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Co skrywają
stare lochy?

Pod osłoną nocy w podziemiach przy Wzgórzu Kościuszki
była strzelanina. Co się tam
rozegrało?
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„Żądamy bezpiecznych i
oświetlonych dróg”, „Kadetów to nie Dakar”, „Chcemy
porozumienia prezydenta i
Agencji Mienia Wojskowego”
– m.in. z takimi transparentami wyszło 24. maja br. na
ulicę kilkudziesięciu mieszkańców osiedla „Pod Jeleniami” w Jeleniej Górze.
Przez ponad dwie godziny ludziblokowali oni ulicę Grunwaldzką,
by zwrócić uwagę na problem dziurawych jezdni przy ul. Kadetów i
przyległych.
Pikietę przygotowały cztery wspólnoty mieszkaniowe z ul. Kadetów
5,7,9 i 11. Ale jak podkreślali uczestnicy protestu, problem dziurawych
dróg i braku oświetlenia dotyczy
całego Osiedla Pod Jeleniami.
- Chcemy zwrócić uwagę przede
wszystkim władz miasta na zagrażający życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu
stan dróg oraz brak oświetlenia
na naszym osiedlu – mówił Rafał
Hobgarski, mieszkaniec osiedla,
przewodniczący wspólnot. – Mieszkańcy chcieliby naprawić te drogi
na własny koszt, ale po pierwsze
nie mają takiego prawa, bo to nie
ich teren, a po drugie nie mają
takich pieniędzy, bo koszt tych
remontów szacuje się na 3,5 mln
zł. Jest to problem publiczny. Są dwa
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podmioty, które są odpowiedzialne
za taki stan rzeczy: Agencja Mienia
Wojskowego, która jest formalnym
właścicielem i zarządcą tych dróg,
bo widnieje w księdze wieczystej
oraz prezydent Jeleniej Góry, który
w 2002 roku zobowiązał się na mocy
zawartego porozumienia z AMW do
bezpłatnego przejęcia tych dróg, ale
tego porozumienia nie wypełnił.
Oba te podmioty umywają ręce od
zrobienie czegokolwiek. Drogi nie
zostały nawet zabezpieczone, by
nie zagrażały mieszkańcom i ich
dzieciom. Naszym zdaniem na tych
dwóch podmiotach ciąży obowiązek
porozumienia się i naprawienia
tych dróg zanim dojdzie do tragedii
– dodał Rafał Hobgarski.
Na protest przyszły całe rodziny,
transparenty nieśli nie tylko dorośli,
ale i dzieci.
Osiedle powstało w latach 2005
– 2006, kiedy deweloper rozpoczął
sprzedaż mieszkań po przekształceniu budynków z koszarowych
na mieszkalne. Piotr Wilczewski,
mieszkaniec osiedla podkreślał
wczoraj, że od samego początku musiał borykać się z brakiem
oświetlenia i drogami, które wcale
dróg nie przypominają. Protestujący
zapowiedzieli, że jeśli ich działania
i tym razem nie przyniosą rezultatu, zablokują inne, główne drogi
Jeleniej Góry.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angela

Protest Pod Jeleniami

- W związku z zasadnymi protestami podnoszonymi przez mieszkańców osiedla „Pod Jeleniami”, którzy są głęboko zirytowani stanem
dróg na terenie osiedla Prezydent Miasta po raz kolejny (pierwsze takie wystąpienie miało miejsce w kwietniu br.) zwrócił się do
Ministra Obrony Narodowej z prośbą o podjęcie działań mających na celu zdyscyplinowanie podporządkowanej resortowi jednostki
– Agencji Mienia Wojskowego. Jednocześnie – podnosząc tę sprawę, przytacza szereg działań, jakie Miasto podejmuje wobec AMW
od dziesięciu ponad lat, zabiegając o interesy mieszkańców Jeleniej Góry, w tym szczególnie – osiedla oraz samorządu – informuje
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Cezary Wiklik. .

Wszystko wskazuje, że niewybuch podrzucono

Znaleziono pocisk w ZUS-ie!
W czwartek, (23. maja br.)
około godz. 9.00 na terenie
jeleniogórskiego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sygietyńskiego
został znaleziony pocisk moździerzowy. Ewakuowano ludzi,
zamknięto drogi.

Twierdza Kowary nadal niezdobyta! Beniaminek IV-ligi od
zwycięstwa do zwycięstwa kroczy
po kolejny awans.
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Mieszkańcy mają już dość dziurawych i zdewastowanych dróg w swoim osiedlu

Przed godz. 14.00 na miejsce przyjechali saperzy z Bolesławca i wywieźli
pocisk w bezpieczne miejsce, gdzie został
zdetonowany. Ewakuowano klientów i
pracowników z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, w sumie ok. 140 osób.
Usunięto też ludzi z pobliskiej stacji paliw
Shell oraz z restauracji KFC.
- Pocisk leżał przy budynku ZUS-u,
w miejscu widocznym, możliwe więc,

Fot. Mea

Choć rewitalizacja Parku Zdrojowego dawno się skończyła,
wciąż trzeba wiele poprawić.
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Policjanci zabezpieczyli teren wokół
że ktoś go tam podrzucił. Znalazł go
ochroniarz, który poinformował o tym budynku ZUS, zamknęli też część dróg.
policję - powiedziała nam podinsp. Edyta Trwa wyjaśnianie, w jaki sposób pocisk
Bagrowska, oficer prasowy Komendy znalazł się przy ogrodzeniu ZUS-u.
(Mea)
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
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Galerii przy ulicy Kilińskiego nie będzie
Sprawa budowy Galerii Focus Park
przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze znalazła finał w sądzie. Inwestor przez wiele
lat zwodził miejskie władze z realizacją
inwestycji, a teraz już wiadomo, że nic
robić w tym miejscu nie będzie. Obecnie
Miasto sądzi się z firmą Parkridge o
odzyskanie terenu.
Mimo że przez wiele miesięcy przedstawiciel firmy Parkridge zapewniał
miejskie władze oraz naszych dziennikarzy, że inwestor ma tylko chwilowe
kłopoty finansowe przez ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, ale inwestycja
będzie zrealizowana w terminie, to na
placu przy ul. Kilińskiego od lat rosną
krzaki i chaszcze.
Jedynymi krokami, które zostały
podjęte przez firmę Parkridge było
przełożenie sieci wodnej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej. Parkridge zleciło
też podwykonawcy prowadzącemu re-

witalizację kanału Młynówka, wybudowanie mostku łączącego ul. Kilińskiego
z Osiedlem Robotniczym. Prace jednak
stanęły, bo Parkridge nie wywiązywał
się z płacenia za wykonaną usługę. Od
połowy 2006 roku inwestor zniknął i
przestał odbierać telefony oraz odpisywać na korespondencję.
- W związku z tym, że miała tam powstać galeria, a teren nie został zagospodarowany w terminie, sprawa trafiła do
sądu i walczymy o rozwiązanie umowy
użytkowania wieczystego – mówi Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej
Góry. – Myślę, że ten teren szybko wróci
do miasta. Jest tak bardzo atrakcyjny, że
powinien na nim stanąć obiekt pełniący
funkcję reprezentacyjną, a z drugiej strony taki, który ożywiłby centrum miasta.
Są różne pomysły, ale za wcześnie o nich
mówić - dodaje.
(Angela)
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REKLAMA

Uszka z mięsem Jawo w sosie ze świeżej
cukinii i kurek
Tradycyjne uszka nie zawsze muszą
kojarzyć nam się ze świątecznymi
lub klasycznymi daniami, takimi chociażby jak barszcz czerwony. Uszka
mogą stać się na przykład doskonałym składnikiem sycącej sałatki lub
aromatycznej zapiekanki, w szczególności jeśli nadziane są smacznym,
wysokiej jakości mięsem wołowo –
wieprzowym.
Z mięsnych uszek z powodzeniem przygotować możemy pełne danie obiadowe,
które nie tylko nasyci łakomczuchów, ale
zadowoli też nawet najbardziej wymagających smakoszy. Prostym i szybkim
przepisem na obiadowe wykorzystanie
tychże pierożków może być połączenie
ich z sosem ze świeżej cukinii i kurek.
Składniki:
1 opakowanie uszek z mięsem Jawo
200 g kurek,
250 ml śmietany 18%,
Mała cebula,
200 g cukinii,
1 kostka grzybowa,
50 g masła,
Vegeta do smaku.
Aby przygotować sos, należy pokroić cukinię w słupki wielkości około 0,5 na 4 cm i sparzyć je w gorącej wodzie. Kurki oczyścić i podsmażyć na masełku i cebulce, wcześniej pokrojonej w półplasterki. Do
podsmażonych grzybów i cebuli dodać sparzoną cukinię i wymieszać ze śmietaną oraz kostką grzybową.
Następnie dusić jeszcze około 15 minut. Pod koniec całość doprawić można Vegetą. Gdy sos będzie
gotowy, wystarczy wrzucić zamrożone uszka na ok. 3 l osolonego wrzątku i gotować przez ok. 14 minut; aż pierożki będą miękkie i sprężyste. Gorące uszka polać sosem i podawać przyozdobione listkiem
pietruszki.
Smacznego!
www.jawo.pl
Do wygrania koszulka i kalendarz: wytnij kupon i przyjdź 28.05.2013 o godz. 10.00 do redakcji
Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2 w Jeleniej Górze.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci…
Zapraszamy do konkursu dla dzieci i rodziców NAZWIJ MISIA!
Miś – ukochany przyjaciel
dzieci. Puszysty, milusi, mięciutki, idealny do przytulania,
cierpliwy i zawsze na miejscu
– po prostu prawdziwy przyjaciel miś - taki prawdziwy dziecięcy skarb! Wszystkim rodzicom i dzieciom zakochanym w
misiach proponujemy udział w
wesołej rodzinnej zabawie wielkim pluszowym konkursie
„NAZWIJ MISIA”.

UWAGA !!!
Aby wziąć udział w konkursie nie
trzeba kupować produktów, a zadanie konkursowe jest niezwykle proste!
Polega ono na wymyśleniu imienia dla
misia z opakowania synbiotyku Multilac® BABY oraz narysowaniu lub
innym przedstawieniu w formie graficznej misia – ukochanego przyjaciela
dzieci.
Do wygrania atrakcyjne nagrody:
- profesjonalna sesja fotograficzna,
- 3 bony o wartości 200 zł na zakupy w
sklepach SMYK,
- 100 przesympatycznych pluszowych
misiów.
Sponsorem nagród jest Genexo Sp.
z o.o. – właściciel marki Mulitilac®
BABY.
Konkurs trwa od 1.05 do 30.06.2013r.
Prace należy przesyłać mailem na adres konkurs@nazwijmisia.pl pocztą na
adres: Urząd Pocztowy Świdnica Śl. 7,
skr.768, 58-105 Świdnica.
Więcej informacji na stronie: www.nazwijmisia.pl

Do wygrania 1 zestaw kosmetyków z minerałami z morza czarnego: wytnij kupon i przyjdź
27.05.2013 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej
13/2 w Jeleniej Górze.
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Udany bieg w projekcie Greko
Der Bambados-Lauf. Spośród 1400
uczestników zwyciężył uczeń ZSOiMS w Szklarskiej Porębie Ruslan
Savchyn w kategorii do 16 lat oraz
wygrał w kategorii ogólnej. Z uwagi
na tak wspaniały wynik organizatorzy WKEL przyjęli Ruslana do startu
na 10,9km w biegu Der Brose-Lauf.
Ruslan spośród wszystkich 2996
uczestników klasyfikacji ogólnej zajął wspaniałe 26 miejsce, zaś w swojej
kategorii wiekowej miejsce 3. W tym
samym biegu pobiegła również była
mistrzyni Polski i świata w biegach
narciarskich Dorota Dziadkowiec
- Michoń, która tu w Bambergu
zajęła wśród kobiet 29 miejsce, a w
kategorii wiekowej powyżej 40 lat
miejsce 5.
(Mea)

Fot. Starostwo Powiatowe

Delegacja powiatu jeleniogórskiego oraz reprezentacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie
uczestniczyli w powiecie Bamberg,
w pierwszym spotkaniu w ramach
europejskiego projektu Greko, który
jest częścią programu „Europa dla
Obywatelek i Obywateli”. Projekt
jest realizowany wraz z powiatami
z: Holandii, Niemiec, Czech, Belgii
i Francji.
- W ramach projektu odbył się też
Międzynarodowy Bieg Światowy
Dziedzictwa Kulturowego w centrum
miasta. W turnieju uczestniczyli
uczniowie z ZSOiMS w Szklarskiej
Porębie i wraz z opiekunką Joanną Krawietz oraz Joanną Badacz
pobiegli na dystansie 4,1 km w

Ten szpital rozwija się
Powiatowe Centrum Zdrowia
w Kowarach, które zarządza Szpitalem w Bukowcu wydało już
na modernizację ponad 7,5 mln
zł. – Ruszyły kolejne inwestycje,
których planowany koszt to 9 mln
zł – podkreśla Wiesława Gajewska,
prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kowarach, która zarządza szpitalem. - Najpierw chcemy
wyremontować miejsca, w których
nie ma pacjentów, utworzyć nowy
blok operacyjny, zmodernizować
sterylizatornię sprzętu. Następnie
będą odnawiane oddziały chirurgii i położnictwa. Powstanie też
nowoczesna baza zabiegowa na
potrzeby rehabilitacji, w tym basen
- opowiada Wiesława Gajewska.
Powiat Jeleniogórski swoje udziały
w Powiatowym Centrum Zdrowia
w Kowarach sprzedał w 2008 r.
firmie EMC Instytut Medyczny S.A.
Jednym z warunków zapisanych
w umowie sprzedaży były m.in.
remonty i przystosowanie obiektu
do panujących obecnie wymogów.
Do końca roku 2014 r. firma miała
tu zainwestować łącznie 18 mln
zł. Od tego czasu w obiekcie całkowicie został wymieniony dach,
wykonano remont elewacji, byłej
stołówki szpitalnej, wybudowano
nowoczesną kotłownię, wymieniono instalację grzewczą. Izba
przyjęć wykonana jest w bardzo
nowoczesny sposób, wybudowano
też podjazd dla karetek czy dźwig
osobowy - mówił Zbigniew Jakiel,
wicestarostwa jeleniogórski.
(Mea)

POWIAT Konferencja o poprawie bezpieczeństwa na szlakach

W górach coraz przyjaźniej

- Przedstawiono dokumentację,
Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich
pogranicza polsko–czeskiego – etap 1to tytuł konferencji, zor- gdzie w Karkonoszach są miejsca niebezpieczne. Prezentowano potrzeby
ganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
Odbyła się ona 23. maja w jeleniogórskim Hotelu Mercury. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Podczas konferencji zaprezentowano analizę bezpieczeństwa

turystycznego na polsko-czeskim pograniczu w powiecie jeleniogórskim i
okolicach Szpindlerowego Młyna. O
stornie polskiej mówili: Mirosława
Sieradzka, Jacek Jakubczak i Maciej
Jakubczak. Natomiast o czeskich:
Vladimir Struch, burmistrz Szpindlerowego Młyna oraz Milan Marx i
Oldrich Simek.

bezkolizyjnego i bezpiecznego ruchu
od Szpindlerowego Młyna do Przełęczy
Karkonoskiej. Chcemy połączyć Borowice z Przełęczą Karkonoską wyznaczając
nowy szlak, by ułatwić przedostanie się
właśnie do Szpindlerowego Młyna. Jest
to teren dosyć stromy. Padł pomysł budowy wyciągu, czy też kolei gondolowej.
(Mea)
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JELENIA GÓRA W tym roku na targach pojawiło się 148 wystawców

