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JELENIA GÓRA

Kolejna galeria
już w 2014 roku

Gdzie i kiedy powstanie nowe
centrum handlowe oraz co w
nim znajdziemy?
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Jelonka.com inicjatorem ronda
Oficjalny odbiór ronda w Miłkowie, które powstało na
newralgicznym skrzyżowaniu, gdzie doszło już do wielu
kolizji, a nawet śmiertelnych wypadków odbył się 18
września. – Bezpośrednim inicjatorem budowy ronda był
Wiktor Marconi, który zabiegał o nie w publikacjach na
portalu Jelonka.com. Po jednym z poważnych wypadków
zaprosił m.in. mnie na audycję do programu, podczas
której dyskutowaliśmy o potrzebie utworzenia tzw. bezpiecznego skrzyżowania i udało się – powiedział starosta
jeleniogórski Jacek Włodyga.
Inwestycja kosztowała ok. 435
tys. zł. i zakończona została dwa
tygodnie przed terminem - ruch
samochodowy został wznowiony
w tym miejscu 31 sierpnia.
W miejscu budowy ronda krzyżują się dwie ważne drogi - wojewódzka: między Miłkowem a
Ścięgnami oraz powiatowa: między Jelenią Górą a Karpaczem i na
obydwu jest bardzo duże natężenie
ruchu. – Ponieważ dochodziło
tu często do wypadków i kolizji,
wybudowaliśmy tzw. bezpieczne
skrzyżowanie - mówił Krzysztof
Sobała, dyrektor Zarządu Dróg

Fot. Agata Galas

W sobotnim spotkaniu trzeciej
kolejki PGNiG Superlig, szczypiornistki KPR-u przegrały we
własnej hali z Zagłębiem Lubin.
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Na krzyżówce w Miłkowie było wiele grożnych wypadków, teraz jest o wiele bezpieczniej

Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Kierowcy są zadowoleni. Mówią,
że właśnie o takie rozwiązanie
chodziło. – Rondo cieszy szczególnie, gdy chce się wyjechać z
kierunku Ścięgien lub Miłkowa, bo
wreszcie nie trzeba czekać, czasem
kilkanaście minut, aż przejadą
wszystkie rozpędzone samochody – chwalił nowe rozwiązanie
mieszkaniec z Miłkowa.
- Statystyki pokazują, że tzw. bezpieczne skrzyżowania, czyli ronda,
obniżają liczbę kolizji nawet o 80
proc., dlatego liczymy na to, że rondo

Kierowcy chwalą rondo w Miłkowie. - Teraz
już nikt tędy nie będzie pędził – mówią.

Będziemy walczyć o bezpieczeństwo

KARPACZ

Uważam, że rondo w Miłkowie powinno powstać dużo wcześniej, nie mniej cieszę
się, że zostało wybudowane. Będziemy dalej walczyć o poprawę infrastruktury w
Kotlinie Jeleniogórskiej oraz o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, dlatego każdy
mieszkaniec, który poczuje się zagrożony poprzez mankamenty naszych tras może
się do nas zgłosić, a my będziemy interweniować u odpowiednich służb – podkreślał
Wiktor Marconi.

Wiedza i serce
dla pacjentów

na skrzyżowaniu dróg z Jeleniej
Góry do Mysłakowic i do Karpacza
przy stacji paliw, czego domagają się
okoliczni mieszkańcy. Szczególnie
zimą jest tam niebezpiecznie, gdy
jest bardzo ślisko i często kierowcy

w Miłkowie poprawi bezpieczeństwo
w tym miejscu – mówiła Edyta Bagrowska, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Jest to pierwsze rondo w powiecie,
a przydałoby się ich więcej w m.in.
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Szybciej pociągiem pod Szrenicę
Wkrótce ruszy modernizacja linii
kolejowej Jelenia Góra – Szklarska
Poręba Górna, dzięki temu czas przejazdu na tym odcinku skróci się o 25
minut. PKP Polskie Linie Kolejowe
planują rozpocząć prace jeszcze w
tym roku. - Roboty potrwają rok i
będą kosztowały ok. 30 mln zł. Zmodernizujemy ponad 12 kilometrów nawierzchni kolejowej, zaplanowaliśmy
również modernizację obiektów inżynieryjnych. Perony będą dostosowane
do potrzeb niepełnosprawnych, osób

U podnóża Śnieżki działa
świetnie wyposażona i nowoczesna pracownia endoskopii.
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samochodów nie są w stanie skręcić
np. w kierunku Jeleniej Góry. Rondo
przydałoby się również w Ścięgnach,
głównie dla bezpieczeństwa osób
przechodzących przez jezdnię.
Agata Galas
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z dziećmi w wózkach i podróżnych z
cięższym bagażem – poinformował
Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji PKP
PLK.
Inwestycja będzie dofinansowana z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. - Po
jej zakończeniu pociągi będą jeździć
na tej górskiej, pełnej ostrych łuków
trasie z maksymalną prędkością 80
km/h – dodał Maciej Dutkiewicz.
(Mea)
A
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Starostwo nawiązało kontakt z rejonem petrikiwskim

List Intencyjny już podpisany
Sześcioosobowa delegacja województwa dolnośląskiego, odwiedziła partnerski obwód dniepropietrowski na
Ukrainie. – Pragniemy rozpocząć współpracę z rejonem
petrikiwskim z tego obwodu, dlatego podpisaliśmy w tym
celu List Intencyjny, będziemy też zachęcać naszych stałych
partnerów z Unii Europejskiej do przyłączenia się.
Chcielibyśmy również zaprosić petrikiwskich artystów ludowych na Targi
Turystyczne Tourtec, organizowane w
Jeleniej Górze – powiedział Zbigniew
Jakiel, jeleniogórski wicestarosta.
Na czele delegacji stał Jerzy Tutaj,
członek zarządu województwa dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze reprezentowali: wicestarosta
Zbigniew Jakiel oraz przewodniczący
Komisji Turystyki, Sportu i Współpracy
z Zagranicą Grzegorz Truchanowicz.
Polscy przedstawiciele wzięli udział
w Forum Biznesu „Inwestycyjna Fala

2012” w Dniepropietrowsku, na którym
obecny był także Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy. Podczas spotkania
Dolnoślązacy nawiązali kontakty z
przedstawicielami biznesu, by ożywić
współpracę gospodarczą między województwem dolnośląskim a obwodem
dniepropietrowskim, uczestniczyli również w Międzynarodowym Międzyregionalnym Forum Współpracy Państw i
Regionów „Partnerstwa Wschodniego”.
Podpisano dwa Listy Intencyjne. Pierwszy w sprawie kooperacji gospodarczej
między Dolnośląską Agencją Współpra-

cy Gospodarczej a Dniepropietrowską
Regionalną Agencją Inwestycyjną.
Drugi dotyczył współpracy między
powiatem jeleniogórskim a rejonem
petrikiwskim.
- Podczas wizyty w rejonie petrikiwskim, zaprezentowano nam sposób funkcjonowania, finansowania i
realizacji projektów, ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia dla rzemiosła
ludowego i kultury, z których rejon
ten znany jest w całym kraju – mówił
Zbigniew Jakiel.
- Władze rejonu są bardzo otwarte
na współpracę z naszym powiatem
szczególnie w zakresie rozwoju agroturystyki, promocji kultury ludowej i
produktów lokalnych. Chcą też brać
udział w projektach europejskich – dodał
Zbigniew Jakiel.
(Mea)

Spa & Wellness Hotel Villa Romantica

To azyl dla duszy i ciała
Idylla Karkonoska

Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Dla Ciebie i Twoich bliskich !
 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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ

NA OBEJRZENIE SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Hotel położony w przyjemnej okolicy
z dala od centrum, zapewnia możliwość
pełnego wyciszenia i relaksu .Rozległy
park hotelowy z romantycznymi ścieżkami stwarza wspaniałe warunki do
relaksu. Żyjemy w ciągłym pośpiechu.
Często towarzyszy nam stres, z którym
nie potrafimy sobie poradzić. Brak nam
czasu aby zadbać o swoje zdrowie i ciało.
Proponujemy Państwu sprawdzony i
skuteczny sposób na relaks i odprężenie,
na chwilę oderwania się od codziennych
trosk i kłopotów. Zapraszamy Państwa do
z korzystania z naszego gabinetu odnowy
biologicznej gdzie znajda państwo szeroki
wybór zabiegów odmładzających, wyszczuplających, relaksujących. Szczególnie
jesienią polecamy zabiegi rozgrzewające
które pozwolą zapomnieć o nadchodzących chłodach. Polecamy coś dla duszy i
ciała: masaż gorącymi kamieniami, masaż
stemplami ziołowymi, zabieg cynamonowo-imbirowy na całe ciało. W naszej ofercie odnajdą Państwo również duży wybór
zabiegów na twarz Dużym powodzeniem

cieszą się szczególnie zabiegi odmładzające
skórę twarzy. Jedną z najskuteczniejszych
i najnowocześniejszych metod odmładzania skory twarzy jest mezoterapia.
bezigłowa . warto również skorzystać z
zabiegów nawilżających na bazie kwasu
hialuronowego , które zregeneruj skore
po upalnym lecie . Nasz gabinet Wellness
& beauyt otwarty jest codziennie Czekamy
na Państwa wizytę. Jak zapewnia manager
hotelu Wioletta Jurkiewicz, zadbaliśmy o
to aby nasi goście mogli delektować się
wyśmienitą polską i europejska kuchnią
. Domowa atmosfera oraz bogate menu
zaspokoją gust każdego smakosza, a długie
jesienne wieczory umilą biesiady w chacie
grillowej Boruchówka przy grzańcu i
potrawach z grilla. . Żyjemy w ciągłym
pośpiechu. Często towarzyszy nam
stres, z którym nie potrafimy sobie
poradzić, brak nam czasu aby
zadbać o swoje zdrowie i ciało.
Proponujemy Państwu sprawdzony i skuteczny sposób na relaks i
odprężenie, na chwilę oderwania

się od codziennych trosk i kłopotów.
Zapraszamy Państwa do z korzystania z
naszego gabinetu odnowy biologicznej
gdzie znajda państwo szeroki wybór zabiegów odmładzających, wyszczuplających,
relaksujących. Szczególnie jesienią polecamy zabiegi rozgrzewające które pozwolą
zapomnieć o nadchodzących chłodach.
Polecamy coś dla duszy: masaż gorącymi
kamieniami, masaż stemplami ziołowymi
i coś dla ciała zabieg cynamonowo-imbirowy oraz zmysłowy raj -zabieg jabłkowy na
całe ciało. Jak zapewnia manager hotelu
Wioletta Jurkiewicz, zadbaliśmy aby nasi

goście mogli delektować się wyśmienit
ą kuchnią polską i europejska kuchnią .
Domowa atmosfera oraz bogate menu
zaspokoją gust każdego smakosza, a długie
jesienne wieczory umilą biesiady w chacie
grillowej Boruchówka przy grzańcu i
potrawach z grilla. Spa & Wellness Hotel
Villa Romantica To azyl dla duszy i ciała
Spa & Wellness Hotel Villa Romantica To
azyl dla duszy i ciała
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Starostwo przenosi wydziały
Powiatowego przy ul. Kochanowskiego
– dodaje Jacek Włodyga.
Renowacja elewacji, ocieplenie ścian,
wymiana okien i dachu w głównej
siedzibie Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego ma zakończyć się na przełomie
października i listopada. – Część okien
została już wymieniona, dwie ściany
elewacji są już odremontowane, kładą
też nowy dach. Prace remontowe są
wykonywane zgodnie z planem – mówił
Jacek Włodyga. Łączny koszt remontów
w dwóch budynkach starostwa wyniesie
około 1 mln zł.
(Mea)
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Autobusy MZK pod szczególną ochroną
– Niemal codziennie do agresywnych
pasażerów lub chuliganów zastraszających kierowców policja jest wzywana
nawet trzy razy w ciągu dobry. Ostatnio
napadnięto na jednego z kierowców z
tzw. tulipanem. To zmotywowało nas do
działania – mówi Marek Woźniak prezes
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Spółka podpisała umowę barterową
z firmą Piast, która będzie ochraniała
MZK przez 24 godziny na dobę.

– Najczęściej dochodzi do agresji
pasażerów wobec osób kontrolujących bilety, aktów wandalizmu,
bójek i awantur między pasażerami,
ale są również bardzo niebezpieczne
zachowania wobec kierowców,
którym wielokrotnie już grożono
pozbawieniem życia i zdrowia mówi Marek Woźniak, prezes MZK
w Jeleniej Górze.
(Angela)

Chińska sztuka tai-chi zdobywa
coraz większą popularność w świecie
i również w Polsce. Grupy ćwiczących
osób, których pełne są parki w Chinach,
coraz częściej można spotkać także
w naszym kraju.Tai-chi, a poprawnie
taijiquan, jest chińską sztuką walki, stąd
dodatek „quan” (czyt. człan) – pięść, w
nazwie tej sztuki. Taiji natomiast, jest
chińską filozofią harmonii pomiędzy
elementami Yin (żeński) i Yang (męski
) Następujące po sobie cykle przemian i
ruch energii zapewnia równowagę we
wszechświecie. Jest to filozofia powstała
z obserwacji natury i zjawisk w niej
zachodzących. Zasada ciągłego ruchu
energii i przemian yin –yang dotyczy nie
tylko zjawisk przyrody, ale też wszelkich
procesów społecznych, rozwoju cywilizacji, funkcjonowania człowieka i jego
relacji z otoczeniem. Podstawą wszystkiego, jest współdziałanie pierwiastka
czynnego, męskiego – yang i biernego,
żeńskiego –yin.
Jeżeli ograniczymy się tylko do pojedynczego człowieka, to potrzebuje on
aktywności, ruchu, ale potrzebuje też
odpoczynku i snu. Ważna jest praca,
tworzenie i jednakowo ważny jest relaks
i regeneracja. Gdy w tych elementach
brakuje równowagi, zaczynamy chorować i źle funkcjonować.
Zgodnie z filozofia yin – yang, równowaga jest zachowana gdy energia krąży
swobodnie, bez zablokowań, gdy ciało
porusza się jako jedność i wszystkie jego
części są połączone w naturalnym ruchu. Kluczową sprawą jest równowaga
i rozluźnienie. Gdy to mamy, wówczas
możemy wyprowadzać swobodny
ruch, generować siłę i szybkość. Siła

Od 10 lat zdobywamy zaufanie naszych Klientów
Bezpieczeństwo!

Wrzesień to doskonała okazja
do tego, by po raz kolejny przypomnieć wszystkim dorosłym, jak
ważne jest bezpieczeństwo dzieci
na drodze. Już od najmłodszych
lat należy nasze dzieci przygotować
do bezpiecznego zachowania się,
tak aby unikały zagrożenia i nie
powodowały ich swoim zachowaniem. Należy zawsze pamiętać, ze
są one jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu
drogowego. Od najmłodszych lat
trzeba wyrabiać w dzieciach nawyki prawidłowego chodzenia po
drogach (tylko lewym poboczem
"gęsiego", a nie gromadą), uczyć
prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię, pilnować, by nigdy nie
bawili się na szosach.

A co gdy do wypadku
dojdzie?

Należy pamięt ać że pra wie w każdym przypadku osobie poszkodowanej w wypadku
komunikacyjnym należy się odszkodowanie z tytułu OC samochodu
sprawcy. Tak więc wypłacie odszkodowania podlegają poszkodowani:
kierowca i pasażerowie pojazdu
poszkodowanego; pasażerowie pojazdu sprawcy; piesi potrąceni; rowerzyści i motocykliści potrąceni;
pasażerowie komunikacji miejskiej
poszkodowani w wypadkach oraz
członkowie rodziny zmarłej osoby
w wyniku wypadku.

Gdzie uzyskać pomoc ??
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Tai Chi - chiński sposób na zachowanie zdrowia
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- Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
został już przeniesiony z głównej siedziby starostwa przy ul. Kochanowskiego
na ul. Podchorążych, gdzie zakończono
już remont poddasza o powierzchni ok.
340 m2. Jego miejsce zajmie Wydział
Komunikacji, który właśnie przenosi
się z budynku przy ul Sudeckiej – poinformował Jacek Włodyga, jeleniogórski
starosta.
Wkrótce z siedziby przy ul. Sudeckiej
38 na ul. Podchorążych zostanie przeniesiony również Zarząd Dróg Powiatowych, a budynek będzie wystawiony
na sprzedaż. - Za pieniądze uzyskane
ze sprzedaży zostaną wyremontowane
wnętrza głównej siedziby Starostwa

24 września 2012 r.

zjednoczonego ruchu jest wielokrotnie
większa niż siła, gdy używamy np.
tylko ramion. Jest to zintegrowana siła
i szybkość eksplozji, zupełnie inna niż
zewnętrzna siła mięśni.
Trudność polega na rozumieniu,
czuciu tego ciałem, a nie tylko intelektualnie. Ciało uczy się poprzez ruch, powtarzanie. Nie ma innej drogi niż regularny
trening pod okiem kwalifikowanego
Nauczyciela. Efekty przyjdą same, to
tylko kwestia czasu i wytrwałości.
Jeżeli ćwiczymy regularnie 2 razy
w tygodniu po 1,5 – 2 godziny, wówczas po ok. 2 miesiącach opanujemy
podstawowe zasady ruchu i struktury
ciała. Po dalszych kilku, zaczniemy
uświadamiać sobie grubsze błędy i będziemy lepiej kontrolować równowagę
i rozluźnienie. Otwiera to wówczas
drogę do rozwinięcia wrażliwości na
wewnętrzny ruch energii i wzmocnienie
jej przepływu na tyle, że będziemy w
stanie ją odczuwać.
Im więcej się uczymy, tym większe
możliwości się przed nami otwierają.
Ta droga nie ma końca. Gdy zaczynamy
więcej czuć i rozumieć z tego co robimy,
staje się to coraz ciekawsze.
Trening Taijiquan ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Działa to na kilku płaszczyznach.
Po pierwsze ruszamy się, a każdy bezpieczny ruch jest korzystny dla naszych
stawów i mięśni, dla funkcjonowania
ciała, krążenia, oddychania itp.
Po drugie, jest to specyficzny, łagodny
ruch. W taijiquan ruchy są koliste,
spiralne. Dużą wagę przywiązuje się
do rozluźnienia i równowagi. Umysł
jest zrelaksowany, spokojny. Działa to

D-K-M Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
Siedziba Główna i Biuro Prawne
ul. Andersa 31
59-220 Legnica
Sekretariat
tel. 76/ 723 15 99, www.d-k-m.pl
Od ponad 10 lat zdobywamy zaufanie
naszych Klientów

D-K-M Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych

ści dla osób z zaburzeniami krążenia,
wadami postawy, znerwicowanych,
osłabionych.
Taijiquan jest sztuką kultywowania
zdrowia, poznawania zasad ruchu,
równowagi ciała i umysłu. Jest fascynującą sztuką, od wielu stuleci praktykowaną w Chinach. Jej zasady oparte są
na doświadczeniu dziesiątek pokoleń
ćwiczących. Jej skuteczność, korzystny
wpływ na zdrowie, piękne i efektowne
układy ruchowe powodują, że fascynuje one miliony ludzi na świecie. Mamy
kontakt z jednym z największych
autorytetów w tej dziedzinie jakim jest
wielki Mistrz Chen Xiao Wang, który
od kilkunastu lat regularnie odwiedza
Polskę. Mam zaszczyt być jego bliskim
uczniem. Każdego roku organizujemy
też wyjazdy do Chin, gdzie trening z
mistrzem łączymy ze zwiedzaniem,
podróżując do znanych turystycznie
miejsc ( Pekin, Shaolin, Xian i inne) Od
wielu lat prowadzę treningi Taijiquan
w JCK (1 Maja 60) w Jeleniej Górze.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Naprawdę warto.
Jarosław Jodzis/www.chentaiji.pl

Gościniec "Leśny Dwór"

nie, wiedzę w zakresie
obowiązujących przepisów oraz likwidacji
Drogi Podróżniku, Turysto, Węszkód ubezpieczenio- drowcze, Gościu nasz codzienny
wych.
i niecodzienny jeśli zabłądzisz
kiedyś w te strony zajrzyj tu do nas
Każda osoba która wyśle maila koniecznie. Ugościmy Państwa
z dopiskiem w temacie: Jelonka. smakami niecodziennej włoskiej
com otrzyma gadżet dla dziecka kuchni podczas bogatego śniadania
w postaci odblasku i kolorowej w formie szwedzkiego stołu, pyszsmyczy na klucze.
nego lunchu i wykwintnej kolacji.
Nasz Pizzer upiecze dla Państwa,
w piecu opalanych drewnem, każdy
rodzaj pizzy. A po godzinach znajdą
Państwo u nas czas by przy świecy
i muzyce, dostosowanej do gustów
Odwiedź nas na Facebook-u: gości, umilić wieczorne i nocne
chwile po dalekich wędrówkach,
www.facebook.com/odszkodowaniaDKM podróżach, spacerach. Zaprosimy
Państwa do PUBu na lampkę wina
bądź kieliszek whisky, które zwieńczą dzieła trudów dnia.

