług księgowych (księgi
rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt). Pomoc
przy zakładaniu firmy-wyboru formy
opodatkowania. Możliwość księgowania u klienta - 665664774/509698373
Miałeś wypadek, nie wahaj się
zapytać co dalej. Porady, wstępna
weryfikacja bezpłatnie 660443730
Naprawy zmywarek, pralek, kuchenek 608812320

Obniżanie rat kredytów - Spłacasz
kredyty a raty są zbyt wysokie, zgłoś
się, zamienimy na jeden kredyt z
niższą ratą, poszukamy innego tańszego. Nam możesz zaufać - 15 letnie
doświadczenie Karkonoskie Biuro
Kapitałowe - 75 752-27-72
Pisanie wniosków do UP - 19.000
czeka na Ciebie w Urzędzie Pracy profesjonalne pisanie wniosków wraz
z załącznikami - Biuro Rachunkowe
Koala Jelenia Góra Wojska Polskiego
54. Zapraszamy. - 782 020 635
Podatki i księgowość. Reprezentacja
w czasie kontroli i postępowań podatkowych. Długoletnie doświadczenie.
Kadry, BHP. Profesjonalnie: Kancelaria
Podatkowa TAX - 510 243 264
Pogotowie Gazowe 24h - Tel.50050-50-02 Jel.Góra, Karpacz, Szklarska Naprawa konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Kotły, junkersy,
kuchenki gazowe. Wypełniamy książeczki gwarancyjne Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
Pogotowie kanaliza WUKO 24h Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra i okolice
Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od
zgłoszenia Udrażniamy zapchane rury
(fi 30-200 mm) odpływy w domu i za
budynkiem.
PPHU Darek odzyskiwanie, negocjacja
z dłużnikami, wierzycielami, skuteczność w 100%, każdy rodzaj i kwota
jest do odzyskania, windykacja tel.
607 188 327
PPHU Darek wystawiam papiery do
złomowania aut, załatwiamy formalności z OC i funduszem gwarancyjnym,
sprawy zaległe OC auta do rozbiórki i
pozostałe tel. 607 188 327
Prace stolarskie wykonam profesjonalnie (drzwi, altanki, schody, więźby
dachowe, itp.). Szybka realizacja, gwarancja jakości. Tel. 600 586 419
Przedłużenia uprawnień spawalniczych na kolejne 2 lata. Uprawnienia
spawaczy dla nowych kandydatów.
Certyfikaty wydane przez SLV oraz
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Zapraszam do współpracy - 723
383 841
Przytnę żywopłot, skoszę trawnik /
małe i duże powierzchnie/potnę drewno
oraz inna pomoc. Szybko i tanio. Proszę sprawdzić. - 887 970 774
Regionalny Serwis Anten J.G. Firma z 16-letnim doświadczeniem
oferuje: sprzedaż, montaż, serwis
anten naziemnych, satelitarnych indywidualnych i zbiorczych (domki, hotele,
pensjonaty itp.) Mont-Sat 756428588,
602810896 - 756 428 588
Stolarka meblowa, wykonuje
meble z różnych rodzajów drewna
i płyt stolarskich, okleinowanych,
regały, stoły, zabudowy pod wymiar.
Więcej informacji pod num telefonu
669820582
Ściskamy raty kredytów - Płać jedną,
niższą ratę. Kredyt Konsolidacyjny
dostępny w ciągu kilku minut,do 200
000 zł,okres kredytowania do 10 lat.
Zapraszamy Placówka Meritum Banku
ICB S.A.ul. Armii Krajowej 13 - 756
496 010
Ślusarstwo - naprawa, wymiana,
otwieranie zamków. Spawanie stali,
żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754
Środki na otwarcie firmy - 19.000
czeka na Ciebie z Urzędu Pracy.
Kompleksowe pisanie wniosków wraz
z załącznikami. Biuro Rachunkowe
Koala, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 54 - obok sądu budynek Not
- 782 020 635
Tapicerstwo od A do Z. Transport, wycena i dojazd gratis tel. 880
044 951
Tor kartingowy-zaprasza - Zapraszamy na kryty tor kartingowy w
Jeleniej Górze przy ulicy Kiliskiego 19
Doładuj emocje - 608 708 640
Wuko udrażnianie kanalizy 24h Tel.500-50-50-02 Jel.Góra, Karpacz,
Szklarska Usuwanie awarii w czasie
1-3 godz od zgłoszenia Przepychamy
zapchane rury (fi 30-200 mm) odpływy
w domu i za budynkiem.
Wywóz szamb, nieczystości płynnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem typu Wuko. - 500 766 817
Zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. - 513-134-403
Zlecenie koszenie łąki (1 ha) dla
osoby, która potrzebuje siana lub za
rozsądną opłatę. - 600 339 726

USŁUGI

SPRZĄTANIE
Firma usługowa Skermen - sprzątanie
klatek schodowych - zamiatanie terenu
zewnętrznego - mycie okien i parapetów - mycie poręczy - czyszczenie wind
- pielęgnacja zieleni przy budynku opłat
miesięczna 200 zł - 606 173 130
Kompleksowo posprzątamy dom
od strychu po piwnice, ogród i nie
tylko. Zapraszamy Karpacz i okolice.
tel. 535 800 030
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową i samochodową.
Karcher-czteroletnie doświadczenie
- zapraszam - 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, wykładzin, tapicerek, usługi
również w firmie. Odbieramy-przywozimy. Wysoka jakość usług. Zapraszamy. tel. 609 172 300
Podciśnieniowe pranie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej oraz
samochodowej. Pracuję na sprzęcie
i środkach firmy Karcher 4-letnie
doświadczenie! Profesjonalnie - szybko-bezproblemowo tel. 511-608-092

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto transport - auto laweta tel. 880
044 951
Laweta od 1zl+ przeprowadzki Laweta ładunki do 2ton przeprowadzki
atrakcyjne ceny - 665 944 840
Licencjonowany przewóz osób
do Niemiec i Holandii. Nowe, klimatyzowane busy, atrakcyjne ceny. Wyjazdy
cztery razy w tygodniu: środy, czwartki,
soboty, niedziele. Zaufaj najlepszym 664-302-706
Lotniska - przewozy-Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Mam do wynajęcia samochód 9-cio
osobowy Renault Trafic nowy z pakietem ubezpieczeń np. przewóz osób itp.
tel: 601 479 803 - 6014798034
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691
262 797
Przeprowadzki - kompleksowo,
3 samochody-różne gabaryty tel. 880
044 951
Przeprowadzki&Transport
od 1zł - Transport na terenie kraju
oraz Europy, busy + auta dostawcze z
windą. Kompleksowe przeprowadzki
z demontażem jak i montażem mebli
od 1zł netto za km,7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę. Zapraszamy 722-19-14-14
Transport towarowy/przeprowadzki. Tanio, solidnie, faktura VAT
tel. 535 044 951

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bioenergoterapia w pełnym
zakresie, również zabiegi na odległość, oczyszczanie mieszkań. Jelenia
Góra, ul. Klonowica 2/10, 2P. Od
27.08-02.09.2012. Zaprasza Izabela
Derbin (Kaminska). - 667 235 342/792
216 169
Manicure i pedicure w domu - Tel
500-50-50-12 Wykonuję manicure
i pedicure kosmetyczny z użyciem
kosmaceutyków (100% naturalne),
przyjadę i zrobię. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą cenę.
Gwarancja jakości.
Paznokcie tipsy w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Wykonuje paznokcie
żelowe na formie lub tipsie, szeroki
wybór ozdób oraz żeli kolorowych.
Przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio
szybko i solidnie. Gwarancja najwyższej jakości.
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie, szeroki wybór rzęs, produkty
profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio szybko
i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą
cenę.
Tipsy żelowe od 40-50zł, manicurepedicure. Możliwy dojazd do klientki
Jelenia Góra i okolice. - 601 874 720

KUPIĘ

Kupie zboże: pszenica, owies, jęczmień, Żyto, pszenżyto, kukurydze,
łubin, rzepak itp. Min 24t. Zapewniam transport, płace w dniu odbioru.
Tel:509942079
Kupię dwa foteliki samochodowe na
roczek i 3 lata - 75 76 783 08

SPRZEDAM
Chemia z Niemiec: proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia
naczyń, mleczka, żele i wiele innych
produktów. - 501 578 868
Kolumny głośnikowe tel. 889 332
546
Sprzedam grzejniki łazienkowe
różne rozmiary firmy Ferolli ul. Karola
Miarki 18D. - 601 057 718
Sprzedam książki do drugiej kl.
gimnazjum w Jeżowie Sudeckim. Nr
tel. 725036339 - 607 101 116
Sprzedam łupek na dachu ul. Karola
Miarki 18 - 601 057 718
Sprzedam maszyny blacharskie:
giętarka, gilotyna oraz inne tel. 500
168 910
Sprzedam piecyk typu koza z rurami
130 zl - 607 799 374
Sprzedam regionalny serwis ogłoszeniowy 58-500.pl. Sprzedaje ze
względu na brak czasu, serwis ma
potencjał do rozwoju, cena 20tys. Rozważę inne propozycje - 888 988 887
Sprzedam wieloczynnościową obrabiarkę do drewna Dyma-8 + komplet
przystawek tel. 609 443 247

ODDAM
Oddam za darmo dużą ilość gruzu
z możliwością dostarczenia własnym
transportem. Proszę dzwonić od 9-16.
- 699 953 002

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pok. do 125 tys. bez pośr. - powyżej
40m, blok max. 4 piętrowy po termomodernizacji, Zabobrze (najlepiej
Różyckiego, Karłowicza lub Szymanowskiego), niezadłużone z księgą
wieczystą. Bez pośredników. - 607
304 106
2-pokojowe 36-50m2 - Poszukuję
dla klientów z gotówką 2 mieszkań.
Jedno małe najchętniej na Zabobrzu,
drugie około 45m2 z niskim czynszem
i własnym ogrzewaniem. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Kupię 2 pokoje na Zabobrzu 2 lub 3
z balkonem nie wieżowiec może być
gotowe lub do małego remontu - 605
204 173
Kupię dom poniemiecki może być do
remontu w okolicach około 20 km od
Jeleniej Góry od właściciela znane mi
są oferty biur nieruchomości i takowym
za telefony dziękuję - 797 624 333
Mieszkanie ok.50m2 Zabobrze Poszukuję dla konkretnego klienta
mieszkanie najchętniej na Zabobrzu
II lub III, do remontu, z balkonem i
widokiem na góry. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Poszukuję dla klienta gotówkowego
kawalerki najchętniej na Zabobrzu II,
z balkonem ,do I piętra, wyżej tylko w
bloku z windą, wyremontowaną ewentualnie do odświeżenia. Pilny zakup.
N.Otti lic13225 - 603 491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM
112 m2 za 150 000 zł - mieszkanie
w kamienicy na drugim piętrze, 3
pokoje plus weranda zaadoptowana
na czwarty pokój, nowe okna pcv.
Kowary. Nieruchomości Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
120000 zł za 2-pokojowe - Zabobrze,
IV piętro, ok. 54 m kw. do remontu,
lic.9549 - 726 290 939
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 pok. w Dziwiszowie - Po remoncie
z garażem w bud. wielorodzinnym.
Pow.54m2. Ogrzewanie z lokalnej
kotłowni, woda z własnego ujęcia. Gaz
z butli. Cena 169tys.zł.Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549. - 602 732 135