Tourtec z tysiącem atrakcji
Na jeleniogórskim Placu Ratuszowym w dniach 10-11
maja br. prezentowali się
wystawcy nie tylko z Polski,
Czech i Niemiec, ale także
m.in. ze Słowacji, a nawet
Ekwadoru. Międzynarodowe
Targi Turystyczne Tourtec
zorganizowało jeleniogórskie Starostwo Powiatowe.
Występy zespołów muzycznych, warsztaty sportowe, pokazy tańca i aikido,
prezentacja retro, pokazy
cyrkowe, promocja marki Karkonosze, konkursy,
Ogólnopolska Giełda Wydawnictw i Prasy Turystycznej, sprzedaż regionalnych
produktów oraz szereg ofert
atrakcyjnych turystycznie
miejsc - to elementy, z których składał się Tourtec.
Targi są w pierwszej dziesiątce rankingu targów za rok
2012 ogłaszanego co roku
przez czasopismo branżowe
Rynek Turystyczny.
- Trzeba podkreślić, że
wszystkie miejsca wystawcze
były w tym roku na targach
darmowe. Projekt realizowany jest bowiem ze środków Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego pn. „Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez

cztery pory roku” we współpracy z partnerem z Saksonii – podkreślił starosta
powiatowy Jacek Włodyga.
Na targach prezentowali się m.in.
Polska Grupa Uzdrowisk, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,
Partnerstwo Ducha Gór, Lokalna
Organizacja Turystyczna „Księstwo
Świdnicko-Jaworskie”, szkolne schroniska młodzieżowe, Region Miast
Aachen, Centrum Babylon w Libercu,

- Nasze stowarzyszenie skupia 23
gminy cysterskie w południowozachodniej Polsce, które mają, bądź
miały na swoim terenie właśnie
obiekty cysterskie. Zapraszamy
więc do Barda, Kamieńca Ząbkowickiego, Krzeszowa, Bukowiny
Tatrzańskiej czy też Mielnicy. Nasze
stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, więc w przyszłym
roku z pewnością również tu
przyjedziemy - mówiła Monika
Fot. Mea

POWIAT
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Uzdrowisko Kołobrzeg, Wytwórnia Jordan, wolontariuszka z OgólnoWypraw z Warszawy, Zamek Stolpen polskiego Stowarzyszenia Gmin
oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Cysterskich.
Agata Galas
Gmin Cysterskich.
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Choć rewitalizacja dawno się skończyła, to stale wychodzą niedoróbki

Mimo, że wiele usterek w cieplickim Parku Zdrojowym
(np. popękane ławki, z których
wyciekała żywica) zostało już
usuniętych, to jeszcze wiele
trzeba, by wyglądał on tak, jak
zaplanowano. – Na trawnikach
stoi tyle wody, że pływają tam
kaczki – alarmują spacerowicze. - Uschło też wiele roślin.
Nie tak miało być – wytykają.
– Brzydko wyglądają też fontanny,
które zzieleniały na zewnątrz, tak jakby
nadal wyciekała z nich woda. Nieszczelne są też rury w nieckach basenowych,
z których wycieka woda i tworzy się
w nich wielka kałuża – wymieniają
Czytelnicy.
- Projektowane są w tej chwili odwodnienia, robione były odwierty. Chcemy

znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, by
usunąć usterki, np. stojącą wodę. Rozstrzygamy też przetarg na wykonawcę,
który będzie opiekował się parkiem i
porządkował go, bo do tej pory robiła to
firma miejska. Część nasadzeń będzie
trzeba wymienić - powiedział Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
Rzecznik Urzędu Miasta Cezary
Wiklik poinformował, że firma, która wykonywała rewitalizację Parku
Zdrojowego została wykupiona przez
innego inwestora, a kupujący złożył deklarację, że będzie honorował wszelkie
zobowiązania, wynikające z zawartych
wcześniej kontraktów. Wykonawca
złożył też depozyt finansowy na pokrycie
ewentualnych kosztów.
- Płatności za część już wykonanych
prac w parku zostały pokryte właśnie z
tego źródła, faktem jednak jest, że korzystanie zeń jest skomplikowane, bowiem

Fot. Mea

Park Zdrojowy do poprawki!

niezbędne cesje należy realizować przy
akceptacji nowego gwaranta, który nie
zawsze się na nie godzi, co oznacza
konieczność przeprowadzania tego
procesu przy udziale sądu – wyjaśnia
Cezary Wiklik.
Co trzeba pilnie zrobić? - Ustawić

Anna Bałkowska, przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowiska Cieplice”: Przy głównym wejściu do parku są puste place
przeznaczone do nasadzenia roślin, gdzie nie widać powojników, a jak informuje tablica powinny się tu znajdować. Część z nasadzeń po
prostu nie przyjęła się i zamiast je wymienić to widać suche krzewy, czy drzewka. Fontanny przemakają, ich mury są już przez to zielone. Po
zimie niektórymi alejkami nie dało się nawet przejść, bo było na nich tyle wody. Nowy płot jest w jednej części parku inny, niż w pozostałych.
Ponadto po to były montowane bramy, by na noc, np. o godz. 24.00 obiekt był zamykany, co w ogóle nie jest realizowane.
Zygmunt Łaskawiec, radny tzw. Rady Cieplic: - W parku jest gorzej niż przed rewitalizacją. Wcześniej nie było problemu ze stojącą
deszczówką. Podczas rewitalizacji na teren parku nie powinien wjeżdżać sprzęt cięższy niż 3,5 ton, a wjeżdżał i uszkodził poniemiecki
system odwodnienia. Przez to np. ścieżka prowadząca do Kawiarni Zdrojowej, po deszczu jest cała zalana wodą i nie da się nią przejść.
Lepiej też nie wchodzić do parku, gdy wieje silny wiatr, bo korony drzew nie były uporządkowane. Przy większej wichurze lecą z nich
grube gałęzie. Widać, że część jest już suchych i zagraża przechodniom.
JELENIA GÓRA

Będzie Galeria Sudecka
Działające od 13. lat w Jeleniej
Górze Centrum Handlowe Echo
na Zabobrzu rozbudowuje się.
Dzięki rozbudowie, która ruszy w
czerwcu br. obiekt zyska 25 tys.
m kw. powierzchni handlowej,
czyli ok. 150 nowych sklepów i
punktów usługowych, parking na
1 800 miejsc oraz 7–salowe kino
Helios. Pracę przy budowie Galerii
Sudeckiej znajdzie około 200 osób.
16. maja br. podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny
pod tę inwestycję.
Galeria Sudecka, bo tak będzie
się nazywał nowy obiekt, powstaje
w dzielnicy Zabobrze, przy al. Jana
Pawła II. Będzie ona pierwszym
w regionie Jeleniej Góry centrum
handlowo-rozrywkowym.
- Prace rozbiórkowe rozpoczniemy na początku czerwca br.,
a wznoszenie nowego obiektu
zaplanowane jest na połowę lipca – mówił Krzysztof Skrzypek,
project manager z Działu Centrów
Handlowych Echo Investment.
- Otwarcie Galerii Sudeckiej natomiast planujemy na listopad
przyszłego roku. Obecnie już
zatrudniliśmy dwóch inwestorów
nadzoru i 30 osób do realizacji
prac związanych z przygotowaniem nowego lokalu dla GoSportu.
Do realizacji galerii w fazie robót
stanu surowego będzie pracowało
ponad 200 osób, a podczas prac
wykończeniowych ta liczba może
się zwiększyć do 500 osób – dodał
Krzysztof Skrzypek.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Auto referendalne dla wsparcia akcji
Od początku maja br. do akcji
zbiórki podpisów pod wnioskiem
o przeprowadzenie referendum za
odwołaniem prezydenta Jeleniej
Góry oraz rady miejskiej wkroczyły
nowe siły: mobilny punkt zbiórki
podpisów. Referendalny samochód
mieszkańcy widzieli już na placu
Ratuszowym podczas rekonstrukcji
historycznej i na Placu Piastowskim
podczas koncertu zespołu Leniwiec
oraz na niemal wszystkich ulicach
miasta.

– Obecnie mamy ponad cztery
tysiące podpisów, ale licznie ostatnio
zebranych głosów odbędzie się w
sobotę i dopiero po jego zakończeniu
będziemy mogli podać faktyczną liczbę osób popierających akcję. Podpisy
można też składać w naszym biurze,
również w sobotę, kiedy pracujemy
do godz. 14.00 – mówi Janusz
Jędraszko z Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych, który
rozpoczął akcję referendalną.
(Angela)

fragment płotu, którego przęsła są już
kupione i czekają na montaż. Roboty
te nie mogły być wykonane wcześniej
także m.in. z tego powodu, że kolizje
z dyrekcją przedszkola „Zaczarowany
Parasol” o użytkowanie drogi technologicznej nie pozwalały na płynność
realizacji prac. Po sezonie zimowym
pozostały do uporządkowania spore
fragmenty terenów zielonych (prace
przy nich są sukcesywnie realizowane),
konieczna jest impregnacja niecek, a
także wykonanie odwodnień, bowiem
przy głębokich pracach ziemnych
w niektórych miejscach doszło do
zagęszczenia gliniastego podłoża, które
stało się w tej sytuacji nieprzepuszczalne.
Jedną z opcji rozwiązania tego problemu
jest budowa studni chłonnych w najbardziej zawilgoconych obszarach – dodaje
C. Wiklik.
Agata Galas

JELENIA GÓRA

Goduszyn ma żal do władz miasta
… do władz miasta o to, że ta
dzielnica Jeleniej Góry jest niedoceniana i niedoinwestowana.
Ponad 70 osób z Goduszyna i
kilka osób z Cieplic, Sobieszowa i
Jeleniej Góry wzięło udział w spotkaniu z prezydentem Marcinem
Zawiłą i przedstawicielami Rady
Miejskiej z okręgu. Spotkanie, tak
jak w ubiegłym roku, organizowało Stowarzyszenie Goduszyn.
– Problemy, które poruszono,
niestety pomimo wcześniejszych
obietnic i deklaracji ich rozwiązania przez władze, pozostały bez
zmian – mówi Robert Obaz, prezes
Stowarzyszenia.
Spotkanie rozpoczęto od dyskusji na temat nierównego podziału
pieniędzy na Goduszyn i pozostałe
dzielnice miasta.
- Porównując nawet liczbę
mieszkańców, to nakłady te znacznie odbiegają od średniej – wyjaśnia Robert Obaz. - A Goduszyn
jest jedynym osiedlem, w którym
nie zrealizowano żadnego zadania przy współudziale środków z
UE – dodał.
Wielkie oburzenie mieszkańców, a szczególnie młodzieży,
wzbudziła decyzja władz o zabraniu pieniędzy na realizację
boiska wielofunkcyjnego w Goduszynie. Dla przypomnienia Stowarzyszenie Goduszyn czynnie
włączyło się w wypracowane
koncepc ji zagospodarowania
terenu przeznaczonego na cele
sportowo-rekreacyjne i razem z

władzami miasta walczyło o statuetkę „Super Samorząd” właśnie
za to zadanie.
- Niestety, pomimo deklaracji
prezydenta w ubiegłym roku i
podpisania porozumienia, że
boisko zostanie sfinansowane
częściowo z budżetu na rok 2012, a
częściowo 2013, boiska nie będzie
i nikt z obecnych nie był w stanie
powiedzieć, kiedy jego budowa
zostanie rozpoczęta i zakończona
– skarży się Robert Obaz.
W zamian za to, Marcin Zawiła deklarował, że zdobędzie
pieniądze, już złożył projekt w tej
sprawie na plac zabaw i zewnętrzną siłownię, jednak mieszkańcy
zawiedzeni brakiem boiska stwierdzili, że uwierzą dopóki inwestycja
nie zostanie zrealizowana.
Poruszano też temat budowy
chodnika na całej długości ulicy
Goduszyńskiej oraz budowy ronda
na skrzyżowaniu Goduszyńska Lubańska – Trasa Czeska.
- Wniosek o budowę poparty
podpisami 2500 mieszkańców
został przekazany dwa lata temu
i do dziś cisza – mówią. - Chyba
jedynym i słusznym rozwiązaniem
tego problemu będzie blokada
drogi, tak jak uczyniono to na ul.
Spółdzielczej – dodają.
Mówiono również o brak u
gazociągu, kanalizacji i przydomowych oczyszczalniach ścieków
czy o kosztach odbioru śmieci w
Jeleniej Górze.
(org)
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Stomatologia pod narkozą
Kto może leczyć zęby w znieczuleniu ogólnym?
- Z tego typu zabiegów może skorzystać prawie każdy – tak dorosły, jak
i dziecko. Do zabiegu w narkozie kwalifikuje lekarz anestezjolog. Znieczulenie
ogólne przydaje się bardzo wówczas,
gdy osoby dorosłe lub dzieci panicznie
„boją się dentysty”. Zabieg przydaje
się również u osób których czekałoby
długie i uciążliwe leczenia w tradycyjny
sposób np. leczenie chirurgiczne.
Czy zabiegi takie mogą być
wykonywane u dzieci?
- Oczywiście! W KCM Clinic pod
znieczuleniem ogólnym leczyliśmy
zęby nawet u dwulatków! U jednego
z pięciolatków z okolic Jeleniej Góry
w ciągu niepełnych półtora godziny
bezboleśnie wyleczyliśmy aż 15 zębów!
Zabiegom w narkozie mogą podać się
dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby,
które nie mogą mieć wykonanych
zabiegów w tradycyjny sposób np. pacjenci niepełnosprawni. Znieczulenie
ogólne w warunkach szpitalnych jest
bardzo bezpieczne. Jest to najbardziej
polecany rodzaj znieczulenia ogólnego
w stomatologii.
Na czym polega zabieg?
- Pacjent, który został zakwalifikowany do zabiegu, jest w gabinecie usypiany przez anestezjologa. Jego sen jest
tak głęboki, że przestają funkcjonować
odruchy obronne (połykanie, kaszel).
W czasie zabiegu pacjent jest zaintu-

bowany (rurka oddechowa włożona
do tchawicy). Dzięki temu w trakcie
leczenia jest sztucznie wentylowany
przez rurkę. Nie ma zatem groźby
zatrzymania oddechu lub wpadnięcia
do nich ciała obcego. Pacjent jest
cały czas monitorowany przez zespól
anestezjologiczny. Leczenie w takich

warunkach odbywa się sprawniej tem stomatologicznym; jesteśmy do
i szybciej. Oczywiście jest dla pacjenta tego doskonale przygotowani. Niedawno leczeniu pod znieczuleniem
zupełnie bezbolesne.
zębów jednemu z dzieci, towarzyszyła
Czy w KCM przeprowadzono TVP Info. Szeroko informowały o nim
dużo zabiegów w znieczuleniu także regionalne rozgłośnie radiowe,
gazety i portale. Mamy także doogólnym?
- Bardzo dużo! Nie ma tygodnia, świadczenie w leczeniu w narkozie
byśmy nie leczyli zębów w narkozie. dorosłych.
Lek.stom. Kamil Turek
Dysponujemy nowoczesnym sprzę-