Wystarczy zadzwonić pod nr
767231811, aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych lub wysłać e-maila : pytania@d-k-m.pl
Kancelaria D-K-M powstała w 2001 roku, tworzą ją wykwalifikowani
specjaliści posiadający
wieloletnie doświadcze-

jak balsam na skołatane nerwy, stresy
i napięcia jakich doświadczamy w
codziennej gonitwie.
Po trzecie, zasady ruchu i struktury ciała bardzo mocno pobudzają
wewnętrzny ruch energii odblokowując napięcia jakie mamy w ciele.
To powoduje, że wszystkie organy
wewnętrzne są właściwie odżywiane
i wzmacniane. W chińskiej medycynie uważa się, że choroby biorą
się z zablokowania lub zaburzenia
przepływu energii wewnątrz ciała.
Te zaburzenia, utrwalane przez lata,
skutkują zmianami fizycznymi i
osłabieniem funkcji organu, którego
dotyczą i w konsekwencji chorobę.
Poprawienie krążenia, odblokowanie
i wzmocnienie energii wewnętrznej
ma więc kapitalny wpływ na nasze
zdrowie i samopoczucie.
Taijiquan to bezpieczna forma
treningu. Ruch jest wolny i łagodny.
Nie znaczy to jednak, że nie wymaga
zaangażowania i wysiłku. Ćwiczyć
mogą osoby w każdym wieku. Nie ma
właściwie żadnych przeciwwskazań.
Jest to wręcz zalecana forma aktywno-

Drodzy Goście, zapraszamy Was
do naszych kameralnych i uroczych
komnat SPA. Znajdziecie tu ukojenie
dzięki masażom dobranym specjalnie
do Waszych potrzeb. W kapsule SPA
dostarczycie swym ciałom nie lada
przyjemności podczas kąpieli czekoladowej, a na fotelu u specjalisty czekają
na Państwa niebanalne zabiegi regenerujące twarz, dłonie i zmęczone,
trudem wędrówek, stopy.
Kilka słów o miejscu gdzie znużonym łatwo będzie zaznać spokojnego
snu. Oferujemy Państwu kilkadziesiąt
miejsc noclegowych w schludnych
pokojach z łazienkami i TV. Za przystępną cenę w miejscu, które pamięta
w swych murach czasy gdy ulicami
Karpacza miast koni mechanicznych
pędziły rącze konie, zaznają Państwo

niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery, zaspokoją Państwo najbardziej
wyszukane zachcianki podniebienia,
wypoczną i nabiorą sił ku zdobywaniu
kolejnych szczytów i odkrywaniu
tajemnic Ducha Karkonoszy.
Zapraszamy do Gościńca „Leśny
Dwór”, którego idealna lokalizacja
jest świetnym miejscem na start
Państwa wędrówek w każdą stronę
Karpacza i okolic. Do Białego Jaru
– 50m, do Świątyni Wang – kilkaset
metrów, do szlaków na Śnieżkę lub
ku kapliczce Św. Anny – start spod
bramy wejściowej.
Cennik SPA – 1 min to 2 PLN
Nocleg ze śniadaniem – 65 PLN
Gościniec Leśny Dwór, Karpacz
ul. Karkonoska 1.
Tel. 75 761 93 09
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Jeśli wszystko pójdzie planowo, Centrum będzie w 2014 r.

Nowa galeria na miejscu dworca PKS

Nowy obiekt ma mieć 56 tysięcy
metrów kwadratowych i powierzchnię najmu 24 tys. metrów. Będzie
miał dwie kondygnacje handlowe
(0 i +1) oraz parking na 800 miejsce
(poziom -1 i +2). Zlokalizowane
będzie tu 115 lokali handlowo – usługowych, w których mają się pojawić
artykuły światowych marek.
- W lipcu br. firma TK Development podpisała porozumie-

nie z funduszem
i n we s t yc y j ny m
Heitman na finansowanie tej
inwest yc ji. TK
Development pełni natomiast rolę
dewelopera, odpowiedzialnego
za budowę obiektu, komercjalizację powierzchni
handlowych
oraz działania
m a rke t i n g owe .
Heitman ma 70
procent udziałów
tej inwestycji, a
TK Development – 30% - mówił
Jarosław Lipiński, dyrektor TK
Development. - Obecnie po targach nieruchomości, w których
uczestniczyliśmy, mamy około 40
procent wynajętej powierzchni
handlowej. Przy biznesie zawsze
jest jakieś ryzyko, ale jest to jedna z najlepiej przemyślanych i
przeanalizowanych inwestycji w
całym kraju. Z naszych informacji
wynika, że rocznie z jeleniogórFot. TK Development

W I połowie 2013 roku
ma się rozpocząć budowa
kolejnej galerii w Jeleniej
Górze – t ym razem będzie to centrum handlowe „Nowy Rynek”, które
stanie na 3- hektarowym
terenie obecnego Dworca
PKS pomiędzy al. Jana
Pawła II i ul. Podwale oraz
Obrońców Pokoju. Budowa
ma trwać 20 miesięcy. Pracę w nowej galerii znajdzie
1200 – 1400 osób. Koszt
tej inwestycji to około 200
mln zł.

JELENIA GÓRA

Wywalczyli światła na pasach
Od listopada br. mieszkańcy Osiedla
Pomorskiego będą mogli bezpiecznie
przejść przez krajową trójkę na skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej i Gdańskiej
w Jeleniej Górze. Po wielu interwencjach
Jelonki.com, a także akcji protestacyjnej
9 września 2011 r., w której udział wzięło
kilkudziesięciu mieszkańców, jeleniogórzanie doczekali się zamontowania na
pasach sygnalizacji świetlnej.
- W godzinach szczytu, aby przejść
na drugą stronę ulicy, trzeba czekać
nawet kilkadziesiąt minut - skarżyli

się mieszkańcy. Fotoradar, który został tam zamontowany nie poprawił
bezpieczeństwa, tylko tworzyły się
większe korki.
Nowoczesna sygnalizacja będzie
wyposażona w tzw. system „inteligentnych świateł” oraz w system detekcji
ruchu, co pozwoli na usprawnienie
ruchu na tym skrzyżowaniu. Powstanie także nowe oznakowanie pionowe i
poziome. Inwestycja będzie kosztowała
około 200 tys.zł.
(red)

JELENIA GÓRA

Była pijana, uczyła się jeździć
skiego dworca korzysta trzy miliony pasażerów – dodał Jarosław
Lipiński.
Obecnie firma TK Development
zakupiła grunt od firmy PKP Tour,
market Komfort (który zostanie
rozebrany) i czeka na pozwolenie
na budowę. „Nowy Rynek” będzie
zarówno galerią handlową, jak i
centralnym punktem komunikacji
dla mieszkańców i turystów, a
integralną częścią projektu jest

nowy dworzec PKS wpisany w
centrum handlowe.
- Powstanie galerii oznacza
nową jakość dworca PKS – zapewniał Jerzy Wróbel, prezes PKS Tour
Jelenia Góra. - Warunki i komfort
podróżowania ulegną poprawie,
a pasażerowie wsiadający i wysiadający z autobusów zyskają
bezpośredni dostęp do obiektu
handlowego – dodał.
(Angela)

Policjanci zatrzymali kobietę, która
po pijanemu kierowała autem i spowodowała kolizję. Badanie na zawartość
alkoholu wykazało u niej 1,6 promila.
Nie posiadała też uprawnień do kierowania pojazdami. Okazało się, że uczyła
się jeździć pod kierunkiem również
nietrzeźwej koleżanki.
Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze
na ulicy Wyczółkowskiego o 4 rano. Policjanci jadąc tą ulicą zauważyli hondę,
której kierowca wyjeżdżając z parkingu
uszkodził stojący tam samochód marki
Ford Ka.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę hondy do kontroli drogowej. - Autem
kierowała 24-letnia kobieta, która
miała 1,6 promila. Pijana była również
jej 33-letnia pasażerka. Okazało się,
że kobiety wyruszyły na naukę jazdy
i koleżanka uczyła koleżankę jeździć
autem - informuje oficer prasowy
KMP w Jeleniej Górze podinsp. Edyta
Bagrowska.
24-latce grozi do dwóch lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz
kierowania pojazdami na kilka lat.
(red)

UWAGA NADWAGA!

Dlaczego tyjemy i jak z tym walczyć?
Statystyki są alarmujące
– już przeszło połowa Polaków ma problemy z nadwagą, a coraz częściej problem
ten dotyka także dzieci! Dlaczego tyjemy i jak skutecznie walczyć z nadmiernymi
kilogramami?
Według raportów ponad 40%
dorosłych mężczyzn i około 30% kobiet ma nadwagę. Na otyłość cierpi
z kolei ponad 20% społeczeństwa.
Polska znajduje się pod tym względem w czołówce państw na świecie.
Co więcej, problem nadmiernych
kilogramów dotyka coraz częściej
dzieci i młodzież. Jak pokazują dane
Światowej Organizacji Zdrowia
blisko co trzeci nastolatek w naszym
kraju waży ponad normę. Polacy
należą również do społeczeństw
o wyjątkowo niskim odsetku osób
uprawiających sport – tylko 10%
dorosłych i mniej niż 30% młodzieży stara się utrzymać sprawność
fizyczną.

Dlaczego
tyjemy?

Nadmier ne
kilogramy mogą
być wynikiem np.
zaburzeń gospodarki
hormonalnej, stresu,
czynników genetycznych, a także psychologicznych. W przypadku
kobiet problemy z nadwagą pojawiają się po ciąży
lub podczas menopauzy.
- Do najczęstszych czynników sprzyjających otyłości

zalicza się niewłaściwe nawyki
żywieniowe oraz mało aktywny
tryb życia. Przybieranie na wadze
jest skutkiem nieregularnego
odżywania, podjadania między
posiłkami lub przed snem oraz źle
skomponowanego jadłospisu. Złe
Czym grozi otyłość?
nawyki żywieniowe powodują, że
- Nadmierne kilogramy wpłyz problemem nadwagi borykamy się wają zarówno na nasz wygląd, jak
już od najmłodszych lat, a z czasem i kondycję całego organizmu. Procoraz trudniej jest nam wrócić do
blemy z cerą, wypaprawidłowej masy ciała – mówi
dające włosy,
dietetyk z Centrum Naturhouse.
nadmierna
Kolejne diety, które często popotliwość,
wodują efekt jo-jo osłabiają
cukrzyjeszcze bardziej nasz orgaca typu
nizm. Warto pamiętać,
że wielokrotne próby
odchudzania, głodówki
czy źle dobrane kuracje
zamiast pomóc, zwiększają ryzyko wystąpienia
otyłości.

II, choroby układu krążenia, nowotwory czy zwyrodnienia kręgosłupa
to tylko część zagrożeń wynikających
z otyłości, która została już uznana
za jedną z najpoważniejszych chorób
cywilizacyjnych XXI wieku – informuje dietetyk z Centrum Naturhouse.
Nadwaga ma szczególnie negatywne
konsekwencje w przypadku dzieci
i młodzieży, przyczynia się bowiem do
nieprawidłowego rozwoju młodego
organizmu. Otyłe nastolatki narażone
są również na brak akceptacji ze strony rówieśników. Jak można temu
zaradzić?

dzającą, uwzględniając m.in. nasz wiek,
przebyte choroby, styl życia, a także nasze upodobania smakowe. Specjalista ds.
żywienia pomoże nam również w nauce
prawidłowych zasad odżywania, dzięki
czemu po zakończeniu kuracji unikniemy efektu jo-jo i zachowamy efekty
diety. Wraz ze zmianą nawyków żywieniowych należy zadbać o zdrowy styl
życia. Pozbycie się nałogów i regularna
Od czego zacząć?
aktywność fizyczna będą najlepszym
Podstawą walki z otyłością jest uzupełnieniem diety.
zmiana nawyków żywieniowych.
Chcąc zrzucić zbędne kilogramy
Dołącz do akcji
powinniśmy wybierać zbilanOgólnopolska kampania „Uwaga
sowane diety, dostarczające
Nadwaga” organizowana przez Centra
organizmowi wszystkich
Dietetyczne Naturhouse ma na celu
niezbędnych składników
zwrócenie uwagi na problemy nadwagi
odżywczych, oparte na
i otyłości oraz związane z nimi konsezasadach zdrowego
kwencje zdrowotne. Propaguje również
odżywania. W tym
zwiększenie świadomości w kwestii
celu warto skorzystać
prawidłowych nawyków żywienioz pomocy dietetyka,
wych. W ramach akcji przeprowadzony
który na podstawie
zostanie szereg działań edukacyjnych
dokładnego wywiadu
oraz profilaktycznych. Zaplanowano
oraz specjalistycznych
m.in. spotkania informacyjne z robadań dopasuje indydzicami oraz pogadanki dla uczniów
widualną kurację
z udziałem dietetyka.
odchuW czasie trwania kampanii,
czyli w dniach 17 września – 30 listopada we wszystkich Centrach
Dietetycznych Naturhouse będzie

można skorzystać z bezpłatnych
konsultacji z dietetykiem, połączonych z pomiarami ciała oraz
badaniami zawartości tkanki
tłuszczowej i wody metabolicznej
w organizmie. Każdy, kto odwiedzi
Centrum Naturhouse otrzyma także
specjalne poradniki zawierające cenne
wskazówki żywieniowe.
Program „Uwaga Nadwaga” został
objęty patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny. Więcej informacji
o akcji można uzyskać na stronie organizatora: www.naturhouse-polska.pl.

Aby umówić się na bezpłatną konsultację wystarczy zadzwonić:
Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. 1 Maja 32
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 6420820 , 883132941
www.naturhouse-polska.pl
jeleniagora.1maja@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa: 11.00 – 19.00
wtorek , czwarek, piątek: 8:00 - 16:00
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Endoskopia w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu na najwyższym poziomie

Służą pacjentom wiedzą i sercem
W przepięknym miejscu, u podnóża Śnieżki w Karpaczu, od czterech lat działa świetnie
wyposażona i nowoczesna pracownia endoskopii. Przyjeżdżają tu ludzie nie tylko z całego
kraju, ale też m.in. z Holandii, Irlandii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Rocznie w pracowni
wykonuje się do 3 tys. zabiegów na europejskim poziomie. Pracują tu wybitni specjaliści,
którzy nie tylko mają ogromną wiedzę i doświadczenie, zdobyte także zagranicą, ale
i wielkie serce oraz ciepłe słowo dla każdego z pacjentów.
Centrum Pulmonologii i Alergologii
w Karpaczu ma w Polsce udokumentowaną renomę. Na staże zawodowe i na
szkolenia przyjeżdżają tu ludzie z całego
kraju. Cztery lata temu zapadła decyzja
o utworzeniu w tej placówce ośrodka
endoskopii. Zatrudniono wówczas
specjalistę chirurga onkologa, dr. nauk
medycznych Michała Mańczaka i zakupiono wysokiej klasy sprzęt.
– Zaraz po wejściu na rynek, musieliśmy walczyć o pacjenta, bo nikt
w Kotlinie Jeleniogórskiej nie miał
świadomości, że w Karpaczu funkcjonuje taka pracownia – opowiada
Michał Mańczak. - Jako, że wcześniej,
przez ponad ćwierć wieku, pracowałem
w Centrum Onkologii w Poznaniu,
ściągnąłem za sobą trochę pacjentów.
Jakością sprzętu oraz poziomem usług
zaczęliśmy konkurować o wysoką pozycję w regionie – mówi. To się powiodło.

nich specjalne pomieszczenia, gdzie
mogą, z zachowaniem wszelkich zasad
intymności, przygotować się do badań.
A potem odpocząć w sali, w której każde
z trzech łóżek jest oddzielone kotarą.
Warto też dodać, że każde z nich jest
łóżkiem zabiegowym. Co to oznacza? Na
tym łóżku pacjent jest zawożony na kolonoskopię, na nim badany i przywożony
na salę, więc nie trzeba go przenosić
z miejsca, na miejsce, co nie jest bez

Udany tandem doktorów

Pracownia z powodzeniem konkuruje z jeleniogórskim szpitalem i Karkonoskim Centrum Medycznym w Jeleniej
Górze. Dwa lata temu zaczęło brakować
kolejnego specjalisty. - Szczęście nam
sprzyjało. Udało nam się pozyskać dr.
nauk med. Jarosława Majowskiego,
znakomitego gastroenterologa, który
zdobywał nowe doświadczenia, jak również dzielił się swoimi m.in. w Hiszpanii.
Był tak naprawdę pierwszym gastroenterologiem na naszym terenie. Wydaje
mi się, że stworzyliśmy udany tandem
chirurgiczno-gastroenterologiczny podkreśla dr Mańczak. W pracowni
zatrudnione są dwie doświadczone
pielęgniarki endoskopowe: Grażyna
Kowalczyk i Elżbieta Nieradka. Cały pracujący zespół ma dla swoich pacjentów
czas i ciepłe słowo. No i tutaj lekarze się
nie spieszą. Pacjenci to potwierdzają i
bardzo sobie cenią.

Pacjentów stale przybywa

Jednym z czynników, który tę pracownię wyróżnia to znieczulanie gardła
przed bronchoskopią czy gastroskopią,
przez co zabiegi są dla pacjentów mało
uciążliwe. Dlatego ludzie tutaj wracają,
polecają placówkę w Karpaczu innym
i liczba korzystających z usług pracowni
stale rośnie. Wiedzą, że zostaną obsłużeni na najwyższym poziomie. - W naszej
pracowni wykonujemy bronchoskopię,
gastroskopię i kolonoskopię, a także
endoskopię kapsułkową – wylicza dr
Majowski.

Bezpieczeństwo i komfort

Zaletą pracowni jest także jej funkcjonalne urządzenie. Aparaturę do
poszczególnych badań ulokowano
w przestronnych pomieszczeniach
w taki sposób, aby do każdego z pacjentów lekarz miał szybki dostęp
i pełną kontrolę nad stanem zdrowia.
Bo postawiono też tutaj na dbałość o bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Są dla

znaczenia dla komfortu, ale przede
wszystkim dla bezpieczeństwa osoby
poddanej badaniu. Bezpieczeństwu też
służą nowoczesne sterylizatory, które
nie tylko perfekcyjnie myją instrumenty
i urządzenia, ale też każdą tę czynność
dokumentują. - Taka „pralka” kosztuje
około 120 tys. zł, ale warto ją było kupić
– podkreśla dr Mańczak.

Kiedy jakie badanie?

Jakiego rodzaju zmiany chorobowe
wykrywane są podczas wykonywanych
w pracowni badań?
- To może na początek gastroskopia
- mówi dr Jarosław Majowski. – To badanie wykonuje się dla oceny górnego
odcinka przewodu pokarmowego.
W ten sposób można zobaczyć zmiany
w obrębie przełyku, żołądka i dwunastnicy. Badanie umożliwia również
pobranie materiału do badania histopatologicznego, cytologicznego, wykonanie posiewów oraz ocenę obecności
bakterii Helicobacter pylori za pomocą
bezpośredniego badania (tzw. testu
ureazowego ). Moment pobrania materiału nie jest odczuwany przez chorego
i nie wpływa na jego bezpieczeństwo.
Gastroskopia jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu
po badaniu, trwającym zwykle ok. 5
minut, można wrócić do swoich zajęć.
Centrum dysponuje także gastroskopem
dziecięcym, który jest tutaj stosowany
od 2009 roku. Takim badaniom mogą
być w pracowni poddawane dzieci od
8-9 roku życia.
- W pracowni wykonuje się także,
jak wspomniałem wcześniej tzw. endoskopię kapsułkową, która jest niein-

wazyjnym badaniem jelita cienkiego –
tłumaczy dr Michał Mańczak. W trakcie
badania kapsułka zbiera i przesyła do
umieszczonego przy pasie rejestratora
obrazy przewodu pokarmowego. Kapsułka jest jednorazowa i po zakończeniu
badania jest wydalana z organizmu
w sposób naturalny. Badanie trwa 8
godzin, a pacjent może w tym czasie
normalnie funkcjonować. Kolonoskopia
z kolei umożliwia obejrzenie śluzówki
całego jelita grubego. Wnętrze jelita
oświetlane jest światłem przewodzonym w endoskopie światłowodami,
a obraz z mikrokamery umieszczonej
na końcu przewodu przekazywany jest
na monitor. Kolonoskopia jest badaniem
bezpiecznym, pozwalającym zbadać
całe jelito grube, a w razie konieczności
pobrać materiał do badań histopatologicznych – podkreśla dr Michał
Mańczak.
Na szczególną uwagę zasługuje stosowana w pracowni endoskopii CPiA
w Karpaczu nieinwazyjna metoda leczenia żylaków odbytu – HEMORON®,
zwłaszcza, że około 70% dorosłej części
społeczeństwa cierpi na hemoroidy.
„Jesteśmy jedną z niewielu placówek
na Dolnym Śląsku, która stosuje tą
najmniej inwazyjną ze wszystkich
znanych metodę. – podkreśla dr Mańczak. Często wykonując kolonoskopię
podejmujemy decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do natychmiastowego
zastosowania metody HEMORON®,
co oszczędza choremu konieczności
dodatkowej wizyty i przygotowania do
zabiegu. Wykorzystanie metody HEMORON® gwarantuje 99% skuteczności

leczenia. Jest to także najbezpieczniejsza metoda przyczynowego leczenia
choroby hemoroidalnej
Kolejnym badaniem wykonywanym
w pracowni endoskopii CPiA w Karpaczu jest bronchoskopia, która polega na
oglądaniu tchawicy i oskrzeli z użyciem
urządzenia optycznego. Pozwala to na
głębsze wprowadzenie urządzenia do
dróg oddechowych i obejrzenie drobniejszych oskrzeli, a także na pobranie
materiału do badania bakteriologicznego i innych badań specjalistycznych.

Warto dmuchać na zimne

Na pytanie, kto i kiedy powinien
skorzystać z takich badań, obaj specjaliści twierdzą, że każdy, komu zaleci je
lekarz, ale nie tylko.
– Kolonoskopię zalecam koniecznie,
profilaktycznie, po 50. roku życia,
oraz osobom genetycznie obciążonym
nowotworem, bo wczesne wykrycie
nowotworu jelita grubego daje wysoki
stopień skuteczności wyleczenia - mówi
dr Michał Mańczak.

