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Miasto plecami
do turystów?

Według planu reorganizacji, Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej
w Jeleniej Górze miałoby w
maju przestać istnieć. Czy
tak się stanie?
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Nie ma chyba drugiej gminy w kraju, która by chciała aż
tak „łupić„ mieszkańców, jak Jelenia Góra – skomentował radny Krzysztof Mróz wysokość stawek za wywóz
odpadków, które głosami przede wszystkim PO zostały
przyjęte na grudniowej sesji. Od lipca miesięcznie od
osoby w gospodarstwie domowym zapłacimy 18 zł za
śmieci posegregowane albo 28 zł za zmieszane.
- Do zmiany zasad selekcjonowania, wywozu i składowania
odpadów zmusza prawo unijne.
Jeśli do końca roku 2013 Polska
nie obniży skali ich składowania, to kraj będzie płacił wysokie
kary – poinformował jeleniogórskich radnych wiceprezydent
Jeleniej Góry Hubert Papaj.
Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do gmin. Mają
one do wyboru stawki: od liczby
mieszkańców nieruchomości,
od ilości zużytej wody przez
mieszkańców, od powierzchni lokalu mieszkalnego albo
od gospodarstwa domowego.
Według prezydenta Jeleniej

Góry, pierwsza metoda jest
najbardziej sprawiedliwa. I to od
niej zaproponowano radnym w
uchwale stawki. Co to oznacza
dla mieszkańców naszego miasta? Że od lipca mamy płacić
za wywóz śmieci posegregowanych 18 zł miesięcznie, a w
przypadku odpadków odpadów
zmieszanych - 28 zł.
Hubert Papaj przekonywał
radnych, że stawki dla Jeleniej Góry mogą znacząco ulec
obniżeniu po rozstrzygnięciu
przetargu na wywóz i składowanie odpadów komunalnych.
- Firmy będą konkurować ceną
o to zadanie i należy się spodziewać niższych cen. A że gmina

na tym nie może zarabiać, to
automatycznie zostaną obniżone stawki dla mieszkańców
– podkreślał.
– To może od razu ustalić
niższe stawki – mówił radny
z Klubu Razem dla Jeleniej
Góry, a Klub Radnych PiS-u
wnioskował, aby stawki obniżyć
odpowiednio do: 14 i 20 zł. To
w głosowaniu nie przeszło: 9
głosami przeciw, 6 głosami za
i przy 2. głosach wstrzymujących się.
Następna burza wybuchła
przy ustalaniu: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat. Projekt uchwały zakładał
opłaty kwartalnie i to z góry. –
Wielu mieszkańców nie będzie
na to stać – ostrzegali radni
z PiS-u i Razem dla Jeleniej
Góry.
Ostatecznie, znów głównie
głosami PO, projekt i tej uchwały został przyjęty.
Bożena Bryl-Chrząszcz

JELENIA GÓRA

Fot. Angela

Zedrą z nas za śmieci!

Radni opozycji: opłaty za śmieci są za wysokie

Tyle zapłacą inni
Legnica przyjęła stawki: 13,7 oraz 17,6 zł, Wałbrzych: 12 i 20 zł, Głogów: 12,5 i 16
zł, Łódź: 12,69 i 16,5 zł czy Katowice: 14 i 20 zł – wyliczali.

Kierowca ciężarówki jechał o wiele za szybko

Tragedia na ulicy Wrocławskiej
Z ustaleń wynika, że jadący audi A4 w kierunku Wrocławia
chciał skręcić na stację Orlen. Za nim jechał kierowca tira z
Jeleniej Góry, który najprawdopodobniej nie zauważył tego
manewru i chcąc wyprzedzić samochód osobowy najechał
na tył, po czym razem z nim wjechał do rowu.

JELENIA GÓRA

Nowy sprzęt
dla szpitala

- Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, samochód osobowy był pod
tirem i wydobycie kierowcy z
pojazdu naszym sprzętem było
praktycznie niemożliwe – mówili
strażacy. – Razem z nami dojechaJELENIA GÓRA

Bezpiecznie na zimowiska

Sześć nowoczesnych kardiomonitorów, o łącznej
wartości 320 tys. zł, trafiło
do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej.
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Za wywóz odpadów będziemy płacić dużo, z góry i na dodatek kwartalnie

Fot. Angela

Dobrze spisali się jeleniogórscy łucznicy na
Ogólnopolskich Halowych
Zawodach Łuczniczych w
Milówce na Śląsku. Co wystrzelali?
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W ferie działa punkt kontroli autokarów wiozących dzieci na wypoczynek.
Punkt ten znajduje się na placu PKS przy
ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze i
jest czynny do 9 lutego w godzinach od
07.00 do 10.00. Kontrolę należy wcześniej
uzgodnić z oficerem dyżurnym KMP
pod nr 997. Ponadto istnieje możliwość
zgłoszenia wyjazdów dzieci i młodzieży
policjantom w celu sprawdzenia stanu
technicznego autobusów, uprawnień i
stanu trzeźwości kierujących pod numer
75 752 05 81, 75 752 03 37.
(Red)

POŻYCZKA BEZ BIK
ZAPRASZAMY DO BIURA

UL. 1-GO MAJA 31/1 w godz: 9:00-17:00 JELENIA GÓRA Tel. 668-682-345
(NAD CENTUM CHIŃSKIM)

ła ekipa pogotowia ratunkowego.
Lekarz pogotowia stwierdził zgon
– twierdzili.
W tej sprawie toczy się śledztwo.
Z poczynionych ustaleń wynika,
że kierowca ciężarówki 44-letni

Adam K. był trzeźwy, jednak jechał
z nadmierną prędkością i nie
zachował bezpiecznej odległości
pomiędzy pojazdami. Prokurator
Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec Adama K. dozór
policyjny i poręczenie majątkowe.
Ma też on zakaz opuszczania
kraju. Podejrzanemu grozi kara
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
(Angela)
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POWIAT

Najwięcej będzie kosztować oświata

Fot. Jelonka.com

Budżet powiatu jeleniogórskiego
ma wynieść w tym roku ponad 61
mln zł. – W roku 2012 była to podobna kwota, którą przekroczyliśmy o
niecałe 10 mln zł, gdyż zwiększyła
się liczba zadań, m.in. przez klęski
żywiołowe, których koszt nie da się
przewidzieć przy planowaniu budżetu
– powiedziała Grażyna Bojęć, skarb-

nik powiatu jeleniogórskiego.
Najwięcej, czyli 37 proc. (ponad 22
mln zł) zaplanowano na oświatę w
powiecie, a 25 proc. (ponad 15 mln
zł) na pomoc społeczną. – Pieniądze te
zostaną przeznaczone na utrzymanie
szkół, domu wczasów dziecięcych,
zespołu placówek resocjalizacyjnych,
poradni psychologiczno-pedagogicznych, pięciu domów pomocy
społecznej, rodzin zastępczych oraz
domu dziecka – podkreśliła Grażyna
Bojęć.
Na przyszły rok zaplanowano sprzedaż budynku przy ul. Sudeckiej, gdzie
mieściły się przeniesione już: Wydział
Komunikacji i Zarząd Dróg Powiatowych, obiektu przy ul. Podchorążych,
który nie będzie zagospodarowywany

przez Starostwo Powiatowe, jak planowano wcześniej.
- W zamian w przyszłości chcemy
rozbudować główną siedzibę starostwa
przy ul. Kochanowskiego. Pieniądze ze
sprzedaży tego budynku przeznaczymy
na remont wnętrz naszej siedziby
głównej – zaznaczył Jacek Włodyga,
starosta powiatu jeleniogórskiego.
Ponadto wystawione są
na sprzedaż budynki:
Schroniska Młodzieżowego „Liczyrzepa” w Karpaczu, domu dziecka w
Szklarskiej Porębie oraz
obiekty po domu wczasów dziecięcych „Nimfa
i Szuwarek” również w
Szklarskiej Porębie.
Inwestycje na przyszły rok to: modernizacja kotłowni w Domu Pomocy
Społecznej w Janowicach Wielkich,
która będzie kosztować ponad 1 mln
zł. – Budynek jest ogrzewany olejem
opałowym, który jest bardzo drogi i
szkodliwy dla środowiska, dlatego też
chcemy zbudować nową kotłownię
opalaną ekologicznym peletem –
mówił Jacek Włodyga.
Niezbędny jest remont mostu w
Szklarskiej Porębie nad potokiem
Kamieńczyk przy ul. 1 Maja, którego
koszt wyniesie 800 tys. zł. Ponadto
planowane są przebudowy dróg powiatowych: biegnącej przez Wojanów
(ok. 6 mln zł), Janowice Wielkie (ok.
550 tys. zł) oraz przez Rybnicę-Starą
Kamienicę (2 mln zł).
(Mea)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POWIAT Nowe oświadczenie o współpracy ułatwi nam starania o unijne pieniądze

Przybywa partnerów z Europy
Oświadczeniae partnerstwie, współpracy i przyjaźni przez przedstawicieli regionów z Niemiec, Holandii,
Belgii oraz powiatu jeleniogórskiego zostało podpisane
19 stycznia w Monschau, w
Regionie Miast Aachen.

burg, Wspólnoty Niemieckojęzycznej
Królestwa Belgii, a ponieważ jesteśmy
wieloletnim partnerem Regionu Miast
Aachen, również powiat jeleniogórski
przystąpił do oświadczenia – dodał
Jarosław Hajndrych.
Warto zaznaczyć, że powiat jeleniogórski już uczestniczy w projekcie
Greco, w którym kooperują regiony

uczestniczące w podpisaniu tego
oświadczenia. W projekcie tym koncentrujemy się na wymianie doświadczeń
w oświacie i marketingu regionalnym,
a także na pobocznych działaniach,
jak dofinansowanie dokumentacji
związanej z rozbudową infrastruktury
w regionie – zaznaczył pracownik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

POWIAT

pOWIAT

- Okres dofinansowywania z Unii
Europejskiej kończy się w 2020 r. i
do tego czasu oprócz projektu Greco,
chcielibyśmy podjąć współpracę i
starania w kolejnych międzyregionalnych projektach, a oświadczenie
o współpracy ułatwi kolejne przedsięwzięcia – dodał.
Agata Galas

Weszliśmy w grupę aktywnych
regionów europejskich na poziomie
samorządów, które chcą ze sobą
współpracować – poinformował
Jarosław Hajndrych z Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
W 1993 r. w Monschau z inicjatywy
obecnego prezydenta Parlamentu
Europejskiego Martina Schulza, który
wtedy był burmistrzem Würselen, w Regionie Miasta Aachen zostało podpisane
oświadczenie o partnerstwie, przyjaźni
i współpracy europejskich regionów z
Belgii, Niemiec i Holandii. - W tym roku
wprowadzono też wspólny gospodarczy
rynek pracy tzw. starej Unii Europejskiej,
czyli jej pierwszych członków. Głównym
zamierzeniem strategii rozwoju Unii jest
hasło „Europa regionów”, bo to właśnie
regiony odgrywają kluczową rolę w
integracji europejskiej – mówił Jarosław
Hajndrych.
W roku bieżącym rozbudowano
tę umowę o region jeleniogórski.
– Oświadczenie podpisali przedstawiciele niemieckiego Regionu Miast
Aachen, holenderskiego Parkstad Lim-

JAWO KLUSKI ŚLĄSKIE Z MIĘSEM –
OBIAD DLA ZABIEGANYCH
Wszystkim osobom, które od
gotowych dań obiadowych oczekują nie tylko łatwości przygotowania, ale także doskonałego
smaku, częstochowska firma
Jawo poleca Kluski śląskie z mięsem.
Smak klusek śląskich z mięsem Jawo
kojarzy się z domową, aromatyczną
kuchnią. Każda z ziemniaczanych
kul nadziana jest doskonale doprawionym, wołowo-wieprzowym
mięsem najwyższej jakości. Poza
niezwykłymi walorami smakowymi,
kluski mają tę zaletę, że dzięki dużej
ilości farszu są niezwykle sycące i
zaspokoją głód nawet największych
głodomorów. Podane z podsmażoną cebulką smakują pysznie, a dodany do nich bukiet surówek uzupełni
potrawę o niezbędne witaminy,
czyniąc z niej pełne i błyskawiczne
drugie danie. Produkt nie zawiera
glutenu.
Aby przygotować Kluski śląskie z
mięsem Jawo, wystarczy wrzucić je
do wrzącej wody i od momentu wypłynięcia gotować ok. 9-10 minut.
Produkt znaleźć można w dobrych
sklepach spożywczych i supermarketach, rozpoznamy go z łatwością
po kolorowym, rodzinnym opakowaniu, oraz atrakcyjnej cenie.
Marka: Jawo
Opakowanie: 450 g
Cena: ok. 6,25 zł
Do wygrania jedna koszulka i smycz: Wytnij kupon i przyjdź
29.01.2013 o godz. 11.00 do redakcji Jelonka.com, mieszącej się przy ul.
M. C. Skłodowskiej 13/2 58-500 Jelenia Góra.

Fot. Archiwum Starostwa
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Wspólnie będą
się promować
Przedstawiciele gmin i miast
powiatu jeleniogórskiego oraz starostwa powiatowego podpisali 09.
stycznia br. w Karpaczu porozumienie o wspólnej promocji na rok
2013. - Na wspólne działania promocyjne przeznaczone będzie 109 tys.
zł – poinformował Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału Promocji, Sportu i
Turystyki Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Wspólnie promować się będą gminy: Stara Kamienica, Mysłakowice,
Jeżów Sudecki, Podgórzyn, Janowice
Wielkie, Stara Kamienica i miasta
Jelenia Góra, Kowary, Karpacz,
Piechowice oczywiście pod pieczą
Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze. Każda miejscowość przeznaczy na promocję zadeklarowaną
kwotę pieniędzy proporcjonalnie do
możliwości. - Najwięcej, bo po 18 tys.
zł dadzą: Karpacz, Szklarska Poręba,
Jelenia Góra oraz starostwo – dodał
Wiesław Dzierzba.
Cieszymy się na kolejny rok
wspólnej promocji, bo tworzymy
jeden region, więc powinniśmy się
wzajemnie wspierać i poprzez np.
wspólne publikacje pozyskiwać
zainteresowanie turystów – mówił
Hubert Papaj, wiceprezydent.
- Wspólne działanie jest najlepszym sposobem promocji poszczególnych gmin, bo jest skuteczniejsze,
niż działanie w pojedynkę, a przy
tym wydatkujemy mniej środków
– powiedział Grzegorz Sokoliński,
burmistrz Szklarskiej Poręby.
(Mea)

Starosta: to był dobry rok
Na spotkanie noworoczne podsumowujące działalność Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze w
roku 2012, które odbyło się 16. stycznia w Mysłakowicach starosta Jacek
Włodyga powiedział, że miniony rok
ocenia bardzo dobrze. Wyremontowane zostały drogi: do Michałowic,
Zachełmia, Przesieki, Bukowca oraz
ulice w Siedlęcinie. Łącznie 15 km
dróg ma nową nawierzchnię, co
kosztowało ok. 8,5 mln zł. Powstało
rondo w Miłkowie oraz nowoczesny
tunel w Karpaczu. Ponadto Fabryka Lnu Orzeł w Mysłakowicach
wznowiła produkcję, a zakładu Dr
. Schneider planuje rozbudowę, po
której będzie 800 nowych miejsc
pracy. Starostwo zorganizowało

Targi Turystyczne Tourtec na placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze oraz
Targi Gastronomiczno-Hotelarskie
Gastro-Hotel w Karpaczu. Gminy
powiatu promowane są na targach
krajowych i zagranicznych m.in. w
Poznaniu, Berlinie, czy też Aachen.
Wraz z powiatowymi gminami
wypracowano nową markę Karkonosze i uruchomiono jej promocję
w sieci.
Dobrze się dzieje również w oświacie – w szkołach powstaje coraz więcej atrakcyjnych kierunków. - Przyszłością powiatu jest młodzież, dla
której tworzymy nowoczesne profile
nauki, po których bez trudu znajdą
pracę – mówił Jacek Włodyga.
(Mea)
Fot. Mea
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Jest pomysł likwidacji informacji turystycznej. Nie godzi się na to prezydent

Miasto plecami do przyjezdnych?
Według planu reorganizacji, Centrum Informacji Turystycz- jedynie kierowniczkę Barbarę Różycką
nej i Kulturalnej w Jeleniej Górze, w maju br. praktycznie – Jaskólską, zdaniem której jest to likwimiałaby ona przestać istnieć. - CITiK musi funkcjonować dacja, a nie reorganizacja placówki.
Alicja Raczek, p.o. dyrektora Książ– zapewnia prezydent Marcin Zawiła.
Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Jeleniej Górze od 2008
roku funkcjonujące przy ul. Bankowej,
podlega Książnicy Karkonoskiej i jest
rozliczane ze środków dla niej przeznaczanych. Kiedy po zmniejszeniu pienię-

dzy w tegorocznym budżecie zabrakło
około 400 tys. zł dla zamknięcia budżetu
Książnicy Karkonoskiej, dyrekcja biblioteki podjęła decyzję o zwolnieniu
trzech z czterech pracowników CITiK.
Na stanowisku planuje się pozostawić

nicy Karkonoskiej zapewnia, że to nie
jest zamach na informację turystyczną.
- Brakuje nam pieniędzy na utrzymanie
się – mówi. - Potrzebujemy 3,5 mln zł,
a otrzymaliśmy tylko 3,1 mln zł. Zwolnienia dotyczyły także pracowników

„O takich meblach marzymy.
Teraz możemy je mieć z 5 % rabatem”

biblioteki, w 2012 roku zwolnione zostały cztery osoby, w tym roku planowane
są kolejne cztery zwolnienia. Ja jestem
bibliotekarką, więc w takich sprawach
radzę się fachowców. Decyzja o zwolnieniach była moja, jednak ten pomysł
podsunęła mi pani naczelnik Wydziału
Kultury i Turystyki Irena Kempisty. Po
tej reorganizacji planujemy przenieść
bezpośrednią obsługę turysty na firmy

JELENIA GÓRA

Woda jednak podrożeje. Nowa taryfa od marca br.

PiS: Prezydent Zawiła kłamał!

Punkt miejskiej ostatniej sesji (24. stycznia) w sprawie
nowych cen wody i ścieków
został zdjęty z porządku obrad na wniosek wiceprezydenta Jeleniej Góry Huberta
Papaja. Mimo to, podwyżka
Do najważniejszych elementów przemyślany i zagwarantował nam prasza wszystkich mieszkańców wejdzie w życie.

Anonimowy aforyzm głosi, że „Twój dom może ci zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie
zastąpi ci domu”. To słowa piękne i wymagające refleksji. Dom jest naszym azylem i ostoją.
Czujemy się w nim spokojnie i szczęśliwie. W naszych czterech kątach, choć często sobie
nie zdajemy z tego sprawy, spędzamy znaczną część naszego życia. Jaki z tego wniosek?
Otóż warto pielęgnować, to co cenne, to co nasze, to co wpływa na dobre samopoczucie.
Zadbajmy o nasze domy i mieszkania.
znajdujących się w naszych domach
należą z całą pewnością meble.
Ułatwiają nam codzienne życie,
bez nich trudno byłoby funkcjonować w codziennej rzeczywistości.
Ciężko byłoby żyć w świecie bez
łóżek, krzeseł, biurek, szaf, itp. Na
szczęście dzisiejszy rynek oferuje
niezmiernie szeroki wybór mebli różniących się m.in. kolorem,
gabarytem, tworzywem i innymi
właściwościami. Spośród szerokiej
gamy mebli na szczególną uwagę
zasługują te, które wykonane są
z drewna sosnowego.
Drewno sosnowe charakteryzuje
się żywicznym zapachem, który
przenosi naszą wyobraźnię do zielonej , leśnej przestrzeni. Posiada
jasną, delikatną barwę, dzięki czemu nadaje wnętrzom specyficzną
atmosferę czystości i świeżości.
Warto nadmienić, że drewno sosnowe wykazuje właściwości lecznicze
i tym samym stanowi idealny materiał do produkcji mebli do naszych
domów i mieszkań.
Jeżeli zdecydujemy się na zakup mebli sosnowych , to warto
zadbać o to aby nasz wybór był

dobrą jakość towaru. Pan Robert
z jeleniogórskiego sklepu Hacienda,
oferującego meble sosnowe, zwraca
uwagę na to, że niezwykle istotne
jest wykonanie mebli. – Bryły mebli,
które wykonujemy są dopełnione
unikatową, ekologiczną procedurą.
Wykończamy je woskiem na bazie
naturalnego wosku pszczelego .
Stosujemy ręcznie kute okucia –
mówi pan Robert.
Jednocześnie firma Hacienda
z panem Robertem na czele za-

Kotliny Jeleniogórskiej i nie tylko
do sklepu znajdującego się na ulicy
Kopernika 4 w Jeleniej Górze. -Klienci, którzy przyjdą do nas z Gazetą
Jelonka, otrzymają 5% rabatu na
zakup mebli sosnowych w naszym
sklepie – deklaruje pan Robert
i zaprasza wszystkich Państwa do
odwiedzin Haciendy.

