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Stypendia
dla zdolnych

Ankieta: mieszkańcy źle sądzą o władzy. Prezydent: to niewiarygodna ocena

Wyniki były porażające
Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych przeprowadziła w Jeleniej Górze ankietę na temat jakości dialogu
społecznego pomiędzy samorządem i mieszkańcami. Wyniki
dla władz miasta wypadły źle. 4. lutego odbyło się spotkanie
podsumowujące to badanie. Zaproszony prezydent Marcin
Zawiła nie przyszedł, bo uznał wyniki za niewiarygodne.
O co chodzi? Według prezydenta Zawiły ankieta została przeprowadzona
z wieloma błędami metodologicznymi, więc trudno o jej wiarygodność.
Członkowie koalicji podkreślali, że nie
są specjalistami w tej dziedzinie, ale
odpowiedzi na zadawane pytanie były
takie, jakie były. A jakie były? Między
innymi takie, że tylko 9 proc. badanych
jest zadowolona z pracy Rady Miasta,
a 16 proc. z pracy prezydenta, 55 proc.
wyraziło niezadowolenie z realizacji
obietnic wyborczych.

- Ankietę przeprowadziliśmy w
październiku i listopadzie. Jej celem
była pomoc samorządowi miasta
w poprawie komunikacji z mieszkańcami. Miała też ona pomóc w
ukierunkowaniu dalszej działalności
naszej Koalicji – mówił wczoraj członek
zarządu Stowarzyszenia All-ternatywa
Jakub Thauer, referent prezentacji
multimedialnej uzyskanych wyników.
Pytania w ankiecie obejmowały
trzy grupy: komunikację władzy z
mieszkańcami, ocenę rządzących mia-

Koalicję tworzy ponad 15 organizacji spośród około 30 aktywnie działających w Jeleniej
Górze. Za jej sprawą odbyło się już kilka ważnych debat, m.in. o jakości opieki zdrowotnej i
perspektywach w mieście dla młodych. Było podsumowanie półmetka kadencji prezydenta
Jeleniej Góry. W planach są kolejne takie spotkania. Koalicja ma też wiele własnych
pomysłów, jak poprawić jakość życia w Jeleniej Górze jej mieszkańcom.
Najlepsi uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych powiatu otrzymali stypendia
Starosty Jeleniogórskiego.
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Nowa galeria
już niebawem

JELENIA GÓRA

Zależy nam na poprawie jakości życia jeleniogórzan – mówili członkowie Koalicji.
stem i zadowolenie ze zrealizowanych
inwestycji oraz poprawę jakości życia i
problemy do rozwiązania. Mieszkańcy
narzekają na sposób informowania

Dobre projekty, więcej szans na dofinansowanie

Sporo pieniędzy na kulturę
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Promują. - Jeleniogórskie Centrum Kul577 tys. zł dla Jeleniej Góry na działania związane z kulturą. tury, Muzeum Gerharta Hauptmanna,
Z tych pieniędzy zostaną sfinansowane trzy projekty Muzeum Karkonoskiego na ponad 100 tys. zł. – Cieszymy
się bardzo, że ministerstwo wspiera
ważne dla naszego regionu działania,
czyli wystawę szkła Czesława Zubera,
jednego z najwybitniejszych artystów
szkła współczesnego, prezentację
prac XII Konkursu Graficznego im.

KARPACZ

Józefa Gielniaka. O 16 prac zostanie też
uzupełniona kolekcja malarzy związanych z Karkonoszami – powiedziała
Gabriela Zawiła, dyrektorka Muzeum
Karkonoskiego. Ponadto Filharmonia
otrzymała pieniądze na Obchody Roku
Witolda Lutosławskiego i zakup instrumentów, ubiega się jeszcze o Konkurs
Szopenowski oraz Festiwal Gwiazdy

czy też Przystań Twórcza – Cieplickie
Centrum Kultury otrzymały pieniądze
na poprawę infrastruktury.
Natomiast nie zapadła jeszcze decyzja co do sztuk wizualnych, czyli
wniosków składanych przez jeleniogórskie teatry oraz Biuro Wystaw
Artystycznych w Jeleniej Górze.
(Mea)

Jeszcze gorzej wypadły dla samoprzez samorząd o sprawach miasta.
Ankietowani chcą więcej wiedzy o rządowców wyniki w kategorii: ocena
tym, kiedy i gdzie mogą się spotkać z rządzących miastem
Więcej na str. 3
radnymi oraz prezydentem.

JELENIA GÓRA

Mieli 5 tys. porcji narkotyków
Takiej „walentynkowej niespodzianki” dwaj mężczyźni z Jeleniej
Góry z pewnością się nie spodziewali.
14. lutego br. policjanci znaleźli w ich
mieszkaniu blisko pięć tysięcy porcji
marihuany i amfetaminy. Policjanci
Wydziału Kryminalnego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymali informację, że dwaj jeleniogórzanie w wieku 24 i 31 lat mogą mieć w
mieszkaniu narkotyki. - Informacja ta
potwierdziła się - informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Gó-

Dochody handlowców kontra bezpieczeństwo turystów i gości

Nowy tunel zabrał utarg?
– Odkąd zamknęli centrum Karpacza dla ruchu samochodowego sprzedaż pamiątek spadła o połowę – wyznaje Bartosz Kocuba, pracownik stoiska z pamiątkami. Właściciele
punktów usługowych, które znajdują się w centrum chcą,
by choć częściowo przywrócić tu ruch samochodowy.
W Galerii Sudeckiej na
jeleniogórskim Zabobrzu
trwa adaptacja powierzchni
pod hipermarket Real.
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Fot. Angela

Mimo ambitnej walki,
ekipa Wojciecha Lary musiała uznać wyższość zespołu
świdniczan.
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- Od końca listopada, kiedy został
otwarty tunel, turyści omijają centrum
i nie widzą, że są tu stoiska z pamiątkami. Nieliczni, którym zależy na
obejrzeniu miasta dopiero przychodzą,
a większość szosuje na stokach lub

siedzi w hotelach . Brakuje oznakowania, którędy dojść do centrum, no i
parkingów. A te co są, kosztują 10 zł za
godzinę – dodał Bartosz Kocuba.
– Mogłaby to być ulica jednokierunkowa. Turyści przejeżdżając

widzieliby, gdzie warto pójść coś
zjeść, czy kupić pamiątkę, a tak
przychodzi mniej klientów do sklepu, w którym pracuję. Potrzebne są
kierunkowskazy, gdzie jest centrum,
by przyciągnąć turystów, którzy jadą
na narty i nawet nie wiedzą, że obok
tunelu, którym jadą jest perełka
Karpacza – mówiła pracowniczka
sklepu spożywczego. - Ale poczekam
jeszcze do wiosny, jeśli powstaną
tu ławeczki, skwery, rabatki, coś
co przyciągnie zwiedzających i
klientów, to może pomysł okaże się
słuszny – dodała.

– Nie będziemy przywracać ruchu
samochodowego. Na wiosnę ogłosimy przetarg na projekt zagospodarowania deptaku, na którym będą
ustawione ławki i nasadzone rośliny.
Wprowadzimy też drogowskazy
do centrum, a osoby prowadzące
działalność gospodarczą już mogą
zgłaszać się do nas, by na znakach
były również informacje o ich firmach. Myślę, że sezon letni pokaże,
że pomysł był dobry – powiedział
Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza Karpacza.
(Mea)

rze. - W workach i torbach znajdowała
się marihuana, z której uzyskać można
było blisko 4200 porcji oraz ponad 600
porcji amfetaminy. Ponadto zabezpieczono dwie wagi elektroniczne do ważenia środków narkotycznych – dodaje
podinsp. Edyta Bagrowska.
Mężczyźni trafili do policyjnego
aresztu. - Policjanci sprawdzają źródło
pochodzenia zabezpieczonych narkotyków, a także czy mężczyźni nie
zajmowali się ich dystrybucją – dodaje
podinsp. Edyta Bagrowska.
(112)
JELENIA GÓRA

Surowa kara za sople
– Nawet 500 zł może wynieść grzywna za nie usunięcie sopli i nawisów
śnieżnych z dachów, a do 100 zł kosztuje mandat za nieodśnieżone chodniki –
poinformował Artur Wilimek, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Jednak przez ostatnie dni na wielu
budynkach wisiały ogromne sople, a na
chodnikach zalegała gruba warstwa
śniegu. Straż miejska przeprowadziła
kilkadziesiąt kontroli. – Staramy się
najpierw upominać, jeśli to nie poskutkuje nakładamy grzywnę - dodał
Artur Wilimek.
(Mea)
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Ponad 5 mln złotych dla bezrobotnych na otwieranie własnych firm

Powiatowy Urząd Pracy w
Jeleniej Górze otrzymał ponad 11 mln 600 tys. zł na
programy na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla ok.
2089 osób bezrobotnych.
Planujemy pozyskać jeszcze więcej
pieniędzy z różnych źródeł m.in. z
rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej – powiedziała Urszula
Filipczuk, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.
Najwięcej bo aż 5 mln 340 tys. zł
zaplanowano przeznaczyć z Funduszu Pracy PUP w Jeleniej Górze na
przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej dla 277 osób. – Nie są
to pożyczki, jak wcześniej zapowiadano, a jednorazowe dotacje – mówiła
Urszula Filipczuk.
Ponadto na prace interwencyjne
dla bezrobotnych zaplanowano
30 tys. zł dla 5 osób, na szkolenia
indywidualne i grupowe 100 tys. zł
dla 25 osób, na szkolenia w zakresie
Aktywnego Poszukiwania Pracy

POWIAT

Fot. MEA

Na co i ile będzie pieniędzy

również 100 tys. zł dla 176 osób, na
prace społecznie użyteczne 400 tys.
zł dla 240 osób, na badania lekarskie,
psychologiczne i specjalistyczne prawie 33 tys. zł dla 660 osób, na zwrot
kosztów przejazdu (na szkoleniu lub
staż) ponad 22 tys. zł dla 44 osób,
na refundację kosztów opieki nad
dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
25 tys. zł dla 18 osób, na przyznanie
bezrobotnym jednorazowo środków
na założenie spółdzielni socjalnej
60 tys. zł dla 5 osób, na przyznanie

bezrobotnemu środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni
socjalnej 30 tys. zł dla 3 osób.
Ponad 2 mln 600 tys. zł przewidziano na staże dla 386 osób, 1 mln
300 tys. zł na roboty publiczne dla
142 osób, a 840 tys. zł przewidziano
na refundację pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 59 skierowanych
bezrobotnych .
- Na program specjalny „Przełam
bariery”, którego celem jest aktywizacja 48 osób bezrobotnych z Jeleniej
Góry i powiatu jeleniogórskiego
pozostających w szczególnej sytuacji
na rynku pracy zaplanowaliśmy
ponad 700 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na staże dla 21 osób,
dotacje na otwarcie działalności
gospodarczej dla 10 osób i refundacja
pracodawcom kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy
dla 17 osób – zaznaczyła dyrektorka
PUP.
W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego zostaną zorganizowane
staże dla 69 osób, których koszt
wyniesie prawie 400 tys. zł oraz
przyznane będą dotacje dla 257 osób

w kwocie ponad 5 mln zł. Bezrobotny
będzie mógł otrzymać 20 tys. zł na
otwarcie działalności gospodarczej,
czyli więcej, niż w ubiegłym roku.
Łącznie w europejskim programie
„Kapitał Ludzki” weźmie udział 326
bezrobotnych, na których przeznaczona została kwota ponad 5 mln
500 tys. zł.
- Po raz pierwszy będziemy uczestniczyć w programie pilotażowym,
jako jeden z trzech powiatów (obok
Kłodzka i Lubania Śl.). Na czym to
polega? Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłosił
przetarg dla agencji zatrudnienia.
Następnie wyłoniona firma otrzyma
środki finansowe na aktywizację 320 osób zarejestrowanych w
naszym urzędzie, które są długotrwale bezrobotne, kobiety które
po urodzeniu dziecka nie podjęły
zatrudnienia, dla osób powyżej 50
roku życia oraz dla niepełnosprawnych. Taka firma będzie musiała
znaleźć pracę dla osób z tych grup i
jeśli przepracują w danym miejscu
określoną ilość miesięcy, agencja
otrzyma za to pieniądze – podkreśliła Urszula Filipczuk.
Agata Galas

POWIAT

Trwają zapisy na targi Tourtec
Do 15 marca wystawcy mogą
zgłaszać udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych
Tourtec 2013, które są zaplanowane
na 10 i 11 maja, na jeleniogórskim
placu Ratuszowym. - Na jubileuszowe targi, które organizujemy już
po raz piętnasty, zgłosili się m.in.
przedstawiciele Zamku Königstein
w Niemczech, biura podróży, Regionalna Organizacja Turystyczna z
Opola, Gmina Jawor, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich,
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin Karkonoskich,
Państwowa Wyższa Szkoła im.
Witelona z Legnicy, powiaty gryficki
i wolsztyński - wymienia Wiesław
Dzierzba, dyrektor Wydziału Pro-

mocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Po raz drugi na tych targach
będzie zorganizowana wraz z
Książnicą Karkonoską Ogólnopolska Giełda Wydawnictw i Prasy
Turystycznej. - Chcemy ubarwić
targi o większą ilość występów
zespołów muzycznych, odbędzie
się też seminarium. Partnerstwo
Ducha Gór będzie prezentować
różnorodne wyroby regionalne.
Zachęcamy osoby nie t ylko z
branży turystycznej, ale również
regionalnych artystów i wytwórców produktów rękodzielniczych i
spożywczych do zgłaszania się na
targi –mówi Wiesław Dzierzba.
(Mea)
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Wybitni uczniowie dostaną w skali roku po 2140 złotych

Stypendia dla młodych zdolnych

Stypendium Starosty Jeleniogórskiego, które wynosi w skali
roku 2140 zł przyznano: Jessice
Gawołek z Liceum Ogólnokształcącego w Szklarskiej Porębie,
Michałowi Miliszkiewiczowi z
Technikum Mechatronicznego w
Piechowicach, Martynie Piech ze
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie, Justynie
POWIAT

Targi z sukcesem
Delegacja z jeleniogórskiego starostwa uczestniczyła w międzynarodowych Targach Holiday World w
Pradze. – Prezentowaliśmy projekt
„Karkonosze i Łużyce Górne – Aktywnie przez cztery pory roku”, markę
Karkonoszy oraz ofertę gmin powiatu
jeleniogórskiego – powiedziała Elżbieta
Bojczuk z Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze. - Pytano o kartę regionalną, dzięki której można uzyskać
promocyjne ceny w niektórych muzeach czy restauracjach, o połączenia
kolejowe do punktów, z których pieszo
można przejść do innych atrakcyjnych
turystyczne miejsc lub wrócić do Czech
- mówiła Elżbieta Bojczuk.
Oprócz katalogów, w których promowana jest aktywna turystyka górska, jak przysłowiowe ciepłe bułeczki
„szły” mapy i spis baz noclegowych.
(Mea)

Fot. MEA

Z najlepszymi uczniami
szkół ponadgimnazjalnych
powiatu jeleniogórskiego
spotkał się starosta Jacek
Włodyga i wręczył młodym
zdolnym dokument o przyznaniu stypendium.