Bo profilaktyka jest kolejnym, ważnym elementem działalności tej pracowni. Lekarze chętnie nawiązują do
kampanii społecznej „Zabezpiecz tyły.
Zrób kolonoskopię!”, realizowanego
w ramach programu „Mam Haka na
Raka”, zwłaszcza, że autorkami pomysłu wykorzystanego w kampanii

są uczennice z jeleniogórskiego „Mechanika”.
Trzeba podkreślić, że Pracownia
Endoskopii w Karpaczu świadczy
zarówno usługi w ramach kontraktów
Narodowego Funduszu Zdrowia, jak
też odpłatnie.
(TS)
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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 dodatDo 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.
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
zachęcamy

również

do

odwiedzenia

www.ksjdevelopment.pl

Jeleniogórskie MPGK wywiezie stare sprzęty

Odbiorą zbędne graty
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w
Jeleniej Górze z dniem 1 października 2012 roku rozpocznie wywózkę przedmiotów
wielkogabarytowych, sprzętu
AGD i elektronicznego z terenu
miasta, według ustalonego
harmonogramu. Przedmioty
te należy w danym dniu wystawić przy pojemnikach, obsługiwanych przez MPGK.
Harmonogram wywózki:

kową opłatą stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

Serdecznie

JELENIA GÓRA

naszej

strony

internetowej

1 października - Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska,
Grudziądzka, Jagiełły, Zachodnia, Transportowa.
2 października - Zaborze I : Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Wiejska,
Letnia, Wiosenna, Jordana. Zabobrze
III: Małcużyńskiego, Sygietyńskiego,
Kiepury.
3 października - Maciejowa : Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia,
Kaczawska, Witosa, Wrocławska, Trzcińska, Niećki.
4 października - Oś. Łomnickie : Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa,
Przyboczna, Pl. Różany, Łomnicka,
Irysowa + Powst. Śląskich, Waryńskiego,
Słowiańska, Wincentego Pola.
5 października - Oś. Podgórze : Urocza,
Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego,
Podgórze, Snycerska, Kochanowskiego,
Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska,
Bartka Zwycięzcy, Staffa, Tuwima, Zana,

Grottgera, Woj. Polskiego.
8 października - Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego,
Kosmonautów, Pacajewa, Wołkowa,
Komarowa, Wzg. Wandy.
9 października - Oś. Skowronków: Wesoła , Dziecinna, Słowackiego , Mickiewicza, Chełmońskiego, Baczyńskiego,
Krasickiego, Norwida, Skowronków.
10 października - Oś. Czarne: Okrężna,
Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa, Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa,
Poziomkowa, Wrzosowa.
12 października - Oś. Głowackiego:
Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego,
Głowackiego, Gałczyńskiego, Reja, Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego,
Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza,
Malczewskiego, Wyczółkowskiego,
Żeromskiego.
15 października - Kruszwicka , Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa, Powst. Wielkopolskich,
Nadbrzeżna, Kasprowicza, Warszawska,
Poznańska.
16 października - Oś. Widok: Sołtysia,
Pionierska , Kasprzaka, Malinnik,Sokoliki, Michejdy, Poprzeczna, Granitowa,
Strzelecka, Widok, Spacerowa, Szrenicka, Izerska.
17 października - Oś. Panorama : Łabska,
Krośnieńska, Hirszfelda, Rudawska,
Śnieżna, Rubinowa, Koralowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa.
Oś. Miłosza : Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Miłosza, Niemcewicza,
Dąbrowskiej, Picassa.
18 października - Oś. Wróblewskiego:

Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna,
Pogodna, Tęczowa, Radosna, Promienna, Lelewela, PCK, Wróblewskiego,Przesmyckiego,Sieroszewskiego,
Daniłowskiego.
19 października - Oś. Pułaskiego : Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica, Przybyszewskiego,
Pl. Cichy.
22 października - Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego,
Ujejskiego, Brezy, Bilewicza , Mieszka I
–go, Harcerska, Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego.
23 października - Sobieszów: Cieplicka,
Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina,
Tetmajera, Bema, Młyńska, Zamkowa,
Chałubińskiego, Osiedle Żeromskiego,
Miła , Świerkowa, Akacjowa, Topolowa,
Sportowa.
24 października - Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Reymonta,
Nałkowskiej, Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska, Kamiennogórska, Łazienkowska, Dembowskiego,
Żabia, Ks.Tischera.
25 października - Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska,
Wczasowa, Saneczkowa, Turystyczna,
Zarzeczna, Kręta.
26 października - Goduszyńska, Książęca, Lubańska, Dworcowa, Sobieszowska,
Wojewódzka, Francuska, Spokojna,
Cmentarna, Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Ceglana, Cicha.
Wywóz nie obejmuje: gruzu budowlanego, zużytych opon samochodowych,
makulatury, kartonów, zmieszanych odpadów komunalnych oraz materiałów
niebezpiecznych i szkodliwych.
(red)

TRENDY HAIR FASHION
Po raz kolejny mamy powód,
aby odwiedzić jeleniogórskie
Studio Fryzjerskie TRENDY.
W październiku TRENDY w
Jeleniej Górze obchodzi 14
rocznicę działalności.

- Z jednej strony ciężka praca,
nieustanne szkolenia, doskonalenie,
podnoszenie kwalifikacji a także
codzienne dbanie o jakość, czystość,
miłą atmosferę. Z drugiej strony satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy, o
czym świadczy coraz większe grono
zadowolonych, wiernych klientów.
W pięknie zaaranżowanych wnę- Co jest najlepszą nagrodą dla fryzjera?
trzach przy ul. Kopernika 3 w Jeleniej Widzieć jak klient uśmiecha się do
Górze, gdzie Studio TRENDY ma sie- swojego odbicia w lustrze.
dzibę od 2010 r., wita nas właścicielka
Studia pani Mariola Grzanka wraz ze
- Proszę nam przypomnieć
swoją ekipą fryzjerów stylistów.
historię Studia Fryzjerskiego
- Pani Mariolu, jak Pani wspo- TRENDY w Jeleniej Górze.
mina te 14 lat?

- Studio Fryzjerskie TRENDY w
Jeleniej Górze powstało w 1998 r. jako
dwudziesty salon sieci w Polsce. Przed
otwarciem personel przeszedł gruntowne szkolenia w Akademii Trendy
w Bielsku-Białej. Przez wszystkie lata
istnienia kontynuujemy tradycję i konieczność ciągłego szkolenia i doskonalenia umiejętności, przede wszystkim szkoląc się w Akademii Trendy
a także zapraszając instruktorów do
nas do Jeleniej Góry. Uczestniczymy
aktywnie w życiu lokalnym poprzez
pokazy, festiwale, konkursy, akcje
sponsorskie i charytatywne.

- Kilka słów o sieci TRENDY
HAIR FASHION?
- Swoją renomę sieć TRENDY
buduje od 1985 r. Obecnie salonów tej sieci w Polsce jest około
siedemdziesięciu. TRENDY HAIR
FASHION to największa i najbardziej
dynamicznie rozwijająca się sieć
salonów fryzjerskich w naszym
kraju. TRENDY to w ostatnich latach
symbol największej kreatywności
w dziedzinie polskiego fryzjerstwa.
Wymagania stawiane salonom,
które mogą należeć do sieci są
wysokie. A nasz jeleniogórski salon
jest jedynym Studiem TRENDY na Studio Fryzjerskie TRENDY Hair Fashion zaprasza do
Dolnym Śląsku.
swojej siedziby przy ulicy Kopernika 3 w Jeleniej Górze.
- Co jest siłą sieci i poszczególnych salonów TRENDY?
- Siła TRENDY tkwi w indywidual����������
���������popartym
nym podejściu
do klienta
profesjonalnym przygotowaniem
Studia Fryzjerskiego
fryzjerów-stylistów. Klienci TRENDY wiedzą, że aby dobrze wyglądać
nie trzeba jechać do Londynu czy
Paryża. Jelenia Góra, ul. Kopernika 3

Tel. 75 7532926. www.trendy.jgora.pl
z okazji 14 rocznicy
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Jelenia Góra, ul. Kopernika 3
Jelenia Góra, ul. Kopernika 3
Jeleni
Jeleniatel.Góra,
ul. Kopernika 3
Jeleniatel.Góra,
ul. Kopernika 3
75 7532926, www.trendy.jgora.pl
75 7532926, www.trendy.jgora.pl
tel. 75 75
tel. 75 7532926, www.trendy.jgora.pl
- Wiemy, że ma Pani niespotel. 75 7532926, www.trendy.jgora.pl
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*oferta nie łączy się z innymi promocjami
*oferta nie łączy się z innymi promocjam
otrzymają atrakcyjny rabat na usługi i kosmetyki.
tel. 75 7532926, www.trendy.jgora.pl
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Spotkania Teatralne już wkrótce

Polsko-czeskie
granie w „Muflonie”

Na scenie Teatru im C. K. Norwida rozpoczną się 29 września
Jeleniogórskie Spotkania Teatralne.
Zainauguruje je „Madame de Sade”
Yukio Mishimy w reżyserii Krzysztofa Prusa. Ten kameralny dramat
należy do najbardziej znanych sztuk
Mishimy, znakomitego japońskiego
pisarza XX wieku, wielokrotnego
kandydata do Nagrody Nobla. Bilety
- 30 zł normalny, ulgowy 20 zł.
Program 42. Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych:
* 30.09. o godz. 17.00 i 19.00
Teatr KTO z Krakowa zaprezentuje
spektakl „Teatr Telewizji” w reżyserii Krzysztofa Niedźwieckiego.
Wystąpią: Jacek Buczyński, Tadeusz
Łomnicki, Paweł Rybak oraz Maciej
Słota. Bilety są w cenach: normalny
30 zł, ulgowy 20 zł.

* 1.10 o godz. 19.00 wystąpi Teatr
na Woli im. Tadeusza Łomnickiego z
Warszawy w spektaklu „Nasza klasa.
Historia w XIV lekcjach” Tadeusza
Słobodzianka w reżyserii Ondrej
Spišak i Aldony Figury. Bilety są
w cenach: normalny 50 zł, ulgowy
30 zł.
*2. 10. o godz. 19.00 Teatr im.
Stefana Jaracza z Łodzi zagra spektakl „Posprzątane” Sarah Ruhl w
reżyserii Mariusza Grzegorzeka.
Bilety są w cenie: normalny 50 zł,
ulgowy 30 zł.
*3.10. o godz. 19.00 Gerhart
Hauptmann Theater z Niemiec zagra spektakl „Sklepy cynamonowe”
Bruno Schulza. Bilety są w cenach:
normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, grupowy i szkolny 15 zł.
(red)

JELENIA GÓRA

Warsztaty sceniczne dla młodzieży
Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór
młodzieży w wieku 15-19 lat na
warsztaty teatralne, których finałem będzie wystawienie spektaklu
muzycznego na przełomie maja i
czerwca 2013 roku w Jeleniej Górze
oraz podczas festiwalu żydowskiego
w Turnowie (Czechy). Zajęcia będą
prowadzone w grupie młodzieży
polsko-czeskiej przez aktorów z
Teatru Zdrojowego Animacji i będą
realizowane w ramach projektu
„Kultura Żydowska na pograniczu
polsko-czeskim”.

26 września (środa) o godz. 18.00
w Sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Muflon” przy ul. Cieplickiej
172 odbędzie się koncert z cyklu „Muflon Live”, czyli polsko-czeskie granie
w wykonaniu Zespołu POTH „Poeple
of the Haze” . Wstęp jest wolny.

Chwila dla Willa w ODK

Koncert „Chwila dla Willa” w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza (wokal
i gitara), Pawła Sikory (instrumenty
klawiszowy), Marka Mikulskiego (gitara), Maksymiliana Rogacewicza (fagot)
odbędzie się 27 września o godz. 18.00
w sali teatralnej przy Osiedlowego
Domu Kultury przy ul. Komedy-Trzcińskiego 12. W programie prezentacja
sonetów Szekspira z muzyką Pawła
Sikory i Krzysztofa Rogacewicza. Wstęp
jest wolny.

Będzie „Głosowisko”

IV Młodzieżowy Festiwal Piosenki
Polskiej „Głosowisko” - 28 września o
Zajęcia będą odbywały się w week- godz. 11.00 w sali widowiskowej Młoendy zarówno w Czechach (Turnov) dzieżowego Domu Kultury „Muflon”
jak i w Jeleniej Górze (od października przy ul. Cieplickiej 172. Wstęp wolny.
2012 r.) W przypadku warsztatów
odbywających się w Czechach, uczest- Karkonosze Open
XVII Międzynarodowy Turniej Tańca
nicy mają zapewniony transport,
noclegi i wyżywienie. Zgłoszenia Towarzyskiego „Karkonosze Open
przyjmowane są w sekretariacie 2012”, czyli największa impreza taTeatru Zdrojowego Animacji oraz pod neczna na Dolnym Śląsku z udziałem
numerem telefonu: 75/ 75 57 690 oraz ok. 500 par z 12. krajów europejskich
w Urzędzie Miasta (Ratusz) – Wydział odbędzie się 29 i 30 września o godz.
Rozwoju Miasta pok.208, tel. 75 75 46 9.30 w hali przy ul. Złotniczej. Bilety w
cenie 30 zł za jeden dzień.
145. Udział jest bezpłatny.
(mea)
(Angela)
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Silesia Art Biennale w naszym mieście

Sztuka wyszła na ulicę

– To coś wspaniałego! W Jeleniej Górze brakowało ciekawych akcji happeningowych
– mówili przechodnie. A mowa o projekcje, zrealizowanym przez Paulinę Braun w
ramach festiwalu Silesia Art Biennale. Dzięki słuchawkom, rozciągniętym przed budynkami na Placu Ratuszowym oraz na ulicy Długiej, można było posłuchać historii
ludzi związanych z ich miejscem zamieszkania.
Opowieści sąsiadów można było
słuchać 13 września, od rana do
wieczora, na Placu Ratuszowym
i przy ul. Długiej. - To bardzo nowatorski projekt, wymagał wiele
odwagi od mieszkańców biorących
w nim udział, jak i czasu oraz zaangażowania przechodniów chcących
wysłuchać te historie. Wystarczyło
usiąść, założyć słuchawki i wczuć
się w opowieść tych ludzi - opowiadała Paulina Braun, realizatorka
projektu.
A co sądzili o tym przechodnie?
- Przypadkiem przechodząc przez
Plac Ratuszowy natknęłam się na
te słuchawki. Pierwsza moja myśl
- pewnie jakiejś muzyki można
posłuchać. Z zaciekawieniem założyłam je i wsłuchałam się w historię
jakiejś pani, która opisywała swoje
mieszkanie. Wspominała swoją
mamę, która tu mieszkała i to, że
bardzo za nią tęskni. Była to bardzo
wzruszająca opowieść - mówiła pani
Agnieszka z Jeleniej Góry.
- Ktoś opowiadał o brudnej klatce
schodowej. Była to dość zabawna
historia. Wydawałoby się, że są to
takie prywatne problemy, a dzięki
temu projektowi mogą one „wyjść”
na zewnątrz. Według mnie, bardzo
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trudno jest tworzyć tego rodzaju
sztukę, ale Paulinie bardzo dobrze
się to udało - mówił Kamil.
Festiwal Silesia Art Biennale
„Outside in inside
out” po raz pierwszy odbył sie na
Dolnym Śląsku.
Tę sześciodniową
imprezę, kt óra
rozpoczęła się 8
września, zorganizował wrocławski
Ośrodek Kultury
i Sztuki. W projekcie, oprócz Jeleniej Góry, uczestniczyły również
miasta: Bystrzyca
Kłodzka, Legnica i
Wałbrzych. W Jeleniej Górze projekty
artystyczne zrealizujowali: Tomasz
Opania „Hi Honey”, Anka Leśniak „Konfrontacje mentalne - pomię„SUR-REALIZACJE. Chciałam tylko dzy miejscem i czasem”. Były też
latać”, Paulina Braun „The Cables” spotkania i dyskusje panelowe.
oraz Małgorzata Kazimierczak
(tau/mea)

Nasze szczypiornistki poniosły porażkę

Derby dla Zagłębia
W sobotnim spotkaniu 3. kolejki PGNiG Superligi KPR
przegrał we własnej hali z Zagłębiem Lubin 24:25. Mecz był
bardzo wyrównany, lubinianki
nie przypominały zespołu z
poprzednich lat, jednak mimo
walecznej postawy jeleniogórzanek zdołały wygrać w
stolicy Karkonoszy.
Początek meczu należał do szczypiornistek KPR-u, które prowadziły
3:0. Z czasem gra się wyrównała, oba
zespoły popełniały dużo błędów, a
między słupkami brylowały Kozłowska
i Maliczkiewicz. Do przerwy jeleniogórzanki przegrywały 11:13, ale żadna z
ekip nie zachwyciła poziomem gry. Po

zmianie stron przyjezdne utrzymywały
nieznaczne prowadzenie, ale co chwilę
KPR doprowadzał do remisu. Na więcej
zabrakło czasu, a niekiedy szczęścia. W
47. minucie jeleniogórzanki przegrywały 17:20, by trzy minuty później doprowadzić do remisu po 20. W końcówce
lubinianki ponownie odskoczyły na
23:21, ale dzięki dobrej postawie Joanny
Załogi na minutę przed ostatnią syreną
nasze zawodniczki przegrywały 23:24.
Kolejna akcja zakończyła się golem dla
podopiecznych Bożeny Karkut i było
jasne, kto zdobędzie komplet punktów.
Ostatecznie KPR przegrał z Zagłębiem
24:25, szkoda, że nasze zawodniczki
nie wykorzystały szansy na pokonanie
wicemistrzyń Polski, gdyż tego dnia
"Miedziowe" były do ogrania.
- Każdy sezon jest inny, trudno mi

porównywać mój zespół do tamtego
sprzed roku skoro cztery zawodniczki
z pierwszej siódemki dziś nie grają. Do
składu wchodzą inne zawodniczki, mają
inny styl grania, potrzeba im trochę
czasu. Cieszy mnie, że mimo wszelkich utrudnień dziewczyny zdobyły 2
punkty i to jest najważniejsze. Powoli
zaczynają funkcjonować elementy,
dzięki którym wygrywaliśmy: dobra
postawa w bramce, sporo wygranych
pojedynków w obronie i bramki z
kontry. Niemniej jednak mamy za dużo
błędów własnych, z których przeciwnik
rzuca bramki. Cieszę się, że mamy 3
tygodnie przerwy na zgrupowanie
reprezentacji, bo dla niektórych będzie
to czas na to, by jeszcze poprawić swój
styl grania - oceniła po meczu trenerka
Zagłębia, Bożena Karkut.
KPR Jelenia Góra - Zagłębie Lubin
24:25 (11:13)
KPR: Kozłowska, Szalek - Załoga 9,
Buklarewicz 5, Wiertelak 4, Żakowska 3,
Rupp 2, Skalska 1, Fursewicz, Galińska,
Mączka, Skoczyńska, Michalak.
Zagłębie: Maliczkiewicz, Tsvirko Kobzar 8, Byzdra 5, Pałgan 4, Jelic 3,
Piekarz 3, Seynabou 2, Bader, Jochymek,
Paluch
(Przemo)

Fot. Jakub Thauer

Będzie się działo

Fot. Raczyński
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2012-08-24 godz. 15.00 - 2012-09-21 godz. 15.00
PRACA
DAM PRACĘ

Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Jeleniej Góry
posiadającego licencję. Stanowisko: pracownik ochrony / grupa interwencyjna. - 605
097 861
Application Expert - Wymagania: język
C, C++, znajomość systemów Linux najlepiej
RedHat, bazy Informix, doświadczenie w
budowie aplikacji bazodanowych, jęz. ang.
Więcej informacji na naszej stronie. - kontakt@
jzo.com.pl
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
C#.NET Senior Developer - Wymagania: Bardzo dobra znajomość: - bibliotek i technologii
.NET, - programowania obiektowego C# lub
C++ na platformie .NET, - min 3 lata doświadczenia, - bdb język angielski. -> kmazurek@
antal.com - 608 605 761
C++ Senior Software Developer - Wymagania:
3 lata doświadczenia Bardzo dobra znajomość: - programowania obiektowego w C++
- bibliotek i technologii: ATL, MFC, STL, COM,
- MS Visual Studio, kontakt: kmazurek@antal.
com - 608 605 761
Dozorca/konserwator - Ośrodek
Rzemieślnik w Szkl. Por. zatrudni osoby
odpowiedzialne, z miłą aparycją. Umiejętności
techniczno-manualne mile widziane. Kontakt
bezpośredni: ul. 1 Maja 62, mailowy: rekrutacja@olimp-rzemieslnik.pl Telefon: 75 71 723
96, 75 71 723 42
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni kucharza/
kę z możliwością zakwaterowania. - 665556-042
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni recepcjonistę/kę oraz kelnerów/ki. - 665-556-042
Fabryka Papieru w Dąbrowicy zatrudni
palacza; uprawnienia w zakresie obsługi
kotłów parowych o ciśnieniu do 1,6 MPa i
mocy 3,5 MW. CV na adres: a.cwiek@fabryka-papieru.pl; tel.75 7130058 wew.42 - 75
7130058 wew.42
Firma "Multiservice" zatrudni na umowę o
prace do sprzątania. Panie z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub II grupą
ZUS - 609 852 580
Firma Brukarska zatrudni pracowników do
układania kostki granitowej i betonowej z
doświadczeniem - 502 137 019
Firma bud. z 25 letnim stażem zatrudni
murarzy-tynkarzy, regipsiarzy. Praca na terenie Jeleniej Góry i okolic. Tylko fachowców z
doświadczeniem. Więcej info. 508 936 573
-tylko w godz.14.00-15.00.
Firma Event poszukuje tancerek gogo i
hostess - Sieć ekskluzywnych klubów go-go
zaprasza do współpracy kobiety w charakterze
tancerek bądź hostess (również dziewczyny
początkujące). Oferujemy wysokie wynagrodzenie, bezpieczeństwo, anonimowość
i mieszkanie. Przyjdź i przekonaj się sama.
Kontakt: 536-911-412 konsultantka.wroclaw@
firmaevent.pl
Firma instalacyjna poszukuje pilnie doświadczonych spawaczy gaz/tig/elektroda i pomocników do malowania rur. Praca na okres
zamknięty - maksymalnie 3,5 miesiąca.
Tel.(75)7646768 - praca.pilnie.od.zaraz@
gmail.com
Firma Iwo-Bau poszukuje solidnych, nie
pijących fachowców od regipsów. Język niemiecki, auto na wyjazd mile widziane. Umowa,
zakwaterowanie, bardzo dobre warunki.
Kontakt 9-17 - 756464557, 501418553,
699952962
Firma Iwo-Bau zatrudni dekarzy z doświadczeniem do pracy w Niemczech. Praca od
zaraz, dobre warunki, stawka godzinowa,
zakwaterowanie. Kontakt 9-18 - 501418553;
699952962
Firma Iwo-Bau zatrudni Panią do fakturowania, kadr. Wymagane doświadczenie w pracy
biurowej, biegła znajomość . niemieckiego.
Umowa, miła atmosfera. CV w j. niemieckim i
polski na iwobau@tlen.pl - 756 464 557
Firma Laki Poszukuję do pracy stolarzy
maszynowych oraz operatora traka taśmowego .Praca w pełnym wymiarze godzin.
Wymagane doświadczenie minimum 5 lat
Proszę o oferty na adres e-mail laki@laki.net.
pl - 502 085 114
Firma Marco-Paulo zatrudni cieśli, dekarzy,
murarzy oraz osoby do pomocy na budowie.
Oferujemy stałą stabilną pracę. Więcej informacji pod numerem tel +48501477044
Gabinet Ellin zatrudni kosmetyczkę na
pełen etat. CV proszę wysyłać na gabinet.
wyszczuplania@o2.pl - 500 285 787
Gospodarz ośrodka wczasowego Przyjmę do pracy osobę uczciwą, bez nałogów w charakterze gospodarza do ośrodka
wczasowego w Karpaczu (konserwacja, praca
w ogrodzie, odśnieżanie, palenie). Możliwość
zakwaterowania. Tel. 501 666 950.
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni kelnerki/
ów i barmanki/ów. Od barmana wymagane
szkolenie lub doświadczenie. Praca na
umowę. CV na adres dyrekcja@hotelartus.
pl - 757 616 346
Hotel Szrenica w Szklarskiej Porębie
zatrudni kucharza z doświadczeniem. - 757
173 599
Hotel Villa Romantica zatrudni pokojową.
info@villaromantica.pl - 501 700 433
Hotel Villa Romantica zatrudni pracownika recepcji.info@villaromantica.pl - 501
700 433