Aby umówić się na wizytę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu:
+48 75 645 30 50, +48 536 269 002 pon.-pt.: 8:00- 20:00
KCM Clinic SA
soboty: 9:00- 16:00
ul. Bankowa 5-7
58-500 Jelenia Góra
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania,
(nowy szpital KCM, III piętro)
nasz email: dental@kcmclinic.pl
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Jedna taka noc w muzeach
Wspaniała sprawa – mówiła
Krystyna Szuberla. Impreza,
której piąta edycja odbyła się
wczoraj (18.05.) w regionie
jeleniogórskim cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, a placówki starają
się, by była coraz atrakcyjniejsza.
W Muzeum Przyrodniczym w
Jeleniej Górze-Cieplicach podczas
tegorocznej Nocy Muzeum skupiono
się na prezentacji owadów i ptaków.
Sprzedawano też miód i produkty z
wosku pszczelego.
Mgr Leszek Kośny, entomolog
z Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu wygłosił wykład o
owadach szkodnikach i tych
pożytecznych.
Zwiedzający placówkę byli
pod wielkim wrażeniem. –
Noc Muzeów jest bardzo pożyteczna, pozwala zgłębić
wiedzę z różnych dziedzin.
Ptaki i motyle prezentowane
w muzeum są bardzo piękne
– mówiła Krystyna Szuberla z
Jeleniej Góry.
Gdy zapadł zmrok mgr Bożena Gramsz, ornitolog z Muzeum Przyrodniczego zabrała
zwiedzających na wycieczkę
po cieplickich parkach w poszukiwaniu ptaków nocy.
Moc wojskowych atrakcji
przygotowało Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej
Górze podczas 3. Wojskowej Nocy
Muzeów. - Tym razem motywem
przewodnim była dawna broń palna,
a impreza zorganizowana została
pod hasłem „Czarnego prochu” –
powiedział Stanisław Wilk, kierownik Muzeum Historii i Militariów,

oddziału Muzeum Karkonoskiego w
Jeleniej Górze.
Ponadto odbył się pokaz Grupy
Rekonstrukcji Historycznej 58 th
NYSV z czasów Wojny Secesyjnej.
Zaprezentowały się też Bractwa
Kurkowe: Ziemi Jeleniogórskiej i Miasta Wrocławia. Natomiast 23. Pułk
Artylerii z Bolesławca przygotował
stoisko z trenażerem strzeleckim,
materiałami promocyjnymi dotyczącymi Wojska Polskiego oraz udziału
jednostki w misji stabilizacyjnej w
Afganistanie.
Eksponaty budziły duże zainteresowanie nie tylko wśród młodszych
zwiedzających. - Zadziwił mnie sposób działania miny wodnej. Okazuje
się bowiem, że do jej wybuchu musi
jeden z tzw. palców tej miny złamać

Będzie się działo
„Dla Ciebie Mamo” w ODK

�

się, a sądziłem, że wystarczy dotknięcie, tak jak pokazywali np. w serialu
„Czterej pancerni i pies” - podkreślał
Wiesław Dynkiewicz z Jeleniej Góry.
Tradycją Wojskowej Nocy Muzeów
stało się już militarne graffiti. Na
banerze o wymiarach 10 x 1,5 m,

- Częściej powinny być takie darmowe wejścia do muzeów - dodał
Daniel Madej, tata Michała.
Nie zabrakło wojskowej grochówki z
kuchni 23. Pułku Artylerii z Bolesławca,
którą częstowano zwiedzających.
(Mea)

Piękny koncert

Koncert pod dyrekcją Szymona
Maxima w wykonaniu Dyplomantów
Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
odbędzie się 29 maja o godz. 17.00 w
Filharmonii Dolnośląskiej. Bilety są
w cenie 15 zł i10 zł.

Piknik w parku

Fundacja Forum Staniszów oraz
Hotel Pałac Staniszów zapraszają 2
czerwca o godz. 15.00 na piknik w
pałacowym parku z Orkiestrą Dętą
Filharmonii Dolnośląskiej, która zagra standardy muzyki rozrywkowej
oraz marsze w romantycznej scenerii
angielskiego parku krajobrazowego
Pałacu Staniszów. Do dyspozycji gości będą koce piknikowe lub miejsca
siedzące na ławkach. Cena biletu na
koncert z lampką szampana wynosi
25 zł za osobę.
1 czerwca o godz. 12.00 w Pasażu
Grodzkim w Jeleniej Górze na III
piętrze rozpocznie się zabawa z
okazji Dnia Dziecka. Zaplanowano:
teatrzyk „Zaczarowana studnia”,
zabawy integracyjne z Kaczorem
Donaldem, konkursy i zawody z
ELMO z ulicy Sezamkowej,
zajęcia plastyczne, malowanie
buziek oraz warsztaty z pierwszej
pomocy. Będą też nagrody: karnety
do sali zabaw, bony na kurs językowy, słodycze oraz inne niespodzianki.
Wstęp jest wolny.
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Wybierz się po skarby

�

Tajemnicza akcja w podziemiach

Koncert piosenek Violetty Villas w
wykonaniu Maryli Nowak i jej gości
pt. „Dla Ciebie Mamo” odbędzie się 27
maja o godz. 17.00 w sali teatralnej
Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej
Górze. Akompaniamentem zajmą się
Janisław Hiller - fortepian, Andrzej
Kolasiński – gitara i Leszek Bartnicki
– perkusja. Wstęp jest wolny.

Dzień Dziecka

JELENIA GÓRA

- Z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia
Bociana zapraszamy wszystkich Jeleniogórzan na poszukiwanie skarbów
– zachęcają organizatorzy niezwykłej
wyprawy. Uczestnicy spotykają się 1.
czerwca o godzinie 14. 00 na ogródku
McDonald’sa przy al. Jana Pawła II
w Jeleniej Górze. Organizatorzy akcji
proszą wszystkich, którzy planują
pojawić się na „Wielkim Nawoływaniu
Bociana” o rejestrację i odnotowanie
chęci wzięcia udziału na stronie www.
skarbywkotlinie.pl. – Do zabawy może
włączyć się każdy. Warto zabrać ze sobą
dobry humor, dzieci, dziadków, kiełbaski
na ognisko, odbiornik GPS (może być
telefon z nawigacją) – wymienia organizator. Marcin Roszak, pomysłodawca
wyprawy, jeleniogórzanin, zawodowo
informatyk, a prywatnie pasjonat gry
geocaching, przekonuje, że takie zabawy to świetna przygoda, ale i niezwykła
promocja regionu.
- Mam nadzieję, że Urząd Miasta
wesprze działania pasjonatów i sam
zaangażuje się w umieszczanie takich
skrzynek ze „skarbami” w budynkach
miejskich instytucji. Na to potrzebne są
pozwolenia i sami jako pasjonaci zrobić
tego nie możemy – dodaje.
Gdzie będą wędrować i czego będą
szukać? To póki co tajemnica.
(Angela)

goście mogli malować farbami w
sprayu obrazy o tematyce wojskowej.
- W tym roku tematyką przewodnią
graffiti były walki żołnierzy polskich
o odzyskanie niepodległości w XIX
wieku. Prezentowane były powstania
narodowe od Kościuszkowskiego do
Styczniowego - mówił Tomasz Blicharski, absolwent Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, który pomagał dzieciom malować plakat.
Największą furorę robiły oczywiście czołgi, do których można było
wejść i działa, których części można
było poruszać. Chętni mogli też
postrzelać ze specjalnego karabinu.
– Zawsze czołgi były pozamykane,
a tym razem mogłem do nich nawet
wsiąść i było super – powiedział
Michał Madej z Mysłakowic.

JELENIA GÓRA
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Tuż po godzinie 22.00 przed wejściem do podziemi przy Wzgórzu
Kościuszki rozpoczęła się strzelanina
pomiędzy sowieckimi żołnierzami
i oddziałami SS, które w pośpiechu
wniosły do środka tajemniczą skrzynię z emblematami swastyki. Nie
obyło się bez ofiar – przed wejściem
poległ jeden z hitlerowców. Tak 30.
kwietnia rozpoczęła się akcja mająca być wstępem do stworzenia z
jeleniogórskich podziemi wyjątkowej
atrakcji turystycznej.
Pod osłoną polskiego oddziału
widzowie weszli do podziemi, spotykając w tajemniczych korytarzach
żołnierzy sowieckich przesłuchujących niemieckiego jeńca, a także
więźnia zakopującego skrzynię czy
przymusowego pracownika kopiącego tunel. Obok nich co chwilę
przemykali niemieccy lub sowieccy
żołnierze, którzy znikali w ciemnych
korytarzach.
– Według nas ten kompleks, w
którym jesteśmy jest wspaniałym
miejscem, żeby zrobić z niego duży
produkt turystyczny. Jest doskonały
ze względu na rozciągłość, położenie,
zróżnicowanie form. To jest nieprawdopodobna przygoda. Widzieliśmy
takich podziemi w Polsce kilkadzie-

siąt i możemy śmiało powiedzieć, że
te w Jeleniej Górze są do tego wręcz
stworzone, by zrobić z nich dużą
atrakcję turystyczną nie tylko dla
Jeleniej Góry, ale całego Dolnego
Śląska. Bo takie atrakcje jak ta, doskonale wpisują się w markę całego
Dolnego Śląska, tej wielkiej tajemnicy
wynikającej z historii – mówił Piotr
Piwowarczyk z kamiennogórskiego
Projektu Arado.
Uczestnicy wydarzenia zobaczyli
tylko kilka procent tego, co jest pod
Wzgórzem Kościuszki. – Odległości
pomiędzy poszczególnymi kompleksami są spore. Wiem, że istnieje
duże prawdopodobieństwo, że cześć
tych podziemi może posiadać ze
sobą połączenia. Ten kompleks, w
którym teraz jesteśmy na pewno ma
kilka tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni. Na pewno potrzebujemy kilku godzin, aby przejść
wszystkie korytarze – objaśniał Piotr
Piwowarczyk.
Zagadkowa akcja w podziemiach
przy ul. Chełmońskiego to nie tylko
promocja tego miejsca, ale również
wstęp do historycznej inscenizacji
Jelenia Góra 1945, która odbyła się 1
maja na Placu Ratuszowym.
(mestra)
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sport / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Maja Włoszczowska, zawodniczka
Giant Pro XC Team, zajęła drugie miejsce
podczas pierwszych tegorocznych zawodów Pucharu Świata w niemieckim
Albstadt. Trzysta sześćdziesiąt cztery
- dokładnie tyle dni minęło od ostatniego
startu srebrnej medalistki z Pekinu w zawodach z cyklu Pucharu Świata. Długa
przerwa, spowodowana ciężką kontuzją
stopy, na długie miesiące wyłączyła ją
ze ścigania w światowej czołówce, co w
praktyce przełożyło się na daleką pozycję
startową zawodów w Albstadt. Mimo
tego, Maja od samego początku szybko
niwelowała straty do czołowej trójki, co
udało jej się już na trzecim okrążeniu. Od
tej pory zawodniczka Giant Pro XC Team
jechała do samej mety w czteroosobowej
grupie. O końcowej klasyfikacji zadecydował ostatni zjazd, który odbył się w
trudnych warunkach atmosferycznych.
Na pierwsze miejsce wysunęła się Eva
Lechner (Włochy), która przekroczyła
metę wyścigu z 8-sekundową przewagą
nad drugą, Mają Włoszczowską. Trzecia
z szesnastoma sekundami straty była
Katrin Leumann (Szwajcaria).
- Dzisiaj startowałam dopiero z trzeciego rzędu, z gorszej lewej strony, przez
co w trakcie pierwszej rundy byłam w
okolicach trzydziestego miejsca. Na szczęście udało mi się szybko odrobić straty i
drugą rundę zaczęłam już w pierwszej
dziesiątce. Końcówka wyścigu była
trudna, spadł deszcz i musiałam bardzo
uważać na zjazdach, dlatego myślę, że
drugie miejsce to świetny wynik. Jestem
bardzo zadowolona ze swojego występu
- powiedziała Maja Włoszczowska.
(MDvR)
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REGION Twierdza Kowary nadal niezdobyta! Szykuje się awans

JELENIA GÓRA

W sobotnim spotkaniu IV–ligi
Olimpia Kowary bez problemu uporała się z Sokołem
Wielka Lipa, wygrywając 5:0.
Klasycznym hat–trickiem już
w pierwszym kwadransie meczu popisał się Szujewski.

XXXVII Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej dziewcząt z rocznika 2000
i młodsze odbył się w dniach 17–19
maja w Kępnie. W imprezie wystartowały z powodzeniem młode
zawodniczki KPR–u Jelenia Góra,
które prowadziła Dila Samodova.
Grupa A: UKS Varsovia Warszawa
I, Tor Dobrzeń Wielki, Jutrzenka
Płock, KKS Kępno II. Grupa B: KKS

Dobrzeń Wielki. Kolejne miejsca
zajęły: Jutrzenka Płock (5), MOS
Opole (6), Varsovia Warszawa II
(7), Polonia Kępno II (8). Najlepszą
zawodniczką turnieju w roczniku
2000 została wybrana Aleksandra
Bielecka z KPR-u Jelenia Góra,
najlepszą zawodniczką zespołu
Anna Szczepańska, która zasili
szeregi KPR-u w następnym sezonie.

Kępno I, KPR Jelenia Góra, UKS MOS
Opole, UKS Varsovia Warszawa II.
Zawody wygrała drużyna KPR-u
Jelenia Góra, która pokonała w
decydującym meczu Polonię Kępno. Trzecie miejsce zajęła Varsovia
Warszawa I, a czwarte LZS Tor

Najskuteczniejszą zawodniczką
rywalizacji w tym roczniku została
Paulina Kucharska (20 bramek) z
Kępna. Jej klubowa koleżanka Bogumiła Pruchnicka została wybrana
najlepszą bramkarką.
(MDvR)

Olimpia ustrzeliła Sokoła

Twierdza Kowary nadal niezdobyta!
Beniaminek IV-ligi od zwycięstwa do
zwycięstwa kroczy po kolejny awans.
W sobotę (25. maja) zadanie miało być
trudniejsze, gdyż do Kowar przyjechała
piąta ekipa ligowej tabeli - Sokół Wielka
Lipa. Już w 3. minucie goście mieli okazję na objęcie prowadzenia, w dogodnej
sytuacji Wójcik przelobował Tryndę, ale
piłka nie zmierzała w światło bramki.
Niewykorzystana sytuacja zemściła
się 3 minuty później, kiedy to swój
koncert rozpoczął popularny Łajo.
Napastnik Olimpii dostrzegł wysuniętego bramkarza przyjezdnych i z 25
metrów wpakował piłkę do siatki. W 12.
minucie kowarzanin wpisał się na listę
strzelców po raz drugi - po wrzutce z
autu obrońca gości przedłużył podanie
wprost pod nogi Szujewskiego, a ten na
piątym metrze przyjął piłkę, obrócił się
i strzelił na 2:0. Dwie minuty później
Łajo urwał się obrońcy wychodząc do
długiego podania i pokonał Bondzę
po raz trzeci (potrzebował zaledwie
14 minut od pierwszego gwizdka do
ustrzelenia klasycznego hat-tricka).
Podłamani piłkarze Sokoła nie mieli
pomysłu na sforsowanie obrony go-