ła z Technikum Mechatronicznego
w Piechowicach.
Listy gratulacyjne od starosty
Jacka Włodygi i przewodniczącego
rady powiatu Rafała Mazura za
wyróżnienie Stypendium Prezesa
Rady Ministrów, które wynosi w
ciągu roku 2580 zł odebrali: Daria
Aleksandrowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Piechowicach,
Patrycja Głuszczyńska z Liceum
Ogólnokształcącego w Kowarach,
Aleksandra Hochół z Liceum
Ogólnokształcącego w Szklarskiej
Porębie, Krystian Konopka z Technikum Informatycznego w Piechowicach, oraz Katarzyna Wołoszyn
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Trzmiel z Liceum Ogólnokształcą- w Kowarach, Janowi Waraszko z w Szklarskiej Porębie.
cego w Kowarach, Ewelinie Szkla- Technikum Informatycznego w
(Mea)
rek z Liceum Ogólnokształcącego Piechowicach, Krzysztofowi Zapa-

W dniu 15.06.2010 r. badanie zespołu specjalistów wykazał
u Pawełka głęboki autyzm wczesnodziecięcy

Przekaż swój 1% podatku !
W polu „Cel szczegółowy 1% podatku”
proszę wpisać:

PAWEŁ GAUMER NR. 8337
Na – leczenie i rehabilitacje

Numer KRS

0000037904
www.pomocdlapawelka.pl
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Mieszkańcy uważają, że samorządowcy źle pracują. Prezydent: to niewiarygodna ocena

Wyniki były dla rządzących porażające
warzyszenia Allternatywa Paweł
Gluza. Członkowie Koalicji podawali
też liczne przykłady, jak poprawić
współpracę między organizacjami
pozarządowymi i miastem tak,
aby jak najlepiej służyła ona mieszkańcom.
Prezydent Marcin Zawiła wyniki
ankiety uznał za niewiarygodne.
Jego zdaniem, po zasięgnięciu opinii

u jeleniogórskich naukowców, jest
ona obciążona licznymi błędami
metodologicznymi, dlatego postanowił zlecić przeprowadzenie takich
badań profesjonalistom.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych,
wchodzących w skład Koalicji podkreślali, że chcą stać z władzami
miasta w jednym rzędzie, jeśli idzie

Restauracja „Europa” w nowej odsłonie

JELENIA GÓRA

REGION

Restauracja „Europa”
Justyna Czyż
Zaprasza
Codziennie
Od 12:00 do 22:00
Ul. 1 Maja 16/18 Jelenia
Góra
Tel. 721 528 139

Rodzice zainteresowani zaszczepieniem swoich dzieci przeciwko
pneumokokom lub wirusowi HPV,
mogą zgłaszać się do poszczególnych realizatorów programów
wybranych przez Miasto w drodze
otwartego konkursu ofert.
Program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez
szczepienia przeciw wirusowi HPV
– skierowany jest do dziewczynek
w wieku 12 lat (rok urodzenia
2001) mieszkających na terenie
Miasta Jeleniej Góry oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Tutaj jako pozytywy wskazywano
tylko: obwodnicę, boiska, place
zabaw oraz remonty kamienic. Natomiast połowa ankietowanych nie
zauważyła, żeby władze w swojej
polityce uwzględniały problemy osób
niepełnosprawnych, młodzieży oraz
seniorów.
A jaki problem wymaga w mieście
natychmiastowych działań? Na

pierwszym miejscu jest tworzenie
nowych stanowisk pracy, potem
respektowanie prawa, następnie
służba zdrowia oraz zatrzymanie
młodych w mieście.
- Taką samą prezentację przedstawiliśmy 23 stycznia panu prezydentowi, zapraszając go jednocześnie
na dzisiejsze spotkanie – mówił
prowadzący konferencję szef Sto-

Od 23.02.2013r. w każdą sobotę
ZAPRASZAMY
DANCING DLA KAŻDEGO !!!
8 MARCA – DZIEŃ KOBIET
Zrób prezent swojej dziewczynie,
żonie, kobiecie
Zaproś swoją kobietę na romantyczną kolację.
Gwarantujemy miłą atmosferę
Wieczór niespodzianek
Pokaz kuchni molekularnej : GODZ.:
20.00

JELENIA GÓRA

PRZEKONAJ SIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE JAK WYGLĄDA KUCHNIA W
NOWOCZESNYM WYDANIU
- DESERY
- PIANKI
PRZYGOTOWYWANE Z UŻYCIEM
KRÓLA WIECZORU – CIEKŁEGO
AZOTU
NIEZAPOMNIANE WRAZENIA GWARANTOWANE
PRZYJDŹ A NIE POŻAŁUJESZ
Tu się napijesz i dobrze zjesz
Organizujemy imprezy okolicznościowe tj. wesela, komunie itp.
ZAPRASZAMY

Zaszczep dziecko

Szczepienia przeciw wirusowi HPV wykonuje:

NZOZ „Przychodnia Zabobrze
s.c., ul. Ogińskiego 1B, 58-506 Jelenia Góra, rejestracja - tel. 75 643
06 30, 75 643 06 40. Planuje się
zaszczepienie 190 dziewczynek.
Program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych – skierowany
do dzieci w wieku od 24 do 36
miesiąca życia mieszkających na
terenie Miasta Jeleniej Góry oraz
przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na
terenie Miasta.
Szczepienia przeciw pneumokokom wykonują: Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu:
POZ „Orle”, ul. Cieplicka 83a,
58-560 Jelenia Góra, rejestracja
tel. 75 761 63 74. Planuje się zaszczepienie 380 dzieci.
(UM)

o poprawę jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry. – Pewnie
nasza ankieta, w sferze metodologii
zawiera różne błędy, ale przecież
badała określony wycinek życia
miasta. Chodzi nam o to, żeby to
poprawić. Mamy nadzieję, że tak się
stanie – mówili. To była konkluzja
spotkania…
Bożena Bryl-Chrząszcz

Taka jaskinia w Karkonoszach!
Geolog z Karkonoskiego Parku
Narodowego Roksana Knapik odkryła pierwszą jaskinię krasową w
polskiej części Lasockiego Grzbietu
na obszarze otuliny Karkonoskiego
Parku Narodowego. Wapienie krystaliczne pojawiają się licznie we
wschodniej i południowej części
Karkonoszy, już po czeskiej stronie
granicy. Utworzyło się w nich kilka
jaskiń. Naukowcy zastanawiali się,
dlaczego takich obiektów nie ma
polskiej stronie, jednak rozwiązanie tego problemu okazało się
jedynie kwestią czasu.
W kamieniołomie wapienia
krystalicznego odnaleziono dwa
otwory, które prawdopodobnie
stanowią wloty do tej samej jaskini. - Wlot dolny udostępnia około 7
metrów jaskini. Stromo nachylony

wąski korytarz prowadzi do niewielkiej komory, na ścianach której
można oglądać nacieki. Występują
tu stalaktyty, kolumny naciekowe
(stalagnaty) i draperie. Na końcu
komory znajduje się niestety wielki
zawał, z potężnymi głazami. Położony kilka metrów powyżej górny
wlot jaskini jest niedostępny – czytamy na stronie KPN.
Wapienie krystaliczne w Lasockim Grzbiecie są również siedliskiem dla wielu rzadkich gatunków
roślin, a same jaskinie – domem
m.in. dla nietoperzy. - Mamy więc
nadzieję, że takie odkrycie przyciągnie w Lasocki Grzbiet naukowców,
wierzymy bowiem, że rejon ten
kryje jeszcze wiele tajemnic - dodają pracownicy KPN.
(KPN)

Trwa realizacja Galerii Sudeckiej z setką sklepów i multikinem oraz restauracjami i dużym parkingiem

Real będzie wkrótce
W Galerii Sudeckiej – pierwszym regionalnym centrum
handlowo–rozrywkowym w Jeleniej Górze realizowanym
przez Echo Investment – trwa adaptacja powierzchni pod
Real.
- Prace związane z przygotowaniem powierzchni dla hipermarketu Real przebiegają zgodnie z
planem. Trwa montaż kas, a także
instalowanie regałów, chłodni i
innych elementów wyposażenia.
Prace zakończą się w marcu br. mówi Marcin Materny, dyrektor
Działu Centrów Handlowych Echo
Investment.
W maju br. rozpoczną się prace
związane z nową, dobudowywaną
częścią galerii, która wraz z obecnym Echo stworzy Galerię Sudecką
- pierwsze regionalne centrum

handlowo-rozrywkowe w Jeleniej
Górze.
Spółka Echo Investment posiada
również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
dotyczącą m.in. budowy ronda, które stanowić będzie centralny punkt
układu komunikacyjnego tzw.
obwodnicy miasta okalającej obiekt
od strony zachodniej i północnej,
łączącego się z ul. Legnicką oraz
z drogą wojewódzką w kierunku
Wrocławia.
Proces komercjalizacji Galerii
Sudeckiej przebiega bardzo spraw-

nie. Podpisano już umowy m.in. z
hipermarketem Real (12 000 mkw.),
grupą LPP (Reserved, House, Mohito,
Cropp, Sinsay – łączna powierzchnia
sklepów LPP to 3 500 mkw.) a także
spółką Helios - w Galerii Sudeckiej
powstanie 7-salowe kino tej sieci.
Przypomnijmy: Nowy obiekt
dysponować będzie całkowitą powierzchnią 53 000 mkw. Powierzchnia handlowa to 30 000 mkw. W
programie centrum zaplanowano
100 sklepów, restauracji i punktów
usługowych oraz 7-salowe kino
Helios z częścią kawowo-barową. Powstanie też nowy parking podziemny
- łącznie klienci będą mieli do dyspozycji 1200 miejsc postojowych.
(Echo/Red)

Fot. KPN

Dokończenie ze str. 1
Tylko 9 proc. ankietowanych jest
zadowolonych z pracy radnych, a
16 proc. z pracy prezydenta. Co do
poprawy jakości życia, wyniki też
były kiepskie, bo większość biorących
udział w badaniu takiej poprawy nie
zauważyła, krytykowano też nieudolność w prowadzeniu miejskich
inwestycji.
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Leczenie kanałowe (endodontyczne)
Co to jest leczenie kanałowe
(endodontyczne)?
Leczenie kanałowe zęba to leczenie nieodwracalnych zapaleń
miazgi zęba, czyli nerwu i naczyń
krwionośnych znajdujących się
wewnątrz zęba. Przyczyną chorób miazgi są bakterie, które do
wnętrza zęba dostają się poprzez
ubytek próchniczy, szczelinę między wypełnieniem a zębem lub
pęknięcia. Miazga zęba zaatakowana przez bakterie obumiera
a bakterie przedostają się poza
wierzchołek korzenia zęba i powodują stan zapalny kości dookoła
korzenia (ropień).
Czy leczenie kanałowe (endodontyczne) jest bolesne?
Leczenie kanałowe to całkowicie bezbolesny zabieg, wykonywany w znieczuleniu, najczęściej na
jednej wizycie. Alternatywą dla
leczenia kanałowego jest usunięcie chorego zęba.
Leczenie kanałowe (endodontyczne) polega na oczyszczeniu
wnętrza zęba z bakterii oraz
martwych lub obumierających
tkanek miazgi, zdezynfekowaniu
kanałów korzeniowych oraz wypełnieniu ich biokompatybilnym
materiałem.
Aby wykonać tak skomplikowane
zabiegi, konieczne jest optyczne powiększenie operowanego pola przy
pomocy mikroskopu stomatologicznego i odizolowanie leczonego zęba

Rada Nadzorcza Miejskiego Przeds i e b i o r st wa
G o s p o d a rk i
Komunalnej
w Jeleniej Górze podczas
posiedzenia
w d n i u 14
l u t e g o b r.
podjęła uchwałę o odwołaniu z
funkcji prezesa Spółki Michała
Kasztelana, w związku osiągnięciem wieku emerytalnego. Na
tej funkcji zastąpił go wieloletni
pracownik MPGK, dotychczasowy
członek Zarządu Spółki Włodzimierz Stasiak, która zapowiada,
że stawia na jakość.

Konkurs na szefa
Teatru Norwida
– Miasto ogłosiło konkurs,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na obsadzenie funkcji
dyrektora Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
Na stronach internetowych Jeleniej Góry można zapoznać się z
wszelkimi szczegółami konkursu
i warunkami, jakie powinien
spełniać kandydat na dyrektora
tej instytucji. Konkurs ten został
opublikowany także, zgodnie z wymogami, w prasie ogólnopolskiej
(Dziennik – Gazeta Prawna) – informuje rzecznik Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze Cezary Wiklik.
(Red)
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Po naszej interwencji równiej na Łomnickiej

Załatali (wreszcie) dziury
O sprawie alarmował jeden z mieszkańców Osiedla Łomnickiego, który na dziurach już po raz drugi uszkodził
auto. – Dzięki interwencji Jelonki.com już na drugi dzień
drogowcy zaczęli łatać większe wyrwy na tej ulicy – mówił
mieszkaniec Osiedla Łomnickiego.
- Na Łomnickiej
w Jeleniej Górze są
dziury, jak po bombach. Już dwa razy
uszkodziła mi się
tam opona – alarmował Czytelnik,
który w ubiegłym
roku zgłosił identyczną sprawę do
Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze, by
uzyskać odszkodowanie za szkodę.
Tydzień temu na
tej samej ulicy, tuż
przed przejazdem
kolejowym od strony Jeleniej Gór y,

cież mieszkańcy Osiedla Łomnickiego muszą jakoś dojechać do
pracy – dodał.
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów Czesław Wandzel zapewniał
nas, że jak tylko warunki pogo-

- Wymiana nawierzchni ulicy Łomnickiej na odcinku od ul. Wincentego
Pola do przejazdu kolejowego jest
planowana jeszcze w tym roku, jeśli
Urząd Miasta w Jeleniej Górze będzie
miał na to fundusze – mówił nam
dyrektor Czesław Wandzel.

REGION

KRY-CHA zmieni rozkład jazdy
Od 4. marca na trasie Jelenia
Góra–Wrocław zostaną zmienione
godziny odjazdów i przyjazdów
busów firmy KRY–CHA. Zlikwidowane zostaną niektóre przystanki,
a na innych będzie stawać więcej
busów. – Zmiany są spowodowane
nowymi przepisami dla wszystkich przewoźników - poinformował
Wojciech Chadży, właściciel firmy
KRY-CHA . Główne zmiany dotyczą
kursów z godzin: 12.10 i 14.05, które
już nie będą ekspresowe. Przystanki

będą: w Maciejowej (ul. Wrocławska
„Kościół”), w Radomierzu (przy
„skrzyżowaniu”) w Kaczorowie oraz
Mysłowie, Bolkowie, Strzegomiu i
Jaroszowie.Zmieni się też godzina
odjazdów na 12.20 oraz 13.55.
Godziny pozostałych kursów ulegną kosmetycznym zmianom o kilka
lub kilkanaście minut. Całkowicie zostaną zlikwidowane dwa przystanki
w Radomierzu, tzw. „Radomierz 1” i
„Radomierz 2”.
(Mea)

JELENIA GÓRA

Znów potrącenie pieszego
W piatek, (22.02) po godz. 20.00,
35–letni kierowca fiata doblo jadąc
al. Wojska Polskiego w kierunku
Małej Poczty w Jeleniej Górze potrącił przechodzącego przez pasy
25–letniego mężczyznę. Uczestnicy

zdarzenia byli trzeźwi. Pieszy trafił
do szpitala. To w ostatnim kolejne
potrącenie pieszego. Policja apeluje
zarówno do kierowców, jak i pieszych
o ostrożność.
(Angela)
Fot. Abiik