Iwo-Bau poszukuje fachowców -instalatorów piorunochronu. Praca w Niemczech.
Znajomość j. niemieckiego komunikatywnie.
Gwarantujemy umowę + zakwaterowanie +
st. godzinowe. - 501 418 553
Jelenia Góra Cieplice. Zatrudnię kucharza/
kucharkę do restauracji na umowę o pracę
(pełen etat) bądź inna forma współpracy do
uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszę
o kontakt telefoniczny - 501 063 082
Karczma Skalna w Miłkowie zatrudni
kucharkę z doświadczeniem na dobrych
warunkach. Miła atmosfera oraz dobre wynagrodzenie. - 692 495 233
Karpacz - pielęgniarka do pracy w godz.
porannych w pensjonacie dla osób starszych
- dyspozycyjna , chętnie emerytka - 60744-59-96
Karpacz -powstający pensjonat dla osób
starszych zatrudni panią do gotowania
obiadów / diety/ oraz pomoc przy sprawach
bytowych mieszkańców. - 607-44-59-96
KCM Clinic zatrudni Asystenta Biura Zarządu.
Wymagane doświadczenie zawodowe na
podobnym stanowisku, b.dobra znajomość
j. angielskiego i/lub niemieckiego. Oferujemy
możliwość rozwoju zawodowego. - e-mail
rekrutacja@kcmed.pl; tel. 507 107 790
Kierownik Marketu Dino w Jeleniej Górze.
Wymagamy doświadczenie na podobnym
stanowisku oraz umiejętności zarządczych.
Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie
za pośrednictwem naszej strony www - marketdino.pl/praca
Kierownik recepcji - Hotel zatrudni pracownika do działu marketingu. Wymagana
znajomość języka nienieckiego lub angielskiego oraz doświadczenie na stanowisku.
CV na adres: manager@hotelartus.pl - 757
122 048
Klub Kwadrat zatrudni barmana. Mile
widziane osoby z doświadczeniem. Chętnych
prosimy o przysłanie CV ze zdjęciem na adres
mailowy klubkwadrat.praca@gmail.com
Konsultant ds. Funduszy UE - Centrum
B+R EPAR przyjmie Konsultantów ds.
Prowadzenia i Rozliczania Funduszy Unijnych - opieka merytoryczna nad projektami,
rozliczanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programów UE - +48 533
52 8888, cv@epar.pl
Kto ładnie maluje i rysuje ? - Poszukiwana
osoba do namalowania rysunku na ścianie
wewnątrz pomieszczenia dowolną metodą
dowolnym pomysłem, rysunek z branży teleinformatycznej wym. 3m x 2m wynagrodzenie
do uzgodnienia z wykonawcą. - 602 810 896
Kucharka-pokojowa - Karpacz pensjonat Perła Sudetów zatrudni kucharzapokojowa na pełny etat. CV i przebieg pracy
proszę przesyłać na maila prlasudetow@ig.pl
lub złożyć osobiście
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
Nowo otwarty lokal poszukuje barmanów i
kucharzy kontakt pod nr. Tel.504859140
Od zaraz przyjmę fachowego dekarza bardzo
dobre warunki - 696 328 445
Od zaraz zlecę firmie dekarskiej zgrzewanie
papy. Atrakcyjne warunki. Więcej informacji
pod telefonem - 696 328 445
Odstąpię prace dekarskie - Dach 400m2
karpiówka. Od zaraz. Więcej informacji pod
telefonem - 696 328 445
Odszkodowania powypadkowe - Usługi
dochodzenia roszczeń dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, gospodarstwie
rolnym i innych, w Polsce czy zagranicą nawet
do 20lat wstecz: votum.jm@gmail.com - 602
590 388
Operatora koparko - ładowarki z doświadczeniem zatrudnię od zaraz. - 601 343 888
Osoby do obsługi klienta - skończyłeś Prawo
i Administrację Biuro prawne poszukuje osób
które ukończyły Prawo i Administrację. Zgłoś
się do nas – wyślij CV + zdjęcie na adres:
jelenia.rekrutacja@wp.pl
Pałac Brunów zatrudni kucharza do pracy
w restauracji. CV proszę przesyłać na adres
praca@brunow.pl Kontakt telefoniczny: 501
301 411
Pensjonat ***AS zatrudni osobę do
marketingu z doświadczeniem oraz z dobrą
znajomością j. niemieckiego i angielskiego .
CV proszę przesyłać na adres pensjonat@
as.karpacz.pl - 692-466-125
Pielęgnacja sadu , koszenie - Zatrudnię
mężczyznę do prac przydomowych, ciecia
drzew owocowych, koszenie, prace porządkowe. - 603 329 319
Pilnie poszukuje firmy podwykonawczej na
prace dekarskie - 696 328 445
Pilnie przyjmę firmę dekarską na ocieplenia
dachu i wykonanie dachów z papy. - 696
328 445
Podejmę współpracę z kobietą najlepiej z
Karpacza lub okolic do obsługi Apartamentu
zadania : kompleksowa obsługa Apartamentu
- wydawanie kluczy turystom i sprzątanie
Apartamentu: kontakt 695 153 715
Podejmiemy współpracę z dwoma mechanikami samochodów ciężarowych na terenie
Belgii. Wymagane doświadczenie i b.dobrej
znajomości języka obcego, własna działalność. Aplikacja na mail. - rekrutacja@
regess.eu
Poszukuje kucharza lub kelnerkę do
restauracji w Karpaczu. Więcej informacji pod
numerem 606-261-518

Poszukuje młodych prężnych chłopców do
roznoszenia ulotek na jeleniogórskiej giełdzie
w Cieplicach 9-13.30 - 602 810 896
Poszukuje pomocnika instalatora anten
telewizyjnych z prawem jazdy, praca od
zaraz. e-mail: leszczynski@mont-sat.pl - 602
810 896
Poszukujemy dietetyka z pasją, zaangażowaniem i nieszablonowym podejściem
do pracy. Praca weekendowa w Karpaczu.
- 601-894-975
Poszukujemy doświadczonych budowlańców: murarzy, zbrojarzy - betoniarzy,
cieśli szalunkowych. Legalna praca na terenie
Niemiec z zakwaterowaniem. Znajomość
j.niemieckiego mile widziana. - 501 527 829,
75 64 22 300
Poszukujemy doświadczonych murarzy
do pracy w Niemczech. Oferujemy zakwaterowanie. - 501527829, 756422300
Poszukujemy studentów do pracy wyspa
n w Tesco Jelenia Góra, wymagana znajomość obsługi komputera, wiedza z zakresu
telewizyjnych platform cyfrowych. Nie dzwonić
CV wysyłać leszczyński@mont-sat.pl - 602
810 896
Poszukuję do pracy okolice Drezna i
Frakkfurtu n M. wykwalifikowane pielęgniarki
. Znajomość języka niemieckiego, p. jazdy
kat. B, ukończona szkoła medyczna . Dobre
zarobki, umowa o pracę. (KRAZ8593) - 790
234 337
Poszukuję do współpracy rzeźbiarzy,
snycerzy lub uzdolnionych manualnie do
przyuczenia, przy produkcji pamiątek z
drewna i płaskorzeźb. Umowa zlecenie.
Chętnych proszę o kontakt na maila. Pilne drewinka-1@tlen.pl
Poszukuję osoby z doświadczeniem do
konstrukcji odzieży. Oferty proszę przesyłać
na adres michal.w@questsport.pl - 697
916 806
Poszukuję przedstawicieli handlowych
kreatywnych, zaangażowanych. Zadaniem
jest aktywne pozyskiwanie klientów oraz
sprzedaż produktów. Oferujemy prowizyjny
system wynagrodzeń. - 699 809 033
Poszukuję przedstawicieli handlowych
kreatywnych, zaangażowanych. Zadaniem
jest aktywne pozyskiwanie klientów oraz
sprzedaż produktów. Oferujemy prowizyjny
system wynagrodzeń. - 699 809 033
Pośrednictwo Pracy "Intelekt" poszukuje kobiet chętnych do opieki nad osobami
starszymi w Niemczech. Oferujemy legalną
pracę, dobre zarobki, sprawdzone miejsca
pracy. Zapraszamy do biura w Lubaniu! - 757
210 431
Potrzebuje pomocnika na budowę od
zaraz. Stawka na początek 7zl/h. Pierwszy
dzień próbny. Nie odbieram tel. tylko sms-y
- 608 026 379
Praca dla doświadczonego programisty
PHP. Możliwość pracy częściowo zdalnej.
biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Praca dodatkowa dla „pana złota rączka”
dla którego liczy się zawsze jakiś grosz, przy
różnych pracach budowlanych i nie tylko. Od
zaraz. - 602 810 896
Praca od zaraz na umowę o pracę, wysokie
zarobki dla kierowców C+E z doświadczeniem, kartą kierowcy i kursem na przewóz
rzeczy. - 693 486 668
Praca przy krowach, mieszkanie - 665
140 007
Praca w Mont-Sat platforma n - Poszukiwany biegły sprzedawca z wiedzą TV-SAT.
Praca od już. Wymagania: znajomość
informatyczna, elektroniczna, komputerowa i
telewizyjnych platform cyfrowych. CV wysyłać
leszczynski@mont-sat.pl - 602 810 896
Praca w Niemczech blisko granicy. Czas
pracy ok. 3 tyg. Dobre stawki. Zapewnione
zakwaterowanie. Praca przy montażu. Język
niewymagany. Pijaczkom i nygusom dziękuję.
Tel. 504 697 962 Łukasz
Praca w odszkodowaniach - Poszukuję
osób i firm zainteresowanych stałą lub
dorywczą pracą w charakterze Przedstawiciela terenowego - skuteczne dochodzenie
odszkodowań po wypadkach w kraju i za
granicą. - 697 908 374
Praca w sklepie spożywczym w Cieplicach
tel. 507 311 803
Programista Oracle - Wymagania:
Oracle, Oracle Developer, Oracle JDeveloper,
APEX, programowanie w Oracle PL/SQL,
jęz. ang. Więcej informacji na naszej stronie.
Oferty na: kontakt@jzo.com.pl
Przedstawiciel Handlowy - Firma
zatrudni akwizytorów do sprzedaży internetu
na terenie Wrocławia, Jeleniej Góry, Kątów
Wrocławskich i Kłodzka. Oferujemy pracę w
dowolnych porach, wynagrodzenie podstawowe i prowizję, telefon. - 669 200 730
Przyjmę 5 osób i nauczę osiągać dochód w
zł.i euro w promowaniu zdrowego stylu życia
współpracując z Światowym Liderem w tej
dziedzinie. CV proszę przysłać na zdrowybiznesusa@gmail.com - 605 565 758
Przyjmę do pracy mechanika blacharza
samochodowego od zaraz. - 600-725-192
Przyjmę do pracy na stragan pana sprzedawcę (praktyka), z prawo-jazdy"B".
CV proszę składać w Hurtowni Warzyw przy
Sobieskiego 56/58 w Jeleniej Górze między 9 13. Kontakt w tych godzinach 695 588 475
Przyjmę do pracy na umowę zlecenie
osobę do sprzątania z Jeleniej Góry a najlepiej
z okolicy: 1Maja, Klonowica, Drzymały. - 533
888 559
Przyjmę do pracy w Ekskluzywnym Butiku
w Karpaczu, tylko kobietę ze znajomością
komputera - 600 690 379

Przyjmę firmę dekarską do zgrzewania
papy. Atrakcyjne warunki. - 696 328 445
Przyjmę kamieniarza do kamienia łupka.
Bardzo dobre wynagrodzenie - 696 328 445
Przyjmę osoby dorosłe do nauki w zawodzie fryzjer - 505 939 593
Przyjmę panią do opieki nad osobą starszą
po wylewie oraz do prowadzenia domu,
wymagane zamieszkanie z chorą. Miejscowość Grudza 20km od JG - 605 152 981
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni kelnerkę, gwarantujemy dobre
zarobki oraz prace na stałe doświadczenie
mile widziane cv na adres astoria.karpacz@
o2.pl - 502 583 999
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni kucharza z doświadczeniem gwarantujemy stała całoroczna prace oraz dobre
zarobki cv na adres Astoria.Karpacz@o2.pl
- 502 583 999
Restauracja w Szklarskiej Porębie
zatrudni : Kucharza z doświadczeniem,
możliwość zamieszkania. Pomoc kuchenna
- obróbka mięsa i warzyw, zmywak. Kelner może być osoba ucząca się, praca zmianowa.
- 505 035 885
Sprzedawca - Prezenter Handlowy POK. Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie odpowiedzialna za kompleksową
obsługę klienta według standardów Firmy
TERG MediaExpert, realizację celów sprzedażowych. rekrutacja@mediaexpert.pl 0672650019
Szukam chętnych dziewczyn do sprzedaży
Avon. Dołącz do mojego zespołu dostaniesz
kosmetyk. Dobre zarobki, dużo prezentów,
motywacja na start. Na pewno Ci się to
opłaci. Pisz: ole2910@wp.pl lub dzwoń. 605 246 803
Szukam pracownika z doświadczeniem do
prac wykończeniowych. Proszę o kontakt w
godz 8-17 pod nr 791 996 795, 794 996 795
Szukamy do pracy w hotelu - osoby na
recepcję, konserwator, osoby do pracy w
kuchni. CV proszę wysłać na adres rekrutacjahotel2012@gmail.com do 8.09 - 692
458 170
Ubezpieczenie za darmo - Opłacę pełne
składki ZUS osobie z umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności
pracującej za granicą - 797 836 456
Współpraca - Firma zdrowotna szuka
osoby do promowania zdrowego stylu życia i
odżywiania. Gwarantujemy szkolenia, awans
i rosnące zarobki. Cv proszę przysłać na
zdrowybiznesusa@gmail.com. Zadzwonimy
do wybranych osób - 605 565 758
Współpraca dla samodzielnych windykatorów na terenie Jeleniej Góry biuro@cuf.
kielce.com.pl Tel. 500 444 781
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią
osobę na stanowisko sprzedawca w sklepie
firmowym w Kowarach. Oferujemy : - atrakcyjne wynagrodzenie Aplikacje prosimy
składać na: bednarz.a@niebieszczanscy
- 503 179 545
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią
sprzedawcę w sklepie firmowym w Szklarskiej
Porębie Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie Aplikację prosimy składać na adres:
bednarz@niebieszczanscy.pl - 661 750 012
Zatrudnię kucharza w Szklarskiej Porębie
na umowę o prace - 501 019 296
Zatrudnię mężczyznę do pracy w gospodarstwie rolnym. Wymagana znajomość
obsługi kosiarki, piły. - 603 954 845
Zatrudnię ochroniarza do dyskoteki w
Szklarskiej Porębie. Osoba z doświadczeniem, uprawiająca sztuki walki, itp. Wzrost
powyżej 190 cm., muskularna budowa ciała.
- 693 429 971
Zatrudnię od zaraz na stałe operatora
podnośnika koszowego. Mile widziane uprawnienia i doświadczenie. Tel: 507-033-123
Zatrudnię osobę do recepcji i baru w pensjonacie w Przesiece. Wymagana znajomość
niemieckiego oraz obsługi komputera. Tel.
519 525 935
Zatrudnię osobę do sprzątania. - 505
436 108
Zatrudnię pielęgniarkę dyspozycyjną może być emerytka z kwalifikacjami w godz.
porannych do zabiegów pielęgnacyjnych i nie
tylko w pensjonacie dla osób starszych /okolice Skalnego/ Karpacz - 607-44-59-96
Zatrudnię przy renowacji mebli politurowanie, remonty mebli na stałe lub dorywczo
- 795 419 055
Zatrudnię złotą rączkę z doświadczeniem
w wieku do 45 lat do Pensjonatu w Szklarskiej Porębie. Wymagane podstawowe
umiejętności z zakresu hydrauliki, elektroniki,
budowlanki. Zapewniam zakwaterowanie 604-600-992
Zatrudnimy diagnostę do Podstawowej
Stacji Kontroli Pojazdów . Dobre wynagrodzenie . Wymiar pracy do uzgodnienia .
Pilne- 607 076 325
Zatrudnimy hydraulika do pracy przy
kompletowaniu zestawów solarnych oraz
ich instalowaniu. Wymagania: doświadczenie, prawo jazdy, znajomość jęz.obcego
(ang.,niem.). CV na adres: rekruatcja@
regess.eu - 756 442 073
Zatrudnimy kelnerkę - zastępcę kierownika. Prosimy o CV ze zdjęciem na maila:
grzeg18@wp.pl - 0605 055 915
Zatrudnimy pomoc kuchenną lub z-cę
kucharza w Restauracji Sorrento w Jeleniej
Górze. Bezwzględnie wymagane doświadczenie w kuchni na podobnym stanowisku
oraz prawo jazdy kat."B". CV przesyłać na
email - kontakt@sorrento.pl

Zatrudnimy specjalistę ds. BHP. Wymagana bardzo dobra znajomość aktualnych
przepisów BHP i ochrony środowiska,
doświadczenie min. 3 lata na podobnym
stanowisku. Więcej informacji na naszej
stronie. - kontakt@jzo.com.pl
Zlecę pocięcie, porąbanie i ułożenie ok. 30 m
p. drewna w Dziwiszowie - 603 329 319
Zostań konsultantką lub bezpośrednią
klientką Avon. Od kat.13 nowe konsultantki
mają 40% opustu. Prezenty przez kilka katalogów. Szkolenia kosmetyczne. Zadzwoń lub
napisz SMS-a - 667 268 964

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ

Kupię felgi opony itp - Masz krzywe alusy,
my je kupimy i miarę ci zapłacimy cena za
1kg=5zl - 787 009 777
Skupuje części blacharskie i mechaniczne
do różnych modeli aut za rozsądne pieniądze
- 787 009 777

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

2 opony letnie 155R1370 tel. 513 423 889
Części samochodowe nowe. Wystawiamy
Faktury VAT. Na terenie JG możliwość dowozu
Zadzwoń : 757423968
Felgi aluminiowe rozstaw 112 - Oryginalne
felgi aluminiowe 15" ET35 do Mercedesa i
innych aut. Komplet felg z oponami letnimi,
śrubami i zabezpieczeniami. - 698 890 322
Honda 4 koła ( felga + opona zimowa)
155R13780 tel. 513 423 889
Silnik trójfazowy 1,5 KW 1450 obr/min tel.
513 423 889
Sprzedam 4 sztuki opon Semperit 100zł
o rozmiarze 205/55/16 i indeksie prędkości
91V.Produkcja opon 18 tydzień 2008 roku.
Wysokość bieżnika około 4mm równomiernie
zużyte. Polecam bo cena atrakcyjna - 605
925 109
Sprzedam głowicę silnika od Opla Tigry z silnikiem 1.4 16v na dwóch wałkach rozrządu w
stanie idealnym. Wszystkie ople z silnikami 1.4
EX 16V, Astra, Vectra... Głowica z przebiegiem
3,000km. Polecam - 500 772 977
Sprzedam opony Letnie Dębica Furio
185/65 R14, Stan bardzo dobry, dobry bieżnik,
używane ale jedyne 3 miesiące. Cena:200zł
- 724 798 118
Sprzedam opony zimowe Firston rozmiar
205/55 R 16 91 H wraz z felgami - alufelgi
Deżent KBA 47675 prod. niemieckiej 4 szt.
Prawie nowe, bardzo dobry stan. 1500zl za
cały komplet. - 519 797 207