KPR zwyciężył w Kępnie

Fot. użyczone KPR

Świetny występ
Włoszczowskiej

Fot. Raczyński
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spodarzy, tego problemu nie mieli
podopieczni Marka Siatraka, którzy już
w 35. minucie dołożyli kolejne trafienie
autorstwa Zatylnego. Do przerwy
Olimpia prowadziła 4:0.
Po zmianie stron biało-zieloni nadal
stwarzali sobie dogodne sytuacje, gdyby
wykorzystali „setki” końcowy rezultat
mógł oscylować wokół dwucyfrówki.
W 53. minucie Kudyba obronił strzał z
rzutu wolnego zagrywając piłkę ręką,
a że miało to miejsce w polu karnym,
to arbiter bez wahania wskazał na
wapno. „Jedenastkę” wykorzystał Udod
i było już 5:0. Mimo licznych okazji
wynik nie uległ zmianie, Olimpia pokonała Sokoła 5:0 i nadal jest wiceliderem
IV-ligi zmierzając pewnym krokiem w
stronę awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Już w najbliższy czwartek
(30. maja, godz. 17:00) rozegrana

zostanie zaległa 19. kolejka, w której
kowarzanie podejmą Pogoń Oleśnicę,
która w minioną sobotę pokonała
na własnym boisku 3:0 Karkonosze
Jelenia Góra.
MKS Olimpia Kowary - Sokół Wielka
Lipa 5:0 (4:0)
Olimpia: Trynda - Piskórz, Han,
Smoczyk, Kuźniewski, Zagrodnik,
Milczarek, Zatylny (60’ Rudnicki),
Liszka (73’ Duński), Udod (69’ Dregan), Szujewski.
Sokół: Bondza - Tetela (46’ Pisklak),
Pruchnicki, Tomanik, Chmielewski,
Renosik, Bełkowski, Gambal, Kudyba,
Szurek (60’ Warchoł), Wójcik (50’
Rajn).
Żółte kartki: Liszka - Renosik, Gambal, Chmielewski.
Widzów: ok. 200.
(Przemo)

NOWE KIERUNKI W PLEJADZIE!!!!
Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w PCKK ma już 14 lat
Co zmieniło się w tym okresie?
- Bardzo dużo. Wszystkie zmiany,
które wynikały z reformy oświaty,
ale też sposób i organizacja zajęć.
Na lekcjach korzystamy ze sprzętu
multimedialnego, wypracowaliśmy system wsparcia nauczania
poprzez umieszczanie materiałów
na platformie moodle. Początkowo
obawialiśmy się, że starsi Słuchacze będą mieli opory. Okazało
się, że „nie taki diabeł straszny”.
Po odpowiednim wprowadzeniu
w technologię, praktycznie wszyscy
korzystają z moodle. Ważne jest też
to co nie uległo zmianie: zdecydowana większość pracujących w szkole
nauczycieli to pasjonaci, którzy
potrafią uczyć dorosłych.
Czym różnicie się od innych
szkół dla dorosłych?
– Tym, że zajęcia odbywają się
w piątki po południu i w soboty,
niedziela pozostaje na wypoczynek,
dla rodziny. Prowadzimy zajęcia
dodatkowe, w których uczestniczą
nasi Słuchacze, m.in. : techniki
uczenia się dla dorosłych, warsztaty
rozwojowe (komunikacja, radzenie
sobie ze stresem, itp.), języki obce

Centrum Kształcenia Plejada
w Jeleniej Górze zaprasza do
zapoznania się z ofertą rekruuczymy też osoby 30+ (czasem tacyjną naboru wrześniowego
nawet 50+), które zazwyczaj są na rok 2013/2014.

i matematyka. Wychodzimy też na
spektakle teatralne.
Wypożyczamy podręczniki i programy multimedialne. Wszystko to
jest możliwe dlatego, że nauka jest
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czy dużo jest w szkole „starszych” słuchaczy?
-Tak. Obserwujemy co prawda
wzrost zjawiska przychodzenia
do szkoły młodych osób, które
wypadły z systemu dziennego.
Zazwyczaj powodem jest brak
nawyku chodzenia do szkoły.
W systemie zaocznym nie jest im
łatwiej, ale mają ścisły kontakt
z pedagogiem – doradcą, który na
bieżąco motywuje ich do wytrwałości. Z ogromną przyjemnością

ambitne i silnie zmotywowane.
Długa przerwa w edukacji stanowi
dla nich często barierę, jednak
system zajęć dodatkowych umożliwia szybkie dostosowanie się
do wymagań szkoły. Szanujemy
osoby dorosłe podejmujące naukę
za to, że zazwyczaj muszą godzić
ją z pracą zawodową i obowiązkami rodzicielskimi. Rodzicom
małych dzieci finansujemy opiekę
nad nimi podczas zajęć szkolnych.
Dojeżdżającym spoza Jeleniej Góry,
ze środków UE, refundujemy koszty
dojazdów.
Kiedy można zapisać się do
szkoły?
- Natychmiast po podjęciu decyzji. Komplet dokumentów dostępny
jest w sekretariacie, przy ul. Mickiewicza 10 lub na stronie www.
pckk.pl. Przyjmujemy Słuchaczy
do semestru I, jak również na
semestry wyższe. Z okazji zbliżającego się 15-lecia LO zapraszamy do
kontaktu z nami byłych Słuchaczy
sekretariat@pckk.pl. Kiedyś nie
podawaliście adresów mailowych
– odezwijcie się!
Jolanta Ratyńska

CK Plejada jest szkołą niepubliczną,
posiada jednak wszystkie wymagane
uprawnienia państwowe i kształci
słuchaczy w takich zawodach jak:
opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik usług
kosmetycznych, technik BHP, technik
administracji. Obecnie CK Plejada
prowadzi również nabór na nowe kierunki medyczne: technik dentystyczny,
asystentka stomatologiczna, higienistka
stomatologiczna, technik sterylizacji
medycznej.
Jeżeli interesuje Cię stomatologia
i praca w gabinecie dentystycznym,
wybierz kierunek asystentki stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania
zawodu! Asystentka stomatologiczna
jest nieodzownym członkiem zespołu
stomatologicznego. Czas kształcenia
to jeden rok, a uzyskanie dyplomu jest
uwarunkowane zdaniem zewnętrznego
egzaminu państwowego.
Higienistka stomatologiczna
współpracuje głównie bezpośrednio
z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych, które wykonuje samodzielnie na
zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona
w systemie stacjonarnym.
Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który

powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych
wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy
technika sterylizacji medycznej jest
zapewnienie odpowiedniej czystości
mikrobiologicznej sprzętu używanego
do diagnozowania i leczenia. Nauka
trwa 1 rok i jest prowadzona w systemie stacjonarnym.
Technika dentystyczna należy do
rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż
społeczeństwo coraz większą wagę
przywiązuje do estetyki wyglądu
zewnętrznego, którego elementem
jest piękny uśmiech z idealnym uzębieniem. Zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego
obejmuje samodzielnie laboratoryjne
wykonawstwo uzupełnień protetycz-

nych, szczękowo-ortopedycznych
i twarzowoszczękowych, zleconych
przez lekarza dentystę. Nauka trwa
2,5 roku i jest prowadzona w systemie
zaocznym.
Wszelkie informacje można uzyskać
również na stronie internetowej szkoły
www.plejada.edu.pl oraz pisząc na adres e-mail jgora.plejada@op.pl
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły ul.
Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra
(dojazd autobusami MZK – 2,3,11,20
i 33) tel./fax. 75 648-83-85.

8

27 maja 2013 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2013-04-26 godz. 18.00 - 2013-05-24 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
Amerykańska firma poszukuje
osoby do współpracy na stanowisko:
trener Oferujemy: -atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne, -wsparcie
merytoryczne, -narzędzia pracy,
-jasne reguły współpracy. - 506
456 283
Cukiernia w Karpaczu poszukuje
osoby, do pieczenia ciast. Kontakt
608 347 475
D.W. Mieszko w Karpaczu przyjmie
do pracy osoby na stanowisko:
recepcjonista/tka, kelner/ka, pomoc
kuchenna. Mile widziane osoby z
doświadczeniem - 665 556 042
Dekarzy do Niemiec - Iwo-Bau
poszukuje doświadczonych dekarzy od zaraz. Kom.niemiecki.Bdb
warunki: umowa, zakwaterowanie, stawka godzinowa. Kontakt
9-18 - 699952962, 756464557,
501418553
Eco-Vital poszukuje hostess do
pracy przy organizacji Eventu z
Cezarym Pazurą od zaraz umowa
zlecenie możliwość awansu cv na
emilia.wozniesinska@eco-vital.pl
lub 506383561
Euro Sklep Pobiedna zatrudni
sprzedawców, kierownika sklepu,
wymagane doświadczenie na w/w
stanowiskach, oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. - 512
665 600
Firma produkcyjna zatrudni od
maja/czerwca kadrową/ego z
doświadczeniem. Mile widziana
znajomość programu Symfonia i/
lub Streamsoft. Aplikacje prosimy
przesyłać na adres: rekrutacja.
jg.2013@onet.pl
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni grafika
komputerowego ze znajomością
Adobe Illustrator oraz z językiem
angielskim. CV wraz z listem motywacyjnym proszę wysyłać na info@
fx-sport.com - 756 450 830
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych brukarzy i dekarzy od
zaraz. Kom. niemiecki. Bdb warunki:
umowa, zakwaterowanie, stawka
godzinowa. - 501 418 553
Iwo-Bau poszukuje doświadczonych kamieniarzy (granit, marmur do
obróbki blatów, parapetów. Praca od
zaraz w Niemczech. Mile widziany
język niemiecki w stopniu średnim
kom. Kontakt 9-18 - 756464557,
501418553, 699952962
Karpacz - Zatrudnię kelnerkę pokojowa w pensjonacie w Karpaczu
Górnym. Mile widziane doświadczenie i znajomość języka niemieckiego.
- 696 504 506
Kelnerki, kucharzy Karpacz Restauracja Astoria w Karpaczu
zatrudni na stałe lub na sezon
letni, kucharzy, kelnerki, pomoce ,
gwarantujemy dobre zarobki oraz
możliwość rozwoju w branży gastronomicznej CV na astoria.karpacz@
o2.pl - 511 456 261
Kierowca C+E transport krajowy
- Firma w Gryfowie Śląskim zatrudni
kierowcę w kategorii C+E w transporcie krajowym. tel. 519 139 361
Kierowca CiE - Iwo-Bau poszukuje kierowcy do przewozu rusztowań na terenie Niemiec. Firma
gwarantuje zakwaterowanie+wyżywienie+st. godzinowe. Kontakt 9-18
- 501 418 553, 756464557
Kucharz - Restauracja z kuchnią
śródziemnomorską w Karpaczu
poszukuje kucharza w pełnym
wymiarze godzin. - 798 840 800
LBF Technika Wentylacyjna zatrudni
spawaczy z aktualnymi uprawnieniami MAG,TIG. Mile widziane
doświadczenie zawodowe. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Kontakt
883 356 217
Legalna praca przy opiece w
Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie do 1300e plus zwrot za dojazd
150e. Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Mile widziane
prawo jazdy. Informacje szczegółowe pod podanym nr - 511 844
939

Montaż rusztowań - Iwo-Bau
poszukuje monterów rusztowań, do
pracy w Niemczech. Firma gwarantuje zakwaterowanie + wyżywienie
+ st.godzinowe .Kontakt 9-18 501418553, 756464557
Murarzy, klinkier-Niemcy - IwoBau poszukuje fachowców. Wymagany komunikatywny niemiecki, auto
na wyjazd. Bdb warunki współpracy,
umowa, zakwaterowania, st.godzinowa. Kontakt 9-18 - 699952962,
756464557, 501418553
Nawiąże współpracę z samodzielną ekipą, wykonującą prace
remontowo-budowlane i hydrauliczne. Kontakt: Geotherma Jelenia
Góra ul. Wolności 179B tel. 602
800 291
Opiekunki os. starszych -Niemcy
- Firma doraMED z Jeleniej Góry
zatrudni opiekunki osób starszych.
Sprawdzone oferty, elastyczne
terminy wyjazdów, zwrot kosztów
podróży. Zapraszamy do naszego
biura, ul. Podwale 27; - 691104999
/ 75 769 29 11
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach zatrudni młode
osoby z biegłą znajomością j. niemieckiego na stanowisku przewodnika. Tel. 661699699, cv na maila:
poczta@park-miniatur.com
Pensjonat Karkonoski zatrudni
na stałe recepcjonistkę z obsługą
baru. Wymagany język niemiecki lub
angielski. Kontakt: biuro@karkonoski.com lub tel. 502 333 379
Pilnie przyjmę osobę do pracy na
stragan z serami góralskimi Bardzo
dobre wynagrodzenie i premie - 666
376 345
PMPoland zatrudni inżyniera
montażu. Wymagania: wykszt.
wyższe techniczne, znaj. języka
angielskiego, znaj. rysunku techn.
Oferty: praca@pmpgroup.com - 07564-59-528
PMPoland zatrudni operatorów
maszyn do obróbki skrawaniem.
Wymagania: doświadczenie na
produkcji, znaj. rys.technicznego,
obsługa maszyn. Oferty: praca@
pmpgroup.com - 075-64-59-528
PMPoland zatrudni spawaczy.
Wymagania: uprawnienia MAG i TIG,
znaj.rys. technicznego, doświadczenie. Oferty: praca@pmpgroup.com
- 075-64-59-528
Praca dodatkowa lub stała - Montaż biżuterii w domu prosta praca
dla każdego, stała lub dodatkowa,
bez kwalifikacji. Nie ważne czy masz
18, 30 czy 60 lat - możesz zarabiać
pieniądze. Zobacz jakie to proste!
Napisz do nas - mediaplusjob@
gmail.com
Praca w biurze/obsługa klienta
- Przyjmę osoby do działu obsługi
klienta. Stała praca 9-17 od poniedziałku do piątku. CV duo.plus@
vp.pl - 728 160 262
Praca w gastronomii - Zatrudnię kelnera, kelnerkę praca od
zaraz - 694943337, 757610920,
609446496
Prezenter produktu - Amerykańska firma poszukuje osoby do
współpracy na stanowisko prezenter
produktu. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, profesjonalne szkolenie, stałą opiekę trenerską, jasne
reguły współpracy. - 506 456 283
Przedstawiciel - Optima S.A.finanse dla domu- zatrudni przedstawicieli w Jeleniej Górze i okolicach.
Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801-800-200
Przyjmę do pracy "pizzera" z
doświadczeniem, oraz pomoc
kuchenną. Godziwe zarobki. - 508315-790
Przyjmę do pracy kamieniarza z
doświadczeniem. Pasiecznik - 699409-214
Przyjmę do pracy piekarza lub
cukiernika. Praca na dwie zmiany.
Miejsce zatrudnienia: PiekarniaSobieszów. tel. kontaktowy: 509303-884
Przyjmę do pracy w biurze od
zaraz, znajomość komputera, internetu, tel. 75/7522107 dzwonić w
godz. 08.00-16.00 od poniedziałku
do piątku