2 pokoje Pl. Ratuszowy - Mieszkanie
po remoncie 36 m2, 2 pokojowe jeden
z antresolą( łazienka do własnej aranżacji )nad arkadami. 145 000 zł. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe 99 000 zł - Mieszkanie 40
m2 na pierwszym piętrze w kamienicy
w okolicach Małej Poczty. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2-pok. w Centrum Piechowic - Odremontowane, słoneczne mieszkanie na
1-pietrze w odnowionym budynku. CO
z sieci. Założona wspólnota, domofon,
miejsca parkingowe, teren ogrodzony.
- 75 7611326, 692624324
2-pok.ul. Szymanowskiego - Nowa
cena. Mieszkanie po remoncie o
pow. 33,2m2, środkowe , słoneczne
i b.ciepłe na IV (ostatnim) piętrze w
bloku. Czynsz 180zł. Cena 99tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549.
- 602 732 135
2-pokojowe - ul. Słowackiego Mieszkanie z ogródkiem i garażem
w kamienicy na wysokim parterze
ok.60m2.Ogrzewanie z miejskiej sieci.
Mieszkanie nadaję się do zamieszkanie niemniej wymaga nakładów
remontowych. Cena 150tys.zł. Lic.95
- 602 732 135
2-pokojowe do remontu - Okazja
tylko 120tys.zł.Noskowskiego IVp.
wieżowiec pow.53,9m2. Ogrzewanie
z sieci. Budynek po termomodernizacji. Czynsz ok.290zł. z ogrzewaniem
i f. remontowym. Nier. Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe mieszkanko 37,4m2 2-pokojowe mieszkanko 37,4m2 - 102
tys parter Zabobrze Różyckiego - 502
670 845
2-pokojowe z garażem.. - Piechowice, 51 m kw. wysoki parter, bezczynszowe, po remoncie - 165 tysięcy zł.
lic.9549 - 726 290 939
2-pokojowe, Wyczółkowskiego
- I piętro, ogrzewanie piecowe - do
modernizacji/remontu - cena do uzgodnienia. lic.9549 - 726 290 939
3 pokoje Cieplice - Mieszkanie 54 m2
na trzecim piętrze w bloku, Oś. Orle.
155 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
36000 jednopokojowe - Sosnówka,
do gruntownego remontu. Lic 9549.
Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
37m2 z niskim czynszem - 2-pokojowe
mieszkanie w ocieplonym bloku, na
niskim piętrze, niedaleko ścisłego centrum Jeleniej Góry, w cichym miejscu.
Cena 128tys zł. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
37m2 z ogródkiem - Przytulne
2-pokojowe mieszkanie poddaszowe,
ładnie wykończone, ze wspólnym
ogródkiem i wiatą na samochód, na
obrzeżach Jeleniej Góry. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
39m2 na Zabobrzu I - Dla zwolenników cichego IV piętra z widokiem na
góry, środkowe, w trakcie remontu,
z niezabudowanym balkonem, salon
połączony z kuchnią z dużą ilością
okien, okna nowe, szafa w zabudowie.
Otti lic.13225 - 603 491 335
39m2 Zabobrze 115tys zł - 2-pokojowe
mieszkanie z loggą będące w trakcie
remontu, IV piętro, salon połączony
z kuchnią tworzy ładną otwartą przestrzeń, nowe okna i junkers. Oferta
dla klienta gotówkowego. Cena do
rozmów. N.Otti 13225 - 603 491 335
39m2 Zabobrze 115tys zł - Dla zwolenników IV piętra, duży pokój połączony z kuchnią tworzą ładną dużą
powierzchnię z wieloma oknami, po
częściowym remoncie do wykończenia, cena do rozmów. N.Otti lic.13225
- 603 491 335
39m2 Zabobrze II 115tyś zł - 2-pokojowe
mieszkanie z balkonem, całkowicie
rozkładowe, oddzielna łazienka i
toaleta, II piętro, wymaga remontu ale
cena do negocjacji. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
39m2 Zabobrze II piętro II - 2-pokojowe
mieszkanie z balkonem, środkowe,
całkowicie rozkładowe, wymagające
remontu, w ocieplonym bloku, w
wygodnej lokalizacji. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pok. mieszkanie w kamienicy Mieszkanie 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.9 602 732 135
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3-pokojowe - Groszowa - W
kamienicy na parterze , po remoncie
o pow.65,8m2. Ogrzewanie gazowe.
Okna z PCV. Gładzie i panele podłogowe. Czynsz 117zł. Cena 134tys.
zł. Nier. Rychlewski. Lic.9549. - 602
732 135
3-pokojowe tanie w utrzymaniu
- 47m2 na I piętrze bloku w okolicach Małej Poczty, wyremontowane,
ustawne pokoje, wspólnota, cena do
rozmów przy konkretnym kliencie.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
4 pokoje 210 000 zł - Mieszkanie w
Cieplicach na drugim piętrze w bloku
z balkonem. Oś. XX- lecia. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
47 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie
2 pokojowe na drugim piętrze w
kamienicy w okolicy Małej Poczty. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
47m2 I piętro, niski czynsz - Ładnie
wykończone 3-pokojowe mieszkanie
w okolicach Małej Poczty, bardzo
tanie w utrzymaniu, wyremontowane,
z własnym ogrzewaniem. Cena 139tyś
zł do negocjacji. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
47m2 w nowym budownictwie - Ładne
i przytulne mieszkanie z lekkimi skosami, balkonem, w zacisznej lokalizacji
ale zarazem blisko ścisłego centrum,
bardzo tanie w utrzymaniu, z zabudową kuchenną w cenie. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
48 m kw., wzg. Roweckiego - Sprzedam mieszkanie w bloku na 3 piętrze,
3-pokojowe, zadbane w spokojnej
dzielnicy, blisko centrum, wsch-pd, blok
ocieplony, bez pośredników, cena 160
tys do negocjacji, kontakt po 17:00. 515 348 705
5 pokoi 185 000 zł - Mieszkanie piętro
dwurodzinnego domu z garażem i
ogródkiem 135 m2 w Kaczorowie. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
51m2 Noskowskiego 129tyś zł - I piętro,
mieszkanie środkowe w 4-piętrowym
ocieplonym bloku, z dużym balkonem,
wymagające remontu, wejście do bardzo widnej kuchni z salonu, widok z
okien na zieleń i góry, cena do rozmów.
Nier. Otti 13225 - 603 491 335
51m2 Zabobrze II piętro I - 2-pokojowe
mieszkanie z dużym balkonem, środkowe, z widokiem na zieleń, w docieplonym bloku, wymaga remontu ale
w dobrej cenie. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
53m2, Kadetów - Mieszkanie w wyremontowanej kamienicy, na pierwszym
piętrze. Meble kuchenne, sprzęt AGD,
dwie szafy zabudowane w cenie
mieszkania. Kuchnia oddzielna, jasna.
Duży balkon. Cena 175000PLN. - 505
427 235
54 m2 za 129 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe z balkonem na ostatnim
piętrze w wieżowcu z pięknymi widokami. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
54m2 za 120 000 zł - Mieszkanie na
Noskowskiego, 2 pokojowe na czwartym piętrze w wieżowcu. Okazja! - 667
219 752
60m2 w kamienicy, I piętro - 3-pokojowe
mieszkanie, rozkładowe, z balkonem,z
dala od hałaśliwych ulic, pomiędzy
ścisłym centrum a Małą Pocztą, cena
do uzgodnienia. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
61m2 kamienica 145tyś zł - 3-pokojowe
mieszkanie na I piętrze, rozkładowe,
z balkonem, z dala od głównych ulic,
cena do rozmów. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
63m2 Zabobrze II 165tys zł 3-pokojowe mieszkanie z dwoma
balkonami, spokojna lokalizacja, w
ocieplonym bloku z windą, nowe okna,
panele, kafle, nowoczesne tapety, do
częściowego remontu. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
66m2 z garażem i ogrodem 125tys Ładne mieszkanie ze skosami na II piętrze 13-rodzinnego bloku stojącego na
ogrodzonej posesji, wspólny ogródek,
blaszany garaż, cena do negocjacji.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
85tys za dwupokojowe 63m okolice
Mała Poczta ul Wolności słoneczne
zadbane łazienka do remontu właściciel - 509 266 386
88 tys za dwupokojowe 63 m, ll piętro, słoneczne, zadbane, łazienka
do remontu. Wolności okolice Małej
Poczty. Właściciel - 512 269 844
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99m2 cena 215tyś zł - Ładne mieszkanie z balkonem na I piętrze kamienicy na obrzeżach ścisłego centrum
Jeleniej Góry, ogrzewanie gazowe,
wymaga jedynie odświeżenia ścian i
wyposażenia kuchni. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

Cieplice - 3 mieszkania w st. deweloperskim każde na osobnej kondygnacji w nowym niewielkim budynku z
ogródkiem i miejscami parkingowymi.
Ogrzewanie gazowe. B. atrakcyjna
lokalizacja. Cena 3tys.zł/m2. Warto.
Lic.954 - 602 732 135

99m2 za 220 000 zł - Mieszkanie w
centrum na parterze po remoncie 3
pokojowe z werandą, może być jako
lokal z wejściem od ulicy. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Cieplice, ul.Orla - ok. 54 m kw. III
piętro, cena 155000 zł do negocjacji.
lic.9549 - 726 290 939

99m2, balkon, I piętro kamienic 3-pokojowe mieszkanie, w pełni rozkładowe, panele, gładzie nowe okna,
ogrzewanie gazowe, olbrzymia szafa w
zabudowie, blisko ścisłego centrum ale
w bardzo cichym miejscu, możliwość
przejęcia garażu. Otti13225 - 603
491 335
Apartament blisko centrum - W
spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednocześnie blisko centrum
Jeleniej Góry. Na 80 m2 powierzchni
składają się: 3 pokoje. Apartament
po generalnym remoncie.Cena to
265.000 PLN brutto. - 697 397 297/75
752 29 80
Atrakcyjna cena - 2-pokojowe
przy ul. Noskowskiego, wieżowiec IVp.,
54 m kw. do modernizacji - tylko 120
tysięcy zł. lic.9549 - 726 290 939
Bez pośredników sprzedam lub
wynajmę studentom 2 pokojowe
mieszkanie, 50m w kamienicy ul.
Świętojańska - 606 493 620
Cieplice 140 000 zł - Mieszkanie 56
m2, 2 pokojowe na drugim piętrze w
bloku kilkurodzinnym, z garażem. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Cieplice 155 000 zł - Mieszkanie 54
m2, użytkowej powierzchni 47 m2, 2
pokoje , trzeci mniejszy po kapitalnym
remoncie na drugim piętrze w trzyrodzinnej willi. N. Rychlewski Lic: 9549
- 667 219 752
Cieplice działka - 937 m.kw. okolice
ul Krośnieńskiej. Wszystkie media,
słoneczna działka. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644

Do sprzedania lub zamiany na małe
mieszkanie, bliźniak w Cieplicach,
może być dwupokoleniowy 395 tys,
dobra lokalizacja, widok na góry, garaż
w budynku tel. 603 139 918
Dwupoziomowe - ul. Kadetów - 3pokojowe na III piętrze o pow. po podłodze ok 95m2. Mieszkanie b. ciepłe
, zadbane do wprowadzenie. Czynsz
630zł. z ogrzewaniem , ciepłą wodą
i f. remontowym. Cena 220tys. Nier.
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
Gotowe do zamieszkania - Mieszkanie 3 pokoje, 2 piętro, centrum, 48,10
m2 po remoncie. Bez pośredników.
Wynegocjuj cenę. 169.999PLN - 533
627 997
Kawalerka 32m pokój, pp.zabudowany szafa, kuchnia oraz łazienka,
ogrzewanie gazowe, gładź z siatką na
ścianach, pokój, panele klasy C5 5
cena 95tys. Tel.604620100
Kawalerka na Zabobrzu II - Ładnie
wykończona kawalerka na II piętrze,
środkowa ,z bardzo niskim czynszem i całkowitym umeblowaniem w
cenie, słoneczna i w dobrej lokalizacji.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Kawalerka w centrum - Przy
Kopernika, na pierwszym piętrze z
dużym tarasem. 25 m2 obejmuje
pokój, kuchnię i łazienkę. 110 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerki Zabobrze II - 26m2 umeblowana kawalerka na II piętrze z czynszem 125zł i 30m2 z dużym balkonem
na VI piętrze oraz w okolicach Małej
Poczty 26m2 w nowszym budownictwie. Ceny od 85tyś zł. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

Kiepury 63m2 3 pokoje 1 piętro Mieszkanie położone na ulicy Kiepury
58 koło ZUS-u i Poczty. 63m2 – 3 pok.
1 piętro. Środkowe – bardzo ciepłe
Rozkładowe. Niski czynsz. Zabudowa
kuchenna ze zmywarką oraz 2 szafy
komandor. Cena 210tyś - 693 864
837
Kowary 83m2 - 3 pok. - bezczynszowe, 1 piętro, garaż, duże podwórko
- 605 204 173
Ładne 2-pokojowe z ogródkiem Przytulne mieszkanie ze skosami,
ładnie wykończone, po podłodze
ok.50m2,wspólny ogródek, wiata na
auto, zadbany blok 13-rodzinny stojący na ogrodzonej posesji z bramą
na pilota. Nieruchomości Otti l.13225
- 603 491 335
M3 Kiepury 1 piętro - 63m2 - 3 pokoje,
1 piętro, środkowe - 200.000 do uzgodnienia lub zamiana na dom wolnostojący do 400.000zł - 693 864 837
Mieszkanie 2 pokojowe - Na ul.
Kiepury, 54 m2 z dwoma balkonami, na
drugim piętrze w bloku, 185 000 zł. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2-pokojowe, 51,30m2
położone w Starej Kamienicy cena 115.000 złotych. Kontakt –
609547875
Mieszkanie Pl. Ratuszowy - 2 pokoje
w tym jeden z antresolą, 36 m2 po
remoncie, łazienka do własnej aranżacji, pierwsze piętro. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry sprzedam. 74m I piętro, ogródek
ogrzewanie olejowe i kominek z rozprowadzeniem na całe mieszkanie,
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i
oszklona ocieplona weranda. - 667
499 492
Mieszkanie w J. Górze 52.000zł
na ul. Spółdzielczej. Pokój, kuchnia,
przedpokój i pomieszczenia przynależne. Cena 52.000zł - 517 201 404
Mysłakowice - kawalerka na III
piętrze ok.30 m kw., ogrzewanie z
sieci - cena 55 tysięcy zł. lic.9549 - 726
290 939

Kreatywność sposobem na życiowy sukces
Zapraszamy na warsztaty rękodzieła artystycznego, których głównym
celem jest poszukiwanie lub realizacja pasji – hobby.
Każdego z nas otaczają
podobne problemy: życie
w stresie i w ciągłym biegu,
pogoń za pracą, mało czasu
poświęconego dzieciom,
rodzinie lub pozostawanie
bez pracy w domu, ale bez
pomysłu jak można twórczo
czas wykorzystać. Proponowane przez nas warsztaty
pokazują rękodzieło jako
hobby, jako sposób na stres,
jako możliwość integracji
rodziny lub grup w środowisku lokalnym.
Zwolennicy teorii, które
twierdzą że lewa półkula
mózgu odpowiada za logiczne myślenie, przetwarzanie liczb i tekstów a prawa szczególnie uaktywnia
się podczas działań artystycznych, są zdania, iż
osoby pracujące na stanowiskach, które szczególnie
wykorzystują lewą półkulę
mózgu (np. księgowi, informatycy), w naturalny sposób poszukują takich form

aktywności jak warsztaty
artystyczne, by odpocząć
i zaktywizować prawą półkulę
Warsztaty są adresowane
do wszystkich odbiorców,
niezależnie od wykształcenia, statusu zawodowego
i materialnego.
Głównym celem warsztatów rękodzieła artystycznego jest pomoc w odnalezieniu lub realizacji pasji –
hobby. Podczas warsztatów
Uczestnicy wykonują m. in.
dekoracje przedmiotów
codziennego użytku techniką decoupage, ozdobne
przedmioty z wełny metodą
filcowania, uczą się i wykonują dekoracje z kwiatów,
owoców i warzyw oraz
innych materiałów.
Prezentowane techniki
pozwalają na relaks po pracy zarówno intelektualnej
jak i fizycznej oraz odreagowywanie stresu – mogą być
elementem arteterapii.