Nowy prezes MPGK

Fot. MEA
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- Komora zęba trzonowego to
od śliny, pełnej bakterii przy pomocy
pole operacyjne o wymiarach
gumowej osłony - koferdamu..
około 3 x 4 mm. Na tym obszarze
Kiedy jest potrzebne leczenie znajduje się kilka ujść kanałów
korzeniowych o przekroju ułamka
kanałowe?
Nie zwlekaj z decyzją o leczeniu milimetra, które trzeba odnaleźć
a następnie opracować i szczelnie
kanałowym, jeśli ząb:
• zmienia kolor na ciemniejszy, wypełnić. Leczenie endodontyczinny niż pozostałe, zdrowe ne pod mikroskopem umożliwia
dokładną lokalizację ujść kanałów
zęby,
• jest wrażliwy na nagryzanie, korzeniowych, pozwala na dokładne ich oczyszczenie i precyzyjna
zmiany temperatury, dotyk,
ocenę szczelności wypełnienia.
• jest pęknięty lub złamany,
• na dziąśle koło zęba pojawia się
A jeśli lekarz stomatolog nie
pęcherzyk, z którego sączy się
wykonuje zabiegów z wykorzyropa.
Aby wykonać tak skomplikowa- staniem mikroskopu stomato- dawno były skazane na usunięcie
można leczyć i uratować, warto
ne zabiegi, konieczne jest optycz- logicznego?
Lekarz ogólnie praktykujący, skorzystać z tej szansy...
ne powiększenie operowanego
lek. stom. Agata Weksej
pola przy pomocy mikroskopu któr y nie wykonuje zabiegów
stomatologicznego i odizolowanie z wykorzystaniem mikroskopu,
leczonego zęba od śliny, pełnej może skorzystać z usług endoZapraszamy na bezpłatny przegląd
bakterii przy pomocy gumowej dontycznych gabinetów specjalistycznych, które przygotują ząb
osłony - koferdamu.
stomatologiczny.
do dalszej odbudowy. Lekarz
Aby umówić się na wizytę wystarczy
Do czego służy mikroskop prowadzący może wybrać gabinet
zadzwonić pod numer telefonu:
endodontyczny, do którego skiestomatologiczny?
Mikroskop pozwala "zajrzeć" do ruje pacjenta, tak aby praktyka
+48 75 645 30 50
wnętrza kanałów korzeniowych, oferowała wysoki poziom usług,
+48 536 269 002
ocenić ich długość i kształt, zloka- a równocześnie służyła jak najleKCM Clinic SA
lizować ewentualne przeszkody piej pacjentowi.
(obliteracja, złamane narzędzie)
ul. Bankowa 5-7
Dlaczego warto się zdecylub uszkodzenia ściany korzenia
58-500 Jelenia Góra
(pęknięcie, perforacja). W naszym dować na leczenie kanałowe
pon.-pt.: 8:00- 20:00
gabinecie mikroskop wykorzystuje- (endodontyczne)?
Leczenie kanałowe (endodonmy przede wszystkim w diagnostyce
soboty: 9:00- 16:00
i leczeniu endodontycznym. Jest on tyczne) to po prostu rozsądna inChętnie odpowiemy na Państwa pytaniezbędny do wykonywania zabie- westycja w swoje zdrowie. Obecnie
nia, nasz email: dental@kcmclinic.pl
gów wymagających dużej precyzji. wiele zębów, które jeszcze nie tak

znów „złapałem” gumę i znów
wykrzywiła się felga, tym razem
w volkswagenie passacie, do którego wymiana całego koła kosztowała mnie 800 zł. Nie miałem
jednak siły dokumentować tego i
zgłaszać, bo po ubiegłorocznych
doświadczeniach wiem, że i tak
nie uzyskałbym odszkodowania.
Chciałbym jedynie, żeby wreszcie
zabezpieczyli te dziury, bo prze-

dowe będą odpowiednie, ubytki
w nawierzchni na ul. Łomnickiej
zostaną zabezpieczone. I słowa dotrzymał. - Teraz pozostaje jedynie
trzymać kciuki, by te łaty na jezdni
nie zaczęły się kruszyć i wytrzymały do remontu ulicy – stwierdził
jeden z kierowców, który często
tamtędy jeździ.
Agata Galas
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W kulturze wiele będzie się działo
W Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze-Cieplicach
25 lutego o godz. 19.00 artyści
zaprezentują śpiewogrę „Skonan
i Przeterminator”. Wystąpią: Jacek
Grondowy, Tadeusz Wnuk, Róża
Wysocka (fortepian), Kazimierz
Cyna (kontrabas), Dariusz Motyka (saksofon, klarnet). Bilety są
w cenie 30 zł.

Pokaz mody i tańca
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Lubiany kabaret zaprezentował się w nowym programie

Seniority świetnie bawią

wersje utworów Marilyn Monroe,
Marleny Dietrich, czy też „Besame
mucho”, „Poczekalni PKP” albo
Lekcja w szkole, spotkanie 100–letnich sióstr na podrywie się w skeczu przedstawiającym lekcję w
„Już nigdy”. Będzie też tytułowy
szkole, gdy przebieramy się za dzieciaki
„Bar Nostalgia” napisany przez czy czaderski raper – to tylko niektóre z nowych skeczy
i wygłupiamy podając sobie karteczki
zaprezentowanych
15
lutego
br.
w
programie
„Miłosne
duet Krajewski - Dutkiewicz.
czy strasząc się myszą – dodała Helena
szaleństwa” przez jeleniogórski Kabaret Seniority.
Wiśniewska.
Igłą malowane
Artyści poruszali w autorskich utwo- ramy się włożyć swojego ducha w to,
Sabina Tomaszewska zrobiła furorę
rach tematy nie tylko miłosne, jak co robimy – zaznaczyła Gabriela Kun. wcielając się w postać czaderskiego
w Muflonie
przystało na repertuar walentynkowy, - Chcemy się jeszcze bawić i robimy to, rapera, który zdominował koncert
Niezwykłe dzieła autorstwa
ale również bardziej przyziemne. - Sta- przy okazji bawiąc innych. Dobrze czuję piosenkarki dla miłego mężczyzny. Heleny Krawczyk–Demczuk wyko-

Moim ulubionym skeczem z nowego
repertuaru są 100-letnie siostry z piejącym kogutem, dwoma atrakcyjnymi
podrywaczami i zgrabną dziennikarką
– zaznaczyła Sabina Tomaszewska.
Pełna sala widzów świadczy o dużej
popularności grupy, która bawi widzów
już od pięciu lat.
Agata Galas

nane igłą i nitką można poglądać
do 11 marca br. w Miejskim Domu
Kultury „Muflon”. Obrazy Heleny
Krawczyk-Demczuk wystawiane
były w wielu miastach w kraju.
Pojedyncze egzemplarze dotarły
również za granicę, m.in. do Nowego Jorku, Chicago czy Londynu.
W swej kolekcji autorka posiada
także cykl portretów sławnych
osób m.in. Agnieszki Osieckiej, Joanny Rawik, Edyty Bartosiewicz,
Izabeli Trojanowskiej.

Fot. MEA

Zobacz tę śpiewogrę
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Finał projektu „Kobiety Sobie
Radzą” z okazji Dnia Kobiet odbędzie się 8 marca o godz. 17.00 w jeleniogórskim Pasażu Grodzkim
na trzecim piętrze. Zaplanowano
prezentację mody SILVER QUEEN
by NASTA przygotowaną przez
projektantkę Natalię Stachów,
pokazy tańca ILMA Szkoły Tańca
ILMA Ilona Sulcova. Spotkanie poprowadzą Jacek Grondowy - aktor
Teatru im. C.K. Norwida oraz Ilona
Sulcova – tancerka.
„Okno - Wnętrze - Ściana”
To tytuł wystawy malarstwa
Bar Nostalgia w pałacu Jarosława Łukasika, którą do
8 marca o godz. 18.00 w Sali 13. marca br. można oglądać w
Balowej Pałacu Staniszów w Sta- Centrum Sztuki w Staniszowie.
niszowie odbędzie się koncert „Bar Ekspozycja inauguruje cykl wyNostalgia” w wykonaniu Joanny staw w nowo otwartym Centrum
Dark – śpiew, Bogdana Hołownia pod wspólnym tytułem „Barometr.
– fortepian oraz Piotra Barona – Sztuka-Architektura-Społeczeńsaksofon. W repertuarze liryczne stwo”. Wstęp wolny.
ballady z nowej płyty Joanny Dark
(Mea)
„Bar Nostalgia” m.in. autorskie

Zagraniczna praktyka zawodowa
w Karyntii atutem na rynku pracy

Kärcher to znany na całym świecie producent urządzeń czyszczących, które mają ułatwiać nam życie. Myjki wysokociśnieniowe Kärcher
doskonale poradzą sobie z każdym zadaniem w zakresie utrzymania
czystości - w sposób nie tylko ekonomiczny, ale również przyjazny dla
środowiska. Urządzenia wysokociśnieniowe to niższe koszty eksploatacji
bezpośrednio związane z technologią czyszczenia wysokociśnieniowe
(urządzenia czyszczące zużywają nawet 9 razy mniej wody, minimalizując
problemy z zagospodarowaniem zużytej, brudnej wody) jak i wysokikomfort obsługi urządzeń, który wpływa na wydajność pracy obsługującego.
Bogata oferta wyposażenia dodatkowego pozwala na dostosowanie
urządzeń do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Wśród szerokiej gamy urządzeń Kärcher znajdują się między innymi:
myjki wysokociśnieniowe - do regularnego czyszczenia lekkich i silnych
zabrudzeń w warsztatach samochodowych, rzemiośle, handlu i gospodarstwach rolnych; odkurzacze - uniwersalne o solidnej konstrukcji,
gwarantującej długą żywotność doskonale sprawdzajace się na małych
i średnich powierzchniach wymagajacych regularnych porządków. Kärcher oferuje również szeroką gamę odkurzaczy piorących do czyszczenia
wykładzin,dywanów i tapicerki. Są to urządzenia spryskująco - odsysające
Puzzi metodą ekstrakcji. Do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów podłóg twardych i elastycznych przeznaczone są szorowarki,które
doskonale sprawują się w galeriach handlowych,szkołach, budynkach
użyteczności publicznej. Połączenie ergonomii,prostej obsługi i wysokiej
opłacalności to z kolei cecha wyrózniająca zamiatarki - maszyny do
czyszczenia posadzek zarówno w obiektach jak i poza nimi. Zamiatarki firmy Kärcher, począwszy od zamiatarek prowadzonych ręcznie
a skończywszy na zamiatarkach przemysłowych, spełniają najnowsze
standardy techniczne.

Stowarzyszenie Pegaz było
inicjatorem wyjazdu do Austrii,
zorganizowanego w ramach unijnego programu Leonardo da
Vinci projektu pn. ,,Zagraniczna
praktyka zawodowa w Karyntii
atutem na rynku pracy” nr 20111-PL-LEO01-18346. Do projektu zostało zakwalifikowanych
trzydziestu uczniów z Zespołu
Szkół Licealnych i Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu,Zespołu
Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych, i Turystycznych w Jeleniej
Górze.
Staż zorganizowany został dla
dwóch grup.Pierwsza grupa obejmująca 15 uczestników realizowała staż w okresie od 01 sierpnia
r. do 24 września 2011 r. Druga
grupa obejmująca 15 uczestników,
realizowała staż w okresie od 2
lipca do 24 sierpnia2012 r.
Po przybyciu na miejsce uczniowie zostali przydzieleni do różnych
firm turystycznych położonych
na terenie Karyntii. Podczas
odbywanej praktyki, uczniowie
zapoznali się z organizacją pracy firmy turystycznej, rodzajem
świadczonych usług, ich standardem, kategoryzacją, promocją,
nabyli doświadczenie praktyczne
w obsłudze różnych grup turystów,
przygotowywania posiłków w tym,
wytwarzanych z produktów naturalnych, regulaminami w zakresie
przestrzegania porządku i dyscy-

pliny pracy oraz przepisów BHP,
obowiązujących w Austrii.
Realizacja programu pozwoliła
stażystom na nabycie umiejętności zawodowych w turystyce na
bazie doświadczeń zdobytych w
obiektach turystyki wiejskiej położonych na obszarach wiejskich
Karyntii. Istotnym dla uczestników było zdobycie umiejętności
osobistych, kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego, zapoznanie się z relacjami
pomiędzy właścicielami i gośćmi,
adaptacją zasobów na potrzeby
turystyki, wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii
w obsłudze klientów. Uczestnicy
projektu odbywali staż pracując razem z właścicielami baz.
System pracy w zespole rodzinnym wymusił potrzebę ciągłej
komunikacji, co przyczyniło się
do doskonalenia języka niemieckiego, w tym także języka zawodowego. Istotnym było nabycie

doświadczeń międzykulturowych,
zarówno w pracy, jak i w czasie
wolnym.Przełamanie bariery
językowej pozwoliło uczniom na
nawiązanie nowych znajomości i
praktyczne wykorzystanie swoich
umiejętności językowych.
W trakcie odbywania praktyki,
mieli okazję zapoznać się z kulturą i zwyczajami, panującymi w
Austrii, w szczególności na terenie
Karyntii. Okazją do zintegrowania
się z lokalną społecznością były
regionalne festyny i inne imprezy
kulturalne.
Udział w projekcie przyniósł
wiele pożytecznych efektów,
uczniowie poznali nowe możliwości pracy. Zdobyli także nowe
umiejętności i doświadczenie,
które będą mogli spożytkować w
dorosłym i zawodowym życiu.
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Cztery osiedla Piechowic wolą zostać sołectwami? Będą konsultacje

Dwie komisje Urzędu Miasta Piechowice: Komisja ds.
Finansów i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony
Środowiska zadecydowały o
przeprowadzeniu konsultacji
społecznych wśród mieszkańców piechowickich osiedli:
Pakoszów, Piastów, Górzyniec
i Michałowice.
- Jestem zadowolony z decyzji komisji.
To oczywiście jeszcze niczego nie przesądza, bo to mieszkańcy ostatecznie zadecydują, czy osiedla mają przeobrazić się
formalnie we wsie – powiedział Marian
Klasiński, radny Michałowic.
Wniosek o przekształcenie Michałowic w sołectwo złożyła w Urzędzie
Miasta Rada Osiedla Michałowice,
odbyło się też spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami. – To sprawi,
że nasza miejscowość szybciej będzie
się rozwijać turystycznie – twierdzą
wnioskodawcy.

Fot. MEA

Zdecydują mieszkańcy

Okazało się, że przedstawiciele osiedli:
Pakoszów, Piastów i Górzyniec również
chcieliby przekształcenia w sołectwa,
gdyż tylko taka forma administracyjna pozwoli im na rozwój zarówno
rolnictwa, jak i turystyki, a wszystko
dzięki możliwości korzystania z dotacji
unijnych dla terenów wiejskich. Po
zmianach Piechowice stałyby się gminą
miejsko-wiejską i również mogłyby
korzystać z większej ilości programów

unijnych.
Burmistrz Piechowic Witold Rudolf
zadecyduje o terminach i formie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
- Podczas najbliższej sesji Rady Piechowic okaże się kiedy i w jaki sposób będą
przeprowadzone konsultacje społeczne
w tej sprawie. Prawdopodobnie będą
to zebrania z mieszkańcami, podczas
których osoby zainteresowani będą
mogli oddać swój głos za lub przeciw –

poinformował Witold Rudolf, który jest
za przeprowadzeniem zmian.
– Jako wieś Michałowice będą się
szybciej rozwijać pod względem turystycznym. Dzięki dotacjom chcemy
zagospodarować plac z widokiem
na Śnieżne Kotły, stworzyć parkingi
oddzielne dla autobusów i pojazdów
osobowych, ponadto trzeba utworzyć
świetlicę, gdzie mieszkańcy i turyści
będą mogli spotkać się na zabawie,
uroczystościach czy festynach. Zależy
nam też na przywróceniu historycznych akcentów dawnych Michałowic
- podkreślił Marian Klasinski, członek
zarządu Rady Osiedla Michałowice.
Burmistrz Piechowic Witold Rudolf
wspiera tę inicjatywę. – Już w mojej
kampanii wyborczej mówiłem o tym,
że będę zabiegał o przekształcenie
Piechowic w gminę miejsko-wiejską.
Cieszę się, że pomysł narodził się u
samych mieszkańców tych osiedli
i jestem za utworzeniem takiego
podziału, z korzyścią dla społeczności
– zaznaczył burmistrz Piechowic.
Agata Galas
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Wyrzeźbione drogowskazy
Referat Promocji Szklarskiej Poręby
rozstrzygnął konkurs na wykonanie
czternastu rzeźbionych drogowskazów, na wzór tych, które w latach
1925–1930 wyrzeźbił na terenie miasta
Helmut Benna. Wyrzeźbi je Ewa Jonas–
Wojtowicz z Borowic.
Znaki wskazujące atrakcje turystyczne staną w różnych punktach Szklarskiej Poręby i jeden w Harrachovie,
dzięki polsko–czeskiemu projektowi
„Oznakowanie atrakcji turystycznych”,
którego łączna wartość to ponad 30
tys. 800 euro.
Na konkurs wpłynęły cztery oferty
rzeźbiarzy: Adama Spolnika z Piechowic, Piotra Duma z Miękini, Konrada
Szweda z Mielca i Ewy Jonas-Wojtowicz
z Borowic. Każdy z artystów zgłosił pięć
projektów drogowskazów. Komisja
konkursowa w składzie: Przemysław
Wiater - historyk sztuki, kustosz dyplomowany, pracownik Domu Carla i
Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej
Porębie, Jan Sobota - przedstawiciel
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,
Maciej Stanisz - przewodnik górski, Katarzyna Maczel - dyrektorka
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej, oraz Joanna