Przyjmę do pracy w gospodarstwie małżeństwo bez nałogów wiek
40-55lat - 500 368 277
Przyjmę Panią do gotowania na
ośrodek wczasowy, nie wymagane
dokumenty dotyczące zawodu.
Przyjmę z ubezpieczeniem, mogę
dać pokój. - 757 619 575
Sklep z częściami do aut amerykańskich przyjmie handlowca. Praca
w biurze w Jeleniej Górze. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikację proszę przesyłać na adres:
poczta@czesci-usa.com.pl
Składanie długopisów - Zarabiaj w domu - cały kraj. Składanie
długopisów. Atrakcyjne zarobki bez
wychodzenia z domu. Praca nie
wymagająca żadnych specjalnych
kwalifikacji, ani ograniczeń wiekowych, stała lub dodatkowa. - mediaplusjob@gmail.com
Spółka finansowa Eurocent
zatrudni Przedstawicieli finansowych
z Jeleniej Góry i Bolkowa. Praca
dodatkowa, atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne i telefon! Wyślij CV:
praca@eurocent.pl
Sprzątających z grupą inwalidzką - Firma sprzątająca poszukuje
osoby na serwis sprzątający. Mile
widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Prosimy dzwonić
pod 661970412
Super praca kelner/ka, recepcja Praca dla solidnych , kontaktowych,
z umiejętnościami. Hotel i stylowa
restauracja w Karpaczu. Umowa.
CV adres rekrutacjabialyjar@onet.
pl - 500 110 107
Super zarobki-kucharz/ka - Karpacz-umowa, praca dla lubiących
swój zawód, pasjonatów. Hotel
,restauracja regionalna. Możliwość
zakwaterowania. CV zdjęcie rekrutacjabialyjar@onet.pl - 500-110-107
Szukam osoby z Jeleniej Góry z
minimum rocznym doświadczeniem
do firmy ogrodniczej. Miejsce pracy
- Jelenia Góra. Rodzaj zatrudnienia - umowa zlecenie pilne - 530445-898
Szydełkowanie/prace na
drutach - Do robótek na drutach,
szydełkowania (wykonanie czapeczek/kocyków/poduszeczek).
Osobę uczciwą i sumienną. Praca
dodatkowa, umowa o dzieło. Info
tel.728894072
Tynkarzy maszynowych- Niemcy
- Iwo-Bau poszukuje doświadczonych tynkarzy maszynowych do
Niemiec. Praca od zaraz, komunikatywny niemiecki. Bdb warunki współpracy: umowa, zakwaterowanie,
stawka godzinowa. - 699952962,
756464557, 501418553
Zatrudnię cukiernika z doświadczeniem więcej pod nr tel. - 512
125 992
Zatrudnię dekarza - 793 676
758
Zatrudnię dekarzy i cieśli tel.
535 044 951
Zatrudnię młodą, energiczną
dziewczynę w pensjonacie w Karpaczu na stanowisko pokojowa/pomoc
kuchenna. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca od pon. do pt. ( wyjątkiem
jest przyjazd grupy). - 757 619 410
Zatrudnię osobę do Pensjonatu
AS z dobra znajomością j.niemieckiego w mowie i piśmie . Cv i list
motywacyjny proszę przesyłać na
adres pensjonat@as.karpcz.pl 692-466-125
Zatrudnię piekarza z doświadczeniem. - 607 841 236
Zatrudnię pomoc kuchenną,
kelnerkę, Restauracja Karpacz,
501639160
Zbrojarzy, betoniarzy- Niemcy
- Iwo-Bau poszukuje fachowców
ze znajomością czytania rysunku, z
komunikatywnym niemieckim. Praca
od zaraz w Niemczech. Bdb warunki
współpracy: umowa, zakwaterowanie, stawka godzinowa. Kontakt
9-18 - 699952962, 756464557,
501418553

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy - pomoc domowa,
pomoc kuchenna tel. 511 553 370

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Przyjmujemy zderzaki, plastik,
tapicerki samochodowe, zbiorniki
paliwa z PCV, szyby samochodowe,
inne odpady - 607 232 330

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Auto części sprzedam - Nowe
części do wszystkich marek aut
w konkurencyjnych cenach. Ford,
Opel, Audi, VW, Mercedes itp. - 692
882 096
Malowanie aerografem - obrazy,
ściany, samochody, motocykle itp.
Od reklam po portrety. - 667 138
280
Mam do sprzedania opony Fulda
Kristall Control HP w bardzo dobrym
stanie. Wysokość bieżnika 6mm rok
produkcji 38/10. Rozmiar 205/55R16
za 120 zł za 4 sztuki. tel 667 130
575

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup - Kupie każde auto do
3 tys zl całe, uszkodzone, powypadkowe osobowe dostawcze ciężarowe
terenowe w całości na części odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 531 588 345
Kupię auto do 3000 zł - Kupię
auto z instalacją gazową w dieslu
lub benzyna, auto może być do
poprawek blacharsko lakierniczych,
uszkodzone lub bez ważnego przeglądu technicznego i ubezp. ale
zarejestrowane w Polsce. Odbieram
osobiście - 881 225 859
Kupie każde auto całe, uszkodzone,
powypadkowe osobowe dostawcze
ciężarowe terenowe również sprowadzone lub wersje angielskie, w
całości na części odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice 531 588 345
Kupie opla astra, vectra, omega,
corsa i inne całe, uszkodzone, powypadkowe osobowe dostawcze terenowe w całości na części odbieram
własnym transportem Jelenia Góra
i okolice - 535 574 278
Kupię każde auto. Odbieram własnym transportem. Płacę gotówką
- 693 828 283
Kupię każdy samochód, motor, skuter lub motorower do 1500zl gotówka
od ręki - 531 258 101
Kupię, oleje, rozruszniki, alternatory, gaźniki, instalacje, katalizatory, złom, odpady samochodowe
przyjmujemy, przy dużych ilościach
własny transport, dla firm i warsztatów, KOP - 607 232 330
Oleje, gaźniki, instalacje - Oleje,
instalacje samochodowe, gaźniki,
komputery, silniki, skrzynie biegów, plastiki, opony szyby, inne,
Odbieramy przy dużych ilościach
własny transport dla firm KPO - 513
718 808
Rozruszniki, alternatory, silniki,
skrzynie biegów, komputery, instalacje, olej przepracowany, gaźniki
inne kupię. Przyjmujemy plastiki,
zderzaki, stare opony, dla firm - 607
232 330
Skup aut - Kupie każde auto całe,
uszkodzone, powypadkowe osobowe dostawcze ciężarowe terenowe w całości na części odbieram
własnym transportem Jelenia Góra
i okolice - 535 574 278
Skup aut najlepsze ceny - Skup
aut do 20000zł własny transport
najlepsze ceny gotówka od ręki. Nie
złomuje tel. 697104455

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
A klasa 1,4 benzyna cena 6500zł Autko w dobrej kondycji świeżo po
przeglądzie, wymieniony kompletny
tłumik + łączniki stabilizatorów autko
ma opłaty na rok 2x komplet alufelg
opony zima lato 100% sprawny
wozik gotowy do jazdy. - 730 142
187

Audi A4 1,9TDI Lift 115KM Sprzedam Audi a4 sedan, 192tys,
2000/01r. Zarejestrowany w Polsce,
wszystko sprawne, silnik i zawieszenie w stanie bdb. Cena 13900 do
neg. kontakt na meila:truchol5@tlen.
pl. Do obejrzenia w Wojcieszycach +447922578451, +48757535349
Audi A4 2002, przebieg 247 1,9TDI
- Audi A4 2002, przebieg 247 1,9TDI
ABS ESP, wspomaganie kierownicy,
6-biegowy, 2kpl. ogumienia, klimatronic, centralny zamek, kupionyeksploatowany w Niem. tel. 797 960
480, 517 467 289
Do sprzedania Toyota Avensis 2.0
TD rok 1998/99 kombi zarejestrowany OC/ przegląd do września
'13. pełna elektryka, klimatyzacja,
RO cena 7000 do negocjacji - 793
543 749
Ford Mondeo 2.0 TDCi - Sprzedam Forda Mondeo Giha 2004r.
Więcej informacji pod telefonem.
514184902
Ford Mondeo 20l V16 168 KM MK1
Ghia full elekt, klima, nowe opony,
sportowe wydechy, spojlery, granatowy met, wersja policyjna, ubezpieczony, 1500 zł tel. 531 924 129
Ładny Passat b4 1,9 TD - Pełna
elektryka stan bdb jak na swój wiek
nie wymaga wkładu opłaty na pół
roku polecam cena 3600zł - 697
104 455
Mercedes - Benz W124 2.0
Diesel (75KM) 1992 rok, przebieg
385.000 km, srebrny, ABS, elektryczne lusterka, radio CD, alarm,
centralny zamek, alufelgi, dodatkowo komplet kół zimowych. Cena
6500 zł - 697 787 769
Nissan Micra K12,poj. 1240 cm3
benzyna, 65 KM, 2003r., 5-drzwiowa,
przebieg 136 tyś. km. klimatyzacja,
komputer, sensor deszczu, elektryczne lusterka i przednie szyby,
opony 15, cena 12600; PLN - 507
034 633
Opel Astra 2 DTL 2001 r 7 tys Kombi zarejestrowana klimatyzacja,
centralny zamek, abs wspomaganie
kier. zadbany nie palone w aucie od
nowości, ciemne szyby przebieg
180.000 km 2.0 diesel 2001 rok
cena 7000 tys zl więcej inf na tel 531 588 345
Opel Tigra 1.6 16V -106KM, 96r.
wyposażonego we wspomaganie
kierownicy, el szyby , klimatyzację,
centralny zamek, alufelgi 15", oryginalne radio cd, 2x air bag, Ważne OC
i przegląd Koła zimowe, cena 4100
zł - 602 229 993
Passat b4 19td ładny el.szyby Autko w ładnym stanie bez korozji
spalanie ok 5L ropy polecam opłaty
do końca roku - 697 104 455
Peugeot 206 HDI Kombi - Rocznik
2000. Pojemność 2 litry, zarejestrowany do końca roku/ Przebieg
24 tysiące, ocynkowany. Cena
3000 zł, do negocjacji. Numer tel.
603868413, domowy: 756425718
Peugeot 307 1.6 16V benzyna
- Bezwypadkowy 2003r.Przebieg
114kkm, Klima, el szyby i lusterka,
ABS, Airbag 6szt, komputer, alarm,
immobiliser, reg. kierownica, dzielona kanapa, reg wys fotela kierowcy
+Komplet opon zimowych + felgi
- 504 639 728
Peugeot Bipper 2008r zarejestrowany - 1,4 HDI 111tyś km przebiegu,
zarejestrowany jako ciężarowy z
możliwością przerobienia na osobowy jeden właściciel w Polsce
od dwóch lat ważne opłaty. Pełna
elektryka gotowy do pracy - 730
142 187
Samochód - LanciaYpsilon1999
-2/3 drzwiowy Przegląd do maja
2014 Immobiliser Benzyna Silnik 1,2
Kolor: niebieski metalic Przebieg:
125 000 Dodatkowo: radio CD,
opon zimowe cena 4500 brutto do
negocjacji - 667 988 479

Seat Alhambra 1996 rok. 1.9 TDI
(90KM) 250 tyś km. ABS, 2xPP,
climatronic, elektryczne szyby x4,
elektryczne lusterka, podgrzewane
lusterka, komputer pokładowy,
radio MP3 bagażnik dachowy. Cena
7600zł - 607 644 406
Sprzedam auto - Peugeot 806,
r.1995, 1,9TD, klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek, hak,
poduszka powietrzna, radio - 607
714 188
Sprzedam auto Reno II rok 2001,
stan dobry tel. 698 822 927 lub 75
75 223 37
Sprzedam Forda Mondeo 2.0
TDCI 130 km 2005 , przebieg 220
000 km Xenon, podgrzewane siedzenia, klimatyzacja automatyczna,
autoalarm, nowy akumulator Cena
15000,00 PLN - 602 499 310
Sprzedam Mazdę 626, rok 1994,
poj. 1840 cm3, benzyna, przegląd
do marca 2014, ubezpieczona. Cena
1700 zł. Więcej informacji pod podanym telefonem. - 693 439 015
Sprzedam Passata 1,9 TDI 110KM
ROK 1996, sedan, czarny-metalik.
Jel. Góra tel.608470265

ANONSE
MATRYMONIALNE
25-latek dla dojrzałej bez sponsoringu - 25 lat 190cm wzr. opalony,
przystojny, z dość sporym sprzętem,
spełni każdą zachciankę kobiet i
nie oczekuje zapłaty, a nawet mogę
pomóc finansowo kobiecie. Napisz
coś albo numer tel. a zadzwonię na
pewno. - takietam2828@interia.pl
albo 698259596
26 lat 190cm wzrostu jestem przystojny opalony i mam dość spory
sprzęcik spełnię zachcianki dojrzałych kobiet do 60 lat bez żadnego
sponsoringu w moja stronę ale ja
chętnie wspomogę finansowo dzwonić - 664 829 984
Instruktorka jazdy konnej Iga
25 lat, szczupła i sprytna. Sprawdź
swoje możliwości tel. 532 497 801
Julia 25 lat, śliczna, zgrabniutka 50
kg, biust 4, długie włosy, wysportowana, zadziwi cię umiejętnościami
tel. 532 497 801
Mam największy biust w mieście,
jak mnie odwiedzisz to cię popieszczę, piękna Sandra 22 lata tel. 531
924 129
Marta - prywatnie lub na wyjazdy,
duży biust tel. 795 811 914
Młode, piękne i uzdolnione chętnie się tobą zaopiekują tel. 790
560 427
Młody dla dojrzałych pań free Wysoki przystojny 24 latek spełni
każdą zachciankę dojrzałych kobiet
do 50 lat bez sponsoringu szczupłe
czy puszyste to bez znaczenia
bo uwielbiam wszystkie dojrzale
kobiety zrobię wszystko więc pisz
- wszystkomozliwe24@interia.pl
731758739
Największy biust w mieście,
Kasia 22 lata, piękna i sprytna zaprasza tel. 790 560 488
Nowy ekskluzywny klub w Lubinie
poszukuje pań. Pełna dyskrecja i
profesjonalizm. - 519 360 400
Ona szuka Jej...tylko poważne
- Szukam kobiety. Ja mam 28lat
i jestem z okolic Jeleniej Góry.
Proszę o sms tylko od zdecydowanych kobiet. Całuje i czekam - 729
654 364
Potrzebujesz się przytulić?
Zadzwoń do mnie a przytulę, pocieszę i nie tylko. Naturalna szóstka,
jest na czym głowę oprzeć, Sandra
22 lata i koleżanka tel. 881 580
059
Przyjmę koleżankę do pracy,
super warunki i atmosfera, wysokie
zarobki, 70% dla ciebie tel. 531
924 129

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Schery ladye wysoka, chuda,
jędrne uda, czyni cuda, lat 25 tel.
731 551 201
Starszy - panie po 40, 50, 60
weekendy tel. 663 368 960
Sympatyczna, ładna, zadbana
26 lat, szczuplutka, lubiąca figofago. Zapraszam, lubię trójkąty,
jestem z koleżanką tel. 790 560
427
Zaspokoję seksualnie każdą
Panią, mężczyzna 40 lat, przystojny
- 730 749 145

USŁUGI
BUDOWLANE
Ciesielstwo-dekarstwo
- Remonty starych i konstrukcje
nowych dachów - 726 543 939
Dachy Mrówka - realizacja projektu w szerokim zakresie. Materiały od producenta: papa, gonty,
blachodachówka, dachówka, odrestaurowanie kominów, montaż
rynien, okien, podbitek. Gwarancja
najwyższej jakości, wycena gratis
tel. 793 676 758
Dachy od A do Z, rabaty na robociznę i materiały, dojazd i wycena
gratis, wolne terminy tel. 535 044
951
Dachy tanio i solidnie - 602 487
174
Docieplenia budynków Remonty - Kompleksowe docieplenia budynków, posiadam własne
rusztowanie. Kompleksowe remonty
wnętrz: tynkowanie, gładzie bez
szlifowania, malowanie, sufity
podwieszane. bezpłatna wycena,
bezpłatne porady - 608 026 379
Hydraulik - tanio i solidnie Usuwanie awarii, wymiana rur,
modernizacje, naprawy wod.-kan.
i inne usługi. Tanio i solidnie. Tel.
791-001-236
I n s ta l ac j e g a z o w e , g a z ,
domowe - Instalacje gazowe
wewnętrzne i zewnętrzne, -montaż
kuchenek gazowych, piecyków
łazienkowych, kotłów -modernizacja
i przeróbki istniejących instalacji
gazowych uprawnienia gazowe 508 647 464
Kompleksowe remonty mieszkań i domów. Tynki, gładzie bez
szlifowania Multifinish, zabudowy
i sufity z G-K i wiele innych. Ocieplenia budynków posiadam własne
rusztowanie - 608 026 379
Kompleksowe usługi remontowe: panele, regipsy, malowanie,
płytki, gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana rur wod-kan,itp.
Wieloletnie doświadczenie. - 509
666 342
Malowanie artystyczne - Każda
ściana zewnętrzna czy wewnętrzna.
Każdy wzór od portretu po pejzaże.
Profesjonalnie i fachowo. Każdy
projekt wyceniany jest indywidualnie, po uwzględnieniu wielkości
i stopnia skomplikowania. - 667
138 280
Ocieplenia/ wynajem rusztowań
- Wykonam ocieplenia domów.
Możliwość wynajęcia rusztowania
elewacyjnego - 608 026 379
Prace ziemne koparko-ładowarka
także kucie młotem .Transport
wywrotka 15t .Zwietrzelina ,zwir,
piach ,niesort. Tel. 607 377 280
Remonty - kompleksowo, tanio i
solidnie, tel. 783 255 751
Remonty kompleksowo tanio i
solidnie tel. 783 255 751