Zapraszamy na stronę
internetową sklepu
www.hacienda.com.pl

wyłonione w drodze przetargów i
konkursów. Kierownik CITiK będzie
sprawowała nad nimi nadzór.
Barbara Różycka-Jaskólska pokazując
ogrom pracy wykonanej przez pracowników CITiK oraz setkach pozycji
zgromadzonych na temat Jeleniej Góry
(również obcojęzycznych) mówi o
dysproporcjach zwolnień w bibliotece i
informacji turystycznej. Na 60 pracow-

ników biblioteki, zwalnia się czworo, a
z czterech pracownic informacji turystycznej, wypowiedzenia przygotowano
dla trzech.
Prezydent Marcin Zawiła zapewnia,
że Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Jeleniej Górze nie może
i nie przestanie istnieć. - Trudno mi
wchodzić we wszystkie personalne
kłopoty, które tam są, ale informacja
turystyczna musi istnieć. Nie sądzę
by rada miasta wyraziła zgodę na
jej likwidację i ja też takiej zgody nie
dam – mówi.
Angelika Grzywacz-Dudek

Podczas sesji radni PiS zwołali
briefing prasowy. Radny Krzysztof
Mróz mówił wprost: prezydent kłamał mówiąc, że nie będzie podwyżek
cen wody i ścieków dla mieszkańców
indywidualnych czyli gospodarstw
domowych. Nowa taryfa zakłada bowiem podwyżki abonamentu, który
płacą wszyscy – wytykał. Mróz.
Ireneusz Łojek podał procentowe
podwyżki za te media. - Dla gospodarstw domowych stawka za m3
nie ulegnie zmianie, natomiast o
11, 46%, wzrośnie opłata stała czyli
abonament za wodę i o ponad 16%
za ścieki – wyliczał. - W przypadku pozostałych odbiorców czyli
przedsiębiorców i instytucji, ceny
wody wzrastają o 15,35%, a ścieki
o ponad 16%. Analogicznie, jak w
przypadku gospodarstw domowych,
dla nich wzrasta również stawka
abonamentu o 11, 46% za wodę i o
prawie 16 % za ścieki. - To prawda, że
radni nie mają wpływu na stawki cen
wody i ścieków, bo to właściciel czyli
prezydent ma decydujący głos, ale
mają nie tylko prawo, ale i obowiązek głosowania nad taką uchwałą,

a prezydent zdejmując ten punkt z
sesji uniemożliwił nam wykonanie
naszych ustawowych obowiązków
– dodał Krzysztof Mróz.
Podobne zdanie w tej kwestii miał
również Miłosz Sajnog, przewodniczący Klubu Radnych Razem dla
Jeleniej Góry. Wyjaśniał on równie,
dlaczego taką decyzję podjęto. - Nie
tylko opozycja zapowiedziała głosowanie przeciwko podwyżkom cen
wody i ścieków, ale i część radnych
Platformy Obywatelskiej, dlatego
prezydent zastosował wybieg i uciekł
od głosowania – mówi Miłosz Sajnog. Potwierdzeniem słów Miłosza
Sajnoga było m.in. stanowisko w
tej sprawie Leszka Wrotniewskiego,
przewodniczącego klubu radnych PO

w jeleniogórskiej Radzie Miejskiej. Zgodnie z obietnicą daną wyborcom,
że w tej kadencji nie podniosę ręki za
podwyżkami cen wody, na komisji
głosowałem przeciwko nowej taryfie
– podkreślał.
Prezes Wodnika Wojciech Jastrzębski tłumaczył, że prezydent nie
kłamał mówiąc, że ceny za zużycie
wody i ścieków dla gospodarstw
domowych pozostaną na tym samym poziomie. - To, co się dzieje na
sesji jest poza spółką. My mieliśmy
obowiązek złożenia taryfy do 20
grudnia 2012 roku, w tym terminie ją
złożyliśmy i od tego czasu taryfa nie
była zmieniana – podkreślał prezes
Wojciech Jastrzębski.
Angelika Grzywaz-Dudek
Fot. Angela
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Laseroterapia Narządu Wzroku
W jakich schorzeniach oczu stosuje
się laseroterapię? Lasery odgrywają coraz większą rolę w medycynie. Służą do leczenia schorzeń w
przednim odcinku oka, siatkówki,
jaskry, zaćmy wtórnej, niektórych
odwarstwień siatkówki. Korekcja
dokonywana laserowo uznawana
jest za metodę bezpieczną, skutecznie poprawiająca widzenie, a tym
samym – jakość życia pacjenta.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
znaczenie laseroterapii w cukrzycy.
Cukrzyca jest chorobą, w której
zmiany naczyniowe w siatkówce
i ciele szklistym są powikłaniem
doprowadzającym nawet do ślepoty.
Nie ma jeszcze dobrego sposobu leczenia skutków zmian naczyniowych
cukrzycy w oczach i właściwie podstawową metodą jest laseroterapia.
Jakie zabiegi przy pomocy lasera
wykonywane są w KCM Clinic?
Pracownia Laseroterapii Narządu
Wzroku wykonuje zabiegi laserowe
przy użyciu najlepszej klasy lasera
YAG (Tango Ellex) oraz lasera zielono-diodowego Solitaire:
• Laseroterapia jaskry (SLT, YAG
irydotomia),
• Laseroterapia zaćmy wtórnej YAG
kapsulotomia,
• Laseroterapia siatkówki (zmiany
naczyniowe w cukrzycy, profilaktyka
zmian zwyrodnieniowych siatkówki i
powikłań po zakrzepie żylnym, laseroterapia otworów siatkówki)

Laseroterapia prostaty
Do czego służy prostata? Prostata
wraz z pęcherzykami nasiennymi
i gruczołami opuszkowo–cewkowymi bierze udział w produkcji
nasienia. Wydzielina gruczołu
krokowego jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania
i żywotności plemników. Jednocześnie prostata bierze udział w
zamykaniu i otwieraniu cewki
moczowej.
Kiedy pojawiają się choroby prostaty?
Najwcześniej, bo już u młodych
mężczyzn, może pojawić się zapalenie prostaty. Wraz ze starzeniem
się organizmu, po 45 roku życia
wielu mężczyzn zaczyna cierpieć
na łagodny rozrost prostaty. Jest to
najczęstsze schorzenie stercza -BPH
daje objawy aż u 50% mężczyzn po
50 roku życia; odsetek ten wzrasta
do 90% mężczyzn po 80 roku życia.
W Polsce na BPH choruje blisko 2
mln mężczyzn.
Najgroźniejszym schorzeniem prostaty jest rak stercza. W Polsce jest
on trzecią (po raku płuc i żołądka) przyczyną zgonów z powodu
nowotworów u mężczyzn. Rak
prostaty pojawia się w tym samym
czasie, co łagodny rozrost prostaty
(po 45 roku życia), niemniej są to
zupełnie różne choroby. Kluczowym
czynnikiem w leczeniu nowotworu
stercza jest wykrycie choroby w jej
wczesnym, bezobjawowym stadium.
Nieodzowna jest tu świadomość
wszystkich mężczyzn po 45 roku
życia i regularne poddawanie się badaniom kontrolnym, które pomagają
we wczesnej fazie wykryć zarówno
łagodny rozrost jak i raka prostaty.

Na czym polega laseroterapia jaskry?
W jaskrze wykonuje się dwa rodzaje
lasera, w zależności od typu jaskry.
Laser SLT, którym wykonuje się selektywną laserową trabekuloplastykę.

• stenty prostaty zakładane przez
cystoskop
• chirurgiczne wyłuszczenie gruczolaka stercza (adenomektomia
Jakie są najczęstsze objawy łagodne- prostaty).
go rozrostu prostaty?
Choroba powoduje wiele uciążliwych Z jakich zabiegów w zakresie urologii
objawów związanych z oddawaniem można skorzystać w KCM Clinic?
W ramach Poradni wykonujemy
moczu:
drobne zabiegi, takie jak:
a) objawy podrażnienia pęcherza
• punkcja wodniaka jądra,
• częste oddawanie moczu
• założenie cewnika do pęcherza
• oddawanie moczu w nocy
moczowego
• gwałtowne parcia na mocz
• wymiana cewnika w przetoce
• ból podczas oddawania moczu
b) objawy przeszkody podpęcherzo- nadłonowej i nerkowej
• wymiana lub usunięcie cewnika w
wej (uciśnięcie cewki moczowej)
• wyczekiwanie na oddanie moczu przetoce nerkowej
• wydłużenie czasu oddawania • pobieranie wymazów z cewki
moczowej
moczu
• wykapywanie moczu z cewki po • biopsja prostaty pod kontrolą
USG
oddaniu moczu
• zwężenie strumienia moczu
Kwalifikujemy również do zabiegów
• przerywany strumień moczu
operacyjnych wykonywanych w
• zatrzymanie moczu
ramach naszego Oddziału Uroloc) pozostałe objawy, m.in.:
• bóle w okolicy krocza, podbrzusza gicznego z kompleksowym Centrum
Leczenia kamicy Nerkowej i Lasei jąder
• bóle brzucha i okolicy lędźwiowej roterapii Endourologicznej, gdzie
• domieszka krwi w moczu (krwio- w bezstresowych, komfortowych
mocz), osłabienie libido i zaburzenia warunkach wykonywane są wysokospecjalistyczne małoinwazyjne
erekcji.
zabiegi operacyjne w trybie jednoJakie wyróżnia się metody leczenia dniowym, jak :
• Zabiegi endoskopowe pęcherza,
łagodnego rozrostu prostaty?
Metody leczenia chirurgicznego moczowodów, cewki moczowej
łagodnego rozrostu gruczołu kro- • Laserowe usuwanie kamieni z dróg
moczowych (najnowszy bezpieczny
kowego to m.in.:
• przezcewkowe nacięcie prostaty z laser holmowy)
użyciem diatermii elektrycznej(TU- • Operacje stulejki, operacje wodniaków jądra, prącia
IP) lub lasera holowego (TULIP)
• przezcewkowa elektroresekcja • Laserowa operacja prostaty (enukleacja laserem diodowym)
gruczołu krokowego (TURP)
• przezcewkowa laserowa ablacja • Inne operacje prostaty (TULIP,
TUIP) za pomocą lasera lub diaprostaty PVP
- fotoselektywna waporyzacja za po- termii
mocą lasera KTP (zielonego lasera) Obok endoskopowej laseroterapii
• przezcewkowa laserowa enukleacja prostaty, specjalizujemy się w leczeniu kamicy nerkowej na różnym jej
prostaty (DLEP)

Jest to delikatna i skuteczna metoda
leczenia jaskry, pozwalająca zmniejszyć, a często zupełnie odstawić leki
przeciwjaskrowe. SLT jest prostym,
bardzo skutecznym i bezbolesnym
zabiegiem laserowym obniżającym
ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą. Delikatne impulsy
światła lasera są dostarczane do
odpowiednich struktur gałki ocznej,
w efekcie czego łatwiej odpływa płyn
znajdujący się w oku.W ten sposób w
ciągu jednego do trzech dni dochodzi
do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. SLT obniża ciśnienie
wewnątrzgałkowe średnio o 25-30
% u około 80% pacjentów.
Laser YAG wykorzystuje się w leczeniu jaskry z wąskim lub zamykającym
się kątem przesączania. Laserem
YAG wykonuje się tzw. irydotomię
laserową. Jest to zabieg polegający na
zrobieniu otworu w tęczówce. Powoduje to ułatwienie krążenia płynu
w gałce ocznej obniżenie ciśnienia
wewnątrzgałkowego, a tym samym
może zapobiec ostremu atakowi
jaskry, a co za tym idzie ślepocie w
wybranych przypadkach jaskry.
Czym jest laseroterapia w zaćmie
wtórnej?
Zaćma wtórna,to przymglenie torebki soczewki u pacjentów po usunięciu
zaćmy. Może wystąpić kilka miesięcy
lub kilka lat po zabiegu. Leczenie
polega na wykonaniu laserem YAG
kapsulotomii tylnej, czyli otworu w
zmętniałej tylnej torebce soczewki.
Widzenie poprawia się natychmiast
po zabiegu. Zabieg jest bezbolesny,
wykonywany w trybie ambulatoryjnym. Po 30 min po zabiegu pacjent
wraca do domu. Wykonuje się go
najczęściej po 6-ciu miesiącach po

operacji zaćmy.
Jakie zastosowanie ma laser w leczeniu chorób siatkówki?
W wyniku naświetlenia tkanki światłem lasera, powstaje ograniczony obszar "oparzenia" tkanki, powodujący
w dalszym okresie czasu powstanie
blizny. Powoduje to zniszczenie
nieprawidłowych obszarów siatkówki
w przebiegu chorób naczyniowych
(cukrzycy, zakrzepów, nieprawidłowości naczyniowych), umożliwia zabezpieczenie obszarów zwyrodnienia
siatkówki lub jej otworów i przedarć.
Najczęściej jednak laser ten znajduje
zastosowanie u chorych z ocznymi
powikłaniami cukrzycy.W zależności
od rodzaju zmian wykonywana jest
laseroterapia ogniskowa (w obszarze
zmian) lub też tzw. panretinalna fotokoagulacja, obejmująca siatkówkę
obwodową.

oka, skutków zakrzepu naczyń siatkówki, otworów siatkówki, zmian
zwyrodnieniowych i obwodu dna
oka.
W ramach Poradni Okulistycznej
KCM Clinic lekarze specjaliści dokonują również kwalifikacji do zabiegów
okulistycznych wykonywanych w
ramach Oddziału Okulistycznego /
Kliniki Chirurgii 1 Dnia w komfortowych i bezpiecznych warunkach
szpitalnych :
• Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z mikrocięcia (aparat najnowszej generacji Stellaris ameryk. firmy
Bausch & Lomb), najlepszej klasy
soczewki bezaberracyjne asferyczne
oraz multifokalne,
Jak przebiega zabieg z wykorzysta- • Operacje skrzydlika, kępek żółtych
i gradówki.
niem lasera?
W gabinecie lekarskim pielęgniarka dokonuje czynności przygotoLek. med. Beata Kukulska specjalista
wawczych do zabiegu. Wypełnia
chorób oczu
dokumentację medyczną i podaje
odpowiednie leki.
Aby umówić się na wizytę wystarczy
Powierzchnia oka zostaje znieczulona
zadzwonić pod numer telefonu:
za pomocą kropli znieczulających.
Najczęściej na oko zakłada się specjal+48 75 64 52 000; +48 513 059 680
ną soczewkę. Zabieg laserowy wymaKCM Clinic SA
ga niezwykłej precyzji, z dokładnością
ul. Bankowa 5-7
do mikrometrów.
Kiedy laser może pomóc?
Lasery okulistyczne stosuje się też w
terapii wielu schorzeń narządu wzroku, między innymi jaskry otwartego
i zamkniętego kąta, zaćmy wtórnej,
komplikacji pooperacyjnych zaćmy,
ocznych powikłań cukrzycy na dnie

poziomie: w obrębie nerek, moczowodów i pęcherza, przy pomocy
najnowszych technik m.in.:
• Laserowe usuwanie kamieni moczowodowych laserem holmowym

falową emitowaną w postaci porcji,
zwanych fotonami. Takie porcje
energii można sztucznie wzbudzać,
wzmacniać i modulować tak, aby
uzyskać promieniowanie laserowe.

Czym charakteryzują się metody
leczenia prostaty przy pomocy Lasera
Diodowego?
Metody laserowe stanowią przełom
w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Są minimalnie
inwazyjne i tym samym pozwalają
zmniejszyć ryzyko związane z zabiegiem. Światło lasera odparowuje
tkankę prostaty i jednocześnie zamyka krwawiące naczynia. Pacjent zwykle opuszcza klinikę następnego dnia
po zabiegu, bez cewnika. Ablację lub
enukleację laserową można przeprowadzać u chorych obciążonych wysokim ryzykiem (z zaawansowanymi
schorzeniami układu krążenia, płuc,
chorobami nowotworowymi). Metoda ta przeznaczona jest także dla
młodszych, aktywnych zawodowo
mężczyzn, ze względu na krótki czas
pobytu w klinice i szybki powrót do
normalnych zajęć. Zabiegi laserowe
nie powodują zaburzeń potencji.

Czym jest Laser StoneLight?
StoneLight to urządzenie wszechstronne, mające zastosowanie w rozmaitych aplikacjach, w szczególności
w urologii. Zabiegi likwidacji kamieni nie są już zabiegami bolesnymi i
nieprzyjemnymi. Jest przełomowym
rozwiązaniem w leczeniu kamicy
nerkowej, w usuwaniu złośliwych
zmian czy złogów
Laser StoneLight to holmowy
laser o mocy 15W dający chirurgowi możliwość przeprowadzania zabiegów na kompaktowym i
niezawodnym urządzeniu. Laser
StoneLight jest przeznaczony do
używania w procedurach takich jak
cięcie, ablacja i waporyzacja. Laser
holmowy emitujący promieniowanie
o długości 2100nm jest bezpiecznym
i efektywnym narzędziem służącym
do rozbijania kamieni moczowych,
kamieni w cewce moczowej i w
pęcherzu oraz w chirurgii narządów
moczowo-płciowych.
Różnorodność, dogodna sekwencja
połączeń pozwala na wybór optymalnej do pracy długości włókna.
Końcówka światłowodu dociera do
trudno dostępnych miejsc,nie ingerując w sąsiadujące tkanki,co gwarantuje
pacjentowi bezpieczeństwo zabiegu
oraz szybką rekonwalescencję.

Na czym polegają zabiegi laserowego
usuwania kamieni nerkowych?
W Karkonoskim Centrum Medycznym przy Oddziale Chirurgii
1 Dnia Pacjenci mają możliwość
wykonania zabiegu laserowego usuwania kamieni nerkowych przy pomocy najnowszej techniki laserowej,
bezboleśnie, precyzyjnie i szybko.
Energia laserowa wykorzystywana
jest dopiero od połowy XX wieku.
Należało się spodziewać, że szybko
znajdzie zastosowanie w medycynie. Pierwszym, który opracował
teoretyczne podstawy tej energii był
Albert Einstein.Ten genialny naukowiec dowiódł, że światło jest energią

Na czym opera się działanie Lasera
StoneLight?
Działanie Lasera StoneLight opiera się na zachowaniu równowagi
pomiędzy :
• Skutecznością a bezpieczeństwem
• Precyzją a różnorodnością zastosowania.

58-500 Jelenia Góra
pon.-pt.: 7:30- 21:00
soboty: 8:00- 18:00
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania,
nasz email: rejestracja@kcmclinic.pl

Jakie są zalety działania Lasera
StoneLight?
Zalety zabiegów przy użyciu lasera
holowego są bardzo duże m.in. :
• Krótki okres rekonwalescencji
• Stosowanie znieczulenia tylko
miejscowego
• Bezpieczny dla tkanek sąsiadujących
• Wykorzystanie siły kinetycznej,
która zapobiega cofaniu się kamienia
w trakcie jego fragmentacji
Lek. med. Tomasz Gede
specjalista urolog

Aby umówić się na wizytę wystarczy
zadzwonić pod numer telefonu:
+48 75 64 52 000; +48 513 059
680
KCM Clinic SA
ul. Bankowa 5-7
58-500 Jelenia Góra
pon.-pt.: 7:30- 21:00
soboty: 8:00- 18:00
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania,
nasz email: rejestracja@kcmclinic.pl
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Hip-Hop zabawowym rajem dla najmłodszych
Dwie sale zabaw, a w nich:
baseny z kulkami, tory przeszkód, zjeżdżalnie, tunele,
slalomy, drabinki, kulkowe
pajęczyny, małpi gaj, domki
zabaw, dmuchany zamek,
jeździki, samochody, bujaki,
statek piratów – to tylko niektóre z atrakcji, jakie oferuje
Fantastyczny Świat Zabaw HipHop przy ul. Ogińskiego 1a na
Zabobrzu w Jeleniej Górze.
Hip-Hop jest czynny od pon.
do piąt. w godz. 12.00-19.30, a w
sob. i niedz. w godz. 10.00-20.00.
Przedszkola i grupy zorganizowane przyjmowane są również
w innych godzinach. Na salach
może bawić się do 50 dzieci
w wieku do 10 lat, choć i dla
starszego rodzeństwa znajdzie
się zajęcie w postaci cymbergaja,
piłkarzyków, zbijaka, czy też
interaktywnej gry telewizyjnej.
Rodzice mogą skorzystać z
Internetu, Vi-Fi i stanowiska
komputerowego, poczytać aktualne gazety, napić się kawy lub
herbaty i popatrzeć, jak aktywnie
bawi się ich pociecha.
Urodzinowe Kinderparty i Disco. Wyprawiane są dwugodzinne urodziny dla dzieci, podczas
których animatorzy prowadzą
zabawy i konkursy, malowane
są twarze, puszczane bańki, jest
też słodki poczęstunek i napoje.
Zapewniane są również zaproszenia. Do wyboru jubilaci mają

dwa kąciki urodzinowe „Zamek”
i Disco”. Dla starszych dzieci w
wieku od 8 lat organizowane
są urodzinowe dyskoteki na 20
osób z oryginalnym malowaniem
twarzy, konkursami i zabawami.
W ramach oferty „Opieka na
godzinę” można zostawić dziecko pod dobrą opieką i wybrać
się np. na zakupy. Pociecha aktywnie spędzi czas na zabawie, a
rodzice zdążą załatwić potrzebne
sprawy.
Przewidziana jest również
opieka nocna dla pociech rodziców, którzy np. wybierają się
na wesele.
Można wypożyczyć basen z
kulkami, dmuchawiec i stroje na
bale przebierańców, których w
Hip-Hopie jest już ponad 200.
Oferta jest wciąż aktualizowana

o nowe postacie z bajek i stroje
dla dorosłych. Wiele z nich jest
niepowtarzalnych ponieważ
wykonywane są na specjalne
zamówienie m.in. suknie balowe
z różnych epok.
W Hip-Hopie organizowane
są również półkolonie i zabawy
dla dzieci pracowników firm
np. mikołajkowe, czy też karnawałowe. Dla stałych klientów przewidziane są atrakcyjne
promocje. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem
telefonu 75 64 205 67 oraz na
stronie internetowej www.hiphop.jgora.pl
- Hip-Hop to fantastyczny
świat aktywnych zabaw, które
pokochały nie tylko dzieci, ale
również ich rodzice – zachwalają
klienci.
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Polskie Linie Kolejowe będą budować SKM

Jest szansa na szybką kolej
SKM może ruszyć do 2014
roku pod warunkiem, że
znajdą się na to pieniądze
z rezerwy RPO. W innym
przypadku trzeba będzie poczekać na kolejne rozdanie
środków przeznaczonych na
lata 2014 – 2020.

Fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego

Cieszymy się, że PKP PLK w końcu
podeszło do tego projektu poważnie
i zapowiedziało przystąpienie do realizacji – mówi wicemarszałek Jerzy
Łużnik. - Obecnie Wojewódzkie Biuro
Urbanistyczne przygotowało strategię tego przedsięwzięcia. Teraz kolej
musi przygotować projekt, którego

koszt szacuje się na około 2 mln zł
oraz przystąpić do realizacji Szybkiej
Kolei Miejskiej, której wartość to kilkadziesiąt milionów złotych – mówił
Jerzy Łużniak.
Przypomnijmy, że chodzi o sieć
połączeń kolejowych między Jelenią
Górą i pobliskimi miejscowościami,
w tym modernizację istniejących
przystanków (m.in. Jelenia Góra
Zachodnia, Cieplice i in.) oraz budowę czterech nowych (w rejonie:
estakady na Zabobrzu, Kolegium
Karkonoskiego, Kościoła Łaski oraz
podstrefy przemysłowej) wraz z
przebudową torowiska. Koszt budowy jednego takiego przystanku to
około 10 mln zł.