Fot. UM Szklarska Poręba
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Hanusz – sekretarz, dokonali wyboru
najlepszych projektów drogowskazów
jakie już niebawem wzbogacą Szklarską Porębę.
Za najlepsze projekty uznano prace
Ewy Jonas-Wojtowicz. Trzynaście
znaków będzie wskazywać atrakcje
Szklarskiej Poręby: wodospad Szklarka,
Chybotek, Halę Szrenicką, Śnieżne
Kotły, Szrenicę, Zakręt Śmierci, sztolnie
pirytu czy też stację PKP. Jeden znak
zostanie ustawiony w Harrachovie i
znajdzie się na nim informacja, którędy
dojść do skoczni narciarskiej, huty szkła
i wodospadu Mumlavy.
Projekt, który realizowany jest w
ramach Funduszu Mikroprojektów
Nisa-Nysa Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 20072013 na terenie Szklarskiej Poręby i
Harrachova.
(Mea)

608 867 871
Jelenia Góra, Cieplice, Sobieszów,
Szklarska Poręba, Piechowice, Karpacz, Mysłakowice, Kostrzyca,
Bolków, Kamienna Góra, Lubawka
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JELENIA GÓRA

Świdniczanie opanowali halę sportową. Pokonali naszych

W sobotę, 23. Lutego, sala
sportowa w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej
Górze została zawładnięta
przez siatkarzy i kibiców
ze Świdnicy. Dekoria po
emocjonującym meczu pokonała miejscowy Klub Siatkarski 3:1.
Podopieczni Wojciecha Lary
dawno nie grali przed własną
publicznością w warunkach przypominających mecz wyjazdowy.
Ostatnie takie spotkanie to derbowa
konfrontacja w poprzednim sezonie
przeciwko Olimpii Kowary, ale dla
takich meczów warto odwiedzać
areny sportowych zmagań.
Już w pierwszym secie nie brakowało emocji, przy piłce na 7:8
trzech graczy gości rzuciło się
do piłki, ale najbardziej ucierpiał
Kołodziej, który musiał zakończyć
swój występ i skorzystać z pomocy
lekarskiej. Jeleniogórzanie od stanu
14:15 zanotowali gorszy okres gry i
przegrali seta do 19. W drugiej partii
gospodarze prowadzili 6:3, by po
chwili przegrywać 7:10. Wtedy nastąpił przełom, którego nikt się nie
spodziewał. Wojciech Lara poprosił
o czas, po czym jego podopieczni
zanotowali 12-punktową serię!
Wicelider był „zagubiony w akcji”,

Fot. Raczyński

Siatkarze Dekorii górą

a miejscowi uskrzydleni roznieśli
przeciwnika wygrywając seta 25:14.
Na trybunach fani nie ustawali w
gorącym dopingu, kibiców ze Świdnicy było więcej niż miejscowych
(ok. 20 osób). Trzeci set ponownie
charakteryzował się seryjnie zdobywanymi punktami. Od stanu 0:3
zrobiło się 6:3, a następnie 7:4 i
kolejne 8 „oczek” padło łupem gości.
Cała partia skończyła się wynikiem

KRAJ

16:25. W czwartej odsłonie niemal
do końca trwała wyrównana walka, świdniczanie odskakiwali na
3-4 punkty, ale siatkarze KS-u nie
poddawali się. Mimo ambitnej walki
ekipa Wojciecha Lary musiała uznać
wyższość zespołu Dekorii, który
wygrał do 20 i cały mecz 3:1.
KS Jelenia Góra - UKS Dekoria
Świdnica 1:3 (19:25, 25:14, 16:25,
20:25)

Pewna wygrana w Tychach
Wynikiem 91:74 na korzyść
Sudetów Jelenia Góra zakończyła się wyjazdowa potyczka z GKS–em Tychy w
meczu 19. kolejki II–ligi
koszykarzy.
Pierwsza kwarta należała do
jeleniogórzan, którzy w 5. minucie
prowadzili już 18:10. Rywale szybko
zdołali się jednak zbliżyć na dwa
punkty (23:25), ale dzięki celnej

„trójce” Kozaka wygrywaliśmy po
10 minutach różnicą pięciu „oczek”
– 28:23. Druga odsłona należała do
gospodarzy, którzy zwyciężyli 19:14 i
na przerwę obie ekipy schodziły przy
remisie 42:42. Kluczowa dla losów
pojedynku okazała się trzecia odsłona wygrana przez jeleniogórzan
24:14. Na 4 minuty przed końcem
starcia zrobiło się nieco nerwowo,
kiedy to przeciwnicy po skutecznej
akcji Bzdyry zbliżyli się na dystans
pięciu punktów. Nasza drużyna w

KS: Florkowski, Świdziński, Piasecki, Mackało, Tabaka, Zaremba,
Łotocki, Pawlikowski, Zwoliński
- Idziak
UKS: Kruk, Drączkowski, Kołodziej, Czykieta, Koronczewski,
Brzegowy, Sadowski, Dywan,
Pasikowski, Szydłowski, Pawłowski – Gmyrek
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JAKUSZYCE

Biegacze pokazali dużą klasę
W środę (20 lutego) na Polanie Jakuszyckiej rozegrana została Dolnośląska
Gimnazjada w biegach narciarskich
– biegi indywidualne.
Prawie 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięło
udział w Dolnośląskich Igrzyskach i
Gimnazjadzie w narciarstwie biegowym, które na zlecenie SZS Dolny Śląsk
zorganizował i przeprowadził Międzyszkolny Klub Sportowy Karkonosze
Sporty Zimowe Jelenia Góra. W dniu
dzisiejszym /20.02.2013/ rozegrano
konkurencje indywidualne: chłopcy
i dziewczęta ze szkół podstawowych
biegli na 2 km techniką klasyczną, a
uczniowie ze szkół gimnazjalnych mieli
do pokonania trasę 3 km.
Uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie spisali się rewelacyjnie zajmując w kategorii chłopcach pierwsze trzy miejsca.
Wygrał Michał Skowron wyprzedzając
Mateusza Opałę i Michała Kaźmierczaka. W kategorii dziewcząt poszło nam
nie gorzej, nasze zawodniczki zajęły
dwie czołowe lokaty. Zwyciężyła Róża
Łyjak przed Kamilą Boczkowską.

Chłopcy klasy IV

1. Konrad Badacz – SP Piechowice
2. Maciej Kojro - SP Piechowice
3. Antoni Bryszewski – ZSP15 i G5
Jelenia Góra

Dziewczęta klasy V, VI

1. Daria Deja – ZSP15 i G5 Jelenia
Góra
2. Sandra Krawczyk – ZSP15 i G5
Jelenia Góra
3. Martyna Dybiec - GZSP w Czarnym Borze

Dziewczęta klasy IV

1. Aleksandra Mikołajczyk - SP
Kamienna Góra
2. Weronika Mikołajczyk - SP
Kamienna Góra
3. Julia Cios – SP 4 Bielawa

Uczniowie Gimnazjum

1. Michał Skowron - Gimnazjum
ZS Mistrzostwa Sportowego w
Szklarskiej Porębie
2. Mateusz Opała - Gimnazjum
ZS Mistrzostwa Sportowego w
Szklarskiej Porębie
3. Michał Kaźmierczak - Gimnazjum ZS Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie

Zwycięzcy poszczególnych Dziewczęta Gimnazjum
kategorii:
1. Róża Łyjak- Gimnazjum ZS
Chłopcy klasy V,VI
Mistrzostwa Sportowego w Szklar-

1. Michał Boreczek - SP 71 Wrocław /
trenuje w MKS Karkonosze Sp. Zim
Jelenia Góra/
2. Wojciech Janik - GZSP w Czarnym
Borze
3. Kacper Wojciechowski - SP Lu(Przemo) bawka

skiej Porębie
2. Kamila Boczkowska - Gimnazjum ZS Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie
3. Kamila Żuk – Gimnazjum Mieroszów
(MDvR)

Dagmara Dyzio powołana na konsultacje kadry!

Zawodniczka Orlika Jelenia
Góra (III–liga) Dagmara Dyzio
tym momencie meczu popisała się została powołana na konsultacje
głównie dzięki bardzo dobrej posta- kadry Polski do lat 19, które 9.
wie Kozaka oraz braci Niesobskich marca odbędą się w Trzebnicy.
dziewięciopunktową serią i losy pojedynku były już przesądzone. Sudety
pokonały GKS Tychy 91:74.
GKS Tychy – Sudety Jelenia Góra
74:91 (23:28, 19:14, 14:24, 18:25)
Sudety: Kozak (25), Czech (18),
R. Niesobski (18), Ł. Niesobski (17),
Minciel (7), Wilusz (4), Wojciul (2),
Raczek, Ostrowski
(MDvR)

To ogromne wyróżnienie zarówno
dla piłkarki, jak i klubu, który istnieje
na sportowej mapie od 2 lat. Urodzona w 1995 roku Dagmara Dyzio jest
uniwersalną zawodniczką, świetnie

sobie radzi w obronie, pomocy, ale i
ofensywa nie jest jej obca, czego dowodem są liczne gole w rozgrywkach
ligowych oraz Pucharu Polski.
(Przemo)

SP 11 zwyciężyła

Młode zawodniczki z SP 11 w
Jeleniej Górze pewnie wygrały turniej piłki ręcznej dziewcząt klas VI
organizowany przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.
Wyniki: SP 11 – SP 8 (18:2), SP
11 – SP 3 (18:0), SP 11 – SP 7 (20:0),
SP 11 – SP 6 (15:0), SP 8 – SP 3 (2:1),
SP 8 – SP 7 (4:0), SP 8 – SP 6 (1:1), SP
3 – SP 7 (3:2), SP 3 – SP 6 (2:1), SP
7 – SP 6 (0:4). Zdecydowanie najlepszym zespołem okazała się ekipa SP
11 (opiekun: Dilrabo Samadova), na
kolejnych miejscach podium zameldowały się uczennice SP 8 (opiekun:
Jolanta Rypińska) i SP 3 (Katarzyna
Pakosz). Poza podium znalazły się SP
6 (Dariusz Jarosz) i SP 7 (Jarosław
Wilusz). Skład zwyciężczyń – SP
11: Dominika Płudowska, Weronika
Bachurska, Magdalena Starczyk,
Aleksandra Bielecka, Marika Klimaszewska, Marta Kubiak, Magdalena
Pakuła, Aleksandra Łużna, Marlena
Grabarczyk, Marlena Pająk.
(MDvR)
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2013-01-25 godz. 16.00 - 2013-02-22 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
A jeśli pracowałeś legalnie za granicą
- Niemcy, Holandia, Anglia, Austria,
Belgia, Dania, - odbierz zapłacony
podatek dochodowy - 757524044,
601554410
Barman/ka i kelner/ka - Przyjmę
do nowo otwierającego się lokalu
w Cieplicach osoby bezrobotne i
uczące się dziennie lub zaocznie. Nie
wymagam doświadczenia, ważna jest
dyspozycyjność, uczciwość i chęć do
pracy. Tel. 693389292.
Budowlańców z j. niemieckim
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych
w różnych dziedzinach budowlańców
z j.niemieckim w stopniu komunikatywnym. Oferujemy bardo atrakcyjne
warunki współpracy. Umowa+zakwat
- 756464557, 699952962
Firma "AQUA Grupa SBS" Sp.z
o.o. pilnie zatrudni osobę na stanowisko Przedstawiciel Handlowy. Mile
widziane doświadczenie w branży
instalacyjnej. CV proszę przesłać na
adres: i.pastuszczak@aqua.net.pl 696 038 557
Firma Lakfam Producent Konstrukcji Stalowych zatrudni spawaczy z
doświadczeniem. CV prosimy wysyłać
na adres: lakfam@lakfam.pl. - (75)
718-22-42
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 produkcyjna zatrudni osobę
z bardzo dobrą znajomością języka
niemieckiego. Wspomaganie sprzedaży. Magazyn. Kontakty z klientami.
Umowa o pracę. Jel.G. Lubań, Gryfów
Śl. pracaniemcy@orange.pl Tel. 789
352 837
Firma zatrudni na umowę o pracę
- Zatrudnimy do działu marketingu i
przygotow. produkcji. Wymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe
techniczne o kierunku elektrycznym,
znajomość obsługi komputera. Oferty
na: marketing@instal-service.pl
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni grafika
komputerowego ze znajomością
programu Ilustrator oraz języka angielskiego. CV i list motywacyjny proszę
wysyłać na adres: s.lamch@fx-sport.
com - 756 450 830
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni szwaczki.
Informacja w siedzibie firmy przy ul.
Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. 756 450 830
Handlowiec - Do obsługi stacjonarnej klientów firmy z branży technicznej
zamocowania-śruby. Pozyskiwanie
zamówień stały kontakt z klientem
głównie telefoniczny .Komunikatywność znajomość branży bud. - 757
130 377
Handlowiec - Firma "AQUA Grupa
SBS" Sp.z o.o. zatrudni młodego,
ambitnego po studiach (najchętniej
inżynierskich). CV proszę przesłać
na adres: i.pastuszczak@aqua.net.
pl - 696 038 557
Hotel sasanka w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnera/kelnerkę na
umowę o prace, cv proszę przesłać
na adres hotel@hotel-sasanka.pl, tel
757528041 - 601 162 424
Hotel zatrudni specjalistę ds. prowadzenia i rozliczania magazynów,
kontroli nad przychodami i rozchodami
towarów, zarządzania gospodarką
materiałową, Umowa o pracę. CV na
adres manager@hotelartus.pl - 602
126 895
Hotel****Alpejski w Karpaczu zatrudni wykwalifikowanych z
doświadczeniem: kelnerów/kelnerki,
pomoc kuchenną oraz pokojówkę.
Cv kierować na adres hotel@alpejski.
pl - 75-64-57-800

Impresariat "SCAN-SHOW"
zatrudni tancerki, wokalistki, grupy
wokalne, taneczne, baletowe, hostessy,
wyjazd Japonia, Włochy, praca legalna
tel. 509 592 948
Iwo-Baau poszukuje doświadczonych płytkarzy z językiem niemieckim,
bdb warunki współpracy. Umowa+zakwaterowanie+stawki godzinowe. Kontak 9-17 - 699952962, 756464557
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych
dekarzy z językiem niemieckim, bdb
warunki, umowa, zakwaterowanie,
stawka godzinowa. Kontakt 9-18 699952962, 756464557
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych
kierowców kat.C+E z komunikatywnym niemieckim, bdb warunki,
umowa, zakwaterowanie, stawka
godzinowa. Kontakt 9-18. - 699952962,
756464557
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych
spawaczy z językiem niemieckim,
w stopniu komunikatywny. Praca w
Niemczech, bdb warunki współpracy.
Umowa, zakwaterowanie, stawki
godzinowe. Kontakt 9-18 - 756464557,
699952962
Iwo-Bau poszukuje monterów rusztowań z prawem jazdy kategorii C.
Praca od zaraz w Niemczech. Bdb
warunki współpracy, umowa+zakwaterowanie+stawki godzinowe. Kontakt
9-18 - 699952962, 756464557
Karczma Skalna w Miłkowie zatrudni
pomoc kuchenną z doświadczeniem
oraz własnym środkiem transportu.
Dobre wynagrodzenie oraz miła
atmosfera - 606 214 909
Kasjer - Dam pracę w markecie
spożywczym na kasie fiskalnej 7,00zł
brutto, umowa zlecenie, czas pracy
elastyczny. maciej.m@hrworkforce.
pl; - 665 797 398
Kreatywny kucharz - Przyjmę
do nowo otwierającego się lokalu w
Cieplicach kucharza, może być bez
wykształcenia, ale kreatywnego w
kuchni, osobę dla której gotowanie to
nie praca, a przyjemność i zabawa.
Tel. 693389292.
Krojenie pieczywa Mysłakowice Przyjmę od zaraz, na początek umowa
zlecenie Piekarnia koło Orła - 504
018 415
Licencjonowane Biuro Obrotu
Nieruchomościami "Arhant" poszukuje
kandydatów na stanowisko "Specjalisty
ds. Nieruchomości". tel. 518-782-441
Obsługa klienta 1/2 etatu - Obowiązki: obsługa klienta, sprzedaż,
uzupełnianie towaru Wymagania:
dyspozycyjność pn. śr.pt. 7:30-15:30,
wykształcenie średnie Oferujemy:
umowę o pracę 1/2 etatu, stabilne
zatrudnienie - franczak@hurtowniairena.pl
Opiekunki os.starszych -Niemcy
- Firma doraMED z Jeleniej Góry
zatrudni na umowę o pracę opiekunki
osób starszych. Sprawdzone oferty,
elastyczne terminy wyjazdów, zwrot
kosztów podróży. Zapraszamy do
naszego biura, ul. Podwale 27 691104999 / 75 769 29 11
Ośrodek wypoczynkowy w Świeradowie zatrudni na stałe kelnera/kę
i konserwatora z doświadczeniem w
pracach wykończeniowych. Cv prosimy wysyłać na adres info@villavital.
pl tel. 075 78 16 300 - 784 066 495
Pani do kuchni, pan do prac fizycznych i do remontowych, fachowiec z
doświadczeniem, możliwość wyżywienia i zakwaterowania. Wiek 40 -50.
Dzwonić wieczorem - 798 153 317
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach zatrudni młode osoby
z biegłą znajomością j. niemieckiego
na stanowisku przewodnika. CV na
maila: poczta@park-miniatur.com 661 699 699
Pilnie Praca Karpacz - Od zaraz
przyjmę osobę do pracy na stragan z
serami góralskimi, Atrakcyjne warunki
pracy i dobre wynagrodzenie - 666
376 345