Remonty, wykończenia oraz tynki
maszynowe. - 511 577 692
Roboty ziemne, wynajem koparko
ładowarki, ładowarki obrotowej,
wywrotki 13T - tanio - 602 487 174
Sprzęt budowlany - Nowo otwarta
wypożyczalnia Darius zaprasza do
wynajmu sprzętu budowlanego,
elektronarzędzi, wywrotki HDS,
minikoparek, przyczep oraz usług
transportowych. Otwarte 7 dni w
tygodniu - 533 658 000
Techinka 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. Posiadamy
uprawnienia. - 793 511 444
Tynki elewacyjne - rauputz - Wykonujemy tynki elewacyjne silikonowe,
akrylowe, mineralne (rauputz).
Szybko, tanio i solidnie. Jeśli masz
domek, garaż bądź inne ściany do
pokrycia tynkiem to oferta dla Ciebie. Cena 15zł/m2 - 605 544 755
Usługi koparko ładowarki - 602
487 174
Usługi kosztorysowe - Firma
inżynieryjno - usługowa świadczy
usługi w zakresie kosztorysowania
ogólnobudowlanego. Wykonujemy
kosztorysy ofertowe do przetargów
dla firm budowlanych, kosztorysy
inwestorskie itp. Tel. 514282130
Usługi remontowo-budowlane
- Gładzie, panele, malowanie,
glazura i terakota, tynkowanie,
montaż drzwi i okien, renowacja
drewna, wykładziny, docieplanie i
zabudowa poddaszy i wiele innych.
szybko, dobrze i tanio. Polecam 792 696 398
Usługi zduńskie - budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych, pogotowie zduńskie
tel. 789 312 781

USŁUGI
EDUKACYJNE

Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych instalacji elektrycznych,
modernizacja starych, usuwanie awarii
24h, pomiary elektryczne, odbiory do
ZE. Tanio, szybko i solidnie. Negocjacja
cen. tel. 664-475-323
Pomiary okresowe instalacji elektrycznych w hotelach pensjonatach
ośrodkach, pomiary natężenia oświetlenia. Remonty i modernizacje instalacji elektr., wymiana kabli rozdzielni
osprzętu i lamp. Tanio - 606 621 577

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Id77 videofilmowanie - Nasza firma
zajmuje się videofilmowaniem. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie Sony
realizując filmy, reportaże i usługę plenerową. Obsługujemy: śluby, wesela,
komunie, studniówki, chrzty, prymicje
- 600 093 277
Masz slajdy negatywy - zdjęcia - Masz
slajdy negatywy (24x36 mm)? A może
stare fotografie- kiedyś kolorowe fotografie? Zeskanuję je i nagram na
DVD. Pokażesz rodzinie na telewizorze
lub komputerze 0,48zł/szt. minimalne
zlecenie 50 zł - 699 996 218
Wideofilmowanie i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez FotonART (kamerzysta oraz fotograf).
Cyfrowy montaż. Zgrywanie starych
taśm na DVD. - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Imprezy kameralne do 25 osób Stale organizujemy kameralne imprezy
do 25 osób. Posiadamy do wyboru
kilka pomieszczeń (znane pub'y w
Centrum Jeleniej Góry). Jeszcze
tylko kilka wolnych terminów na maj.
Pospiesz się - 503 169 412
Sprzedaż obrusów - Produkcja i
sprzedaż obrusów, serwet, serwetek
bankietowych. Tkaniny plamoodporne
bawełniane i poliestrowe dla gastronomii. - 601 757 336

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Hiszpański. Native Speaker
- Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony na stale mieszkającym w Karpaczu. Udzielam
korepetycji na wszystkich poziomach w Karpaczu i okolicach. tel:
797371608 angelgua@hotmail.
com
Hiszpański-profesjonalne,
ciekawe lekcje dla początkujących
w miejscu zamieszkania ucznia.
Dojeżdżam także poza Jelenią Górę
tel. 695 463 984
Korepetycje z języka niemieckiego na każdym poziomie zaawansowania również przez skype. Tel.
797438643
Korepetycje z matematyki poziom szkoły podstawowej, średniej, gimnazjum. - 791 443 453
Studia w Danii i Holandii - wroclaw@eduabroad.pl, tel:502812990

Blacharstwo, auta, przyczepy
itp - Przyjmę do naprawy blacharskiej
każde auto skorodowane lub lekko
uszkodzone po kolizji, progi, podwozia,
podłużnice, tanio. - 605 912 118
Naprawa aut, skuterów, quadów zajmuje się naprawą aut blacharstwo,
mechanika oraz naprawiam skutery
i quady, robię to tanio i solidnie nie
naciągam tak jak niektóre warsztaty
zapraszam - 783 816 903

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

USŁUGI
MUZYCZNE

Elektryczne A-Z WLZ awarie Pomiary i instalacje elektryczne, przyłącza, WLZ, domki, mieszkania, lokale
usługowe, rabaty wyceny dla wspólnot
mieszkaniowych pomoc w formalnościach w Tauron, negocjacje cen, materiały, gwarancje. - +48605458999

Tania i atrakcyjna strona WWW - Tylko
246 zł - Twoja strona WWW, CMS z
zapleczem, do 10 podstron, atrakcyjna
szata graficzna, galeria, mapa Google,
formularz, domena .pl, serwer na rok,
faktura VAT. Potrzebujesz coś innego?
Zadzwoń! - 661 572 702

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

FreshMusic z Jeleniej Góry Zespół muzyczny: DJ, Wokalistka,
Wokalista. - DJ z Wokalistką Oprawa muzyczna w kościele:
wokale, organy, saksofon. - Biesiada
z akordeonem W cenie: efekty
audiowizualne - 883 795 001

Seven Art na imprezy / wesela Profesjonalnie prowadzimy: wesela,
imprezy firmowe, studniówki, sylwester, urodziny - prof. nagłośnienie,
oświetlenie, dym, zdjęcia, ciekawy
program artystyczny, promocyjne
ceny. Wystawiamy rachunki - 669
367 257

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Podejmę się opieki nad starszą
osobą, tylko Zabobrze. Mogę również podjęć się sprzątania pomieszczeń biurowych, dzwonić wieczorem
tel. 75 64 270 17
Zaopiekuje się dzieckiem od
1,5 roku u siebie w domu. Mam
dobre warunki, najchętniej Zabobrze I, dzwonić wieczorem tel. 75
64 270 17
Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą, zrobię zakupy tel. 781
050 813

USŁUGI
RÓŻNE
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
Anteny, wieszanie tv, GPS - FHU
SPEC oferuje sprzedaż i montaż
anten i potrzebnych akcesoriów,
wieszanie i strojenie telewizorów,
podłączenie i ustawienie kina domowego, aktualizacje GPS i naprawa
komputerów. F-VAT, gwarancja. 794 734 716
Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50
% - 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 - Przystępne
ceny na usługi księgowe: księgi
handlowe, KPiR, ryczałt ewidencjonowany. Zniżki dla nowych klientów.
Odbiór dokumentów u klienta. - 605
248 272
Biuro Rachunkowe Koala oferuje
pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, książka
przychodów i rozchodów i wiele
innych - W. Polskiego 54 - 782
020 635
Chwilówki - Szybko, na dowód.
Zadzwoń - 75/7522772
Darmowa pomoc - otwórz firmę Darmowa pomoc w otwarciu działalności. Biuro Rachunkowe Koala - 2
mc za pół ceny na start. Zapraszamy
do współpracy. Wojska Polskiego 54
koło sądu, budynek NOT w bramie
koło sklepu spożywczego - 782
020 635
Darmowe porady prawne - Blasius
consulting & cooperating oferuje:
wtorkowe darmowe porady prawne
Porad po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym udziela radca prawny
Mariola Frydryszak-Gerłowicz we
wtorki od 13:00 do 16:00 - 075
7186 353
Dla Firm - Masz firmę? mamy
dla Ciebie pożyczkę. Przyjdź lub
zadzwoń. ul. Mickiewicza 2a,58-500
Jelenia Góra - 75/7522772

Dla przedsiębiorców - Szybka
gotówka bez zaświadczeń z ZUS i
US. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. - 75/7522772
Eurocent - Pożyczki Gotówkowe
- Weź Pożyczkę Gotówkową bez
wychodzenia z domu Szybka decyzja kredytowa * bez BIK * na dowolny
cel * z pełną obsługą w domu Klienta
* dla emerytów i rencistów Zadzwoń!
691-691-548
Finansowanie na ciężkie czasy
- Pełen zakres kredytów, pożyczek,
chwilówek - bankowych, skok i
pozabankowych. Pomożemy znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.
Karkonoskie Biuro Kapitałowe 16
letnie doświadczenie w finansach
75 7522772
Imprezy kameralne do 25 osób
- Stale organizujemy kameralne
imprezy do 25 osób. Posiadamy do
wyboru kilka pomieszczeń (znane
pub'y w Centrum Jeleniej Góry).
Jeszcze tylko kilka wolnych terminów na maj. Pospiesz się - 503
169 412
Kompleksowe pisanie wniosków
do Urzędu Pracy o przyznanie
dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rozliczanie otrzymanych dotacji oraz obsługa księgowa
działalności - Biuro Rachunkowe
Koala - 782 020 635
Kredyty - dla każdego. Jeśli
gdzieś Ci odmówiono zadzwoń lub
przyjdź do nas, mamy wiele rozwiązań kredytowych. Nasza firma
jest już 16 lat na rynku finansowym.
ul. Mickiewicza 2a, Jelenia Góra 75/7522772
Kredyty dla firm - Na rozpoczęcie
działalności. Nie zwlekaj, przyjdź
ul. Mickiewicza 2a Jelenia góra 75/7522772
Kredyty hipoteczne - Wszystkie
banki w jednym miejscu, pomożemy
w uzyskaniu najlepszego kredytu, 16
lat doświadczenia w branży finansowej. Karkonoskie Biuro Kapitałowe,
ul. Mickiewicza 2a, Jelenia Góra
- 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
Na inwestycje od 1,7% - Pożyczki
inwestycyjne na bardzo preferencyjnych warunkach, oprocentowanie od
1,7 , minimum formalności, szybka
wypłata. Nam możesz zaufać 16
lat na rynku Karkonoskie Biuro
Kapitałowe Mickiewicza 2A - ;75
752-27-72
Naprawa maszyn do szycia,
możliwość naprawy u klienta. - 697
980 067
Naprawa pralek ul. Karłowicza
25 - tel. 603 835 483
Oferta pożyczkowa od A do Z Oferta kredytowa i pożyczkowa jakiej
nie znajdziesz nigdzie. Od 100 zł po
naście milionów. Produkty bankowe,
pozabankowe, dla wszystkich grup
społecznych. Sprawdź Karkonoskie
Biuro Kapitałowe - 75 752-27-72
Pełna księgowość – od 300 zł
netto/mc. Dla nowych klientów
promocja 2 mc za 50% ceny. Zapraszamy do współpracy. Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego
54 - Jelenia Góra - alakow@onet.
eu - 782 020 635
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Potrzebujesz gotówki - Masz
umowę o pracę, emeryturę, rentę
lub prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz pieniędzy. My
ci pomożemy W ofercie posiadamy
wiele kredytów i pożyczek. Zadzwoń
601 200 166
Pożyczki bez BIK dla osób prowadzących działalność gospodarczą do
50 000 tyś złotych. - 796 700 605
Pożyczki na dowód - Na oświadczenie o dochodzie, szybkie decyzje,
dla osób bez historii w BIK-u, oraz
z brakiem zdolności kredytowej.
Przyjdź. ul. Mickiewicza 2a, Jelenia
Góra - 75/7522772
Ryczałt – 100 zł netto/mc do 30
dokumentów. Dla nowych klientów
promocja 2 mc za 50% ceny. Zapraszamy do współpracy. Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego 54
- JG – 58-500 - 782 020 635
Ryczałt – 100 zł netto/mc do 30
dokumentów. Dla nowych klientów
promocja 2 mc za 50% ceny. Zapraszamy do współpracy. Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego 54
- JG – 58-500. - 782 020 635
Szybki Kredyt Gotówkowy Sprawdź, na jaki wariant kredytu
możesz liczyć. *od 1000 zł do 200
000 zł *nawet na 10 lat *z możliwością opcją bez zaświadczenia
o dochodzie *bez poręczycieli i
dodatkowych zabezpieczeń - 756
496 010
Ścinka drzew w miejscach trudno
dostępnych, technikami alpinistycznymi. Podejmujemy najtrudniejsze
zadania. Duże doświadczenie, OC,
rachunek. - 602-63-73-88
Ślusarstwo - Naprawa,
wymiana, otwieranie zamków. Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne.
- 533 188 754
Ubezpieczenia, kredyty, pożyczki
- Udzielam kredytów hipotecznych,
konsolidacyjnych ponad 20 banków.
Pożyczki ponad 20 banków i kilka
bez BIK, chwilówki oraz wszelkie
ubezpieczenia - majątek, auto, zdrowie i inne 26 ubezpieczalni. Niskie
ceny - 533 847 277
Wnioski do Urzędu Pracy - Dotacja
dla bezrobotnych 21 tys, na otwarcie
działalności gospodarczej. Kompleksowe wypełnianie wniosków,
fachowe doradztwo. Biuro Rachunkowe, Zapraszamy - 530 847 229
Wolne zawody - Super oferta
dla wolnych zawodów, lekarzy,
architektów, komorników, pożyczki
na oświadczenie, wysokie kwoty,
błyskawiczna wypłata Karkonoskie
Biuro Kapitałowe 16 lat doświadczenia J Góra Mickiewicza 2A - 75
752-27-72

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Dezynfekcja, zabijanie grzybów,
pleśni, nieprzyjemnych zapachów
aktywnym tlenem, przez ozonowanie. Wszelkiego rodzaju gabinety,
biura, mieszkania tel. 721 772 500
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domowa i samochodowa.
Karcher, wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych i samochodowych.
Tanio dokładnie - profesjonalnie.
Podciśnieniowy oryginalnymi środkami i urządzeń - 601 566 508
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Znajdziesz nas m.in.:

ZDROWIE/URODA

Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
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i reklam
Sprzątanie mieszkań, strychów,
piwnic oraz placów budowy. Przeprowadzki - szybko i solidnie. - 782194-395

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Kierowcy C + E - Praca w transporcie międzynarodowym-kierowcy
C+E, karta kierowcy, wszystkie
uprawnienia, dwa lata doświadczenia. Leśna - 757 776 153
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Przeprowadzki kompleksowe.
Solidnie i profesjonalnie. Polska i
Europa - 516 146 075