Powodują też u uczestniczek i uczestników wzrost
poczucia sprawstwa i własnej wartości, bo w krótkim
czasie powstają kompletne
wytwory, które zazwyczaj
wzbudzają podziw otoczenia. Techniki te są proste
i można je łatwo przekazać
dzieciom, znajomym, mogą
stać się formą aktywnego
i twórczego spędzania czasu
Warsztaty artystyczne
będą się odbywały regularnie od września 2012 r.
Szczegółowe informacje
oraz galeria zdjęć na stronie
www.pckk.pl lub pod nr tel.
75-64-94-161

58-500 Jelenia Góra
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 756494161
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Noskowskiego okazja - 120000,
dwa pokoje, balkon. 4 piętro , do
remontu. Super cena. Lic 9549 - 501
736 644
Noskowskiego okazja - 51 m.kw.
120000 zł. Winda, balkon. lic 9549. 501 736 644
Noskowskiego okazja - mieszkanie 2 pokojowe do remontu ale
do zamieszkania. 51 m.kw. w cenie
120000. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549. - 501 736 644
Nowe mieszkania - Cieplice - 3 mieszkania w st. deweloperskim każde na
osobnej kondygnacji w nowym niewielkim budynku z ogródkiem i miejscami
parkingowymi. Ogrzewanie gazowe.
B. atrakcyjna lokalizacja. Cena 3tys.zł/
m2. Warto.Lic.954 - 602 732 135
Nowe mieszkania - Cieplice - 3 mieszkania w st. deweloperskim każde na
osobnej kondygnacji w nowym niewielkim budynku z ogródkiem i miejscami
parkingowymi. Ogrzewanie gazowe.
B. atrakcyjna lokalizacja. Cena 3tys.zł/
m2. Warto.Lic.954 - 602 732 135
Nowe, ciekawe, dobrze rozplanowane
mieszkania sprzedam. powierzchnie
od 47 do 120m2, cena 2900netto do
negocjacji - 510 243 264
Okazja - Noskowskiego 2 pokojowe,
balkon, winda, docieplony dom, rozkładowe. Doskonała oferta. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736
644
Okazja 120 000 zł - mieszkanie
54 m2 z balkonem, 2 pokojowe na
czwartym piętrze w wieżowcu, ul.
Noskowskiego. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Okazja 3-pokojowe Kowary - 60
m2 na ulicy Leśnej, toaleta i łazienka
osobno, duży balkon, nowe okna - 607
575 577
Okazja mieszkanie w Zgorzelcu Mieszkanie w ścisłym centrum miasta
Zgorzelec przy ul. Pułaskiego na
pierwszym piętrze. Mieszkanie o
powierzchni 100m2 ,4 pokoje, kuchnia,
łazienka , duży przedpokój, 200.000
zł. Mieszkanie do remontu. - 509
159 003

Piechowice, 2-pokojowe - Kuchnia
z oknem, łazienka, piwnica - 40 m kw.,
wysoki parter, blok po termomodernizacji, czynsz z FR i ogrzewaniem 268
zł - do modernizacji, lic.9549 - 726
290 939
Piechowice, 2-pokojowe - wysoki
parter, 40 m kw. w doskonałej lokalizacji /zieleń, miejsca do parkowania/ 105 tysięcy zł. lic.9549 - 726 290 939
Piętro 2-rodzinnego domu Mieszkanie o powierzchni 123m2,
4-pokojowe,po remoncie, ogrzewanie
gazowe plus kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, wspólny
ogródek. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Piętro domu - Dwurodzinnego 62
m2, 2 pokoje z ogrodem 670 m2 w
Janowicach Wielkich 175 000 zł. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pok. 50m na ul .transportowej.
Agencje proszę nie dzwonić - 603
364 738
Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie 50 m2 3 pok. ul. Transportowa.
Mieszkanie po remoncie. Agencje
proszę nie dzwonić, więcej informacji
pod numerem 536 958 997
Pilnie sprzedam M2 Zabobrze - Pilnie
sprzedam komfortowe mieszkanie, po
remoncie z wyposażeniem lub bez,
na Zabobrzu II 51 m2 z działką przed
budynkiem , atrakcyjna cena polecam
- 785 599 797
Połowa domu - willi dwurodzinnej,
wysoki parter 70 m2 2 pokoje z bardzo
dużym tarasem, ogródkiem i garażem
w okolicy Małej Poczty. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Przytulne 40m2 z ogródkiem 2-pokojowe mieszkanie ładnie wykończone z aneksem kuchennym, widną
łazienką, praktycznym schowkiem,
wiatą na samochód i wspólnym ogródkiem, ze względu na skosy po podłodze jest 50m2. N.Otti lic.13225 - 603
491 335

Przytulne po remoncie 2 pokojowe
IV piętro sprzedam niedrogo tel. 724
810 853
Sprzedam 2 pokojowe 42m 3pietro
słoneczne duży balkon Zabobrze
Karłowicza pilnie cena do uzgodnienia
właściciel - 510 703 631
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu I. 40m2, rozkładowe,
balkon, 4 piętro - 511-414-895
Sprzedam bez pośredników mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu III.
Mieszkanie jest w pełni wyremontowane tel. 608 281 585
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66
m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom dziękuje - 605 934 763
Sprzedam kawalerkę w centrum z
tarasem 112.000 do negocjacji - 661
934 800
Sprzedam kawalerkę w Karpaczu
30mkw. 507180381
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
2 pokojowe na Zabobrzu. 40m2, piętro
4/4, bardzo rozkładowe, balkon. Istnieje możliwość zamiany na 3 pokoje
- 511-414-895
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
Zabobrze, Parter, atrakcyjna lokalizacja. Cena 125 tys. do negocjacji. Bez
pośredników. Tel. 511 089 968
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
82m w centrum Jeleniej Góry lub
zamienię na mniejsze 3 pokojowe. 602 437 048
Sprzedam mieszkanie 70m2 Sobieszów Jelenia Góra 55 000 zl bez
pośredników. Info 880 277 613 lub 792
796 991 - 880 277 613
Sprzedam mieszkanie cena do
negocjacji 2 pokoje 34m2 Zabobrze
bez pośredników - 661 703 997
Sprzedam mieszkanie do remontu 58m Wojska Polskiego - 605 912 798
Sprzedam mieszkanie m5 na ul.
Skłodowskiej 13/16, II piętro 72,30 m2
tel. 75 76 463 34, 603 472 776

Dokończenie ogłoszeń
na stronie 18
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38 rocznica otwarcia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

ZAPRASZAMY DO MUZEUM

NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
W sobotę w dniu 8 września 2012 r. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu udostępnione jest do zwiedzania przez cały dzień bezpłatnie. Z tej okazji nastąpi też
otwarcie nowej wystawy czasowej oraz odbędzie się wiele imprez. Muzeum zostało
uroczyście otwarte w dniu 4 września 1974 roku i od tego czasu cieszy się nieustającą
popularnością. Do końca 2011 roku zwiedziło go łącznie 1.358.169 osób z kraju i
zagranicy.
Mieszkańcy Karpacza i turyści
będą mogli zwiedzać w godzinach 9:00 – 17:00 wystawę stałą
poświęconą historii turystyki w
Karkonoszach, zapoznać się z rozwojem sportów zimowych oraz
środowiskiem przyrodniczym tego
terenu.
Na terenie muzeum od godziny
13.00 pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzić
będą działalność edukacyjną dla
dzieci i młodzieży, prezentując
też wydawnictwa informacyjno –
oświatowe związane z parkiem i
jego ochroną.
Ambasador Japonii w Rzeczpospolitej Polskiej Makoto Yamanaka
i Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Zbigniew Kulik zapraszają
o godz. 15:00 na otwarcie nowej
wystawy fotografii Bogdana Zdrojewskiego pt. „Japonia 1-5 czerwca
2011 r.”

Pan Minister Bogdan Zdrojewski
przebywał w Japonii na zaproszenie
rządu japońskiego. Spotkał się w Tokio
z przedstawicielami władz Japonii, odwiedził dotknięte przez trzęsienie ziemi
miasta Sendai i Natatori w prefekturze
Miyagi, jak również Muzeum Pokoju w
Hirosimie. Na wystawie można będzie
obejrzeć wybrane zdjęcia wykonane na
odwiedzanych terenach.
W amfiteatrze położonym na
terenie muzeum grać będzie znany
w naszym regionie Karkonoski
Zespół Folkowy „Szyszak” z Zachełmia - Przesieki, prezentując
utwory muzyczne inspirowane
Karkonoszami.
Po zamknięciu muzeum dla zwiedzających, o godzinie 17:00 odbędzie
się bardzo interesująca prelekcja
autorska Ryszarda Rzepczyńskiego
pt.” 300 lat tragarzy lektyk w Karkonoszach” organizowana w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa 2012.

Muzeum do roku 2002 było oddziałem Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie, działającym w ramach
organizacyjnych Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Od
1 stycznia 2003 roku jest instytucją
kultury samorządu Województwa
Dolnośląskiego. Gromadzi i przechowuje ono zabytki w zakresie kultury
fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
a w szczególności trofea, odznaki,
nagrody, pamiątki osobiste, znaczki, plakaty, monety, sztandary,
stroje i sprzęt sportowy, akcesoria
podróżne, dzieła sztuki o tematyce
sportowej, fotografie, filmy, książki,
czasopisma i archiwalia.
Muzeum czynne jest codziennie za wyjątkiem poniedziałków
w godz. 9:00 – 17:00. Specjalna
atrakcja – to zwiedzanie muzeum z
przewodnikiem audio.
Serdecznie zapraszamy!
(msit)

Ucz się języków razem z Moose w Jeleniej Górze
MOOSE Centrum Języków
Obcych, działające od 1994
r. to największa w Polsce
szkoła zajmująca się indywidualnym nauczaniem języków obcych i świadcząca
profesjonalne usługi dla
firm w zakresie organizacji
zbiorowych i indywidualnych kursów językowych.
Działamy już w ponad 100
miastach. Zatrudniamy ponad 1000 starannie wyselekcjonowanych lektorów.
Każdego roku z usług naszej
szkoły korzysta kilka t ysięcy
uczniów indywidualnych oraz
kilkaset firm. Potwierdza to wysoki
poziom naszych usług, skuteczność naszej indywidualnej metody
nauczania oraz profesjonalizm
naszych lektorów.

Klienci indywidualni - Zalety

• Nauka z lektorem w małej grupie
lub indywidualnie jest dużo bardziej wydajna i efektywna niż w
większej grupie osób.
• Nauczyciel dojeżdża do Ucznia
bezpłatnie prawie w każde miejsce w obrębie miasta.
• Terminy zajęć są ustalane indywidualnie z lektorem.
• Uczeń może odwołać lekcję i odrobić ją w późniejszym terminie
(do końca kolejnego miesiąca).
• Dla każdego Ucznia lektor przy-

Niebo na wyciągnięcie ręki

Astronomia jawi się większości ludzi jako nauka
dziwna, chociaż ciekawa
przez swoją tajemniczość.
Wielkie teleskopy, sondy
kosmiczne, marsjańskie
łaziki, poszukiwanie życia poza Ziemią, barwne
zdjęcia Wszechświat a gotowuje indywidualny program profesjonalnych usług dla firm w wszystko to działa na wynauczania uwzględniający wiek zakresie organizacji zbiorowych
Ucznia, poziom znajomości i indywidualnych kursów języko- obraźnię.

języka, a także oczekiwania
związane z nauką.
• Nasi lektorzy to elita na rynku
edukacyjnym. Wnikliwie weryfikujemy nauczycieli zarówno pod
kątem znajomości języka, jak i
umiejętności pedagogicznych.
• Uczymy osoby w każdym wieku
i na każdym poziomie zaawansowania.
• Naukę można rozpocząć w
dowolnym momencie trwania
roku szkolnego.
• Przygotowujemy do matury, egzaminów gimnazjalnych i wielu
egzaminów językowych.
• Ofer ujemy dwut ygodniowy
okres próbny, podczas którego
Klienci mogą przekonać się o
wysokiej jakości nauczania w
naszej szkole.

www.muzeumsportu.org

wych. Oferta ta jest skierowana zaAstronomia obecna jest w szkorówno do firm małych, średnich,
le oraz przedszkolu w różnym
jak i dużych.
zakresie. Dobrze napisany podręcznik i kolorowe plansze uczą,
Moosekids
ciekawią, ale mają pewną wadę
Dla dziecka bardzo ważne jest, - są płaskie, dwuwymiarowe,
aby uczyć się w otoczeniu, które a świat postrzegamy w trzech
zna i w którym czuje się bezpiecz- wymiarach. Namiastkę prawdzinie. Takim miejscem z pewnością wego nieba stwarza planetarium
jest jego dom. We własnym pokoju - sala z półkulistym sufitem, na
nauka przebiega w przyjaznej i którym wyświetlane są ruchome
bezstresowej atmosferze. Właśnie obrazy nieba w dzień i w nocy, ze
dlatego nasi nauczyciele przyjeż- Słońcem, Księżycem, gwiazdami
dżają na zajęcia do domu. Dzięki i planetami.
temu rodzice mają możliwość Dla nauczyciela fizyki, geokontrolowania procesu naucza- grafii czy przyrody to nieocenia i mogą na bieżąco omawiać niona pomoc w omawianiu
z nauczycielem postępy dziecka zagadnień, które niełatwo
w nauce. Rodzice mają również wyjaśnić. Kłopot w tym, że Karwpływ na to, w jakiej formie i konosze od najbliższego dużego
jaki materiał jest realizowany planetarium dzieli kilkaset kilopodczas zajęć.
metrów i kilka godzin podróży.
Szczegółowe informacje: www. Czy w takim razie nauczyciele w
Kursy dla biznesu
Z myślą o Klientach korporacyj- moose.pl; kontakt telefoniczny: Jeleniej Górze i okolicach są pozbanych przygotowaliśmy specjalną 881-410-979, zapisy ruszają od wieni możliwości skorzystania z
ofertę biznesową, która dotyczy września!
tego fantastycznego narzędzia?

Na szczęście
nie. Prowadzone
przez astronoma
z pasji i wykształcenia przenośne
planetarium Bajkonur wyciąga do
nauczycieli oraz
uczniów pomocną
dłoń. Zainteresować się nim powinni szczególnie
nauczyciele fizyki
w szkołach średnich. Nowa podst awa programowa zrównuje
nauczanie fizyki w pier wszej
klasie wszystkich typów szkół
ponadgimnazjalnych, sporą część
podręczników zapełniając właśnie treściami astronomicznymi.
Planetarium Bajkonur umożliwia
podróże w czasie i przestrzeni,
oglądanie zjawisk niedostrzegalnych w ciągu naszego krótkiego
życia, oglądanie Ziemi, Układu
Słonecznego i innych zakątków
Wszechświata. Bardzo łatwo można omówić ruch sfery niebieskiej,
ruchy Ziemi i planet w przestrzeni,
zmiany pór roku i długości dnia,
roczną wędrówkę Słońca wśród
gwiazdozbiorów zodiakalnych,
zmiany faz Księżyca, zaćmienia
Słońca i Księżyca oraz inne zjawiska. Dzięki temu łatwiej jest
przyswoić abstrakcyjne pojęcia i
zrozumieć świat wokół nas. Po seansie znajdzie się czas na pytania
od widzów.