Płytkarz. Iwo-Bau poszukuje
doświadczonych kafelkarzy do pracy
w Niemczech, Mile widziany język
Niemiecki w stopniu komunikatywnym. Bdb warunki współpracy,
umowa, zakwaterowanie, stawki
godzinowe. Kontakt 9-18 - 699952962,
756464557
PMPoland zatrudni inżyniera sprzedaży. Wymagamy: wykszt.wyższe
techniczne, b.dobra znaj.języka angielskiego, doświadczenie na stanowisku
handlowca dóbr inwestycyjnych.
Oferty:praca@pmpgroup.com - 07564-59-528 (524)
PMPoland zatrudni kierownika
kontraktu. Wymagamy: wykształcenie
wyższe techniczne, doświadczenie
w kierowaniu kontraktami, b.dobra
znaj. języka angielskiego. Oferty:
praca@pmpgroup.com - 075-64-59528 (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 - 075-64-59-528 (524)
PMPoland zatrudni zaopatrzeniowca. Wymagania: wykształcenie
wyższe techniczne, znajomość języka
angielskiego, doświadczenie w zakupach.Oferty:praca@pmpgroup.com
- 075-64-59-528 (524)
Poszukujemy doświadczonych
murarzy. Legalna praca na terenie Niemiec. Oferujemy zakwaterowanie oraz
atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość
j. niem mile widziana. E-mail: rekrutacja.niemcy@o2.pl - 699 989 093
Praca w biurze/ 4 h/dziennie Zatrudnię osoby do telefonicznej
obsługi klienta. praca w biurze, 4
godziny dziennie 14.00-18.00 - pon-pt.
Umowa zlecenie. Kontakt: duo.plus@
vp.pl lub 531-522-004
Praca w Niemczech. Poszukuje
panie od lat 18 do klubu nocnego z
możliwością noclegów. Dobre zarobki
- 539 462 755
Prestiżowa restauracja w centrum
Karpacza zatrudni kelnerkę, pomoc
oraz kucharza. Gwarantujemy stałą
pracę oraz dobre zarobki cv na adres:
astoria.karpacz@o2.pl - 511 456 261
Programista Oracle - Firma JZO
sp z o.o. Wymagania: Oracle, Oracle
Developer, Oracle JDeveloper, APEX,
programowanie w Oracle PL/SQL,
język angielski Więcej informacji na
naszej stronie. Oferty na: kontakt@
jzo.com.pl - 757 539 100
Recepcja - zatrudnię - Ośrodek
Wypoczynkowy w Świeradowie
zatrudni osoby z biegłą znajomością
języka niemieckiego do pracy w recepcji. CV prosimy wysyłać na adres: gk@
vital-resorts.eu - 784 066 495
Recepcjonista/recepcjonistka - W związku z rozbudową
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni
pracownika recepcji umowa o pracę.
Wymagana znajomość j. obcego.
Doświadczenie mile widziane. CV ze
zdjęciem na adres manager@hotelartus.pl - 602 126 895
Roznoszenie ulotek - gastronomia
- Zlecę kolportaż ulotek w Karpaczu,
Szklarskiej Porębie, Świeradowie
Zdroju do hoteli, restauracji, kawiarni
itp. Okło 2500 Sztuk - 757532428 /
606433219
Sklep internetowy - Poszukuję osób
chcących prowadzić własny sklep
internetowy bez konieczności otwierania działalności gospodarczej. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt. - 781
543 906
Szukam osób do pracy w biurze, do
obsługi klienta biznesowego (przedstawianie oferty, przyjmowanie zamówień). Komunikatywnych, ambitnych.
pon-pt, 9-17. CV: rekrutacja.praca@
onet.com.pl - 531-222-004
Szukamy grafika z bdb. znajomością
PS, Flash. Praca w biurze w Mysłakowicach, umowa o pracę. Prosimy
o przesłanie przykładowych prac na:
biuro@netfactory.pl - 509 202 060

Zatrudnię do serwisu urządzeń
gastronomicznych na umowę o prace
na stałe. Kontakt pod numerem
606102947
Zatrudnię mechanika , cv od 9 - 17
- 607 232 330
Zatrudnię panią lub pana do opieki
nad chorą osoba ( podanie leków i
jedzenia ) 5 dni w tygodniu 7,30-15,30.
- 695 061 846
Zatrudnię pomoc kuchenną w
cukierni w Jeleniej Górze - 783 294
722
Zatrudnię samodzielnych cieśli i
stolarzy do pracy w firmie znajdującej
się na terenie Jeleniej Góry - 602
513 328
Zatrudnię piekarza z doświadczeniem do piekarni w Dziwiszowie.
Poszukuję również pomoy do krojenia
pieczywa. Tel. 603 139 998
Zatrudnimy doświadczonego
mechanika samochodowego (auto
dostawcze, ciężarowe, naczepy ) 514 800 707
Zatrudnimy kucharza, pizzera.
Restauracja "Kaprys" w Szklarskiej
Porębie. CV na adres: beata_czek@
onet.eu - 792 257 315
Zatrudnimy na myjni samochodowej dwóch pracowników. Wymagane
doświadczenie na myjni. Praca na
umowę zlecenie. Zainteresowanych
zapraszamy na ul. Grunwaldzką 68a
w Jeleniej Górze, Automyjnia Niagara.
- 665 354 997

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Poszukuje pracy. Mężczyzna 50+,
wyk.średnie, prawo jazdy kat.B. Mile
widziany etat.Zdolnosci organizacyjne,
konserwator i inne tel. 601 150 905

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Rozruszniki, alternatory, instalacje,
komputery, gaźniki, skrzynie biegów,
silniki, nie ważne czy sprawne, oleje
przepracowane, dla firm karta przekazania odpadu - 607 232 330
Stare opony przyjmujemy - Zutylizujemy twoje stare opony, punkt przyjmowania starych opon , 513718808

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Koła zimowe 145/70 r13 2 szt na
felgach od Forda,175/70r13 4 sztuki na
felgach od VW - 693 828 283
Opony 175/65r15 2 sztuki felgi Ford
- 693 828 283
Opony zimowe 175/65r15 2 sztuki 693 828 283
Opony zimowe 215/75 16C 2szt 693 828 283
Passat b3 wszystkie części z demontażu - 693 828 283
Stare opony przyjmujemy, utylizacja, Jelenia Góra, Legalnie dla firm
KPO, zapraszamy do współpracy
513718808

MOTORYZACJA
KUPIĘ
535 57 42 78 - auto skup do 3000 Kupie każde auto cale uszkodzone
niesprawne powypadkowe w całości
na części do 3 tys zl. odbieram własnym transportem Jelenia Góra i
okolice do 60 km
Auto skup powypadkowe do 7 tys
- Kupie samochody powypadkowe
po 2000 roku całe uszkodzone niesprawne zarejestrowane lub sprowadzone również wersje angielskie
, odbieram własnym transportem z
Jeleniej Góry i okolic gotówka od reki
- 531 588 345
Kupie każde auto całe uszkodzone
powypadkowe w całości na części
odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic - 535 574 278
Kupie każde auto, całe lub uszkodzone. Rok i stan obojętny. - 695
614 193

Kupie na chodzie samochód do 400 zł
żeby mógł chociaż miesiąc pojeździć.
- 793 511 444
Kupię auto z gazem, diesel, benzyna - Z instalacją gazową w dieslu
lub benzyna, autko może byc do
poprawek blacharsko lakierniczych,
lekko uszkodzone, lub bez ważnego
przeglądu technicznego, oc, ale zarejestrowane w Polsce do około 3000
zł - 881 225 859
Kupię Mitsubishi, VW, Audi, Skodę Najchętniej Mitsubishi Galant (nie silnik
2.4GDI),auto z grupy VW- Audi 1.9 TDI
(nie automat i rodzinne)-zaakceptuję
podobne ciekawe oferty, proszę zdjęcia + opis. P.S. Bezwypadek, igła, itd.
2000/2003r - szef1974@o2.pl
Osobowe, ciężarowe kupię - Każdy
samochód, nieważny stan, osobowy,
ciężarowy, maszyny budowlane, własny transport, gotówka od ręki - 513
718 808
Skup aut całe i powypadkowe, odbieram własnym transportem - 693 828
283
Skup samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych. Stan i
rocznik obojętny. Gwarantuję zadowolenie sprzedającego. Dobrze zapłacę
, odbiorę własnym transportem, stałe
aktualne 500247769

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi a4 1.8 benzyna+gaz - Sprzedam
Audi a4 kombi 1995, nowa instalacja
gazowa sekwencyjna (lipiec 2012),
klimatronik, centralny zamek, elektryczne lusterka, szyberdach, przód
auta po lifcie,nie wymaga wkładu
fin.,c.do negocjacji - 603 749 956
Citroen C5 2003r. - garażowany, serwisowany, po generalnym
remoncie. pełne wyposażenie: ABS,
wspomaganie, nawigacja, klimatyzacja+9 kół zapasowych (Michelin),
srebrny metalik, 25000 do negocjacji
tel. 691 236 981
Do sprzedaży motor Yamaha 850
pali na dotyk bezwypadkowy nowy
olej opony stan b.dobry poj. 850 cm
rok 1993 elektryczny starter ważny
przegląd - 606 884 741
Hyundai Lantra za grosze - Rocznik 1994 przegląd do 01.14 OC
do 05.13 Aku na gwarancji, nowe
amortyzatory, opony zimowe, ekonomiczny silnik, elektryka, w ciągłej
eksploatacji bardzo tanio - 536
750 340
Kupie każde auto do 3tyś - Z okolic
Jelenia Góra, Lubań, Lwówek, Gryfów. Może być bez przeglądu kupie
każde do 3tyś stan obojętny proszę
dzwonić lub pisać 603392282 lub
swsziw@op.pl
Mam do sprzedania samochód
osob, Renault Scenic 2000 rok
koniec roku. Auto przywiezione z
Niemiec do rejestracji, delikatnie
stuknięte 1.6 benzyna z klimą 135tyś
przejechane kompl. dokumentów 530 554 956
Opel Astra 1.4 1997 r. - Biały, pięcioosobowy, dwudrzwiowy, zadbany,
wygodny, ekonomiczny, cena 2800
zł do negoc. tel. 691 236 981
Renault 19 1,8 lpg 1400zl - 5
drzwiowy, oc ważne do 06 2013,
przegląd 06 2013 - 693 828 283
Seat Ibiza Style + Copa. Na gwarancji do czerwca 2013.Kupiony w
Polskim salonie we Wrocławiu. Auto
bezwypadkowe bez otarć, stłuczek
.Stan idealny. Najwyższa wersja
wyposażenia Style. kolor czarny
perłowy - 667 574 706
Sprzedam Ford Escort kombi
1.6 16 V Zetec, instalacja gazowa,
po remoncie silnika, stan dobry.
Wyposażenie: e;elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, poduszki powietrzne, hak. - 795
497 159
Sprzedam Ford Galaxy mk2,
2005r, 140000km przebiegu, ks.
serwisowa, bezwypadkowy, nowy
rozrząd nowe opony, bogate wyposażenie. - 603 799 852

Sprzedam Hyundaia Accent
3tyś, 1.3 z 2000roku, 86KM, sedan
4d, przebieg 170tys km, Pierwszy
właściciel , kolor czarny, po wymianie rozrządu, pasków, oleju i płynu
hamulcowego. Stan dobry samochód zadbany - 783 341 630
Sprzedam Jeepa Grand Cherokee 3,2 turbo diesel czarny metalik
skóra pełna elektryka super stan.
Tanio. - 695 982 566
Sprzedam Matiza rok produkcji
1999, sprawny, cena 1000 zł tel.
695 725 844
Sprzedam Mercedesa 207D
wywrotkę tzw kaczkę rok 1986 cena
- 606 406 114
Sprzedam Mercedesa Vito 110D
karawan rok 1998 pięcioosobowy
cena 16.500 tel 606884741
Sprzedam Opel Corsa 1.2, r.pr.
95, auto zadbane tel. 75 76 105 43
Sprzedam Passata b4 kombi
1995r 2l z gazem. Oc i przegląd
aktualny w dobrym stanie. - 882
186 419
Volkswagen Passat B5 - 1.8T
187tyś km 98 rok, uszkodzona turbina, zarejestrowany, ubezpieczony,
auto ciągle użytkowane cena 5800
- 607 901 985
VW Golf IV, 98r, 1.9TDI, 5 drzwi,
klima, el. 4 szyby, lusterka, ks.
serwisowa od początku, op. zim.
Goodyear+ letnie na alum. felgach,
100% bezwypad. przeg. do 08.13
OC do 06.13 11tys. do negocjacji 605-839-663

ANONSE
MATRYMONIALNE
26-letni facet szuka kobiet z
mieszkaniem, mam pracę - 792
671 802
Jędrna pupka - Zapraszam panów
do spędzenia ze mną czasu biust 6
opalona 26latka 60kg czekam - 534
812 143
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
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
Najładniejsza Sonia 607-378461
- Hej masz ochotę na śliczną i miłą
dziewczynę? Jeśli tak, to zadzwoń
umówimy się na konkretną godzinkę,
przyjmuję prywatnie. Szukam miłego
towarzystwa i dobrej zabawy.
Olivia duży biust, prywatnie lub na
wyjazd 24H tel. 795 811 914
Olivia prywatnie tel. 512 632 904
Pan 56 l. pozna panią 45-50 l. tel.
781 674 531
Pani 48latka pozna panów od 50 do
60 lat mogą być starsi godz 50 do
70zl mam lokum w Cieplicach tylko
telefonicznie 665942767
Poszukuje masażystki erotycznej
która wymasuje mnie co jakiś czas
swoim ciałem .Coś na zasadzie
masażu nuri nuri przy użyciu olejków
nuri lub innych w miłym klimacie
przy świecach .Pozdrawiam - 512
047 472
Rozkoszne chwile już od 50 pln.
Tel. 501830202
Starszy z Cieplic - Lubisz dawać
do buzi? Obsłuży cię starszy z Cieplic 601167505
Wesprę, wspomogę lub zasponsoruję - 784 820 276