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wywrotka 10-24 T zwietrzelina - Transport towarów sypkich,
piasek, zwietrzelina, humus, kliniec
itp transport bus skrzynia 4.4 długa
- 502 409 086
Wywrotka 15 ton, przewóz-piaski, tłucznie, klińce, zwietrzelina,
ziemia ogrodowa, gruz i tp. Wynajem
tel. 601 578 247

USŁUGI

Pomogę odzyskać sylwetkę Jesteś zabieganą mamą, której
sylwetka po ciąży zmieniła się nie
do poznania ? Zadzwoń. Pomogę
Ci odzyskać dawną formę. Stały
kontakt, stała opieka, dojazd. - 606
330 395
Usługi protetyczne - "Biały Ząbek"
Pracownia Protetyki Stomatologicznej wykonuje i naprawia protezy
zębowe, szkielety oraz wykonuje
szyny do wybielania zębów, szyny
na bruksizm i dla sportowców. Tanio,
szybko bez dentysty - 507 293 327

SPRZEDAM
Sprzedam antyki: magiel ręczny
drewniany, 3 wałki, homonto końskie
2 szt, szafka drewniana o wym.
80x110 tel. 75 76 792 30
Sprzedam kolumny głośnikowe
100W - 2 sztuki do stereo tel. 75
75 339 21

ODDAM
Oddam pieski syberian huski, 5
tygodniowe bdb, śliczne tel. 691
273 379
Pilnie oddam wannę metalową
165x70 w dobrym stanie, transport
własny, Jelenia Góra centrum tel.
75 75 226 30

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokojowe Zabobrze - Powyżej 50
m2, po remoncie parter, pierwsze
piętro do 180 000 zł. Pilne zdecydowana klientka. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3 pokojowe Cieplice - Mieszkanie
do drugiego piętra za gotówkę,
zdecydowani klienci. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3-pokojowe - Pilnie, Zabobrze III
do 2 piętra, idealny stan techniczny
- klient z gotówką, lic.9549 - 726
290 939
Kupię mieszkanie z balkonem od
65m2. Może być dwupoziomowe, w
dobrym stanie technicznym. Kontakt
501418553
Pilnie 2 pokojowe - Mieszkanie na
Zabobrzu do remontu do 100 000
zł. Zdecydowana klientka, Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Poszukuję mieszkania dwupoziomowego z balkonem albo
tarasem w Jeleniej Górze. Kontakt
501 418 553

MIESZKANIA
SPRZEDAM
125000 48 m.kw. Zabobrze - Mieszkanie 2 pokojowe. II piętro. Do
remontu. Spokojna okolica ul Karłowicza. Niski czynsz. Okna pcv. Lic
9549 - 501 736 644
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 80 000 zł - Mieszkanie 36
m2 na parterze w bloku po termomodernizacji, Zabobrze I. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje 90 000 zł - Mieszkanie
42 m2 na pierwszym piętrze w
kamienicy, nowe okna, ogrzewanie
gazowe do częściowego remontu,
centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe 125 000 zł - Mieszkanie
47 m2 na drugim piętrze w bloku,
Zabobrze I. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

SPRZEDAM MIESZKANIE

dwupokojowe, parter, Zabobrze, doskonała lokalizacja,
budynek ocieplony, ciepła woda z sieci. Pośrednikom
dziękujemy. Cena 120 tys. do negocjacji
tel. 511 089 968

2 pokojowe 90 000 zł - Mieszkanie
36 m2 na czwartym piętrze w bloku,
z zabudowaną loggią, czynsz około
200 zł Zabobrze I. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
2 pokojowe Noskowskiego - Mieszkanie bardzo słoneczne, rozkładowe
50,01 m2 na trzecim piętrze w bloku
z balkonem. 145 000 zł do negocjacji. 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 tys.zł.. Nieruchomości Rychlewski. lic.9549. - 602
732 135
3 pokoje, Zabobrze, atrakcyjna Sprzedam mieszkanie 3 pok. 47m2
Zabobrze po remoncie stan "deweloperski". Bez pośredników, atrakcyjna
cena. 884638948
3 pokojowe - Mysłakowice - Mieszkanie o pow.54,5m2 do remontu
na parterze w bloku. Ogrzewanie
z lokalnej kotłowni. Czynsz 330zł.
Cena 120 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.955
- 602 732 135
3 pokojowe z garażem - Mieszkanie
po remoncie na trzecim piętrze w
bloku, z balkonem 68 m2, Zabobrze
III. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
34m2 za 90 tyś - Mieszkanie na
parterze przy ul. Warszawskiej,
osobne wejście bezpośrednio z ulicy
po generalnym remoncie. Salon z
aneksem, sypialnia, łazienka, ogrzewanie co. Nowe okna, instalacje itd.
- 506 539 424
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 J. Góry - Na
parterze w kamienicy po remoncie. Pow.72,2m2 + duża piwnica,
komórka. Ogrzewanie piecem co w
piwnicy. Okna z PCV. Na podłogach
panele i płytki. Czynsz 110zł. Cena
180tys.zł. N.Rychlewski.Lic.9549. 602 732 135
3-pok; - ul. Spółdzielcza - W
bloku na III piętrze, rozkładowe ,
zadbane o pow. 70.6m2. Okna z
PCV. Ogrzewanie gazowe. Czynsz
ok.180zł. Cena 184tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549 - 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. Cena 160tys.zł.Lic.9549. 602 732 135
41m2 w Cieplicach po remoncie Dwupokojowe słoneczne mieszkanie
w zadbanej kamienicy. Znajduje się
ono na wysokim parterze i jest po
kapitalnym remoncie. Niski czynsz,
ogród. Możliwość natychmiastowego
wprowadzenia. 140tys do neg. - 697
108 014
47 m2 za 125 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe na drugim piętrze w bloku
Zabobrze I. Cena do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
48 m.kw. 99000 - Mieszkanie na parterze, okolice Małej Poczty. 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, co węglowe
(miedziane , nowe konwektory) Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości 501 736 644
62 m2 na Kiepury - Mieszkanie 3
pokojowe z balkonem na trzecim,
ostatnim piętrze w bloku. 180 000
zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
68 m2 z garażem - Mieszkanie po
remoncie, 3 pokojowe , zabudowana
kuchnia, na trzecim piętrze w bloku,
Zabobrze III. 220 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
74000 za 84 m.kw. - W Sobieszowie,
lokal do adaptacji na mieszkanie z
ogródkiem. Lic 9549 - 501 736 644
Atrakcyjne 3 pokojowe - Mieszkanie 84 m2, na pierwszym piętrze w
kilkurodzinnym budynku, 2 łazienki,
kuchnia w zabudowie, tylko 185 000
zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Centrum JG - Sprzedam kawalerkę w centrum Jeleniej Góry, 24m2,
wysoki parter w kamienicy, blisko ul.
1-Maja, 1 pokój, kuchnia, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze, piwnica, miejsce parkingowe, 59,000
PLN - 730 384 249
Do remontu 36 m2 - 65000 zł - I piętro kamienica z cegły. 2 pokoje, ogródek, piwnica. Czynsz z funduszem
remontowym 108zł.Mieszkanie
suche, słoneczne. Bez pośredników
. Całkowita powierzchnia z piwnicą
43,79 m2. UL. Słowiańska 19. - 661052-928
Karpacz-bezpośrednio Sprzedam bez pośredników, nowo
wyremontowane , ładne mieszkanie w Karpaczu. Mieszkanie jest
trzypokojowe oraz przynależna do
niego mała kawalerka urządzona w
wysokim standardzie oraz garaż. 502 129 655
Kawalerka centrum JG - Sprzedam kawalerkę w centrum Jeleniej
Góry, 18m2, pokój z aneksem
kuchennym, łazienka, Ip. w kamienicy, 57,000 PLN - 730 384 249
Kawalerka centrum JG - Sprzedam kawalerkę w centrum Jeleniej Góry, 24m2, pokój, kuchnia,
łazienka, wysoki parter w kamienicy,
58,000 PLN - 730 384 249

Kawalerka po remoncie - Pokój,
kuchnia, p.pokój, łazienka, Zabobrze, nowe wykładziny, okna, gładzie,3 piętro. 26,6m2.Parking pod
oknem, plac zabaw, dużo zieleni.
Drzwi elewacyjne z barierką. Okazja!
87.000zł-do negocjacji. lic 10171 514 600 101
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
Mieszkanie 128m2 blisko I LO
- Mieszkanie z klimatem w poniemieckiej willi dwurodzinnej. Ładnie
utrzymane, spokojna dzielnica, ładnie utrzymane, garaż ogród, blisko I
LO i uniwersytetu Ekonomicznego.
Ładne duże pokoje - 502 560 136
Mieszkanie 3 pokojowe - Po
remoncie 84 m2, 2 łazienki, kuchnia w zabudowie, na pierwszym
piętrze w kilkurodzinnym budynku
po remoncie, przedmieścia Jeleniej
Góry. 180 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3-pokojowe 56m Mieszkanie 3-pokojowe 56m k/o
Jeleniej Góry z ogrodem, garażem,
strych. Kominek i ogrzewanie gaz.
Bezczynszowe, pośrednikom dziękuję cena 148000 zł - 75 7610650
Mieszkanie 41 m2 na pierwszym piętrze w kamienicy, CO
gazowe, okna pcv, do remontu, Pl.
Wyszyńskiego w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 45 m2 blisko I LO Dwupokojowe, kuchnia, łazienka,
na poddaszu poniemieckiej dwurodzinnej willi, stan bardzo dobry,
spokojna okolica, atrakcyjna cena
- 502 560 136
Sprzedam - Kowary-Wojków,
mieszkanie 47m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka+WC, przedpokój, 2
komórki, piwnica, działka przydomowa, bez pośredników cena 68 tys.
zł do negoc. tel. 513 060 995
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie,
zadbane, okolice SP10, 70 m, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, wc. Cena
185 tys. do negocjacji! Lic. 18359 730 860 660
Sprzedam dwupokojowe, parter,
Zabobrze, doskonała lokalizacja,
budynek ocieplony, ciepła woda
z sieci, pośrednikom dziękujemy.
Cena 120 tys. do negocjacji tel. 511
089 968
Sprzedam kawalerkę w centrum
miasta, 20m2, słoneczny pokój z
aneksem kuchennym, łazienka,
miejsce parkingowe, 58,000 PLN 730 384 249
Sprzedam kawalerkę w centrum,
24m2, pokój, kuchnia, łazienka,
miejsce parkingowe, 60,000 PLN 730 384 249
Sprzedam ładną kawalerkę w
centrum JG, bardzo słoneczna, 20
m2, pokój z aneksem kuchennym,
łazienka, pomieszczenie gospodarcze, piwnica, miejsce parkingowe!
58,000 PLN - 730 384 249

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
68m2 + 4 m2 kom lokatorska ul.
Kadetów cena 205.000 zł. do negocjacji. - 510 011 324
Sprzedam mieszkanie bez pośredników w kamienicy w centrum Jeleniej Góry; 3piętro53m= 2pokoje+
kuchnia+ łazienka; ogrzewanie:
gaz+ kominek; czynsz 150,00zł/mc;
gotowe do zamieszkania, słoneczne.
Cena ok.150 000 - 693 828 283
Sprzedam mieszkanie jednopokojowe 36m2, bez czynszowe 103 tys
do negocjacji tel. 880 029 489
Sprzedam mieszkanie w Mysłakowicach 50m2,2 pokoje, przedpokój,
kuchnia łazienka, strych, piwnica,
garaż, duży ogród, komórka murowana. Budynek wielorodzinny 1
piętrowy, mieszkanie na pietrze.
Cena 85tyś. - 512-804-409
Sprzedam przytulne mieszkanie
- Składające się z 3 pokoje. Kuchni
z jadalnia. Bliskie sąsiedztwo szkoły
podstawowej. - 502 922 102
Sprzedam tanio parter domu
200m2, ogród, w Piechowicach tel.
607 055 801
Tylko 99000 - Mieszkanie 49
m.kw. Wysoki parter. Co węglowe/
tanie w utrzymaniu. Niski czynsz.
Lic 9549. - 501 736 644

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowego szukam - Do 700 zł
miesięcznie. Rychlewski Remigiusz
501736644

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2-pokojowe z garażem Zabobrze
- Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu, I piętro. Umeblowana
kuchnia i łazienka, po remoncie.
Ogrzewanie ze spółdzielni wliczone
w czynsz. Możliwość wynajęcia
również garażu. Cena 1000 zł +
rachunki - 722 253 000
3-pokojowe - 55 MK na parterze z balkonem, 1- Zabobrze,
umeblowane 1000 ZŁ + Liczniki
606102722
4 pokojowe. ul. W. Polskiego Doskonała oferta. lokal mieszkalny
idealnie nadający się do prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, biurowej itp. pow. całk.85,7m2
wysoki parter, duża piwnica i garaż.
Czynsz 1200zł. Lic.9549 - 602 732
135
85m2 centrum JG - Wynajmę bardzo
ładne mieszkanie w centrum, 85m2,
3 pokoje, duża umeblowana kuchnia, łazienka, 4p w kamienicy, widok
na góry, nieumeblowane, 750 PLN +
media - 730 384 249
Centrum Jel. Góry od zaraz 2pok
- Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie 55m2 od zaraz- 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, spiżarnia w b. dobrym stanie w samym
centrum Jeleniej Góry 850zł/m-c +
media. Polecam tel 510815083
Do wynajęcia 3 pokojowe (80 m2)
mieszkanie z balkonem i wszelkimi
wygodami w centrum Jeleniej Góry
- przy ul. 1Maja, 1000 zł plus media
- 605 248 253
Do wynajęcia mieszkanie 90m2 za
500 zł tel. 698 259 615
Do wynajęcia mieszkanie 90m2 za
500 zł tel. 698 259 615
Do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym na parterze na Zabobrzu
z osobnym wejściem umeblowany
dla 1 osoby cena 450 zl z opłatami
- 603 958 920
Kawalerka umeblowana do
wynajęcia tel. 883 005 356
Kawalerka z ogródkiem - centrum
- Atrakcyjna kawalerka w nowym
budownictwie 32m2-2pokoje, aneks
kuchenny, łazienka i atrakcyjny
ogródek! Nowocześnie wyposażona
Koszt 800zł plus opłaty. - 501417776
/maiwina@wp.pl
Ładne mieszkanie Drzymały 68m2
- Do wynajęcia ładne umeblowane,
2 pokojowe mieszkanie na Drzymały (blisko centrum oraz uczelni).
mieszkanie jest wyremontowane w
ładnej kamienicy. Cena jaka mnie
interesuje to 1050 zł + media - 511
443 254
Mam do wynajęcia 2 pokojowe w
Sobieszowie, umeblowane tel. 667
268 932

Mam do wynajęcia mieszkanie w
Kowarach tel. 508 510 795
Mam do wynajęcia mieszkanie w
Mysłakowicach o powierzchni 47m2
(dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój) zlokalizowane na 2 piętrze, na ul. 1 Maja. Więcej informacji
pod nr tel. 605723235
Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe, duże ładne rozkładowe z
balkonem i komórką lokatorską.
Do wynajęcia od czerwca lub lipca.
Cena 800 zł. + opłaty. - 607 785
776
Mieszkanie na Zabobrzu 3 pokojowe - Komfortowe 3 pokojowe
mieszkanie na Kiepury wynajmę od
lipca 2013r. Cena 1200 zł + media.
Studentom dziękujemy - 663 233
504
Mieszkanie Szklarska Poręba Częściowo urządzone, pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,
przedpokój, ogrzewanie gaz, parter
w domku jednorodzinnym, osobne
wejście, duży ogród, możliwość
warzywnika, blisko wyciągu,
650zł+opłaty - 693 123 918
Piękne mieszkanie w centrum - Do
wynajęcie komfortowo umeblowane
i wyposażone mieszkanie w ścisłym
centrum Jeleniej Góry ul. Szkolna
wielkość 40m2. Cena 1400zł w Tym
czynsz, ogrzewanie, kablówka,
internet 20mb. po remoncie. Nowe
- 603-635-635
Pokój do wynajęcia na Zabobrzu Do wynajęcia dwa pokoje w 3pokojowym mieszkaniu na Noskowskiego.
400zł +media świeżo po remoncie,
wi-fi. jeden pokój do wynajęcia od
16maja drugi od 1lipca. - 794 107
857
Pokój z dostępem do kuchni,
łazienki, miejsce na samochód,
blisko Uniwersytetu Ekonomicznego- również dla zaocznych. - 698
673 047
Tanio samodzielne duże mieszkanie w Jagniątkowie wynajmę. Tel.
757556316 po 16.00