P r z e d s z ko l a , w s z y s t k i e
klasy szkół podstawowych,
gimnazja - każdy znajdzie
u nas coś dla siebie. Dzięki
temu, że seanse przygotowujemy
i prowadzimy samodzielnie, bez
trudu dostosowujemy się treścią i
poziomem przekazywanej wiedzy
do naszych widzów. Odwiedziliśmy dziesiątki szkół i przedszkoli,
wszędzie zbierając pozytywne
opinie, będące dla nas zachętą
do dalszego działania i ciągłego
rozwoju.
Jak wygląda lekcja pod naszym
niebem? Co zrobić, by zaprosić
planetarium Bajkonur do szkoły?
Co jeszcze oferujemy? Odpowiedź
na te oraz wiele innych pytań
znajdziecie Państwo na stronie
http://przenosneplanetarium.pl
Do zobaczenia w planetarium!
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JELENIA GÓRA

Chojnik wciąż nie zdobyty

Będzie się działo we wrześniu!

Szczęk oręża, salwy z hakownic i armat, nadobne damy i
waleczni rycerze, paziowie i
pacholęta, pojedynki rycerskie, a dla ducha muzyka
dawna. To wszystko mogli
oglądać ci, którzy w weekend
18-19 sierpnia wybrali się na
turniej rycerski, na zamku
Chojnik.
Czeski regiment, w sile 30 zbrojnych,
był najliczniejszą drużyną spośród
biorących udział w turnieju. Na zamku
pojawili się bractwa: z Lubina, Czerwionki, Golubia-Dobrzynia łącznie
z Toruniem, dwie drużyny z Płocka,
Nowa Sól, Bolków, Jantarowi Wojowie
z Pomorza oraz bardzo liczna drużyna
gospodarzy z Bractwa Rycerskiego
zamku Chojnik. Łącznie na zamku
przebywało ponad 100 osób w strojach
historycznych.
Główną konkurencją turnieju był
konkurs strzelania z kuszy średniowiecznej „O Złoty Bełt zamku Chojnik”.
W eliminacjach przeprowadzono cztery tury strzeleckie. Najlepszym zawodnikiem okazała się… reprezentantka
słabej płci z Golubsko-Toruńskiego
Bractwa Rycerskiego - Bernadeta
Lewicka, uzyskując 105 pkt na 120
możliwych. Otrzymała specjalny puchar oraz jako nagrodę przechodnią
– statuetkę „Złotego Bełta”. (Dala
niewtajemniczonych informacja: bełt

REGION

Fot. Andrzej Mateusiak

JELENIA GÓRA Były potyczki, trudne konkurencje, dużo muzyki i na koniec wielka bitwa

Podczas XXIII Turnieju Rycerskiego na zamku
Chojnik nie zabrakło bitnych wojów.
to średniowieczna nazwa strzały do
kuszy.) Drugie miejsce zajął Mirosław
Wudarski z Płockiej Drużyny Kuszniczej
z wynikiem 103 pkt, a trzecie Zbigniew
Jakubowski z Bractwa Golubsko-Toruńskiego uzyskując 102 pkt.
Wielobój rycerski składał się z trzech
konkurencji: trzykrotny rzut oszczepem
do tarczy oraz trzykrotne strzelanie z
łuku z konia oraz z kuszy z muru. Limit
czasu na wykonanie tych dziewięciu
czynności określono na 120 sekund.
Najlepszym w tej dziedzinie okazał się
Mirosław Wudarski z Płockiej Drużyny

Kuszniczej. Drugi był Dariusz Niedźwiecki, a trzeci Bartosz Hajncz – obaj z
Bractwa Rycerskiego zamku Chojnik.
W konkurencji o tytuł Wielkiego
Łowczego, polegającej na strzelaniu do
tarcz przedstawiających jelenia i kozła,
najlepszy okazał się Paweł Wasilewski
z Kompaniji Sikurz-Gulczewo spod
Płocka. Zupełnie nową konkurencją był
Konkurs o Pierścień Kunegundy. Zdobył
go Witold Zamiara – reprezentujący
gospodarzy.
Był, oczywiście, „szturm na zamek”.
Bitne rycerstwo podzielone zostało na

Spotkanie w Kromnowie z Robertem Glińskim

Reżyser jednego z najlepszych
polskich filmów „Cześć Tereska” zagości 4. września w
Galerii Izerskiej. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 18.00.
Najpierw zostanie pokazany film, po
którym odbędzie się spotkanie z reżyserem, a wszystko w ramach projektu
„Polska Światłoczuła. Wstęp jest wolny.
Film „Cześć Tereska” był okrzyknięty
najlepszym polskim filmem 2001 roku.
To przejmujący obraz polskiej rzeczywistości. Obraz o tym, jak dziecięca
naiwność, marzenia, plany rozbijają
się o bezlitosne zwyczajne życie.
Odtwórczynie głównych ról: Ola
Gietner i Karolina Sobczak zostały
wypatrzone w jednym z zakładów poprawczych. Rola w filmie przyniosła im

Fot. Archiwum Organizatora

Film „Cześć Tereska” i jego twórca

sławę, ich gra spodobała się krytykom
i publiczności. Była, a przynajmniej
miała być, szansą na lepsze życie.
Biało-czarne kadry, brak ścieżki dźwiękowej, naturalna gra to

sprawiło, że film zapada w pamięć
i wywołuje ciekawe dyskusje, których można spodziewać się także w
Kromnowie.
(mea)

dwa oddziały, z których jeden występujący jako Husyci próbował zdobyć
twierdzę, ale - jak w XV wieku – to się
nie udało.
Przerwy pomiędzy konkurencjami
wypełniały walki rycerskie oraz muzyka dawna w wykonaniu zespołu Corn
Cervi z Kopańca. Wystąpił też zespół
folkowy „Szyszak”. Przedstawiono
kilkanaście piosenek, wśród których
nie zabrakło ballady o chojnikowej
Kunegundzie. Więcej na:www.jelonka.
com
Andrzej Mateusiak

A co jest w programie:

XIII Europejski Festiwal Muzyki Organowej „Silesia Sonans”
1 września - środa, godz. 19.30, koncert
inauguracyjny „Barwy muzyki”pod
dyrekcją Agnieszki Duczmal w wykonaniu: Joanna Marcinkowska (fortepian),
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
„Amadeus”; koncert połączony z ekspozycją wielkoformatowego portretu
Fryderyka Chopina autorstwa Mariusza
Kołdowskiego
2 września - czwartek, godz. 19.30,
recital organowy w wykonaniu Ludmila
Golub (Organy) z Moskwy
3 września - piątek, godz. 19.30, koncert
kameralny w wykonaniu Łukasza Mosura (organy) i Kwartetu Wokalnego
„The Sundays Singers”
4 września - sobota, godz. 19.30, recital
organowy w wykonaniu Gereona Krahforsta (organy) z Hannoveru
5 września - niedziela, godz. 18.30,
koncert chóralny w wykonaniu Svatováclavsky sbor v Pasekách nad Jizerou
pod dyrekcją Jozefa Waldmanna, msza
święta z udziałem chóru o godz. 18.00
6 września - poniedziałek, godz. 19.30,
koncert jazzowy w wykonaniu Michała
Urbaniaka FUSION
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyż-

szenia Krzyża Świętego, Mecenat Miasta
Jelenia Góra
2 września
otwarcie XIV pokonkursowej wystawy
fotografii „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”, godz. 17.00 w Galerii „Promocje”.
Spektakl „Kolacja dla głupca” Francis
Veber, reżyseria Stefan Szaciłowski,
scenografia Władysław Wigura; udział
biorą: Katarzyna Janekowicz, Lidia
Schneider, Piotr Konieczyński, Jarosław
Góral, Jacek Grondowy, Jacek Paruszyński, Marek Prażanowski - godz. 19.00 na
dużej scenie.
3 września - piątek
otwarcie wystawy Paula Woods „Opowieści o historii” - godz. 18.00 (ekspozycja czynna do dnia 25 września od
poniedziałku do piątku w godz. 9.0017.00, bilety w cenie 2 zł, w sobotę w
godz. 10.00-16.00, wstęp bezpłatny)
4 - 5 września
XI Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie Jelenia Góra ‘2010 4-5 wrzesień,
Plac Piastowski
4 września - sobota
Obchody 30. Rocznicy Powstania NSZZ
„Solidarność” - koncert „W hołdzie
Solidarności Drogi do Wolności” - godz.
18.00-22.00 na Placu Ratuszowym
Więcej na: www.jelonka.com
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Przybędzie w mieście sieci kanalizacyjnej. Roboty wkrótce

To porozumienie o wykonaniu
dwóch ostatnich inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, czyli budowa
kanalizacji wodno-ściekowej w
rejonie Osiedla Pomorskiego i ul.
Warszawskiej oraz kanalizacji w Sobieszowie. Plany będą zrealizowane
w terminie, bo do 2014 r. musimy
wydać środki unijne – powiedział
Wojciech Jastrzębski.
Prace rozpoczną się we wrześniu
tego roku. Zakończenie inwestycji na Osiedlu Pomorskim i na ul.
Warszawskiej planowane jest na
sierpień 2013 r. i wyniesie ponad 7
mln zł. Sieć o długości 2,2 km zostanie położona m.in. w obrębie ulic
Gdańskiej, Grudziąckiej, Toruńskiej,
Bydgoskiej, Tczewskiej, Spółdzielczej

Trwa przebudowa Grodzkiej
Do połowy września br. potrwa
przebudowa fragmentu ulicy
Grodzkiej w Jeleniej Górze, od
placu Ratuszowego do Galerii
Grodzkiej, gdzie od kilku dni ponad 25–letni asfalt zastępowany
jest granitową kostką, z której
wykonany zostanie również wjazd
do ul. Grodzkiej z pl. Kardynała
Wyszyńskiego.
- Czekaliśmy na to wiele lat, wielokrotnie wysłuchiwaliśmy skarg
naszych klientów. W końcu się za
to zabrano, ale wykonawcy z kolei
nie pomyśleli by na czas wykonywanych prac zrobić mieszkańcom
i klientom dojście do wejść do
budynków – mówi pani Ewelina,
pracująca na tej ulicy.

Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze zapewnia, że pouczył
już wykonawcę i zobowiązał go do
wykonania mostków tymczasowych
umożliwiających dojście do budynków na tym fragmencie ulicy.
W ramach tego samego zadania
przebudowana została już ul. Pionierów Jeleniej Góry. Całe zadanie
kosztuje 209 tys. zł i wykonuje je
Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Po wykonaniu prac
jezdnia tego fragmentu zostanie ujednolicona z nawierzchnią pozostałej
części tej ulicy oraz całego placu Ratuszowego - granitowa kostka zastąpi
poklejony i nierówny asfalt.
(Angela)
Fot. Angela

Dyrektor Przedsiębiorstwa
Budownictwa Górniczego
i Energetycznego „EGBUD”
Andrzej Karasiński podpisał umowę z prezesem
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”
Wojciechem Jastrzębskim
dotyczącą budowy sieci kanalizacyjnej w Sobieszowie
oraz sieci wodno–kanalizacyjnej na Osiedlu Pomorskim i na ul. Warszawskiej
w Cieplicach.

Fot. Agrafka

Nowe inwestycje „Wodnika”

JELENIA GÓRA

To porozumienie w sprawie dwóch ważnych inwestycji.
(do numeru29-31-33), Okopowa,
Warszawska, część ul. Karola Miarki
i Panieńska.
Natomiast budowa sieci kanalizacyjnej w Sobieszowie, której długość
wyniesie 24 km, ma potrwać do
września 2014, a jej koszt to ponad
20 mln zł. Obejmie nieskanalizowaną
część ulic: Cieplickiej, Chałubińskie-

go, Kamiennogórskiej, Karkonoskiej
(w granicach Sobieszowa), Młyńska,
Pod Chojnikiem, Zamkowa, Marusarzówny, B. Czecha, Tetmajera,
Romera, Chopina, Bema, Heweliusza,
Domeyki, Kolejowa, Polna oraz Osiedle Żeromskiego.
- Kolejnym problemem, jaki musimy rozwiązać jest brak kanalizacji w

Jagniątkowie i Goduszynie. Chcemy
stworzyć w tych miejscowościach
osobne oczyszczalnie ścieków, ponieważ będzie to najlepsze rozwiązanie
pod względem finansowym dla naszego miasta i jego mieszkańców –
powiedział Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry.
(Agrafka)
JELENIA GÓRA

Powrót aktora
W jeleniogórskim klubie Orient
Express będzie można zobaczyć Ryszarda Wojnarowskiego 9 września o
godz. 17.00 w monodramie „Jak zostać
artystą–wspomnienia prowincjonalnego aktora”. To opowieść pełna osobistych wspomnień, a także piosenek i
teatralnych anegdot. To to także historia
życia tego aktora, która rozpoczęła się
we Lwowie...
Autorem monodramu (przy współpracy z Andrzejem Grzelakiem) jest Ryszard
Wojnarowski, przedstawienie wyreżyserował Andrzej Kempa, opracowanie muzyczne i akompaniament – Maciej Kostuń.
(red)

sport / reklama
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Orzeł Wojcieszów - Endico – Mitex
Podgórzyn 29.08 godz. 17.00
Kwisa Świeradów - WS – O.Z.P.N Jelenia
Góra 30.08 godz. 17.30
Warta Bolesławiecka - Twardy Świętoszów 29.08 godz. 17.00
Nysa Wolbromek - Pogoń Świerzawa
29.08 godz. 17.00
W razie uzyskania wyniku nierozstrzygniętego w przepisowym czasie gry,
sędzia zawodów zarządzi wykonywanie
rzutów karnych.
(MDvR)
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Drift w Karpaczu już wkrótce
8.15 – biuro zawodów, rejestracja zawodników
8.30 – 13.00 – Badanie Kontrolne
(BK1)
9.15 – 9.50 – briefing dla zawodników
10.00 – 13.30 – treningi
13.40 – 14.00 – briefing dla zawodników
Harmonogram zawodów:
31 sierpnia (piątek) – treningi płat- 14.30 – 18.00 – eliminacje do Top32
18.15 – 18.30 – ogłoszenie wyników
ne
9.45 – otwarcie bram dla zawodników eliminacji do Top32 (Biuro Zawodów)
10.00 – 15.00 – biuro zawodów, rejestra- 20.00 – 1.00 – Drift Party (TruckBar)
1.00 – zakończenie 1. dnia imprezy
cja zawodników
10.15 – 15.30 – Badanie Kontrolne (BK0) 2 września (niedziela) – oficjalny
dla zawodników biorących udział w dzień Driftingowych Mistrzostw Polski
Wstęp dla publiczności od godz. 10.00
treningach
12.00 – 12.40 – briefing dla zawodników do 18.45
8.00 – otwarcie bram dla zawodników
biorących udział w treningach
13.00 – 18.00 – treningi płatne dla 9.00 – 9.40 – briefing dla zawodników
Top32
zgłoszonych zawodników
18.30 – spotkanie z zawodnikami (dla 10.00 – 11.00 – warm-up Top32
11.30 – 14.00 – Top32 do Top16
chętnych)
1 września (sobota) – treningi i 14.20 – 14.50 – sesja autografów
15.10 – 15.25 – prezentacja Top16
eliminacje
Wstęp dla publiczności od godz. 10.00 15.30 – 18.00 – Top16
18.15 – 18.30 – wręczenie nagród
do 23.30
7.45 – otwarcie bram dla zawodników 18.45 – zakończenie imprezy
(MDvR)

Łukasz Janik wraca na ring
Z nowymi siłami, ogromną
motywacją i z bagażem doświadczeń – zawodowy bokser z Jeleniej Góry Łukasz
Janik wraca na ring już 22
września, gdzie skrzyżuje
rękawice w 8–rundowej
walce podczas gali we Wrocławiu.