- Dziękuję panu wicemarszałkowi
oraz pracownikom województwa za
dotychczasowe wsparcie i współpracę,
bo była to niemal walka z PKP PLK,
które nie mogło zrozumieć, że Szybka
Kolej Miejska jest szansą na zwiększenie liczby pasażerów na ich kursach.
Dzięki przystankowi przy ul. Kubsza
turyści łatwiej dostaną się do centrum.
W podstrefie przemysłowej obecnie pracuje około 2 tys. osób, a to zatrudnienie
cały czas będzie wzrastało. Ogromna
liczna ludzi z pewnością będzie też
korzystała z przystanku pod estakadą
na Zabobrzu, gdzie zlokalizowane
są centra handlowe – mówił Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wspaniały koncert
na 65-lecie Norwida
Owacjami na stojąco zakończył
się niemal trzygodzinny koncert
w Filharmonii Dolnośląskiej 11
stycznia, podczas którego swoje
talenty na 65–lecie szkoły zaprezentowali nauczyciele, uczniowie
i absolwenci. Kolejny raz udowodnili, że Liceum Ogólnokształcące
nr II w Jeleniej Górze to szkoła,
która z ogromną kreatywnością
i otwartością szlifuje prawdziwe
diamenty. Koncert z niesamowitym humorem i wyjątkowym
wdziękiem poprowadzili: uczennica Martyna Dukowicz oraz nauczyciel języka polskiego Ryszard
Grzywacz.
Cześć oficjalną, od której rozpoczęła się uroczystość, prowadzący
przygotowali w formie odpowiedzi
przy tablicy, dzięki czemu w
miejsce patetycznych wystąpień
pojawiły się życzenia i gratulacje
pełne żartu i ciepłej atmosfery.
Było spontanicznie i bardzo naturalnie. Nie zabrakło pochwał
i gratulacji oraz serdecznych
życzeń zarówno dla dyrekcji, jak
i nauczycieli i uczniów. Program
koncertu przygotowały Elwira Kozak i Renata Kryńska, nauczycielki
„Norwida”.
Po występie odbyła się wielka
licytacja piłki z autografami czołowych sportowców. Piłkę kupił
mieszkaniec Cieplic za 700 zł, który zapowiedział jej wystawienie na
aukcji internetowej i przekazanie
szkole całej uzyskanej kwoty.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Kardiomonitory dla szpitala
Sześć nowych kardiomonitorów
o łącznej wartości ponad 320 tys. zł
trafiło do Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
(dawny Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze). Sprzęt sfinansowało
trzech partnerów: Rotary Club, Urząd
Marszałkowski oraz szpital. – To
niezbędny sprzęt w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Poprzednie kardiomonitory były już
przestarzałe i niesprawne – mówił
Leszek Bystryk, ordynator oddziału
kardiologicznego. - Obecnie wymieniliśmy wszystkie tego typu urządzenia, które posiadaliśmy, bowiem
były one kupione 12 lat temu, kiedy
szpital był uruchamiany, a żywotność
takich urządzeń przewidziana jest do

10 lat. My i tak ten okres wydłużyliśmy o dwa lata – dodał.
Każdy z sześciu kardiomonitorów
kosztował około 40 kilku tysięcy złotych, ale poza nimi kupiliśmy także
monitor zbiorczy, który te wszystkie
sygnały z poszczególnych stanowisk
zbiera i jest analizowany na tzw. stanowisku pielęgniarskim. Oddział kardiologiczny nie mógłby funkcjonować bez
sali intensywnego nadzoru, a sala ta
nie może funkcjonować bez sprawnego
sprzętu. Nowy sprzęt daje niesłychany
komfort dla pracowników, bo jest on
niezawodny z pięcioletnią gwarancją, a
rocznie na salę intensywnego nadzoru
trafia około 1,5 tysiąca pacjentów –
stwierdził Leszek Bystryk.
(Angela)
Fot. Angela
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Premiera w Norwidzie

Spektakl „Dancing w kwaterze
Hitlera” Andrzeja Brychta w adaptacji Roberta Dudzika można obejrzeć
31 stycznia o godz. 19.00 w Teatrze
im. C. K. Norwida (premiera odbyła
się 26 stycznia). Historia opowiada
o wakacjach na Mazurach, gdzie
krzyżują się drogi trojga ludzi: młodego chłopca, cynicznej dziewczyny
Operowo w Zdrojowym
28 stycznia o godz. 19.00 w Zdro- i turysty z RFN. Bilety do nabycia w
jowym Teatrze Animacji w Jeleniej kasie teatru.
Górze-Cieplicach rozpocznie się Paranienormalni
Koncert Operowo Operetkowy. W w nowej odsłonie
programie pieśni neapolitańskie,
„Żarty się skończyły” to tytuł nowearie i duety ze znanych oper i ope- go programu Kabaretu Paranienorretek w wykonaniu gwiazdy Opery malni, który można obejrzeć 2 lutego
Wrocławskiej: Anny Lichorowicz – o godz. 18.00 w sali kinowej Hotelu
sopran oraz Tomasza Maleszewskie- Gołębiewski. Bilety można kupić na
go – fortepian. Imprezę poprowadzi stronie internetowej Agencji Solo.
Maciej Michałowski. Bilety w cenie
(Mea)
30 zł do nabycia w teatrze.

Światło nad Ratuszem
W piątek i sobotę (25-26 01.) jeleniogórzanie oglądali
feerię świateł podczas Transgranicznego Festiwalu
Przestrzeni Publicznej Jelenia Góra 2013. Impreza była
uzupełnieniem V Karkonoskiego Festiwalu Światła w
Uzdrowisku Cieplice.
W jeleniogórskim Rynku odbyły się pokazy z zastosowaniem
najnowocześniejszych technologii
świetlnych, laserowych, graficznych i audiowizualnych w wykonaniu artystów, performerów.
Nie mogło zabraknąć Mappingu,
czyli spektaklu wizualnego wykonanego na południowej elewacji
Ratusza, podczas którego zaprezentowano historię Jeleniej Góry.

KRAJ Jeleniogórscy zawodnicy wystrzelali sobie miejsca na podium

Udany występ łuczników

Zawodnicy rywalizowali w konkurencji łuków klasycznych oraz
bloczkowych. Był to zarazem początek kwalifikacji do Halowych
Mistrzostw Europy, które na przełomie lutego i marca odbędą się w
Rzeszowie. Podopieczni Henryka
Chemicza, który od 52 lat szkoli
jeleniogórskich sportowców zajęli
dwa miejsca na podium. Ryszard
Zygmunt (członek kadry narodowej, klasa mistrzowska) wywalczył
drugą pozycję, a Andrzej Trzebiński
(I klasa mistrzowska) był trzeci. Na
ósmej lokacie swój start zakończył
Daniel Wacławski (III klasa mistrzowska).
Na starcie I Ogólnopolskich Halowych Zawodów Łuczniczych w

2013 roku rozgrywanych w Milówce
stanęło w sumie 127 zawodniczek i
zawodników. Kolejnym elementem
systemu kwalifikacji do Halowych
Fot. Raczyński

Milówka na Śląsku była 12
i 13 stycznia gospodarzem
Ogólnopolskich Halowych
Zawodów Łuczniczych, których celem była ocena poziomu sportowego krajowej
czołówki w rywalizacji na
odległość 18 metrów.

Fot. Mea

W kulturze wiele będzie się działo
28 stycznia o godz. 20.00 w Teatrze im. C.K. Norwida, w ramach
Jeleniogórskiej Sceny Kabaretowej,
odbędzie się znakomita komedia
„SEX GURU” z udziałem Tomasza
Kota. Bilety do nabycia m.in. w
kasie teatru.
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Zachwycali też Tancerze Ognia
z grupy „In Cedio Cuori”. W spektaklu wizualnym na urządzeniach
do iluminacji własnej konstrukcji
zaprezentował się w „Nano Projections” Paweł Skawinski-Paulski z
Londynu (pochodzący z Jeleniej
Góry). Jan Kanty Pawluśkiewicz
pokazał autorski cykl „żel-art.
Ściany” na elewacji Ratusza.
(Mea)
JELENIA GÓRA

Mini-koszykarze
w dobrej formie

Drużyna SP 11 stanęła na najwyższym stopniu podium koszyMistrzostw Europy Seniorów i Ju- karskich zawodów w kategorii
niorów w Rzeszowie będą zawody szkół podstawowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek
łucznicze w Prudniku.
(Przemo&MDvR) Sportu w Jeleniej Górze.
Wyniki: SP 2 – SP 7 - 12:22, SP
2 – SP 8 - 2:14, SP 2 – SP 11 - 4:50,
SP 2 – SP 3 - 9:38, SP 2 – SP 6 8:27, SP 2 – SP 10 - 8:64, SP 7 – SP
8 - 2:13, SP 7 – SP 11 - 7:48, SP
7 – SP 3 - 3:48, SP 7 – SP 6 - 18:29,
SP 7 – SP 10 - 2:65, SP 8 – SP 11 4:28, SP 8 – SP 3 - 7:27, SP 8 – SP
6 - 9:21, SP 8 – SP 10 - 11:40, SP 11
– SP 3 - 28:16, SP 11 – SP 6 - 24:20,
SP 11 – SP 10 - 19:17, SP 3 – SP
6 - 18:17, SP 3 – SP 10 - 13:28, SP
6 – SP 10 - 19:37
W turnieju zwyciężyli zawodnicy z SP 11, za nimi uplasowały się
ekipy: SP 10, SP 3, SP 6, SP 8, SP
7 oraz SP 2.
Skład zespołu SP 11: Synator,
Jadach, Balik, Nowak, Sakowicz,
Szczepaniak, Nowaliński, Kleinowski, Lach, Radziukiewicz,
Koper, Kwiatoń, Winogrodzki,
Burzyński, opiekun - Łukasz Niesobski.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Zabrakło tak niewiele…
W 15. kolejce koszykarskiej
II–ligi kibice zgromadzeni w katowickiej hali obejrzeli dreszczowiec
z happy endem dla gospodarzy.
Niemal przez całe spotkanie stroną przeważającą był zespół z
Jeleniej Góry, ale na 12 sekund
przed końcową syreną decydujące
punkty zdobył Dziemba.
Sobotnie spotkanie na parkiecie
lidera rozpoczęło się po myśli gości, którzy w 7. minucie prowadzili
20:8. Niestety chwilowe rozluźnienie w szeregach naszego zespołu
sprawiło, że miejscowi zaliczyli 11punktową serię i po 10 minutach
na tablicy wyników było 19:22. W
drugiej kwarcie jeleniogórzanie
ponownie odskoczyli, po celnych
osobistych Łukasza Niesobskiego
było 26:36, ale i tym razem gospodarze złapali kontakt i do przerwy
przegrywali 33:38.
Po zmianie stron akademicy z
Katowic dwukrotnie obejmowali
jednopunktowe prowadzenie za
sprawą Nowaka, jednak spadkowicz z pierwszej ligi nie dawał za
wygraną i przed decydującą odsłoną było 48:52. W ostatniej kwarcie

oba zespoły toczyły zaciętą walkę
o każdy punkt zmieniając się co
chwilę na prowadzeniu. Emocji
dodawali zawodnicy doskonale
znający się z poprzedniego sezonu
z występów w Pleszewie (Marcin
Ecka i Rafał Niesobski). Na 150
sekund przed końcem podopieczni
trenera Czekańskiego prowadzili
jednym punktem (63:62) i przez
następne 2 minuty obie ekipy
fatalnie pudłowały. Zwycięskie
trafienie zaliczył Dziemba, który
po niecelnym rzucie Ecki zebrał
piłkę w ataku i uradował miejscowych kibiców na 12 sekund przed
ostatnią syreną. Dzięki szóstej
wygranej z rzędu katowiczanie
utrzymali pozycję lidera, a Sudety
z dorobkiem 7 zwycięstw i 6 porażek zajmują 6. lokatę.
AZS AWF Katowice – KS Sudety
Jelenia Góra 64:63 (19:22, 14:16,
15:14, 16:11)
Sudety: Ł.Niesobski 22, R.Niesobski 12, Czech 10, Kozak 9,
Minciel 6, Wilusz 2, Raczek 2,
Ostrowski, Taraszkiewicz
(Przemo)
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2012-11-23 godz. 16.45 - 2013-01-25 godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ

A jeśli pracowałeś legalnie za granicą - Niemcy,
Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Dania, - odbierz
zapłacony podatek dochodowy - 757524044,
601554410
Agencja ochrony zatrudni pracowników do
obiektu handlowego w Jeleniej Górze stawka za
rbg od 6 zł - 514 196 842
Biuro brokerskie przyjmie na staż brokerski. Mile
widziane doświadczenie w ubezpieczeniach CV z
listem motywacyjnym prosimy przesłać na email:
broker.knopinski@gmail.com - 503 160 474
Firma windykacyjno - odszkodowawcza poszukuje osób do współpracy. Oferujemy atrakcyjne
warunki wynagrodzenia. Kontakt tel. od pn. do pn.
w godz. od 8.00 do 16.00 tel. 75 64 068 57
Zostań konsultantką lub bezpośrednią klientką
Avon, zarabiaj do 40%z własnej sprzedaży i/lub
do 10%ze sprzedaży grupy, prezenty na start i
przez 6 katalogów, bez opłat wpisowych i bez
zobowiązań - 667 268 964
D.W. Mieszko przyjmie do pracy recepcjonistę
z doświadczeniem. Kelnerkę - kelnera - 665
556 042
Dla studentek - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni na stanowisko kelnerki na weekendy
lub popołudnia. Tel. 502 333 379
Do rozwożenia pizzy i pomocy w kuchni. Z własnym samochodem. - 883 797 878
Dodatkowa praca w domu - Praca na podstawie Umowy w Firmie zajmującej się dystrybucją
abonamentu na prywatne usługi medyczne. Teren
całej Polski. Wynagrodzenie-prowizja 25%. Podaj
1.wiek 2.dotychczasowe zajęcie 3.wykształcenie
- tadeusz.miernik@gmail.com
Dom Wczasowy Mieszko w Karpaczu przyjmie do
pracy osoby z doświadczeniem na stanowisko ;
kucharz, recepcjonistka, kelner - kelnerka. - 665
556 042
Firma Intelekt z Lubania poszukuje pań do opieki
osób starszych do Niemiec. Codziennie nowe
sprawdzone oferty. Praca legalna. Kontakt pn.-pt.
godz. 8.00-16.00. - 757 210 431
Firma Metal-Master zatrudni magazyniera.
Podania wraz z CV proszę wysyłać na adres
info@metal-master.pl [1]. Telefon kontaktowy
75/755-06-01
Firma OPEK zatrudni kuriera z działalnością
gospodarczą i samochodem typu BUS. Oferujemy stałe zlecenie przewozowe, gwarancję
terminowych płatności. rafal.poddebniak@opek.
com.pl - 661 987 593
Firma transportowa w Leśnej pilnie poszukuje
do pracy w międzynarodówce kierowców C+E z
doświadczeniem praca od zaraz - 509 938 909
Firma zatrudni na umowę o prace szwaczki z
doświadczeniem do szycia odzieży lekkiej typu
spodnie i sukienki. Więcej informacji pod numerem
757525389 w godz. 7-15
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni szwaczki. Informacja
w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 756 450 830
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni recepcjonistę
na pełny etat. Wymagana znajomość języka
obcego CV na adres manager@hotelartus.
pl - 602 126 895
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni bufetowe. Cv Prosimy wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do działu
kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pomoce
kuchenne oraz kucharzy z możliwością stałego
zatrudnienia. CV proszę wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl lub osobiście w dziale
kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni ratowników na basen. Wymagane uprawnienia : ratownik
WOPR oraz ukończony kurs KPP. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni zmywające. Cv Prosimy wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do działu
kadr. - 757 670 715
Hotel Sasanka w Szklarskiej Porębie zatrudni
szefa kuchni, kucharza, kelnerkę/ra oraz ratownika. Zainteresowanych praca prosimy o przysłanie cv na adres:hotel@hotel-sasanka.pl - 601
162 424
Hotel Sasanka ze Szklarskiej Poręby zatrudni
pokojową - cv hotel@hotel-sasanka.pl tel.75
7528000 - 601 162 424
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnerkę na umowę.
CV na adres manager@hotelartus.pl z dopiskiem
kelnerka - 602 126 895
Hotel w okolicach Jeleniej Góry poszukuje
osób na stanowiska: kucharz oraz kelner. Praca
na umowę o pracę. - 757 175 944
Hotel****Alpejski w Karpaczu zatrudni
wykwalifikowanych z doświadczeniem: kelnerów/
kelnerki, pomoc kuchenną oraz pokojówkę. Cv
kierować na adres hotel@alpejski.pl - 75-6457-800
Kancelaria Pomocy Prawnej poszukuje: referent ds. obsługi klienta oraz kierownika zespołu.
Doświadczenie nie wymagane. Szukamy ludzi a
nie kartek papieru. Pisz do nas i nie zwlekaj. Ilość
miejsc ogr. - kontakt@pomoc-prawna.info
Kancelaria Pomocy Prawnej z Jeleniej Góry
poszukuje 10 osób na stanowisko Konsultant ds.
obsługi klienta Czas pracy nienormowany, umowa
cywilno - prawna, wynagrodzenie motywacyjne. kontakt@pomoc-prawna.info / 601 350 361
Karczma Skalna w Miłkowie zatrudni pomoc
kuchenną z doświadczeniem. tel. 606 214 909
Karpacz - Przyjmę do pracy Panią na stanowisko sprzedawcy pamiątek na wiacie handlowej
- atrakcyjne zarobki. - 506 027 079
Karpacz - Zatrudnię kelnerkę - pokojową z
doświadczeniem. - 604 287 331
Kasjer - sprzedawca - Praca do trzech nowo
otwieranych sklepów spożywczych Żabka w
Jeleniej Górze na stanowisko kasjer-sprzedawca.
Praca na dwie zmiany pomiędzy 6.00 - 23.00. 601898258, 603158555
Kelnerka, pokojowa, barmanka - DW Jaś
Szklarska Poręba Dolna zatrudni na powyższe
stanowiska od zaraz, cv na jas@ig.pl - 665
365 510

Kelnerka-recepcjonistka - Pensjonat
Karkonoski zatrudni kelnerkę-recepcjonistkę. Na
stałe lub sezonowo. - 502 333 379
Mysłakowice - od zaraz krojenie pieczywa na
początek umowa zlecenie - 504 018 415
Legalna Praca w Niemczech przy opiece od
zaraz. Wynagrodzenie do 1200 e plus 150 e zwrot
za dojazd. Wymagana komunikatywna znajomość
języka. Szczegółowe informacje pod podanym nr
tel. - 774 354 075
Legnoform Sp. z o.o. w Karpnikach poszukuje
osoby z umiejętnością szycia tapicerki meblowej
skórzanej na maszynie przemysłowej. Informacje
w siedzibie firmy: ul. Turystyczna 7, Karpniki - 75
7138012 / sekretariat@legnoform.pl
Manager pensjonatu, praca w biurze w Mysłakowicach. Wymagane doświadczenie w marketingu hotelowym, internetowym. Umowa o pracę,
motywacyjna forma wynagrodzenia. CV + LM na
adres biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Marketingowiec / CodeTwo - Zatrudnimy
Młodszego Specjalistę ds. Marketingu Internetowego. Pełen etat w Jel. Górze. CV oraz list
motywacyjny przez formularz na www.codetwo.
com/praca lub bezpośrednio na adres mailowy.
- praca@codetwo.com
Merchandiser - Dla Coca Cola HBC Polska,
budujemy zespół wsparcia ich sił sprzedaży.
Stanowisko: Merchandiser Dla najlepszych praca
na stałe dyspozycyjność: 20.02-20.03 lub 20.0231.05.2013r. - ryszardgach@op.pl
Na stałe szef kuchni - Zatrudnimy doświadczonego kucharza w renomowanej Restauracji w
Jeleniej Górze. Wymagane doświadczenie w
pracy w kuchni, kreatywność, cechy kierownicze. CV prosimy wysyłać na: bestcontact4u@
gmail.com
Obsługa recepcji/sali/kawiarni. Ośrodek wczasowy Zielone Wzgórze w Karpaczu. Szukamy
osoby niepalącej. Prosimy o wysyłanie CV ze
zdjęciem e-mailem na adres kontakt@zielonewzgorze.karpacz.pl
Od zaraz przyjmę osobę do pracy na stragan
z serami w Karpaczu. Atrakcyjne warunki - 666
376 345
Okazja - Pałac "Spiż" w Miłkowie zatrudni pracownika na stanowisku Barman-Recepcjonista,
ze znajomością j. niemieckiego. - 605320008
lub 601585973
Opieka powiat Lwówek Śląski - Rodzina pilnie
zatrudni do opieki nad starszą osobą wraz z
zamieszkaniem u nas w domu. Gwarantujemy
wyżywienie, pomoc, miłą atmosferę, dni wolne,
zarobek około 1000 zł tel 503135929
Opiekunki os. starszych-Niemcy - Firma
doraMED z Jeleniej Góry zatrudni opiekunki osób
starszych. Umowa o pracę, sprawdzone oferty,
elastyczne terminy wyjazdów, zwrot kosztów
podróży. Zapraszamy do naszego biura, ul. Podwale 27 - 691104999 / 75 769 29 11
Ośrodek w Świeradowie poszukuje recepcjonisty ze znaj. jęz. niem. Praca na stałe, umowa o
pracę, bez możliwości zakwaterowania. Wynagrodzenie na początek 1500 zł netto. Kontakt: info@
villavital.pl - 757 816 300
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
w Kowarach zatrudni młode osoby z biegłą
znajomością j. niemieckiego na stanowisku przewodnika. Tel. 661699699, cv na maila: poczta@
park-miniatur.com
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
recepcjonistkę z obsługą baru. Wymagane
doświadczenie, dyspozycyjność, j. niemiecki.
Motywacyjny system wynagrodzenia. - 502
333 379
Pensjonat Karkonoski zatrudni na stałe
kelnerkę. Wymagana dyspozycyjność, język
niemiecki. - 502 333 379
Pilnie poszukuję opiekunki w Niemczech. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny
- 530 568 057
PMPoland zatrudni inżyniera sprzedaży.
Wymagamy: wykszt.wyższe techniczne, b.dobra
znaj.języka angielskiego, doświadczenie na stanowisku handlowca dóbr inwestycyjnych. Oferty:praca@pmpgroup.com - 075-64-59-528 (524)
PMPoland zatrudni kierownika kontraktu.
Wymagamy: wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie w kierowaniu kontraktami, b.dobra znaj. języka angielskiego. Oferty: praca@
pmpgroup.com - 075-64-59-528 (524)
PMPoland zatrudni operatorów obróbki skrawaniem z doświadczeniem na produkcji, znaj.
maszyn obróbki skrawaniem, wykształceniem
mechanicznym i b.dobrą znaj. rys. technicznego.
Oferty: praca@pmpgroup.com - 075-64-59528 (524)
PMPoland zatrudni zaopatrzeniowca. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w
zakupach.Oferty:praca@pmpgroup.com - 07564-59-528 (524)
Do nowego obiektu Cristal Resort Szklarska
Poręba poszukujemy osób do pracy na stanowiskach: pokojowa, pomoc kuchenna, kucharz,
ratownik wodny. Kontakt: m.marcinkowska@
zdrojowainvest.pl
Pomoc kuchenną i do rozwożenia pizzy. - 501
736 644
Poszukujemy osób chętnych do pracy w
hotelu i gastronomii: kelnerów /kelnerki ,pokojowe
,pomoce kuchenne. atrakcyjne warunki płacowe.
- 721 325 970
Poszukujemy zdolnego informatyka do projektowania programu. Proszę dzwonić po godz
18 - 535512538
Poszukuję energicznej, pomysłowej i uczciwej
osoby na stanowisko barman/ka do pracy w
dużym ośrodku wypoczynkowym. Na start umowa
zlecenie. CV i list proszę wysyłać na adres praca.
ow@gmail.com - 531 761 523
Poszukuję osoby na stoisko cukiernicze, od
stycznia do marca. Miejsce pracy: Szklarska
Poręba. Stawka: 10zł /h netto, CV ze zdjęciem
proszę wysłać na: pangastro@gmail.com
Poszukuję osób z własną działalnością do
pracy przy wentylacji i klimatyzacji. Tel. 514
942 962
Potrzebny Pan do odśnieżania terenu
ośrodka, pomocy w siłowych sprawach itp.,praca
do początku marca, Szklarska Poręba Biała Dolina
Południowy Stok - 756 138 383