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie komunalne - Zamienię
mieszkanie 80m2, trzy pokoje (przejściowe), kuchnia, łazienka, balkon,
centralne - etażowe, na mniejsze
2 - pokojowe. - 793 494 901
Zamienię dwupokojowe 51m2 na
Zabobrzu, IIp na 2 małe pokoje I
lub II piętro, koniecznie z balkonem,
bardzo chętnie na Karłowicza 4 blok,
z dopłatą, oczywiście mieszkanie
własnościowe tel. 75 64 270 17
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 37 m ma Osiedlu XX Lecia
na większe mieszkanie do 55 m
w tej samej lokalizacji. Mieszkanie
zadbane, do wprowadzenia od
zaraz. Lic. 18359 - 730 860 660
Zamienię mieszkanie w Cieplicach
na Gdynię lub sprzedam 3 pok.,
62m2, słoneczne IIp z widokiem
na Karkonosze, w pobliżu działka
ogrodowa, z murowaną altanką tel.
505 227 958

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom, mieszkanie - obowiązkowo ogródek/ działka - do
remontu lub w stanie gotowym do
zamieszkania - powierzchnia użytkowa 80-100m2 i więcej - Piechowice, Sobieszów lub okolice - cena
około 200 000 - bez pośredników
- 697772554 piotr87fcb@g.pl

DOMY
SPRZEDAM
240.000zł- sprzedam dom na wsi
– 3 kondyg 80mkw podpiwniczony
duże poddasze nowe krokwie łaty
strop betonowy podłogi. 3pokoje
kuchnia jadalnia łazienka duży taras
c.o kanalizacja woda inst. elektr 80a
gruntu 18kmod Bolesławca- Sędzimirów - 511 072 970
74000 - Sobieszów. Dawna kuźnia.
Lokal idealny na warsztat, magazyn. Możliwość adaptacji na fajne
mieszkanie z ogródkiem. Lic 9549
- 501 736 644
Dom 420 000 zł - W zabudowie
szeregowej po remoncie w ładnej
dzielnicy Cieplic. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

Dom w Komarnie, tanio - Dom
poniemiecki mieszkalno-gospodarczy, zlokalizowany przy lesie z dala
od sąsiedztwa, 200m2, do zamieszkania od zaraz. Pilnie sprzedam lub
zamienię na mieszkanie w JG za
dopłatą. - 601 999 465
Dom w lesie sprzedam-zamienię
- Byłą leśniczówkę w Borach Dolnośląskich, powiat żagański. Dookoła
lasy, stawy, strumienie, grzyby
trasy rowerowe i konne. Idealne
pod agroturystykę. do wsi 3 km. W
pełni uzbrojona. Dobry dojazd. - 663
305 047
Dom z ogrodem w Mysłakowicach
- Sprzedam dom 248m2 z pięknym
ogrodem, widokiem na góry, w
Mysłakowicach na działce 1200m2.
Nowoczesna kuchnia, 2 łazienki, 5
pokoi. Cena 890tys. Możliwe w rozliczeniu ładne 3 pokojowe mieszkanie
w JG. - 602 195 714
Karpacz ładny dom. - Stylowa
mała , przedwojenna willa w górnym
Karpaczu. Działka 1400 m.kw. z możliwością dalszej zabudowy. Wszystkie media. Ogrzewanie gazowe i
węglowe. Widok na Śnieżkę, spokojne malownicze miejsce. lic9549
- 501 736 644
Komfortowy dom - Wolno stojący 240 m2 powierzchni całkowitej,
salon, kuchnia, jadalnia, 5 pokoi, 2
garaże na działce 1111 m2 w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Nowy dom, wysoki standard - W
Jeleniej Górze. 4 sypialnie, garaż,
salon, kominek, umeblowana nowoczesna kuchnia, taras. Wysoki standard. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Sprzedam dom w centrum Szklarskiej Poręby ul.1-go Maja. Dom
przed rozbudową, docelowo pensjonat na ok 30 miejsc noclegowych.
Z okien widok na Szrenicę .Dom z
projektem oraz wszystkimi pozwoleniami. - 601 911 421
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim tel. 501 770 461
Sprzedam dom w Kowarach 264
metrów (centrum) lub zamienię na
dwa mieszkania. Bez pośredników.
Więcej informacji pod nr telefonu 512 948 778
Sprzedam dom w Świeradowie
- Dom 260 m kw.na działce 6,5
ara, nowe okna, podłogi, piec CO,
płytki, piękne schody wewnętrzne z
metaloplastyki ,nowe kute ogrodzenie , nowy podjazd ,chodniki mury
oporowe z granitu. Zadbany ogród
i patio. - 512 214 383
Sprzedam dom z 2 zabudowaniami w Chrośnicy (blisko Jeleniej
Góry) lub zamienię na lokal na
Zabobrzu z dopłatą (do 45m2) tel.
602 595 051
Sprzedam dom, dwa garaże i
ogród w Jeleniej Górze, okolice
"Zeroma" tel. 888 234 773
Sprzedam nowy dom do wykończenia 150m2 w gminie Podgórzyn.
Garaż, duża działka 1000m2, widok
na góry, własna studnia. 280 tys.
zł. Możliwość spłaty w ratach lub
zamiany na inną nieruchomość. tel.
601 741 483
Sprzedam tanio parter domu
200m2, ogród, w Piechowicach tel.
607 055 801
tylowa willa do remontu. Ładne
, spokojne miejsce z widokiem min.
na Śnieżkę. 570000 lic 9549. - 501
736 644

Zamienię mieszkanie na dom
na wsi. Mieszkanie 73m2, 3 pok.,
własnościowe, CO własne, wysoki
parter, Jelenia Góra, rozkładowe, po
remoncie tel. 781 167 401

Atrakcyjna działka 34 ary
Sosnówka Górna 3,5 km od Karpacza. Na pd zboczu, Ogrodzona,
media, młode i stare drzewa, bliskie sąsiedztwo nowo powstałego
domu. Cena 69zł/m. dzwonić po
18. tel.507 34 95 91
Atrakcyjne działki budowlane
Dziwiszów 1224m2, 1633m2 tel.
502 560 136, 518 648 102
Do sprzedania działka budowlana
w Wojcieszycach 3200m2 15zł za
1m2. Wydane warunki zabudowy
oraz wydane warunki prądu .Z
widokiem na Karkonosze. Dolna
część Wojcieszyc - 512 034 474
Dwie działki obok siebie o łącznej
powierzchni 2333 m.kw. Piękny
widok, nowy asfalt, kanalizacja ,
woda, prąd. Możliwość sprzedaży
razem lub osobno. Komarno. Cena
55 zł/m.kw. lic. 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Działka budowlana St.Kamienica - Mam do sprzedania działkę
budowlaną o powierzchni 1364 m2
, kształt działki prostokątny Cena
43 zł m2 , 15 km od Jeleniej Góry
, prąd , kanalizacja , telefon przy
samej działce - 601 874 794
Działka Jelenia Góra - Budowlana w J.Górze- Dziwiszów na
osiedlu leśne Zacisze o pow.2020
m². Wszystkie media ,do centrum
5min. Piękne widoki, mnóstwo
zieleni, cisza. Bez pośredników.
Zamieszkaj tam gdzie inni spędzają urlop. - 885 342 947
Działkę budowlaną z warunkami
zabudowy - położoną w Kostrzycy,
gm. Mysłakowice, o pow. 850m.
kw. prostokątna, ładna, z widokiem
na Śnieżkę, cena 45000 złotych,
tel. kont. 75 64 39 673 lub 501
700 426
Grunty rolne - Strzyżowiec ok
8 ha Wleń ok 3 ha Skorzenice ok
2,5 ha 1,5 zł /m.kw Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Komarno - Działka budowlana,
prąd, asfalt, obok woda. Super
widok. tylko 130000 za 2333 m.kw.
(dwie działki obok siebie) Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
Łąka koło Wlenia 1,5 zł - Przy
asfalcie. Prawie 3 ha, tylko 1,5
zł/m.kw. lic 9549 - 501 736 644
Okazja do sprzedania działka
w Cieplicach o pow. 362 m2 pod
zabudowę bliźniaczą (pół bliźniaka). Kształt prostokąta. Asfaltowa droga dojazdowa. Wszystkie
media. 30.000 zł tel. 605 458 892
- 605 458 892
Sprzedam działkę w Łomnicy
3118m2, wydana decyzja o war.
zab., idealna inwestycja na przyszłość na nowo powstającym
osiedlu, cisza i spokój, widok na
całe pasmo gór, bez pośredników
tel. 504 385 211
Sprzedam działkę w Rębiszowie
z możliwością budowy o pow. 3000
metrów kwadratowych. Atrakcyjne
położenie, dobry dojazd i piękne
widoki. cena 40000 tel. 75-78391-21
Sprzedam działkę z altanką
- Ogródki działkowe "Krokus",
300m2, Altana murowana z prądem, kominkiem na drewno, wyposażona w meble i lodówkę, wc,
grill z wędzarnią, folia, huśtawka,
piaskownica, woda na działce.
Cena 10 000 zł. - 606 325 085
Sprzedam działki budowlane w
Wojanowie, atrakcyjna lokalizacja
i cena. - 880804251
S z k l a r s k a P o r ę b a - 2 11 2
m.kw. Osiedle Podgórze. Ładna
widokowa działka. Przy asfalcie,
media. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Tylko 15000 - Za hektar gruntów
rolnych. lic 9549 - 501 736 644

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

LOKALE
SPRZEDAM

1,5 zł - Łącznie 13,5 ha gruntów.
Strzyżowiec ok 8 ha Wleń ok 3
ha Skorzenice ok 2,5 ha Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644

48 m.kw. 99000 - 2 pokojowe
koło Małej Poczty. Doskonała
cena. Ogrzewanie co, możliwość
adaptacji na lokal użytkowy. Lic
9549 - 501 736 644

DOMY
ZAMIENIĘ

Lokal na warsztat - 84 m.kw.
Wysokość 3,7 m. Jedna otwarta
p r z e s t r z e ń . S o b i e s z ó w. L o k a l
użytkowy , nie wymaga dodatkowych pozwoleń na warsztat. Cena
74000. Lic 9549 - 501 736 644
Pomieszczenie na działalność
- Piechowice - tanio sprzedam
pomieszczenie na działalność
120m2 + mieszkanie 80m2 + ogród
tel. 607 055 801
Sprzedam kiosk handlowy przy
ul. Kochanowskiego na przeciw
szkoły Żeromskiego, przygotowany pod handel lub inną działalność. Cena 6,5 tysiąca, więcej
informacji pod nr. tel. 502540863
Sprzedam lokal użytkowy 40m2
na Zabobrzu III, może być mieszkaniem dla inwalidy lub osoby
starszej tel. 608 386 599

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
85m2 Bardzo ładne centrum JG Wynajmę bardzo ładne w centrum
Jeleniej Góry, kilka kroków od ul.
1-go Maja, 85 m2 położone na
IV p. kamienicy, 3 pokoje, duża
umeblowana kuchnia, łazienka,
widok na góry 750 PLN + media
- 730 384 249
Centrum Pl. Wyszyńskiego 45 Obok postoju taxi. Parter, witryna,
niezależne wejście. Tylko 35 zł/
m.kw. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736 644
Do wynajęcia stragan handlowy
zamykany na ul 1-go Maja vis/a/
vis hotelu Kryształ w Szklarskiej
Porębie .prąd ,monitoring - 601
545 542
Do wynajmu lokal w centrum
Cieplic na sklep, usługi, salon fryzjerski, biuro i tp tel. 507 311 803
Hala pod działalność, tanio Do wynajęcia hala 200, 400 lub
800m2 na działalność gosp. Plac
w betonie ok 2000m2, oświetlony,
monitorowany. Poza Jelenią Górą,
atrakcyjna cena. - 661 434 996
Lokal centrum, parter ,witryna Lokal centrum, ul. Wyszyńskiego
45. Dawne biuro nieruchomości.
Do wynajęcia. 35 zł m.kw. Witryna,
miejsce na reklamę, lic 9549. - 501
736 644
Lokal do wynajęcia - Lokal w
m. Jelenia Góra na ul. Kiepury
60 położony na parterze w ciągu
sklepów. Powierzchnia 43m2, dwa
pomieszczenia + pom. sanitarne.
Cena 1400zł. + media oraz czynsz.
- 605 139 744
Lokal na kancelarię koło sądu
- Róg Wojska Polskiego i Mickiewicza. 50 m.kw. wysoki parter.
miejsce na reklamę. Doskonały
na kancelarię, biuro, gabinet. Lic
9549. Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
Lokal usługowy do wynajęcia w
centrum 108m2 tel. 509480205
Lokal użytkowy Zabobrze I.
- Pod każda działalność usługowo-handlową. Pow. ok.60m2
, zaplecze socjalno-sanitarne ,
wiata magazynowa, Ogrzewanie
gazowe, duża witryna. Czynsz
1600zł. + liczniki. Rychlewski
Nieruchomości.Lic.9549. - 602
732 135
Lokal Zabobrze 30m2 - Wynajmę
lokal o powierzchni 30m2 na ulicy
Noskowskiego. Alarm, wc, 2 zlewy,
prąd, kraty antywłamaniowe,
kafelki, parking. Lokal gotowy do
użytku. - 662 009 700
Magazyn 210m mam do wynajęcia z placem manewrowym 3000m
od lipca - 509 282 553
Tanio wynajmę pomieszczenie
magazynowe 70m2, monitorowane, ogrodzone ul. Karola Miarki
18 D - 601 057 718
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Wynajmę magazyn + grunt Tanio wynajmę pomieszczenie
magazynowe 60m2 z przynależnym gruntem 1000m2, ogrodzonym, monitorowanym przy ul.
Karola Miarki 18 D - 601 057 718

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Hala magazynowo, usługowo,
produkcyjna w Kowarach. Usytuowana na dwóch działkach o łącznej
powierzchni 1953 m2, na terenie
przemysłowym. Powierzchnia około
200 m2, z dojazdem drogą asfaltową. lic 9549 - 667 219 752
Piękna stodoła w doskonałym
stanie. Siedlęcin. Ok. 600 m.kw.pod
dachem. Piękny widok. Nowy asfalt,
prąd, woda. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Miejsce na baner reklamowy Poszukujemy miejsca na baner
reklamowy w centrum Jeleniej Góry
dla naszej firmy. Oferty zawierające
lokalizację, metraż oraz proponowaną cenę prosimy wysłać na adres
biuro@transprim.pl. - 882-031-055

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia bilbord o wymiarach 5x 2,5m w miejscowości Dziwiszów. tel. 518870506
Mam do wynajęcia garaż murowany
na zamkniętej posesji ul. Kasprowicza - 796 343 223
Ściana na reklamę, prestiżowa
i atrakcyjna. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podwale 22a tel. 601-543542; 782-066-674
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