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Auto skup całe powypadkowe - Kupię samochody cale uszkodzone odbieram własnym
transportem gotówka od ręki - 531 588 345
Japoński samochód kupię Mazda, Toyota,
Suzuki w cenie od 1000zl do 4000zl odpowiadam na sms tel. 603182814
Kupię angliki za rozsądne pieniądze, odbieram własnym transportem - 822 222 133
Kupię każdą markę auta za rozsądne pieniądze - 888 696 309
Kupię każde auto dobra cena - Nie możesz
sprzedać auta my je kupimy gotówka od ręki
własny transport - 511 209 408
Kupię każde auto, całe lub uszkodzone. Skup
katalizatorów, monolitu, fap tel. 695 614 193
Kupię każde auto. Odbieram własnym
transportem. Tel 693 82 82 83
Kupię przyczepkę samochodową do 750 kg
tanio - 602 810 896
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 dobre ceny - Kupujemy wszystkie
marki aut gotówka od ręki własny transport
- 882 222 219
Skup aut dobre ceny - Kupujemy wszystkie
marki aut za rozsądne pieniądze, stan obojętny, dysponujemy własnym transportem
- 795 562 360
Skup samochodów - gotówka - 533 699
999
Skupujemy wszystkie marki aut gotówka od
ręki własny transport - 511 209 408
Urzędowa Kasacja Pojazdów Carbo Jeżów
Sud. ul. Długa 17 (na terenie składu opału).
Zaświadczenia do wyrejestrowania. Odbiór
pojazdu gratis tel. 75 71 374 12

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

A klassa170 diesel - Rok 2000,ABS, autoalarm, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, klimatyzacja, poduszka powietrzna,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
bezwypadkowy, pierwszy właściciel, sprowadzony, zarejestrowany - 663577540 /
691925724
A6 TDI skóry 98r. - Do sprzedania A6 2.5TDI
Auto posiadam od 2008r. Wyceniam auto na
sumę 11.600PLn myślę ze bez targowania jest
to uczciwa cena. - 669-206-830

Audi A6 3.0 TDI - 2004r. - Auto w bardzo
dobrym stanie technicznym i wizualnym.
Pierwszy właściciel, w Polsce od 2008r. Przebieg 197000 km, tiptronic, klima, 8 poduszek,
podgrzewane przednie fotele, el. szyby i
szyberdach itd. - 607 080 351
BMW e36 320i 91r (kjs) - Mam na sprzedaż
BMW e36 320i o mocy 150km z 1991r i
przebiegiem 162tys.km. Auto pod względem
mechanicznym i blacharskim jest w bardzo
dobrym stanie. silnik w bardzo dobrej kondycji
- 798 138 892
BMW E46 320 D - Karpacz - 2,0 kombi, kolor
czarny met. Alu felgi 17' z poler rantem + kpl.
kół zimowych na stal 15' oryg. kołpaki bmw.
Realne spalanie miasto-7L/100km trasa
5,5L/100km - 607 032 363
Honda Accord 1.8 CH6 Sport - Srebrny
metalik, przebieg 136000, moc 136 KM, rocznik 2001. B.dobry stan techniczny. Regularnie
serwisowana. Inst.LPG, klimatyzacja, elektr.
szyby i lusterka, CD-MP3. Dwa kompl. kół - tel.
510084355 lub mail dario_g@o2.pl
Hyundai Coupe - Auto spr. ważny przegląd
i oc, czarny, klima, w ciągłej eksploatacji cena
3200 więcej inf.pod tel. 511 667 424
Mam do sprzedania Fiata Ducato w stanie
dobrym. Wymienione zostało: Oleje , pasek
rozrządu , filtry, instalacja hamulcowa. Kontakt
pod numerem telefonu 692374284
Mercedes klasa A W168 1.7 CDI - 11,500
zł, 2000r.,tanio , hatchback, olej napędowy,
drzwi:4/5, miejsc:5, klima: ręczna, ABS, immobiliser, c.zamek, el. ster. szyb, komputer pok.,
szyberd., wsp.kier., pierwszy wł., samochód
bezwyp - 663577540, 691925724
Motocykl Kawasaki VN900 Custom Rok2008 Przebieg-8000 Moc-50KM Cena-17000
zł, do negocjacji - 75 7543709 / 600602911
Okazyjnie sprzedam Daewoo Tico srebrny, przebieg ok.120 tys., stan bardzo
dobry, garażowany, rok prod.1996. - 794
244 992
Passat 19 TDI 130 KM idealny - sprowadzony srebrny kombi idealny sprowadzony z
Niemiec. Stan techniczny i wizualny idealny
wszystko działa i jest sprawne. bogata wersja plus alu 16" i koła zimowe z oponami tel
669911200
Renault Clio 1.6 RT automat - Sprzedam lub
zamienię ABS-el.szyby-el.lusterka-klima-alufelgi-centr.zamek-poduszki powietrzne-radio/
CD-wspomaganie kier. -immobiliser-welurowa
tapicerka-światła przeciwmgielne-przegląd do
sierp.2013 - 504-057-067
Renault Megane - rok produkcji 2001,
Diesel 1.9 DCI, Przebieg 171 tys., centralny
zamek, klimatyzacja, el. przednie szyby,
poduszki powietrzne, ABS, garażowany, stan
dobry. Cena do uzgodnienia - 601 168 043
Seat Ibiza 1.9 tdi model 2006 - 4x airbag,
tempomat, el. szyby, wspomaganie, abs,
klimatyzacja, felgi aluminiowe 16" oryginalne
seata, 114tys. km przebiegu, przy 100tys.
wymieniony kompletny rozrząd i kompletne
sprzęgło z dwumasą - 515-941-785
Seat Ibiza 2000 1.4 lpg sekwencja czerwony
3-drzw ważne oc i przegląd, ekonomiczny
6200 do negocjacji - 516 089 364
Sprzedam Alfę Romeo 145 t.spark 2000rok
z LPG. - 661 691 303
Sprzedam Audi 80 kombi 2.3 benzyna
gaz 1993 ważne opłaty, auto po wymianie
rozrządu zawieszenia przedniego, cena 3850
możliwa zamiana - 880 679 840
Sprzedam Fiata Brava 2001r 1.9jtd. Pełna
elektr. klimatyzacja, ABS, centr.zam, 4*pod.
pow, alu.fel. Przegląd do 23.08.2013r - 516661-061
Sprzedam Golfa II 1,6 GTD, szyberdach,
hak, 3-drzwiowy, rok produkcji 1986,kolor
grafitowy, cena: 1300 zł - 516 354 644
Sprzedam Hondę Civic 96r./90KM - 1,4
- 90KM w dobrym stanie za 6000zł do negocjacji. - 509 860 050
Sprzedam Jeepa Grand /Cherokee 3,2
tubo diesel tanio lub zamienię na 5,2l benzyna
- 695 982 566
Sprzedam Kamaza wywrotkę - Rok
prod.1980,ładowność 12,700 liczba osi
3,kolor pomarańcz bezwypadkowy, w ciągłej
eksploatacji, całkowicie sprawny technicznie,
przegląd ważny do 16-03-2013,cena 12000
do negocjacji - 609 299 456
Sprzedam Mercedes Benz W126 benzyna
poj.2600 automat 122kw, rok prod. 1985 cena
do negocjacji. - 533 253 135
Sprzedam Mercedesa klasy A 160 cdi
09-2005 kolor butelkowy metalic, przebieg
125tyś do sprowadzenia. - 507 872 863
Sprzedam Mitsubishi Carisme 1.8 1997r
, 160 tysięcy przebiegu , stan dobry. Telefon
515206283
Sprzedam Opel Astra 1.6 z gazem 94 r.5
drzwiowy. Ważny przegląd i OC + kpl opon
zimowych. - 601 199 032
Sprzedam samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 TDI 2.5, rok 2003, furgon,
kolor biały. Kupiony w salonie, pierwszy
właściciel. Faktura VAT. Cena 18 000,00 zł.
Więcej informacji pod tel 609880880
Sprzedam samochód osobowy marki Opel
Vectra 1,6 kombi, rok produkcji 1997, benzyna,
stan dobry zarejestrowany, opłacony w ciągłej
eksploatacji. Cena 4000 zł. do negocjacji. 606 373 339
Sprzedam Skodę Fabia 1.2 12V 2004
r. oryginalny przebieg 78400 km. Srebrny
metalik. Stan techniczny bardzo dobry.
Pierwszy właściciel. Salon Skoda. 12000 pln.
tel.601712819

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam Subaru Legacy 1997r, poj 2.0 z
instalacją gazową, kolor srebrny. Sedan. Auto
w stanie dobrym - do drobnych napraw. Auto
bezpieczne i wygodne. Poprzez instalację
gazową jest ekonomiczne. Cena 3200 - 883
777 075
VW Golf IV 130KM 2003r. - diesel, 6 biegów,
elektrycznie otwierane szyby, el.sterowane
podgrzewane lusterka, podgrzewane fotele,
8 poduszek, automatyczna klimatyzacja,
szyberdach, radio + komplet opon zimowych
na felgach - 505 247 196
VW Polo z końca 2005, model 2006, przebieg
62.000 km, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, 4 x air bag, immobiliser,
klimatyzacja, el. szyby. el. lusterka, radio z
Cd, 19.000,-zł - 607-638-680
Zadbane Volvo v40, 2001, skóra 211tys,grafitowy metalik, stan bdb 2.0 turbo
benzyna 163KM,zadbany,skóra,szyberdach,pełna elektryka, klimaautomatik, opony
letnie na alu, zimowe stal, stan bdb, zestaw
audio z subuferem,12tys - 793 334 569

ANONSE
MATRYMONIALNE

26-letni facet szuka kobiet sponsorek od 18
do 65 mam lokum w Cieplicach koło Jeleniej
Góry - 792 671 802, 722 227 372
Analik u dojrzałej - 661 771 698
Ania 28 full, centrum. Mężczyzna dla kobiet
35 tel. 693 170 438
Boży Dar szuka sponsorki, sponsora. Tak
jeszcze nie było. Sprawdź a zobaczysz. Tel.
607 188 327
Co powiesz na koteczkę opaloną, wygoloną,
z pięknymi cycuszkami? Jeżeli Cię zainteresowałam koniecznie do mnie zadzwoń a dowiesz
się więcej szczegółów. - 690 090 891
Czekam napisz . Nie musi być piękna lecz
zabawna i umiejętna. Twój przyjaciel. - 796
342 182
Dla pań. Dyskrecja, higiena, zdrowie. Fantazje. Twoje lokum. Pozdrawiam wszystkie
Panie. Jelenia Góra i okolice - 669 197 352
Dojrzała brunetka z dużym biustem 100
za godzinkę - 661 771 698
Dojrzała dyskretna pani tylko dla starszych
panów - 661 771 698
Dyskretny chłopak dla kobiet - 536
173 341
Fantastyczna 22 latka zaprasza dojrzałych panów - 661 771 698
Ja 40lat szukam Pani bezdzietnej do lat 35 do
stałego związku w zamian oferuje mieszkanie
lub udostępnię mieszkanie bez dodatkowych
kosztów w zamian za sex tylko poważne
oferty - 535 586 602
Jesteś zaniedbywana masz nie spełnione
fantazje ero. napisz a może je spełnisz pełna
dyskrecja. - 663 022 558
Mam 22 lata zrobię chętnej dziewczynie
minetkę. Nasze spotkanie może ograniczyć
się tylko do tego że zrobię ci minetkę i się
rozchodzimy. Wszystko zależy od ciebie. Twój
wiek bez znaczenia. - 725 009 179
Mistrzyni francuza - Jestem młodą,
zgrabną, zadbaną i pełną seksapilu brunetką.
Mogę zaoferować Ci miłość klasyczną, oralną
jak również masaż erotyczny i wspólną kąpiel.
- 534-812-143
Namiętna 24 latka zrobi dla ciebie wszystko
- 661 771 698
Namiętna 47-latka pozna panów od 50 lat
do 60 i mogą być starsi godzina 50zł do 70
mam lokum od godziny 10 do 21 przyjmuje w
tych godzinach. - 665 942 767
Nowa młodziutka i prześliczna szatynka
zaprasza panów po 40 - 661 870 272
Nowa Ola - witam serdecznie Panów zainteresowanych moim ogłoszeniem. Zapraszam
gorąco na chwilę relaksu albo szaleństwa w
zaciszu mego mieszkania. Jestem wesoła
osobą z głowa pełną pomysłów, otwartą na
propozycji - 881-770-495
Nowa Paulina - Młodziutka 24l. biuścik 5,
zaprasza koneserów kobiecego ciała. - 795280-597
Nowe dwie fantastyczne dziewczyny zapraszają - 661 771 698
Pan dla pani niedopieszczonej spotkania
sponsorowane nie będziesz zawiedziona 792 705 885
Poznam - Diabełek, młody chłopak pozna
panie do sex spotkań w każdym wieku w
zamian za mały sponsoring. Jestem zdolny i
utalentowany, chętne panie zapraszam. Mam
lokum. - 793 090 611
Seksowna blondyneczka - Zamknij oczy
i powiedz czego pragniesz a potem zakosztuj szczypty szaleństwa i namiętności na
najwyższym poziomie. Mam 29 lat, jestem
atrakcyjną blondynką z pięknym jędrnym
biustem. - 519-376-205
Szukam koleżanki do współpracy. Mniej
istotny jest wiek. Ważne byś była zadbana i
w ustalonych godz. była na miejscu. Możesz
zamieszkać bez żadnych(!) opłat. odpowiem
na sms-a, e-maila. monic345@wp.pl - 698
110 477
Zapraszam do swojego mieszkania w centrum, ze mną poczujesz się jak z prawdziwą
kochanką, mam 30 lat jestem bardzo ładna
blondynką, z jędrnym biustem 4, czekam na
ciebie kochanie - 519 177 308

USŁUGI
BUDOWLANE

Adaptacje pomieszczeń, przekształcanie
łazienek dla osób niepełnosprawnych. wyceny,
kosztorysy dla MOPS-u. Mamy doświadczenie. - 782807589 lub 782807582

Brukarstwo - układanie kostki betonowej
i granitowej. Podjazdy, place, tarasy, ścieżki i
inne. Tel 608-658-351
Brygada remontowa z dużym doświadczeniem wykona każdy remont solidnie i
w atrakcyjnej cenie. Pośrednikom dziękuję
- 796 975 963
Budowa domów pod klucz - Ocieplenia
budynków, kompleksowe remonty wnętrz i
inne prace ogólnobudowlane - 884 990 450
Dachy- dachówka,blacha,papa, gonty
bitumiczne, obróbki, naprawa, Konserwacja
795 084 740
Dachy, pokrycia, blacha, dachówka, papa
montaż okien dachowych, rynien. Remonty
i malowanie dachu, morowanie kominów. 607 258 732
Docieplenia budynków i elewacje, wykonujemy fachowo, solidnie. Również inne
drobne prace budowlane. - 509 787 235
Firma budowlana Projekt nova: -łazienki
-kuchnie -kompleksowe wykończenia -malowanie, tynkowanie, gładzie -podłogi, kafle,
panele podłogi drewniane - ogrody, altany,
balkony, tarasy - 782807589 lub 782807582
Firma dekarska z wieloletnim doświadczeniem wykona wszelkie prace dekarskie.
Wrzesień październik listopad wielkie zniżki.
- 696 328 445
Firma Remontowo-Budowlana „DOM”
Marian Ogiela - prowadzimy działalność ogólnobudowlaną i remontową. - 691 032 928
Gładzie, regipsy, panele podłogowe i
ścienne. Inne prace remontowe. Solidnie 697 169 366
Grzejniki wymiana + zamrażamy - Tel.
500 50 50 02 Jelenia Góra i okolice wymiana
demontaż grzejników zaworów bez spuszczania wody z C.O. zamrażamy rury W blokach
wieżowcach zasilanych z ciepłowni.
Hydraulik - tanio i solidnie - Usuwanie
awarii, wymiana rur, modernizacje, naprawy
wod.-kan. i inne usługi.Tanio i solidnie.
Tel.791-001-236
Hydraulik od A do Z - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice instalacje gaz woda CO,
modernizacje itp. Przepychanie udrażnianie
rur kanalizacyjnych Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Instalacje sanitarne wewnętrzne i
zewnętrzne, spawanie gazowe, wszystkie
systemy, wentyl. klimat. gaz, co itp - 664
810 257
Kompleksowe usługi budowlane - remonty
mieszkań. Fachowo, wysoka kultura pracy. 794 793 566
Kompleksowe usługi remontowe: panele,
regipsy, malowanie, płytki, gładzie, centralne
ogrzewanie, wymiana rur wod-kan,itp. Wieloletnie doświadczenie. - 512 018 350
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, klinkier, drenaże, suche zabudowy,
przyłącza kanalizacyjne itp. oraz profesjonalne
doradztwo. Faktura VAT, szybko, tanio i solidnie - 787210943 lub 511545064
Kuchnie, łazienki - Projekt Nova-firma
budowlana z wieloletnim doświadczeniem.
Zajmujemy sie m.in. montażem mebli kuchennych, kompleksowymi remontami łazienek,
wykończenia pod klucz, zadzwoń juz dziś
po bezpłatną wycenę. - 782807589 lub
782807582
Malowanie, gładzie, sprzątanie schody,
balustrady. Malowanie od 5 zł m2. Malowanie
okien, drzwi, hal. Tel. 607 188 327
Malowanie, tapetowanie, gładzie, regipsy,
montaż paneli, wykończeniówka solidnie,
rozsądne ceny - 509 061 763
Montaż kuchenek, kotłów C.O., podgrzewaczy wody oraz instalacje gazowe montaż,
remonty, usługi hydrauliczne - 508 647 464
Nasza firma zajmuje się kompleksowymi
wykończeniami wnętrz: mieszkania, domy,
biura, sklepy i inne. Doświadczenie na angielskim i polskim rynku pracy. masz pytania?
zadzwoń ! - 782807589, 782807582
Oferuję wykonanie przekładanie dachów,
wszelkiego rodzaju obróbek, murowanie
kominów z klinkieru, rynny. Możliwość wystawienia rachunku za wykonaną pracę. - 505437-277
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa jakości A, 6-komorowe, do 10 lat gwarancji,
terminy nawet do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena, zapraszamy
- Ventana ul. Wolności 179B Jelenia Góra +48696222263
Okna PCV, Konstrukcje Alu - Okna
6-komorowe, 4-komorowe z wypełnieniem
ze styropianu energooszczędne, fasady
ALU, Szybkie terminy, montaż, fachowa i miła
obsługa. Sprawdź nas - 515 240 373
PHU Kegam budowa domów, elewacje,
wykończenia wnętrz, bruki, solidna firma i
tania. Przekonaj się sam - 790 881 002
Płytki, regipsy, szpachlowanie - Układanie
kafli i mozaiki. Wykonujemy remonty i przebudowy. Sufity podwieszane i ściany działowe i
inne zabudowy z płyty regipsowej. Szpachlowanie i miałowanie. We wszystkich pracach
gwarantowana jakość. - 602 469 549
Pogotowie gazowe 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice Instalacje gazowe,
przeglądy, próby szczelności. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Kotły,
junkersy, kuchenki gazowe.
Pogotowie kanaliza WUKO 24h - Tel.50050-50-02 J.Góra, Kowary, Karpacz, Szkl
Poręba i okolice. Szybkie usuwanie awarii 1-3
godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane
rury (fi 30-200 mm) odpływy w domu i za
budynkiem.
Remonty - Wieloletnie doświadczenie
najtaniej w mieście - 693 438 940

Remonty - wysoka jakość usług. Kompleksowe wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy, itp.) biały montaż,
instalacje centralnego ogrzewania i wodne.
- 512 018 350
Remonty mieszkań - 691 936 900
Remonty mieszkań ogólnobudowlane 724 559 692
Remonty wykończenia - Zajmujemy się
m.in.: kompleksowymi wykończeniami wnętrz,
ogólnymi remontami, malowanie, tynkowanie,
gładzie, podłogi drewniane, kafle, panele,
montaż mebli kuchennych, łazienki, adaptacje
pomieszczeń. - 782807589 lub 782807582
Remonty, wykończenie, budowa - profesjonalnie, wieloletnie doświadczenie tel.
693438940 lub 531621923
Szybko tanio i solidnie wszelkiego rodzaju
remonty robimy również sklepy biura gabinety
w weekendy wystawiamy faktury VAT - 722
187 868
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
Termet Serwis 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny.
Układam każdą kostkę betonową, obrzeża,
podkład, atrakcyjne ceny - 787 008 679
Usługi remontowe: panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie,centralne ogrzewanie,
wymiana rur wod-kan,itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509 666 342
Usługi remontowo-budowlane - Kompleksowo-kuchnie, łazienki itp. glazura, panele,
regipsy, gładzie gipsowe, malowanie, montaż
drzwi, okien, elektryka, instalacje CO, wodnokanaliz. Szeroki zakres prac, ceny konkurencyjne, faktura. - 608 463 910
Usługi zduńskie - budowa i przebudowa
trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym,
pieców chlebowych - 789 312 781
Wymiana grzejników + zamrażam - Tel.
500 50 50 02 Jelenia Góra i okolice wymiana
demontaż grzejników zaworów bez spuszczania wody z C.O. zamrażamy rury W blokach
wieżowcach zasilanych z ciepłowni.