Praca dla doświadczonego programisty php,
mysql. O kontakt proszę tylko osoby z doświadczeniem. Praca w biurze w Mysłakowicach Tel.
lub biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Praca dla komputerowca - Zatrudnimy mężczyznę do prowadzenia serwisu komputerowego
i internet cafe, wymagana znajomość komputera
i kasy fiskalnej. CV i LM proszę wysyłać na
adres biuro@mont-sat.pl proszę nie dzwonić na
tel. - 602 810 896
Praca od zaraz przy opiece w Niemczech.
Wymagana komunikatywna znajomość języka.
Wynagrodzenie netto do 1200e plus zwrot za
dojazd 150 e. Poszukiwane kobiety i mężczyźni.
Informacje pod nr tel. - 511 844 939
Praca przy krowach mieszkanie - 665 140 007
Praca w Eiscaffe Niemcy - Praca dla 3 młodych
dziewczyn na stanowisku kelnerki z wymaganym
komunikatywnym niemieckim i dwie osoby z
podstawami niemieckiego na inne stanowiska.
CV ze zdj. wysyłać na adres Pracaeiscaffe@
vp.pl - 603 258 352
Praca w Mont-Sat platforma n - Zatrudnimy
uczciwego pracowitego mężczyznę sprzedawcę
ze znajomością sprzętu TV-SAT, kasy fiskalnej i
obsługi komputera. CV i LM proszę wysyłać na
adres biuro@mont-sat.pl proszę nie dzwonić na
telefon. - 602 810 896
Prokostal Sp. z o.o. zatrudni: Specjalistę ds.
sprzedaży/kooperacji Wymagania: - wykształcenie
min. średnie (preferowane techniczne) - płynna
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- doświadczenie w zakresie sprzedaży. Oferty
prosimy przesyłać na adres: biuro@prokostal.pl
Tel. 75-64-35-400/418
Przyjmę do pracy kelnerkę do cukierni Mount
Blanc w Karpaczu. Proszę o CV ze zdjęciem na
maila. - grzeg18@wp.pl
Przyjmę dwie kreatywne panie do szycia - 696
125 826
Przyjmę koleżankę do pracy, wiek 30 lat max,
wysokie zarobki, możliwość zakwaterowania tel.
531 953 089
Przyjmiemy osobę do wykładania towaru
w sklepie znajdującym się w Jeleniej Górze.
Wymagana aktualna książeczka Sanepid. Stawka
godzinowa 7,70 zł netto, jedna zmiana 6-14 wroclaw@ol-polska.pl
Restauracja w centrum Karpacza zatrudni
kelnerkę gwarantujemy stała pracę i dobre
zarobki cv na adres:astoria.karpacz@o2.pl - 502
583 999
Restauracja w centrum Karpacza zatrudni na
stałe kucharza z doświadczeniem oraz kelnerkę,
gwarantujemy stała prace oraz dobre zarobki cv
na adres:astoria.karpacz@o2.pl - 502 583 999
Restauracja w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenną oraz kelnerkę gwarantujemy stała
prace oraz dobre zarobki kont:astoria.karpacz@
o2.pl - 502 583 999
Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni
kucharza i pomoc kuchenną. Istnieje możliwość
zakwaterowania. Prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 669 471 888 w godzinach 10:00- 16:00.
- 669 471 888
Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni
kucharza, pomoc kuchenną, pizzera i kelnera.
Możliwość zakwaterowania. Proszę o kontakt pod
nr tel. 669 471 888 w godzinach 10:00- 16:00
Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni
młodą, dyspozycyjną osobę najlepiej ze Szklarskiej jako pomoc kuchenna z doświadczeniem.
- 502 529 732
Restauracja w Szklarskiej zatrudni młodą,
dyspozycyjną osobę z doświadczeniem na kuchnię, najlepiej miejscową. - 502 529 732
Roznoszenie ulotek Giełda - Poszukujemy
4 osoby do roznoszenia ulotek na niedzielnej
giełdzie w godzinach 9-14 - 602 810 896
Specjalista ds księgowości - Wymagamy:
obsługi oraz wprowadzania dokumentów w
systemach SOHO i SOGA (magazynówka),
prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie
kasy, księgowanie banków, faktur kosztowych,
rejestr. VAT. Praca w Karpaczu - greno@greno.
pl / 71 360 56 56
Spółka finansowa Eurocent poszukuje przedstawicieli finansowych z Jeleniej Góry i okolic.
Praca dodatkowa, atrakcyjne wynagrodzenie
prowizyjne. Wyślij CV na praca@eurocent.pl 663 225 225
Szef kuchni. Hotel w okolicach Jeleniej Góry
zatrudni szefa kuchni na pełen etat. - 669 888
771
Szklarz H.T.I. "Szkło" JG - Firma z branży
szklarskiej poszukuje pracownika na stanowisku
"szklarz", obróbka szkła, znajomość rozkroju,
dokładność, zmysł techniczny. Praca na maszynach do obróbki szkła. CV e-mail htiszklo@gmail.
com - 757 525 359
Szukam pani do pomocy w domu i opieki nad
dzieckiem. Elastyczne godziny pracy. Więcej
informacji pod nr tel.: 725 008 040
Szukamy chętnych do nowego radia taxi jelenia
góra . Ilość osób ograniczona . Masz samochód
nadający się na taksówkę a jesteś dyspozycyjny
i chcesz zarobić do 3 tyś. miesięcznie. Zadz w
godz. 07-20. - 602 802 164
Szukasz pracy w Niemczech? Zwiększ swoje
szanse z profesjonalnym listem motywacyjnym w j.
niemieckim. To Twoja wizytówka dośw. rekruterka
germanistka - 691 497 110
Telemarketing - Firma Business Navigator
Sp.j.-miejsce pracy Ubocze 300 Gryfów Śląski,
stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży reklamy
internetowej. Cv proszę przesłać na adres:
agnieszka.gajczyk@baza-firm.com.pl - 513
107 325
Zatrudnię diagnostę z uprawnieniami do
pracy w Stacji Kontroli Pojazdów . Tel 607076325
; 603499068
Zatrudnię doświadczonego dekarza - 602
487 174
Zatrudnię dwóch piekarzy ciastowego i piecowego w piekarni w Podgórzynie na dogodnych
warunkach tylko poważne oferty szukamy na stałe
tel. 757621469 - 512 125 992
Zatrudnię elektronika - Do serwisu telefonów
komórkowych w Jeleniej Górze ul. Drzymały
37. Cv prosimy składać w sklepie pod podanym
adresem. - 889 898 898
Zatrudnię elektryka ze znajomością języka niemieckiego. Rozpoczęcie pracy od zaraz - umowa
na długi okres czasu - 004917616482251

Zatrudnię kucharza/kucharkę bez nałogów
do pracy na stołówce ok 80 os, może być z
zakwaterowaniem, wymagana samodzielność.
Chodzi o stałą współpracę, nie sezonowo. Proszę
o poważne oferty. - 693 647 408
Zatrudnię mężczyznę na stanowisko kierownika menagera pensjonatu. Wymagania:
znajomość j. angielskiego, biegła obsługa komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność min. 5 lat
doświadczenia w zawodzie. - 601 700 827
Zatrudnię od zaraz kelnerkę/kelnera do restauracji w Karpaczu. - 502 247 877
Zatrudnię operatora podnośnika koszowego
wymagane prawo jazdy kat. C - 507033123
Zatrudnię osobę do pieczenia ciasta. Cukiernia
w Jeleniej Górze - 517 576 891
Zatrudnię pielęgniarkę. Wymagania-dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe -Minimum
komunikatywna znajomość j. niemieckiego lub
certyfikat językowy B2 . - 004917614682251
Zatrudnię pracownika na sezon zimowy w
wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Szklarskiej
Porębie. Wymagane miłe usposobienie, aktywna
obsługa klienta, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i uczciwość. CV w.biernat@wp.pl - 605
602 491
Zatrudnię stolarza z doświadczeniem .
Wykonujemy schody, drzwi itp. Okolice Gryfowa
Śląskiego - 508 742 471
Zatrudnię studentów do pracy w parku linowym
w Szklarskiej Porębie. Proszę CV przesłać na
adres: justynaswierk@parkilinowe.pl

Sprzedam wiele części do Opla Omegi 96
2.0 16v - kompletny silnik z osprzętem (lub
goły) 110/800, skrzynia man. 150, most 150,
wał 75, przepływomierz 100, sonda lambda
100, wiele innych, foto na email - 662049505 /
semen1986@o2.pl
Zimowe - 195/65r15 4 szt 180zl,175/65r15 2zt
100zl,155/65r13 4szt - 693 828 283
Zwrotnica Passat b5 60zł do negocjacji - 536
492 937

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Auto skup całe i powypadkowe - 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 - 604 211 979
Auto skup dobre ceny - Chcesz szybko i
korzystnie sprzedać swój samochód za gotówkę?
Nie wiesz komu i gdzie sprzedać swoje używane
auto? Nie chcesz już więcej inwestować w swój
samochód? zadzwoń wystarczy jeden telefon
- 882 222 133
Auto skup dobre ceny - Naszym głównym
priorytetem jest zadowolenie klienta kupujemy
samochody na podstawie umowy-kupna sprzedaży która jest najwygodniejszym rozwiązaniem
dla naszych klientów - 882 222 219
Autoskup do 5tys kupię całe, uszkodzone i
powypadkowe - 721 912 463

Zatrudnię w Karpaczu konserwatora z
doświadczeniem w pracy w pensjonacie. - 604
287 331

Fiesta, Polo, Punto, Matiz lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie do 3000zl gotówka
i umowa od ręki tel 603182814

Zatrudnię kucharza na samodzielnym stanowisku pracy. Żywienie zbiorowe. Ośrodek
Wczasowy Zielone Wzgórze w Karpaczu. - tel
: 793 200 743

Każde auto kupię. Uszkodzone, powypadkowe i
całe - gotówka w 20 minut własnym transportem.
Również angliki - 888 696 309

Zatrudnimy kelnerów /kelnerki. Restauracja
Kaprys oraz Kawiarnia Fantazja w Szklarskiej
Porębie. CV na adres beata_czek@onet.eu 792 257 315
Zatrudnimy na stanowisku Specjalista SEO.
Pełny etat, płaca podstawowa + prowizje, premie.
Praca w biurze w Mysłakowicach. Prosimy o
kontakt tylko osoby z doświadczeniem: biuro@
netfactory.pl - 509 202 060
Zatrudnimy obrotnego kucharza z doświadczeniem posiadającego umiejętność kierowania
zespołem i zarządzania całością obowiązków w
kuchni. Praca w Jel. Górze. CV wysyłać na adres:
bestcontact4u@gmail.com
Zatrudnimy opiekunów medycznych, praca w
Szpitalu Wojewódzkim J. Góra - 510 013 235
Zatrudnimy Pana na stanowisko Technik
Serwisowy. Wymagamy prawo jazdy kat.B
,umiejętności ogólnobudowlane, dyspozycyjność,
łatwość nawiązywania kontaktów. CV na biuro@
pogotowietechniczne24.pl - 756 493 000
Zatrudnimy pomoc kuchenną lub z-cę kucharza w Restauracji Sorrento w JG. Bezwzględnie
wymagane doświadczenie w kuchni na podobnym
stanowisku oraz prawo jazdy kat.B. CV przesyłać
na kontakt@sorrento.pl
Zatrudnimy pracowników budowlanych z
doświadczeniem do pracy na terenie Jeleniej
Góry, wiek 30-50 lat. Stałe, legalne zatrudnienie
607071996
Zatrudnimy recepcjonistkę w Jaskini SolnoJodowej Galos w Cieplicach Zdrój, zapewniamy
przeszkolenie na miejscu. Wymagania: komunikatywność, sumienność, cierpliwość do dzieci i
osób starszych, miła aparycja, osoba niepaląca,
język niemiecki w stopniu komunikatywnym. CV
z dopiskiem „Recepcjonistka” proszę przesłać na
adres: biuro@galos.pl / Galos Pl. Skarżyńskiego
1, 58-301 Wałbrzych / osobiście na recepcji w
Jaskini w Cieplicach Zdroju
Zatrudnimy Specjalistę ds. Wsparcia i Obsługi
Klienta. Pełen etat w Jel.Górze. CV oraz list
motywacyjny przez formularz na www.codetwo.
com/praca lub bezpośrednio na adres mailowy.
- praca@codetwo.com
Zespół muzyczny przyuczy za darmo młodą
dziewczynę która chce zostać wokalistką, gwarancja profesjonalnej i szybkiej nauki, jeśli kochasz
muzykę dzwoń, 880277613 lub 792796991, może
to twoja życiowa szansa
Zespół muzyczny szuka młodej dziewczyny
która chciałaby nauczyć się grac na perkusji... jeśli
masz poczucie rytmu i kochasz muzykę dzwon
a za miesiąc już będziesz grała .. 880277613
lub 792796991

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kucharz z 5 letnim doświadczeniem w hotelu
4 gwiazdki podejmie prace na ww. stanowisku.
Kontakt 665 865 508

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Alufelgi stan bardzo dobry, 14 rozstaw śrub
110 cena 400 do negocjacji - 536 492 937
Honda 4 koła (felga + opona zimowa) 155/
R13/780 - sprzedam tel. 513 423 889
Masz problem ze starymi zużytymi oponami
punkt przyjmowania starych opon bezpłatnie
każdą ilość, możliwy własny transport. - 513
718 808
Nowe opony zimowe i letnie - Firma Car-Tech
Serwis oferuję nowe opony zimowe i letnie
renomowanych firm w atrakcyjnych cenach, oraz
usługi wymiany opon i wyważania kół. Zadzwoń
pomożemy w doborze odpowiednich opon.
Zapraszamy. - 690 977 355
Opony zimowe 155/70r13 4 szt z felgami do
Forda - 693 828 283
Passat b 3 części z demontażu - 693 828 283
Półoś lewa Passat b5 60 zł do negocjacji - 536
492 937
Sprzedam silnik 3 fazowy 1,5KW 1450 obr/min
tel. 513 423 889 - 513 423 889

Każde auto kupię. Uszkodzone, powypadkowe
i całe - odbieram gotówka w 20 minut własnym
transportem. Również angliki. - 531 258 101
Kupie każde auto cale uszkodzone powypadkowe odbieram własnym transportem formalności
u sprzedającego - 535 574 278
Kupie każde auto od gotówka od ręki 7 dni w
tygodniu własny transport. Najlepsze ceny - 888
696 309
Kupie każdy samochód, motocykl, lub motorower,
w całości lub na części do 2000zł, gotówka od reki,
odbiór własnym transportem, jeżeli nie odbieram
proszę o sms oddzwonię - 796 370 256
Kupię Audi, Fiata, Matiza, Tico, Forda, Mercedesa, Opla, Vw lub inne auto. Szybki odbiór oraz
pieniążki. Tel. 783 032 842
Kupię auta całe i powypadkowe, odbieram
własnym transportem. Skupuje również angliki
i powypadkowe (mogą być bez opłat). - 693
828 283
Kupię auta powypadkowe uszkodzone bez oc i
przeglądu odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 881 479 957
Kupię auto chętnie z instalacją gazową, diesel
lub benzyna ale niekoniecznie, może być do
poprawek blacharsko lakierniczych lub lekko
uszkodzone w kwocie około 1500 zł. Zapraszam
- 881 225 859
Kupię Golfa 2 z lat 90-92 1,6 diesel w b dobrym
stanie - 693 828 283
Kupię każde auto cale uszkodzone powypadkowe odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 500 403 803
Kupię każde auto cale uszkodzone powypadkowe odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 531 588 345
Kupię każde auto osobowe dostawcze wersje
angielska również uszkodzone odbieram własnym
transportem gotówka od ręki. Jelenia Góra i
okolice - 787 009 777
Przyjmujemy stare opony legalnie karta przekazania odpadu własny transport - 513 718 808
Rozruszniki, alternatory, instalacje samochodowe, skrzynie biegów, silniki, silniczki elektryczne,
olej legalnie karta przekazania odpadu - 607
232 330
Skup aut cale uszkodzone powypadkowe w
całości na części kupie również wersje angielskie
osobowe dostawcze odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 881 479 957
Skup aut gotówka - 533 699 999
Skupuje wszystkie auta cale lub uszkodzone
możliwość odbioru autolawetą, umowa kupna
sprzedaży i gotówka od reki, dobrze place - 882
222 133
Uszkodzone skup 531-588-345 - Kupię
samochody uszkodzone odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice
Zadzwoń my kupimy twoje auto - Kupię każde
auto, rocznik i stan techniczny obojętny, gotówka
w 20 minut - 511 209 408
Zamień auto na gotówkę - kupię każde auto
cale uszkodzone powypadkowe odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 500
403 803

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

2008 BMW 318d kombi (touring) - Mam do sprzedania BMW 318d touring model e91, posiadam go
od 4 lat - ogłoszenie prywatne nie od handlarza.
Auto ma niecałe 106tys prawdziwego przebiegu,
zapraszam do oględzin to nic nie kosztuje - 790
465 462
Audi A3 2.0 benz TFSI 2008r - 200koni sprowadzony z Kanady. Pierwszy właściciel w Polsce
rejestracja 24.05.2012 pełne wyposażenie(panoramiczny dach, skora) mały przebieg 250 tys km
cena 55.000zł tel888530355 - 888 530 355
BMW 320 e36 150 km 2300 zl - czarny sedan
oc/przegląd do 05/2013 więcej inf na tel - 881
479 957
BMW E36 - rok 1997 - 5300 zł - Po wymianie
olejów, filtrów, tłumika, opony zimowe na metalowych felgach, opony letnie na alufelgach, rozrząd
na łańcuszku, ogólny stan dobry, 115 KM, 1.8,
błękit metalic, garażowany, tap.skórzana - 781
225 335

Cinquecento Sporting 1,1 95r opłacony,
zimowe opony, ro, aluminiowe felgi, c. zamek cena
1700 - 693 828 283
Do sprzedania Renault Laguna II 1,9 DCI 2001r
120km przebieg 205 tys km, alufelgi, 6xAirbag,
Komputer pokładowy, climatronik, ABS, ESP,
elektryczne szyby tel 602339945
Do sprzedaży motor Yamaha 850 pali na dotyk
bez wypadkowy nowy olej opony stan b.dobry
poj.751 1000 cm rok 1993 elektryczny starter
ważny przegląd - 606 884 741
Fiat Panda 2005r czerwony, bezwypadkowy
przebieg 45tys - 693 828 283
Fiesta 91r 1000zl - czerwona,1,4 benzyna,
szyberdach, opony zimowe sprawna zarejestrowana - 693 828 283
Ford Focus ghia 1999r benzyna + gaz sekwencja. Klimatyzacja, elektryczne szyby + lusterka
wspomaganie kierownicy, centralny zamek + 4
poduszki powietrzne, ABS, radio, ważne opłaty
7500zl do negocjacji - 503429081
Mam do sprzedania Renault Espace 3.benzyna
+gaz 98rok.pelna elektryka ,zarejestrowany
opłacony na caly rok . radio + zmieniarka użytkowany przez kobietę. 4000 cena do małej neg.
Warto - 515 446 134
Mitshubishi Colt 1.3 1100zł - 91rok, biały,
sprawny, ekonomiczny, 1.3 benzyna, 280 000
przebiegu, ważny przegląd i ubezpieczenie. Autko
odpala bez problemów, bez względu na pogodę.
Cena 1100 do ewent. negocjacji. - 601 575 612
Okazja Reno Clio 1.2b 99r s.bd - po wymianie
olej ,filtry, łożyska, klocki, końcówki drążka i wahacza koszt naprawy 1000zł a auta 4000zł ważny
przegląd i oc . - 607 829 231
Opel Vectra B 1.6 16V (ładna) - Abs, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie, 6
poduszek powietrznych, halogeny, nowiutkie
opony (zima), ważne oc i przegląd, cena 4500zł
- 668 662 630
Peugeot 206cc cabrio - Zadbany garażowany,
kierowca niepalący. OC do 20.01.2013, przegląd
do maja 2013.Skórzana tapicerka, 2 komplety
opon na felgach. - 781 957 408
Renault Clio 4 drzwiowy 1300zl - 1,2 93 rok 4
drzwiowy ważny przegląd i oc bez korozji - 693
828 283
Renault Trafic 2.1d 96r - diesel blaszak opłacony 1900zl - 693 828 283
Romety komar, mz - 3 komary 2 na chodzie 1
bez kol z papierami ,mz etz 150 , skuter piaggio
ex 125 jadę za granicę muszę się pozbyć tanio
- 607 445 544
Seat Leon 2001/2002 - silnik 1.6 16V z instalacją sekwencyjną. Auto ekonomiczne zadbane.
Alarm z domykaniem szyb, szyberdach, radio
cd, elektr. szyby, dodatkowe zabezpieczenie
przed kradzieżą, koła zimowe, cena 14500 do
negocj - 793 383 593
Skuter Piaggio 125 ex szybko - Stan bdb polecam 1200 zl szybko emigruje - 607 445 544
Sprzedam BMW E36 1.6 1992r. bordowa
alufelgi, centralny zamek, radio CD, drewniana
kierownica, spalanie 8L miasto nowy przegląd OC
i akumulator, cena 2500zł - 726 094 124
Sprzedam ciągniczek ogrodowy TZ 14 K wraz
z osprzętem / 6 urządzeń/-uszkodzone łóżysko
na korbowodzie - oprócz tej usterki ciągniczek w
b.dobrym - 606 884 741
Sprzedam Forda Mondeo kombi mk1 rok 9
poj 1.8TD stan dobry cena do uzgodnienia - 724
776 096
Sprzedam Forda Mondeo- kombi, rocznik 2002,
2,0 TDCI, 136 KM, przebieg- 182000 km, czarny
metalik, klima, ABS, ASP, 8 poduszek, skrzynia
manualna, obicia welurowe. Cena - 11.900,00
zł - 603 956 091
Sprzedam Opel Zafira rok. prod.2002, 1800cm3
(115KM) benzyna + gaz, wersja Elegance, kupiony
w salonie I właściciel, zadbany, stan techniczny
bardzo dobry, cena 12tyś - 660 431 867
Sprzedam pilnie Audi A4 - 1995 rok, 1.8
benzyna + gaz (nowa instalacja 07.2012), kombi,
centralny zamek, klimatronik, elektryczne szyby,
szyber dach, nie wymaga żadnego wkładu finansowego, stan b. dobry - 603 749 956
Sprzedam Polonez Kombi rok prod. 2001
przebieg 89tyś. poj.1,6 benz. hak, zarejestrowany
jako ciężarowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji
- 660 431 867
Sprzedam Poloneza Kombi rok 99, benzyna,
gaz mpi 1600 Cena 2.500 zł do uzgodnienia Tel.
511 62 26 79
Sprzedam Punto 96r el. szyby 3drzwiowy 1100
poj. po remoncie zawieszenia, nowy akumulator,
cena 1600zł - 601 622 134
Sprzedam samochód Mercedes 168 kl.A, r.p.
1998, gazowa inst., bogate wyposażenie, stan
bdb., pierwszy właściciel w kraju. - 792 357 082
Toyota Corolla Hatchback 98r - 98r.poj.1,4,stan
idealny, srebrna,full wyposażenie elektr. (lusterka,
szyberdach, okna) 2 poduszki pow., opony lato/
zima, po wymianie płynów, oleju, klocków..6600zł,
Jelenia Góra 501387706
Volvo V40 3200zł do negocjacji - 1,8 benzyna,
115kM, biały, zadbany, klima, skóra, cena 3200
do negocjacji. - 790 790 193