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo układnie kostki - Profesjonalne, kompleksowe układanie
kości granitowej, betonowej, mozaiki.
Podbudowy, utwardzanie, niwelowanie
terenu. Zagęszczanie terenu wyspecjalizowanymi maszynami. Porządkowanie posesji. - 667 701 333
Dachy od a do z, wszystkie pokrycia,
więźba ,remonty kominów, zabudowy
poddasza, roboty budowlane. Faktura,
gwarancja. - 669 869 714
Drewniane okna, schody , balkony
- tel. 603 783 607
Firma ogólnobudowlana "Bruksbo
- Wykonuje usługi z zakresu: - Układanie kostki brukowej betonowej oraz
kamiennej. - Prace Remontowo-wykończeniowe Pod klucz. - Wznoszenie
Konstrukcji murowych domy, garaże
itp. I wiele innych. - 724 392 991
Hydraulik - tanio i solidnie - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje,
naprawy wod.-kan. i inne usługi. Tanio
i solidnie. Tel. 791-001-236
Instalacje gazowe wewnętrzne i
zewnętrzne, -montaż kuchenek gazowych, piecyków łazienkowych, kotłów
-modernizacja i przeróbki istniejących
instalacji gazowych - 508 647 464
Kanalizacja-udrożnianie i
oczyszczanie odpływów, osuszanie
zalanych pomieszczeń. Hydraulika
kompleksowa tel. 609 172 300
Kompleksowe remonty mieszkań,
od A do Z. Malowanie, płytki, panele,
hydraulika, elektryka, tynkowanie,
gładzie, regipsy, składanie mebli,
wyburzenia, firma na rynku od 20lat
- 695 504 941
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana
rur wod-kan,itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509 666 342
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
Łazienki, remonty wnętrz - kompleksowe i profesjonalne wykonawstwo
łazienek oraz innych prac wykończeniowych. Doświadczenie oraz
solidność. - 794 738 413
Magabos oferuje :a - budowa
domów z drewna - kompleksowe
wykonywanie dachów - wiązary
dachowe wraz z montażem - elewacje drewniane - wykończenia wnętrz
w drewnie - 603 806 252
Malowanie: wnętrz, elewacji,
dachów tel. 609 171 300
Montaż kuchenek gazowych, piecyków łazienkowych, kotłów -instalacje
gazowe wewnętrzne i zewnętrzne
-modernizacja i przeróbki istniejących
instalacji gazowych - 508 647 464
Prace remontowo-budowlane Świadczymy usługi ocieplenia-elewacje gładzie regipsy glazura płytki
malowanie wykańczanie wnętrz,
możliwość wystawienia rachunku 791 192 357
Remonty i nie tylko - Szybko dokładnie i normalne ceny - 669 409 662
Remonty od A do Z - Kompleksowe
remonty mieszkań, domów, sklepów.
Bezpłatna wycena bezpłatne porady
- 608 026 379
Remonty od A do Z - Remonty,
elewacje, ogrodzenia budowa domu
od podstaw, adaptacje strychu oraz
wykończenia wnętrz glazura biały
montaż zapraszam ceny do uzgodnienia - 881 478 483
Remonty, kuchnie, łazienki - Projekt
nova: -kompleksowe wykończenia
-montaż mebli kuchennych -malowanie, tynkowanie, gładzie - kafelkowanie
-łazienki kompleksowo -remonty klatek
schodowych - 782 807 589
Roboty betoniarsko-zbrojarskie Wykonanie robót żelbetowych: ławy
fundamentowe, ściany żelbetonowe,
stopy, podciągi, stropy żelbetonowe,
słupy żelbetonowe, podwaliny, płyt
fundamentowych - 695 758 596
Rolety wewnętrzne- duży wybór,
szybko, solidnie. 506030557

Solidna firma ogólnobudowlana i
hydrauliczna z doświadczeniem wykonująca prace w nowych technologiach
i profesjonalnym sprzętem przyjmie
zlecenia - 602 195 230
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
Układanie płytek - Kompleksowe
remonty łazienek A-Z. Układanie
wszelkiego rodzaju płytek. Wykonuje
tez inne usługi wykończeniowe. Praktyka w zawodzie oraz wysoka jakość
w wykonaniu. - 794 738 413
Usługi hydrauliczne - Świadczymy
usługi sanitarne, c.o., gazowe, spawalnicze, wentylacja, klimatyzacja,
profesjonalne rozwiązania dla hal
produkcyjnych, marketów, domków
itp - 532 698 954
Usługi remontowo -budowlane
- Świadczymy usługi;ocieplenia -elewacje posiadamy rusztowanie .wykończanie wnętrz gładzie, rigipsy, płytki
panele, malowanie oraz pozostałe
prace w zakresie budownictwa - 791
192 357
Usługi remontowo-budowlane Usługi glazurnicze oraz remonty
kompleksowe. Naprawa ,równanie
i malowanie ścian zabudowy g/k i
podwieszane sufity wylewki. Każde
zlecenie traktowane jest indywidualnie. Oferuję wysoki standard usług
- 886388306 lub796226808
Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców
kaflowych, budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych
- pogotowie zduńskie - 789 312 781
Wykonam kosztorysy budowlane.
Atrakcyjne ceny. - 601 353 062
Wykonam kosztorysy budowlane:
ofertowe, inwestorskie, powykonawcze, do banku. Nowoczesny program
i aktualne cenniki. - 504 159 890

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski dla dzieci w wieku 3-12
lat na Zabobrzu. Małe grupy 2x w tyg
po 60 min. U nas nikt się nie nudzi i
każde dziecko nauczymy mówić po
angielsku. Miesiąc nauki gratis. - 698
136 816
Angielski i niemiecki - Kursy językowe i zajęcia indywidualne dla dzieci
i dorosłych w Szkole Języków Obcych
Mała Lingua na Zabobrzu. Miła atmosfera, atrakcyjne ceny. Zapraszamy
- 698 136 816
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 tuż-tuż, 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
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
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
Udzielam korepetycji z języka
angielskiego na Zabobrzu. Magister
filologii angielskiej z doświadczeniem.
Zapewniam własne materiały dydaktyczne. - 698 136 816

Udzielę korepetycji z języka niemieckiego - wszystkie poziomy, zapraszam.
- 531 623 100

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
Instalatorstwo elektryczne Pomiary, przeglądy, odbiory, adaptacje
i modernizacje sieci elektrycznych,
energetycznych, oświetleniowych.
Awarie, usterki, FV dla wspólnot
mieszkaniowych i firm. Zapraszamy do
współpracy, negocjacji - 605 458 999

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia –malowanie światłem
- Wykonuję niebanalne zdjęcia ślubne,
reportaże i sesje plenerowe, które na
długo zatrzymają specyficzną atmosferę tego jedynego dnia w Waszym
życiu. Do każdego zlecenia podchodzę
bardzo indywidualnie. - 661 692 613
Fotografia ślubna. Filmowanie Kreatywnie, nowocześnie, nastrojowo.
Fotograf lub/i kamerzysta. Ważna jest
jakość, szeroki wybór, interesujące
promocje? Zapraszamy: wideofilmowanie HD, zdjęcia ślubne – sprawdź
- +48602689349
IDIART - fotografia i wideofilmowanie
ślubne - Wielokamerowe ujęcia, dwóch
fotografów, zadbaj o pamiątkę z uroczystości na profesjonalnym poziomie,
zadzwoń teraz, sprawdź termin. - 883
724 228
Malarska fotografia ślubna - W
Obiektywie – fotografia ślubna i okolicznościowa Indywidualne podejście,
niskie ceny, artystyczny styl i najwyższa jakość gwarantowana dyplomami
uczelni art. Obraz olejny inspirowany
zdjęciem gratis - 664483309, kontakt@
wobiektywie.jgora.pl
Nasza firma zajmuje się videofilmowaniem. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie Sony realizując filmy,
reportaże i usługę plenerową. tel.
600093277
Profesjonalne wideofilmowanie
i fotografia ślubna. Nagrania w jakości
HD i DVD, cyfrowy montaż, pracujemy
na sprzęcie najwyższej jakości, posiadamy pozwolenie Kurii. Atrakcyjne
ceny. StudioStrefa - 609 105 504

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Nagłośnienie, muzyka, fotograf Firma Seven Art oferuje: Profesjonalne
prowadzenie imprez, nagłośnienie,
oprawę muzyczną, oświetlenie i efekty,
karaoke oraz reportaże fotograficzne z
imprez i ślubów, i inne, wraz z rachunkiem. - 669 367 257
Śpiewający Dj z wokalistką na
każdą imprezę wesela poprawiny bale
karnawałowe imprezy od 300zl. Mix na
pierwszy taniec gratis - 535 346 486
Wesela imprezy muzyka instrumentalno wokalna akordeonowa.
Repertuar polski, zagraniczny. Cena
do uzgodnienia Muzyk Orkiestra tel.
75 75 339 21, 692 046 727
Zespół - wesela poprawiny dancingi
imprezy okolicznościowe- uniwersalny
sprawdzony repertuar wieloletnie
doświadczenie - 791 295 324
Zespół Fair Play na wesela i bankiety. Profesjonalna obsługa i bogaty
repertuar również dla gości niemieckojęzycznych. Konkurencyjne ceny.
- 608 170 928

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dom Seniora w Karpaczu - komfortowy , z iskra ciepła domowego poleca
pobyty krotko i długo terminowe.
Całodobowa opieka pielęgnacyjno opiekuńcza 75/7619784 607445996
Opieka dzienna - Opieka nad osobami starszymi-fachowo, profesjonalnie(certyfikat)na terenie Jeleniej Góry
i okolic + usługi fryzjerskie. Kontakt na
numer 609205582.
Podejmę pracę w charakterze opiekunki do dziecka. Mam doświadczenie,
estem osobą dyspozycyjną i godną
zaufania oraz pogodną i cierpliwą,
łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi 726 193 316
Przyjazna opiekunka - Miła, spokojna i doświadczona Opiekunka do
dzieci. Z Jeleniej Góry. Dyspozycyjna,
bez nałogów, odpowiedzialna. - 883
795 001

USŁUGI
RÓŻNE
200 tys dla karty podatkowej - Super
oferta dla rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Prowadzisz min
12 mies. działalność, masz możliwość
otrzymania 200 tys kredytu bez zbędnych formalności Karkonoskie Biuro
Kapitałowe - 75 752-27-72
Anteny satelitarne montaż ustawianie profesjonalnie i tanio - 691
385 830

Pierogi - Zrobię pierogi na zamówienie. - 669-621-357
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

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

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50 %
ceny - Pełna księgowość – 300 zł netto/
mc. Dla nowych klientów promocja
2 mc za 50% ceny. Zapraszamy do
współpracy. Biuro Rachunkowe Koala
– Wojska Polskiego 54 - JG – 58-500
- 782 020 635

Obsługa biur rachunkowych - Oprogramowanie Sage Symfonia, Comarch
Optima, wdrożenia, szkolenia, opieka
stała, konsultacje, pomoc techniczna i
merytoryczna dla biur rachunkowych.
- 753 070 308
Profesjonalna strona WWW,
CMS - Strona WWW z zapleczem,
indywidualna szata graficzna, gratis:
hosting + e-mail + ftp + konfiguracja
domena/hosting. Bez haczyków w
atrakcyjnej cenie. Fak.VAT. Jelenia
Góra i okolice. - 661 572 702
Wykonywanie stron www - serwer,
domena Gratis CMS - Opieka nad
stroną gratis. Zadzwoń - 501 054 069

USŁUGI
MUZYCZNE
Atrakcyjny DJ Wodzirej - Nagłośnienie, światła, dojazd. Dyskoteki,
wesela, urodziny, prywatki, imprezy
okolicznościowe. - 883 326 707

Bezpłatne porady prawne w Jeleniej Górze ul. Teatralna 1 pok. 311, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej
tel. 602 467 812

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 - W.
Polskiego 54 - 782 020 635
Biuro Rachunkowe-2 mc za 50
% - 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
Chwilówki - Szybkie pożyczki na
krótkie terminy. Gotówka w jeden dzień
KBK ul. Mickiewicza 2a, Jelenia Góra
- 75/7522772

Dla Działalności Gospodarczej - Jeśli
prowadzisz działalność ponad rok na
karcie podatkowej, możesz dostać
gotówkę lub kredyt konsolidacyjny na
oświadczenie o dochodzie do 200 tyś
zł. Zadzwoń - 75/7522772
Finanse kompleksowo - Potrzebujesz gotówki? masz problemy ze spłat
? raty są za wysokie? Inni nie mogą my
pomożemy. 16 lat doświadczenia, Karkonoskie biuro kapitałowe, Jel. Góra
Mickiewicza 2A 75 752-27-72
Kompleksowa usługa księgowa
- pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - W. Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Kredyt Gotówkowy na PIT - Pokaż
nam swój Pit a otrzymasz tani kredyt
gotówkowy na dowolny cel. Szybka
decyzja kredytowa, środki w ciągu 1
dnia. Wysokie kwoty kredytu do 200
000 zł, nawet na 10 lat Zadzwoń bo
warto Zapraszamy - 756 496 010
Kredyty dla Firm - Pożyczki na
oświadczenie o dochodzie, wysokie
kredyty z zabezp. oraz bez zabezpieczenia, inwestycyjne, obrotowe,
leasingi. Wiele rozwiązań finansowania. Zadzwoń. KBK Jelenia Góra
- 75/7522772
Kredyty dla lekarzy - Duże kwoty na
oświadczenie o dochodzie. Dla lekarzy,
stomatologów i weterynarzy. Karkonoskie Biuro Kapitałowe, ul. Mickiewicza
2a Jelenia Góra - 75/7522772
Kredyty konsolidacyjne - Jedna
niższa rata plus gotówka do ręki Długie
okresy kredytowania, niskie koszty,
różne rozwiązania. KBK Jelenia Góra
- 75/7522772
Kredyty konsolidacyjne - Jedna
niższa rata plus gotówka do ręki. W
jednym biurze oferty wszystkich banków. Zadzwoń, sprawdź czy jesteśmy
w stanie Ci pomóc. KBK Jelenia Góra
- 75/7522772
Kredyty na działalność - Do 20tyś
zł bez dokumentów finansowych, duże
kredyty bez zabezpieczeń, kredyty
obrotowe, leasingi, inwestycyjne.
Kredyty z zabezpieczeniem, samochodowe i hipoteczne. KBK, ul. Mickiewicza 2a,Jelenia Góra - 75/7522772
Kredyty pożyczki chwilówki Wszystko w jednym miejscu, z BIK,
bez BIK, na oświadczenie, na dochód,
inne nie mogą my pomożemy, Karkonoskie Biuro Kapitałowe 16 lat
doświadczenia, Jel Góra ul. Mickiewicza 2A 75 752-27-72
Kredyty samochodowe - Na
oświadczenie o dochodzie, na zakup
pojazdu lub pożyczka pod zabezpieczenie Karkonoskie Biuro Kapitałowe
- 75/7522772
Książka Przychodów i Rozchodów - 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, 601 837 677
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk Jelenia Góra ul.
Karlowicza 25 zakład czynny od pn.
do pt. od 10 do 17 sob. od 10 do 13
tel. 603835483
Odszkodowania - Miałeś wypadek z OC dostałeś odszkodowanie,
zadzwoń sprawdzimy czy w należnej
wysokości! Odkupujemy wierzytelności
przeciwko firmom ubezpieczeniowym
gotówka od ręki płacimy za adwokatów
- 505 583 390
Pełna księgowość - B. Rachunkowe
- Od 300 zł netto/mc. Dla nowych
klientów promocja 2 mc za 50%
ceny. Zapraszamy do współpracy.
Biuro Rachunkowe Koala – Wojska
Polskiego 54 - JG – 58-500 - 782
020 635
Pisanie wniosków - Urząd Pracy
- 20.000 zł czeka na Ciebie w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze - Biuro
Rachunkowe Koala - kompleksowe
wypełnianie wniosków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Wojska
Polskiego 54 Jelenia Góra - 782
020 635
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Potrzebujesz gotówki? - Chcesz
zmienić raty kredytów na jedną mniejszą? Sprawdź bezpłatnie swoją zdolność kredytową i zapoznaj się z ofertą
kredytu gotówkowego i konsolidacyjnego. Zadzwoń do Nas 75 64 96 010
Zapraszamy
Pożyczki bez BIK - Pożyczki pozabankowe, na oświadczenie dla osób
osiągających dochody z różnych
źródeł. - 75/7522772
Prace leśne, wycinka drzew, krzaków, samosiejek (trudny teren) pielęgnacja terenów leśnych. Szybko
profesjonalnie, możliwa faktura. - 757
136 432
Prosty kredyt - Masz już PIT 11,
dostaniesz pożyczkę bez zaświadczenia z zakładu pracy. Nie zwlekaj,
taka możliwość tylko do końca marca
- 75/7522772
Specjalna oferta dla Profesjonalistów kredyt gotówkowy i konsolidacyjny do 200 000 zł bez dokumentów
finansowych. Na oświadczenie. Atrakcyjne oprocentowanie. Gotówka w 1
dzień. Okres kredytowania do 10lat
- 756 496 011
Szybka gotówka dla Firm bez Zus
US - *do 300 000 zł *na dowolny
cel *środki w ciągu 48 h *atrakcyjne
oprocentowanie *minimum formalności *szybka decyzja kredytowa *bez
zabezpieczeń rzeczowych *długi
okres kredytowania do 120 m-cy - 756
451 993
Szybka gotówka w 1 dzień - *bez
poręczycieli, zabezpieczeń, dodatkowych opłat *na dowolny cel *nawet do
300 000 zł *okres kredytowania do 10
lat *niskie raty łatwe do spłaty *środki
w 1 dzień *akceptujemy dochody od
500 zł - 756 496 010
Szybkie pożyczki - Bankowe, SKOKI
oraz pozabankowe, oferta dla wszystkich. Dzwoń KBK Jelenia Góra - 757
522 772
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
otwieranie zamków. Spawanie stali,
żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754
Tapicerstwo - Samochodowe,
meble współczesne, antyki - 603
371 329
Tapicerstwo od A do Z, przyjazd
do klienta i transport gratis tel. 880
044 951
Usługi ziemne koparka CAT 432E
Transport od 10t do 30 t piaski kruszywa tanio solidnie - 533 033 009
W jednym miejscu oferta kilkunastu
banków i firm pozabankowych kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne , chwilówki, hipoteczne , samochodowe, dla
firm, wolnych zawodów Karkonoskie
Biuro Kapitałowe 7522772
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
Zakład mechaniki pojazdowej, autotuning optyczny, lakiernictwo, regeneracja felg, Cieplice tel. 505 707 848
Zarządzanie nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
dla budynków, lokali mieszkalnych i
użytkowych. - 513-134-403
Zmniejsz swoje obciążenia - Kredyt
konsolidacyjny na spłatę zadłużeń,
jedna niższa rata plus gotówka do
ręki. - 75/7522772