- We wtorek dogadałem się z jednym
z promotorów, gala odbędzie się 22
września we Wrocławiu. Walką wieczoru będzie walka Krzyśka "Diablo"
Włodarczyka z Palaciosem w obronie
tytułu mistrza świata federacji WBC.
Na tej gali mam stoczyć 8 rund, to moja
pierwsza walka od półtora roku. Nie
boksowałem przede wszystkim dlatego,
że nie dogadywałem się z promotorem,
ale puszczam to w niepamięć. Będziemy
teraz działać na innych zasadach. Będę
miał swoich indywidualnych sponsorów, wcześniej musiałem mieć logotypy
sponsorów mojego promotora i nie
mogłem w to ingerować. Miałem za to
pensję miesięczną i gażę za walki. Jestem
dużą indywidualnością i mam pomysł

8 pomp o wartości 100 tysięcy złotych.
Wszystko udało się zrobić barterowo
na zasadzie non profi i tak właśnie
chciałem to zrobić w tym roku i w
zeszłym. Potrzebowałem troszkę więcej
pieniędzy od prezydenta Jeleniej Góry
bo chciałem zaprosić dwa zespoły: T.LOVE i czterech raperów. Założyłem sobie,
że fajnie jest zrobić coś od początku
do końca bez pieniędzy, żeby nikt na
tym nie zarabiał. Wszyscy, którzy brali

Łukasz Janik przygotowuje się do
najbliższej walki w Jeleniej Górze.

REGION Przegrana na Lubańskiej

Olimpia nadal bez zwycięstwa
W 3. kolejce piłkarskiej IV–ligi Olimpia Kowary przegrała
na stadionie przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze, z GKS–em
Kobierzyce 0:2.
Olimpia Kowary grająca w Jeleniej stadionie przy ul. Lubańskiej niż KarkoGórze zgromadziła więcej kibiców na nosze, które w trakcie remontu obiektu

Czy „przedsiębiorczy” oznacza, „prowadzący własną firmę”?
W dokumentach Parlamentu Europejskiego
czytamy, że postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością i innowacyjnością zarówno w życiu
osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację
w kierunku realizowania celów, zarówno osobistych jak i zawodowych.
- Jak rozwijać przedsiębiorczość podczas
szkoleń?
- Jakie cechy charakteryzują trenera, który
potrafi inspirować do rozwoju, uczyć stawiania celów i tworzenia planów działania?
Na te i wiele innych pytań szukają odpowiedzi uczestnicy projektu partnerskiego
Increase Motivation – Improve Employability (MoEm), realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt, to wspólna
inicjatywa sześciu partnerów z Niemiec, Islandii, Holandii, Hiszpanii, Włoch i Polski
Wspólną cechą wszystkich organizacji
uczestniczących w projekcie jest to, że część
ich działań jest adresowana do osób należących do tzw. grup defaworyzowanych (osoby
bezrobotne, niepełnosprawne, migranci).
Wiele problemów dotykających naszych
kursantów jest podobnych, niezależnie od
kraju, w którym mieszkają. Inne bywają sposoby ich rozwiązywania. Każdy kraj i organizacja partnerska ma swoją specyfikę, przez co
ciekawa jest wymiana doświadczeń.
Odwiedzając naszych Partnerów, odwiedzamy też tamtejsze urzędy pracy, spotykamy
się z osobami odpowiedzialnymi za realizację
zadań związanych z lokalnym rynkiem pracy.
Przyglądamy się ciekawym rozwiązaniom.
Przyglądamy się ciekawym rozwiązaniom.

na siebie. Przygotowuję też program reality show o sztukach walki, który będę
prowadził – mówi Łukasz Janik.
- Od miesiąca jestem w Jeleniej
Górze, ponad 3 tygodnie biegaliśmy
po górach, byliśmy 5 razy na Śnieżce
- z tego 3 razy wbiegaliśmy z Przesieki
przez Przełęcz Karkonoską, a raz na
Śnieżne Kotły. Treningi wysokogórskie
na wysokich obrotach wzmacniają nie
tylko wydolnościowo organizm, ale
również psychicznie. Kawał dobrej
roboty za nami. Przygotowuję się
z Irkiem Zakrzewskim, który również zdecydował się na powrót na
ring i szykuje się na Puchar Polski.
Chciałem ponadto zrobić drugą
galę charytatywną, ale prezydent
miasta nie był zainteresowany
tak bardzo jak bym chciał, żeby
był. Nie wiem jak to będzie w
tym roku. Słyszałem, że miasto w
ogóle nie chce dofinansowywać
żadnych imprez. Zrobiłem wielką
imprezę na ok. tysiąc osób, dzięki
temu udało się nazbierać dużo
pieniędzy dla dzieciaków z Jeleniej
Góry, a konkretnie trafiło do nich

udział mogli liczyć na dobre słowa z
moich ust podczas wywiadów, wspominanie o sponsorach przed galą i po gali.
Można zrobić galę bez pomocy miasta,
ale wtedy trzeba będzie zapłacić za nią z
pieniędzy od sponsorów. Ale chciałem
zebrać jak najwięcej pieniędzy, żeby
było jak najwięcej pomp. W tym roku
chcemy w okolicy grudnia zrobić coś
takiego. Najważniejsze teraz, żeby wrócić na ring i wygrać walkę w dobrym
stylu, a później przyjdzie czas na inne
rzeczy – dodał Łukasz Janik.
(Przemo)
Fot. Raczyński

Piłkarski Puchar Polski

IV runda Driftingowych Mistrzostw
Polski na legendarnej górskiej trasie
w sercu Karpacza już 1 i 2 września.
Zobacz na własne oczy piekielnie mocne
samochody pędzące krętą i wąską trasą
w kontrolowanym poślizgu.
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JELENIA GÓRA – Jestem dużą indywidualnością i mam pomysł na siebie - mówi bokser

JELENIA GÓRA
Z a n a m i l o s o wa n i e r u n d y
przedwstępnej II rundy piłkarskiej Pucharu Polski na szczeblu
okręgu jeleniogórskiego.
Runda przedwstępna Pucharu
Polski – mecze o awans do II
rundy
KS Łomnica - Piast Dziwiszów
29.08 godz. 17.00
Hutnik Pieńsk - Victoria Ruszów
29.08 godz. 17.00
Bazalt Sulików - Piast Wykroty
29.08 godz. 17.00

27 sierpnia 2012 r.

Na Islandii poznaliśmy zadania i sposób
pracy Símenntunarmidstödin á Vesturlandi organizacji o profilu bardzo podobnym do
PCKK. W związku z kryzysem, który datuje
się na Islandii od 2008 r., jednym z istotnych
elementów ich działań jest prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości (Entrepreneurship
Workshops), których celem jest rozwój każdego uczestnika, pomoc w określeniu klarownych
celów, pokazanie mu jak planować działania
i jak doprowadzić przedsięwzięcie do sukcesu.
Obecnie znaczną grupę uczestników stanowią
Polacy, dlatego wdrażany jest pilotażowy program Warsztatów przedsiębiorczości dla bezrobotnych migrantów.
W naszym wydaniu podobne cele realizują
Warsztaty Rozwoju Osobistego. Grupa trenerów PCKK pomaga uczestnikom rozpoznać
ich mocne strony, uczy stawiać cele i opracowywać strategie ich realizacji.
Zadziwiające jest to, jak rzadko w systemie
szkolnej edukacji uczy się stawiania celów
i planowania. A są to przecież najistotniejsze
umiejętności w życiu człowieka.
Osoby dorosłe, które uświadomią sobie jak
ważne jest posiadanie cech przedsiębiorczych,
mogą rozwijać je w ramach warsztatów i szkoleń.
J.Ratyńska

przy ul. Złotniczej rozgrywają swoje
mecze jako gospodarz na cieplickim
stadionie.
Olimpia Kowary - STK GKS Kobierzyce 0:2 (0:1)
grodnik, Han, Zatylny, Liszka, Udod,
Olimpia: Trynda - Kraiński, Rodzie- Niedźwiedź (75' Kwak), Szujewski
wicz (82' Ciesielski), Milczarek, Za(Przemo)
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Sprzedam mieszkanie willowe 66
m2 z ogródkiem, co gazowe. Bez
pośredników. Tel. 605 934 763
Sprzedam mieszkanie Wojcieszów
48m w bloku osiedle. 1p niski czynsz
budynek po remoncie - 661 789 759
Sprzedam mieszkanie Zabobrze
3 - 54m2, wysoki parter, dwustronne,
kuchnia, przedpokój, piwnica, 2-pokoje,
taras, balkon, bez pośredników, cena
155tys. - 669 947 919
Sprzedam na Norwida 2-pokojowe
54m + 8m piwnica, balkon 6m, 2 piętro,
do zamieszkania, blisko Sądu Rodzinnego, miejsce parkingowe, posesja
zamknięta, ogród. - 609 655 488
Sprzedam własnościową kawalerkę
27m2 1p w centrum Lubina do remontu
cena 90.000zł do rozsądnej negocjacji
bardzo dobra lokalizacja ul. Skłodowskiej - 794 198 705
Sprzedam, zamienię na małe mieszkanie, dom na ukończeniu w Jeżowie
Sudeckim 140m2, może być dwupokoleniowy. Dobra lokalizacja, dz. 13a,
widok na góry tel. 603 139 918
S z k l . P o r ę b a , O ś . H u t y. . 2-pokojowe, parter. Blisko szlaków
turystycznych, tras rowerowych i
narciarstwa biegowego - cena 160
tysięcy zł do negocjacji. lic.9549 - 726
290 939
Szklarska Poręba.. - 2-pokojowe
45,37 m kw, bezczynszowe, parter /
dwurodzinna klatka/, ciepłe słoneczne,
ogródek - cena 160000 zł., lic.9549 726 290 939
Ul. Świętojańska - ładne 2-pokojowe,
II p. 52,26 m kw., czynsz 160 zł/m-c
- obniżona cena do 150 tysięcy zł.
lic.9549 - 726 290 939
Wyczółkowskiego 99000 - 2
pokojowe mieszkanie do remontu.
Super miejsce. Lic 9549. - 501 736
644
Wyczółkowskiego 99000 - 2
pokojowe w super miejscu. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Zabobrze 51 m.kw. 120000 - Doskonała cena za mieszkanie do remontu
2 pokojowe , 4 piętro z windą. Rozkładowe, osobno łazienka i ubikacja,
przestronny salon z balkonem. Super
oferta. Nieruchomości Rychlewski LIC
9549. - 501 736 644

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, najlepiej w Mysłakowicach. tel.
691-933-525
Szukam na Zabobrzu dla starszej,
spokojnej kobiety kawalerki lub max.
2 pokojowego mieszkania wyłącznie
na Zabobrzu. Jeśli to dom bez windy
to tylko parter lub I piętro. Umeblowanie, choć częś. mile widziane - 506
105 416

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 mieszkania do wynajęcia - 3 pokoje i
kawalerka blisko centrum, 4 przystanki
autobusowe od KK I Uniwersytetu
Ekonomicznego, bezpośrednio od
właściciela. Proszę dzwonić po godz.
15. - 692 491 235
2 pokojowe na Kiepury - Po remoncie,
umeblowane, AGD, duży balkon z
widokiem na góry. Blisko przystanek i
sklepy-od zaraz. - 725 143 498
2-pok.Mała Poczta do wynajęcia kuchnia, łazienka, przedpokój, duże
76 m2, meble kuchenne, lodówka,
pralka, ogrzewanie c.o. węglowe od
zaraz. Pokoje do umeblowania. Tel
535-135-300
2-pokojowe dla 4 studentów mieszkanie z aneksem kuchennym
oraz łazienką na os. Czarne, w pełni
umeblowane, ogrzewanie gazowe
podłogowe, w czynszu ujęte wszystkie
media + internet; 350 zł/osoba; - 600
391 015
2-pokojowe po remoncie - wysoki
parter w kamienicy na skraju Zabobrza.
Podwyższony standard, pow.54m2.
Ogrzewanie gazowe. Kuchnia z
zabudową i wyposażeniem. Cena
1100zł./mieś. + liczniki. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135