ANONSE
MATRYMONIALNE

26-letni facet szuka kobiet sponsorek od 18 do
65 lat okolice J. Góra Cieplice albo zamieszkania
u Ciebie mam dużego 19cm jest gruby - 792
671 802
Blondynka, lodziara, blachara - Urocza,
miła studentka potrzebuje kaski. Oferuję lodzik
w Twoim samochodzie. Dzwoń teraz. - 781
017 790
Julita bardzo śliczna i sprytna, biuścik 3, długie
włosy wraz z koleżanką. Młodziutka, nowa w
mieście, bardzo ładna tel. 532 497 801
Julita biust 3 wraz z nową koleżanką Sandrą
biuścik 6. Szalone, młode zapraszają tel. 881
580 059
Julitka plus dwie śliczne czarne koleżanki,
młode i atrakcyjne, zapraszają tel. 535 066 737
Kobieca, okrągłych kształtów, lat 22, biuścik 6,
ze sternikiem zapewni niezwykłe chwile + koleżanka szczupła i śliczna tel. 881 580 059

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Młody chłopak szuka jej - Mam 23l 175cm
ciemny blondyn szukam dziewczyny na miłe
spędzenie wolnego czasu (pieszczotki, sex) a
potem się okaże może i nawet do stałego związku
w zależności od tego jak ułoży się nasza relacja
- 609 270 127

Remonty, kuchnie, łazienki - Projekt nova:
remonty generalne, wykończenia pod klucz,
montaż kuchni, łazienki od podstaw, adaptacje
pomieszczeń. 15% upustu do końca stycznia.
Zadzwoń po bezpłatną wycenę - 782807589
lub 782807582

Instalacje elektryczne A - Z - Pomiary, odbiory,
remonty, wymiany adaptacje, modernizacje, WLZGPZ dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
hotele, pensjonaty, bloki wielorodzinne, domki,
mieszkania, awarie, usterki zapraszamy - 605
458 999

Młodziutka śliczna Wiktoria, długie włosy, biuścik 4, niezapomniane chwile tel. 507 368 995

Remonty, regipsy, malarskie..itp - Usługi w
zakresie remontów regips - zmiana rozmieszczenia ścianek, nietypowe zabudowy według
aranżacji klienta, fachowa porada dekoratora
wnętrz, malarskie - odnawianie pomieszczeń,
stylistyka, ozdoby ścienne - 721 357 984

Mokra szpareczka - Zapraszam do siebie prywatnie 25latek biust 6 opalona pupcia przyjmuje
prywatnie - 534 812 143
Namiętna 47 lat pozna panów od 50 do 60 lat
mogą być starsi godz. 50zł do 70zł. Mam lokum w
Cieplicach tylko telefonicznie tel. 665942767
Olivia duży biust, prywatnie lub na wyjazd 24H
tel. 795 811 914
Olivia prywatnie tel. 512 632 904
Pan 56 szuka stałej partnerki - Poszukuję miłą
kobietę (40-55 lat) do stałego związku - 697
969 483
Para pozna panią bi stały układ - Poszukujemy
pani bi do miłych spotkań we trójkę nie tylko
do samego łóżka i sexu ,lecz też do wspólnych
wypadów poza miasto sauna, jacuzzi, kolacja itp.
Możliwy delikatny sponsoring rudzielec1906@
wp.pl - 512 047 472
Przyjmę koleżankę do pracy, wiek 30 lat max,
wysokie zarobki, możliwość zakwaterowania tel.
531 953 089
Szczupła, powabna, nowa szatynka, lat 25,
biust 3, tatuaż na pupie, nowa, zadbana tel.
507 368 995
Szukam młodej dziewczyny chętnej do spotkań
towarzyskich .Oczywisty sponsoring i dyskrecja.
- 794 577 003
Śliczna i ciasna Julita, długie włosy, zgrabna,
biust 3 tel. 531 953 089
Śliczna, młodziutka Wiktoria lat 19, biust 4,
długie włosy, energiczna - zaprasza do siebie
na rozkoszne chwile, nigdy mnie nie zapomnisz
tel. 507 368 995
Zapraszam do siebie - Zgrabna pupka i duży
biuścik czekają na ciebie.. Przyjmuje prywatnie
- 534 812 143
Zgrabniutka, ciasna, nowa 26 lat. Szatynka, biust 3, 170 wzrostu, długie włosy tel.
531 953 089

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi
dekarskie. Dachówka, blachodachówka, kominy,
odgromy, więźby dachowe i wiele innych. Jeśli
podpiszesz umowę już teraz dostaniesz 30%
zniżki. Materiały od producenta - 696 328 445
Dachy remonty konserwacja - Naprawa i
czyszczenie dachów, rynien i obróbek także
montaż nowych. Wystawiam Fakturę VAT. Kontakt
507148918
Drewniane okna, schody , balkony - tel. 603
783 607
Firma ogólnobudowlana - Firma rodzinna
przyjmie zlecenia od kwietnia 2013. Budowa
domów, elewacje, remonty. Konkurencyjne ceny
i gwarancja jakości. GG 3031136, e-mail filipo2@
tlen.pl - 530 791 050
Instalacje gazowe domowe, montaż, remont
uprawnienia gazowe - 508 647 464
Instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne
-instalacje wodne i C.O. -instalacje grzewcze
-montaż kuchenek gazowych, piecyków łazienkowych, kotłów -modernizacja i przeróbki istniejących instalacji - 508 647 464
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczanie
odpływów, wypompowywanie wody z zalanych
pomieszczeń. Hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Kompleksowe remonty -wykończenia wnętrz,
mieszkania, biura, pensjonaty, bezpłatna wycena
,doradztwo, gwarancja na wykonane prace,
faktury vat - 601 792 196

Sauny fińskie - produkcja , montaż, serwis tel
603 783 607
Sprzedam dwuteowniki elementy suwnicy, mam
3szt. podwójne o wym: dł.11m70cm; wys.24cm;
szer.12cm, oraz 2szt.o wym: dł.14,5m; wys.40cm;
szer.18cm. Mam dokumentację jakościową i
konstrukcyjną. - 507 761 908
Świadectwa charakterystyki energetycznej
dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.
Ubezpieczenia budynków w budowie. Oferta
warta uwagi. - 513-134-403
Technika grzewcza- hydraulik - naprawy
i montaż centralnego ogrzewania wod-kan,
gaz,podłogówka, pompy ciepła, solary. posiadamy
dobre ceny na wszystkie materiały, kotły, piece.
oferujemy konkurencyjne ceny - 793 511 444
Tynki maszynowe, elewacje, ocieplenia. Jakość,
profesjonalizm, terminowość tel. 604 905 562
Usługi hydrauliczne - CO, woda, gaz, klimatyzacja, biały montaż, doradztwo, tanio - wystawiam
faktury tel. 509427151
Usługi ogólnobudowlane, wykończenia wnętrz,
remonty mieszkań, biur, sklepów... Firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej.
- 509 565 541
Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa
trzonów kuchennych, pieców kaflowych, budowa
kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych-pogotowie zduńskie Nr tel. 789 312 781
Usługi, remonty, kompleksowo tel. 721 647
789
Usuwamy awarie c.o. gazu (uprawnienia) wodkan w promieniu 50 km w 24 h. wykonujemy nowe
instalacje profesjonalnie. - 791 734 741
Wuco udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w
Jeleniej Górze, profesjonalni, przystępne ceny,
przyjazd na telefon, poradnictwo gratis, wykonujemy: udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i
spiralą elektr.,inspekcja wideo przykanalików - 601
841 896 WUCO Kanał-Nowak
Wydzierżawię koparkę ładowarka do prac
budowlanych, czekam na normalne propozycje
(miesięcznie). Koparka Komatsu z 2006 roku w
Piechowicach - 517 574 899
Wykonam zlecenia - Kompleksowe remonty i
wykończenia wnętrz glazurnictwo, montaż płyt gk
szpachlowanie, układanie paneli, tynki ozdobne,
solidna profesjonalna ekipa - 725 439 587

USŁUGI
EDUKACYJNE

Angielski - nauka, korepetycje - Jestem
lektorem języka angielskiego. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Pierwsza lekcja gratis.
Możliwość dojazdu. - 602 401 275
Angielski i hiszpański jednocześnie. Angielski
profesjonalnie, wszystkie poziomy i egzaminy.
Hiszpański - profesjonalne lekcje dla początkujących - 695 463 984
Hiszpański Native Speaker - Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony na stale
mieszkającym w Karpaczu. Udzielam korepetycji
na wszystkich poziomach w Karpaczu i okolicach.
Najwyższa jakość tel: 797371608 angelgua@
hotmail.com
J.polski - każda grupa wiekowa - Matura tużtuż, Testy Kompetencji także - daj sobie możliwość
zdania egzaminu lub daj pomóc sobie w nauce
języka polskiego! Tylko 30 zł za 60 min korepetycji
u magistra filologii polskiej - 886 704 103
Korepetycje język niemiecki - Zapraszam
poziom zaawansowany i podstawy najtaniej w
mieście - 504 120 758

Kompleksowe usługi remontowe: panele,
regipsy, malowanie, płytki, gładzie,centralne
ogrzewanie, wymiana rur wod-kan, itp. Wieloletnie
doświadczenie. - 509 666 342

Korepetycje z j. angielskiego od poziomu
podstawowego do zaawansowanego. Konwersacje "native speaking", przygotowania do egzaminów. Lekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Tanio. - 537 472 893

Kompresor CompAir C105-14 10m3 14bar
idealny do odwiertów, młotów itp. Mam do wynajęcia - tel 509 703 086

Korepetycje z języka niemieckiego - wszystkie poziomy zaawansowania ( matura, podstawówka, liceum dorośli) - 531 623 100

Kontenery wywóz gruzu - wszelkich odpadów
(gruz, ziemia, żwir, nieczystości), prace ziemne,
handel i transport materiałów sypkich, wynajem
kontenerów 6m3 i 8m3, zsypy budowlane do
wynajęcia - 667 701 333

Korepetycje. Język polski, matura tel. 669
395 960

Łazienki, remonty wnętrz - kompleksowe i
profesjonalne wykonawstwo łazienek oraz innych
prac wykończeniowych. Doświadczenie oraz
solidność. - 794 738 413
Malowanie - wnętrz, elewacji, dachów tel.
609 172 300
Montaż kuchenek gazowych, nowych, używanych na wąż lub sztywno Uprawnienia Gazowe
- 508 647 464
Oferuję remonty-wykończenia mieszkań, łazienek itp. -prace glazurnicze -nietypowe zabudowy
z płyt G-k (półki, sufity, ścianki itp.) -malowanie
-układanie paneli itd. - 605 345 648
Ogólnobudowlane - remonty od A-Z
docieplenia, budowa domów, solidnie-gwarancja
- 695 112 363
Projekt nova firma budowlana zajmuje się
min.: łazienki od podstaw, kuchnie na wymiar,
malowanie, tynkowanie, podłogi drewniane,
panele, wykończenia pod klucz. Prace objęte
gwarancjami. - 782 807 589
Remonty - kompleksowo tel. 721 647 789
Remonty - szybko i solidnie - Mieszkania, domy,
sklepy, biura - ocieplanie, malowanie, tynkowanie,
podłogi, wykończenia, adaptacje pomieszczeń.
bezpłatne wyceny oraz rok gwarancji na nasza
prace. - 782807589 lub 782807582
Remonty i wykończenia wnętrz - Szybko tanio
i solidnie. Wykonujemy remonty i wykończenia
wnętrz od A do Z. Firma z cieplic Tel. 663845603
Remonty kompleksowe + elektryka. Ceny do
negocjacji. Tel. 695 684 692
Remonty od A do Z. Solidne i fachowe wykonanie. Ceny do uzgodnienia. - 783 572 251

Lic., zal., mgr, dr - pomoc - Profesjonalne pisanie
prac - terminowo, kompleksowo, uczciwie. Gwarancja wieloletniego doświadczenia, kompetencji i
anonimowości. Indywidualne podejście do klienta.
Doktor - 663 359 461

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

Podatki, Księgowość, Kadry BHP - Kancelaria
Podatkowa TAX. Podatki i księgowość profesjonalnie. Reprezentacja w czasie kontroli i postępowań
podatkowych (długoletnie doświadczenie). Skargi
do WSA. Kadry Płace BHP. - 510 243 264

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Atrakcyjne kredyty do 200.tys - atrakcyjne
kredyty dla emerytów i rencistów -niskie raty,
bez zgody współmałżonka, bez poręczycieli,
zabezpieczeń majątkowych, -środki w 1 dzień
-minimum formalności -akceptujemy dochody od
500 zł - 756 496 010

Pożyczka na oświadczenie dla Firm - *do
20 000 zł *na dowolny cel *bez zaświadczeń z
Zus i US *bez zabezpieczeń majątkowych *bez
dokumentów finansowych i prognoz *atrakcyjne
oprocentowanie *środki w ciągu 1 dnia na konto
Zapraszamy - 756 496 010

Fotografia lotnicza - Profesjonalna fotografia
i wideofilmowanie z "lotu ptaka" imprez, zabytków,
nieruchomości, terenów inwestycyjnych przy
wykorzystaniu specjalistycznej platformy - Fotokopter XL. Wystawiamy f-ry VAT. - 757557720 /
608 594 532 / jelkart@jelkart.pl

Atrakcyjne kredyty i pożyczki - Nowe
uproszczone zasady kredytów i pożyczek,
minimum formalności, szybka realizacja, niskie
koszty. Sprawdź to nic nie kosztuje, nam możesz
zaufać, 16 lat doświadczenia Karkonoskie Biuro
Kapitałowe - 75 752-27-72

Pożyczki kredyty - Od 100 do 5 000 zł bez
zbędnych formalności, szybka wypłata Karkonoskie Biuro Kapitałowe J. Góra ul. Mickiewicza 2A
15 lat doświadczenia, sprawdź to nic nie kosztuje,
75 752-27-72

Fotografia ślubna - Jestem młodym fotografem o artystycznym spojrzeniu na świat. Do każdego zlecenia podchodzę bardzo indywidualnie
– zarówno w przypadku ceny, jak i specyfiki zdjęć.
Zapraszam Damian Sadowski - 661 692 613

Auto tuning optyczno-elektroniczny - Zakład
mechaniki pojazdowej, auto tuning optycznoelektroniczny, lakiernictwo samochodowe, lakierowanie felg. Tel. 505 707 848, e-mail: zbigmil@
o2.pl, ul. Widok 3 Jelenia Góra-Cieplice.

Profesjonalna Fotografia Ślubna - W
kreatywny sposób uwieczniam najważniejsze
momenty Waszego ślubu. Posiadam wyższe
wykształcenie artystyczne. Zapewniam najwyższej klasy sprzęt (przenośne studio fotograficzne)
Zapraszam, zadzwoń. - 515-151-897 mat.gracz@
gmail.com
Profesjonalna obsługa ślubu - Profesjonalne zdjęcia ze ślubu, wesela, chrzcin, imprez
okolicznościowych. Zdjęcia, klipy, albumy, etykiety
na płyty, obróbka graficzna. Sesje plenerowe i
studyjne. Zezwolenie Kurii. Wolne terminy. - 506
772 883 / tahata@tahata.pl
Profesjonalne wideofilmowanie i fotografia
ślubna. Nagrania w jakości HD i DVD, cyfrowy
montaż, pracujemy na sprzęcie najwyższej
jakości, posiadamy pozwolenie Kurii. Atrakcyjne
ceny. - 609 105 504
Usługi videofilmowania i fotografowania ,
indywidualne podejście do każdego zlecenia, studniówki, komunie, śluby, chrzty, rodzinne. Zadzwoń
i zapytaj o termin. - 883 724 228
Wykonam fotoreportaże na zlecenie ( tematyka dowolna ). Wystawiam faktury VAT - 503
197 391

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Świeże ryby prosto z Bałtyku - Transport i
dostawa świeżych ryb morskich. Na trasie
Koszalin - Jelenia Góra, realizujemy indywidualne
zamówienia klienta, jesteśmy płatnikiem Vat, wysp
transport, ceny hurtowe. - 500 184 868

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Komputerowy Serwis - Naprawa laptopów
i komputerów PC. Konfigurowanie Internetu.
Usuwanie wirusów (np. z policjantem). Cieplice
Jagiellońska 15 - w podwórku. Możliwy dojazd do
Klienta. Obsługa firm. - 691 964 963
Pogotowie Informatyczne - Szybki serwis/
naprawa/czyszczenie PC oraz Laptopów. Obsługa
firm 24h. Konfiguracja sieci LAN oraz WLAN.
Pomoc w obsłudze rozbudowie unowocześnieniu
komputera. Odblokowanie PC z info o opłacie
400zl. - 602 799 300
Strony WWW, ulotki, reklama - Kompleksowa budowa stron WWW - projekt i realizacja.
Technologia CMS, zaplecze administracyjne dla
właściciela, galeria itp. Rozsądne ceny, krótkie
terminy, faktura VAT, wieloletnie doświadczenie.
- 661 572 702
Twoja Strona WWW - Zakładasz biznes?
potrzebujesz stronę WWW? Chcesz zejść z
kosztów? Zadzwoń – dogadamy się. Twoja Strona
WWW + darmowy hosting + darmowa domena PL
- Studio Marun w Jeleniej Górze. - 661 572 702

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ - prezenter muzyki dyskotekowej z dyplomem
poprowadzi profesjonalnie każdą imprezę od
18-tki do wesela, posiadam własne nagłośnienie
oraz oświetlenie - 726 937 968
DJ - wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe
własny sprzęt - 784 001 028
La Prima Vera Musika - Legendarny zespół
muzyczny ponownie do Waszej dyspozycji-zapraszamy na naszą stronę (w budowie) - 603
845 849
Poszukuje nauczyciela gry na gitarze w
godzinach popołudniowych. Nauka od podstaw
mam 26 lat. - 793 511 444

Logopeda, język polski - Masz wrażenie, że
Twoje dziecko mówi niepoprawnie i potrzebuje
terapii? Zgłoś się jak najszybciej do logopedy.
Udzielam również korepetycji z języka polskiego.
- 691 312 483

Profesjonalny 3-5 osobowy zespół
muzyczny Prestiż. Uwaga super promocje.
Wesela w piątki i miesiącach XI, I, II, III dużo taniej.
Bogate doświadczenie, ciekawe zabawy. Karaoke
i pokazy laserowe gratis Sprawdź - 517 900 425

Matura - język polski - Rzetelna i efektywna
pomoc w przygotowaniu do matury ustnej i
pisemnej. Materiały, plan pracy gratis. Nauczyciel z
doświadczeniem, egzaminator - 663 359 461

Wesela. Muzyka instrumentalno wokalno
akordeonowa. Repertuar polski, zagraniczny,
prowadzenie zabaw, cena umowna tel. 75 75 339
21, 692 046 727

Matura i studia - pomoc - Profesjonalne
pisanie prac lic., mgr, zal., matural. Terminowo,
kompleksowo, uczciwie. Gwarancja wieloletniego
doświadczenia, kompetencji i anonimowości.
Tanio i profesjonalnie. Doktor - 663 359 461
Pisanie CV i LM oraz ich profesjonalne tłumaczenie na j. niemiecki od 30zł. Bezpłatna wycena
na maila. Germanistka, rekruterka szwajcarskiej
firmy - 691 497 110
Udzielę korepetycji z chemii. Pomogę poprawić
oceny także semestralne, przygotuje do matury,
egzaminów i zaliczeń. - 793 443 004
Udzielę praktycznych lekcji j.niemieckiego jak
w Niemczech, gdzie kończyłam szkołę. - 509
908 822

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk profesjonalnie - Usuwanie awarii 24h
,montaż nowych instalacji elektrycznych, modernizacja starych. Pomiary i odbiory do Z.E. Podbicie
gwarancji na płyty grzewcze itp. Tanio, szybko i
solidnie. Negocjacja cen. - 664-475-323

Zespół muzyczny Reflex - Jesteśmy
3-osobowym zespołem weselnym - dwóch panów
i wokalistka. Nasz zespół muzyczny istnieje od
20 lat mamy na swoim koncie setki zagranych i
udanych imprez muzycznych. - 784 421 195

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka nad dzieckiem od 1,5 roku, tylko
Zabobrze, najchętniej u siebie w domu. Może
być opieka nad starszą osobą tel. 607 967 510
wieczorem
Pomogę przy opiece osoby przewlekle chorej
w wieku podeszłym lub niesamodzielnej tel.
530 810 259

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny satelitarne montaż ustawianie profesjonalnie i tanio - 691 385 830