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Czyszczenie, pranie - tanio szybko
i solidnie czyszczenie dywanów,
wykładzin i tapicerki. Cena usługi do
uzgodnienia, dojazd gratis tel.885
898 284
Dam pracę - Sprzątanie pokoi na
telefon - 757 518 435
EVA Nova - Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki. Tanio, szybko i solidnie.
Tylko najlepszy sprzęt i środki. Zapraszam tel.885 898 284
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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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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, tapicerkę domową i samochodową. Wieloletnie doświadczenie - zapraszam
- 607 155 751

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. Teraz najtaniej na
rynku. Zadzwoń, sprawdź. Tel 885
898 284
Sprzątanie domów, garaży i strychów. Dokładnie i solidnie. - 693
501 274
Szukam pracy jako sprzątająca tel.
795 811 914
Usługi sprzątające - Firma S.O.S.
Miotełka - Sprzątanie obiektów (mieszkań, domów, hoteli, biur) - Pranie
dywanów, tapicerki meblowej - Mycie
okien - Sprzątanie po remontach,
budowie Dojazd na terenie Jeleniej
Góry Gratis - 605 664 842

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autokary do wynajęcia - Okazjonalny przewóz osób Albatros Autokary
33+1 i 55+1 email-wycieczki-albatros@
wp.pl - 604 229 350
Auto transport - auto laweta tel. 880
044 951
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691
262 797
Przeprowadzki kompleksowo tel
535 044 951
Przewóz osób (wygodnym nowym
autkiem) na lotniska i nie tylko. Posiadam fotelik do przewozu dziecka
i dużą przyczepę w razie dużego
bagażu. Wystawiam fakturę VAT. - 535
335 588
Szukam zleceń transportowych,
posiadam Fiat Ducato Max z 2009r.
możliwość wystawienia faktury VAT,
duże doświadczenie w transporcie
krajowym i międzynarodowym, jestem
dyspozycyjny 24h/7 dni w tygodniu. 884 820 600
Transport - przeprowadzki - miasto - kraj - zagranica, 3 samochody,
różne gabaryty tel. 880 044 951
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
Usługi transportowe kraj/zagranica, furgon/chłodnia, ładowność 4
palety, wystawiamy faktury Vat, Vat/UE
dogodne ceny i terminy. Zapraszam. 784 119 968

USŁUGI
TURYSTYKA
Imprezy integracyjne - Serdecznie
zapraszamy do nowego ośrodka Stara
Kuźnia w Sosnówce. Posiadamy sale
szkoleniową i integracyjną na 60 osób.
Serdecznie zapraszamy na komunie,
chrzciny, wesela ,stypy - 500 290 337
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

Gimnastyka korekcyjna dzieci
- Indywidualne ćwiczenia korekcyjnokompensacyjne korygujące wady
postawy: skolioza, plecy płaskie,
wklęsłe, wypukłe, kolana koślawe,
szpotawe, płaskostopie itp. Dowolne
godziny. Zapraszam - 607 901 985
Hipoterapia - Terapia ruchem
konia. Psychopedagogiczna jazda
konna. Jazda w modelu neurofizjologicznym. - 506 092 881
Lifting i wyszczuplenie RF - Wiosna,
lato już wkrótce. Rusza Akcja "Cofnij
czas Bądź piękna na wiosnę. Z tej
okazji mamy specjalną ofertę Karnety
na zabiegi falami radiowymi w cenie
400 zł 6 zabiegów Salon przy ul. Solnej
6/2 - 530 623 277
Masaż gorącymi kamieniami (z
dojazdem 1h-80zl), masaż banka
chińską (antycelulitowy), m. klasyczny,
relaksujący, leczniczy, częściowy.
Kosmetyka, tipsy, GUAM (antycelulit,
ujędrnianie). Więcej info 883285049
Metoda Volla - ocena stanu zdrowia
całego organizmu już w Jeleniej Górze.
Wykrywamy obecność pasożytów,
bakterii, grzybów. Skuteczność leków,
masaże tel. 503 539 465
Oferuje profesjonalny masaż:
relaksacyjny, sportowy, klasyczny z
dojazdem do klienta. - 510 407 125
Profesjonalny fryzjer-dojazd
- Jestem po szkole fryzjerskiej z
wieloletnim doświadczeniem, oferuję
usługi takie jak: strzyżenie damskie,
męskie, dziecięce. Pasemka, baleyage, refleksy, fryzury okolicznościowe
itp. Konkurencyjne ceny - 609-158506

SPRZEDAM
Sprzedam tarcicę dębową, gr. 50
mm w dobrej cenie. Tel. 600 586 419

ODDAM
Oddam żużel, szlakę, kod odpadu: 10
01 01. Transport po stronie odbierającego. Tel 75 713 00 58 w.26

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokoje centrum - Mieszkanie do
2 piętra z balkonem w podwyższonym standardzie blisko centrum za
gotówkę. Zdecydowana klientka Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
2 pokoje gotówka - Mieszkanie do
40 m2 może być do remontu, bez IV
piętra Zabobrze, w rozsądnej cenie.
Zdecydowana klientka z gotówką. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie rozkładowe, do drugiego piętra, może być
do remontu, bez pośredników. - 667
219 752
3 - 4 pokoje - Mieszkanie, Jelenia Góra,
Zabobrze, Cieplice do drugiego piętra,
do 200 000 zł. Pilnie zdecydowana
klientka. Nieruchomości Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Kupię mieszkanie 2 pok. - Kupię
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry,
z balkonem o pow. od 45-60 m2. Bez
pośredników. - +48518692162

MIESZKANIA
SPRZEDAM
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. kawalerka - Zabobrze I. - W
bloku na parterze o pow.36,4m2.
Ogrzewanie i c.w. z sieci miejskiej.
Okna z PCV , panele. Kuchnia z
pośrednim doświetleniem. Cena 105
tys. PLN do negocjacji. Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732
135
2 pokoje 105 000 zł - Mieszkanie 36
m2 na parterze w bloku, nowe okna,
instalacje, ogrzewanie i ciepła woda
z sieci miejskiej, do zamieszkania,
Zabobrze I. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752

2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie 38
m2, z balkonem na czwartym piętrze w
bloku, do zamieszkania, 125 000 zł N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Zabobrze III - Mieszkanie 53
m2, 2 pokoje z balkonem na pierwszym
piętrze. 185 000 zł. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
2 pokojowe - Mieszkanie 41 m2 z
balkonem na szóstym piętrze w wieżowcu, Zabobrze II. 123 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe ok. A.Ekonomicznej - Pow.
użytkowa 35,3m2 I piętro w bloku po
termomodernizacji. Okna z PCV. Junkers gazowy. Ogrzewanie z lokalnej
kotłowni. Czynsz 250zł. .Cena 105
000 PLN. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
2 pokojowe w Mysłakowicach - Mieszkanie o pow.50,8m2 zadbane, po
remoncie na IV pietrze w bloku. Ogrzewanie i ciepła woda z lokalnej kotłowni.
Cena 130 ty6s.zł.. nieruchomości
Rychlewski. lic.9549. - 602 732 135
3 pok. - Dziwiszów - Kameralne
mini osiedle od strony Maciejowej.
Pow.73,8m2 z balkonem w bloku
na parterze. Ogrzewanie z lokalnej
kotłowni. W kuchni el.płyta ceramiczna.
Cena 170tys.zł. Warto. N.Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
3 pokojowe - Mieszkanie 62 m2 z
balkonem na trzecim piętrze w bloku,
Zabobrze III. 180 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe - Mieszkanie 70 m2 z balkonem na drugim p[ętrze w wieżowcu,
Zabobrze II. 188 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe - Mieszkanie po remoncie z balkonem, 60 m2, kuchnia w
zabudowie, 2 szafy, ósme piętro w
wieżowcu, Zabobrze III. 198 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
3 pokojowe - Mysłakowice - Mieszkanie o pow.54,5m2 do remontu
na parterze w bloku. Ogrzewanie z
lokalnej kotłowni. Czynsz 330zł. Cena
130 tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
lic.9549. - 602 732 135
3 pokojowe w Siedlęcinie - Dwupoziomowe 75m2 na I piętrze w nowym
4 rodzinnym budynku. Duży taras.
Ogrzewanie podłogowe (osobne
piony) za wspólnej kotłowni na paliwo
stałe z zasobnikiem. Cena 200tys.
zł. Nier.Rychlewski. Lic.954 - 602
732 135
3-pok. po remoncie na Os.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 Nowa cena W kamienicy na drugim
piętrze , pow.75,6m2. Ogrzewanie
gazowe. Nowe okna i instalacje,
Czynsz ok.115zł/mies. Cena 20-185tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
3-pok. w centrum po remoncie W kamienicy na drugim piętrze ,
pow.75,6m2. Ogrzewanie gazowe.
Nowe okna i instalacje, Czynsz
ok.115zł/mies. Cena 205tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 602
732 135
4 pokojowe - Mieszkanie 122 m2,
po remoncie, stylowe z balkonem w
kamienicy na pierwszym piętrze w
okolicy Małej Poczty. 300 000 zł. N>
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
4 pokojowe. ul. W. Polskiego - Doskonała oferta. lokal mieszkalny idealnie
nadający się do prowadzenia wszelkiej
działalności gospodarczej, biurowej itp.
p.całk.85,7m2 wysoki parter, duża piwnica i garaż. Cena 160tys.zł.Lic.9549.
- 602 732 135
62 m. Kiepury - 3 pokojowe, 3 piętro,
rozkładowe, słoneczne, balkon. Przestronne klatki schodowe, piwnica.
Kiepury nieopodal ZUSu. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736
644
69 m2 za 80 000 zł - Mieszkanie
3 pokojowe na parterze w bloku,
z działka 300 m2, w Czernicy. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

79000 Szklarska Poręba - Mieszkanie
do gruntownego remontu w centrum
Szklarskiej Poręby, okolice poczty. ok
30 m.kw. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
82 m2 za 175 000 zł - Mieszkanie
3 pokojowe ( niegdyś 2 pokojowe )
na pierwszym piętrze w kamienicy
w pobliżu centrum Jeleniej Góry. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
91m2 centrum JG - Sprzedam bardzo
ładne mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry, kamienica, kilka kroków od ul.
1-go Maja, 91m2, 3 pokoje, duża
umeblowana kuchnia, łazienka, salon
z widokiem na góry, cena 175,000 693-503-602
Bez-czynszowe z garażem 220 tyś
- Sprzedam własnościowe z garażem
141m pow. całkowitej wys. parter i
przyziemie (dwa mieszkania) z murowanym garażem Możliwość 3 rodz.
ogrzewania zasilenie 380V Pośrednikom dziękuje. - 602 741 924
Cieplice 38m2 b. ładne - Do sprzedania bardzo atrakcyjne mieszkanie w
Jeleniej Górze - Cieplicach przy parku,
38m2, właśnie kończę kompletna
renowacje, I p. w domu/kamienicy,
115,000PLN - 693-503-602
Deweloperskie... - Najciekawsza
lokalizacja, doskonała lokata, przyjazne miejsce do zamieszkania: od 1
do 4-pokojowych, cena od 3300 do
3650 zł, budynek z windą, miejsca do
parkowania. lic.9549 - 726 290 939
Do własnego wykończenia.. - Doskonała lokalizacja do zamieszkania
lub lokata. Mieszkania od 1 do
4-pokojowych, budynek z windą.
lic.9549 - 726 290 939
J.G. Zabobrze 52m 139 tys. - Jelenia
Góra ul. Działkowicza 2-pokojowe
52m2 rozkładowe 1 piętro. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, duży przedpokój, balkon, piwnica. Cicha, spokojna
okolica. Lokal wymaga odświeżenia,
bez pośredników. - 512 014 513
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 85 tys.zł.Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549 - 602 732
135
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
Lokal mieszkalny w Sobieszowie Lokal o pow. 84m2 o dużym potencjale
(była kuźnia) na cele mieszkalne,
warsztatowe itp. Tanio. Nieruchomości
Rychlewski.Lic.9549. - 501 736 644
Ładne 2 pokojowe - Mieszkanie po
remoncie 52 m2 z balkonem na pierwszym piętrze w budynku z 2001r, prywatna posesja, okolice Małej Poczty.
185 000 zł ( 215 000 zł z garażem
pod budynkiem ) N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pok 62m z ogrodem
- Sprzedam mieszkanie w dzielnicy willowo- ogrodowej na ul. Paderewskiego,
parter, umeblowana kuchnia, łazienka,
garderoba w sypialni, dwie piwnice,
strych. Bez pośredników, cena 200tyś
do negocjacj. tel. 697973724
Mieszkanie 3 pokojowe - 63 m2 z
balkonem, na trzecim piętrze w bloku
trzypiętrowym, ogrzewanie i ciepła
woda z sieci, Zabobrze III. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 48m Zabobrzu - Mieszkanie po super remoncie. urządzone
bardzo nowocześnie. w sam raz dla
młodych. zapraszam do oglądania.
Warto - 535 886 808
Mieszkanie 60m2 Kowary - Mieszkanie własnościowe 3-pok. 60m2. Do
zamieszkania z widokiem na góry.
Balkon .Spokojna okolica. Media w
czynszu. Budynek po termoizolacji
(2012). Cena 129000 do negocjacji.
Blisko szkoła i centrum miasta. - 514
258 528
Mieszkanie bez pośredników Mieszkanie 44m2 po remoncie kapitalnym cena 150tys Piechowice - 504
172 553

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowe mieszkania - Cieplice. Mieszkania w stanie deweloperskim
(poddasze lub parter) o pow.73m2
(w nowym 3-rodzinnym budynku z
ogródkiem i miejscami parkingowymi.
Ogrzewanie gazowe. Cena 3tysPLN/
m2 Rychlewski Nieruchomości.Lic.95
- 602 732 135
Sprzedam mieszkanie - Po remoncie w wieżowcu na VI piętrze. Pow.
41,3m2. Czynsz z ogrzewaniem
ok. 300zł. Cena 123tys.zł. Warto.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549.
- 602 732 135
Sprzedam mieszkanie 37,69 m2 na
ul. Karłowicza, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, mieszkanie nadają się do
zamieszkania, gdyż jest umeblowane
i w dobrym stanie technicznym. Cena
150 tys.do cena uzgodnienia - 533
557 998
Sprzedam mieszkanie 78m2 Sprzedam mieszkanie 78m2 w Rzebieniu Bory Dolnośląskie, 4 pok.,
kuchnia, łazienka, wszystkie media,
szkoła, kościół, przychodnia, apteka,
4 km do autostrady, cena 70 tys. zł.
tel. 721 360 521
Sprzedam mieszkanie w Chrośnicy,
blisko wyciągu narciarskiego Łysej
Góry lub zamienię na Zabobrzu tel.
602 595 051
Sprzedam mieszkanie w Kowarach
- Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
- 40m2 w pełnym rozkładzie w Kowarach na osiedlu Matejki- centrum.
Media miejskie. - 661 553 013
Sprzedam mieszkanie w Kowarach
47m2, I piętro, słoneczne, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, działka,
piwnica, 2 komórki, bez pośredników,
cena do negoc. 76 tys. zł tel. 513
060 995
Sprzedam nowa niższa cena Sprzedam pilnie mieszkanie w Miłkowie - 43m kw 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogródek, 2 komórki, ogrzewanie kominkowe. Po generalnym
bezczynszowe niskie koszty utrzymania. Cena 110000zł bez pośredników.
- 607 558 100
Sprzedam-wynajmę mieszkanie 2 pok. 38m2 4p, budynek po
termoizolacji. Ciepło i woda z sieci, ul.
Transportowa tel. 603 509 421