og£oszenia
2-pokojowe po remoncie - Wysoki
parter w kamienicy na skraju Zabobrza.
Podwyższony standard, pow.54m2.
Ogrzewanie gazowe. Kuchnia z
zabudową i wyposażeniem. Cena
1100zł./mieś. + liczniki. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe, umeblowane, blisko
centrum, w b.db. stanie, 670zl+opłaty
- 660 615 331
2-pokojowe, umeblowane, blisko
centrum, w b.db. stanie, 700zl + opłaty
- 530 090 754
3 pokoje w super lokalizacji - mieszkanie na parterze sprzęt agd kuchnia
w zabudowie kablówka gratis - 533
517 383
34 m2 po generalnym remoncie Wynajmę mieszkanie na parterze z
osobnym wejściem po generalnym
remoncie wyposażone. Salon z kuchnią, sypialnia, łazienka ogrzewanie CO.
Cena 800zł + rachunki. Blisko centrum
okolice małej poczty. - 506 539 424
3-pokojowe, nowoczesne, Morcinka - (2 odrębne sypialnie oraz salon
połączony z kuchnią-w zabudowie).
Łazienka i WC odrębne, balkon. Po
remoncie - nowoczesne, przestronne.
1p, balkon, piwnica, dobry dojazd.
Okol. Małej Poczty - 722 045 844
46m2 – Cieplice nowy blok - Dostępna
od 10.2012 przytulna kawalerka na
parterze nowego bloku przy ul. Zielonej
w Cieplicach. Jasna kuchnia, duży
pokój, łazienka, hall, piwnica, parking.
Czynsz + spółdzielnia ~ 1050zł/miesięcznie - 723 254 525
84mkw parter ul. Drzymały - Mam
do wynajęcia od 01.09.2012 84m2
czynsz 250 zł od osoby lub 750 zl za
całe mieszk. plus rachunki trzy pokoje
- 501 543 117
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
Cieplice - 46m2 - nowy blok Dostępna od września 2012 przytulna
kawalerka na parterze nowego bloku
przy ul. Zielonej w Cieplicach. Jasna
kuchnia, duży pokój, łazienka, hall,
piwnica, parking. Czynsz + spółdzielnia
~ 1050zł/mies. - 607 446 644
Do wynajęcia 2 pok. mieszkanie w
centrum Cieplic w Jeleniej Górze. 3
min. od Politechniki.5 minut od MZK
Apteka "Pod Koroną" 2 piętro. Odnowione. Nowe okna. Umeblowane.
Pokoje przechodnie. 750zł+liczniki
- 693 446 293
Do wynajęcia 2 pokoje 36m2, Jelenia
Góra, ul. Kiepury, 4 piętro. Opłata 500
zł+czynsz, kaucja zwrotna 1500 zł tel.
600 217 523
Do wynajęcia 2 pokoje w Karpaczu
cena jednego 500 zł miesięcznie
(cena zawiera wszystkie media) - 511
443 254
Do wynajęcia 2 pokoje w okolicach
Kolegium Karkonoskiego - 669 991
237
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie przy ul. Noskowskiego od zaraz.
Mieszkanie jest umeblowane, słoneczne z balkonem. Cena: 850zł/m-c;
+ kaucja. - 533 658 505
Do wynajęcia 3 pokojowe, wspólna
kuchnia i łazienka, parter domku, niezależny wjazd, parking, ogród, Jelenia
Góra osiedle Czarne tel. 75 75 215 89,
795 203 490
Do wynajęcia 4 pokoje 1-3 osobowe,
w wyremontowanym mieszkaniu o
powierzchni 160 m2, w kamienicy
ul. Wojska Polskiego. Do dyspozycji
kuchnia, 2 łazienki, toaleta.300-400
ZŁ/OS studenci mile widziani - 602
133 939
Do wynajęcia kawalerka 27m. Zabobrze I, parter. Kuchnia, łazienka, pokój.
Podstawowe wyposażenie, umeblowana. Cena 650zł + liczniki (kaucja
500zł) - 666 042 695
Do wynajęcia kawalerka z oddzielnym wejściem dla osób samotnych
bez nałogów. Tel. 75-713-31-41 lub
783-049-360
Do wynajęcia kawalerka z ogrzewaniem dla emeryta lub rencisty. Pijakom
dziękuje. - 603-104-142
Do wynajęcia mieszkanie - dwupokojowe, kuchnia, łazienka, CO, sygnał TV,
balkon, w Jeleniej Górze. (potrzebna
kaucja) - 609 637 845

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
(stare budownictwo) w Cieplicach z
ogródkiem. Pijakom dziękuję. Cena
600zł. - 603-104-142
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
w pełni wyposażone tel. 663 161 330
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe dla 2 lub 3 studentów przy UE.
900zł w tym czynsz i ogrzewanie - 510
260 300
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, 4 piętro, od zaraz. 850 zl., plus
opłaty i kaucja. - 693 104 412
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, komfortowo wyposażone
w centrum, nowy budynek - ul. Kraszewskiego 1. Kontakt: 605490074
lub 757130049
Do wynajęcia mieszkanie w Jeleniej
Górze 3 pokoje, łazienka, kuchnia)
ogrzewanie gazowe, stare budownictwo. II piętro, umeblowane do
dyspozycji pralka i lodówka. Info pod
nr.660339857 664695015
Do wynajęcia nowa kawalerka w
centrum Jeleniej Góry, przy Placu
Ratuszowym. Koszt najmu 700,-zł +
opłaty ~ 300,-zł + kaucja 1000,-zł Tel.
695-867-546
Do wynajęcia osobny pokój w domku
jednorodzinnym na Zabobrzu z dostępem do kuchni i łazienki cena 500zl z
opłatami - 603 958 920
Do wynajęcia parter w domku jednorodzinnym 4 pokoje kuchnia łazienka pod
biura na Zabobrzu - 603 958 920
Do wynajęcia pokój dla jednej lub
dwóch osób, komfortowo urządzony,
kuchnia i łazienka do dyspozycji, pełne
wyposażenie, centrum Jeleniej Góry.
Kontakt: 605490074, 757130049
Duże w Kaczorowie z klimatem - Mam
do wynajęcia duże mieszkanie o pow
140 mkw w rustykalnym wnętrzu.
Mieszkanie ciepłe z terenem. Bezczynszowe. Ogrzewanie CO. Piękne widoki
na góry. Blisko szkoła, przystanek PKS
i duży sklep - 607 609 642
Dwa pokoje 1 lub 2 osobowe w
mieszkaniu studenckim. Mieszkanie
trzy sypialnie pokój dzienny kuchnia
łazienka (pralka, lodówka mieszkanie
w pełni wyposażone). Blisko kolegium
ul.Kadetów tel.691478591
Dwa pokoje dla studentów. Cieplice
blisko Politechniki. Kuchnia i łazienka
do wyłącznej dyspozycji. Internet.
Cena 500 zl. - 880 229 298
Dwupokojowe mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry, ulica Kraszewskiego, umeblowane, wyposażone(pralka, lodówka, kuchenka), w
pobliżu dworzec PKP i Uniwersytet
Ekonomiczny. - 507 738 606
Ekskluzywnie umeblowana
nowoczesna kawalerka z ogródkiem.
Centrum miasta w nowej kamienicy.
Powierzchnia 32m. Cena 500zł plus
opłaty - 501 417 776
Jelenia Góra mieszkanie - 2pok.
kuchnia, przedp. łazienka. Atrakcyjna
lokalizacja 370zł/miesięcznie, płatne
za rok z góry + media.tel.502464959.
dzwonić w poń.śr.pi.sob. po godz.12
mieszkanie nieumeblowane. Mile
widziane małżeństwa z dz - 502 464
959
Kawalerka , 100 m od rynku - Mam
do wynajęcia dużą kawalerkę na ul.
Krótkiej. Umeblowana, kuchnia w
zabudowie(osobne pomieszczenie).
W łazience prysznic. Pralka, szybki
internet. Świeżo po malowaniu. Tel.:
603 139 998
Kawalerka 2 osoby, os. Czarne
- najchętniej dla pary, w pełni umeblowana, ogrzewanie podłogowe
gazowe, wszystkie media w czynszu.
Zapraszam do obejrzenia, tel 600
39 10 15
Kawalerka 70m,Zabobrze III - Do
wynajęcia duże mieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką, dostępny
parking, tv, internet. Cena:700 + prąd i
woda z liczników. - 691 142 843
Kawalerka do wynajęcia Sobieszów. Tel. 668 77 38 56, 606 346 424
Kawalerka do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry, blisko Akademii
Ekonomicznej, po kapitalnym remoncie, umeblowana, niskie opłaty eksploatacyjne - 660 270 006
Kawalerka na ul. Krótkiej w bardzo
dobrym stanie. umeblowana, internet,
pralka. Pokój (17m) i kuchnia osobno.
Ogrzewanie centralne gazowe. Polecam. Tel.: 603 139 998

Kawalerka najchętniej dla pary
- kawalerka dla 2 osób z aneksem
kuchennym oraz łazienką, w pełni
umeblowana na os. Czarne w Jeleniej
Górze. Ogrzewanie gazowe podłogowe. Cena 600 zł + 300 zł (prąd,
woda, ogrzewanie, internet) - 600
391 015
Kawalerka – parter – centrum miasta-umeblowane-34m2-pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie
węglowe-1 piec. Opłaty: 600 zł(czynsz
wliczony) + opłaty za zużycie mediów
(woda, gaz, energia, TV + internet). 519-723-637
Kolegium Karkonoskie 10min wynajmę studentkom(5 miejsc) mieszkanie 2 pokojowe 65m2, 2balkony,
kuchnia, łazienka, 2telewizory, bezp.
Internet, budynek oddany w 2006 roku.
Tylko 10 minut do Kolegium (ul. Kadetów), 300zł/osoba - 791 113 736
Koło sądu na kancelarię, biuro - lokal
, parter, na kancelarię lub biuro. LIC
9549 - 501 736 644
Mam do wynajęcia 2 pokoje na Kiepury. Umeblowane, zadbane, czyste.
Doskonałe dla 3 osób. Koszt najmu
650 zł plus opłaty związane z mieszkaniem. Kaucja 1000 zł. Do wynajęcia
od zaraz. - 502 399 088
Mam do wynajęcia kawalerkę w pełni
wyposażoną, 35m2. - 500 086 614
Mam do wynajęcia lokal w centrum
Karpacza wszelkie info pod numerem
tel. - 511 443 254
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe 60m. na ul. Krótkiej. Umeblowane, kuchnia w zabudowie(osobne
pomieszczenie). W łazience prysznic.
Pralka, szybki internet. Świeżo po
malowaniu Tel.: 603 139 998
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, częściowo umeblowane,
ul. Kiepury, 800 zł+liczniki+kaucja 800
zł tel.512 567 169
Mam do wynajęcia mieszkanie na
Zabobrzu 50m2 umeblowane - 502
594 189
Mam do wynajęcia niedrogo pokoje
jedno i dwu osobowe w spokojnej
dzielnicy Cieplic. Blisko przystanku
autobusowego i parków. Serdecznie
polecam. - 782 586 558
Mam do wynajęcia od zaraz trzypokojowe, dwupoziomowe mieszkanie w
Jeleniej Górze przy ul. Kadetów 90m2.
tv sat, internet, miejsce parkingowe,
umeblowane. zapraszam do obejrzenia - 785 907 406
Mam do wynajęcia piękne mieszkanie/
pol domu na osiedlu Widok, 100m2,
3 pokoje, duża słoneczna kuchnia,
łazienka, taras, balkon, ogród, 1,200zl
+ media - 693 503 602
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu
w centrum - 663 226 009
Mam do wynajęcia przytulny, ciepły,
umeblowany pokój z łazienką. Swobodny dostęp do kuchni. Cały koszt
550 zł. Centrum Jeleniej Góry. tel.
885 040 959
Mam do wynajęcia/sprzedania mieszkanie 3 pokoje. Po remoncie spokojna
okolica do centrum blisko. Więcej
informacji pod tel. (agencjom dziękuję
za telefony, proszę nie dzwonić). - 603
364 738
Miejsca noclegowe, pokój w domu
z ogrodem, media, miejsce na samochód, internet, blisko centrum, spokój.
- 698 673 047
Mieszkanie 2 pokoje 55m2 Kiepury
- z balkonem. Kuchnia pod wymiar,
wspaniała lokalizacja w pobliżu centra
handlowe, szkoły itp. Możliwość podłączenia internetu, kablówki. Zapraszam
naprawdę warto - 515 557 615
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze
- Od zaraz do wynajęcia mieszkanie
2pokojowe, umeblowane, wyposażone z balkonem. Czynsz 850zl
plus liczniki. Kaucja 850 zł. Zapraszam tel 667657025 lub 660667697
- 6676570254
Mieszkanie 2-pok z antresolą Mieszkanie 2pok.o pow.59m2położone w cichej dzielnicy (ul. Kadetów).
Mieszkanie jest w pełni umeblowane,
wyposażone w sprzęt AGD. Wysoki
standard. Ogrzewanie i woda w czynszu. Opłaty to tylko prąd. - 603 944
288
Mieszkanie 3 pok. umebl. w Jel.
Górze do wynajęcia od 15 sierpnia 697 210 463

Mieszkanie 3 pokojowe, Krótka - w
bardzo dobrym stanie, duże ok 90m.
Umeblowane, pralka, internet. Ogrzewanie centralne gazowe. III Piętro.
Możliwość korzystania z ogólnodostępnego tarasu. Tel.: 603 139 998
Mieszkanie 3 pokojowe, w pełni
umeblowane dla studentów w centrum.
Cena do uzgodnienia - 530 046 469
Mieszkanie 35 mkw pokój z wyjściem na balkon łazienka i duża
kuchnia-można zrobić drugi pokój.
Wynajmę na biuro kancelarie lub
gabinet. Lokal położony przy ul Głowackiego-dawne intermarche dobry
dojazd - 697 926 432
Mieszkanie 48m/kw 2pok+kuch+łazi+przedp+balkon atrakcyjna
lokalizacja 370zł/mies. płatne za pół
roku z góry + czynsz i media. Chętnie
dla rodzin z dziećmi. Możliwa opc. dla
studentów. Mieszkanie bez mebli - 502
464 959
Mieszkanie 63m2 cena 770zł - Centrum Jeleniej Góry.3 pokoje, kuchnia,
łazienka z ubikacją, przedpokój. Częściowo umeblowane. Centralne na
opał, piwnica. Cena 770zł + media.
- 881-579-080
Mieszkanie blisko Placu Ratuszowego - Ciche mieszkanie 40m2,duży
pokój + kuchnia + łazienka + przedpokój, po remoncie, umeblowane,
internet, okna PCV, 2piętro, własne
ogrzewanie gazowe, wynajem 600zł +
1200 kaucja + liczniki. - 884 624 025
Mieszkanie na Kiepury - Dwupokojowe z balkonem na IV piętrze na Zabobrzu III. Umeblowana kuchnia i szafa
Komandor w przedpokoju. Cena 500
Pln + opłaty (czynsz i liczniki ). Kaucja
900 Pln zwrotna . - 797 299 635
Mieszkanie składające się z 3 pokoi,
każdy po 400 zł wynajmę studentom,
w cenie ogrzewanie i podgrzanie wody,
od września ulica Sobieskiego - 790
862 296
Mieszkanie w Karpaczu - dwa
osobne pokoje w pensjonacie więcej
pod numerem tel 511443254 lub
515360455
Mieszkanie z kominkiem - Mieszkanie na teatralnej, 3 pokoje, salon
z kominkiem, umeblowane, 900 zł +
woda prąd i gaz - 883-798-499
Na parterze, 3-pokoje, łazienka, kuchnia, balkon. Blisko szkoła, przedszkole,
ODK, sklepy, kościół, przystanek MZK,
targowisko Zabobrze (400m). Koszt
wynajmu 1100zł + 800zł kaucja +
media. 609 692 903
Nieumeblowane 3 pokojowe
mieszkanie w centrum tanio wynajmę.
- 510 001 760
N o wa , e l e g a n c k a k a w a l e r k a
- w pełni wyposażona przy domu
2-rodzinnym(osobne wejście). Dla
pary lub 2-ch studentek. Tel.500 183
221 po godz.16
Pokoje dla studentów - centrum JG
- Mam do wynajęcia 4 dwuosobowe
pokoje w mieszkaniu studenckim na
ul Wojska Pol. blisko UE, Biedronka,
przystanek MZK. Mieszkanie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD.
Cena nawet 250zł/os+media. Zapraszam - 793 443 004
Pokoje dla studentów - Doskonałe
warunki dla studentów. Wyremontowane ostatnie 2 pokoje max 2
osobowe. Wspólna łazienka osobno
toaleta. Aneks kuchenny. Cieplice obok
Tesco. 450zł za pokój w tym rachunki.
- 696 800 785
Pokoje dla studentów Politechniki w
Cieplicach - 603 811 609
Pokój z kuchnią - niedrogo - umeblowany, z osobnym wejściem w
domu 1-rodzinnym, z dużym ogrodem,
m-cem parkingowym, możliwością
podłączenia Internetu, blisko MZK,
łatwy dojazd autobusami... wynajmę.
- 794964456, 757678968
Pokój z kuchnią - niedrogo - w domu
jednorodzinnym, z osobnym wejściem,
w pełni umeblowany, komfortowy, w
spokojnej dzielnicy willowej, koło MPK,
bezproblemowy parking, możliwy Internet, duży ogród, dobra komunikacja z
centrum. - 794964456, 757678968
Pokój, stancja, miejsca noclegowe,
media, internet, miejsce na samochód,
blisko centrum, cisza, spokój. - 698
673 047
Posiadam do wynajęcia ładne
2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
przy ul. Karłowicza. Mieszkanie umeblowane i wyposażone. Ogrzewanie
centralne. Do wynajęcia od zaraz.
Koszt wynajmu 850zł+opłaty. Kaucja
850zł - 660 667 697