Bezpłatne porady prawne w Jeleniej Górze we
wtorki po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, ul.
Teatralna 1 pok. 311 tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe Koala - KPiR – Książka
Przychodów i Rozchodów – 120 zł netto/mc do
35 dokumentów. Dla nowych klientów promocja
2 mc za 50% ceny. Zapraszamy do współpracy.
Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego
54 - 782 020 635
Biuro Rachunkowe Koala - 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 Jelenia Góra - 7820202635
Biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę księgową i kadrową, deklaracje US, ZUS, sprawozdania finansowe i GUS. Możliwy odbiór dokumentów
u klienta - 510 247 535
Biuro Rachunkowe PITer - Kompleksowa
obsługa księgowo-płacowa: PKPiR, ryczałt,
księgi rachunkowe, kadry, płace, ZUS, wnioski
unijne, rozliczenie roczne PIT. Atrakcyjne ceny.
Ul. K.Miarki 6, Jelenia Góra. Zapraszamy. - 730
161 344
Chwilówki, pożyczki pozabankowe - Szybkie pożyczki na miesiąc lub dłuższe okresy.
Bez sprawdzania BIKu. KBK Jelenia Góra
- 75/7522772
Dla Firm - Duże kredyty oraz małe pożyczki
również na oświadczenie o dochodzie dla Firmy!
Karkonoskie Biuro Kapitałowe, ul. Mickiewicza 2a,
Jelenia Góra - 75/7522772
Doradztwo na trudne czasy - Doradztwo
prawne: - fachowe przygotowywanie, redagowanie i opiniowanie umów związanych z obrotem
gospodarczym - doradztwo prawne na każdym
etapie postępowania sądowego i administracyjnego - windykacja - 604 623 442
Ju-Jitsu w Jeleniej Górze - Nowo otwarty klub
sportowy Ju-Jitsu w Jeleniej Górze zaprasza
wszystkich chętnych (dorośli, dzieci, młodzież)
na zajęcia. Zapisy pod numerem telefonu lub w
siedzibie przy ulicy Wolności 15. - 604 168 266
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczanie
odpływów. Hydraulika kompleksowa tel. 609
172 300
Kompleksowa obsługa finansowa - Kredyty
hipoteczne i firmowe proste i szybkie pożyczki,
chwilówki, ubezpieczenia. Nie trać czasu na
chodzenie po bankach, u nas jedna oferta na
wszystkie Banki ul. Mickiewicza 2a Jelenia Góra
- 75/7522772
Kredyt gotówkowy w 1 dzień - *bez poręczycieli
i opłat wstępnych *decyzja kredytowa w ciągu
1 minuty *środki w ciągu 1 dnia *akceptujemy
dochody od 500 zł netto *atrakcyjne oprocentowanie *niskie raty *nawet na 10 lat Zapraszamy
- 756 496 010
Kredyt na oświadczenie do 200tys. - Specjalna
Oferta dla *biur rachunkowych, radców prawnych,
architektów, doradców podatkowych, urbanistów,
tłumaczy przysięgłych, rzeczoznawców majątkowych, Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Zapraszamy
- 756 496 010
Kredyt na otwarcie firmy - Do 25 000 zł na
otwarcie działalności gospodarczej w formie
kredytu ratalnego lub debetu na koncie. Niski
procent, na oświadczenie, bez dokumentów
firmowych. Zadzwoń lub napisz sms o treści nowa
firma - 782 996 523
Kredyty dla ZZP - Kredyty na oświadczenie o
dochodzie, wysokie kwoty. KBK ul. Mickiewicza
2a, Jelenia Góra - 75/7522772
Kredyty hipoteczne - Wszystkie Banki w
jednym miejscu. Nie zwlekaj, Twoje wymarzone
mieszkanie w zasięgu ręki. KBK Jelenia Góra
- 75/7522772
Kredyty na spłatę zadłużeń - Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne dla osób, które mają spóźnienia w ratach i słabą zdolność kredytową. KBK
ul. Mickiewicza 2a, Jelenia Góra - 75/7522772
Kredyty, oddłużenia, odszkodowania, mail:
wmkwmk@o2.pl tel.531 366 696
Leasing - Podjąłeś decyzję o leasingu–czy
jesteś pewny, że znalazłeś tę jedyną i najlepszą
ofertę? Ile możesz przepłacić, jeśli pominiesz
najbardziej korzystne oferty? Skontaktuj się z nami
i sprawdź. KBK - 757 522 772
Maksi-Alp - Wycinka i pielęgnacja drzew z
wykorzystaniem technik tradycyjnych i alpinistycznych. Usuniemy każde drzewo. Wylesianie dużych
powierzchni, karczowanie. Tanio i solidnie. Faktury
vat. - 793 391 604
Naprawa maszyn do szycia. - 697 980 067
Nie wszystkie długi trzeba spłacać. Otrzymałeś
wezwanie - zgłoś się do nas, nakaz zapłaty zgłoś się natychmiast, mail: wmkwmk@o2.pl
tel. 531 366 696
Nowość dla przedsiębiorców Kredyt zabezpieczony kaucją, lokujesz nadwyżkę środków, mogą
byó prywatne, a w razie potrzeby otrzymujesz kredyt bez konieczności utraty odsetek Karkonoskie
Biuro Kapitałowe - 75 752-27-72
Odśnieżamy dachy pełen profesjonalizm w
razie potrzeby dysponujemy Podnośnikiem koszowym wystawiamy faktury vat tel 504288131
Odśnieżanie dachów szybkie terminy realizacji.
Trudno dostępne miejsca, techniki alpinistyczne.
- 668 240 651
Podatek od nieruchomości-audyt - Zbliża się
termin złożenia deklaracji. Z naszego doświadczenia wynika, że w znacznej części powierzchnie
do opodatkowania są zawyżone. Masz pensjonat,
prowadzisz działalność gospodarczą zadzwoń.
- 502 212 882

Prace porządkowe, usługowe, usuwanie
drobnych usterek, transport bus blaszak - 721
772 500
Przeglądy, naprawa odśnieżarek - Nie czekaj zrób już teraz przegląd swojej odśnieżarki.
Naprawiamy każde marki i modele, miła i fachowa
obsługa Jelenia Góra - Cieplice teren koło Giełdy
Lubańska 1 zapraszamy - 691-065-261
PZU- ubezpieczenia - Specjalizujemy się w
ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych,
ubezpieczeniach dla firm. Potrzebujesz OC, AC,
NW dla samochodu i własnego bezpieczeństwa? Chcesz zabezpieczyć majątek. Zadzwoń
- 7550292
Smaczne jaja ze wsi 0,70gr/szt - Sprzedam jaja
od "szczęśliwych" kur ze Staniszowa. Dowóz do
domu klienta gratis - 790 790 193
Super cenowe oferty sprawdź - OC nawet 30%
tańsze niż u tradycyjnego ubezpieczyciela, dla
klientów z 60% zniżką - ochrona zniżek gratis.
Pakiety ubezpieczeniowe dla firm już od 150
zł. Świadectwa charakterystyki energetycznej.
- 513-134-403
Szybkie pożyczki - Pożyczka w jeden dzień.
Zadzwoń. KBK Jelenia Góra - 75/7522772
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana, otwieranie
zamków. Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne.
Wymiany drzwi. - 533 188 754
Świadczymy usługi odśnieżania każdej dużej
powierzchni, dodatkowo możemy zaproponować
wywóz zalegającego śniegu. Zapraszamy - 514
859 464
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Posprzątam, umyje okna, zrobię zakupy,
zaopiekuje się dzieckiem, starszą osobą samotną
tel. 781 050 813
Pranie dywanów szybko, tanio i solidnie. Jelenia
Góra i okolice. Zapraszamy Usługi świadczone
przez naszą firmę wykonywane są na mokro,
na zasadzie podciśnienia urządzeniami firmy
Karcher. 888-919-727
Pranie dywanów, foteli Karcher - Profesjonalne
pranie dywanów, wykładzin, foteli i tapicerek.
Bardzo duża skuteczność usuwania zabrudzeń.
Przystępne ceny za wysokiej jakości usługi.
Dojazd do klienta-gratis. - 781 883 688
Pranie dywanów, kanap, foteli, czyszczenie
parowe kabin prysznicowych, piekarników, miejsc
trudnodostępnych. Profesjonalny sprzęt oraz
środki czyszczące marki Karcher. Promocyjne
ceny - 721 885 884
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych i samochodowych. Profesjonalnie, podciśnieniowo oryginalnymi środkami i urządzeniami
firmy Karcher - 601 566 508
Pranie: dywanów, wykładzin oraz tapicerki
meblowej. Dojazd na terenie miasta do klienta
gratis. Gwarancja satysfakcji Karcher - 600
22 44 31
Sprzątanie domów, garaży i strychów. Dokładnie i solidnie. - 693 501 274
Szukam pracy jako sprzątająca tel. 795 811
914

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto transport - auto laweta tel. 880 044 951
Autokary do wynajęcia - 33+1 i 55+1 -przewóz
osób. email wycieczki-albatros@wp.pl - 604
229 350
Autolaweta 24h tel 693178463
Autolaweta kraj - zagranica 24h tel.693178463
- 603 360 615
Codziennie przewiozę busem 9-osobowym
do Wrocławia i z powrotem. Ceny 15zł ulgowy,
22 normalny. Godziny do ustalenia telefonicznie.
- 790 790 193

Tani, prosty i szybki kredyt - -do 200 000 zł -bez
poręczycieli, dodatkowych opłat wstępnych -nawet
na 10 lat -niskie raty -atrakcyjne oprocentowanie
-minimum formalności -decyzja kredytowa w ciągu
1 minuty -środki w ciągu 1 dnia - 756 496 010

Licencjonowana firma, nowe, klimatyzowane busy, doświadczenie kierowcy. Wyjazdy
cztery razy w tygodniu: środa, czwartek, sobota,
niedziela. Z adresu na adres. Tanio i solidnie 696-914-103

Tapicerstwo - Promocyjne ceny w miesiącu
styczniu na tapicerkę meblową(kanapy, krzesła,
sofy, itp.), samochodowa. Szczegółowe informacje
pod nr tel. 514656993

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

Tapicerstwo - Samochodowe, meble współczesne, antyki - 603 371 329

Przeprowadzki kompleksowo tel 535
044 951

Tapicerstwo od A do Z, przyjazd do klienta i
transport gratis tel. 880 044 951

Transport - przeprowadzki - miasto - kraj
- zagranica, 3 samochody, różne gabaryty tel.
880 044 951

Teraz dla rolników wyższe kwoty oraz łatwiejszy dostęp do kredytów. Szybka oferta z wielu
Banków. Nie czekaj, zadzwoń. Karkonoskie Biuro
Kapitałowe, Jelenia Góra - 75/7522772
Windykacja należności, weksle - Centralne
Biuro Windykacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie oferuje kompleksowe usługi w zakresie
dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń w
postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Skup weksli - 504 319 888
Wróżka 40 zł. tel. 723 048 348
Wuco udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w
Jeleniej Górze, profesjonalni, przystępne ceny,
przyjazd na telefon, poradnictwo gratis, wykonujemy: udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i
spiralą elektr.,inspekcja wideo przykanalików - 601
841 896 WUCO Kanał-Nowak
Zapraszam panie, panów w karnawale na
rozrywkę taneczną. Termin podam telefonicznie.
Przewidziane na drugi tydzień stycznia. Dzwonić
10.00-11.00 tel. 75 76 461 53 po 20.00
Zapraszamy na kurs BHP dla pracodawców.
Oferujemy również szkolenia wstępne BHP dla
nowo zatrudnionych pracowników, oraz szkolenia
okresowe. Oprócz szkoleń proponujemy pełny
zakres usług BHP. - 660 431 602
Zarządzanie nieruchomościami wspólnot
mieszkaniowych oraz świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych. Tanie ubezpieczenia majątkowe
(samochód, dom, firma). - 513-134-403
Złota rączka... - Zrobi dobrze w twoim domu
i ogrodzie. Wszelkie prace od A do Z. Solidnie
i tanio. JG i okolice. Proszę dzwonić po 21szej.
Zapraszam. - 731 257 222

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Czyszczenie, pranie - tanio szybko i solidnie
czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerki.
Cena usługi do uzgodnienia, dojazd gratis
tel.885 898 284
EVA Nova - Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki.
Tanio, szybko i solidnie. Tylko najlepszy sprzęt i
środki. Zapraszam tel.885 898 284
Iseko usługi porządkowe, czyścimy parą biura,
sklepy, gabinety lekarskie, hotele, bary. Dzięki
parze poradzimy sobie z każdym zabrudzeniem
tel. 793 789 986
Odśnieżanie mini traktorem - Iseko usługi
porządkowe tel. 793 789 986
Odśnieżanie posesji dachów podjazdów itp.
Tanio, szybko i solidnie - 730 796 920
Odśnieżanie szybko i solidnie - Masz problem
ze śniegiem na posesji, chodniku, ulicy, parkingu,
placem manewrowym, itd dzwoń 605-916-872
Pięknie wyczyszczę dywany profesjonalnym
sprzętem karcher 5 letnie doświadczenia-zapraszam - 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie.
Odbieramy - przywozimy, wysoka jakość usług.
Zapraszamy. tel. 609 172 300
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin,
oraz tapicerki meblowej. Pracuję na sprzęcie i
środkach firmy Karcher 4-letnie doświadczenie.
Profesjonalnie-Szybko- Bezproblemowo tel
511-608-092
Posprzątam dom, mieszkanie, poprasuję dokładnie. Solidnie, sprzątanie przedświąteczne.
Jestem uczciwa, rzetelna, mam duże doświadczenie. Tylko poważne oferty. - 723 110 572

Transport & przeprowadzki - 1zł km Transport oraz przeprowadzki na terenie kraju
oraz Europy, kompleksowe (demontaż oraz
montaż mebli) szeroki wybór aut, ceny umowne,
szybko, solidnie, całodobowo. Zapraszamy 722-19-14-14
Transport do 3,5 tony, kraj i zagranica 1,5zł/
km. Szybko i solidnie - 607 211 642
Transport najlepsze ceny w JG - Przewiozę
osoby (bus 9-osobowy) lub rzeczy na terenie
Polski i za granicą. Dogodne ceny zawsze do
ustalenia. Info pod nr tel. - 790 790 193
Usługi transportowe kraj/zagranica, furgon/
chłodnia, ładowność 4 palety, wystawiamy faktury
Vat, Vat/UE dogodne ceny i terminy. Zapraszam.
- 784 119 968

USŁUGI
TURYSTYKA
Pokoje gościnne w Cieplicach - Oferujemy
do wynajęcia pokoje w domu jednorodzinnym.
Osobne wejście dla lokatorów. - 664 171 154
Wyciąg narciarski w Zachełmiu - Amatorów
białego szaleństwa zapraszamy codziennie
w godzinach10:00-16:00 na wyciąg narciarski
znajdujący się w Zachełmiu przy Hotelu Chojnik.
Cena biletu od osoby: 20zł za dzień, bilet ulgowy
15zł. Tel: 757175944

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Akupresura stóp - Leczniczy masaż stóp ,
metodą Chińską, posiadam certyfikaty i uprawnienia . Dojeżdżamy do klienta . kontakt tel.
691-588-255
Badanie Wzroku - Optyk Anna Cieplicka 83 a
, wychodzą na przeciw oczekiwaniom Klientów
i zaprasza na kontrolny pomiar ostrości wzroku
za Darmo!. Drogi Kliencie Mamy nadzieję,
że zaszczycisz nas swoją obecnością - 503
155 658
Hipoterapia - Terapia ruchem konia. Psychopedagogiczna jazda konna. Jazda w modelu
neurofizjologicznym. - 506 092 881
Masaż leczniczy klasyczny - Oparty jest na
technikach masażu klasycznego. Głównym celem
jest leczenie zaburzeń organizmu poprzez zabiegi
manualne. Wykonywany z użyciem środków
wspomagających zabieg np. różnego rodzaju
maści. - 506 092 881
Masaż Peloha - głęboki relaks - Daje wspaniałe
rozluźnienie fizyczne i psychiczne, wspiera
procesy przemiany materii, oczyszcza z toksyn,
przywraca witalność. Zawiera elementy masażu
polnezyjskiego, technikę Bowena, klasycznego,
akupresurę - O697390842
Masaże, zabiegi na ciało - Liposukcja kawitacyjna 50zl cale nogi+pośladki, banka chińska
30zl, drenomasaż 40zl, inne masaże dla Pan i
Panów,zabiegi na ciało. Kup karnet dostaniesz
zabieg gratis, karty stałego klienta, rabaty. - 697789-757
Profesjonalna stylizacja paznokci z
siedmioletnim doświadczeniem. Serdecznie
zapraszam. - 507 057 942
Profesjonalny masaż - Masaż z dojazdem
do klienta-klasyczny, leczniczy, wyszczuplający,
relaksacyjny antycellulitowy. Całościowy (godzina)
80,- częściowy (30min) 40,- - 59677878
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Promocja. Makijaż permanentny - Do końca
marca promocja na makijaż permanentny brwi
350, kreska górna 150, kreska dol 100, kontur
ust 400, kontur z cieniowaniem 500. kontakt
888530355 Jelenia Góra
Rozwijający sie salon fryzjerski oferuje wiele
promocji i rabatów. Profesjonalna obsługa i miła
atmosfera, sprawi, że poczujesz się jak u siebie.
Oferujemy strzyżenie męskie i damskie. Adres.
ul. Kiepury 32, Zabobrze\k.Policji. Zapraszamy 757671700, 511196618

Upięcia, koki, promocja - 50zł - Umów się telefonicznie na upięcie, a zapłacisz 20złotych taniej.
Tylko teraz. Salon fryzjerski MyHair, ul. Kiepury 32
Jelenia Góra. - 757671700, 511196618
Wykonuje paznokcie żelowe na formie lub
tipsie, szeroki wybór ozdób oraz żeli kolorowych.
Przyjadę i zrobię w twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Gwarancja jakości. - 500 505 012
SPRZEDAM
Sprzedam meblościankę 4 elem.w komplecie
cena 400zl do negoc., lampa czarna stojąca
wys.ok.180cm 35zl, aparat Olimpus SP510uz
kompletny cena 250zl. - 660 963 934

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam nowy materac:200cmx90cm,
sprężynowy cena 100 zł., biurko kol. mahoń
wielofunkcyjne + krzesło obrotowe cena 150 zł.,
Piechowice tel. 882 197 668
Sprzedam spawarkę mig mag cerdi 303 i
profesjonal 200 - 606 698 749
Sprzedam stoły 60x80 niklowane nogi mało
używane 4 sztuki po 100 zl - 661 118 739
Sprzedam używane narty i buty likwidacja
wypożyczalni za wszystko 800 zl - 661 118 739
Sprzedam wyciągarkę typ "Pionier" 3 fazy tel.
500 168 910 - 500 168 910
ODDAM
Szczeniaki owczarka niemieckiego katowoużytkowe długowłose 4 pieski i 1 suczka więcej
informacji pod telefonem - 606 884 741
Zabawki dla dzieci - Dzieci ze szkoły podstawowej zebrały swoje zabawki w bardzo dobrym
stanie, którymi już się nie bawią a mogą ucieszyć
inne dzieci. Chcą tym zrobić prezent dla potrzebujących. - 667 219 752

PRZYJMĘ

Przyjmę za darmo wózek dziecięcy głęboki
tel. 783 779 805

MIESZKANIA
KUPIĘ

2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu dla klienta
za gotówkę do 110 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2-pokojowe w Cieplicach - Wysoki parter
lub 1 piętro Osiedle XX-lecia lub Orle, gotówka.
lic.9549 - 726 290 939
Kupię kawalerkę w Jeleniej Górze bez pośrednictwa (parter,I piętro)z możliwością zamiany za
dopłatą na mieszkanie 54m2 w jeleniej Górze na
ul. Kiepury - 504 286 172
Pilnie 2 pokojowe mieszkanie minimum 48 m2,
2 pokojowe na Zabobrzu, dla zdecydowanego
klienta. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Pilnie 3 pokojowe w Jeleniej Górze, Cieplicach
do 75 m2 w rozsądnej cenie dla zdecydowanych
klientów. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Pilnie w Cieplicach - Mieszkanie 2 pokojowe dla
zdecydowanej klientki z gotówką. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie za gotówkę - Mieszkanie 3 pokojowe w
Jeleniej Górze, Zabobrze, Cieplice lub bliskie
okolice do 170 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Poszukuję dla konkretnego klienta mieszkanie
3-pokojowe najchętniej w Cieplicach ale niekoniecznie,nie wymagające remontu. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM

112 m2 za 150 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe
( czwarty pokój z werandy ) na drugim piętrze w
kamienicy, w centrum Kowar. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
1-go Maja ładne 73m2, parking - Duże
2-pokojowe mieszkanie w pełni rozkładowe, w
dobrym stanie technicznym, I piętro, ogrzewanie
z sieci, miejsce parkingowe, wyposażona kuchnia,duża 4-skrzydłowa szafa, zabudowa przedpokoju.
N.Otti 13225 - 603 491 335
2 - pokojowe - Zabobrze II - Po remoncie w
wieżowcu na VI pietrze. Pow. 41,3m2. Czynsz z
ogrzewaniem ok. 300zł. Cena 123tys.zł. Warto.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602
732 135
2 pok. bez pośredników 135tys. - 47,5 m.kw., J.
Góra, ul. Karłowicza. Dwa ładne, duże pokoje,
przestronna, jasna kuchnia. IV piętro. Docieplone.
Gotowe do zamieszkania, możliwość zakupu z
wyposażeniem. - 500 208 807
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie po remoncie
53 m2 z dwoma balkonami na drugim piętrze ul.
Kiepury. 175 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Zabobrze III - Mieszkanie 38 m2, z balkonem, zadbane na czwartym piętrze w bloku. 125
000 zł. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Zabobrze III - Mieszkanie 53,12 m2,
na pierwszym piętrze z balkonem, w spokojnej
okolicy, 185 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
2 pokoje, 50m, działka, Cieplice - Sprzedam
mieszkanie 50m2 w Cieplicach: czynsz 0 zł, po
remoncie, do wprowadzenia, bardzo ekonomiczne. Działka ok 70m2 idealna na garaż. Blisko
przystanek MZK, piekarnia, sklepy, przedszkole.
155 tyś - 515 144 017
2 pokojowe Karłowicza - Mieszkanie 48 m2 z balkonem na wysokim parterze. 155 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe Kiepury - Mieszkanie 53 m2 z dwoma
balkonami na drugim pietrze w bloku, 175 000 zł
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe Zabobrze - Mieszkanie 47 m2, z
balkonem na wysokim parterze Zabobrze I. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2-pok ul. Noskowskiego - W bloku na I piętrze
- 35m2 zadbane, ciepłe. Ogrzewanie sieciowe.
bOkna drewniane 8-letnie,panele podłogowe
Czynsz ok.250zł.Cena 117tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549 - 602 732 135
2-pok. w wieżowcu Zabobrze II - IX piętro
- 41m2 do remontu. Ogrzewanie sieciowe.
Czynsz ok.180zł w tym c.o.Cena 120ty.zł. - do
negocjacji. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135

2-pokojowe ok. ul. Mickiewicza - 60m2,na
parterze kilkurodzinnej poniemieckiej willi, ogrzewanie z sieci miejskiej, garaż na małe auto, idealne
również na lokal usługowy, cena 150tyś zł. N.Otti
lic.13225 - 603 491 335

54m2 na ul. Kiepury - 2-pokojowe mieszkanie na
IV piętrze 4-piętrowego bloku, rozkładowe, z wyposażoną kuchnią, dużym słonecznym balkonem,
widną łazienką z wanną i kabiną prysznicową.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

2-pokojowe, taras, ogród - 79m2 na I piętrze
kilkurodzinnej willi poniemieckiej w idealnej lokalizacji w ok. ulicy Mickiewicza i Słowackiego, bardzo
dobry stan techniczny, ogrzewanie gazowe, cena
do rozmów. N. Otti lic.13225 - 603 491 335

60m2 z balkonem i ogrodem - 2-pokojowe
mieszkanie + antresola, salon z wyposażonym
aneksem kuchennym, widna łazienka, sypialnia z
dużą szafą, kilkuletni budynek, ogrodzona posesja
pod lasem, mieszkanie jedynie do odświeżenia.
Otti1322 - 603 491 335

3 miesz 89, 75, 87tys JG okol - 1-54m, 2pok,
kuch, łaz, wys parter, ogródek, piwn, spokojna okol
2-65m,3pok, kuch, łaz, 2 piwn, 2komór, ogródek,
miejsce na garaż 3-57m,3pok, kuch, łaz, miejsce
parkingowe. Mieszk. do remontu ale w dobrym
stanie - 666 109 550
3 pok. - Dziwiszów - Od strony Maciejowej
pow.73,8m2 z balkonem w bloku na parterze.
Ogrzewanie z lokalnej kotłowni. W kuchni płyta
ceramiczna. Cena170tys.zł. Kameralne mini
osiedle. Warto. N.Rychlewski. Lic.9549. - 602
732 135
3 pokojowe 138 000 zł - Mieszkanie 49 m2 na
pierwszym piętrze w kamienicy z ogródkiem,
ogrzewanie etażowe. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
3 pokojowe 199 000 zł - Mieszkanie 86 m2 z
antresola na trzecim piętrze w kamienicy w pobliżu
centrum. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe Kiepury - Mieszkanie rozkładowe,
koło ZUS-u, 3 pokojowe, 62 m.kw. III piętro,
balkon, piwnica. Wymaga remontu ale wygodne
i ładne. Nieruchomości Rychlewski lic 9549 - 501
736 644