USŁUGI
EDUKACYJNE

Angielski korepetycje, dojeżdżam do
ucznia tel. 695 486 328, 75 76 489 20
Angielski. Profesjonalnie, wszystkie
poziomy, przygotowanie dla każdego rodzaju
egzaminów tel. 695 463 984
Angielski-korepetycje. Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów, pomoc z
bieżącego materiału. - 501 578 868
Angielski - szkoła podstawowa, gimnazjum, matura, tłumaczenia. Doświadczenie.
Tel: 609967154
Gabinet Logopedyczny - Kompleksowa
diagnoza mowy. Ustalanie profilu zaburzeń.
Ocena i stymulacja rozwoju mowy. Terapia
wad wymowy, autyzmu, ORM, jąkania i
innych zaburzeń. Terapia z dziećmi i osobami
dorosłymi. - 500 029 199
Hiszpański - profesjonalne lekcje dla
początkujących tel. 695 463 984
Jestem studentką i chętnie udzielę korepetycji z języka angielskiego dla uczniów
szkół podstawowych. Więcej informacji pod
numerem telefonu. - 693 501 951
Korepetycje - angielski, różne poziomy,
możliwy dojazd tel. 503 819 327
Korepetycje - j. angielski - Udzielę korepetycji dzieciom i młodzieży. Mogę pisać prace
i pomagać w zadaniach domowych. Więcej
informacji drogą telefoniczną lub mailową barnaba44@wp.pl - 514 933 610
Korepetycje język angielski - Uczę
dzieci, młodzież i dorosłych. Dwuletnie
doświadczenie w zakresie nauczania General
English oraz w przygotowywaniu do matury,
egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminu
na studiach. Zajęcia w centrum miasta - 662
745 712
Korepetycje matematyka poziom szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia. 796 557 408
Korepetycje z języka angielskiego
- nauczyciel Cieplice. Przygotowanie do
egzaminu gimnazjalnego i maturalnego tel.
537 111 140
Matematyka, fizyka, chemia. Nauczyciel
dojeżdżam w Jeleniej Górze, Karpaczu,
Kowarach, Mysłakowicach i okolicy. Także
przygotowanie do matury i egz. gimn. - 695
192 929
Nauczycielka języka angielskiego udzieli
lekcji, przygotuje do egzaminów. Tanio i solidnie - 661 059 934
Pedagog podejmie pracę w domu ucznia w
zakresie nadrabiania zaległości edukacyjnych,
pomocy w odrabianiu lekcji, pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Tylko uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum. - 502
753 749
Profesjonalne pisanie prac, pism,
artykułów oraz ich korekta. Terminowo, kompleksowo, uczciwie. Gwarancja wieloletniego
doświadczenia, kompetencji i rzetelności.
Indywidualne podejście do klienta. - 663
359 461
Prywatne lekcje języka hiszpańskiego
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 35zł/godz.
- 795 360 537
Przygotuje do poprawki z matematyki.
- 691 952 248

Szkolenia okresowe bhp i dla rozpoczynających pracę. Dokumentacja BHP, ryzyko
zawodowe, wypadki. Pomoc w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy. Zadzwoń!
660 431 602
Szkoła Językowa na Zabobrzu oferuje
kurs j. angielskiego dla licealistów. Zajęcia
zaczynają się od października, 500zł/semestr.
Uczymy w małych grupach, zajęcia przygotowujące do matury + konwersacje - 698
136 816
Szkoła Językowa na Zabobrzu zaprasza
na kurs j.angielskiego i niemieckiego dla
gimnazjalistów. Zajęcia przygotowujące do
egzaminu gimnazjalnego + konwersacje
500zł/semestr - 698 136 816
Szkoła Językowa na Zabobrzu zaprasza
wszystkie chętne dzieci w wieku szkolnym i
przedszkolnym na kurs języka hiszpańskiego
od października. Małe grupy, wspaniała
atmosfera. Zapraszamy - 698 136 816
Szwajcarka udziela konwersacji z francuskiego i niemieckiego przez Skype'a.
Pierwsza lekcja gratis. Terminy i tematy zajęć
dostosowane do ucznia. E-mail: skypeuni@
gmail.com - 720 026 283
Udzielam korepetycji z języka angielskiego.
Dojeżdżam do ucznia oraz posiadam własne
materiały. Proszę o kontakt telefoniczny. - 537
384 666
Udzielę korepetycji z j. niemieckiego wszystkie poziomy zaawansowania - 531
623 100
Zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego prowadzone indywidualnie i w małych
grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Gwarantujemy komfort i skuteczność nauki.
El Centre & Mr Jack - 665 729 633

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk 24h. Solidnie i tanio. Montaż
instalacji, awarie, drobne naprawy, podłączenie kuchenki, pomiary. - 601 717 759
Elektryk profesjonalnie - Usuwanie awarii,
montaż nowych instalacji elektrycznych,
modernizacja starych. Pomiary i odbiory do
Z.E. Szybko, tanio i solidnie. Negocjacja cen
- 664-475-323
Elektryka - awarie - usługi - 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
Instalatorstwo elektryczne od A do Z.
Pomiary, przeglądy, adaptacje sieci, modernizacje, awarie. Domki, mieszkania, bloki
wielorodzinne, kamienice, lokale usługowe.
Rabaty dla wspólnot mieszkaniowych. +48605458999
Pogotowie telekomunikacyjne - Naprawie
i poprawie każdą instalację telefoniczną i komputerową w domu, biurze i nie tylko. Zerwane
kable telefoniczne, stacyjne jak i ziemne
żelowane profesjonalnie - 500 772 977

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Śluby, wesela - Tahata - Pakiet profesjonalnych zdjęć ślubnych. Zdjęcia, albumy, klipy ze
zdjęciami, obróbka graficzna. Sesje plenerowe
i studyjne. Posiadamy zezwolenie kurii i wolne
terminy na 2012-2013. Napisz, zadzwoń 506772883 / tahata@tahata.pl

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Pyszne domowe wypieki i garmażerka
na zamówienie z możliwością dostawy do
domu. Podejmę stałą współpracę z odbiorcą
wyrobów garmażeryjnych i cukierniczych.
Atrakcyjne ceny - 531 336 655

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Administracja / Wdrożenia systemów IT, w tym: Windows 2003, Windows
2008 Server Wirtualizacja oparta o HyperV,
VMware Instalacja obsługa klastrów Failover,
NLB - 667578130, 797026323, s4f.mail@
gmail.com
Strona WWW 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
Tworzenie stron internetowych - Młody
uczeń - projektuje strony www, logotypy,
wizytówki itp.. Potrzebujesz profesjonalnej i
przejrzystej strony WWW lub czegoś innego?
Wejdź na stronę i sprawdź co oferuję. - kom:
782265132

USŁUGI
MUZYCZNE

D.J. dla dojrzałych - Imprezy okolicznościowe
dla 30 + email victoria-imprey@wp,pl - 604
229 350
DJ Dawid - Karpacz - Najlepsze efekty
świetlne, duże doświadczenie, dobre ceny wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe
również zespół trzyosobowy z wokalistką
- 507 136 498
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 - konkurencyjne ceny.
Wesela, poprawiny, dancingi, urodziny i inne.
Nagłośnienie i oświetlenie w cenie - 500
610 034

Dwóch radiowych prezenterów i DJów profesjonalnie poprowadzi każdy rodzaj imprezy:
wesela, studniówki, chrzciny, rodzinne uroczystości, dyskoteki. Repertuar muzyczny
od lat 60 do najnowszych przebojów - tel.
601 058 301
Profesjonalny 3-5 osobowy Zespól
Muzyczny "Prestiż" z Jeleniej Góry zapewni
na studniówce odpowiedni młodzieżowy
repertuar, niesamowite oświetlenie - ruchome
głowy lasery Więcej na naszej stronie i YT 517 900 425
Wesela, przyjęcia, podwieczorki taneczne.
Różny repertuar polski i zagraniczny. Muzyka
akordeonowa. Cena umowna. „Muzyk Orkiestra”. Tel. 75 75 33 921
Zespół dla oszczędnych - wesela, bankiety
- ceny łagodne - tel. 609851863
Zespół muzyczny Hot Stuff - Oprawa
muzyczna wesel, dancingów, bankietów oraz
innych imprez okolicznościowych. Atrakcyjne
ceny i pełen profesjonalizm. - 669 893 174

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Doświadczona niania z referencjami Jako mama 3 własnych dużych już pociech
pragnę zaopiekować się Państwa maluszkiem
.Interesuje mnie praca od września 2012 .
Mieszkam na trzecim Zabobrzu.agusia302@
poczta.onet.pl - 609 318 428
Mam doświadczenie w opiece nad starszymi
osobami. Gotuje, sprzątam, piorę, prasuje.8
zł-1h - 781 823 856

Prywatny dom
Jesienny Liść całodobowe usługi
opiekuńcze dla
starszych. Pobyty lub
usługi z dojazdem do
klienta. Tel. 75 76 12
393 516 067 924

USŁUGI
RÓŻNE
19 tys. czeka na Ciebie z Urzędu Pracy.
Kompleksowe pisanie wniosków wraz z
załącznikami na rozpoczęcie działalności.
Biuro Rachunkowe Koala - Jelenia Góra,
58-500 Wojska Polskiego 54 - tel. 782020635
- 601 837 677
Aktualności gospodarcze z Jeleniej
Góry i okolic - regionalne centrum informacji
ekonomicznych - Znajdź nas w sieci - Biuro
Rachunkowe Koala Jelenia Góra, Wojska
Polskiego 54 - 782 020 635
Altanki, drewutnie, sztachety, więźby,
schody, drzwi i inne prace stolarskie wykonam
profesjonalnie z gwarancją. Tel. 600 586 419
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
Bezpłatne porady prawne we wtorki ul.
Teatralna 1 po wcześniejszej rejestracji tel.
602 467 812
Biuro Rachunkowe - Jelenia Góra - oferuje
pełen zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów i wiele
innych - W.Polskiego 54 Biuro Rachunkowe
Koala - 782 020 635, 601 837 677
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
Dekoracje sal i samochodów zaproszenia, podziękowania balony kotyliony, kule
kwiatowe, świeczniki, winietki, kieliszki do
szampanów, poduszki na obrączki i śpiewniki
- 534 570 422
Doświadczona księgowa z uprawnieniami
do prowadzenia biura rachunkowego, rozliczy
księgowość firmy. Usługa fakturowana przez
biuro rachunkowe tel. 664 022 574
Firma Art-Zone oferuje artystyczne malowanie: powierzchni mieszkalnych pokoje, salony
itd)pomieszczeń biurowych i budynków.
Reklama etc. Technika wyk: ręczna-pędzle,
aerograf, przy użyciu rzutnika. - 607 648 477
Gaz Serwis 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra i okolice Instalacje gazowe, przeglądy,
próby szczelności. Naprawa konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Kotły, junkersy,
kuchenki gazowe.
Hydraulik od A do Z - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice instalacje gaz woda CO,
modernizacje itp. Przepychanie udrażnianie
rur kanalizacyjnych. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Junkersy Serwis 24/h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice Junkersy, termy, kotły,
kuchenki gazowe. Serwis konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny
Kanalizacja - hydraulika. Udrożnianie i
oczyszczanie odpływów. Hydraulika kompleksowa. tel. 609 172 300
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Kompleksowe pisanie wniosków do
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozliczanie
otrzymanych dotacji oraz obsługa księgowa
działalności. Biuro Rachunkowe Koala. - 782
020 635
Koszenie traw i zarośli kosiarka spalinowa
oraz prace porządkowe. Tanio i solidnie. - 721
631 548
Kredyty dla osób prowadzących działalność
i firm. Pełna oferta, również na oświadczenie,
nam możesz zaufać, 15 letnie doświadczenie
- Karkonoskie Biuro Kapitałowe J Góra ul.
Mickiewicza 2A 75 7522772
Kredyty, pożyczki - Pracujesz, masz
emeryturę, rentę, prowadzisz działalność,
potrzebujesz gotówki, dotychczasowe raty są
za wysokie, zgłoś się na pewno pomożemy,
posiadamy 15 letnie doświadczenie J. Góra
Mickiewicza 2A - 75 752-27-72
Kuchenki gazowe montaż 24h - Tel.50050-50-02 Jelenia Góra i okolice. Bezpieczne
odłączenie i przyłączenie. Próby szczelności
instalacji profesjonalnie. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze pewni jakości i ceny
Najtańsze usługi księgowe - 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
Naprawa maszyn do szycia - 697 980
067
Naprawa wgnieceń i uszkodzeń bez
konieczności lakierowania i szpachlowania.
Usuwamy uszkodzenia powstałe wskutek:
- gradobicia - stłuczki parkingowe i inne wypadki komunikacyjne Dojazd do klienta.
- 608 424 926
Odszkodowania za wypadki - Miałeś
wypadek w kraju lub za granicą? Masz prawo
do godnego odszkodowania - pomożemy
Ci je uzyskać. Dochodzimy odszkodowań
za szkody powstałe na skutek wypadków
komunikacyjnych, przy pracy, błędów med
- 697 908 374
Ogrody - zakładanie - Kompleksowe
zakładanie ogrodów, trawniki, oczka wodne,
ścieżki i architektura ogrodowa. Zapraszamy
do współpracy. - 606 918 651
Ośrodek Horyzont zaprasza. Posiadamy
wolne terminy na wesela, imprezy okolicznościowe. Atrakcyjne ceny, kontakt 693116410
Pogotowie kanaliza WUKO 24h - Tel.50050-50-02 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.
Pomoc - Miałeś wypadek? Pomogę Ci
odzyskać odszkodowanie! Uzyskaj nawet
300.000 zł odszkodowania po wypadku! Nie
czekaj aż sprawa się przedawni. Zgłoś się już
dziś. - 794 908 579
Potrzebujesz ubezpieczenia domu, auta,
majątku, firmy, etc? Nie zwlekaj zadzwoń
do doradcy ubezpieczeniowego Zbigniew
Harecki nr tel. 601 44 02 15
Pożyczka dla Twojej Firmy - Nawet w 48 h
na Twoim koncie do 300 000 zł, bez zaświadczeń z Zus i US, na dowolny cel. Zadzwoń i
zapytaj o szczegóły 75 64 96 010 Zapraszamy
Placówka Meritum Banku ICB S.A. ul. Armii
Krajowej 13 - 756 496 010
Pożyczka na oświadczenie - Dla osób
prowadzących działalność gospodarczą do
20000 zł. Na dowolny cel, bez zaświadczeń
z Zus i US, bez dokumentów finansowych,
szybka decyzja kredytowa,realizacja w ciągu
48 h na Twoim Koncie - 756 496 010
Promocje, obniżki, vochery - Firma KarkonoszePass poszukuje usług w promocyjnych
cenach hotele, usługi kosmetyczne, rozrywka,
restauracje. W zamian oferujemy darmowa
reklamę. Info karkonoszepass@gmail.com
- 508 687 011
Prosty Kredyt Gotówkowy - Bez zabezpieczeń majątkowych do 200 000 zł. Na dowolny
cel, niskie raty łatwe do spłaty, atrakcyjne
oprocentowanie, szybka decyzja kredytowa,
środki nawet w 1 dzień. Zadzwoń i zapytaj o
szczegóły - 756 431 360
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
Rodzina Na Swoim ostatni rok - Program z
dopłatami do kredytu hipotecznego tylko do
końca tego roku. Dla małżeństw, rodziców
samotnie wychowujących, singli. Nie zwlekaj.
Wszystkie Banki w jednym miejscu. KBK ul.
Mickiewicza 2a JG - 7522772
Serwis okien, drzwi - Pcv, drewno,aluminium
wymiana uszczelek, okuć, szyb, konserwacja,
regulacja, montaż okien, nawietrzaków, samozamykaczy, naprawa powłok lakierniczych
- 606 508 723
Ścinka drzew metodami alpinistycznymi młodzi, sprawni. Wejdą wszędzie. Tel. 722
192 166
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
otwieranie zamków. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. - 533 188 754
Termet Serwis 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra i okolice Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny.
Udrażnianie 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

10

24 września 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
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odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam
Usługi RTV, GPS, komputery - Wieszanie
TV, podłączenie kina domowego, aktualizacja
GPS, naprawa komputerów. Tanio, solidnie z
dojazdem do klienta - 792 846 133
Wodomierze i legalizacja - Jel.Góra
tel.500-50-50-02 wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny.
WUKO udrażnianie kanalizacji - Tel.50050-50-02 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.
Wykonam różne prace w ogrodzie, przy
domu, na działce - 518 815 444
Wykonuję cyfrowe obrazy, oraz portrety
ołówkiem na zamówienie. - 508 932 745
Wymiana grzejników + zamrażam - Tel.
500 50 50 02 Jelenia Góra i okolice wymiana
demontaż grzejników zaworów bez spuszczania wody z C.O. zamrażamy rury W blokach
wieżowcach zasilanych z ciepłowni.

Złota rączka - Tanio i solidnie. Jelenia
Góra i okolice. Dojazd do klienta gratis: - 721
631 548
Zmniejszymy Twoje raty - Kredyt konsolidacyjny z niższym oprocentowaniem na
długi okres zmniejszy miesięczne obciążenia
i poprawi Twoją zdolność kredytową. Wiele
rozwiązań w jednym miejscu! Karkonoskie
Biuro Kapitałowe. - 75 752-27-72

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Mycie okien i witryn sklepowych, cena do
uzgodnienia, nie odpowiadam na sms-y i nie
odbieram telefonów bez wyświetlania numeru
- 792 750 423
Mycie okien, mycie szyb wystawowych,
mycie paneli ściennych, elewacyjnych. Ceny
do uzgodnienia. Dezynsekcje. 100% gwarancji. Tel. 607 188 327
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie.
Odbieramy, przywozimy. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy. Tel. 609 172 300

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Sprzątanie piwnic. Mogę zabrać wszystko
co niepotrzebne i zajmuje tylko miejsce.
Szybko i solidnie. - 607 258 732
Wynajem urządzeń Karcher: myjki zimno
i gorącowodne, odkurzacze piorące, odkurzacze sucho-mokro, parownice, zamiatarki,
szorowarki. Sklep-Serwis Karcher, Wolności
233-Cieplice, tel 795-746-795

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autokary do wynajęcia - Autokary 33 miejsca + 1 i 55 miejsc + jeden -licencjonowany
przewóz osób Albatros. email wycieczki-albatros@wp.pl - 604 229 350
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin, Drezno,
Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door
to door - 607 763 204

Najtańsze,
profesjonalne
przeprowadzki.
Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797

Najtańszy,
profesjonalny
transport. Możliwość
negocjacji cen. Tel. 691
262 797
Posiadam busa do celów transportowych.
Transport na terenie całego kraju. (w dziale
usługi) Tel. 794 149 322
Przeprowadzki kompleksowe. Kraj
zagranica. - 516 146 075
Przeprowadzki rabaty oraz transport
mebli. Duży samochód , cena jak za mały
Kierowca pomaga przy załadunku jak i
rozładunku. Tanio, szybko , profesjonalnie
i na termin. Transport krajowy i EU. - 511
160 252
Przewozy - Bus Multivan, 6 osobowy, tanio,
wygodnie. Lotniska lub inne trasy: kontakt pod
nr tel. 601543542
Przewozy osobowe "Dario" do Niemiec i
Austrii Tel. 75 78 127 46, 787 808 243
Przewozy osób do Niemiec - Maxim Stuttgart, Monachium, Frankfurt - 757 522 940
Przewozy osób do Niemiec - Maxim Monachium, Stuttgart, Frankfurt, Kolonia z adresu
na adres. - 663 226 009
Transport materiałów budowlanych,
usługi dźwigowe. Uprawnienia do wywozu
azbestu - 601 570 608
Transport&Przeprowadzki od
1zł - 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 - 72219-14-14
Wynajem aut do ślubu, posiadamy czarnego Lincolna Town Car oraz zabytkowa
Warszawe, wolne terminy, zapraszamy - 695
435 020

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bioenergoterapia w pełnym zakresie,
również zabiegi na odległość, oczyszczanie
mieszkań. Jelenia Góra, ul. Klonowica 2/10,
2P. Zaprasza Izabela Derbin. - 667 235
342/792 216 169
Forever Young - Mobilny Salon - Profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające z
dojazdem do klienta, wysokiej klasy sprzęt,
bezpieczeństwo (dezynf. i steryl.) Zabiegi
wykonuje kosmetolog - 889-853-585 foreveryoung@home.pl
Makijaż permanentny promocyjne ceny brwi 600zl - usta kontur 500zl - usta kontur z
cieniowaniem) 650zl - całe usta 900zl - kreski
górne 300zl - kreski dolne 250zl.Gabinet
Morcinka 43 J.Góra tel.888530355
Manicure i pedicure w domu - Tel 500-5050-12. Wykonuję Manicure i Pedicure kosmetyczny z użyciem kosmaceutyków (100%
naturalne), przyjadę i zrobię. Tanio szybko i
solidnie. Najwyższa jakość za dobrą cenę
Medyczna pielęgnacja stóp - Jeśli masz
dolegliwości związane ze stopami, towarzyszy
Ci dyskomfort podczas chodzenia-zasięgnij
porady sp.podologa. Dojazd do pacjenta gratis
możliwość przesłania pełnej oferty usług na
e-mail - 536 230 760
Oferuję m.in: makijaż, manicure, pedicure,
masaż relaksacyjny oraz leczniczy, zabiegi
oczyszczające i przeciw zmarszczkowe jak i
akupresurę stóp. Atrakcyjne ceny (Promocja
-15% na pierwszą wizytę) - 697975451 lub
757535451

Paznokcie tipsy w Twoim domu - Tel 50050-50-12 Wykonuje paznokcie żelowe na
formie lub tipsie, szeroki wybór ozdób oraz
żeli kolorowych. Przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę
Przyjmę do pracy w salonie optycznym
(powiat jeleniogórski) technika optometrystę
lub mgr optometrii. Telefon kontaktowy: 692
453 531.
Sprzedam dochodowy p.apteczny - Okazja
dochodowy punkt apteczny w okolicy Złotoryi.
Super pensja dla jednej osoby np tech farmacji
tel> 601-054-645 po 19
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12. Certyfikat, doświadczenie,
szeroki wybór rzęs, produkty profesjonalne i
antyalergiczne 100% zadowolonych klientek.
Tanio szybko i solidnie. Gwarancja jakości.
Program rabatowy

SPRZEDAM

Do sprzedania: gazowy grzejnik do wody
TYP Juokers G-17-20 większy tel. 781 496
470 wieczorem
Do sprzedania: sofa rozkładana + 2 fotele,
segment ( buk jasny) z szafą. Telewizor kolor.
z pilotem tel. 781 496 470 wieczorem
Sprzedam - Total-Gym-ławkę rehab. 350
zł, telewizor Philips 29" 250 zł, wiertarkę udar.
PRC2 Celma 50 zł, wannę blasz. 150 - 50 zł,
umywalkę 50 - 50 zł, pralkę Whirlrpol 250 zł
oraz garnek gliniany 30 l. tel: 698 089 816
Sprzedam antyki: szafa i komoda tel. 888
234 773
Sprzedam ławeczkę do ćwiczeń ze sztangą
i kompletem ciężarków. Tel. 663 143 725