Przy Wojska Polskiego.. - Wysoki
parter, 3 pokoje, urządzona kuchnia,
łazienka - mieszkanie dla rodziny lub
lokal pod działalność. lic.9549 - 726
290 939
Stancja dla 2 dziewczyn - pokój,
kuchnia, łazienka. Bardzo blisko Akademii Ekonomicznej i Liceum Ogólnokształcącego. Tel. 502 560 136
Stancja dla 2 studentek blisko Kolegium Karkonoskiego. Warunki bardzo
dobre. - 607 554 647
Ul. Kadetów blisko Kolegium - Mieszkanie na kadetów, II piętro, 2 pokoje,
z balkonem. Umeblowane , wyposażone w sprzęt AGD (pralka, lodówka,
kuchenka, mikrofala) w łazience prysznic. Cena 1300 zł. + rach. za prąd - 505
945 945
W nowym budynku ul.Wolności 3
pokojowe 2 poziomowe kuchnia w
zabudowie za 1200zl w tym czynsz
ogrzewanie ciepła woda - 600 334
880
Wynajmę 2 poziomowe mieszkanie,
3 pokoje w jeleniej górze za 1100 zł, w
cenie ogrzewanie i ciepła woda - 790
862 296
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
z kuchnia i łazienka , umeblowane,
rozkładowe, ok 57m^2, dla studentów,
w centrum. - 60944955
Wynajmę 2-pokojowe z balkonem,
częściowo umeblowane, 54m2.Kaucja.
500 + czynsz + opłaty. - 660 111 992
Wynajmę kawalerkę na Armii Krajowej 600 zl + media - 693-503-602
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane (jeden pokój przechodni
z aneksem kuchennym) niski parter, w
centrum kolo Uniwersytetu Ekonomicznego. - 696 908 361
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w
centrum Jeleniej Góry, parter, parking,
ogrzewanie gazowe i kominkowe,
umeblowane. - 664 126 601
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe
częściowo umeblowane na Zabobrzu
2.750zl w tym czynsz plus kaucja 700zl
- 792 949 077
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe
na Zabobrzu. Tanie w utrzymaniu,
umeblowane, z AGD. Cena 800 zł
+ liczniki/za miesiąc + kaucja. - 884
168 320
Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe: salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, taras, garderoba,
kominek, ogrzewanie podłogowe, 80
m2powierzchni. - 795 485 808
Wynajmę mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry dwa pokoje otwarte
umeblowane - 608 013 985
Wynajmę mieszkanie-centrum - 4
pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba,
balkon, centrum Jeleniej Góry, 1 piętrokamienica. Świeżo wyremontowane,
nie umeblowane. - 537 113 274
Wynajmę na 6 m-cy mieszkanie po
remoncie na ulicy Grunwaldzkiej 800
zł+woda+prąd i gaz - 790 862 296
Wynajmę pokój jedno- lub dwuosobowy spokojnej studentce (studentkom) lub uczennicy na Zabobrzu (ul.
Noskowskiego). Blisko przystanku
autobusowego. Korzystna cena, możliwość negocjacji - 530 429 899
Wynajmę pokój w eleganckim mieszkaniu studenckim. Nowoczesna kuchnia, gustowna łazienka, mieszkanie
słoneczne i zadbane. - 669-53-80-53

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
2 duże pokoje, duża kuchnia, łazienka.
C.O. 65m2 w centrum Starej Kamienicy. Zamienię na większe najchętniej
w mieście, niekoniecznie Jelenia Góra.
- 722 803 325
Ładną kawalerkę w centrum Gryfowa
zamienię pilnie na Bolesławiec lub
Lwówek Śl. - 796 635 171
Własność na własność - Zamienię
mieszkanie małe dwu-pokojowe na
Wzgórzu Roweckiego z dopłatą dla
mnie 50 tysięcy złotych, na ciutkę
większe w Jeleniej Górze (oprócz
Zabobrza). Musi być własnościowe.
Plac Piastowski mile widziany - 665
141 344
Zamienię 2 pokojowe mieszkanie
z dużym balkonem na kawalerkę na
Zabobrzu. tel. 665-165-559

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zamienię 2-pok. odremontowane
mieszkanie w Centrum Piechowic.
Położone na 1-p w odnowionym
budynku z cegły na większe z dopłatą
w Jeleniej G. Okolice Uniwersytetu
Ek. - 75 7611326, 692624324
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
w Cieplicach 40m2 na większe z
dopłatą (może być zadłużone). Więcej
informacji pod nr tel 756430810 lub
699272712
Zamienię na większe na Jelenią Górę
komunalne po remoncie kawalerka.
Budynek ocieplony z nowym dachem.
Kuchnia, łazienka pokój, przedpokój na
parterze - 723 338 626
Zamienię własnościowe mieszkanie
2 pokoje na 1. piętrze na Zabobrzu III
wyremontowane, wysoki standard, na
3 pokoje na Kiepury 69 lub 71 - 603
949 143

DOMY
KUPIĘ
Dom wolnostojący w Jeleniej Górze
lub bliskiej okolicy, dla zdecydowanej
klientki. Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Kupię dom do remontu - Wojanów,
Bobrów, Michałowice - 605-587-221

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjna szeregówka - 210 m2
powierzchni, 6 pokoi, 2 łazienki, garaż
na dwa samochody na działce 295 m2
w Cieplicach. 520 000 zł. N Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjny dom - W Jeżowie
Sudeckim, pięknie położony, 174
m2 6 pokoi, 2 łazienki, garaż na 2
samochody na działce 1015 m2. 699
000 zł. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Atrakcyjny dom wolnostojacy, 6
pokoi, 2 łazienki, garaż, duża działka
w Jeleniej Górze. Cena 650 tys.zl.
Pośrednikom dziękujemy. - 514 546
502
Bliźniak w Jeżowie k. Zabobrza
- Sprzedam bliźniaka w Jeżowie
Sudeckim, do wykończenia w środku.
140m z garażem. Działka 760m. 4
pokoje. Solidnie zrobiony i z dobrych
materiałów. Okna plastikowe, rolety
elektryczne. 603 139 998
Budynek w Goduszynie 45 tys Sprzedam dom 150m2 działka 0.08 a
w Goduszynie do remontu lub rozbiórki
więcej inf na tel - 881 479 957
Do sprzedania domek nowy wybudowany z adaptacji w pięknej wsi
Górczycy,30 km od Jeleniej Góry idealne miejsce dla ludzi ceniących sobie
spokój i wiejskie świeże powietrze
90m. 695688032 Ewa
Dom 200 000 zł - Rozpoczęta
budowa, do pierwszego stropu. Przewidziany projekt W-21.12a 133,8
m2 powierzchni, działka 921 m2,
pięknie położony w Wojcieszycach. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom 450 000 zł - W Cieplicach, 300
m2 powierzchni, 6 pokoi, pom. gospodarcze ( niegdyś sklep osiedlowy ) 450
m2 działki. N. Rychlewski lic:9549 - 667
219 752
Dom 459 000 zł - Budowany w 2006 r,
150 m2 powierzchni, 5 pokoi na działce
995 m2, pięknie położony na trasie
Kowary - Karpacz. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom parterowy - budowany w 2004 r,
202 m2 powierzchni, 3 sypialnie, salon,
kuchnia, jadalnia, 2 garaże na działce
1200 m2 3 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom po remoncie - Przytulny 135
m2, 3 pokoje na działce 1100 m2 w
Miłkowie 389 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom w Jeżowie Sudeckim - budowany w 2008r, 230 m2 powierzchni
całkowitej 162 m2 pow. mieszkalnej 5
pokoi, 2 łazienki na działce 1141 m2.
550 000 zł. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
Dom w Łomnicy - 135 m2 powierzchni,
5 pokoi, 2 łazienki, salon z kominkiem,
taras, garaż, własne ogrzewanie
na działce 1200 m2. 425 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom w Piechowicach - 230 m2
powierzchni, 6 pokoi, 3 łazienki na
ładnej działce 515 m2. 650 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Elegancka szeregówka - Podgórzyn. 171 m kw. na ładnie zagospodarowanej słonecznej działce 435 m - 440
tysięcy do negocjacji. lic.9549 - 726
290 939
Kawalerka własnościowa - Pokój
z kuchnią, po kapitalnym remoncie,
centrum Zabobrza, budynek ocieplony,
niski czynsz, II piętro, sprzedam, telefon 691 753 059
Ładny dom - 150 m2 powierzchni, 5
pokoi, 2 łazienki na działce 995 m2 na
trasie Kowary-Karpacz, 495 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Ładny dom - Budowany w 2004r. 135
m2 powierzchni, 5 pokoi, 2 łazienki,
garaż na działce 1200 m2 w Łomnicy.
425 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Ładny dom - Wolnostojący, 230 m2
powierzchni, 5 pokoi, 2 łazienki, na
działce 1141 m2 w Jeżowie Sudeckim.
dom 5 letni. 550 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Ładny dom w Jeleniej Górze Sprzedam ładny do na obrzeżach
miasta. Powierzchnia ok. 280m2 , 6
pokoi, 2 łazienki, dom podpiwniczony
z garażem przy budynku. Posesja
ogrodzona. Cena 650 tyś.zł. Bez
pośredników. - 797 456 283
Na dużej działce.. - 0,19 ha pięknie
zagospodarowana, dom 6 pokoi,
kuchnia, łazienka, balkon - stan techniczny bez zastrzeżeń plus budynek
gospodarczy - Janowice Wielkie, cena
do negocjacji 190 tysięcy zł. lic.9549 726 290 939
Odstąpię mieszkanie w TBS. Kawalerka o metrażu 45 m2: duży pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój i przepiękny taras. Po remoncie. Zabobrze.
- 725 074 062
Pięknie położony dom - Wolnostojący 266 m2 powierzchni, 6 pokoi,
2 łazienki, garaż, daw tarasy, w tym
jeden od strony ogrodu, piękne widoki,
Kowary - Wojków. 530 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Piętro willi w Cieplicach - Mieszkanie
na pierwszym piętrze, trzypokojowe.
Całkowite niezależne wejście do
mieszkania. Ogrzewanie gazowym
piecem dwu funkcyjnym, instalacja
miedziana grzejniki konwektorowe.
Świetna lokalizacja. - 517 720 211
Podgórzyn 320 000 zł - Dom 290
m2 4 pokoje, część domu do adaptacji
na działce 800 m2, z basenem do
wspólnego użytku z sąsiadem. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Poniemiecki dom - Do remontu, z
zabudowaniami gospodarczymi na
działce 1864 m2 w Jeleniej Górze. 300
000 zł. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Pół bliźniaka w Janowicach - Piętrowy
z użytkowym poddaszem , częściowo
podpiwniczony. Zadbane 3 pokoje pow.
całk.145m2 , działka 566m2. Ogrzewanie piecem na paliwo stałe. Cena
253tys.zł.Nier. Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
Promocja do 01.09.2012 - Za 379
tysięcy: stylowy dom /275 m kw./ z
2005 r. z pokojami gościnnymi, Ścięgny
k.Karpacza, lic.9549 - 726 290 939
Rozpoczęta budowa - Dom według
projektu W-21.12a, prace wykonane do
pierwszego stropu, aktualne pozwolenia, dziennik budowy, działka 921 m2.
Bardzo ładne miejsce w Wojcieszycach. 200 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Sprzedam - Wojcieszyce. Budynek
wolnostojacy z dużym, dobrze prosperującym sklepem spożywczym.
Lokalizacja idealna. - 693 585 903
Sprzedam dom jednorodzinny Do remontu w Złotoryi. pow. 120m2
piętrowy, 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
garaż na 2 samochody, ogród 6 arów
cena 250.000 zl - 880 584 419
Sprzedam dom poniemiecki z cegły
w stanie do zamieszkania na wsi koło
Lubania. Atrakcyjna cena. Więcej info
pod nr tel 790279526
Sprzedam dom wolnostojący w Cieplicach na działce 800m2. Możliwość
prowadzenie cichej działalności oraz
rozbudowa na dwie rodziny. Polecam
- 509 282 553
Sprzedam ew zamienię na małe
mieszkanie budowę domu w Jeżowie
Sudeckim. Może być dwu pokoleniowy
Dz 13,5a. Widok na góry -nasłoneczniona Tel. 603 139 918