60m2 z balkonem w kamienicy - 3-pokojowe
mieszkanie na I piętrze kamienicy w okolicach
Małej Poczty blisko Szkoły Podstawowej nr
13,rozkładowe,z balkonem z widokiem na góry,
do częściowego remontu, cena do rozmów. Nier.
Otti l.13225 - 603 491 335
63 m2 na Kiepury - Mieszkanie 2 pokojowe ( pierwotnie 3 pokoje ) na czwartym piętrze w bloku, 189
000 zł. N. Rychlewski lic: 9659 - 667 219 752
63m2 Zabobrze III piętro I - 3-pokojowe mieszkanie ze słonecznym balkonem od strony podwórka,
mieszkanie środkowe, całkowicie rozkładowe, z 2
dużymi szafami, blok 4-pietrowy. Nieruchomości
Otti lic.132255 - 603 491 335
65m2 za 175 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe z
dużym tarasem na drugim piętrze w Dziwiszowie.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
70 m2 Zabobrze II - Mieszkanie 3 pokojowe z
dwoma balkonami na drugim piętrze w wieżowcu.
190 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

3 pokojowe w centrum - Mieszkanie 82 m2, na
pierwszym piętrze w kamienicy, przy ul. Wolności. 200 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

73m2 przy 1 Maja piętro I - Bardzo ładne
2-pokojowe mieszkanie całkowicie rozkładowe
z wyposażoną kuchnią i bardzo dużą szafą w
pokoju, ogrzewanie z sieci miejskiej, zagwarantowane bezpłatne miejsce parkingowe. Nieruch.
Otti 13225 - 603 491 335

3 pokojowe w wieżowcu - Mieszkanie 61 m2 z
balkonem po remoncie na ósmym piętrze. 200
000 zł. Zabobrze III. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752

79000 - Mieszanie do generalnego remontu ale w
centrum miasta, z oknami na ul M. Konopnickiej,
35 m.kw. II piętro. Lic 9549. Rychlewski nieruchomości - 501 736 644

3 pokojowe w wieżowcu - Mieszkanie po remoncie
61 m2 z balkonem na ósmym piętrze z pięknymi
widokami. 200 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

79m2 na ul. Słowackiego - ładne duże 2-pokojowe
mieszkanie z dużą kuchnią i łazienką, z wanną i
prysznicem, duży balkon, ogródek, kilku- rodzinna
poniemiecka willa, idealne lokalizacja. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

3 pokojowe, super cena - Ładne , przestronne
mieszkanie na II piętrze ul Świętojańska. Nowe
okna, ekonomiczne ogrzewanie. Do zamieszkania
po odświeżeniu. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
37m2 cena 118tyś zł - 2-pokojowe mieszkanie
na wysokim parterze, słoneczne, z niskim czynszem,z ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci, na
obrzeżach centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
38m - 125 000 w bardzo dobrym - Zadbane, czyste
w spokojnej okolicy Zabobrza (blisko lasu) Piętro
4/4 Instalacja oświetlenia 12V. Tanie w utrzymaniu,
2 pokoje. Piwnica + suszarnia + własne miejsce
parkingowe, klatka po remoncie. - 605 107 328
3-pok. po remoncie na Oś.Orle - Zadbane
mieszkanie w bloku na IV(ostatnim) piętrze
53,7m2. Ogrzewanie z sieci.Czynsz ok.320zł.
Cena 170tys.PLN. Rychlewski Nieruchomości
lic.9549. - 602 732 135
3-pok. w centrum po remoncie - W kamienicy
na drugim pietrze , pow.75,6m2. Ogrzewanie
gazowe. Nowe okna i instalacje, Czynsz ok.115zł/
mies. Cena 205tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
3-pokojowe tanie w utrzymaniu - Bardzo ładne
mieszkanie w Sobieszowie dla klienta gotówkowego, wyposażona kuchnia, zero czynszu,
ogrzewanie gazowe + koza, murowany garaż.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe w Siedlęcinie - W nowym budynku
,Ip. dwupoziomowe - ok.75m2.Ogrzewanie podłogowe ze wspólnej kotłowni na paliwo stałe. Gaz
z butli. Całkowicie bezczynszowe. Cena 200tys.
zł.Lic.9549 - 602 732 135
4 pokoje 90m2, osobne wejście - 4 pokoje 90m2,
osobne wejście, ogród, okolice lotniska - sprzedam lub zamienię na 50m2 Zabobrze II-III tel.
513 563 233
4 pokojowe 180 000 zł - Mieszkanie 73 m2 pierwotnie 3 pokojowe, na pierwszym piętrze w kamienicy
ul. 1-go Maja, w Jeleniej Górze. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
4 pokojowe Zabobrze - Mieszkanie 92 m2, z balkonem , na pierwszym piętrze w bloku, Zabobrze
III. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
40m2 ok. Liceum Żeromskiego - Małe 2-pokojowe
mieszkanie, całkowicie rozkładowe, I piętro, ogrzewanie gazowe, niski czynsz, bardzo zaciszna
lokalizacja, możliwość przejęcia ogródka. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
48m2 parter pilne - Kamienica, nowe okna,
ogrzewanie gazowe, 2pok, ul. Morcinka, 150 tyś
do negocjacji - 507 065 179
49000 kawalerka - W Piechowicach, w przyziemiu
bloku. Pokój, kuchnia, łazienka. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
51 m2 za 140 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe z
balkonem na pierwszym piętrze w bloku, Zabobrze
II. N. Rychlewski lic:9549 - 667 219 752
51m2 za 120 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe do
remontu, czwarte piętro, ul.Kiepury. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
52m2 Noskowskiego I piętro - 2-pokojowe
mieszkanie ze słonecznym balkonem i ładnym
rozkładem, wymagające remontu ale środkowe,
w docieplonym bloku bez windy. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
52m2 po remoncie - mieszkanie 3 pokojowe z
balkonem na trzecim piętrze w bloku okolice ul.
Morcinka. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
52m2 Zabobrze II piętro I - 2-pokojowe mieszkanie, całkowicie rozkładowe, ze słonecznym
balkonem, wymagające remontu, ale z ładnym
rozkładem i w ocieplonym bloku bez windy, cena
do rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

80 m.kw. 3 pokojowe - Ładne mieszkanie koło
stadionu. II piętro. Nowe okna. Wygodne i przestronne. Doskonała cena. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
80m2 za 175 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe na
drugim piętrze w kamienicy, w Jeleniej Górze N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
84 m.kw. parter 75tyś - Parter do adaptacji
na mieszkanie lub inna działalność. Lic 9549
, 84 m.kw. Sobieszów pod Chojnikiem. - 501
736 644
84 m2 za 79 000 zł - Dawna kuźnia pod Chojnikiem. Część budynku(ok 1/3) stanowiąca
przybudówkę do głównej bryły. Lokal użytkowy
z możliwością przekształcenia na mieszkalny,z
ogrodem. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
92 m2 w centrum - Mieszkanie 3 pokojowe na
trzecim piętrze w kamienicy w pobliżu Pl. Ratuszowego. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
92 m2 w centrum - Mieszkanie 3 pokojowe z balkonem na trzecim piętrze w kamienicy w pobliżu
Pl. Ratuszowego 280 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
92 m2 Zabobrze - Mieszkanie 4 pokojowe z
balkonem na pierwszym piętrze w bloku z cegły.
350 000 zł. do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
99 m2 w centrum - Mieszkanie 3 pokojowe z
weranda na parterze, może być jako lokal ( niegdyś wejście z ulicy przez werandą ). 220 000 zł.
N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjne 2 pokojowe - Mieszkanie 51 m2
z balkonem po kapitalnym remoncie na czwartym
piętrze w bloku, Zabobrze II. 165 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjne 3 pokojowe - Mieszkanie 61 m2,
po kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze w
wieżowcu, Zabobrze I 190 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Cudowne mieszkanie Bolków - Piękne,
zadbane mieszkanie, duże,3pokoje, łazienka,
kuchnia, przedpokój, oświetlone, garaż, piwnica,
umeblowane wyposażone cudowna okolica,
zapraszam do oglądania mieszkania, - 664
098 361
Idealne lokalizacja - Duże, ładne, 2-pokojowe
mieszkanie ze słonecznym tarasem, ogródkiem, I
piętro kilkurodzinnej poniemieckiej willi w okolicach
ul. Mickiewicza, ogrzewanie gazowe, nie wymaga
remontu. N.Otti lic.13225 - 603 491 335
Kawalerka na Zabobrzu III - W bloku na poddaszu o pow.29,7m2(skosy po podłodze znacznie
więcej) w kształcie litery C z jakby dwoma pokoikami. Okna połaciowe , ogrzewanie sieciowe.
Cena 105 tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
Kawalerka niedaleko Szklarskiej Poręby,
wszystkie wygody, własnościowe, bez czynszowe,
sprzedam lub zamienię na większe do 75 tyś zł.
tel. 726 317 956
Kawalerka ul. Transportowa sprzedam lub
zamienię na Cieplice. - 756 435 197
Kawalerka w Mysłakowicach - W bloku na
III piętrze. Jednopokojowe zadbane, środkowe
i ciepłe pow.29,3m2.Okna z PCV, panele podłogowe. Ogrzewanie z miejskiej sieci. Kuchenka
gazowa (gaz z butli). Cena 66 tys.zł. N.Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135
Kawalerkę sprzedam - Sprzedam 27m ul.
Transportowa. Spłacone ocieplenie budynku lub
zamienię na Cieplice mogę dopłacić. - 756435197/
668476019
Komfortowe 3 pokojowe - Mieszkanie 84 m2,
po kapitalnym remoncie, 2 łazienki, pierwsze piętro
w budynku po remoncie, przedmieścia Jeleniej
Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Lokal w Jel.Górze - 84 m.kw. Parter. Doskonały
na warsztat lub do adaptacji na mieszkanie.
Sobieszów pod Chojnikiem. Lic 9549 Cena 75000.
Polecam Remigiusz Rychlewski. - 501 736 644
Ładne 2 pokoje, 50m, działka - Sprzedam
mieszkanie 50m2 w Cieplicach: czynsz 0 zł, po
remoncie, do wprowadzenia, bardzo ekonomiczne. Działka ok 70m2 idealna na garaż. Blisko
przystanek MZK, piekarnia, sklepy, przedszkole.
155 tyś - 515 144 017
Ładne 3 pokojowe - Mieszkanie 52 m2, z balkonem, na trzecim piętrze w bloku, okolice Morcinka.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Ładne 3 pokojowe - Mieszkanie 61 m2, po
remoncie z balkonem na ósmym piętrze w
wieżowcu, z pięknymi widokami na góry. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Ładne 3 pokojowe - Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 49 m2, na pierwszym piętrze, z ogródkiem w okolicy US. 138 000 zł N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie - ok. A. Ekonomicznej - Niewielkie
ale dwupokojowe o pow.35,3m2 na pierwszym
piętrze w bloku z cegły po termomodernizacji.
Okna z PCV , ładna łazienka. Cena 105000zł.
Rychlewski Nieruchomosci. Lic.9549. - 602
732 135
Mieszkanie 100 m2 - Po remoncie 3 pokojowe
z balkonem i kominkiem na drugim piętrze w
kamienicy w centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 138 000 zł - 49 m2, 3 pokojowe
po kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze,
ogrzewanie etażowe, piwnica, ogródek, Jelenia
Góra. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2-pok 41m2 Zab.II - Mieszkanie
po remoncie. Okna nowe drewniane. Ocieplone,
po termomodernizacji. Bezproblemowi sąsiedzi.
Blisko do basenu, szkoły, sklepów. Telefon
wyłącznie po 16-18. Cena 130 000 czynsz 300
- 508 208 150
Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 49,26
m2 na 3 piętrze w kamienicy na rynku we Wleniu.
Pokój z aneksem kuchennym, niezależny pokój,
łazienka z WC i przedpokój. Czynsz ok.90.Cena
130000 zł do negocjacji - 725 383 447
Mieszkanie 2poziomowe Cieplice pow.121m2+2piwnice17m2,III,IVpiętro,budynek
cegła ul.Sobieszowska 28, Jel.Góra. Cena
wywoł.161.133,33zł(1335zł/1m2) Info: SMCieplice-Sobieszowska 28,tel.:757551929,pon.,śr.,czw
.18.00-20.00,smcieplice@wp.pl
Mieszkanie 3 pokojowe - 60 m2 z balkonem na
pierwszym piętrze w bloku, okolice Małej Poczty
w jeleniej Górze 180 000 zł N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 70 m2 z balkonem
na drugim piętrze w wieżowcu, Zabobrze II. 190
000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 82 m2, w kamienicy
na drugim piętrze w pobliżu centrum 200 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 86 m2 z antresolą na
trzecim piętrze w kamienicy, w Jeleniej Górze. 199
000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - Do odświeżenia, 65
m2 drugie piętro z dużym tarasem w Dziwiszowie.
175 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - Po remoncie z
balkonem, 61 m2 na ósmym piętrze, Zabobrzu
III. 200 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe - 92 m2, zadbane z
balkonem na pierwszym piętrze w bloku, Zabobrze
III. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 41m2 2-pok Zabobrze - Mieszkanie
po remoncie. Okna nowe drewniane. Ocieplone,
po termomodernizacji. Bezproblemowi sąsiedzi.
Blisko do basenu, szkoły, sklepów. Możliwość
zainstalowania internetu osiedlowego. Poproszę
o tel - 508 208 150
Mieszkanie 72,5m,Cieplice,piętro 3 z 4,nowa
cegła, po remoncie,urządzone,kuchnia,3 pokoje,
garderoba, łazienka,wc,2 balkony, piękny widok
na góry, własny parking, plac zabaw. 305 tyś
zł - 600 044 704
Mieszkanie 92 m2 - Ładne, 4 pokojowe z balkonem na pierwszym piętrze w bloku, Zabobrze III.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie ul. 1-go Maja - 73 m2, 4 pokojowe
( niegdyś 3 pokojowe )na pierwszym piętrze w
kamienicy, po częściowym remoncie. 180 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie w centrum - 58 m2, dwupoziomowe, 3 pokoje z balkonem na czwartym piętrze,
czynsz z ogrzewaniem tylko 100 zł. 215 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Nowe mieszkania - Cieplice - 2 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.9549 - 602 732 135
Okazja 3 pokojowe - Bardzo ładne mieszkanie
na II piętrze, koło stadionu, trzy sypialnie, kuchnia
, łazienka, piwnica. Nowe okna, parkiet. Lic 9549
- 501 736 644
Piękne 5 pokojowe - Mieszkanie 110 m2, parter
dwurodzinnego domu z ogródkiem i garażem.
Całość po kapitalnym remoncie, w Kaczorowie.
255 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
Piętro domu - Mieszkanie 60 m2 z balkonem,
3 pokojowe po remoncie, z ogródkiem, zielona i
spokojna część jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Pilnie sprzedam (80 000) lub wynajmę (700zł
m-c) mieszkanie 2 pokojowe, 40 m, 2 pokoje,
kuchnia-oddzielna, Wc+łazienka w Ścięgnach
k. Karpacza, ogrzewanie centralne węglowe. 694 195 068

Prokostal Sp. z o.o. zatrudni:
Specjalistę ds. sprzedaży/kooperacji
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie (preferowane
techniczne)
- płynna znajomość języka niemieckiego lub
angielskiego
- doświadczenie w zakresie sprzedaży

Oferty prosimy
przesyłać na adres:
biuro@prokostal.pl
Tel. 75-64-35-400/418

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przestronne 4-pokojowe rozkładowe
mieszkanie blisko centrum Jeleniej Góry, dobry
dojazd do obwodnicy. Taras o pow. 81 m2, wzdłuż
mieszkania balkon, 4 pokoje (wszystkie z wyjście
ma balkon/taras, niezależna kuchnia, łazienka po
remoncie (wanna + kabina prysznicowa), wydzielone wc. Kuchnia i łazienka z oknami wychodzącymi na taras. Cena 260 tys zł do negocjacji bez
pośredników tel. kontaktowy 500503917
Sprzedam 2pokojowe 34m Szymanowskiego
cena do negocjacji - 608 625 998
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Jeleniej
Górze, ul. Noskowskiego 10 I p. Kuchnia i łazienka
po remoncie. Kuchnia i przedpokój zabudowany.
Tel. 603 446 898, 75 75 42 498
Sprzedam kawalerkę, 26 mkw., w bloku na
parterze, położona w świetnej lokalizacji. Okolice
Jeleniej Góry. Mieszkanie wyremontowane, do
wprowadzenia i zamieszkania. Cena do negocjacji - 692 975 730
Sprzedam kawalerkę, ul. Paderewskiego 16/23,
Jelenia Góra, pokój + kuchnia + przedpokój +
łazienka, nowe okna plastikowe, opłaty około
160zł, bardzo ciepłe i słoneczne, 28m, cena
84000zł,tel 608660245
Sprzedam mieszkanie 53m2, Wrocław, dzielnica Fabryczna, dom z cegły tel. 536 157 795
Sprzedam mieszkanie dobra cena 2 pokoje
34m2 Szymanowskiego Zabobrze - 661 703
997
Sprzedam mieszkanie o pow. 68m2. Jelenia
Góra-Zabobrze III. XI p., słoneczne z 2 dużymi
balkonami. Cena do uzgodnienia. Bez pośredników. Tel. 781 379 226
Sprzedam w Cieplicach dwupokojowe 45m
oś. Fampa stare budownictwo, wysoki parter,
ogród, plac zabaw, łąki, park, rzeka 120tyś - 668
476 019
Stylowe 2 pok. ok. Matejki - Mieszkanie po
remoncie o pow. 54m2 dwu a właściwie trzypokojowe na II piętrze w kamienicy. Ogrzewanie
gazowe. Cena 169tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 602 732 135
Śliczne 3 pokojowe - Mieszkanie po kapitalnym remoncie 61 m2 z zabudowaną loggia, na
pierwszym piętrze Zabobrze I 190 000 zł. . N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Trzypokojowe ul.Wyspiańskiego - W bloku I
piętro środkowe , rozkładowe- 60m2. Ogrzewanie
sieciowe. okna PCV , panele podłogowe. Czynsz
ok. 400zł.Zadbane. Cena 185tys.zł.Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
W nowym budownictwie - 2-pokojowe mieszkanie,
rozkładowe, 47m2,z balkonem, lekkimi skosami,
niedaleko centrum ale w zacisznym miejscu,
z wyposażoną kuchnią i narożna szafą, niskie
koszty utrzymania, stan idealny. N.Otti lic.13225
- 603 491 335
Zabobrze 3 pokojowe - Mieszkanie 70 m2,
z dwoma balkonami na drugim piętrze w wieżowcu. 190 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

Chce wynająć mieszkanie kompletnie umeblowane w b. dobrym standardzie na okres min. 7
m-cy. Od 25 stycznia 2013r. - 698 453 298
Mieszkanie do 1000zł - Szukam do wynajęcia mieszkania. Podgórzyn, Zachełmie. - 669
409 662
Para szuka kawalerki do wynajęcia lub innego
mieszkania w Jeleniej Górze do 600 set zl nr tel.
785524495
Szukam kawalerki do wynajęcia lub innego
mieszkania w Jeleniej Górze do 600 zl ze sprzętem AGD i umeblowanego. - 785 403 657

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

2-pokojowe, umeblowane, blisko centrum, w
b.db. stanie, 900+media. - 660 615 331
3 pokojowe centrum - Wysoki parter, 3 pokoje.
Umeblowana , wyposażona kuchnia. Ładna
łazienka. Ekonomiczne co. Koło sądu. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
4 pokojowe ul.W.Polskiego - W kamienicy na
wysokim parterze o pow. użytkowej ok.52m2 +
duża piwnica w dobrym stanie za 1000zł/mies.
Nieruchomości Rychlewski .Lic.nr.9549. - 501
736 644
73m - Mieszkanie zlokalizowane w ścisłym centrum Jeleniej Góry. 2 pokoje (w tym bardzo duży
salon), przedpokój, kuchnia, łazienka z toaletą i
garderoba. Opłata najmu 1000 zł +opłaty (czynsz
200 zł+C.O.200 zł) - 699 922 033
Atrakcyjne 3 pokojowe - Mieszkanie 64 m2
wyposażone i umeblowane na trzecim piętrze
w kamienicy w pobliżu centrum Jeleniej Góry.
Studentom dziękujemy. 1000 zł plus media. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Cieplice - Wynajmę nowe dwupokojowe mieszkanie, aneks kuchenny, taras, umeblowana kuchnia. Cicha, spokojna okolica. - 605 379 727
Do wynajęcia kawalerka dla dziewczyny pracującej tel. 75 75 242 39