ODDAM

Mam do oddania w dobre ręce, dwa śliczne
szczeniaczki, odrobaczone. Oby dwa pieski
są czarne z białymi i brązowymi wstawkami.
- 669 012 683
Młode kocięta szukają domu. Są czyste i
bardzo przymilne, są zdrowe i wszystko jedzą
tel. 75 75 513 04

MIESZKANIA
KUPIĘ

3 pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze, Cieplicach, może być do remontu, zdecydowany
klient. Pilne. Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Bez pośredników kupię mieszkanie do
remontu - dwupokojowe o pow. ok. 50 m2.
- 791 292 898
Pilnie 2 pokojowe mieszkanie Jelenia Góra,
Zabobrze, Cieplice dla zdecydowanego klienta
z gotówką. Nieruchomości Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
W Kowarach kupię mieszkanie 1-2 pokojowe
najchętniej na parterze lub nieduży dom w
Kowarach lub bliskiej okolicy. Tel.601 32
11 42

MIESZKANIA
SPRZEDAM

112 m2 za 150 000 zł - Mieszkanie 4 pokojowe
na drugim piętrze w kamienicy, nowe okna, w
pobliżu centrum Kowary. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
120tyś okazja - 51 m.kw. Noskowskiego,
dwa pokoje, 4/7 pieter. Winda, osobna
łazienka i ubikacja. Jasna kuchnia. Do
remontu ale do zamieszkania. Doskonała
oferta. Lic 9549. Rychlewski Nieruchomości
- 501 736 644
120tyś Okazja - 51,3 m.kw. 2 pokojowe
z balkonem. Zabobrze, Noskowskiego, 4
piętro, winda. Czynsz z ogrzewaniem tylko
290 zł, dom po termomodernizacji. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomści - 501 736 644
190tyś - 63m2 - Kiepury - 1p - Mieszkanie na
Kiepury 1 piętro, środkowe, b.ciepłe Czynsz
300zł bezpośrednio, możliwa zamiana na dom
do 400tyś - 693 864 837
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-pok.ul. Szymanowskiego - Okazja. Mieszkanie po remoncie o pow. 33,2m2, środkowe
, słoneczne i b.ciepłe na IV (ostatnim) pietrze
piętrze w bloku. Czynsz 180zł. Cena 88tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602
732 135
2-pok.-ul.Różyckiego - W docieplonym
bloku na I piętrze pow.39m2, środkowe i ciepłe.
Ogrzewanie sieciowe. Okna z PCV. Czynsz
260zł./mies. z ogrzewaniem. Nieruchomości
Rychlewski.Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe cena 105tyś zł - Mieszkanie
na Zabobrzu I blisko Jubilata, IV piętro bez
windy, ładny duży salon połączony z kuchnią,
widok na góry, mieszkanie środkowe. Pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
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
2pokojowe mieszkanie 37,4m2-100 tys
parter Zabobrze Różyckiego - 502 670 845
2-pokojowe, Zabobrze - Ul. Karłowicza
38 m kw. z balkonem, III p, blok po termomodernizacji - cena 100.000 zł. lic.9549 - 726
290 939

3 pokoje - 66 m2 - 122000 zł. - Mieszkanie
na I piętrze, w kamienicy, centrum. Wymaga
nakładów ale można zamieszkać. Możliwa
całkowita przebudowa wnętrza. Opłaty tylko
110 zł. - 513 369 560
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
47 m2 za 90 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe
na drugim piętrze w kamienicy w okolicy
Małej Poczty. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
54m2 za 120 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe
z balkonem na czwartym piętrze w wieżowcu,
ul. Noskowskiego. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
54m2 za 120 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe
z balkonem na czwartym piętrze w wieżowcu,
ul. Noskowskiego. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
60m2 z balkonem 145tyś zł - 3-pokojowe
mieszkanie, rozkładowe, w kamienicy, w
cichym miejscu, blisko szkoły podstawowej, z
widokiem na góry, cena do rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
60m2 z balkonem w kamienicy - 3-pokojowe
rozkładowe mieszkanie z dużym balkonem z
widokiem na góry, I piętro, blisko szkoły podstawowej nr 13, cena 145tyś zł do negocjacji.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
72m2 pół domu ogród, garaż - w Gryfowie
Śląskim mieszkanie 72m2 garaż, ogród,
strych, bardzo ładne słoneczne po remoncie
- 607 076 325
99m2 z balkonem w kamienicy - 3-pokojowe
mieszkanie, rozkładowe, na I piętrze kamienicy w centrum miasta ale zarazem w cichym
i spokojnym miejscu, możliwość przejęcia
garażu obok domu, rozsądna cena. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Apartament blisko centrum - W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i
jednocześnie blisko centrum Jeleniej Góry.
Na 80 m2 powierzchni składają się: 3 pokoje.
Apartament po generalnym remoncie. Cena
to 265.000 PLN brutto. - 697 397 297/75
752 29 80
Atrakcyjne 4 pokojowe - Mieszkanie,
63 m2 po kapitalnym remoncie, 3 pokoje,
kuchnia z jadalnią łazienka, wc, czwarte
piętro w bloku ul. Kiepury. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Bez pośredników. Pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Jeleniej Góry.
Ciepłe, słoneczne, rozkładowe z niskim
czynszem. - 602 283 952
Karpacz, sprzedam nowowyremontowane
3pokojowe mieszkanie z odrębną kawalerką i
garażem tel 502129655
Kawalerka w centrum - Przy Pl. Ratuszowym, po remoncie, na pierwszym piętrze, 25
m2, z bardzo dużym tarasem, ogrzewanie
miejskie 110 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Kiepury 54m2 145tys zł - Ładne mieszkanie
2-pokojowe z bardzo dużym słonecznym
balkonem i widną łazienką z wanną i kabiną,
IV piętro. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Kiepury 63m, bez pośr. pilne - Pilnie sprzedam mieszkanie. Wymienione wszystkie instalacje, okna, zrobione gładzie. Cena 195000 do
negocjacji. W cenie kuchnia, pokój dla dziecka.
Telefon kontaktowy: 692012814
Ładne 2 pokojowe - Mieszkanie 38 m2
na czwartym piętrze w bloku, z balkonem,
Zabobrze II. 130 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Ładne ze skosami - Mieszkanie 37m2 a
po podłodze ok.50m2 położone na II piętrze
13-rodzinnego bloku stojącego na ogrodzonej
posesji, ze wspólnym ogródkiem i wiatą na
samochód. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
Mieszkanie 125 m2 - Ul. Wyczółkowskiego,
z możliwością podziału na dwa. Dwie kuchnie,
dwie łazienki, 4 pokoje( jeden z balkonem ).
3piętro. Budynek odnowiony, mieszkanie po
remoncie. Ogrzewanie centralne - gaz. Cena
260 tys - 604 897 961
Mieszkanie 40m2 - 2 pokoje (17 i 12 m),
balkon, IVp., w okolicach Jubilata- blisko przystanek sklepy szkoły, słoneczne dwustronne
ciche, odświeżone- wymienione okna i inst.
wodkan. cena do ustalenia. bez pośredników
- 667 657 022
Mieszkanie 84 m2 - Po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, 2 łazienki wyposażona kuchnia,
pierwsze piętro na obrzeżach Jeleniej Góry.
240 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie Pl. Ratuszowy - 36 m2 po
remoncie, 2 pokojowe z antresolą na pierwszym piętrze w centrum. 145 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie w kamienicy z garaż 3-pokojowe 99m2, rozkładowe, I piętro, balkon, kamienica w centrum miasta ale w bardzo
zacisznym miejscu, ogrzewanie gazowe,
mieszkanie w dobrym stanie. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Mysłakowice, 2 pokoje, 51m2 - Sprzedam
mieszkanie IV piętro w bloku, 50,80m2, po
remoncie, 2 pokoje, kuchnia w zabudowie,
balkon z widokiem na góry. Bez pośredników,
125 tys., możliwość kupna z garażem. - 503
322 274
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
Okazja - 75000 mieszkanie 2 pokojowe
Wyczółkowskiego. Lic 9549 - 501 736 644

Okazja sprzedam mieszkanie do remontu
117 m2 w centrum, pośrednikom dziękuję,
cena 185 tys. zł tel. 880 447 579
Pilnie 39m2 Zabobrze - Ładne mieszkanie
do częściowego wykończenia, salon połączony z aneksem kuchennym, IV piętro,
środkowe mieszkanie z balkonem, cena do
uzgodnienia. N.Otti lic.13225 - 603 491 335
Pilnie 39m2 Zabobrze I - Ładny rozkład,
dogodna lokalizacja, cena 109tyś zł do negocjacji, pilna sprzedaż. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Pilnie sprzedam mieszkanie - 51m2 na
Zabobrzu, po remoncie i z umeblowaniem
- 601 499 875

Pilnie sprzedam
mieszkanie 2 pok.,
kuchnia gazowo elektr. + kompletne
wyposaż. Podłogipanele, płytki
ceramicz. Łazienka i
przedp. Wyposażone.
Zabobrze II. Jel. Góra
Tel. 75 64 13 855
Pilnie sprzedam okolice Mirska - Po
kapitalnym remoncie 2 pokojowe- od zaraznowe okna, drzwi, instalacje elektr, wod-kan,
ogrzewanie, ocieplone, ścianki ozdobne,
panele, gładź, zabudowa kuchenna. - 692
721 150
Przytulne i ładne ze skosami - Mieszkanie o powierzchni ok.37m2 a po podłodze
ok.50m2,ładnie wykończone, nie wymagające dodatkowych nakładów finansowych,
ze wspólnym ogródkiem i wiatą na auto.
N.Otti l.13225 - 603 491 335
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2
pokojowe tel. 668 771 084
Sprzedam M2 własnościowe na Zabobrzu I po remoncie, zadbane, 1piętro, niski
czynsz, 35m. 115 000zł. Bez pośredników.
- 888 794 020
Sprzedam mieszkanie (bez pośredników) na ul. Kiepury, atrakcyjna lokalizacja,
słoneczne, balkon, 2 pokoje, I piętro, 52
m2, umeblowana kuchnia. Gotowe do
zamieszkania. Niski czynsz. Cena 168.000
zł. - 797 256 905
Sprzedam mieszkanie 2 pok. 38m2,
4p po termoizolacji, woda i ogrzewanie z
sieci, cena 105 tys. zł, ul. Transportowa
tel. 603 509 421
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
Zabobrze, parter, atrakcyjna lokalizacja,
cena 125 tys. zł do negocjacji, bez pośredników tel. 511 089 968
Sprzedam mieszkanie 30m2 Piechowice
70 tys. zł tel. 75 61 61 448
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 63m2
I piętro w Kowarach na Osiedlu Górniczym
w b.dobrym stanie z umeblowaniem. Cena
do negocjacji. Tel.723053119
Sprzedam mieszkanie 70m2.Jelenia
Góra-Sobieszów, 55 000zl, bez pośredników. Info 880 277 613 lub 792 796 991
Sprzedam mieszkanie bez pośredników
4 pokojowe 73m2 łazienka, toaleta, kuchnia ul.MC Skłodowskiej. Cena 220 tys do
uzgodnienia. - 603 472 776
Sprzedam mieszkanie bez pośredników, 2pokojowe 48m2,na Zabobrzu, po
remoncie, cena 135tys. do negocjacjitel.515790925
Sprzedam mieszkanie cena do negocjacji 2 pokoje 34m2 Zabobrze bez pośredników - 661 703 997
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze
na ulicy Norwida o pow. 66 m2. Mieszkanie
jest do remontu na 1 piętrze, 3 pokoje.
Cena 125000zł. Jestem osobą prywatną.
- 506 164 580
Sprzedam mieszkanie w Miłkowie.
Zrobiona kanalizacja, 4 pokoje, strych do
adaptacji 19m, łazienka, kuchnia. Komórki
z możliwością przerobienia na garaż, ogródek przed domem. Telefon 517411357
Sprzedam mieszkanie w Wojcieszowie
- 59 m2 3 pok. Ip. Duży balkon (10m2),
kuchnia z wyposażeniem, łazienka, osobno
WC, bardzo słoneczne, tanie utrzymanie.
Tel. 726 19 11 19
Szymanowskiego 2 pok. - Nowa cena.
Mieszkanie po remoncie o pow. 33,2m2,
środkowe , słoneczne i b.ciepłe na IV (ostatnim) pietrze piętrze w bloku.Czynsz 180zł.
Cena 99tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Tylko 120tys - 51 m.kw. Noskowskiego,
balkon, piwnica. Osobno wc i łazienka,
jasna kuchnia, dwa pokoje. Winda, dom
ocieplony. Doskonała cena. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości. - 501 736
644
Wygodne i ciekawe w Cieplicach – Tanie
(2776 zł/m2) wyremontowane, nietuzinkowe. 54m2-salon z aneksem kuchennym
+ duży pokój + mały pokoik/garderoba +
łazienka z prysznicem i wc + przedpokój.
Nowe instalacje, sufity, ściany i podłogi.
Prywatnie - 535 835 666
Zabobrze. Sprzedam mieszkanie 3
pokoje,50 mkw, IV piętro Noskowskiego
6, balkon na ogródki działkowe bezpośrednio po remoncie, z pełnym wyposażeniem.165tys - 695 757 444

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pilnie kawalerkę - W Jeleniej Górze, Zabobrze, w dobrym standardzie. Zdecydowany
klient Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2-pokoje 75 m Mała Poczta - Mam do
wynajęcia mieszkanie w starym budownictwie dla spokojnej pary.2 pokoje po 25m2 +
kuchnia + łazienka + spiżarnia. Ogrzewanie
CO węglowe, piec CO, kuchnia umeblowana.
Tel 535-135-300.
2-pokojowe na Kiepury - Umeblowane,
po remoncie do wynajęcia od zaraz. - 725
143 498
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, 900zl+media - 530 090 754
3 pokoje dla studentów, z wifi, umeblowane,
po remoncie, całkowity koszt 520 zł-żadnych
dopłat - 790 862 296
Bez pośredników, centrum - 48 m2, 3 pokoje
o podwyższonym standardzie, umeblowane,
po remoncie. Dla rodziny, firmy, pary z dziećmi.
Zorganizowanym grupom studentów w "dziwnych" ilościach - dziękujemy cena: 1100 PLN
+ media + kaucja - 533 627 997
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie dla max
4 studentów (55m2) , w pełni umeblowane, z
aneksem kuchennym oraz łazienką, ogrzewanie gazowe podłogowe, media + internet w
cenie wynajmu; 350 zł/osoba - 600 391 015
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie z
balkonem przy ul. Noskowskiego, częściowo
umeblowane. Koszt wynajmu 1100zł plus
kaucja, bez żadnych dodatkowych opłat. 605 248 253
Do wynajęcia 4 pokoje 1-3 osobowe pow
30m2 ,W wyremontowanym mieszkaniu o
powierzchni 160 m2, w kamienicy ul. Wojska
Polskiego. Do dyspozycji kuchnia, 2 łazienki,
toaleta.250-350 ZŁ/OS - 602 133 939
Do wynajęcia 4pokojowe Zabobrze. Ewentualnie pojedyncze pokoje studentkom. 320zl za
pokój plus liczniki. - 699 814 850
Do wynajęcia kawalerka z aneksem kuchennym i łazienką ok. 30m2 na os. Czarne, w
pełni wyposażona i umeblowana, ogrzewanie gazowe podłogowe, wszystkie media
+ internet w cenie czynszu (900zł/miesiąc)
- 600 391 015
Do wynajęcia ładne, niedrogie mieszkanie,
gotowe do zamieszkania od zaraz w Jeleniej
Górze. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój - świeżo pomalowane - 785555049 lub
532370383
Do wynajęcia mieszkanie 2 pok. na Zabobrzu
51m. Cena 850zl/w tym czynsz/ + liczniki +
kaucja. - 515 184 490
Do wynajęcia mieszkanie 2 pok. z łazienką,
przedpokojem i loggią- 50 m2 do zamieszkania od zaraz. Czynsz ok. 240 zł Zabobrze
II Jel. Góra. Okres wynajmu min. 1 rok Tel.
75 64 13 855
Do wynajęcia mieszkanie 2-pok. 54m2, IIp,
Zabobrze III, CO, ciepła woda z sieci, kuchnia
i łazienka wyposażone, miejsce parkingowe
(bez studentów) tel. 511 779 711
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 58m,
wyposażone. Nowa pralka, lodówka. Mieszkanie znajduje się przy Placu Ratuszowym.
Cena to 1000 zl+ media, ogrzewanie w cenie.
Kontakt: 888 473 397 Kasia
Do wynajęcia mieszkanie 56 m2 2 pokoje ,
kuchnia, łazienka przedpokój umeblowane lub
bez mebli ulica Kadetów koło Kolegium Karkonoskie więcej informacji pod nr 600666232
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe dla 2
lub 3 studentów przy UE. 800zł w tym czynsz
i ogrzewanie. - 510 260 300
Do wynajęcia mieszkanie Zabobrze III (koło
ZUS).2 pokoje + kuchnia, łazienka, balkon 1
piętro. Pokoje umeblowane. Cena to 550zł +
czynsz 320 zł + rachunki. Ogrzewanie i ciepła
woda wliczone. Niedaleko przystanek. - 721
636 418
Do wynajęcia nowe 2 pokojowe mieszkanie,
parterowe, z wyjściem na taras. pralka,
lodówka, piec CO. miejsce parkingowe z
bramą wjazdową na pilota. cena 1100zł - 505
113 354
Do wynajęcia od zaraz - mieszkanie 2 pokoje,
kuchnia łazienka, przedpokój urządzone i
wyposażone dla 4 odób -58m2 + piwnica.
Lokalizacja rejon siedziby Uniwersytetu
Ekonomicznego, SM Polfianka. informaca tel.
507087101 - 507 087 104
Do wynajęcia pokoje jednoosobowe - 500
278 875
Do wynajęcia stancja dla studentów w centrum . Mieszkanie 3 pokojowe po remoncie.
300zl plus rachunki. - 603 472 776
Do wynajęcia tani pokój jedno lub dwu osobowy w mieszkaniu dla studentek lub uczennic. Pełne wyposażenie (łazienka i kuchnia) i
meble w pokoju. Koło Akademii Ekonomicznej
i I LO. - 697975451 lub 757535451
Duże mieszkanie w Kaczorowie. Okna
PCV,CO, rustykalne wnętrze. Ciepłe, blisko
przystanku PKS, szkoły i dużego sklepu.
Świetna komunikacja Jelenia - Wrocław. 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.69147859 - 691
478 591
Kawalerka - wysoki standard - Półtora
roku po kapitalnym remoncie, blisko centrum.
W domu jednorodzinnym z oddzielnym wejściem, bezpiecznym miejscem parkingowym,
z wyjściem na taras. W cenie szybki internet i
telewizja cyfrowa - 535 512 538
Kawalerka do wynajęcia na Zabobrzu:
komfortowa, w pełni umeblowana i wyposażona, osobna kuchnia. Czynsz dla wynajmującego 600 zł + opłaty eksploatacyjne. Kontakt
tel. w godz 12 -18, 502 267 970
Kawalerka do wynajęcia Sobieszów tel.
668 773 856, 606 346 424
Kawalerka w centrum Karpacza, umeblowana, po remoncie, z ogródkiem i miejscem
parkingowym. - 500 183 289
Kawalerka Zabobrze I - parter - 23m2,
wyremontowana, komfortowa, umeblowana,
nowa kuchnia w zabudowie, nowa armatura
sanitarna, zmywarka. - 607 080 352
M 3 centrum bez pośredników - Mieszkanie
o podwyższonym standardzie, z pełnym
wyposażeniem. Cena 1100 + media + kaucja.
Oferta bezpośrednia - 533 627 997
Mam do wynajęcia dwupoziomowe 3pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze przy ul.
Kadetów. W bezpośrednim otoczeniu las i
park przy KK. Mieszkanie nowe, umeblowane,
telewizor z tv sat, internet.Zapraszamy - 697
870 892
Mam do wynajęcia mieszkanie (kawalerka) w
centrum Karpacza. - 697 079 815
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ul.
Kiepury, 800 zł + liczniki + kaucja tel. 512 567
169 - 512 567 169
Mam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe na
Zabobrzu ul Kiepury koło ZUSu umeblowane
na parterze - 691 648 261
Mam do wynajęcia mieszkanie dwu pokojowe, na Zabobrzu - 665 945 040
Mam do wynajęcia niezależny pokój z
łazienką i dostępem do kuchni w centrum
Karpacza. - 500 183 289
Mam do wynajęcia pokoje pracownicze (min.
2 miesiące) w Karpaczu - 506 065 241
Mam do wynajęcia pokój tel. 723 211 053
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu w
centrum - 663 226 009
Mam do wynajęcia przytulny, ciepły pokój z
dostępem do kuchni i łazienki, w centrum.
Opłata za miesiąc to 550 zł za wszystko tel.
885 040 959
Mieszkanie - lokal idealny na biuro, kancelarię, gabinety. Ul Wojska Polskiego / Mickiewicza. Blisko sądu, wysoki parter, widoczne
miejsce. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
Mieszkanie 3 pokojowe - 50 m2 może być
jako lokal użytkowy, wysoki parter ul. Wojska
Polskiego 1500 zł plus media do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 501 736 644
Mieszkanie 3 pokojowe, w pełni umeblowane dla studentów w centrum. Cena do
uzgodnienia - 530 046 469
Mieszkanie 3-pokoje, kuchnia wyposażona.
1000 zł + media + kaucja. Zabobrze Wolne od
września - 880 044 904
Mieszkanie 40m2 po remoncie w Cieplicach wynajmę od października. Nowe okna,
panele, świeżo malowane. mieszkanie na
parterze 1 pokój kuchnia i mała łazienka.
Blisko przystanku. Koszt 500zł plus rach. 505 303 605
Mieszkanie dla studentów - Mam do
wynajęcia nowe mieszkanie w pobliżu
Uniwersytetu Ekonomicznego , dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, umeblowane, z pełnym
wyposażeniem. Cena: 1000 zł plus opłaty.
Tel.: 605490074, 757130049.
Mieszkanie dla studentów - Wynajmę
mieszkanie 88m2 ul. Kadetów blisko Kolegium
Karkon. dla 3-4 studentów Cena 1000 zł +
opłaty (około 600 zł tj. czynsz i media) Kuchnia;
łazienka (z pralką), przedpokój oraz 2pokoje +
Andresola - 604 174 588
Mieszkanie dla studentów (-ek) 48 m kw.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, balkon od
strony południowej. Ogrzewanie gazowe
nowe. B. blisko Uniwersytetu Ekonomicznego.
- 507 681 598
Mieszkanie w centrum wynajmę - 3
pokojowe dla studentów i nie tylko. Od zaraz.
Oddzielna kuchnia, balkon, dostęp do internetu. Przy pl. Ratuszowym. - 601 068 332
Mieszkanie w Karpaczu - do 2 wynajęcia
pokoje w pensjonacie. cena to 500zł (zawiera
wszelkie media) w razie pytań proszę o kontakt 503053809
Noclegi, pokój w domu jednorodzinnym w
spokojnej, cichej dzielnicy, blisko UE i centrum.
Media, internet, dostęp do kuchni, miejsce na
samochód. - 698 673 047
Nowa kawalerka w centrum 30m2+miejsce
parkingowe, salon z kuchnią, sypialnia,
łazienka. 690zl+ media-ok450zl mies. Częściowo umeblowane, z wielka szafa wnękowa.
Kaucja 1000 zl - 507 473 290, 513 678 211
Okazja? - Wynajmę mieszkanie w Cieplicach kawalerka za 550 zł,za miesiąc+
rachunki, - 663 008 676
Park Sudecki - 2 pokoje, 35m2, częściowo
umeblowane (kuchnia, łazienka, pralka, szafa,
stół, krzesła, sofa). 1-sze piętro, jest piwnica,
w bloku winda. W pobliżu ścieżka rowerowa,
korty. 1000zł+media, kaucja 1500zł. - 505
120 824
Pokoje w Cieplicach obok Politechniki.
Parking, internet. - 603 811 609