Sprzedam lub zamienię na małe
mieszkanie bliźniaka w Cieplicach
może być dwupokoleniowy. Widok na
góry. Dobra lokalizacja. Taras, kominek, gaz Tel. 603 139 918
Sprzedam stylową wille dwurodzinną 400m2 w Podgórzynie, działka
1200m2, wiata na 2 samochody. Dwa
samodzielne mieszkania i gabinet
stomatologiczny z osobnym wejściem
(może to być trzecie mieszkanie). - 606
200 202
Stylowy dom w Ścięgnach - Promocja. Cena 379tys.zł. Pow. 275m2, 7
pokoi w tym 3 atrakcyjne apartamenty.
Niepowtarzalny styl i charakter. Ogrzewanie gazowe. - 602 732 135
Super oferta - dom z 2007r, 200 m2
powierzchni 3 sypialnie, salon, kuchnia,
jadalnia, 2 garaże na działce 1200 m2
3 km od Jeleniej Góry, 5 min autem do
centrum. 600 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Śliczny domek - po kapitalnym
remoncie, 130 m2, 3 pokoje, na ładnie
zagospodarowanej działce 110 m2 w
Miłkowie. 389 000 zł N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Świetna szeregówka - Podgórzyn.
Nowy dom z garażem i ogrodem.
Piękne widoki, wygodne miejsce. Salon
z kominkiem, umeblowana i wyposażona kuchnia. Cztery sypialnie z antresolami. Lic 9549 - 501 736 644

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję domu do wynajęcia
z ogrzewaniem i działką dla rodziny
z dziećmi na dłuższy okres. Okolice
Jeleniej Góry, Stara Kamienica i okolice. - 604 531 362

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Dom w parku krajobrazowym - parter
2 pokoje kuchnia łazienka co garaż 15
km od JG od zaraz za opłaty i opiekę
nad posesja + 3000zl kaucja - 798
170 351
Wynajmę 1/2 domku w zabudowie
bliźniaczej: salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka, taras,
kominek, ogrzewanie podłogowe, 80
m2 powierzchni, od m-ca września,
polecam i zapraszam. . - 795 485
808
Wynajmę parter domu w Podgórzynie. 400 zł + opłaty Tel. 661 287 068

DOMY
ZAMIENIĘ
Zamienię domek na wsi 100m2, 22a
działki na 3-pokojowe mieszkanie w
Jeleniej Górze Pilnie. - 661950119 lub
607381919

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
W Jeżowie Sudeckim działkę budowlaną z dobrym dostępem do drogi i w
pobliżu mediów, dla zdecydowanego
klienta. Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjna działka budowlana
1633m2. Dziwiszów. Tel. 502 560 136
- 502 560 136
Cieplice działka - Uzbrojona, okolice
ul. Krośnieńskiej. 937 m.kw. Lic 9549
- 501 736 644
Działka 9 arów Mysłakowice - 507
163 762
Działka budowlana Siedlęcin sprzedam bez pośredników. Pow.
1500m2. Suchy, równy grunt, dojazd
nową drogą asfaltową. W pobliżu sieć
energetyczna i wodociągowa. Okolica
bardzo spokojna, niezabudowana
intensywnie. - 795 509 986
Działka w Sobieszowie uzbrojona,
ul. Akacjowa, pow. 380 m2 - 664
036 380
Działkę w Podgórzynie sprzedam uzbrojona w wodę, kan. prąd.
gaz. ładna. słoneczna. Widok na
zalew i góry. Cena 60 tys za 1143m2.
Tel.604620100
Jelenia Góra - Maciejowa - Do
sprzedania nieruchomość rolna z
przeznaczeniem pod komunikacje
publiczną-obwodnica. Powierzchnia
gruntu 1,3942 ha. Cena:50.000zł. 691 142 843

Komarno widokowa działka - 2333
m.kw. lub do podziału. Piękny widok,
nowy asfalt, prąd kanaliza. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501
736 644
Malowniczo położone działki
budowlane w Dziwiszowie, bezpośredni wjazd z drogi asfaltowej, piękny
widok na otaczające góry - 516 082
114
Okazja działkę w Podgórzynie sprzedam uzbrojona w wodę, kan. prąd, gaz,
ładna słoneczna. Widok na zalew i
góry. Cena 60 tys. tel.604620100
Podgórzyn sprzedam uzbrojona w
wodę, kan. prąd. gaz. ładną, słoneczną
działkę 11,44 ar. Widok na zalew i góry.
Cena 60zl/m. Tel. 604620100
Posiadam do sprzedaży działki
budowlane pod zabudowę jedno i
wielorodzinną w Kromnowie, na granicy z Wojcieszycami. Działki są od
16-19 ar. w bardzo korzystnej cenie
33zł za m2.lu.b w całości 41300m2 607 447 312
Sprzedam działkę 1,07h w Świeradowie Zdr., z projektem pensjonatu,
dobra lokalizacja. Do sprzedania
działka bud. w Świeradowie 0,46h,
niedrogo, ładna tel. 603 139 918
Sprzedam działkę budowlaną w
Jeżowie Sud. 16,5a, media, nasłoneczniona, dobra lokalizacja, 59 zł/m2, do
zapłaty 99 tys. tel. 603 139 918
Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy w okolicach Lubomierza, 3000m2. - 691 337 147
Sprzedam działki budowlane.
Obrzeża Jeleniej Góry. Widok na
Karkonosze, cena do negocjacji. - 516
125 260
Szklarska Poręba-Średnia 11-listopada 4265 m kw. pięknie
położona z widokiem na pasmo Karkonoszy - cena 110 zł/m kw. lic.9549
- 726 290 939

LOKALE
SPRZEDAM
Atrakcyjne lokale w centrum - W
spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednocześnie blisko centrum
Jeleniej Góry. Na 80 m2 powierzchni
składają się: 3 pokoje. Apartament
po generalnym remoncie. Cena to
265.000 PLN brutto. - 697 397 297/75
752 29 80
Hala w Kowarach - 150m, działka 750
m, wszystkie media, ogrzewanie. 220
tys brutto. - 516 171 291
Na warsztat Sobieszów - lokal idealny
na warsztat. Możliwa adaptacja na cele
mieszkaniowe. Idealne na 84 metrowy
loft z tarasem i wyjściem do ogródka.
Rychlewski Nieruchomości lic9549 501 736 644
Sprzedam lokal użytkowy w budynku
1- lokalowym o pow. 70m2 z działką
13m2 na każdą działalność w tym
gastronomia. Centrum - Cieplice przy
deptaku- w pobliżu parking. Tel. 723
580 699, 75 61 37 139
Sprzedam lub wynajmę pawilon
handlowy 54m na działalność gospodarczą wraz z terenem blisko nowej
obwodnicy w kierunku Wrocławia.
Czynsz 1100zl. - 603 813 257
Sprzedam na dobrych warunkach
atrakcyjne lokale handlowo-usługowe
w ścisłym centrum Jeleniej Góry na
rogu 1 Maja/Klonowica. Idealnie nadające się pod gabinet lekarski. - 697 397
297/75 752 29 80
Sprzedam pilnie lokal w centrum 65
m2, 160000 zł tel. 607 055 801
Wynajmę atrakcyjne pomieszczenia
garażowe w dobrej cenie. W samym
centrum Jeleniej Góry przy ulicy 1
Maja/Klonowica. Powierzchnia garaży
to 360m2.Cena wynajmu to 150zł netto
za m2. - 697 397 297/75 752 29 80

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
400m hala + 1000m plac - Do wynajęcia hala ze sklepem na Zabobrzu III,
na działalność handlową lub magazyn,
możliwość wydzielenia mniejszej
powierzchni. Plac 1000m ogrodzony.
- 691-142-843
Cieplice lokale do wynajęcia na cele
usługowo handlowe o pow.od 25 do
250 m kw. Telefon 501377514 - 602
712 990
Do wynajęcia lokal usługowy w centrum Jeleniej Góry 34 m parter witryna
tel 697 69 09 14 - 607 101 116

Do wynajęcia lokale biurowo-użytkowe, parking, wszystkie media, w tym
siła, powierzchnie od 20m do 400m.
Zabobrze. - 691-142-843
Lokal 300m2 - Przy głównej drodze
na Wrocław, ogrodzony, pow. 300m2(
w tym biuro i łazienka), duży plac
1000m2, cena do uzgodnienia - 601
924 778
Lokal 60 m2 - centrum, parter - 3
pomieszczenia, parter ul. Sudecka,
powierzchnia 60,67m2, witryna, zaplecze sanitarne, monitoring w cenie.
- 756 442 073
Lokal 62m2 centrum parter ul.
Poznańska koło PKS. Ciąg handlowo-usługowy. Parter duże witryny.
Atrakcyjna cena. - 888 221 321
Lokal atrakcyjnie położony - 120m2.
Parking, klimatyzacja, taras, położony
w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii
Zabobrze i Castoramy. Lokal na
każdą działalność. Więcej informacji
telefonicznie - 504-165-873
Lokal do wynajęcia w centrum Karpacza przy głównej ulicy, pow. 60 m2
+ taras o pow. 40 m2. Obecnie jest
lokal gastronomiczny. Może być inna
działalność. Tel. 660 23 71 20
Lokal idealny na kancelarię, biuro,
a także do zamieszkania. Ul. Wojska
Polskiego/Mickiewicza. Widoczne
miejsce. Lic 9549 - 501 736 644
Lokal użytkowy 101m. po kapitalnym remoncie (po byłym sklepie
spożywczym) w centrum Jeleniej
Góry. Sala główna 75m. Centralne
ogrzewanie gazowe. - 603 747 328
Lokal w samym centrum - koło
pksu, 70m2 plus zaplecze, idealny
na sklep spożywczy, cukiernię lub
inny, cena do uzgodnienia, wynajmę
od zaraz - 601 924 778
Lokale usługowe do wynajęcia.
Powierzchnia od 26 m2 -55m2.
Lokale wykończone , ogrzewanie
gazowe blisko centrum. Idealne na
gabinety lekarskie. Więcej informacji pod numerem telefonu: :48
509278011
Mam do wynajęcia lokal w centrum
Karpacza. Atrakcyjna cena - 511443-254
Mieszkanie, w którym można
prowadzić biuro, kancelarię itp lub
zamieszkać z rodziną. Róg Mickiewicza i Wojska Polskiego. Lic 9549
- 501 736 644
Parter koło sądu - Na kancelarię,
biuro lub do zamieszkania. Widoczne
miejsce, doskonałe do prowadzenia
wszelkiej działalności. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736
644
Pomieszczenie do wynajęcia
17m2. Parter w centrum miasta. Tel.
75 75 265 36 606 245 013
Restauracja za odstępne Sprzedam bardzo dobrze prosperującą restaurację w centrum Jeleniej
Góry 150m2. Sala na 50os, na
zewnątrz kolejne 50 miejsc siedzących. Świeżo wyremontowana. - 607
211 642
Wynajmę atrakcyjne pomieszczenia garażowe w dobrej cenie. W
samym centrum Jeleniej Góry przy
ulicy 1 Maja/Klonowica. Powierzchnia
garaży to 360m2.Cena wynajmu to
150zł netto za m2.Mail:wer-kom@
wp.pl - 508 092 214
Wynajmę budynek o pow.300m2,
ogrodzony, duży plac 1000m2, przy
głównej drodze na Wrocław, od zaraz,
cena do uzgodnienia - 601 924 778
Wynajmę dwa pomieszczenia
na parterze (bez schodów) lub w
budynku z windą w centrum Jeleniej
Góry do 1200 zł/m-c(w tej kwocie
wszystkie opłaty-czynsz, ogrzewanie,
prąd, woda) - 699 993 047
Zabobrze - do wynajęcia 400m
+ 1000m placu, całość ogrodzona,
idealne miejsce pod hurtownie bądź
magazyn. Wolne od 1 września. - 691
142 843

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Hala 180 000 zł - Magazynowo,
usługowo, produkcyjna, teren przemysłowy, oznaczona symbolem
U6, 200 m2 na działce 1953 m2 w
Kowarach. N. Rychlewski Lic:9549
- 667 219 752
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Pensjonat w Karpaczu - po remoncie, 600 m2, 17 pokoi większość z
węzłem sanitarnym, stołówka, działka
910 m2. 1 890 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Pomieszczenia garażowe w
dobrej cenie. W samym centrum
Jeleniej Góry przy ulicy 1 Maja/
Klonowica. Powierzchnia garaży to
360m2.Cena wynajmu to 150zł netto
za m2. - 508 092 214
Sprzedam budynek użytkowy o
pow.87m kw wraz działką 5a w Żerkowicach przy drodze wojewódzkiej
nr 297 Jelenia Góra - Bolesławiec.
Istnieje możliwość przekwalifikowania na budynek mieszkalny. - 697
335 602
Sprzedam garaż murowany w
Szklarskiej Porębie, przy ul. Chopina- dobry dojazd w zimie - 60177-40-94
Sprzedam stodołę, okazja cena
45tys.zl, Leśna-Smolnik, działka
7arów, stodoła 300m2, media w
pobliżu tel. 790 545 860
Stodoła - Piękny obiekt z super
widokiem. lic 9549 - 501 736 644
Stodoła - Siedlęcin. Piękne widoki.
Nowy asfalt, woda z sieci, prąd obok.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549.
- 501 736 644

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę lub kupię garaż w Jeleniej Górze. Najlepiej w okolicy ulic
Malczewskiego, Wyspiańskiego,
Morcinka, Wyczółkowskiego, itp.
Rozważę każdą propozycję. Proszę o
kontakt telefoniczny. - 663 900 313

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Apartamenty oraz pokoje do
wynajęcia w Międzyzdrojach atrakcyjna lokalizacja przystępna cena
kont.505058070
Mam do wynajęcia pensjonat z rest.
w Szklarskiej Porębie. W pełni wyposażony - 784 482 765
Mieszkanie po remoncie, zadbane,
I piętro, Ul. Różyckiego koło Spółdzielni. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549. - 501 736 644
Wynajmę atrakcyjne pomieszczenia garażowe w dobrej cenie. W
samym centrum Jeleniej Góry przy
ulicy 1 Maja/Klonowica. Powierzchnia
garaży to 360m2.Cena wynajmu to
150zł netto za m2.Mail:wer-kom@
wp.pl - 508 092 214
Wynajmę dla 1 lub 2os. pokój
(łóżko podw.) w domu przy ulicy
Podchorążych. Dom położony jest
na granicy z J.Sudeckim przy lesie.
kuchnia + łazienka do dyspoz. w
2 pozost.pok.lokat. Cena 320 zl.+
opłaty - 724 655 488
Wynajmę magazyn 425m2 z biurem tel. 500 168 910
Wynajmę w Cieplicach sale sportową o pow. 120m2, wyposażoną
w parkiet taneczny, lustra, sprzęt
grający, klimatyzację, toaletę i 2 szatnie: męską i damską. Szczegóły pod
numerem telefonu: 603408793
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