Do wynajęcia małe mieszkanie, umeblowane
tel. 75 75 242 29
Do wynajęcia mieszkanie 1-2 osobowe, umeblowane, przystępna cena tel. 75 75 242 29
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe z aneksem
kuchennym w centrum Cieplic, pokoje nieumeblowane. tel. 75 76 463 33, 601 794 937
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, TV, pralka, lodówka, ul. Kiepury(ok ZUS).
Duży balkon, słoneczne, 1000 zł+liczniki+1m-c
kaucja tel. 601 318 439
Do wynajęcia osobny pokój dla jednej osoby w
domku jednorodzinnym na parterze na Zabobrzu
ze wspólną kuchnią i łazienką cena 450 zl z
opłatami - 603 958 920
Do wynajęcia pokój cena 300pln+media-Zabobrze w domku jednorodzinnym. - 535 303 007
Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie na Zabobrzu tel. 696 990 947, 75 74 103 27
Duże z klimatem w Kaczorowie - Wynajmę
duże, niezależne, dwupoziomowe mieszkanie z
rustykalnym klimatem. Okna PCV, C.O komputer. Blisko szkoły, PKS i dużego sklepu. Bardzo
dobra komunikacja Jelenia G. – Wroclaw. 140
mkw. - 607 609 642
Kawalerka ul. Kiepury do wynajęcia od zaraz,
lokal jest umeblowany, wyposażony i po remoncie
tel. 695 943 795
Kawalerka umeblowana do wynajęcia tel.
883 005 356
Kiepury kawalerka, ładna do wynajęcia tel.
609 719 841
Luksusowe - nowoczesne 2 pokoje z widokiem
na panoramę Karkonoszy, łazienka, osobne
WC, w przedpokoju szafa pod wymiar 5m, w
słonecznym salonie aneks kuchenny starannie
wykończony. Na podłodze deska barlineck. W
piwnicy swój parking i komórka. 65m2, cena
1400.00 plus opłaty. - 533 189 434
Ładne 3 pokojowe - Mieszkanie, 64 m2, na
trzecim piętrze w kamienicy, umeblowane, ul.
Drzymały. 1000 zł plus media. Bez pośredników
- 889 898 898
M3 na Zabobrzu niedaleko ZUS w bloku czteropiętrowym. Środkowe - cieple. Dogodna lokalizacja.
Parking. Wyremontowane. Nowa kuchnia - wyposażona. Częściowo umeblowane. 800zł + opłaty
- 796989796, 75 6439113
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 60m.
na ul. Krótkiej. Umeblowane, kuchnia w zabudowie(osobne pomieszczenie). W łazience prysznic.
Pralka, szybki internet. Świeżo po malowaniu Tel.:
603 139 998
Mam do wynajęcia mieszkanie w Kowarach tel.
507 482 167
Mieszkanie - 1 pokój, umeblowane, do
wynajęcia od zaraz - 800 zł. Cieplice XX-lecia
tel. 606 827 736
Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu. Umeblowana kuchnia plus dodatkowe pomieszczenie
na garderobę. Tylko poważne oferty(Studentom
dziękujemy) 1200 zł + media. kaucja jednomiesięczna. - 796 155 544
Mieszkanie 84m/kw - Cena 650 zł plus
rachunki. Ulica Drzymały. Najlepiej 4 osoby studiujące lub firmy. Ogrzewanie gazowe, oferta od
01.12.2012 - 501 543 117
Mieszkanie Szklarska Poręba - Wynajmę w
domku, osobne wejście, pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, przedpokój, łazienka, ogrzewanie
gazowo-elektryczne, blisko wyciągu, duży ogród,
minimum na rok. 750,-zł + opłaty. tel.693123918
- 601 148 414
Mieszkanie w zabudowie szeregowej 56 z
ogrodem 400m w spokojnej dzielnicy domków
ul. Graniczna J.Góra. Duża kuchnia, 2pokoje,
łazienka z wanną, piwnica. Pełne wyposażenie. Po
remoncie. 990zł+rachunki - 502-322-266
Mieszkanie w zabudowie szeregowej 56m2
z ogrodem 400m w spokojnej dzielnicy domków
ul. Graniczna J.Góra. Duża kuchnia, 2pokoje,
łazienka z wanną, piwnica. Pełne wyposażenie. Po
remoncie 990zł+rachunki - 502-322-266
Na przedmieściu, ogródek - Tanio do wynajęcia
mieszkanie w okolicach Chłopskiej dwa pokoje z
kuchnią z ogródkiem, parter bez łazienki i toalety.
Istnieje możliwość zrobienia łazienki w ceniemożliwość negocjacji. - 504 942 733
Parter koło sądu - Do wynajęcia jako mieszkanie lub na biuro, kancelarię. Ok 70 metrów od sądu
przy Wojska Polskiego. Lic 9549 - 501 736 644
Piękne 75m2 poddasze os. Widok - Wynajmę
piękne, nowoczesne, słoneczne poddasze w
willi na os. Widok - JG Cieplice, olbrzymi salon z
aneksem kuchennym i AGD, antresola, balkon,
sypialnia, łazienka, ogród, 1000zl + media 693-503-602
Pokoje dla studentów - centrum - Samodzielne
mieszkanie, kuchnia, łazienka, dwa pokoje-umeblowane, mieszkanie po remoncie. Ul.
Wyczółkowskiego 1. Dedykowane dla studentów
lub osób pracujących. Ceny od 350 (1osobowy)
do 550 (2osobowy) - 690 996 207
Pokój dla studenta - 1.Pokój 1 i 2 osobowy,
mieszkanie samodzielne po remoncie, umeblowane. Właściciel nie mieszka na stancji. Okolice
małej poczty. 2.Pokój 2 osobowy (mieszkanie
studenckie) 100m od Politechniki,niskie opłaty
- 690 996 207

Pokój, miejsce w domu jednorodzinnym, media,
dostęp do kuchni, łazienki, z możliwością internetu,
miejsce na samochód, blisko UE. - 698 673 047
Przytulne i zadbane 2 pokoje - Wynajmę
przytulne, w pełni wyposażone mieszkanie 2
pokojowe, z piwnicą. Wokół ogrodzona zieleń,
miejsce do odpoczynku. Blisko centrum. 900 zł(z
czynszem)+opłaty+kaucja - 604 406 760
Wynajmę kawalerkę 25m2 dla osoby kulturalnej lub pary okolice PKP kontakt po 15-stej
509 860 049
Wynajmę kawalerkę w Jeleniej Górze do 600
set zl nr tel. 785524495
Wynajmę kawalerkę w pełni wyposażoną i umeblowaną kulturalnej osobie lub parze od 1 stycznia
2013, okolice PKP. Cena 600zł+liczniki+kaucja
800 zł Kontakt po 15-stej 509 860 049
Wynajmę korzystnie luksusową kawalerkę,
centrum Cieplic, umeblowana, satelita, internet,
garaż tel.602 656 346
Wynajmę mieszkanie 74m2 w centrum Jeleniej
Góry. 2 przestronne pokoje (w tym bardzo duży
salon), przedpokój, kuchnia, garderoba i łazienka
z wc. Opłata najmu 1000 zł + opłaty (200 czynsz
i 200 C.O.) - 699 922 033
Wynajmę mieszkanie w Kowarach. 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, balkon. Powierzchnia 63
m2. ogrzewanie z sieci miejskiej. - 603 857 849
Wynajmę pokój w mieszkaniu studenckim dwupokojowym. Mieszkanie umeblowane, z łazienką
i kuchnią, pokój zupełnie samodzielny. Okolice
Żeroma, blisko centrum. Tanio - 668 629 968
Wynajmę tanio mieszkanie dla pary. Mieszkanie
umeblowane, z łazienką i ładną kuchnią. Blisko
centrum, okolice Żeroma. Tanio. Przyjemne
sąsiedztwo. - 668 629 968

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

87m2 na dom lub I piętro - W 2010r. całkowity
remont od podstaw, poddasze, belki drewniane,
ogrzewanie gazowe, 4 pok., okna w suficie!
wysoki standard zamienię na podobny na niższej
kondygnacji - 507 065 179
Kawalerka 37m2 na większe - Zamienię
kawalerkę na Warszawskiej, bezpośrednie wejście
z ulicy do mieszkania, strych, piwnica, po generalnym remoncie, ogrzewanie C.O. na większe lub
sprzedam 80000zł bądź zamienię dwa mieszkania
na dom. - 607 211 642
Własnościowe 1 pokojowe zamienię na 2
pokojowe tel. 669 073 069
Zamiana mieszkania własnościowego 72m2,
rozkładowe, 3 pok., własne CO, po remoncie,
nowe okna na dom na wsi tel. 781 167 401
Zamienię lub sprzedam - 27m nowe budownictwo ul. Transportowa zamienię na Cieplice lub
sprzedam - 756435197/ 668476019
Zamienię mieszkanie 2-pokojowe (50m2) z
balkonem na kawalerkę. Tel. 601-347-644
Zamienię mieszkanie własnościowe 46m2 w Jel.
Górze I piętro,2pokoje+pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój,balkon,2piwnice,centralne gazowe, mieszkanie środkowe, na większe
4-pokojowe z balkonem - 667 268 964

DOMY
SPRZEDAM

1/2 domu, b.atrakcyjna okolica - Cicha, zielona
dzielnica blisko centrum miasta. 67 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka. Dodatkowo 2 piwnice, strych,
pralnia, mały ogródek. Niskie koszty utrzymania,
cena 220 tyś - 531 661 116
410 tyś nowy dom - Szeregówka , kilkuletnia,
doskonały stan , Podgórzyn. Dom z garażem,
gaz. Salon z kominkiem, 4 sypialnie, antresole. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736 644
Atrakcyjna szeregówka - Dom o pow.
całkowitej 210 m2, 5 pokoi, garaż na 2 samochody ładna działka w Cieplicach. 450 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom podzielony na kompletnie osobne 2 mieszkania 1 kawalerka 50 m 2 duże mieszkanie 80 m
z możliwością szybkiego połączenia świeżo wyremontowany dom z ogrodem z dwoma oczkami
wodnymi, z trzema alta - 607 445 544
Dom w Grudzy - Dom po kapitalnym remoncie
nowe okna, dach, elewacja, szambo, ect. atutem
ogrzewanie podłogowe, kręcone schody Działka
1300m2 możliwość dokupienia 1200m2 sąsiadującej. Kontakt: matinel@wp.pl Cena 295000
- 502 248 020
Dom w Kowarach - Wojkowie, 266 m2 powierzchni
całkowitej, 7 pokoi, garaż na działce 1136 m2. 530
000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom w Międzyrzeczu-Bobowicko wolnostojacy z
garażem oraz budynkiem gospodarczym o pow.
całkowitej 218,80m². Pow. działki 680m².Widok na
jezioro. Bez pośredników. - 885 342 947
Dom w stanie sur, zamkniętym - Niebanalna
architektura bryły budynku i wnętrza. Budynek
piętrowy z poddaszem i dużym garażem. Pow.
użytkowa ok.205m2 na działce 564m2. Cena
320tys,zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549.
- 602 732 135

Dom w Staniszowie - parterowy, 250 m2, 5
pokoi na działce 1283 m2. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Karpacz 250 000 zł - Przytulny domek około
80m2 powierzchni całkowitej na ładnej działce
451 m2, w Karpaczu Górnym. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Ładny dom - Budowany w 2003r, 174 m2
powierzchni, 5 pokoi, podpiwniczony, garaż
na działce 1015 m2 w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Okazja dom na sprzedaż - 130m2 po remoncie,
3 łazienki, 2 sypialnie, 2 kuchnie, pokój gościnny,
wiatrołap, garderoba podwójny strych, piwnica,
duży ogród z 3 altankami, garaż na 2 auta,
wyjeżdżamy za granice okazja cena 280tyś 884 776 852
Rozpoczęta budowa - Dom wolnostojący
133 m2 na działce 921 m2 według projektu
W-21.12a, w Wojcieszycach. Obecnie wylany
pierwszy strop. 200 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Sprzedam dom usługowo mieszkalny 97+97
m2 w Cieplicach super cena 694258713 - 693
239 503
Sprzedam dom w Pasieczniku plus działka, 15
km od Jeleniej Góry. Cena 100 tys. zł do negocjacji
tel. 781 583 292

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia dom zabudowa szeregowa 143m2
ul. Małcużyńskiego podwyższony standard, 5
pokoi, kuchnia, łazienka, toaleta, garaż, ogród,
duży taras, kominek, możliwość także sprzedaży.
Oferta bez pośrednika. - 888 221 321
Dom do wynajęcia - Świeżo wyremontowany
dom z ogrodem z dwoma oczkami wodnymi, 607 445 544
Dom wolnostojacy z ogrodem do wynajęcia w
Kowarach cena 1000 zl/mc. Więcej informacji
pod 503569534
Mam do wynajęcia dom: 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, Jelenia Góra ul. Mickiewicza tel. 506
031 097
Mam do wynajęcia duże, niezależne, dwupoziomowe mieszkanie z rustykalnym klimatem. Okna
PCV, C.O sterowane komputerem. Blisko szkoły,
PKS i dużego sklepu. Bardzo dobra komunikacja
Jelenia G. – Wrocław - 607 609 642
W Karpaczu - Trzy sypialnie, salon, garaż - przyzwoity stan techniczny: na dłuższy okres. lic.9549
- 726 290 939

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom szer. środkowy 161m2, nowy, do odświeżenia, blisko Cieplic, cicha, piękna okolica.
Zamienię na mieszkanie w Jeleniej Górze do
65m2 z dopłatą. Zapraszam do oglądania tel.
606 403 271

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ

Sprzedam 3,5 ha podzielone na 3 działki ( w
tym 8300 m kw. budowlanej)w bezpośrednim
sąsiedztwie stoku na Łysej Górze.Prąd , woda
na sąsiedniej działce. Pośrednikom dziękuję. 603 954 845
Sprzedam działki budowlane mieszkaniowe,
usługowe położone w Ścięgnach i Miłkowie przy
drodze dojazdowej do Karpacza. Doskonała
lokalizacja, piękne widoki, świetna inwestycja.
tel. 792 048 009
Wojcieszyce - działka 10 ar z budynkiem
podpiwniczonym, woda, prąd, dojazd do posesji - droga asfaltowa, do głównej drogi nr 3 120
m - 885 238 133

LOKALE
KUPIĘ

Kupie lokal handlowy, magazyn o pow. pow
100m, Jelenia Góra i okolice - 695 407 480

LOKALE
SPRZEDAM

Atrakcyjny lokal na 1 piętrze - Sprzedam na
dobrych warunkach atrakcyjny lokal handlowousługowy (ok. 86m2) w ścisłym Jeleniej Góry
na rogu 1Maja/Klonowica, znajdujący się na 1
piętrze, idealnie nadający się na gabinet, biuro,
etc. - 697-397-297; 75-752-29-80
Atrakcyjny lokal na 2 piętrze - Sprzedam na
dobrych warunkach atrakcyjny lokal handlowousługowy (ok. 63m2) w ścisłym Jeleniej Góry
na rogu 1Maja/Klonowica, znajdujący się na 2
piętrze. Idealnie nadający się na gabinet, biuro,
etc. - 697-397-297; 75-752-29-80
Lokal w Jel. Górze - 84 m.kw. Parter. Doskonały
na warsztat lub do adaptacji na mieszkanie. Sobieszów pod Chojnikiem. Lic 9549 Cena 75000zł.
Polecam Remigiusz Rychlewski. Lic.9549. - 501
736 644
Sprzedam budynek usługowo-mieszkalny, zarabiający na siebie. Super inwestycja, super cena,
super lokalizacja, hala 100m - 694 258 713
Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo usługowy na Zabobrzu,31m2,dwa pomieszczenia +
wc, drzwi i okna z pcv, ocieplony. Dobra lokalizacja, obok parking. Media: prąd, siła, woda. Tanio
sprzedam lub wynajmę. - 883 777 075
Sprzedam pawilon handlowo-usługowy o pow.
34m2 na Zabobrzu. Dobra lokalizacja przy ciągu
komunikacyjnym, obok parking i szkoła. Lokal
ocieplony, okna i drzwi pcv. Dwa pomieszczenia
+ wc. Cena to 30 tyś. - 883 777 075
Sprzedam pawilon o 48 m2, położony na
Zabobrzu przy ul.Kiepury 2. Obiekt posiada
klimatyzację, zaplecze z wodą oraz toaletą.
Więcej informacji udzielę telefonicznie. Cena do
uzgodnienia. - 721-715-250
Ścisłe centrum okazja - Sprzedam na dobrych
warunkach ostatnie atrakcyjne lokale handlowousługowe w ścisłym centrum Jeleniej Góry na
rogu 1 Maja/Klonowica. Idealnie nadające się pod
gabinet lekarski,kancelarie czy biuro. - 697-397297; 75-752-29-80

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Zdecydowanie kupię działkę budowlaną w
okolicach Jeleniej Góry, wystawa południowa,
widok na Śnieżkę, dobry dojazd, media do 30tyś
pln - avangard13@o2.pl - 666 393 777

4 pokojowe ul.W.Polskiego w kamienicy na
wysokim parterze o pow. użytkowej ok.52m2 +
duża piwnica np. na archiwum. Okna okratowane,
Czynsz 1000zł/mies + liczniki. Rychlewski Nieruchomości Lic.9549. - 501 736 644
Pilnie lokal - Nieduży pod zakład fryzjerski w
Jeleniej Górze, Zabobrzu. - 667 219 752
Wynajmę lokal handlowy w centrum Karpacza,
w ciągu zamkniętej dla ruchu ulicy Konstytucji 3
Maja. tel: 603 139 998

Zdecydowanie kupimy działki pod realizację
myjni samoobsługowych w Karpaczu, Szklarskiej
Porębie innych miejscowościach w promieniu
70 km od Legnicy. Powierzchnie działek od 500
m2, - 508 142 566

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Pilnie budowlana - Działkę powyżej 1000
m2 od strony Zabobrza w Jeżowie Sudeckim.
Zdecydowany klient. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
3 działki bud-rol, okolice JG - 1-Wojanów Bobrów
6000m-14zł/m, 2-Staniszów 5000m26zł/m,
3-Maciejowa 12000m-9zł/m, są to działki budowlano-rol z pięknymi widokami, mediami, możliwość
podzielenia działek i sprzedaży mniejszych, tereny
niezalewowe - 666 109 550
Działka prostokątna o pow.0,96ha w Wojanowie, wzdłuż głównej drogi. Media: woda, energia
elektryczna, wodociągi w bliskiej odległości. Możliwy podział na mniejsze. - 504 319 896
Jeżów Sudecki - 15 zł/ m.kw. Grunt oddalony od
mediów i osiedla o 50 metrów. Piękny widok. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Maciejowa - działka 3600 m kw - Sprzedam
w pełni uzbrojoną działkę zabudowaną starym
domem pomiędzy ul. Wrocławską a Trzcińską.
Pośrednikom dziękuję - 603 954 845
Najpiękniejsza działka budowlana w J-Górze
-Dziwiszów osiedle leśne zacisze z widokiem na
Śnieżkę. Powierzchnia 1001m².Zamieszkaj tam
gdzie inni spędzają urlop. - 885 342 947

Cieplice lokale do wynajęcia na cele usługowo
handlowe o pow. od 25 do 250 m kw. Telefon
501377514 - 602 712 990
Do wynajęcia lokal na ul. 1 Maja, 52m2 + zaplecze, okazja tel. 606 412 235
Do wynajęcia lokal w centrum Cieplic, 42m2,
parter tel. 507 311 803
Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 300m2,
biuro, media, przy głównej drodze na Wrocław,
budynek ogrodzony, plac 1000m2, cena do
uzgodnienia - 601 924 778
Gabinet kosmetyczny centrum - Sprzedam
wyposażenie gabinetu kosmetycznego: kombajn,
fotel, biurko, kosmetyki, meble pozostały sprzęt.
Gabinet świeżo po remoncie, niski czynsz.
Łazienka z prysznicem. Klientki - gotowy interes.
warto - 665 688 991
Lokal 20 m2 - Na parterze z wejściem od strony
ul. Drzymały, 2 pomieszczenia. 700 zł z mediami
plus kaucja. Nieruchomości Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Lokal 20m w Centrum JG - Do wynajęcia lokal
usługowo-handlowy o powierzchni 20m kw. Lokalizacja Centrum JG, koło Kościoła Garnizonowego.
Parter, duża witryna wystawowa - 509 623 832
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Lokal 32m ścisłe centrum, deptak ul. Długa
naprzeciw domu towarowego, główny ciąg handlowy, parter duża witryna, ogrzewanie w cenie
najmu - 888 221 321
Lokal biurowy 32m2, obecnie biuro rachunkowe
w centrum Cieplic. Wysoki parter, parking, w
budynku sklepu meblowego - 75 75 520 90
Lokal do wynajęcia - Centrum JG Róg Wyszyńskiego-Chrobrego 75mkw Dwupoziomowy
doskonała lokalizacja (w sąsiedztwie banki, rynek,
parking) Nadaje się na lokal gastronomiczny, salon
fryzjerski, kosmetyczny itd - 501 304 773
Lokal na 1 piętrze w centrum - Wynajmę na
dobrych warunkach atrakcyjny lokal handlowousługowy (ok. 86m2) w centrum Jeleniej Góry na
rogu 1Maja/Klonowica, znajdujący się na 1 piętrze.
Idealnie nadaje sie na biuro, gabinet, etc. - 697397-297; 75-752-29-80
Lokal na Zabobrzu - Do wynajęcia lokal o pow.
40 m2 pod działalność usługową. Cena 1300
PLN. - 535 303 007
Lokal w środku Zabobrza - ( 70 m2) po remoncie wynajmę dla lekarzy (sąsiedztwo szpitala),
dla kancelarii , agencji, dla delagatury banku.
Interesująca lokalizacja bo w centrum handlowym
Zabobrza . Inne propozycje - 500 183 261
Mam do wynajęcia hale w Piechowicach widoczne
z drogi krajowej nr 3 z podjazdem dla TIRów o
pow.: 130m2, 220m2 oraz 340m2. Pomieszczenia nadają sie na magazyn, produkcję, warsztat
samochodowy. - 603 686 033
Odstąpię lokal (wynajem) pełni wyposażony/
umeblowany (sprzedaż) Restauracja (Pizzeria)
ponad 120m2 użytkowych wszelkie pytania na
telefon od 10-20 - 790 519 790
Odstąpię pizzerię Hawaii w Jeleniej Górze, z
reklamą, logo i z wyposażeniem - 669 488 951
Odstąpię prosperujące solarium z gabinetem
kosmetyczno- fryzjerskim. Ul.Morcinka 43. 2
łóżka solarium, stanowisko fryzjerskie w pełni
wyposażone. Lokal po remoncie. 20.000zl. Polecam tel 888530355
Stanowisko dla tipserki - Niedrogo do wynajęcia stanowisko do robienia paznokci - tipsów
w dobrze prosperującym salonie fryzjerskim w
Cieplicach, klientki do przejęcia po poprzedniej
tipserce - 696 028 929
Ścisłe centrum okazja - Wynajmę na dobrych
warunkach ostatnie atrakcyjne lokale handlowousługowe w ścisłym centrum Jeleniej Góry na
rogu 1 Maja/Klonowica.Idealnie nadające się pod
gabinet lekarski,kancelarie czy biuro. - 697-397297; 75-752-29-80
W Karpaczu przy głównej ulicy wynajmę dwa
pomieszczenia pod działalność handlowo-usługowo-biurową tel. 697 278 975
Wynajmę lokal-pawilon handlowy na ul. Wolności 31B, 89 m2, cena 22 zł za 1m2 - 792 649832
Wynajmę lub sprzedam lokal handlowo
usługowy na Zabobrzu, 31m2, okna i drzwi z
pcv, dobra lokalizacja w ciągu komunikacyjnym.
Media: prąd, siła, woda. Obok parking. Tanio 883 777 075.
Wynajmę nowoczesny w pełni wykończony
lokal handlowy o pow. ok 160 m kw w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Lokal posiada duże witryny.
Cena najmu 5000,00 PLN netto. 697-397-297,
75-75-22-980
Wynajmę, odstąpię lokal gastronomiczny Classico Cafe w Pasażu Tesco (ok.100 m2).
Wiadomość pod nr tel 602 691 711
Zabobrze Kiepury 2 pokojowe - 40m2, 2
pokoje, łazienka, kuchnia, umeblowane, po
remoncie, wynajmę za 1000 zl miesięcznie, w
cenie jest już ogrzewanie mieszkania i ciepła
woda, do tego dojdą tylko liczniki - gaz i prąd. 508 114 518

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
84 m.kw. parter 75tyś - Lokal na warsztat lub do
adaptacji na mieszkanie z ogródkiem. Parter,
Sobieszów. Lic 9549 - 501 736 644
Hala magazynowo - usługowo - produkcyjna
około 200 m2 w Kowarach. 70 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Piękna stodoła - Siedlęcin, ok 800 m.kw. Solidny
mur, piękne widokowe miejsce, nowy asfalt, woda,
prąd, możliwość adaptacji na cele mieszkaniowe
lub inne. Lic 9549, - 501 736 644

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Hala 400m z placem 1000m - Do wynajęcia hala
na Zabobrzu, pod hurtownię lub inną działalność
adres Działkowicza 34. - 691-142-843
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