Pokój dla 2 studentek w pobliżu Kolegium
Karkonoskiego. Warunki bardzo dobre tel.
75 76 472 97
Posiadamy 4 niezależne mieszkania/
kawalerki dla studentów przy ul. Wojska Polskiego. W każdym znajdują się komfortowe
warunki do nauki oraz aneks kuchenny i
łazienka. Cena wynajmu 800 zł plus opłaty.
- 513 781 127
Sprzedam na dobrych warunkach atrakcyjne lokale handlowo-usługowe w ścisłym
centrum Jeleniej Góry na rogu 1 Maja/
Klonowica. Idealnie nadające się pod gabinet lekarski, kancelarie czy biuro. - 697 397
297/75 752 29 80
Tanio mieszkanie do wynajęcia 44 m2 tel.
699 918 846
W Piechowicach, 2 pok. duże i 3 małe ze
skosami, mogą służyć jako garderoby lub
sypialnie, duża łazienka i kuchnia, umeblowane, wysoki standard, ogródek,800zł
+ energia + ogrzewanie opał CO, internet.
- 663 661 656
Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu, słoneczne, w dobrym stanie, z balkonem, na III piętrze, może być umeblowane
lub nie. Bez pośredników. - 504-045-643
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, kuchnia i
łazienka dla młodzieży szkolnej, studentów
lub pary. Centrum. - 668 629 968
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 37m
znajdujące się na Zabobrzu I, maks. trzem
studentom(tkom). Mieszkanie jest wyposażone i znajduje się w dobrym punkcie miasta.
Szczegółowe info. tel. po godz.18:00 - 880
913 189
Wynajmę mieszkanie 50m - świeżo po
remoncie, jeden duży pokój, osobno kuchnia
i łazienka, osobne wejście, miejsce na samochód, spokojna okolica, niskie opłaty, cena
700zł Sobieszów 607445544 lub 884776852
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu, przytulne, umeblowane, sprzęt
AGD, tanie w utrzymaniu. Cena: 800 zł +
media + kaucja. - 884 168 320
Wynajmę mieszkanie na Placu Ratuszowym. 2pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka,
umeblowane, nowe okna, 42mkw do wynajęcia od zaraz - 607 455 692
Wynajmę pokoje dla pracowników. Okolice
Cieplic. - 724 636 436
Wynajmę pokój na Zabobrzu II (ul. Noskowskiego) spokojnej studentce lub uczennicy.
Atrakcyjna cena, możliwość negocjacji.
Mieszkanie w pobliżu przystanku, sklepów.
- 530 429 899
Wynajmę pokój w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie położone blisko centrum.
Słoneczne i komfortowe- bardzo zadbane.
Dostęp do internetu. - 669 538 053
Wynajmę tanio mieszkanie 117 m2 z piecami lub pokój tel. 880 447 579

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Karpacz. Mieszkanie własnościowe 2
pokojowe 41 m.Ip. zamienię na równorzędne
też własnościowe w Jeleniej Górze. Tel. 663
518 272
Komunalne 48m J.G.-Cieplice - 2 pok/
łazienka/kuchnia/d.piwnica/c.o.etaż-piec w
piwnicy/parter. Zamienię na mniejsze/podobne
z ogrzewaniem miejskim. Max do 1 piętra lub
z windą. Spłacę zadłużenie. Zamienię na Jel.
Górę lub Wrocław. - 888 855 655
Mieszkanie w Łodzi zamienię na Karpacz,
Szklarską Porębę, Jelenią Górę lub okolice.
Mieszkanie ma 40 m2 i usytuowane jest w
bloku na X piętrze w zielonej części Łodzi.
Więcej informacji udzielę osobom zainteresowanym. - 533-18-02-73
Zamienię dwa mieszkania własnościowe
w Jeleniej Górze kawalerka 26m i dwupokojowe 45m z ogródkiem niski czynsz na duże
mieszkanie lub pół domku Jelenia Góra lub
Cieplice - 510 755 714
Zamienię mieszkanie 2 pok. parter, 51 m2
Zabobrze II na większe do 65 m2 na Zabobrzu
II lub III. Może być do remontu/własność. Tel.
698 089 816
Zamienię mieszkanie własnościowe w Jeleniej Górze 45m dwa pokoje kuchnia łazienka
1 piętro z ogródkiem niski czynsz na większe
z możliwością dopłaty w Jeleniej Górze lub
Cieplicach - 508 538 559
Zamiennię mieszkanie na domek na wsi.
Mieszkanie własnościowe, 3 pok., w budynku
wysoki parter, centrum JG, ogrzewanie-własne
OC, 75m2, rozkładowe. tel. 781 167 401

DOMY
KUPIĘ
Dom - W Jeleniej Górze, Cieplicach, Jeżowie
Sudeckim do 550 000 zł. Zdecydowany klient
Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752

DOMY
SPRZEDAM
3/4 domu w Czernicy po gruntownym remoncie i ociepleniu pow. 150m2 działka 1500m2.
Ogrzewanie piecem c.o. na gaz drzewny.
Kuchenka z płytą ceramiczną. Cena 280 tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602
732 135
Atrakcyjna szeregówka - 210 m2
powierzchni całkowitej, 6 pokoi, 2 łazienki
garaż na dwa samochody, 450 000 zł w Cieplicach na spokojnym osiedlu. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

Bezpośrednio sprzedam pół domu w
Jeleniej Górze w spokojnym miejscu,123
m, po remoncie, z dużą działką, całe piętro,
osobne wejście tel. 695 208 669
Do sprzedania budowa domu na ukończeniu
w Jeżowie lub zamiana na małe mieszkanie.
Nasłoneczniony, widok na góry, dobra lokalizacja, działka 13 a, parter + piętro 295 tys. zł
tel. 603 139 918
Dom 425 000 zł - Budowany w 2004 r, 135
m2 powierzchni użytkowej, salon, 3 sypialnie,
garderoba, 2 łazienki, garaż na działce 1200
m2 w Łomnicy. Polecam N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Dom 459 000 zł - Nowy na trasie Kowary-Karpacz, 5 pokoi działka 995 m2. Pilna sprzedaż.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom Jeżów Sudecki 350 000 zł - nowy dom
jednorodzinny 116m w stanie Deweloperskim
wszystkie media podwójnie ocieplony 5 lat
gwarancji działka 1000m 4pokoje, garaż,
strych, widok na Karkonosze email:agnaug0@
gmail.com - 517 338 056
Dom parterowy wolno stojący pod lasem w
Staniszowie o pow. 170m2, plus 2 garaże i
piwnica. Działka 1300 m2 ogrodzona. - 501
240 697
Dom w Karpaczu - Pięknie położona, gruntownie odremontowana, stylowa willa z lat
20-stych, 2 mieszkania + 3 apartamenty pod
wynajem. Duża działka. Atrakcyjna cena. Bez
pośredników - 535 937 390
Dom w Międzyrzeczu - 167m² wolnostojący
z garażem oraz budynkiem gospodarczym
w Międzyrzeczu-Bobowicko. Działka 680m².
Widok na jezioro, blisko las. - 885 342 947
Dom w Piechowicach - 180 mkw, kuchnia z
aneksem, 6 sypialni, 2 łazienki, pomieszczenie
gospodarcze, sprzedam lub zamienię na 2
mieszkania w Jeleniej Górze, 380 000 - 509
677 751
Dom wolnostojący - 174 m2 powierzchni,
6 pokoi, garaż na dwa samochody działka
1000 m2 położony w spokojnej i zielonej
części Jeżowa Sudeckiego. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Pensjonat + restauracja J.G. - Nowy,
pokoje z łazienkami i TV, wyposażona stylowa
restauracja z kominkiem, przy szlaku turystycznym, na rozdrożu Karpacza i Szklarskiej
+ parking zarobkowy przy zamku Chojnik. 1,5
mln zł, właściciel. - 604 223 245
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
Sprzedam bliźniaka Cieplice może być
dwupokoleniowy, nasłoneczniony, widok na
góry, 6 pokoi, kuchnia, taras, garaż w budynku
385 tys.-1760 zł/m2, dobra lokalizacja tel.
603 139 918
Sprzedam dom mieszkalno gospodarczy
w Komarnie, wymienione okna , centralne
ogrzewanie - nowe grzejniki, pięknie położony,
dla dwóch a nawet trzech rodzin. Niska cena.
- 601 999 465
Sprzedam dom o pow. ok 200 m2 z 2005
roku, wysoki standard, pow działki 2000
m2, ładna dzielnica willowa, do centrum
Jeleniej Góry 10 min jazdy samochodem 601-054-645
Sprzedam dom w Cieplicach o pow. 120m/2
w cieplicach do niewielkiego remontu, na
działce 800m/2 z 2ma garażami, w cichej
dzielnicy, blisko parku i aqua parku. - 509
282 553
Sprzedam dom w Cieplicach, na działce
800m/2 , cicha okolica blisko parku i aqua
parku cena 410 tyś do małej negocjacji - 509
282 553
Sprzedam dom w Jeleniej Górze parterowy z użytkowym poddaszem i garażem
przy budynku. Dom posiada 5 pokoi i salon.
Kuchnie oraz dwie łazienki ładny ogród. - 797
456 283
Sprzedam dom w Komarnie, częściowo do
remontu, cena 170 000 zł tel. 606 396 250
Sprzedam dom z ogrodem, dwoma
garażami - centrum Jeleniej Góry tel. 888
234 773
Stylowy dom w Ścięgnach - Promocja.
Cena 379tys.zł. Pow. 275m2, 7 pokoi w tym
3 atrakcyjne apartamenty. Niepowtarzalny styl
i charakter. Ogrzewanie gazowe. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549 - 602 732 135
Tylko 112 tyś. - Dom do remontu. Przedmieścia Jeleniej Góry. Świetna cena. Spore
możliwości adaptacyjne. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
Wyczółkowskego 2 pokojowe - 40
m.kw. do remontu, choć okna nowe PCV.
Dopasowana cena tylko 75000 zł. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Dom o wysokim standardzie. Nowy. Doskonała lokalizacja , super cena. Nieruchomości
Rychlewski lic 9549. - 501 736 644
Komfortowy nowy dom do wynajęcia,
wysoki standard, wygodna lokalizacja pomiędzy Cieplicami a Jelenią Górą. Salon , kuchnia,
garaż, 4 sypialnie, 2 łazienki. Ekonomiczny,
ciepły i wygodny dom. Lic 9549 Rychlewski
N. - 501 736 644

DOMY
ZAMIENIĘ

Zamienię dom w zabudowie szereg. 161m2
na mieszkanie, 5 pok. kuchnia + zabudowa,
salon + kominek, 2 łazienki, garaż, ogrzewanie
gaz + kominek. Dopłata Tel. 606 403 271

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ

Kupie działkę budowlaną na terenie Kowar
lub w okolicy. Interesuje mnie wielkość od
4000 m2 do 7000 m2. - 514 859 464

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Atrakcyjna oferta - stu procentowa
pewność zysku Działka w Świeradowie 1,07
h z projektem pensjonatu na 72 osoby +
restauracja-dobra lokalizacja. 120 zł/m2. Tel.
603 139 918
Atrakcyjnie położone działki budowlane
na Leśnym Zaciszu (Dziwiszów) Dojazd drogą
gminną, media (woda, prąd, gaz, telekom.)
Widok na góry Działki ogrodzone Obsadzone
iglakami 1000-1750m2 ceny65-95m2 - 695
725 857
Do sprzedania niedrogo działka budow. 26
ara w Świeradowie Zdroju, nasłoneczniona,
piękne widoki, dobra lokalizacja pod dom lub
pensjonat. Tel. 603 139 918
Do sprzedanie działka rolna 1,3942 HA. 757 542 843
Dwie działki Komarno - 1000 + 1333 m.kw.
budowlane, nowy asfalt, kanalizacja, prąd,
rewelacyjny widok. Super cena 129tyś zl za
całość. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
Działka 1 hektar, piękna na wzgórzu,
Mojesz 4km od Lwówka Solskiego z 3 stron
las -601167505
Działka budowlana Dziwiszów, media,
piękne widoki, 39zl / m2 - 510 771 871
Najpiękniejsza działka w Dziwiszowie
na os.Leśne Zacisze z widokiem na Karpacz,
cisza i łono natury blisko ciebie. Pow. 1019m²
- 885 342 947
Okazja-tylko 54 zł za 1 m kw. działki
budowlanej w Jeżowie Sud. -nasłoneczniona
1652 m2 dobra lokalizacja, widok na góry,
uzbrojona - środek Jeżowa -cena 89 tys. Tel.
603 139 918
Sprzedam atrakcyjnie położone działki
budowlane w Jeżowie Sudeckim od strony
Zabobrza III graniczące ze sobą 1100 i 1380
m2. Media przy działkach. Cena 85,00zł/
m2 - 502 447 618
Sprzedam działkę 15ar w Jeżowie Sudeckim z widokiem na Górę Szybowcową
781684466 - 724 333 811
Sprzedam działki budowlane z widokiem na
Karkonosze, cena 20 zł/m2 tel. 512 034 474

LOKALE
SPRZEDAM

Do sprzedania lub wynajęcia w Szklarskiej
Porębie duży lokal... - 0503875596
Hala/warsztat w Kowarach - Powierzchnia hali 150m, działki 770m. Nadaje sie na
warsztat. Ogrzewanie, prąd, woda. Cena
220 tys brutto, ewentualnie dzierżawa - 721
026 563
Na sprzedaż lokale (działalność handlowa,
usługowa, biuro, gastronomia). Lokalizacja Zabobrze. Powierzchnia to 18 i 34 m2.Obok
parking. Niska cena i opłaty. Polecam. - 883
777 075
Pilnie sprzedam lokal użytkowy w Karpaczu.
25m2 po remoncie wszystkie media, sila,
toaleta. 42,000tys. Więcej informacji pod
telefonem. - 696 328 445
Sprzedam na dobrych warunkach atrakcyjne lokale handlowo-usługowe w ścisłym
centrum Jeleniej Góry na rogu 1 Maja/
Klonowica.Idealnie nadające się pod gabinet
lekarski, kancelarie czy biuro. - 697 397
297/75 752 29 80
Sprzedam pawilony handlowo-usługowe,
nadające się również jako lokale biurowe lub
pod gastronomię. Lokale maja pow.17 i 34
m2. Jest możliwość zmiany metrażu. przy
ruchliwym deptaku, obok szkoła i parking. 883 777 075

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

300m, hala, Zabobrze - Hala z placem
1000m,całość ogrodzona, wszystkie media,
pod hurtownię lub magazyn, wysok. 3,70,
dwie potężne bramy do wjazdu samochodu
do środka co ułatwia rozładunek, cena 4000.
- 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 kamienica w Gryfowie Śląskim
na lokal handlowy lub usługowy. Dwie kondygnacje + ogródek. Centrum miasta. Cena do
negocjacji Tel 607076315 ; 603499068
Do wynajęcia lokal o pow.70m2 plus zaplecze, koło pksu, po remoncie, od zaraz, cena
do uzgodnienia - 601 924 778
Do wynajęcia lokal ok. 100m2 - wyposażony
i urządzony do odnowienia. Cena wynajmu
1000 zł netto + VAT Lokalizacja: Kowary
Jeleniogórska 10 - 605 055 915
Do wynajęcia lokal w Karpaczu ok 20 m2
atrakcyjna cena. W razie pytań proszę o
kontakt tel 503053809
Do wynajęcia lokal/budynek o pow. 300m2,
biuro, łazienka, ogrodzony plac ok 1000m2,
przy głównej drodze na Wrocław, idealny na
magazyn, warsztat, cena do uzgodnienia 601 924 778
Do wynajęcia lokale o powierzchni od 12 do
19,5 m kw. na działalność typu: biuro, pracownia, usługi w Centrum Jeleniej Góry (Hotel
Europa). - 75 7523352, 75 6495500
Do wynajęcia powierzchnie magazynowe 691 142 843
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Hala 400 + plac 1000m - Do wynajęcia
400m na Zabobrzu, plac ogrodzony, wysokość
hali 3,70m,dwie bramy wjazdowe na plac,
dwie bramy wjazdowe na hale dla wózka
widłowego. Internet, siła, woda, prąd. Hala
ogrzewana. - 691-142-843
Hala magazynowo - produkcyjna - Hala
880m2 cztery bramy wjazdowe duży plac
manewrowy na terenie waga 15 ton widlak,
ładowarka tern ogrodzony dozorowany
pomieszczenia biurowo socjalne - 600
023 416
Koło sądu na kancelarię, biuro - Lokal
mieszkalny idealny na kancelarię , biuro
itp. Wysoki parter, wygodna lokalizacja,
przyzwoite warunki. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Lokal 120m2 na każdą działalność - położony pomiędzy Tesco, a Castoramą. Parking,
taras, klimatyzacja. Na każdą działalność
Więcej informacji pod numerem telefonu. 504-165-873
Lokal 62m2 centrum ul. Poznańska sklepy
z arkadami obok PKS, parter, duże witryny,
atrakcyjna cena 990zł do wynajęcia - 888
221 321
Lokal do wynajęcia - centrum Jeleniej
Gory. Rog Pl. Wyszyńskiego - Chrobrego
75mkw.B.dobra lokalizacja (w sąsiedztwie
banki, rynek) Dwupoziomowy Najlepiej pod
zakład kosmetyczny, fryzjer itd. Cena 3500
zł/m Tel.501304773
Lokal Karpacz - użytkowy o powierzchni
25m2 podłączone wszystkie media, sila. w
lokalu jest toaleta. Świeżo po remoncie. Cena
500zl - 696 328 445
Lokal w centrum do wynajęcia 120m2 ,
więcej inf. pod nr tel.509480205
Lokale biurowe do wynajęcia centrum
Jeleniej Góry, różne powierzchnie tel. 502
044 823
Lokale na działalność - gospodarczą typu
biuro, pracownia, usługi lub inną w centrum
Jeleniej Góry. Powierzchnia lokali od 12 do
19,5 m kw. - 75 7646146, 75 6495500
Lokale wysoki standard - na gabinety
lekarskie (wszystkie odbiory) oraz na dowolną
działalność, pow od 14 m2 do 200 m2,wysoki
standard - 601-054-645
Mam do wydzierżawienia działający w pełni
wyposażony, zatowarowany sklep hotelowy w
Hotelu Sandra SPA Karpacz - 793 554 551
Mam do wynajęcia lokal 24m2 w centrum Karpacza. atrakcyjna cena. W razie pytań proszę
o kontakt 503053809 - 511 443 254
Nowy lokal użytkowy 24 m2 do wynajęcia
na każdą działalność, przy Pl. Ratuszowym,
uczęszczana ulica, atrakcyjna cena tel: 791
459 890
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 biuro w centrum, bezpłatny parking, I piętro - 600 448 687
Wynajmę lokal przy salonie fryzjerskim 32
m kw. ul 1 maja 70 pod różną działalność.
Tel. 693 670 770
Wynajmę sklep z zapleczem magazynowym (łącznie około 160m), wszystkie media,
ogrodzony teren. Kontakt 509 703 086

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Do sprzedania 2 pomieszczenia o powierzchni
44 m2 i 27 m2 w Centrum Jeleniej Góry.
Pomieszczenia wymagają remontu, co umożliwia adaptację na dowolną działalność. Informacje :tel.757523352 (pon.-pt. 7:00-15:00)
Sprzedam garaż 21m2 przy ul. Wiejskiej
- 503 125 975

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wydzierżawienia warsztat mechaniki
pojazdowej lub inną działalność, 98 m2, woda,
siła, WC, duży plac tel. 512 034 474
Garaż do wynajęcia w domu jednorodzinnym [monitorowanym] przy ul. Działkowicza. Długość wewn: 496cm, wys:263cm,
300zł/m-c. Brama zewnętrzna na pilota.
Możliwe też miejsce za domem [pod chmurką]
100zł/m-c - 517 459 732
Tanio wynajmę pomieszczenia magazynowe
ok. 500m3 z zapleczem socjalnym ogrzewanym. Ul. Karola Miarki 18 w Jeleniej Górze.
Teren dawnego Pebexu - 601 057 718
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
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