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam mieszkania do wynajęcia, 2
pokoje, Zabobrze do 900 zł za całość
tel. 662 249 682
Szukam mieszkania lub kawalerki
bez umeblowania lub pokoju ale osobnym miejsc do 300zł proszę dzwonić
na numer 722 227 372

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe, 50m2, nowy budynek
- Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe,
wyposażone, 50 m2 z balkonem w
nowym budynku na 2 piętrze. tel.
606-610-877
2-pokojowe 75 m Mała Poczta - Do
wynajęcia od zaraz duże 2-pokojowe
mieszkanie, wyremontowane, kuchnia,
łazienka, przedpokój, spiżarnia, ogrzewanie na węgiel, okolica Małej Poczty,
800 zł+media. Tel. 535-135-300.
2-pokojowe, umeblowane, blisko
centrum, w b.db. stanie, 900zl+media
- 530 090 754

2-pokojowe, Zabobrze - Od 01
marca: z balkonem, wysoki parter lub
I piętro, umeblowana i wyposażona
kuchnia, 600 zł + opłaty - na długi
okres. - 726 290 939
3 pokojowe na Noskowskiego Wynajmę ładne, słoneczne mieszkanie, 3 pokojowe, 63 m na Zabobrzu, na
ul. Noskowskiego. Częściowo umeblowane. Opłaty 700 zł + czynsz + liczniki.
Tel. 603 690 533, 75 75 31 204
3-pok. w centrum J.Góry - Efektowne
78m2 na I piętrze w budynku po
modernizacji w 2007r.z prawie kompletnym umeblowaniem z komfortowo
umeblowaną i wyposażoną kuchnią.
Ogrzew.gazowe. Cena 1200PLN +
liczniki.Lic.9549.N.Rychlewski - 602
732 135
4 pokojowe. ul. W. Polskiego - Doskonała oferta. lokal mieszkalny idealnie
nadający się do prowadzenia wszelkiej
działalności gospodarczej, biurowej, usług itp. 85,7m2 wysoki parter,
duża piwnica i garaż. Czynsz 1200zł.
Lic.9549. - 602 732 135
56m2: 2pokoje + ogród 400m - 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
Cieplice - pokój dla studenta - Pokój
jedno lub dwu osobowy w mieszkaniu
studenckim, umeblowana kuchnia,
łazienka + pralka, internet, mieszkanie
po remoncie na Pl. Piastowskim 50m
od Politechniki, opłaty wg zużycia
(woda, prąd, gaz), - 690 996 207
Cieplice 3 pokoje blisko parku Wynajmę na zasadach umowy najmu
okazjonalnego, mieszkanie 3 pok.
łazienka, osobna kuchnia, I piętro w
kamienicy blisko parku, umeblowane +
sprzęt AGD, na dłuższy okres 700 zł, +
woda, prąd, śmieci. - 74-84-50-287
Cieplice- Pokój dla studenta - Pokój
jedno lub dwu osobowy w mieszkaniu
studenckim, umeblowana kuchnia,
łazienka + pralka, internet, mieszkanie
po remoncie na Pl. Piastowskim 50m
od Politechniki, opłaty wg zużycia
(woda, prąd, gaz), - 690 996 207
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe
Zabobrze - 796 989 796
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe
Zabobrze tel. 796 989 796
Do wynajęcia mieszkanie przy ul.
Poznańskiej w Jeleniej Górze (centrum) o powierzchni 140 m2 oraz
lokal o powierzchni 70 m2 znajdujący
się w tym samym budynku. Więcej
szczegółowych informacji pod tel. 607 403 447
Do wynajęcia osobny pokój dla jednej
osoby w domku jednorodzinnym na
parterze na Zabobrzu ze wspólna
kuchnia i łazienka cena 450 zl z opłatami - 603 958 920
Do wynajęcia umeblowany 1-osobowy
pokój z dostępem do kuchni i łazienki;
co, ciepła woda z sieci miejskiej; okolice Dworca. Cena 300 zł plus media
- 692 061 312
Duże z klimatem Kaczorów - Dwupoziomowe, rustykalne wnętrze,
niezależne, 140m2, okna pcv, C.O
z komputerem, blisko szkoły i przystanku PKS oraz dużego sklepu, bdb
komunikacja Wrocław - Jelenia G,
bezczynszowe, umeblowane - 607
609 642

Dwa pokoje 1 lub 2 osobowe w
mieszkaniu studenckim. Mieszkanie
trzy sypialnie pokój dzienny kuchnia
łazienka (pralka, lodówka mieszkanie
w pełni wyposażone). Blisko kolegium
ul. Kadetów tel.69147859 - 691 478
591
Jelenia Góra blisko U.E. do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka tel. 502
560 136
Mam do wynajęcia - 50 m2 Park
Sudecki 2 pokoje balkon urządzone
wysoki standard wynajmę od zaraz
1500zł z opłatami - 601 581 315
Mam do wynajęcia komfortowe mieszkanie przy ulicy Moniuszki w Jeleniej
Górze Zabobrze. Powierzchnia to
54m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Wysoki standard, nowe budownictwo. Cena 999 zł plus liczniki. - 794
333 444
Mieszkanie 130m2 do wynajmu Do wynajęcia umeblowane mieszkanie
na osiedlu "Pod Jeleniami" - 130 m2, 4
pokoje , 2 poziomy. - 508 289 689
Mieszkanie 74m z ogródkiem Wynajmę od 1 marca mieszkanie na
pierwszym piętrze, umeblowane (74
m) z ogródkiem, bezczynszowe za
1000 zł/mc + media. - 785 436 084
Odstąpię ładną, częściowo umeblowaną kawalerkę w bloku I piętro, 33m2
z TBS Kowary, kuchnia umeblowana,
panele, kafelki łazienka i kuchnia tel.
603 364 657
Pokoje do wynajęcia - centrum,
z dostępem do kuchni, łazienka,
kameralnie, 500 zł/mc/ z media tel.
601 558 468
Pokój 1 lub 2 osobowy w mieszkaniu
studenckim. Mieszkanie trzy sypialnie
pokój dzienny kuchnia łazienka (pralka,
lodówka mieszkanie w pełni wyposażone). Blisko kolegium ul. Kadetów
tel.69147859 - 691 478 591
Pokój z internetem studentce
wynajmę tel. 609 521 453
Słoneczna kawalerka 35m2/750zł
- W kamienicy przy ul. Wincentego
Pola w J.Górze. 2piętro, 35m2 po
kapitalnym remoncie(nowe okna,
panele, CO,TV AGD) Pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. 750zł plus opłaty
wg zużycia gaz, prąd, woda. Od 1
marca - 668-331-418, 791-410-099
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
(2-poziomowe) w centrum przy ul.
Szkolnej (JG). Nowa kamienica,
60m2, balkon. Cena: 1200zł + opłaty.
- 607974607 lub 724521520
Wynajmę mieszkanie komfortowe w
Piechowicach 40 m2, dwu pokojowe
cena 750 zł + liczniki tel. 601 580 203
Wynajmę samodzielne mieszkanie
dla pary lub studentów. 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie urządzone,
bardzo blisko centrum (koło Żeroma).
700zł+opłaty - 668 629 968

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Dwupoziomowe M52, 3pokoje,
garaż. Zamienię na mniejsze, oczekuje
dopłaty, tel 757328603 - 791 423 393
Zamienię mieszkanie komunalne 50m2 bez łazienki i WC,
2-pokoje+kuchnia,piece na mniejsze
z WC i CO w J.Górze/parter,1-pietro/
dodatkowo ogród, pomieszczenia
gosp. Mieszkanie po remoncie dobrze
utrzymane. - 502 269 125

Zamienię mieszkanie własnościowe
72 m2, rozkładowe, CO własne na
dom tel. 781 167 401
Zamienię własnościowa kawalerkę na większe mieszkanie, może
być komunalne i zadłużone. Spłacę
zadłużenie lub dopłacę gotówką. - 511
743 310

DOMY
KUPIĘ
Dom wolnostojący - W Jeleniej Górze
bliskiej okolicy, budowany po 2000
roku, dla zdecydowanych klientów.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Kupię dom, pół domu, mieszkanie
na terenie gminy Podgórzyn, Karpacz,
Mysłakowice. Metraż powyżej 80m/kw,
4 pokoje, ogródek. Cena do 3000/m kw
może być do remontu pośrednikom
dziękuję - 607 558 100
Pilnie dom - Wolno stojący, w Jeleniej
Górze lub okolicy. Zatwierdzony kredyt.
Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM
Do sprzedaży ładny dom znajdujący
się w Piechowicach. Dom o pow.
całkowitej ok. 340m2, użytkowej
ok. 200m2 posadowiony na działce
631m2. - +48606875505
Dom Międzyrzeczu-Bobowicko - Wolno-stojący o pow. całkowitej 218m²
,podpiwniczony z wolno-stojącym
garażem oraz budynkiem gospodarczym. Działka 680m².Widok na jezioro,
blisko las. - 885 342 947
Dom w stanie sur, zamkniętym - W Jel.
Górze. 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 wolno stojący w Cieplicach Trzy kondygnacje (wysoki parter) dwa
garaże 4 pokoje pow.220m2 na działce
741m2. Piec c.o. na paliwo stałe. Cena
410 tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
Sprzedam dom 120 m2 w Karpaczu
z działką 900 m2.Dom nadaje się do
zamieszkania lub wynajmu. Atrakcyjna
cena - 530 568 057
Sprzedam dom po remoncie w
Pilchowicach lub zamienię na mieszkanie w Jeleniej Górze z dopłatą tel.
695 605 069
Sprzedam dom w Cieplicach o pow
210m kw. w tym dwa duże garaże.
Możliwość prowadzenia cichej działalności. działka 800m kw - 509 282
553
Sprzedam: okazja - dom do
zamieszkania w spokojnej okolicy w
super atrakcyjnej cenie, tylko poważne
oferty tel. 692 087 166
Super szeregówka - Podgórzyn.
Środkowy szereg. Zadbane osiedle,
widok, świeże powietrze, doskonała
komunikacja. Idealny dla rodziny. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
W cenie mieszkania willowego - Pogórzyn - elegancka szeregówka, 5 pokoi,
zabudowana kuchnia, piękny salon,
garaż, zagospodarowana słoneczna
działka - 360.000 zł. lic.9549 - 726
290 939

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę pół domu lub mieszkanie
z tarasem w Cieplicach, Sobieszowie
lub Piechowicach. Powierzchnia minimalna to 60m kw. - 725 008 040

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia dom, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, nie umeblowane, blisko centrum tel. 75 71 399 42 wieczorem

DOMY
ZAMIENIĘ
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LOKALE
SPRZEDAM
Odstąpię lokal gastronomiczny
(pizzeria restauracja) wyposażony o
powierzchni ponad 120mkw na osiedlu Zabobrze. Więcej informacji pod
numerem telefonu 790-519-790
Pub-Pizzeria Alcapone- Jelenia
G - W użytkowaniu. Ul. Sudecka/
Dialog. Przy głównej na Karpacz.10
min piechotą od centrum. 148 mkw
lokalu , częściowe wyposażenie. W
ostatnich latach generalny remont,
wymiana okien, dachu, instalacji.449
tys. - 730 820 600

Mieszkanie na dom, bliźniak JG
- Mieszkanie 90m2 po remoncie,
centrum na dom, bliźniak w Jeleniej
Górze lub Cieplicach. Wysoki standard
wykończenia II piętro, taras 12m2,całe
piętro, strych piwnica, możliwy garaż,
200m do Pl. Ratuszowego - 605
611 421
Zamienię mieszkanie na dom - Mieszkanie o pow. 70 m2, wyskoki standard,
doskonała lokalizacja. Zamienię na
dom w Jeleniej Górze lub w bliskiej
okolicy z możliwą dopłatą. Nie interesują mnie domy do remontu i w stanie
surowym. - 513-134-403

Sprzedam pawilon handlowy 15m2,
super miejsce, ryneczek Zabobrze tel.
609 235 851

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Cieplice - lokale do wynajęcia - o
pow. od 30 do 350 m2 na biura,
usługi, magazyny, niskie ceny tel. 501
377 514

Atrakcyjna działka budowlana.
Woda, gaz, prąd, telekomunikacja,
internet. Dogodny dojazd. Okazja 50zł
m2. Leśne Zacisze k. Jeleniej Góry.
Tel.695725857
Do sprzedania działkę budowlana
o pow.1364 m2 położonej w Starej
Kamienicy (15 km od Jeleniej Góry )
Cena 45 zł m2 - 601 874 794
Działka budowlana Dziwiszow 1001m² os.leśne Zacisze, wszystkie
media, dużo zieleni, piękne widoki,
cisza i spokój. Zamieszkaj tam gdzie
inni spędzają urlop. - 885 342 947
Działka budowlana Wojcieszyce Sprzedam działkę budowlaną (50x30)
1508 m.kw. Działka posiada MPZP.
Budynki powyżej i poniżej. Dojazd
utwardzony. Media: prąd. Działka
na mapie oznaczona jest numerem:
176/61. - 603,110,408
Działki budowlane - Sprzedam
działki z widokiem na kotlinę Jeleniogórską i zamek Chojnik. Cena 89zl.
metr kwadratowy. - 516 137 400
Działki budowlane w Dziwiszowie
1000 m2 45 000 zł Działki budowlane
w Staniszowie 25 zł m2 . Nieruchomości Gold House . tel. 693 539 963
Okazja działka budowlana 49tys Pilnie sprzedam działkę budowlana
1800m2 w kształcie litery L, dwa
dojazdy, media, wśród zabudowań
w miejscowości Wojanów, niedaleko
pałacu. Cena 49 tys. ważna do końca
marca. Tel. 883-783-222
Sprzedam działkę w Łomnicy.
Działka siedliskowa z wydaną decyzją
o warunkach zabudowy domu jednorodzinnego, prąd na granicy działki
3118m2 tel. 504 385 211
Sprzedam w dobrej cenie atrakcyjną
działkę 800 m2 w Karpaczu. - 530
568 057

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Centrum Okazja - Na atrakcyjnych
warunkach wynajmę lokal handlowousługowy o pow. 46 m 2 zlokalizowany
w ścisłym centrum Jeleniej przy ul.
Szkolnej 5 (wcześniej znajdowało się
tam biuro nieruchomości). Okazja 697-397-297, 75-75-22-980

Do wynajęcia hala na warsztat samochodowy, ślusarski lub inne. 150 m2
w cenie 10 zł/m2 brutto. Jelenia Góra
ul. Wolności 82. tel. 690-074-085 lub
75-75-266-36 w godzinach 8-15.00
Do wynajęcia pawilon handlowy po
remoncie, 89m2, ogrzewanie gazowekominkowe, ul. Wolności 31B 25zł/m2
tel. 792 649 832, 75 75 140 25
Duże z klimatem Kaczorów - dwupoziomowe, rustykalne wnętrze,
niezależne, 140m2, okna pcv, C.O
z komputerem, blisko szkoły i przystanku PKS oraz dużego sklepu, bdb
komunikacja Wrocław - Jelenia G,
bezczynszowe - 607 609 642
Pomieszczenie dla kosmetyczki Posiadam do wynajęcia od maja 2013
osobne pomieszczenie 16 metrów
kwadratowych w dobrze prosperującym salonie fryzjerskim "Lord" w
Sobieszowie dla kosmetyczki, tipserki
lub inne propozycje . - 609 558 001
Posiadam do wynajęcia lokal usługowy w reprezentacyjnej części miasta
ulica Konopnickiej 16. Powierzchnia
usługowa 91m,szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 601718999

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pensjonat - Karpacz - Pilnie dla
zdecydowanych klientów, na dłuższy
okres, z możliwością zakwaterowania
większej ilości gości. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
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